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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
31 Aralık 2020 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 
–– 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına İlişkin Olarak 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli 

Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3346) 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf 

Tutulacakların Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 3347) 

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 

Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348) 

YÖNETMELİKLER 
–– Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel 

Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 

Yönetmelik 

–– Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)'nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞLER 
–– 2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 

–– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2021 Yılında 

Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/1) 

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/45) 

–– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ 

–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 

2020/7)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18) 

–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19) 

–– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak 

Başvurulara İlişkin Tebliğ 

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3) 

–– Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ (III-45.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.2.a) 

YARGI BÖLÜMÜ 
YARGITAY KARARI 
–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar 
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Ayçiçek yağında fiyat artışı 

durdurulamıyor 
Ayçiçeğinde ve ham yağdaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine 

rağmen durdurulamıyor. Son 4 ayda ayçiçeğinde yüzde 52, ham yağda 

ise yüzde 32 artış yaşandı. Yaşanılan fiyat artışları raflarda yer alan 

ayçiçeği yağının da fiyatını yüzde 60 artırdı. 

 
Ayçiçeği ve ham yağ fiyatları, getirilen gümrük vergi indirimlerine rağmen yükselmeye 

devam ediyor. Eylül ayında tonu 430 dolar olan ayçiçeği tohumu aralık ayının sonu 

itibarıyla yüzde 52 artışla 655 dolara yükseldi. Ham yağ fiyatı ise yüzde 32 artış ile 

tonu 890 dolardan 1200 dolara yükseldi. Yurt içindeki fiyatları dengelemek adına 5 ve 

25 Kasım’da getirilen iki ayrı kararla yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi 

sıfırlandı, ham ayçiçeği yağındaki gümrük vergisi ise 1 Temmuz 2021’e kadar yüzde 

36’dan yüzde 3’e indirildi. Gümrük vergilerine rağmen artan hammadde fiyatları 

raflarda yer alan ayçiçeği yağının da yüzde 60 oranda artmasına neden oldu. Hasat 

sezonunun daha yeni sona erdiğini belirten sektör temsilcileri, yeni hasat için 8 aylık 

bir süre olduğunu ve fiyatların yüzde 20 daha artma ihtimalinin olduğunu dile 

getiriyorlar. Ayrıca uygulanan gümrük vergilerinin zamanında getirilmediği için 

fiyatların düşürülmesinde etkili olmadığını ileten sektör temsilcileri, iç piyasayı 

yakından takip eden yurtdışındaki satıcıların gümrük vergilerinin indirilmesiyle 

hammaddeye zam yaptıklarına dikkat çekiyorlar. Rusya’nın ayrıca 9 Ocak 2021’den 

30 Haziran tarihine kadar olan dönemde ayçiçeği ihracatına ton başına 165 Euro’dan 

az olmamak kaydıyla uygulanan vergiyi yüzde 6.5 seviyesinden yüzde 30’a 

çıkartıyor. Bu durumun bir nebze de olsa fiyat artışlarına yol açacağı belirtiliyor. 

“Dünya genelinde gıda enflasyonu yaşanıyor” 

Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar ve rekolte düşüşleri gıda tedarik zincirlerinin 

aksaması sonucu ülkelerin stratejik ürünlerde ihracat yasakları getirdiklerini aktaran 

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, dünya 

genelinde bir “gıda enflasyonu” yaşandığını ve ülkelerin gıdayı stoklamaya 

başladığını belirtti. Büyükhelvacıgil, “Özelikle Çin, Hindistan gibi sektörün büyük 

oyuncuları, soyadaki fiyat artışından dolayı Karadeniz havzasından ayçiçeği alımına 
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yöneldi. Pandeminin hız kesmeden devam etmesi sadece ülkemizde değil tüm 

dünyada gıdada içe kapanmaları ve fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. 2020 

yılında ülkemizde de ayçiçeği rekoltesi 3 milyon ton olan ihtiyacımıza karşılık, 1 

milyon 300 bin ton dolayında üretimle gerçekleşti. Yine en büyük üreticilerden biri 

olan Rusya ve Ukrayna’da rekoltede düşüşler yaşandı. Karadeniz havzasında 

yaşanan bu düşüşler fiyatlara yansıdı. Dünya genelinde soya, kanola, aspir gibi diğer 

yağlı tohum gruplarında rekolte eksikliği ve pandemi nedeniyle fiyat artışları oldu. Kur 

baskısı ile beraber küresel düzeyde ayçiçeği ve yağlı tohumlarda fiyat artışları 

yaşanıyor” diye konuştu. 

Ham yağ fiyatı 1200 dolara yükseldi 

2019 yılında yağlık ayçekirdeği fiyatı 2 bin 500 TL iken 2020 yılında bu fiyat 4 bin 400 

liraya kadar yükseldiğini açıklayan Büyükhelvacıgil, aynı şekilde ham yağ fiyatının 

geçen yıl 5 bin 400 TL civarı iken, bu yıl 9 bin 400 TL bandına kadar yükseldiğini 

kaydetti. Son bir aylık fiyatlara bakıldığında, ayçiçeği tohumunun ülkemizde 4 bin 700 

TL bandında, yurt dışında ise 655 dolar civarında olduğunu bildiren Büyükhelvacıgil, 

“Ham yağın fiyatı ise, ülkemizde 9 bin 500 TL, yurt dışında 1200 dolar civarında 

gerçekleşiyor” dedi. 

5 litrelik yağ fiyatı 75 liraya yükseldi 

Ayçiçeği yağında ciddi artışların yaşandığını dile getiren Kadooğlu Yağ Dış Ticaret 

Operasyon Sorumlusu Muzaffer Yıldırım, son 2 aylık dönemde ayçiçek yağının raf 

fiyatında yüzde 60’lara varan artışların yaşandığını söyledi. 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı 

fiyatının 45 TL’den neredeyse iki katına çıktığını bildiren Yıldırım, “Şu an 5 litrelik yağ 

fiyatı pazarda 65 ile 75 lira arasında satılıyor. Bugün ham yağ fiyatı 9850 liraya 

yükselmiş bulunuyor. 

Bunun ocak, şubat ve mart ayları içinde 11 bin 500 ile 12 bin TL bandına yükselmesi 

tahmin ediliyor. Her yıl söz konusu aylarda fiyat artar. Çünkü hasat sezonundan 

uzaklaştıkça fiyatlar da artmaya başlar. Şu an tüm yağ emtialarında artış yaşanıyor. 

Ham palım yağı fiyatı son 1 haftada ton başına 60 dolar artmış durumda. 935 dolar 

olan ham fiyat 1030 dolara yükseldi. Fiyat daha da yükselecek gibi duruyor” dedi. 

Alternatif yağ ürünlerinde gümrük vergilerinin düşürülmesi talep ediliyor 

Ayçiçeği fiyatlarında yüzde 20 kadar bir artışın yaşanabileceğini dile getiren Altaş 

Yağ Sanayi Genel Müdürü Uğur Altaş, doların çok istisnai durumda gerilemesi 

fiyatlarda düşüşün yaşanabileceğini iletti. Aspir gibi alternatif yağ ürünlerinde de 

vergiler düşürülseydi yağ fiyatının bu kadar artmayacağını öne süren Altaş, eğer 

vergiler indirilirse aspir yağını Çin’e satmayıp yurt içinde sunulabileceğini belirtti. 

Bunun yanı sıra son dönemde demiryollarına önem verildiğine değinen Altaş, 

“Çin’den Türkiye’ye kadar hat yapıldı. Kazakistan ayçiçeği ve buğday üretiminde ilk 

10 ülke içinde yer alıyor. Kazakistan’dan Türkiye’ye bir hat kurularak Rusya’ya 

alternatif bir pazar daha oluşturulması mümkün” ifadelerini kullandı. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türk iş 

dünyası olarak ülkemizin geleceğinden 

umutluyuz 

  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni yıl mesajında, "Türk iş dünyası olarak 

ülkemizin geleceğinden umutluyuz. 2021 yılının ekonomik ve sosyal 

anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi. 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası 

olarak ülkenin geleceğinden umutlu olduklarını belirterek, "2021 yılının ekonomik ve 

sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.   

