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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
10 Şubat 2021 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI 
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531) 

–– Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında 

Yönetmelik 

–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği 

–– Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği 

–– Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2016/3316 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/28373 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210210-10.pdf
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Büyükbaş hayvan sayısı 18,2 milyona, 

küçükbaş sayısı 54,1 milyona çıktı 
Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 

1,6 artışla 18 milyon 158 bine, küçükbaş sayısı da 11,6 yükselerek 54 

milyon 113 bine ulaştı. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini 

açıkladı. Buna göre, büyükbaş sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 

18 milyon 158 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır 

sayısı yüzde 1,6 artarak 17 milyon 963 bin baş, manda sayısı da yüzde 5,9 artarak 

195 bin 88 baş oldu. 

Küçükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 54 milyon 113 bin olarak 

kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı söz konusu dönemde yüzde 13 

artarak 42 milyon 127 bin oldu. Keçi sayısı da yüzde 7 artarak 11 milyon 986 bine 

yükseldi. 

Yapağı, kıl ve tiftik üretimi arttı 

Yapağı üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 79 bin 574 ton, kıl 

üretimi yüzde 3,9 artarak 6 bin 401 ton ve tiftik üretimi ise yüzde 22 artarak 463 ton 

olarak gerçekleşti. Bal üretimi yüzde 4,8 azalarak 104 bin 77 ton, bal mumu üretimi 

da yüzde 5,2 azalarak 3 bin 765 ton oldu. 

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 

662'ye geriledi. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 4,7 azalarak 1965 

oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 5 bin 775, yaş 

ipek kozası miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,1 artarak 90 ton olarak gerçekleşti. Bu 

dönemde toplam kümes hayvanı sayısı yüzde 10,7 yükseldi. 
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Tarım Kredi, bu yıl 3,7 milyar liralık 

ürün alacak 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin 

Poyraz, geçen yıl 2,4 milyar liralık ürün alımı gerçekleştirdiklerini 

belirterek, "Alımlarımız artarak sürecek, bu rakamı 2021 yılında 1,5 

milyar lirası sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 3,7 milyar liraya 

taşıyacağız." dedi. 

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, bu yıl 1,5 milyar lirası sözleşmeli üretim olmak 

üzere toplamda 3,7 milyar lira değerinde ürün alacak. 

Salgının, tarımsal üretim ve gıda arzının ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir 

kez daha gösterdiğini söyleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) 

Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarladan sofraya gıda arzı zincirinin ülkeler için 

giderek daha önemli hale geldiğini belirtti. 

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlama ve sürdürülebilir kılmanın yolunun 

tarımda millileşmeden geçtiğini ifade eden Poyraz, son yıllarda yerli tohum ve traktör 

ile yeni sulama projeleri gibi atılan adımların bu çerçevede sevindirici gelişmeler 

olduğunu dile getirdi. 

Tarımsal üretimin bu denli hayati bir önemi bulunduğu bir dönemde kurum olarak 

konuyu ulusal güvenlik meselesi şeklinde gördüklerini vurgulayan Poyraz, tohumdan 

başlayarak tüm tarımsal girdi süreçlerinde buna göre adımlar attıklarını kaydetti. 
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Gıda arz güvenliğinin Tarım Kredi'nin 2023 tarım politikası içinde öncelikli 

konularından birisi olduğuna işaret eden Poyraz, şöyle konuştu: "Gıda arzının yeterli 

düzeyde sağlanabilmesi, güvenli gıdalar üretilmesi, üretilen gıdanın en uygun 

maliyetlerle tüketiciye ulaştırılması gibi hususlar gıda arzı güvenliğinin en temel 

konularıdır. Geçmiş yıllarda yaşandığı gibi belli ürünlerde arz fazlası ya da noksanlığı 

yaşanmaması, fiyat konusunda da dalgalanmaların önüne geçilmesi için üretimde 

planlamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuyu bir süredir dile getiriyor ve 

çalışmalarımızı da bu yönde planlıyoruz." 

Poyraz, Türkiye'nin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda bir makro planlamanın 

yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Tohumdan sofraya kadar bütün değerler 

zincirinin entegre olarak, birbirinden kopmaksızın uyumlu bir şekilde çalışıyor olması 

lazım. Bizim bunu yapma noktasında bir hedefimiz, gayretimiz var. Türkiye'nin en 

büyük çiftçi kuruluşu olarak kendimizi bu önemli konuda sorumlu hissediyoruz. Bu 

bilinçle ürün değerlendirme faaliyetlerini artırmak ve sözleşmeli üretim modelini 

yaygınlaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Tarım Kredi yaklaşık 300 çeşit ürün aldı 

Sözleşmeli üretim kapsamında 2020'de 400 bin ton ürünü, 9 bin 645 çiftçiden, 1 

milyar lira bedelle aldıkları bilgisini veren Poyraz, yıl sonu itibarıyla sözleşmeli üretim 

hedeflerini yakaladıklarını söyledi. 

Poyraz, geçen yıl en az 300 çeşit ürünün kooperatifler tarafından alındığını ifade 

ederek, 365 milyon lira karşılığı 280 bin ton arpa, 415 milyon lira bedelle 210 bin ton 

yaş meyve sebze, 270 milyon lirayla 71 bin ton ayçiçeği, 285 milyon lira bedelle 180 

bin ton dane mısır başta olarak üzere toplam 1 milyon 116 bin ton ürün alımı 

yapıldığını aktardı. 

Ürün alımlarını hızlandırdıklarını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti: "Ürünlerin 

çiftçilerden direkt satın alınıp pazara ulaştırılmasında önemli çalışmalar yapıyoruz. 

Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görmek için adımlar atıyoruz. 2017 yılında 

453 milyon liralık ürün alımı gerçekleşti. 2018 yılında 800 milyon liralık, 2019 yılında 1 

milyar 250 milyon liralık satın alım yapılırken, 2020 yılı için 2,4 milyar liralık ürün alım 

rakamını yakaladık, alımlarımız artarak sürecek. Bu rakamı 2021 yılında, 1,5 milyar 

lirası sözleşmeli üretim olmak üzere, toplam 3,7 milyar liraya taşıyacağız." Poyraz, 

çiftçilere üretim planlamasında rehberlik yapmak başta olmak üzere üretim 

süreçlerindeki verimliliğini artıracak yapılanmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 
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Bakliyat üretimi sağlanan 

desteklerle artıyor 
TMO Genel Müdürü Güldal, "2020 yılı üretimimiz, kırmızı mercimekte 

yüzde 6 artışla 328 bin ton, yeşil mercimekte yüzde 3 azalışla 42 bin ton, 

kuru fasulyede yüzde 24'lük artışla 280 bin ton seviyesinde gerçekleşti." 