Hisarcıklıoğlu, yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgınının dünya ekonomisine büyük zarar verdiği bir yılın geride bırakıldığına 

işaret etti. 

Gerek aşı çalışmaları gerekse alınan salgın tedbirleriyle daha sağlıklı bir yıl 

geçirileceğine inandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 

"Salgının ülkemizde görülmesinden itibaren, Türk özel sektörünün sıkıntılarını ve 

çözüm önerilerini hükümetimize ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. İş dünyasından 

gelen pek çok talebin hayata geçmesini sağladık. Türk iş dünyası olarak ülkemizin 

geleceğinden umutluyuz. 2021 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl 

olmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, sağlık, huzur ve 

mutluluklar getirmesini diliyorum." 
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TCMB, swap verilerini günlük 
yayımlayacak 
TCMB, swap işlemlerine dair verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak 

yayımlanacağını duyurdu 

 

TCMB, swap işlemlerine dair verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak yayımlayacağını 

duyurdu 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST 

nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli 

döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 

İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük 

olarak yayınlanmaya başlanacaktır." Denildi 
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Bakan Elvan'ın öncülüğünde 

'ekonomi ve reform' toplantısı 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin 

genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini 

değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla "ekonomi 

ve reform" gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit 

Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel 

katıldı. 

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Değerli 

bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform 

gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı. 
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Esnaf destek başvuruları başladı 
Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkârlar ile gerçek tacirlere yönelik 
destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi. 

 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 
gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, yarın nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini, 
geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi. 

Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan 
Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplatısında verdiği müjde 
kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere 
ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, 
ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, 
çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek 
sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi 
de web sitemizde yapıyor olacağız." 

Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'na başvurular da bugün başlıyor 

Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için 
bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik 
ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkması için kurumsal bir 
altyapı oluşturmak istediklerini söyledi. 

Yarışmanın bugün itibarıyla başvurulara açılacağını ve adayların 15 Şubat'a kadar 
başvurularını yapabileceğini aktaran Pekcan, "Yarışmamızda birincimize 100 bin TL 
ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, 
üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız." dedi. 
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Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması 

Pekcan, bilgi çağına ve bilgi toplumu olarak nitelendirilen döneme geçişle birlikte 
dünyada hem özel sektör iş süreçlerinin hem de kamu hizmetlerinin şeklinin 
dijitalleştiğini, bu hızı ancak iş yapış şekillerinde ve iş süreçlerinde dijital dönüşüm 
yaratarak yakalayabileceklerinin farkında olduklarını söyledi. 

Türkiye olarak, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle, inovasyonla, teknoloji odaklı 
yaklaşımlarla, yerli ve milli katma değerin artırılmasıyla hedeflere ulaşılacağını 
aktaran Pekcan, bu yarışmanın sadece dereceye girenlerin ödüllendirildiği bir 
yarışma olmanın çok ötesinde kurgulandığını anlattı. 

Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması, Bakanlığımız ile yarışmaya katılacak 
tüm girişimcilerin el ele vererek dijital dönüşümde yeni yaklaşımları irdeleyecekleri ve 
fark yaratacak projeleri açığa çıkarmak üzere çalışacakları bir iş birliği çalışmasıdır. 
Dijital dönüşümün hızlandırılması için bu tarz nitelikli yarışmalara, bu tarz özel 
program ve projelere ihtiyaç var." diye konuştu. 

Sadece bu yıl için değil, gelecek senelerde de düzenli olarak yapılacak ve ülkedeki 
dijital dönüşüm faaliyetlerini destekleyecek bir yarışmayı bugün başlattıklarını bildiren 
Pekcan, şunları kaydetti: 

"Bu yarışmamızı kurgularken oldukça çalıştık, iyi bir planlama yaptık. Yurt dışı en iyi 
örnekleri inceledik. Girişimcilerimiz için oldukça kurumsal, oldukça nitelikli, etkin ve 
her anlamda sonuç yaratacak bir yarışma hazırlamak istedik. Bunu başardığımıza 
inanıyoruz ve Bakanlık olarak yarışmamızı bugün itibarıyla tüm girişimcilerimizin 
başvurusuna açmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 

Ülkemizde dijitalleşme alanında her geçen gün yeni ve önemli adımlar atılmakta. 
Nitekim küresel ekonomideki bu dönüşümü uzaktan takip etmek gibi bir lüksümüz 
yok. Bilakis, Türkiye olarak dijital dönüşümde gerekli adımları atarak küresel 
ekonomideki yerimizi daha da güçlendirme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." 

Bakanlığın hayata geçirdiği yenilikçi projeler 

Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak bugüne kadar pek çok yenilikçi projeyi 
hayata geçirdiklerini ifade ederek, koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirdikleri 
sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ile ticareti canlı tuttuklarını söyledi. 

Öğrencilerden ev hanımlarına kadar toplumun her kesiminde ticari okuryazarlığın 
artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler verilen Sanal Ticaret Akademisi ve yapay zeka 
destekli Kolay İhracat Platformu ile girişimcilik ve ihracat ekosistemini 
desteklediklerini aktaran Pekcan, şöyle devam etti: 

"Mal ve hizmet ihracatı için sağlanan 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır 
biçimde tanıtımını amaçlayan Kolay Destek Portalı, kağıtsız gümrük 
uygulamalarımız, Gümrük Rehberi ve Gümrük Tarife Arama Motoru gibi dijital 
kaynaklarımız, e-Ticaret Bilgi Platformu (ETBİS), daha fazla KOBİ'yi e-ticaretle 
tanıştırarak internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmesi için 
düzenlenen 'e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız' dayanışma kampanyası, kadın 
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ve genç girişimcilerimizin ihracat potansiyelinin açığa çıkarılması için önemli bir adım 
olarak gördüğümüz Export Akademi ve Kadın Girişimci Network programları, 
Bakanlığımızın son dönemlerdeki dijitalleşme odaklı hizmetlerinden sadece 
bazılarıdır. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüme yönelik öncü adımlar atmaya, 
yeni projeler geliştirmeye kararlıyız." 

"Türkiye'den yeni unicorn'lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak 
istiyoruz" 

Ticaret Bakanı Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'nın, ticaretin 
kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi 
göreceğini belirterek, girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni 
"unicorn"lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi. 

Girişimcilerin yenilikçi fikirleri ve değerli çözüm önerilerinin, Bakanlığın pek çok süreci 
için de dijitalleşmenin önünü açacağına inandığını ifade eden Pekcan, yarışmanın 
hem dijital ekosistemin gelişmesini destekleyeceğini hem de Bakanlığın iş süreçlerine 
yönelik yeni çözüm önerileri oluşturacağını kaydetti. Pekcan, bu altyapıdan çıkacak 
cevherlerle dijital ürün ve yazılım üretimini teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı 
sunmayı hedeflediklerini vurguladı. 

Kamu tarafından düzenlenen yarışmaların aslında yeni uygulanan bir konsept 
olmadığını belirten Pekcan, özellikle şirketlerin, ihtiyaç duydukları alanlarda 
problemlerini geniş kitlelere duyurarak belli bir ödül karşılığında "Kitle Kaynak 
Kullanımı" adı verilen yöntemle kitlelerin çözümlerini ve fikirlerini satın aldığını anlattı. 

Aynı yöntemin birçok ülkede kamu otoriteleri tarafından da tarih boyunca 
kullanıldığını aktaran Pekcan, düzenlenen yarışmalardan çıkan fikirlerin bugün hala 
kullanılan pek çok icadın bulunmasını sağladığını kaydetti. 

Pekcan, "Bugün kullandığımız kronometreler, 18. yüzyılda açık denizde gemilerinin 
kaybolması nedeniyle zarar eden İngiltere'nin, gemilere denizdeyken bulundukları 
boylamı gösterecek bir alet yapılması için bir ödül vadetmesi sayesinde icat edildi." 
dedi. 

"Bu yarışma her yıl daha geniş kitlelere yayılacak" 

Ruhsar Pekcan, teknoloji geliştirmenin en önemli yollarından birisinin yenilikçi fikir ve 
ürünü olan ancak büyük çaplı firmalar arasında görünemeyen girişimcilerin önünün 
açılması olduğunu ifade ederek, Digikamp'ı hayata geçirmeden önce dünya 
örneklerini yakından incelediklerini söyledi. 

Pekcan, yarışmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 

"ABD'de challenge.gov, İngiltere'de Govtech Catalyst gibi isimler altında süreklilik arz 
eden çalışmaların en iyi yönlerini de göz önüne alarak kendi yarışma konseptimizi 
oluşturduk. Bu noktada, Digikamp'ın tek seferlik bir yarışma olarak tasarlanmadığını 
da özellikle vurgulamak isterim ve bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma da 
ayrıca teşekkür ederim. 
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Bu yarışma, her yıl daha gelişmiş bir versiyonu ile büyüyecek ve umuyorum ki daha 
geniş kitlelere yayılacak. Oldukça kurumsal bir yarışma olarak, önümüzdeki yıllarda 
da ülkemizdeki dijital dönüşüm ekosistemini desteklemeye devam edecektir. 
Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile firmalarımızın ticaret süreçlerinde 
karşılaştıkları zorlukları aşmaları için hızlı ve yenilikçi dönüşüm fikirleri arıyoruz. 
Amacımız, yarışmadan çıkacak yenilikçi fikirler sayesinde ticaret süreçlerini 
kolaylaştırarak dijital dönüşümü sağlamak." 

"Pazarlama stratejileri geliştiren projeler, bizim için değer yaratacak konular" 

Ticaret Bakanı Pekcan, programın başarılı olması için yarışma başvurularının hangi 
konular etrafında şekilleneceğinin önceden belirlenmesinin önemli olduğunu, bu 
amaçla ticarete, özellikle de ihracata ivme kazandırmaya yönelik çeşitli alanlarda 
süreç iyileştirmeleri yapacak fikirler aradıklarını söyledi. 

Pekcan, şöyle devam etti: 

"Yarışmada görmek istediğimiz konu başlıklarından 3 tane örnek vermek istiyorum. 
Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi alanında, ihraç ürünlerinin ve ihracat yapılan 
ülkelerin sayısını ve çeşitliliğini artırarak dış pazarlarda tutunmak ve bilinçli pazar 
seçimi yapmak yahut uygun fiyat belirlemek amacıyla pazarlama stratejileri geliştiren 
projeler bizim için değer yaratacak konulardır. Diğer bir örnek olarak iş modellerinin 
geliştirilmesini verebilirim. Bu başlık altında, uygun ara girdi tedarik ederek tedarik 
zinciri takibi yapmak, ve gümrük işlemlerini dijital ortamda ve hızla tamamlamak 
amacıyla iş modelleri geliştirebilir. 

Son olarak, adaylar yeni müşterilere erişim, müşteri bilgilerine kolaylıkla ulaşma, 
müşterilerle kendi dillerinde iletişim kurulması gibi müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi 
başlığı altındaki projelerle yarışmamıza başvurabilirler. Çerçevemizin geniş olduğunu 
ve yarışma konularının bu örneklerle sınırlı olmadığının altını çizmek istiyorum." 

  



31.12.2020 

12 

 

Çavuşoğlu: S-400'ler için ABD ile 

ortak çalışma grubu oluşturuldu 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu 

oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı.'' dedi. 

 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme 

toplantısında konuştu. 

Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını hayata geçiren ABD'den önemli bir adım geldi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptırımları ele almak için çalışma grubu 

kurulması teklifi geldiğini söyledi. Türkiye'nin teklifi kabul ettiğini ve teknik düzeyde 

görüşmelerin başladığını açıkladı. 

Diğer yandan, ABD’nin CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele 

Yasası) yaptırımlarının hafif ya da ağır olmasının önemli olmadığını, siyasi olarak 

yanlış bir karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin egemenlik haklarına 

saldırı olduğunu ifade etti. 

Çavuşoğlu, 2020'de Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının yeni tip corona 

virüs (Covid-19) salgınına rağmen hız kesmeden devam ettiğini belirtti. 

Dış politikada hiçbir boşluk bırakmadıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 

"Her zaman olduğu gibi 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu. Diplomasinin 

tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık. Böylece 

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yukarı Karabağ konularında pandemiye rağmen 
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oyunun önemli bir parçası olduk. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Yeri geldi oyunu 

biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarlarının hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk" 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi meşru çıkarları için adım attığında herkesi memnun 

etmediklerini gördüklerini belirterek, "Bizim önceliğimiz birilerini memnun etmek değil. 

Bizim önceliğimiz Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de 

bunlardan bir tanesidir. Doğu Akdeniz'de diyalog çağrılarımız sonuç vermeyince tek 

taraflı adımlara karşı biz de sahada faaliyet gösterdik, Oruç Reis, Barbaros ve Yavuz 

gemilerimizle beraber bayrak dalgalandırdık." dedi. 

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 

"Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Doğu Akdeniz etrafındaki kıyıdaş 

ülkelere değil, sadece Avrupa Birliği'ne değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi 

de dost da düşman da gördü. Ama bizim gerçekten arzumuz Doğu Akdeniz'in bir 

barış ve istikrar bölgesi olması. Burada herkesin hakça paylaşımdan yana olmasını 

istiyoruz. Bu nedenle de sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği'ne teklif ettiği çok 

taraflı konferans için çalışmalarımızı Avrupa Birliği'yle sürdürüyoruz." 

Çavuşoğlu, 2020'de Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde inişler çıkışlar 

olduğunu ve özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve daha 

sonra Fransa'nın ikili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle gergin geçtiğini 

dile getirdi. 

Buna rağmen aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nden sağduyulu bir sonuç çıktığına 

dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 

"Türkiye ile ilişkilerin önemini anlayan, Türkiye ile gerginlik yerine daha iyi diyalog 

kurmamız gerekir diyen ülkelerin görüşleri hakim oldu. Elbette sonuç bildirgesinde 

memnun olmadığımız hususlar var. Bunu da karşı açıklamamızda dile getirdik. 

Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız. Avrupa Birliği'nin 

de hazır olmasını bekliyoruz." 
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ABD Dışişleri Bakanlığı: S-400 için 

henüz Türkiye’yle ortak çalışma 

grubu yok 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile henüz Rusya'dan alınan S-400 füze savunma 

sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubunun kurulmadığını ifade etti. Türkiye Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu" 

demişti. 

 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile henüz Rusya'dan alınan S-400 füze savunma 

sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubunun kurulmadığını, görüşmelerin yaptırımların 

mevcut askeri iş birliği üzerindeki etkisiyle ilgili olduğunu bildirdi. 

Sputnik'e konuşan bakanlık temsilcisi, "CAATSA yaptırımları veya S-400 sisteminin 

F-35 için arz ettiği tehdidin ‘incelenmesi’ ile ilgili bir çalışma grubu yok" ifadelerini 

kullandı. 

Temsilci, "Yaptırımların mevcut askeri iş birliği üzerindeki etkisiyle ilgili çalışma 

düzeyinde rutin istişareler yapılıyor" dedi. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik 

CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde 

bulunduğunu söylemişti. 

Çavuşoğlu, "Daha önce 'Gelin bir ortak çalışma grubu kuralım' teklifinde 

bulunmuştuk. Şimdi o teklif ABD tarafından geldi, biz tabiatıyla her zaman diyalogdan 

yana olduğumuz için bu teklife de evet dedik. Uzmanlar düzeyinde görüşmeler 

başladı” ifadelerini kullanmıştı. 

  

https://tr.sputniknews.com/savunma/202012301043489636-abd-disisleri-s-400-icin-henuz-turkiyeyle-ortak-calisma-grubu-yok-gorusmeler-yaptirimlarin/
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Bakan Koca: Aşılar hakkaniyetle 

dağıtılacak, sonuçlar anlık 

paylaşılacak 

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: 

Hakkaniyetle dağıtılacak. Aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacaktır. 

Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır 

 
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının hızının yavaşlamış olması da 

göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun 

bulunmuştur." dedi. 

"Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya 

kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır." diyen Koca, "Bu 

sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz 

kalmamıştır." ifadesini kullandı. 