Dedi. 

 

 
 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal,, AA muhabirine, 10 

Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu. 

Baklagillerin besin değeri açısından et ürünlerine eşdeğer bir protein sağladığını 

ifade eden Güldal, Türkiye'nin baklagillerin gen merkezi olduğunu, ekolojik şartlar 

bakımından da bu ürünün üretimine uygun bir ortam bulunduğunu söyledi. 

Güldal, bu nedenle Türkiye'de geleneksel tarım ürünlerinden biri olan baklagillerin, 

tarla bitkileri ekim alanları içinde tahıllardan sonra ikinci sırada geldiğini bildirdi. 

Baklagil üretiminin istihdama katkıları, ihracat potansiyeli ve ekim nöbetine kolayca 

girebilme gibi avantajları nedeniyle üretim ve tüketimde önemli bir ürün olduğunu 

anlatan Güldal, ürünün toprak verimliliğini artırma açısından da önem taşıdığını dile 

getirdi. 

 

Güldal, TMO olarak bakliyat üretimi ve üreticilere desteklerini sürdürmeye devam 

edeceğini vurgulayarak, "Bakliyat ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman 

Bakanlığımız vermiş olduğu destekleri son yıllarda artırdı. Hükümetimiz de 2018 

yılından itibaren TMO'nun görev alanına bakliyat ürünlerini dahil etti. Böylece TMO 

bakliyata alım garantisi verdi. Bu da üretimde artışı olumlu etkiledi." diye konuştu. 
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"NOHUTTA NET İHRACATÇI KONUMUNA GELDİK" 

İzlenen politikalar ve verilen destekler sayesinde bakliyat üretiminde artış olduğuna 

dikkati çeken Güldal, şunları kaydetti: 

 

"Bakliyat ürünlerinde 300 lira olan ton prim destekleri 2018'den itibaren 500 lira olarak 

verildi. Gelinen noktada 2020 yılı üretimimiz, nohutta 630 bin tonla bir önceki yılla 

aynı seviyede, kırmızı mercimekte yüzde 6 artışla 328 bin ton, yeşil mercimekte 

yüzde 3 azalışla 42 bin ton, kuru fasulyede yüzde 24'lük artışla 280 bin ton 

seviyesinde gerçekleşti." 

 

Nohutta artan üretim sayesinde ülkenin son yıllarda net ihracatçı konumuna geldiğini 

ifade eden Güldal, bu üründe ihracatın, 2017'de 23 bin ton iken 2018'de 117 bin tona, 

2019'da 127 bin tona ve 2020'de 135 bin tona yükseldiğini bildirdi. 
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Kırmızı et fiyatında yine rekora 

koşuyoruz! 
Türkiye'de yıllar içerisinde fiyatı en çok artan gıda ürünleri arasında bulunan kırmızı 

et fiyatlarında yeni bir rekor denemnesi geliyor. 

 
Türkiye'de hayvancılık sektörüne verilen yetersiz destekler et fiyatlarının da yukarı 

doğru çıkmasına neden olurken kırmızı et fiyatlarındaki artış seviyesi yüzde 30'u 

buldu. 

2020 yılında Türkiye'de bulunan hayvan sayısı yüzde 1.6-11.6 aralığında artarken 

kırmızı et fiyatlarında artış kafaları karıştırdı. Yüzde 30'u bulan kırmızı et fiyatlarındaki 

artışın tek açıklaması dışa bağımlı olduğumuz girdilerdelki artışa bağlandı. 

ABD VE İNGİLTERE İLE YARIŞIR HALE GELDİK 

Son yapılan zamlardan sonra Et ve Süt Kurumu (ESK) verilerine göre kırmızı 

Türkiye'deki et fiyatları ABD ve İngiltere ile yarışır hale geldi. Fiyatlar parabolik olarak 

artarken buna bağlı olaran vatandaşın kırmızı ete olan talep de artan fiyat ölçüsünde 

azaldı. 

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin tahmini verileri, Türkiye’de 4 kişilik bir 

ailenin 2016’da yıllık toplam 37.2 kilo kırmızı et tüketirken 2020’de 28 kilo 

tüketebildiğini ortaya koyuyor. 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/abd
https://www.milligazete.com.tr/etiket/ingiltere
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/02/10/k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1et.jpg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/02/10/k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1et.jpg
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜK) Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre ülkedeki 

büyükbaş hayvan sayısı, Aralık 2020’de yıllık bazda yüzde 1.6 artarak 18 milyon 158 

bin başa çıktı. Küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 11.6 artarak 54 milyon 113 bin 

başa yükseldi. Ancak bu artışa rağmen kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş neredeyse 

yüzde 30’u buldu. 

TÜİK’e göre hayvan varlığının arttığı 2020 Aralık’ta, 2019 Aralık’a göre dana eti 46.2 

TL’den 51 TL’ye yükseldi. Aynı dönem aralığında koyun eti 53 TL’den 64 TL’ye 

çıkarken beyaz et 11 TL’den 14.4 TL’ye çıktı. Et fiyatlarındaki pahalılıktan dolayı 

tüketiminin arttığı belirtilen sakatat ise 2019 Aralık’ta 40.8 TL iken 2020 Aralık’ta 53.3 

TL’ye ulaştı. 

ESK’ye göre ise 2020 Ocak’ta ABD’deki perakende kıyma fiyatları 50.3 TL (5.61 

Avro), İngiltere’de 51.5 TL (5.93 Avro) iken Türkiye’de 49.1 TL. 

Et fiyatlarındaki artışın temel sebebi, dışa bağımlı olunan girdilerin yüksek kurdan 

dolayı sürekli zamlanması... ESK verilerine göre girdilerde yalnızca aylık artışlar 

yüzde 10’u buluyor. 