Bakan Koca, "Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu 

bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir." dedi. 

"Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı 

yapılması için planlama yapılmış durumdadır." diyen Koca, şunları belirtti: 

"Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak 

başlanacaktır. 
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Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem 

üzerinden anlık takip edilecektir. 

Bilim Kurulumuz Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve 

hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile 

uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. 

Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda 

ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. 

Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden 

veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını 

yaptırabileceklerdir. 

Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir 

programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir." 

Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik 

tanınmayacaktır. 

Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar 

tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır." 

Bakan Koca'dan yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle: 

"KORUYUCU TEDBİRLERE GEÇMENİN İLK ADIMI" 

Bir yılımızı kesintisiz olarak tüm dünyayı sarsan salgınla mücadele ederek geçirdik. 

Milletçe sıkı tedbirlere uyma, günlük yaşantımızdan, ihtiyaçlarımızdan sosyal 

ilişkilerimizden taviz vererek hayatımızı sürdürme çabası içinde olduk. Hastalıkla 

mücadele ile geçen bu dönemi geride bırakıp yeni yılla birlikte koruyucu önlemleri 

uygulamaya geçmenin hazırlığı içindeyiz. Sağlık Çalışanları Yılı olan 2021 yılına 

sağlık çalışanlarımızı aşılayarak başlayıp koruyucu tedbirlere geçmenin ilk adımını 

atacağız. 

"SOĞUK ZİNCİRİN BOZULMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI" 

Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı bugün ülkemize getirilerek Bakanlığımıza 

teslim edilmiştir. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin bozulmaması adına gerekli tüm 

tedbirler alınmış ve hiçbir sorun yaşanmamıştır. Bu sürecin başarıyla 

gerçekleştirilmesinde titiz çalışmaları ve zaman tanımaz destekleri için İçişleri 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Türk Hava Yolları çalışanlarına 

ve Bakanlığımız personeline teşekkür ederim. 

"BATARYALI SOĞUTUCULAR OLAN KANTEYNIRLARDA SAKLANDI" 

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya 

kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede 
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aşılar, gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz 

kalmamıştır. Ülkemize yıllardır temin edilen aşıların çoğu öncelikli kargo statüsünde 

olan bu tür konteynırlarla transfer edilmektedir. 

"İLK BASAMAĞINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HUZUR EVLERİNDE 

OLANLAR" 

Aşılarımız bu sabah erken saatlerde Esenboğa Havalimanına iniş yapmıştır. 

Aşılarımız buradan; sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilmiştir. 

Ürünler Bakanlığımızın deposuna geldiğinde bu sıcaklık kayıt edici cihazlar kontrol 

edilmiş ve sonrasında ürün kabulü yapılmıştır. Aşılardan rastgele örnek olarak alınan 

numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk 

edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından 

Acil Kullanım Onayı verilecektir. Bu süreçte aşılar, Bakanlığımıza ait iklimlendirme 

özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacaktır. 

Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması 

Bilim Kurulumuzca belirlenmişti. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık 

çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. 

Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı 

yapılması için planlama yapılmış durumdadır. 

"SÜREÇ YÖNETİMİ MOBİL UYGULAMA İLE DE OLABİLECEK" 

Bilim Kurulumuz COVID-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış 

ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile 

uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. 

Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil 

uygulama da devreye alınacaktır. 

"EN KISA ZAMANDA ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMALAR YAPILACAK" 

Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda 

ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle 

oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir 

program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile 

oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının 

hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz 

olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da 

kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

"DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP EDİLECEK" 

Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması 

kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 

aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak 
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aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına 

alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine 

uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır. 

"PLAN DIŞINDA HİÇBİR ÖNCELİK TANINMAYACAK" 

Vatandaşlarımız konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip 

edebilecektir. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. 

Aşılama önceliğinde bilim kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik 

tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir 

vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama 

programımızın başlaması ile birlikte Ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli 

ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır. Halk Sağlığının korunmasında tüm 

mevcudiyetimizi ortaya koyarak mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz. 
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Abdulkadir Selvi 

Kılıçdaroğlu’nun sorunu ne? 

31 Aralık 2020 

CHP, Türkiye’nin en önemli partilerinden biri. Türkiye’nin demokrasi 

mücadelesinde de darbeler tarihinde de özel bir yeri var. 

Ama CHP bir süredir taciz, tecavüz ve istismar haberleriyle gündeme geliyor. 

Koronavirüs sürecinde günlük olarak vaka sayısının açıklanması gibi, CHP’yle ilgili 

taciz tablosu gündeme getiriliyor. CHP’lilerin bunu hak ettiğini zannetmiyorum. 

SAVCININ DEĞİL, CHP’NİN İŞİ 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taciz iddiaları karşısında susuyor. 

Konuşunca da iktidarı suçluyor. “Gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor. “Bu 

ülkenin savcısı yok mu?” diye soruyor. Bu ülkenin savcısı var da Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin genel başkanı yok mu? Savcı zaten gereğini yapıyor. Ama bu olay sadece 

adli bir vaka değil. Taciz, tecavüz ve cinsel saldırı gibi olayların bir de siyasi yönü 

var. Atatürk’ün partisi olan CHP’nin tacizle anılması iyi bir şey mi? Kılıçdaroğlu, 

cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi hakkında ne 

diyor? 

 

“Gündemi değiştirmek istiyorlar. Gereği yapılıyor, bu ülkenin savcısı yok mu? 

Tutuklandı ve biz hemen partiden ihraç ettik. Bir olay çıkar ve parti ilkeleriyle 

çelişirse o kişiyi partiden atarız” 

Bu mu yani? 

‘CHP TACİZCİLERİ KORUYOR’ ALGISI 

 

Tacizle suçlanan CHP Konya İl Başkanı’na genel merkez sahip çıktı. Barış Bektaş’ın 

görevinin başında olduğu açıklandı. Elbette ki suçsuzluk karinesi esastır. Ben burada 

CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu’nun cinsel taciz suçlamaları karşısındaki tavrını 

yansıtıyorum. Bunun CHP’ye verdiği zarara değiniyorum. CHP’liler bunu hak etmiyor. 

Çünkü CHP’liler onurlu insanlardır. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu tür çirkin iddialar 

karşısında kararlı tavır koymaması nedeniyle, CHP tacizcileri koruyor gibi bir algı 

oluşuyor. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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İSKİ REZALETİ 

 

SHP, 89’da kazandığı İstanbul’u rüşvet, kadın, ihanet üçgenindeki İSKİ rezaleti ile 

kaybetti. Ve 25 yıl boyunca kazanamadı. Şimdiki tedirginliğin temelinde, İSKİ 

skandalı korkusu yatıyor. 

TÜRKÇE KURAN KONUSU 

 

CHP yıllardır Türkçe ezan ve Türkçe Kuran konusunda eleştirildiği için, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şeb-i Arus’ta Türkçe Kuran okutulması 

konusunda da benzer tedirginlik yaşandı. İyi niyetli uyarılarda 

bulunuldu. Kılıçdaroğlu bundan yararlanmak yerine, suçlamayı tercih etti. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN SORUNU 

 

Ankara temsilcileri ile buluşmasında Kılıçdaroğlu’na, yazımdan “CHP’den dindar 

olması beklenemez” bölümü soruluyor. 

 

Kılıçdaroğlu, “Hangi öngörüye dayanarak bunu ifade ediyor bilmiyorum. 

Tüzelkişiler değil, gerçek kişilerin inançlı olup olmadığı sorgulanabilir belki. 

Allah’la kul arasındaki ilişkiye birisinin müdahale hakkı yok. Biz laik bir partiyiz. 

Kimsenin inancına başka bir kişinin müdahale etmesini doğru bulmayız. Kimin 

daha dindar olduğunu kim bilir... Allah’ın birisine verdiği böyle bir yetki mi var? 

Selvi’ye böyle bir yetki mi verilmiş” diye karşılık veriyor. 

 

KILIÇDAROĞLU’NDAN MI YETKİ ALACAĞIM? 

 

Gazeteci, yetkiyi okurundan alır. Ben de halkımızdan alıyorum. Kılıçdaroğlu’ndan 

alacak değilim. 

 

İŞTE O YAZIM 

 

Yazımda Şeb-i Arus’taki Türkçe Kuran tartışmalarına değiniyor, İmamoğlu’nun 

İstanbul seçimlerinde muhafazakâr kesimlerden oy aldığını hatırlatıyorum. Türkçe 

Kuran okutulmasının CHP’ye zarar vereceğini belirtip, “CHP’den dindar olması 

beklenemez. Laik ve Atatürkçü bir partidir. Ama dini değerlere saygılı bir CHP 

pekâlâ mümkündür. Ama bu mevsimlik elbise gibi, seçimden seçime 

giyilebilecek bir kıyafet değildir” diyorum. Ama “Ekrem İmamoğlu’nun geç kalsa 

da ‘Bence de Şeb-i Arus töreninde Yüce Kuran’ın Arapça okunması gerekir’ 

demesi önemliydi. Doğru olan tavır buydu” diye hakkını teslim etmeyi de ihmal 

etmiyordum. 
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YANLIŞ NEREDE? 

 

Peki sorarım size: Bunun neresi yanlış? “CHP dindar bir partidir hatta hakkında 

irtica iddiasıyla kapatma davası mı açıldı” demeliydim. CHP, “Laik ve Atatürkçü 

bir parti değil” diye mi yazmalıydım. Bu başta CHP’ye hakaret olur. 

 

YAZIYI TERSİNE ÇEVİRİNCE 

 

Madem Kılıçdaroğlu rahatsız oldu. O zaman yazımı tersine çevirip “CHP’den 

dindar bir parti olması beklenirdi. Laik ve Atatürkçü bir parti değildir. Dini 

değerlere saygısız bir CHP pekâlâ mümkündür” mü deseydim? 

 

CHP’YE HAKSIZLIK YAPAMAM 

 

Ben bunu CHP’ye reva göremem. Kılıçdaroğlu eleştirdi diye CHP’ye haksızlık 

edemem. Peki sorun nerede? Kılıçdaroğlu bir güç zehirlenmesi içinde mi, yoksa 

gerçeklikten mi koptu? En iyisi cevabı siz verin. 

 

CEMİL ÇİÇEK’İN YAPTIĞI HAYIR  

 

BENİM de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuran mealleri üzerine yaptığım görüşmeler 

sırasında haberim oldu. Bazı insanlar vardır ki, hayır yaparlar ama kimsenin bilmesini 

istemezler. Hani sağ elin verdiğini sol elin görmemesi prensibi gereği. Eski Meclis 

Başkanı Cemil Çiçek de onlardan biri. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şeb-i Arus törenlerinde Türkçe Kuran 

okutulması üzerine ciddi bir tartışma yaşandı. En son Diyanet İşleri Başkanlığı 

Kuran’ın Türkçe, İngilizce, Fransızca tercümelerinin olabileceğini ancak bunların 

Kuran-ı Kerim anlamına gelmeyeceğini, Kuran’ın peygamberimize indirildiği şekilde 

Arapça olduğu yönünde açıklama yaptı. 

Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan’la 

konuştum. Burak Orhan, Diyanet Vakfı’nın 30 dilde Kuran meali hazırlattığını 

söyledi. Bunların arasında bazılarının ismini bile ilk kez duyuyorum. 

Bu diller; Almanca, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Chichewa, Çince, 

Danca, Ermenice, (Doğu ve Batı lehçesi) Fransızca, Gürcüce, İngilizce, İspanyolca, 

İtalyanca, Kazakça, Kırgızca, Kürtçe (Latin ve Arap alfabesi) Lehçe, Moğolca, 

Özbekçe, Portekizce, Romance, Rusça, Samoaca, Shonaca, Tatarca, Ukraynaca ve 

Uygurca. 

İki dil üzerindeki çalışma ise sürüyormuş. Yorubaca ve Farsça mealler de 

tamamlandığında 30 dilde meal hazırlığı tamamlanmış olacak. İhtisas sahibi olduğu 

için Diyanet’in bu çalışmayı yapması çok önemli. Dilerim, 30 dil tamamlanınca yeni 

ihtiyaç sahiplerine göre bu çalışma başka dillerle genişletilir. 

ÇİÇEK’İN BAĞIŞI 

Şimdi gelelim işin eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek’le ilgili kısmına. Cemil  

 

Çiçek devlet adamı olarak gösterilecek ender isimlerden birisidir. 

 

Çiçek, farklı dillerde Kuran meali hazırlatıldığını öğrenince Diyanet’le irtibat kuruyor. 

İngilizce, Rusça ve Japonca meallerin masrafını üstleniyor. Cemil Çiçek 2 dönem 

Meclis Başkanlığı yaptıktan sonra 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmamıştı. 

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihtiyaç görüldüğü için 1 Kasım 

seçimlerinde Ankara’dan milletvekili adayı yapıldı ve kazandı. Çiçek, 1 Kasım 2015-

24 Haziran 2018 tarihleri arasında milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Çiçek, 

bu dönemde aldığı maaştan 463 bin TL’yi Kuran meali hazırlanması için Diyanet 

Vakfı’na bağışlamış. 
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Yılbaşı salgın günlerindeki işsize de gelir 

 
Şeref OĞUZ  

31 Aralık 2020 Perşembe 
 
Geçen yılbaşı işsizleri yazmıştım. Bu yılbaşı, salgın sebebiyle sayıları artmış ve bu 
sorunu çözmek bir yana, ziyadesiyle katlamışız. Peki, kimdir bu işsiz? 

İşsizlik bir siyasetçi için en büyük sorun olarak tanımlanabilir. Ancak önceliği değilse, 
“popülist” bir söylemden öteye geçemez. 

Ekonomi bürokratı için işsizlik, bir istatistikten başka bir şey olmayabilir. Kendisi işsiz 
kalmadığı sürece, bu istatistiğin, “makul ölçülere indirilmesini” pekâlâ söyleyebilir. 

Kamu güvenliği açısından işsizlik, suç potansiyeli anlamına gelir ki kaybedecek bir 
şeyi kalmamış insanların bir süre sonra toplumsal bomba haline geldiğini bilirler. 

İşi olanlar için işsizlik, “ben de kalabilirim” kaygısından daha derin değildir. 

Sendikacı için işsiz, “üye olmadığı ve dayanışma aidatı ödemediği için” çoğu kez var 
bile değildir. 

Akıllı işveren için işsiz, “henüz iş veremediği” kişidir ve kafası, gönlü üretime odaklı 
bu insanların övüncü, “daha fazla insana istihdam” odağındadır. 

Akılsız işveren için işsiz, “daha önce işten kovduğu” kişidir. Yeni yatırımını anlatırken, 
aldığı ileri teknoloji ürün fabrikasında her şeyi “insansız” yapacağıyla övünür. 

Peki işsiz için durum nedir? Örgütsüz, sahipsiz ve toplumsal zenginliğin taşrasına 
itilmiş bu kesim, kendini nasıl görüyor? İşsizliğin işçideki anlamı daha hazin bir tanım 
barındırıyor; “hayat standardının düşmesi, çalışmada vazgeçme, işlerin angarya gibi 
gelmesi, iş ve iç disiplinin bozulması, aileye yansıyan sorunlar ve tehlikeli bir 
geleceğin inşası…” 

İŞSİZİNİ GÖRMEYEN İŞSİZLİĞİN SOSYAL SORUNLARINI YAŞAR 

Ekonomik güvencenin ve ihtiyaçların giderilmesini sağlayan gelir kaynağının kaybı, 
“ailenin rızkını sağlayan kişi “ rolünün sona ermesi, zaman duygusunu ve buna bağlı 
olarak düzen algısını kaybetmek… 

İşsizini görmezden gelen toplum, bir süre sonra işsizliğin yarattığı sosyal sorunları 
yaşamak zorunda kalıyor. 



31.12.2020 

24 

 

Yeni yıla zengin ve fakir girenler 
Esfender KORKMAZ 

 
31 Aralık 2020 

Küreselleşmenin en net etkisi, bazı ülkelerin zenginleşmesi ve bazı ülkelerin 

fakirleşmesi şeklinde oldu. Aynı ülke içinde  de spekülasyon yapanlar zenginleşti ve 

halk yoksullaştı.  