Sektör temsilcilerine göre artan hayvan varlığı kadar yem üretimi de artırılmalı. 

Çiftçinin sürekli artan maliyetler altında ezilmemesi için destek verilmeli. 
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Dilek Güngör, TOBB'u hedef aldı: 

Aidatları sileceklerine zam yaptılar! 
Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’ni eleştirdi. 

 
Berat Albayrak‘ın abisi Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu Sabah gazetesinde köşe 

yazarlığı yapan Dilek Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni eleştirdiği bir yazı 

kaleme aldı. 

Güngör, bugünkü köşe yazısında TOBB’un “enflasyon üzerinde zam 

yapanlardan farkı olmadığını” söyledi ve şunları yazdı: 

 

"Bunlar da salgın nedeniyle kapanma noktasına gelen işyerlerinin 

aidatlarını silecekleri yerde 2021 yılı başında zam yaptılar. Üstelik oranlar 

enflasyonun da üzerinde... Daha çok küçük esnafın kayıtlı olduğu ticaret odalarında 

en düşük aidat 2020'de 300 TL'ydi. Şimdi 370 TL. Sermayesi 250 bin TL'nin 

üzerindekilerden geçen yıl 340 TL aidat isteniyordu. Bu yıl 535 lira alınıyor. 

Özvarlıkları 1 milyonu geçen şirketlerde ise aidatlar 550 TL'den 650 liraya çıkarıldı. 

Odalar üyelerinden sermayelerine ve özvarlıklarına göre aidat topluyor. Bir işyeri 

kuruyorsanız odaya kayıt yaptıracaksınız. Her yıl cironuza, kârınıza göre aidatınızı 

ödeyeceksiniz. Belge filan çıkarmak isterseniz ücreti mukabilinde alabilirsiniz." 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/02/10/dilek-gungor-tobb-u-hedef-aldi-aidatlari-sielceklerine-zam-yaptilar.jpg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/02/10/dilek-gungor-tobb-u-hedef-aldi-aidatlari-sielceklerine-zam-yaptilar.jpg
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Aidatını ödemeyenlerin anında icralık olduğunu dile getiren Güngör, şu 

ifadeleri kullandı: 

 

"Şaka yapmıyorum. Pandeminin başında bazı odaların icraya verdikleri esnaf da 

oldu... Haklarını yemeyeyim. Topladıkları aidatların bir kısmıyla üyelerine faizle para 

verdiklerine de şahit olduk! Ya da devletin vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması 

kanununa eklemlenerek gecikmiş aidat borçlarını yapılandırma fırsatı sunduklarına 

da... Yahu, daha geçen gün bir haber vardı. Pandemi nedeniyle lokanta ve seyyar 

yemek hizmeti veren bin 733 firma kapısına kilit vurmuş... Siz hâlâ zorunlu 

aidatlara zam yapma, ödenmiyorsa erteleme derdindesiniz. Hadi, sanayi 

kuruluşlarını, büyük işletmeleri geçtim. Bari, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 

aylardır kapalı olan lokanta, kafe, restoranların aidatını silin." 
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Plastikte hammadde krizi büyüyor 
Pandemi sürecinde global şirketlerin üretimi azaltması ve uluslararası 

taşımacılıkta yaşanan konteyner sorununun navlun fiyatlarına yansıması, 

plastik sektörünü hammadde krizine sürüklüyor. Sektör, geçici ve hızlı 

çözüm için ithal hammadde vergisinin kaldırılmasını ve yerli 

hammaddenin tamamen iç piyasaya yönlendirilmesini istiyor. 

 
Pandeminin dünya genelinde üretimde yaşattığı daralma ve uluslararası konteyner 

sorunu, plastik sektörünü vurdu. İthal hammadde tedarik edemeyen, yurtiçinde de 

hammadde fiyatlarında yüzde 100’e varan artış sektörde krizi tırmandırıyor. Yüksek 

maliyetler firmaların üretim yapmasını zora sokarken, rekabet gücünü de olumsuz 

etkiliyor. Hem üretimde hem de ihracatta ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan sektör, 

üretim ve siparişlerin sekteye uğramaması için ithalat vergisinin kaldırılmasını ve yerli 

hammadde üreticilerinin tamamen iç piyasaya çalışmasını istiyor. 

Globalde yaşanan konteyner sıkıntısının ithalatta ve ihracatta navlun fiyatlarını 

yaklaşık 6 kat artırdığına dikkat çeken Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme 

ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, dünyada plastik hammadde 

üreticilerinin ağustos ayından itibaren üretimde kesintiye gittiğini ve bunun da emtia 

fiyatlarını artırdığına değindi. Eroğlu, hammaddede son 6 ayda dolar bazında yüzde 

100’den fazla astronomik fiyat artışları yaşandığını vurguladı. Son günlerde toplam 

üretimlerinin yüzde 15’inin karşılandığı iç piyasada hammaddeye zamlar yapıldığına 

dikkat çeken Eroğlu, bununda üretim maliyetlerini aşırı yükselttiğini ifade etti. Yerli 

hammadde üreticisi firmanın ihracat yerine sadece yurt içi piyasasının ihtiyaçlarını 

karşılaması gerektiğine dikkat çeken Eroğlu, “Nitekim belirli bir süre işlenmemiş 

hammadde ihracatı yerine, hammaddenin sadece iç piyasaya verilerek ihracatın 

katma değerli ürüne dönüşerek yapılması faydalı olacak. Ayrıca hammadde 
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ithalatındaki ilave vergiler, gözetim, refrans fiyat gibi ekstra yüklerin asķıya alınması 

çok önemli” dedi. 

 

Rekabet gücünü çok olumsuz etkiliyor 

Plastik sektöründe 4-5 aydır yaşanan hammadde fiyatı artışının plastik mamul 

üreticilerini zor durumda bıraktığını ifade eden Plastik Sanayicileri Derneği 

(PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün de, tedarik zincirinde meydana 

gelen bozulmaların, Türkiye’yi rakip ülkelere göre daha çok etkilediğine dikkat çekti. 

“Navlun bedelleri arttıkça ülkemizin hammadde erişiminin mutlak bir çözüme 

kavuşabileceğini öngörmüyoruz” diyen Gülsün şunları söyledi: “Bölgesel fiyat 

artışının, küresel fiyat artışının üzerinde seyretmesi firmalarımızın rekabet gücünü 

çok olumsuz etkiliyor. Bu dönemin asgari zararla atlatılabilmesi için kamu otoritesinin 

hammadde ithalatında karşılaşılan dışsal maliyetleri azaltacak uygulamalara 

yönelmesi gerekiyor.” 

“Maalesef yerli üretici ihracata çalışıyor” 

Hammadde ihtiyacının yüzde 30’unu iç piyasadan karşıladıklarını söyleyen gıda 

ambalajı üreticisi Üner Plastik’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkan, “Maalesef 

firmalarımıza dövizle ihracat daha tatlı geliyor. Oysa öncelikleri yerli üreticiler olmalı. 

Dünyanın her tarafına mal gönderiyorum, üretimde herhangi bir aksama yaşamamam 

lazım. Bazen hammadde vaktinde gelmediği için vardiya düşürmek zorunda 

kalıyoruz” dedi. Erkan, ithal hammadde temininde artan navlun maliyetlerinin de 

kendilerini zorladığını söyledi. 

Son bir yılda yüzde 100 fiyat artışı var 
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Plastik hammadde fiyat artışının hala devam ettiğini ifade eden Lux Plastik Genel 

Müdürü Burak Önder ise, “Fiyat artışlarında spekülatif ve manipülatif izleri görüyoruz. 

Her ne kadar bu artışlar tüm dünyada yaşansa da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 

için etkisi farklı oluyor. Hammaddedeki fiyat artışı enflasyonu da etkileyecek. Plastik 

sadece mutfak eşyalarında değil ambalajdan otomotive, beyaz eşyadan tekstile 

kadar birçok sektörde kullanılıyor” değerlendirmesini yaptı. Hammadde üzerindeki ek 

vergilerin bu süreçte askıya alınması gerektiğini belirten Önder, sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

“Hammadde üreticilerinin bu süreçte ihracat yerine iç piyasaya ürünleri vermesi çok 

ama çok önemli. Bu dönemde ihracatçılara ve üreticilere hammaddenin finansmanı 

noktasında ucuz kredi verilmeli.” 

Plastik hammaddesi polipropilen (moblen PP) fiyatları Şubat 2020 yılında kilogramı 

1.06 dolar iken ağustosta 1.02 dolar olduğunu ifade eden Burak Önder, “2021 ocak 

ayında ise 1.43 dolara çıkan polipropilen fiyatı yapılan art arda zamlarla şubat 

başında 1.75 dolara çıktı. Şu anda da 1.86 dolar seviyesinde” diye konuştu. 

 

Petkim, ithalat vergilerinin kaldırılması talebine karşı çıktı 

Hammadde fiyatlarındaki artışlara yönelik Türkiye’nin petrokimyada en büyük 

tedarikçisi Petkim’den 

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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“iş ortaklarına” açıklama yapıldı. Pandemi döneminde, birçok sektörde olduğu gibi 

petrokimyada da küresel bir arz şoku yaşandığı vurgulanan açıklamada, fiyatları 

artırmaya yönelik üretim kısıtlamasının söz konusu olmadığı kaydedildi. 

Açıklamada, Petkim’in yurtiçi talebe öncelik verdiği belirtildi ve iç piyasa ihtiyacını 

karşılamak için yurtdışından gelen yoğun talebin önemli bir bölümünün 

karşılanmadığı kaydedildi. Petkim, polimer ürünlerde ithalat vergilerinin 

kaldırılmasının, yarar sağlamaktan öte yerli üretici aleyhine haksız rekabeti 

derinleştireceğini de savundu. Petkim, hammadde fiyatlarını yüksek tuttuğu ve yerli 

üreticiye öncelik vermediği yönündeki iddiaları ‘yerli üreticinin yanındayız’ diye 

cevapladı. İş ortaklarına gönderdiği yazılı bir açıklamada yerli sanayicinin en büyük 

petrokimyasal hammadde tedarikçisi olduklarını ve rekabetçi fiyat sunduklarına dikkat 

çeken Petkim’in açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Polimer ürünlerindeki ithalata 

yönelik tüm vergilerin kaldırılmasının, fiyatları küresel ölçekte belirlenen girdiler için 

sektör adına herhangi bir kazanım sağlamayacak. Halihazırda yoğun ithalat yapılan 

ilgili ürünlerde tek yerli üreticiyiz. Bu da aleyhimize haksız rekabeti derinleştirecektir. 

Bu durum da özellikle pandemi gibi ticaretin gerçekleştirilemediği dönemlerde yine 

yerli sanayici için olumsuz bir tablo oluşturacaktır. Söz konusu talepler sadece 

sektörümüzü değil; otomotiv, sağlık, hijyen, inşaat, teknoloji, giyim ve gıda gibi 

hayatın her alanında temel yapı taşı konumuna gelmiş tüm sektörleri olumsuz 

etkileyecektir.” 

“Kartelleşme yok, arz şoku var” ‘Kartel’lerin üretimi kısması ve fiyatların artmasına 

ilişkin iddia hakkında açıklamada bulunan Petkim, şu ifadelere yer verdi: “Pandemi 

döneminde, birçok sektörde olduğu gibi petrokimya sektöründe de küresel bir arz 

şoku yaşanmaktadır. Ancak, yoğun rekabetin yaşandığı sektörde kartel olmadığı gibi 

yaşanan bu arz şoku bilinçli olarak fiyatları artırmaya yönelik üretimin 

kısıtlanmasından kaynaklanmamaktadır. Petrokimya sektöründe üretimi durdurma ve 

devreye alma maliyeti çok yüksektir. Bu nedenle sektördeki hiçbir firmanın daha çok 

rakiplerine yarayacak fiyat artışı amacıyla, yüksek maliyete katlanarak üretimini 

durdurması, ekonomik akla uygun bir karar değildir.” 