İlave olarak; otokrasi ile yönetilen bir çok ülkede de, söz gelimi Rusya'da ve orta 

Asya Türk Cumhuriyetlerinde siyasi ve ideolojik yandaşlara ya da aile efradına 

yandaş olmayan kesimden devlet eliyle servet transferi yapıldı. Gelir dağılımı 

bozuldu. Türkiye'de de imtiyazlı şirketler oluştu.   

2003 - 2020 Ekim arasında, 17 yıl on ayda, 852 milyar 805 milyon dolar dış ticaret 

açığı verdik. Bu açığın bir kısmını turizm ve navlun gelirleri ile karşıladık. Geriye 615 

milyar 520 milyon dolar cari açık kaldı. Eğer dış ticaret açığı vermeseydik turizm 

gelirleri cari fazlamız olacaktı. Dış ticaret açığı vermemizin bir nedeni üretimin 

ithal girdiye bağımlı olmasıdır. Aramalı ve hammadde ithal edemezsek, üretim 

yapamıyoruz. Diğer nedeni ise dış ticarette politika yanlışlığıdır.   

Söz gelimi Dış ticaret açığının bu kadar artmasında Çin'den ithalatın payı yüksektir. 

Zira Çine karşı her yıl 18 ile 20 milyar dolar arasında dış ticaret açığı verdik. çin'den 

ithalatımız içinde üretimde kullanacağımız girdi oranı çok az, teknoloji ise yok 

denecek kadar azdır. Buna karşılık plastik eşya, incik-boncuk, bavul gibi akla aykırı 

ithal malları var. Eğer Çine karşı bu şekilde dış ticaret açığı vermeseydik, dış 

açığımız yarı yarıya azalırdı. Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı iktisadi açıdan 

rasyonel değil! Nedeni ve niçini, mantık süzgecinden geçmez. Acaba başka bir 

nedeni mi var?  

Cari açık dış borca dönüşüyor... Dış borç faizi ve borç geri ödemesi, kaynak 

çıkışına, servet azalmasına ve yoksullaşmaya neden oluyor. Çünkü ülkeden kaynak 

çıkıyor. 2020 ilk on ayda Türkiye 9,7 milyar dolar net dış borç ödedi. Dahası dış 

açıklar ve dış borçlanma Türkiye'nin potansiyel büyümesini düşürdü. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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2003 yılında fert Başına GSYH sıralamasında Dünya ortalaması bize yakın ülkeler 

içinde 4 sırada iken 2018 de 7 sıraya geriledik. (Aşağıdaki tablo)

 

Kaynak: Dünya Bankası verileri  

Ücret ve maaşlarda enflasyon düzeltmesi yıllık TÜFE oranına göre yapılıyor. Gıda 

fiyatları yıllık TÜFE oranından daha fazla artıyor. TÜİK gıdanın harcama sepeti 

içindeki payını ortalama yüzde 22 dolayında gösteriyor. Oysaki ücret ve maaşlarda 

harcama sepeti içinde gıda payının oranı en az bunun iki katı kadardır. Bu durumda 

işçi ve memurun gerçek enflasyonu daha yüksek olduğu için her sene bu kesimin 

satın alma gücü düştü. İşçi ve memur yoksullaştı. 

İş bulsa çalışmaya hazır olanları da katarsak, işsiz sayısı 8,5 milyondur. Bunlar 

arasında yıllardır iş bulamayan ve umudunu kaybedenler var. İşsiz kalanlar 

yoksullaştı.  

Mamafih,  DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan "Türkiye'de Gelir 

Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu"na göre, Türkiye'de 16 milyon kişi yoksuldur. 

18 milyon kişi ise yoksulluk riski ile karşı karşıyadır. 
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31 Aralık 2020, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

2020’de uzaktan yapılmayan tek şey 
olarak evlilik kaldı 
 
Sonunu getirdiğimiz 2020 yılı bize yıllarca süreceği anlaşılan alışkanlıklar edindirdi... 

Bunlardan bir tanesi, en hayati ihtiyaçlarımızı "Uzaktan" gerçekleştirmektir. Örneğin 

hayatımızın bugüne kadar vazgeçilmezlerinden olan eğitim, 

şimdi "Uzaktan" yapılıyor. Aynı şekilde alışverişler de uzaktan, "Getir" servisleri ile 

gerçekleştiriliyor. Savaşların da İHA'lar sayesinde uzaktan yapılması gerçekleşmedi 

mi? Uzaktan yapılmayan tek şey olarak galiba evlilik kaldı. Eğer 2021'de evliliğe de 

uzaktan olması koşulu getirilirse, bakalım 2023'le neler gelir artık? 

Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz 

Mehmet Barlas '2020'de uzaktan yapılmayan tek şey olarak evlilik kaldı' 

 

Yılbaşı fıkrası 

Bu yıla veda ederken, acı da olsa tebessüm etmemiz daha doğru olacaktır... Örneğin 

internette bir yılbaşı fıkrası vardı... Bunu anımsayarak belki tebessüm edebiliriz... 

Postanede çalışan memurlar yılbaşı günü Noel Baba'ya yazılmış bir mektuba 

rastlarlar. Tabii Noel Baba diye biri olmadığı için mektubu kendileri açıp okurlar. 

Mektupta söyle yazıyordur: 

"Sevgili Noel Baba. Ben 10 yaşında bir çocuğum. Hiç kimsem yok. 

Yetimhanede kalıyorum. Diğer arkadaşlarıma birçok hediye geldi ama bana hiç 

hediye gönderen olmadı. Senden üç şey istiyorum. Bana bir kalem, bir 

kalem kutusu, bir de ayakkabı gönderirsen çok sevinirim." 

 

Acımanın sonu yok 

Memurlar mektubu okuyunca çocuğa çok acırlar. Kimsesiz çocuğu mutlu etmek ve 

Noel Baba'ya olan inancını sarsmamak için kendi aralarında para toplayıp hediyeleri 

kendileri almaya karar verirler. Kalem ve ayakkabıyı alırlar, para yetmediği için kalem 

kutusunu alamazlar. Aldıkları hediyeleri gönderdikten günler sonra çocuktan 

teşekkür mektubu gelir. Mektup şöyledir: 

"Sevgili Noel Baba, gönderdiğin hediyeleri aldım. Beni çok memnun ettin. 

Gönderdiğin hediyelerden birisi gelmemiş. Onu da herhalde postanedeki 

şerefsizler almıştır." 

Kıssadan hisse çıkarmak gerekirse, siz siz olun, bir küçüğe hediye alacaksanız bunu 

kendi adınıza alın. Bırakın, Noel Baba öykülerde kalsın... 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/video/haber/mehmet-barlas-2020de-uzaktan-yapilmayan-tek-sey-olarak-evlilik-kaldi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/noel-baba
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Dış politikada yeni baştan... 

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü yıllık basın değerlendirme 

toplantısının sonunda gördüğüm şu ki yeni yıl, diplomaside de yeni bir dönemi 

başlatacak. 

Türkiye başta komşuları ve müttefikleri olmak üzere ilişkilerini yeniden düzenlediği, 

yeniden yola koymanın yöntemini bulmak için çaba gösterdiği bir yıl olacak. 

Olmayanı da olduğu yerde bırakıp, yeni bir yol arayışına girecek. 

Hatta bunun ilk adımları da atılmaya başlanmış… 

En iyi üç örneği de Mısır, İsrail ve Fransa… 
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İSRAİL İLE İLİŞKİLER 

Bakan Çavuşoğlu, soru üzerine Türkiye ile İsrail’in arasını bulmak için Azerbaycan’ın 

devrede olduğuna ilişkin iddiaları kategorik olarak reddetmedi… 

İddiayı bir tarafa bırakıp, Türkiye’nin Filistin ve Gazze konusundaki tutumuna vurgu 

yaparak bunlardan vazgeçmesi halinde ilişkilerin iyileştirileceğini vurguladı. 