Plastik sektörü, enflasyonun nedeni değil Plastik sektörünü enflasyonun nedeni 

olduğu iddiasının doğru olmadığını belirten 

Petkim, kimyasal ve plastik ürünlerin ara malı oldukları için Tüketici Fiyat Endeksi’nde 

(TÜFE) değil, Üretici Fiyat Endeksi’nde (ÜFE) sektör bazında değerlendirildiğini dile 

getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Aralık 2020 ÜFE yıllık 

değişim oranının yüzde 25,15 olduğunu kaydeden şirket, şu bilgilere yer verdi: “TÜİK 

verileri, enflasyonun nedeninin plastik sektörü olmadığını açık bir şekilde 

göstermektedir. Yıllardır yerli üreticinin en büyük destekçisi olan Petkim olarak, 

Türkiye’ye duyduğumuz büyük inançla, var gücümüz ile çalışmaktayız.” 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek 

sıraladı... Hedef 2023’te Ay 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gökyüzüne bak ayı gör” ifadeleriyle 

Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı’nı açıkladı. Erdoğan, “Milli Uzay 

Programı’ndaki birinci ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. 

yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmektir. Son hedefimiz bir Türk 

vatandaşını uzaya göndermektir” dedi. Erdoğan, "İnşallah Ay’a gidiyoruz. 

İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde 

ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert 

iniş gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. 

 

Türkiye’nin Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı, Beştepe Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde yapıldı. 

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Milli Uzay Programı’ndaki hedefleri şöyle 

açıkladı: 

 

“Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan 

medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz. İnsanlığın bir kısmının 

değil tamamının barışa ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden 

şahlandırmak mecburiyetindeyiz. Bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu 

gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor. Güçlü ve bağımsız Türkiye’nin 

yerini sadece dünyada değil uzayda da tahkim edeceğiz. Milli Uzay Programımızı 

dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, ‘Gökyüzüne bak ayı gör.’  

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/milli-uzay-programi
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayi-gormek-istiyorsan-gokyuzune-bak-olayinin-sirri-cozuldu-erdogan-gundeme-damga-vuran-olayi-bu-sozlerle-acikladi-41736618
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayi-gormek-istiyorsan-gokyuzune-bak-olayinin-sirri-cozuldu-erdogan-gundeme-damga-vuran-olayi-bu-sozlerle-acikladi-41736618
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'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' olayının sırrı çözüldü.. Erdoğan gündeme 

damga vuran olayı bu sözlerle açıkladı 

 

1) 2023’TE AY’A GİDİYORUZ 

 

Milli Uzay Programı’ndaki birinci ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. 

yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay’a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 

yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit 

roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın 

yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı, uluslararası işbirliğiyle hayata geçireceğiz. Bu 

görevi tamamladığımızda hem Ay’a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacak hem de 

ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028’de ikinci 

aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli 

roketlerimizle yapmayı planlıyoruz. Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirdiğimiz bu 

aşamada ayda bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna 

geleceğiz. 

2) MARKA HEDEFİ 

 

İkinci hedefimiz yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari 

bir marka ortaya çıkarmaktır. Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda kurulacak bir 

milli şirket bünyesinde birleştireceğiz. Uydu ve altsistemlerini tek çatı altında 

toplayarak hem uydu üretim süreçlerinde eşgüdümü yakalayacak, hem de tüm 

imkânlarımızı daha verimli şekilde kullanacağız. Bu sayede dünyadaki uydu 

pazarından daha fazla pay elde etmeyi planlıyoruz. 

3) BÖLGESEL KONUMLAMA 

 

Üçüncü hedefimiz Türkiye’ye ait Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi 

geliştirmektir. Uyduları yer sistemleriyle kullanarak yenilikçi yöntemle oluşturacağımız 

bölgesel konumlama sistemimiz sayesinde büyük riskler barındıran dışa bağımlılıktan 

kurtulacağız. Böylece savunma, tarım, şehircilik ve otonom araçlar başta olmak üzere 

kendi navigasyon uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. 

 

Türkiye’nin Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nın gerçekleştirildiği Beştepe 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel olarak bir dev kubbe oluşturularak ışık 

sistemleriyle üç boyutlu uzay görüntüleri ekrana yansıtıldı. 

 

4) UZAY LİMANI İŞLETMESİ 

 

Dördüncü hedefimiz uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak. 

Uzayda bağımsız güç olmanın yolu uzaya erişimden geçiyor. Yerli ve milli 

roketlerimizi dünya yörüngesini ağır ve faydalı yük taşıyabilecek olgunluğa 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayi-gormek-istiyorsan-gokyuzune-bak-olayinin-sirri-cozuldu-erdogan-gundeme-damga-vuran-olayi-bu-sozlerle-acikladi-41736618
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ayi-gormek-istiyorsan-gokyuzune-bak-olayinin-sirri-cozuldu-erdogan-gundeme-damga-vuran-olayi-bu-sozlerle-acikladi-41736618


10.02.2021 

18 

 

eriştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, ticari kârlılık bakımından faydalı 

yük taşıyacak uzay işletmesi kurmaya şu an itibarıyla uygun değildir. Bu nedenle 

uzay limanımızı uygun coğrafyada dost ve müttefik ülkelerle kurmayı planlıyoruz. 

5) UZAY METEOROLOJİSİ 

 

Beşinci hedefimiz uzay havası ya da meteorolojisi olarak tanımlanan alana yatırım 

yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır. Kablosuz yayınlar, haberleşme ve 

navigasyon sistemleri, elektrik şebekeleri, petrol boru hatları uzaydaki değişimden 

ciddi zararlar görüyor. Bu etkileri izlemek için uzay havasına yönelik çalışmalar 

yürüteceğiz. 

6) YERDEN TAKİP SİSTEMİ 

 

Altıncı hedefimiz Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi 

konularında ileri seviyeye ulaştırmaktır. Dünya yörüngesindeki nesnelerin kayıt altına 

alınmasına katkı sunacağız. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile Doğu Anadolu 

Gözlemevi’ni birbirine entegre ederek tek bir ulusal araştırma altyapısı haline 

dönüştüreceğiz. 

 

7) ÜRETKEN EKOSİSTEM 

 

Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayi ekosistemini geliştirmektir. Burada da güçlü 

ve üretken ekosistem oluşmasını sağlayacağız. Buradan da yeni başarı hikayeleri 

çıkacağına inanıyorum. 

 

8) UZAY TEKNOLOJİLERİ 

 

Uzay programımızdaki sekizinci hedef bir Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmak. 