“Filistin davası pahasına olan gelişmelerin hepsine karşıyız…” dedi… 

Ancak İsrail açıklarında çıkan hidrokarbonun en verimli güzergahının Türkiye 

olduğunu belirtip, devamını da getirdi: 

“İsrail’in kıta sahanlığı içinde çıkan hidrokarbon ihraç edecek kadarsa ikili 

düzeyde görüşülebilir…” 

Daha ilerisi Libya ile yapılana benzer bir deniz yetki anlaşmasına da hazır olduklarını 

vurguladı. 

FRANSA İLE TEMAS 

Fransa ile temasın başladığını, meseleleri ele alacak heyetlerin oluşturulmaya 

başlandığına atıf yaptı, 

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi’nin, Fransa Dışişleri Müsteşarı ile sorunların 

belirlenmesi için bir heyet oluşturması konusunu görüştüğünü açıkladı. 

Mısır ile ilişkilerin de bir yere gelmemesi için neden olmadığını söyledi. 

ABD İLE ÇALIŞMA 

ABD’nin CAATSA yaptırımlarına tepki koyarken, Almanya Dışişleri Bakanı’nın da 

benzer tepkisi ise dikkat çekiciydi… 

Bu arada daha önce Türkiye’nin S-400 konusunu NATO nezdinde çalışma grubu ile 

ele alması için yaptığı çağrının bu kez ABD’den geldiğini söyledi. 

Ancak yanlış anlamayı sorular aşamasında düzeltti; ABD ile böyle bir çalışma 

grubunun oluşturulabileceğini belirtti. 

Türkiye’nin yumuşak gücünü kullanma taraftarı olduğunu, sert gücü de gerektiğinde 

kullandığını anımsattı ve “Biz akıllı güç kullanıyoruz” dedi. 

ABD’nin tutumunun yeni yönetim ile ele alınacağının da altını çizdi. 

GÜVENLİKÇİ POLİTİKADAN YUMUŞAK POLİTİK ZEMİNE 

Bütününe baktığımızda aslında yakın geçmişte sorun olan ülkelerin hemen hepsi ile 

yeni bir zeminde yürümenin yönteminin arandığını söyleyebilirim. 
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Nitekim bir süredir Ankara’da da bu konuda başka önemli isimlerin açıklamalarına 

tanıklık ettik. 

Bu da gösteriyor ki 2016’dan beri çeşitli nedenlerle güvenlikçi politikalara yönelmek 

zorunda kalan Ankara şimdi yeni bir yol haritası çizmeyi amaçlıyor. 

GERİLİM AZALTICI ADIMLAR 

Bunu yaparken özellikle son dönem AİHM üzerinden yeni bir gerilim alanı açılan AB 

ile ilişkileri yeniden tayin etmenin yöntemini arıyor. 

Reformlarla aradaki sorunları yumuşatırken, duruşundan da taviz vermek istemiyor. 

Son bir haftadır konuştuğum hükümet çevrelerinden aldığım bilgileri toparlarsam 

Ankara’nın bakışı net: 

“AB’nin ve Avrupa’nın birçok kurumu kendi içinde ciddi sorunlar yaşıyor. Biz 

uzun süredir AB’nin tam üyesi olmak için uğraşıyoruz, siyasi olarak 

engelleniyoruz. Böyle devam etmesi de mümkün değil; ya yeni bir zemine 

oturacak, ya da yeniden yapılanacak. Başkanlık sisteminin kurumsal 

yapılanması içinde ilişkide olduğumuz kurumlarla da yeni yol haritası 

çizmeliyiz.” 

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM ZOR 

Sadece AB de değil, Avrupa Konseyi başta olmak üzere diğer kurumların da iç 

sorunlarının büyük olduğuna inanılıyor. 

Sonradan Birliğe katılan iki ülkenin direnişi nedeniyle AB’nin bütçesini geçirmekte 

zorlandığına dikkat çekiliyor. 

Bu denli ağır sorunları olan AB’nin ve Avrupa Konseyi’nin bir de AİHM gibi insan 

hakları ve hukuk konusunda uğraşma niyetinde olamayacağı belirtiliyor. 

Örnek olarak da AİHM’in Memmedov isimli muhalifin uzun tutukluluğu nedeniyle 

geçen sene cezalandırdığı Azerbaycan’a dikkat çekiliyor. 

Azerbaycan kararını almanın dahi yıllar sürdüğünü, AB ile yıllardır ilişkide olan ve 

bazı kurumların kurucusu durumunda bulunan Türkiye’ye yönelik bir karar almasının 

güçlüğüne vurgu yapılıyor. 

ESKİMİŞ HUKUK DA YAPILANMALI 

Aslında Ankara bir taraftan gerilim yaratan zeminleri daha görünür yaparak onun 

üzerinden yeni ilişki düzeyini belirlemenin yöntemini arıyor. 

Nitekim bir süre önce sohbetimiz sırasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve 

Politika Kurul üyesi Mehmet Uçum, AİHM kararını yorumlarken şu cümleyi kurmuştu: 
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“Avrupa ile aramızda var olan eski ve eskimiş hukuk da yeniden yapılanan 

ilişkilerimize yetmiyor. Türkiye’nin geçmişteki Türkiye olmadığını Avrupa da 

anlayacak ve bu zeminde ilişkileri yeniden yapılandıracak…” 

Bunun Avrupa ve kurumları ile var olan ilişkilerden vazgeçileceği anlamına 

gelmediğini de belirtip sözlerini özetle şöyle devam ettirdi: 

“Ama Türkiye bir süredir yüzünü yeniden döndüğü Avrupa ile ilişkilerini 

yeniden kurarken, hukuk sisteminde var olan üsten ve dayatmacı yapısının da 

eskidiğini göstermek zorunda. Yeni ilişkimizi kurarken, hukukunun da yeniden 

oluşturulması gerekiyor. Siyasi kararlarının bizim için geçerliliğini yitirdiğini 

görmesi gerekiyor…” 

MULTİ DİPLOMASİYE GEÇİŞ 

Benzer cümleleri geçen hafta Olaylar ve Görüşler programımıza katılan 

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Çağrı Erhan da benzer 

yaklaşımda bulunmuş ve Türkiye’ye dayatmacı politikaların geçerliliğini yitirdiğini 

söylemişti. 

Görünen o ki Ankara sadece AB ile değil, bünyesinde olan ve ilişkileri iyi gitmeyen 

her kesimle ilişkilerini yeni rayına oturtmak için uğraşacak. 

Yeni yıl dış politika açısından multi-diplomasiye tanıklık edildiği yeni bir dönemin de 

başlangıcını getirecek… 
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Yıl ikiye ayrılır: 6 ayı kış, 6 ayı yaz 

Şok üstüne şokun yaşandığı, 100 yılda bir görülen küresel salgının damga vurduğu 

2020’yi geride bıraktık. Yüzde 4.2 daralması beklenen dünya ekonomisi Büyük 

Buhran sonrasının en kötü yılını geçirdi. 

2020’den geriye kalan en somut ve en büyük kazanım ise salgını önleyecek 

aşının bulunmasıdır. Aşı sayesindedir ki 2021’in ortasından itibaren hayatın 

normalleşmesiyle küresel ekonominin toparlanması bekleniyor. 2020 küresel 

salgınla karşılaşma ve ekonomide daralma yılı olurken, 2021 salgından 

kurtulma ve büyümeye geçiş yılı olmaya aday. 

ÜÇLÜ GENİŞLEME İLE GELEN 

-Türkiye ise çok oynak ve çok zor yılı yüzde 1’in üzerinde büyümeyle kapatıyor. Prof. 

Hakan Kara’nın sözüyle “Aynı yıl içinde ekonomide ivmelenerek başlayıp, ikinci 

çeyrekte çöküp, bitirirken de hararet yaptığımız bir seneydi” 2020. Bir yıla bunca 

volatilite nasıl sığmış! 

-İkinci çeyrekte ekonominin yüzde 10 daralması üzerine bir tercih yaptık. Pandeminin 

getirdiği daralmaya büyümeyi sıçratarak yanıt verdik. Bütün kanallardan parasal 

genişlemeye gittik, hem iç borçlanmaya büyük ağırlık verdik, hem de müthiş bir kredi 

genişlemesi yaptık. Parasal genişleme, mali genişleme ve kredi büyümesi olarak 

üç kanalı bir arada genişlettik. 