Uzay teknolojileri alt bileşenleri üretebilen bir ülke konumuna geleceğiz. Bu amaçla 

ODTÜ bünyesinde yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak bir Uzay 

Geliştirme Bölgesi kuracağız. 

 

9) İNSAN KAYNAĞI 

 

Dokuzunca hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir. 

Uzay yolculuğumuzun da vazgeçilmezi insandır. 

 

10) BİR TÜRK UZAYA GİDECEK 

 

Onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok 

kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki bayanlardan bile ‘ben adayım’ diyenler 

vardır. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek 

nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine 
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sahip bir vatandaşımızı gönüllüler arasından seçerek ve gerekli eğitimleri almasını 

sağlayıp uzaya göndereceğiz. 

 

TÜRKÇE İSİM BULALIM 

MADEM ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot 

kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Bu bizim hassas noktamız. Buradan 

dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe 

bir isim bulalım. 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir. 

MACRON’A SERT TEPKİ 

 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da tepki 

göstererek, şunları söyledi: “Fransa’nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. 

Yahu senin benimle ne işin var? Sen önce Cezayir’in hesabını ver. Bizim ellerimizde 

kan yok, ama sizde kan var. Diyorlar ki, Türkiye Libya’dan, Azerbaycan’dan askerini 

çeksin. O topraklar kimindi? O topraklar Azerbaycanlı kardeşlerimizindi. Macron 

şimdi haber gönderiyor, ‘Libya’dan Türkiye askerini çeksin.’ Sen bize bu aklı 

vereceğine, bu aklı kendine sakla. Bak orada Mali’nin Wagner’in askerleri var. Siz 

onları oralardan bir çekin, ondan sonra bunları konuşalım. Biz askeri ve güvenlik 

işbirliği anlaşmamız olan Libya ile anlaşmanın gereğini yaptık. Orada sadece eğitim 

için varız, eğitim dışında değil.” 

  

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/cumhurbaskani-erdogan
http://www.hurriyet.com.tr/
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'canlı 
yayın' daveti: Neden korkuyorsun? 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma 
Altundal'ın ayakkabısı üzerinden eleştirilmesine sert tepki gösterdi: Şeyma’nın 
ayakkabısına ‘bu ne biçim ayakkabı’ demişler. O kızın ayakkabı numarası sizin 
IQ’nüzden yüksek. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eleştirmesine cevap 
veren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı canlı yayına davet etti. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Hepimiz bu milletin umuduyuz. Büyük sorun var, büyük ekonomik buhran var. 
İnsanlar perişan, huzur sadece bir yerde ve bir avuç insan için var. Bu millet bu 
yönetimi hak etmiyor. 

Sen memleketin hayrına ne iş yaptın da biz karşı çıktık! Sen fabrika kurdun da biz 
karşı mı çıktık? İşçi, köylü memnun da biz mi karşı çıktık? Evden çıkıp Saray’da 
oturacaksın. Ayrı bir dünya kuracaksın. Dönecek sadece ve sadece CHP’yi 
eleştireceksin. Niye? 

"NİYE KARŞIMA ÇIKMIYORSUN? ÇÜNKÜ KORKUYORSUN" 

19 yılda bu milletin hangi sorununu çözdüler. Vergilerle dünyanın parasını topladın. 
İstediğine istediğin kadar faiz yükledin. Hangi sorununu çözdün bu memleketin? 
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Muhalefeti de inşa edeceğiz diyor. “Kılıçdaroğlu’ndan kurtaracağız” diyor. 
Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak kolay. TV’de çık gel karşıma vatandaşın hakemliğine 
başvururuz. Doğruların karşısında korkan bir insan devleti yönetemez. Ben 
haksızsam zaten gideceğim. Devletin bütün evrakları senin elinde, gelsene. Çıkarsın 
karşıma alırsın belgelerini. Niye karşıma çıkmıyorsun, niye cesaretin yok? Çünkü 
korkuyorsun. 

"GİDİP GEZEMEZ ORALARDA" 

25 milletvekilimizi Uşak’a gönderdik. Afyon’a da 26 milletvekilimizi gönderdik. Bütün 
ilçeleri gezdiler, esnafı dinlediler. Uşak’ta en işlek cadde İsmet Paşa Caddesi. Esnaf 
dert yanıyor. Ne AK Parti milletvekilleri, ne Erdoğan gidip gezemez orada. 

"BİR TELEFONU ÇİFTÇİYE ÇOK GÖRÜYORSUN" 

450 lirayı çiftçi için büyük para görüyor. Bir telefonu çiftçi için şikayet etmemesi 
gereken araç olarak görüyor. Adam perişan olmuş, 450 lira dediğin nedir? Sen ne 
kadar alıyorsun, Saray’daki ne kadar alıyorlar. Sen çiftçiye bir telefonu çok 
görüyorsun. 

Bir ayda bir avuç tefeciye ödediği faiz 21 milyar lira. Çiftçiye bu parayı ödemiyorsun. 
Binlerce esnafımız var. 25 bin 522 müzisyen var; 806 bin 871 basit usulde vergi 
ödeyen esnafımız var. 

"BAŞKALARI YAPTI, SEN KEFİL OLDUN" 

Otoyol, havaalanı yaptık diyorlar. Hayır, onları başkaları yaptı, sen de kefil oldun. 
Vergi verenlerin torunlarını borçlandırdın. Sen ne yaptın arkadaş? Bana de ki Kars’ta, 
Bitlis’te, Kırşehir’de, Çankırı’da şu fabrikayı kurdum. Tek bir fabrika bile kurmadı. 

Belediyelerimiz kendi aralarında çok güzel çalışıyorlar. Ocak 2021 itibariyle 7 milyon 
200 bin vatandaşımıza ayni yardım yaptı. 1 milyon 250 bin vatandaşa nakdi yardım 
yaptılar. Sokağa çıkma yasağında 30 milyon 500 bin kişiye sıcak yemek gönderildi. 

"YOLSUZLUĞU YAZAN GAZETELERE CEZA GELİYOR" 

Allah’ın izni ve sizlerin takdiriyle iktidar olduğumuzda 83 milyon vatandaş için dört 
ayaklı strateji izleyeceğiz. İlk olarak herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. 
ikinci olarak kuvvetler ayrılığına dayanan güçlü bir demokrasiyi inşa edeceğiz. 

Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Bu, gücü denetlemek demektir kimin adına halk 
adına! Şimdi yolsuzluğu yazan gazetelere yasak geliyor, ceza geliyor. Kul hakkı 
yemenin meşrulaştırılması geliyor… 

Adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmayacağız. Ben Yenikapı mitinginde bunu 
söyledim. Yerime gidip oturacakken beni kutladı. Şimdi tam tersi yapılıyor. 

"KUL, KÖLE OLANDAN BAKAN OLMAZ" 
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Siyaset bir zenginleşme aracı değil. İktidar olunca ilk yapacağımız iş siyasi ahlak 
kanununu çıkaracağız. ‘Nasıl köşeyi döneriz’ diye bir siyaset anlayışı olur mu? Söz 
veriyorum bunu değiştireceğiz. Soru önergelerine cevap veriyor mu? Hayır. Bu 
diktatörlük değil mi? 

Siyasetten, dünyadan habersiz bakan mı olur! Birilerinin kulu kölesi olanlar bakanlık 
yapamazlar. Söz veriyoruz; bakanlar TBMM içinden çıkacak, seçimle gelecek! Siyasi 
ahlak yasasını getireceğiz. Kul hakkı yenmesine izin vermeyeceğiz. 

"TBMM, AK PARTİ VE MHP’NİN VESAYETİ ALTINDA" 

Hiç Çankırı milletvekilinin kürsüye çıkıp da Çankırı’nın sorunlarını dile getirdiğini 
duyan var mı? Milli irade vesayet altındadır. Vesayeti getiren yasal düzenleme 12 
Eylül darbecilerinin zamanında geldi. Biz bunu kaldıracağız. 

TBMM, Gazi Meclis böyle olmayacak. Kuruluşundaki irade aynı şekilde olacak. Bu 
meclis vesayet altında bir meclistir. Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP’nin vesayeti 
altındadır. 

Demokrasiden nasibimizi alacağız. Demokrasiyi getirmemiz lazım. Demokrasiyi 
getirmek yeterli mi? Yetmez. Üreten Türkiye’yi yaratmalıyız. Her alanda üretmeliyiz. 
Tarlada, fabrikada, akademide… 

"SENİN KENAN EVREN’DEN NE FARKIN VAR?" 

Demokrasiyi getirdik yeter mi? Hayır. Önce can ve mal güvenliği ama bu yetmez. 
Türkiye’nin üretmesi lazım. ‘Üreten Türkiye’ kavramı CHP’ye ait bir kavram. Üretim 
alın teri, iş, aş demektir. 

Köyde muhtarı seçiyoruz da üniversitede rektörü niye seçemiyoruz? Bunu 12 Eylül 
darbecileri getirdiler. Sen seçim istemiyorsan, senin Kenan Evren’den, diktatörden ne 
farkın var. Rektörü tayin ettiler, gençler istemiyor. 

"YILAN BUNLARDAN DAHA AKILLI" 

Öğrencilere ‘terörist bunlar’, ‘bunlar yılan’ dediler. Yılan bunlardan daha akıllı. Neye 
göre terörist diyorsunuz? Saygın hocalardan Ayşe Buğra’ya ağza yakışmayan sözler 
söylediler. “Osman Kavala’nın eşiymiş” dediler. 

Ayşe Buğra sadece bizim ülkemizde bilinen değil, dünyaca bilinen saygın 
akademisyendir. Bir ülkenin zenginlik kaynağı, eğitimli insandır. Biz o zenginliği 
korumak zorundayız. 

Demokratik ve barışçıl bir gösteri yapıyor öğrenciler. Anayasa’ya uygun. Gençleri 
anlayamıyorlar. Her üniversitenin bir kültürü vardır. Üniversite öğrencilerine her türlü 
haksızlığı yaptılar. Şeyma’nın ayakkabısına ‘bu ne biçim ayakkabı’ demişler. O kızın 
ayakkabı numarası sizin IQ’nüzden yüksek." 
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ABD Senatosu'ndan Biden'a 'Türkiye'ye 

yaptırım uygula' mektubu 

 
  

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyet partiden senatörler, Türkiye'deki insan hakları 

ihlallerini gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Joe Biden'a bir 

mektup yazdı. 

ABD Senatosunda Demokrat ve Cumhuriyetçi partiden senatörler,insan hakları 

ihlallerini gerekçe göstererek, ABD Başkanı Biden'a Türkiye'ye yönelik yaptırım 

uygulanması için mektup gönderdi. Mektuba çok sayıda senato üyesinin imza atması 

dikkat çekti. 

Reuters’ta yer alan habere göre, Türkiye'de insan haklarına yönelik ihlallerin 

yaşandığını öne süren Demokrat ve Cumhuriyetçi senato üyelerinden oluşan 

çoğunluk, Ankara'ya yaptırım uygulanması için Biden’a mektup gönderdi. 

Senato'daki 54 üyenin imzaladığı mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan; iç muhalefeti 

ötekileştirmekle, bağımsız medyayı susturmakla, gazetecileri hapse atmakla ve 

bağımsız yargı mensuplarını tasfiye etmekle suçlandı. 

ABD’nin NATO üyesi Türkiye’nin Rus Hava sistemini satın almasına yönelik 

yaptırımları arttırmasına rağmen Ankara, Biden yönetimiyle ilişkilerini geliştirmek 

istediğini açıklamıştı. 

Biden'in buna rağmen Ankara'ya daha sert olması bekleniyor 
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TÜRKİYE'YE CAATSA YAPTIRIMLARI 

ABD'nin eski başkanı Donald Trump geçtiğimiz aralık ayında, Rusya'dan alınan S-

400’lerden dolayı Türkiye’ye CAATSA yaptırımları içeren yasayı 

imzalamıştı. Yaptırım maddelerine göre, Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma 

Sanayi Başkanı İsmail Demir ve 3 kurum çalışanı da yaptırım listesine eklenmişti. 