-Bununla birlikte 1980 sonrasının en derin negatif faiz uygulamasına geçtik. Merkez 

Bankası bilançosu genişledi. Bankaları fonlaması 560 milyar lira gibi rekor bir 

düzeye çıktı. 

-Hazine ise son 20 yılın en büyük borçlanmasına gitti. Borç çevirme rasyosu yüzde 

125 düzeyine yükseldi. Kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 32.5’tan yüzde 

40’ın üzerine çıktı. 
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1 TRİLYON İLE TERSYÜZ EDİLEN BÜYÜME 

-Yurt içine kullandırılan kredilerin stoku 1 trilyon lira arttı. Bu yıl için beklenen milli 

gelirin beşte birine varan kredi büyümesi özellikle şirketlerin borç yeniden 

yapılandırmasında kullanıldı. 

-Kredi genişlemesi ve negatif faizle gayrimenkul, otomobil, dayanıklı tüketim 

patladı. İkinci çeyrekte yüzde 10 daralan ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 ile 

dünyada büyüme rekoruna ulaştı ulaştı. Çeyreklik bazda Çin’i bile geçtik. 

-Büyüme yılın son çeyreğinin iki ayında da sürdü, aralıkta ise tüketimden başlayarak 

hız kesildiğinin işaretleri alınıyor. 

EKONOMİDE OYUN DEĞİŞTİ 

-Türkiye ekonomisi için oyun değiştirici gelişme ise kasım ayının ilk haftasında 

yaşandı. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi değişti. Oyun da değişti. Merkez 

Bankası gerçek rolüne geri döndü. Fiyat istikrarı yeniden öncelik oldu. Bunun için de 

politika faizleri 8.25 puandan 6.75 puanlık artışla yüzde 17’ye çıkarıldı. Politika 

faizindeki yüzde 82’lik değişim kredi ve mevduat faizlerini benzer düzeylerde 

yükseltti. 

-Yılı ekonomide ana yola dönerek bitiriyoruz. Ancak üçlü genişleme ile sağladığımız 

rekor büyümenin tortusu bizimle olacak. 

TL’YE YATIRIM YENİDEN CAZİP 

-Bu tortulardan biri faizlerin geçen yılın sonuna göre yaklaşık yarı yarıya 

yükselmesidir. Yüzde 17’lik faiz düzeyi de muhtemelen yılın ilk yarısında 

değişmeyebilir. Kurda önemli bir sıçrama yaşanmazsa faizler artırılmaz diye diye 

tahmin ediyorum. 

-Faizlerde yeni bir düşüş ise hayatın normalleşmesi ve enflasyonun düşüşe geçmesi 

ile mümkün. Bu da yıl ortasından itibaren başlayabilir. 

-Bu açıdan bakılırsa faizli enstrümanlara ve TL’ye yatırım cazip. Döviz kurunun reel 

anlamda artmayacağı bir yola girdik. Sıkı para politikası ile yürümeye devam 

ettikçe de TL cazip olmayı sürdürebilir. 

BÜTÇEDE AÇIK SINIRLI 

-2020’den kalan başka bir tortu bütçe açığı ve mali genişleme. Bütçede açığın milli 

gelire oranının yüzde 4.9’a çıkması bekleniyordu. Yurtiçi tüketimin yüksek seyretmesi 

ve vergi gelirlerinin beklenenden fazla olması nedeniyle açığın yüzde 4 civarında 

gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

-Kamu borçlarının milli gelire oranı 2020’de 10 puan artarak yüzde 40’ın üzerine çıktı. 

Burada gidilebilecek biraz daha alan var. Kamu borcunu 10 puan daha artırabiliriz. 
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-Ama o kadar, sonrası yok, tıkanıp kalırız. Gelişmekte olan ülkeler için sınır milli 

gelirin yarısı düzeyinde bir kamu borcu. 

-Dolayısıyla 2021 yılında bütçe açıkları vermeyi ve bu açıkları borçlanmayla 

finanse etmeye devam edebiliriz. Ama dikkatli olmamız gereken aşamaya doğru 

yaklaştığımız da bir gerçek. 

DIŞ AÇIK AZALACAK 

-Cari açığın yükselmesi ve döviz rezervlerinin erimesi 2020’den kalan fatura. Cari 

açık 2020’de 35 milyar doların üzerine çıkabilir ve GSYH’nın yüzde 5’ini aşabilir gibi. 

-Oran yüksek ve 2020’de rezervlerimizi azaltan bir gelişmeydi. Kur üzerinde baskı 

yapan önemli ayaklardan da biriydi. 

-Ekonomide oyun deştikten sonra öncelik büyüme değil, enflasyon. Zaten 

pandeminin de etkisiyle ekonomi 2021’in ilk yarısında durgunlaşacak. İthalat gereği 

azalacak. 

-Buna karşılık sermaye hareketleri güçlenmeye başladı. Turizm gelirleri de 

pandeminin seyrine ve normalleşmeye bağlı olarak yılın ikinci yarısında daha 

iyi olmaya aday. 

-Doğal olarak cari açık azalacak demektir. Açığın yaklaşık yarı yarıya düşmesi 

mümkündür. Buna bağlı olarak kur ve rezervler üzerinde cari açık kaynaklı baskı da 

azalacak. 

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN 

-2020 yılından ve yüksek büyümeden arta kalan en önemli tortulardan biri de 

enflasyonun yükselmesi. Enflasyonu düşürmeyi beklerken tersine artırdık. 2019’a 

göre enflasyon düzeyi yaklaşık beşte bir daha yüksek. Büyüme yüzde 1’de 

enflasyon yüzde 14’te. 

-Döviz kurları kontrol altına girdiğine göre enflasyon da mayıs ayına kadar yüzde 13-

15 bandında dalgalanarak seyredebilir. Sonrasında baz etkisinin devreye girmesiyle 

muhtemelen düşüş başlayabilir. 

-Yıl sonu için ulaşılması istenen düzey ise yüzde 9.4. Sıkı para politikasında erken 

bir gevşemeye gitmemek şartıyla yılın sonunda tek haneli rakamlara 

düşülebilir. 

6 AYLIĞINA SIK DİŞİNİ 

-Peki ne kadar süreyle sıkı gitmemiz gerekir? Mayıstan itibaren enflasyonun 

düşebileceğini, aşılanmaların o zamana kadar büyük oranda yapılabileceğini baz 

alırsak, yıl ortasına kadar sıkı gitmek gereği açık. Hayatın normalleşmeye 
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başlaması, büyümenin ivmelenmesi ile gevşeme de yılın ikinci yarısında kademeli 

başlayabilir. 

-Bu açıdan bakarsak yaklaşık altı ay dişimizi sıkacağız. 2020’deki şerbetin üzerine 

zor gelecek ama acı ilacı içeceğiz. 

-Kış aylarını atlatabilen de, yaz aylarında yılın ikinci yarısında hayatta kalmayı 

başarabilir. Yılın ilk yarısı salgının etkisiyle zor geçecek, büyüme ciddi oranda 

yavaşlayacak. Rahatlama ve büyüme yılın ikinci yarısında gelecek. Bu anlamda 2021 

yılı ikiye ayrılır, ilk yarısı kış ikinci yarısı yaz. 

DÜNYADA DA BÖYLE 

-Sadece Türkiye’de değil aynı durum dünyada da durum böyle. ABD’nin müstakbel 

başkanı Jeo Biden’ın Amerikalılara söyledikleri de önümüzdeki gelecek kısa dönemi 

aydınlatıcı nitelikte: “Önümüzdeki birkaç hafta ve ay çok zor olacak, ülkemiz için 

çok zor bir dönem. Belki de tüm bu salgın sırasında en zor olanı. Duymanın zor 

olduğunu biliyorum ama gerçek bu.” 

Zor koşullarda gireceğimiz bir yılı iyi bitirebiliriz. Yeni yılın sağlık ve pandemiye 

çözüm getirmesi dileğiyle. 

 