ABD Hazine Bakanlığı'nın sitesinden paylaşılan açıklamada, Savunma Sanayi 

Başkanlığı ve kurumun Başkanı İsmail Demir'in dışında Roketsan Yönetim Kurulu 

Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Savunma Sanayi 

Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Mustafa Alper Deniz’ ve 

Serhat Gençoğlu’nun da yaptırım listesine alındığı bildirilmişti. 

Erdoğan hükümeti tarafından 300 bin kişi gözaltına alındı ve 150 binden fazla memur 

işten çıkarıldı. Birden fazla muhalefet milletvekili de hapse atıldı.  

 

  

https://www.karar.com/abd-turkiyeye-yonelik-yaptirimlari-acikladi-1597329
https://www.karar.com/abd-turkiyeye-yonelik-yaptirimlari-acikladi-1597329
https://www.karar.com/abd-turkiyeye-yonelik-yaptirimlari-acikladi-1597329


10.02.2021 

25 

 

Yİ-ÜFE ile TÜFE arasında 18 yılın en 

büyük farkı oluştu 

 
Alaattin AKTAŞ  

10 Şubat 2021 Çarşamba 

 

✔ Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki makas, ocak ayında, hesaplama yapılan 18 yıl 1 

aylık dönemin en yüksek düzeyine çıktı. 

✔ Bu fark kapanacak, en azından küçülecek; ama nasıl? 

✔ Makas, TÜFE artarken Yİ-ÜFE aşağı gelerek mi, yoksa TÜFE daha hızlı 

olmak üzere her iki endeks de artarak mı daralacak? 

Türkiye İstatistik Kurumu, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile tüketici fiyatları 

endeksini (TÜFE) 2003 yılını baz alarak oluşturmaya başladı. Yani her iki endeksin 

2003 yılı ortalaması 100 kabul edildi. 

2003 yılı başından bu yılın ocak ayı sonuna kadar 18 yıl ve 1 ay geçti. Başka ifadeyle 

tam 217 ay... Ve iki endeks arasında bu 217 ayın en büyük farkı bu ocak ayında 

oluşmuş durumda. 

Zaten Yİ-ÜFE’nin, TÜFE’nin çok önüne geçmesi son yıllarda görülür oldu. Bu 217 

ayda Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki fark yalnızca yedi ay yüzde 10’un üstüne çıktı. 

Bu aylar 2018’in eylül ve ekimi, 2019’un mayıs ve haziranı, 2020’nin de kasım ve 

aralık ayları. Son olarak da farkın rekor düzeye ulaştığı bu yılın ocak ayı... 

Geçen yılın aralık ayıyla bu yılın ocak ayı, iki endeks arasındaki farkın en yüksek 

olduğu aylar. Geçen yıl aralıktaki fark yüzde 12.57 olmuştu, bu yıl ise yüzde 13.65’lik 

bir fark oluştu. 
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BU FARKIN ANLAMI NE? 

Öncelikle vurgulanması gereken şu; Yİ-ÜFE'den TÜFE'ye bire bir geçiş söz konusu 

değil. "Yİ-ÜFE şu kadar arttı, demek ki bir süre sonra TÜFE de aynı oranda artacak” 

demek yanlış. 

Çünkü iki endeksin yapısı tümüyle farklı. Kapsanan ürünler ve ağırlıklar aynı değil. Bir 

kere tüketici fiyatlarında hem mal, hem hizmet fiyatları dikkate alınıyor, üretici 

fiyatlarında ise hizmet hiç kapsanmıyor. Dolayısıyla iki endeksi karşılaştırıp bire bir 

geçiş beklemek doğru olmaz. 

Ama Yİ-ÜFE’deki artıştan TÜFE’ye hiç yansıma olmayacağı da kesinlikle 

söylenemez. 

Özünde biri üretici fiyatlarındaki, diğeri de tüketici fiyatlarındaki artış. Üretici kesim 

fiyatlarını daha fazla artırdığında, artırmak durumunda kaldığında, bunun tüketici 

fiyatlarına hiç etki etmeyeceği söylenebilir mi? 

Yansıma aynı oranda olmayacaktır tabii ki, ama bir etki ortaya çıkacaktır, bu kesin. 

Geçmiş dönemin verileri gösteriyor ki, üretici fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi 

zaman içinde birbirine yaklaşıyor. Yani üretici fiyat endeksi fazla artışla yukarı 

gitmişse, bir süre sonra tüketici fiyatlarındaki artış hızlanıyor ve iki endeks arasındaki 

makas kapanıyor. 
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İKİ ENDEKS BİRBİRİNE NASIL YAKLAŞIR? 

2003 yılı ortalaması 100 olan iki endeksin ocak ayındaki düzeylerine bakalım. 

Yİ-ÜFE ocakta 583.38 düzeyinde gerçekleşti. Buna karşılık TÜFE 513.30 oldu. 

Aradaki fark, girişte de belirttik, yüzde 13.65. 

Bu fark tümüyle olmasa da bir miktar kapanacak; ama nasıl? 

Ya Yİ-ÜFE bir süre sabit kalacak veya gerileyecek, bu sırada da TÜFE artış 

gösterecek... 

Ya da Yİ-ÜFE ılımlı bir şekilde artışını sürdürürken TÜFE artışı daha hızlı olacak ve 

makas kapanacak. 

Hammadde fiyatları artmış, ara mal fiyatları artmış, başka etkenler söz konusu olmuş 

ve üretici de zam yapmış. Yani yüzlerce malın toptan fiyatı artmış. Şu durumda üretici 

fiyatlarındaki artış duracak gibi görünüyor mu, evet demek kolay değil. 

Dolayısıyla bu iki endeks arasındaki farkın bir ölçüde de olsa kapanması, çok 

muhtemeldir ki Yİ-ÜFE’nin ılımlı bir şekilde artmaya devam etmesi ama TÜFE’nin 

daha hızlı artmasıyla gerçekleşecektir. 

Fark bir açılıyor, bir kapanıyor 

Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki fark büyük boyutta açıldıktan sonra hızlı bir şekilde 

kapanıyor. Bunun örneklerini çok gördük. 

2018’in eylül ayında yüzde 12.52 olan fark, beş ay sonra 2019’un şubatında yüzde 

6.66’ya indi. 

2019’un mayısında yüzde 10.52’ye çıkan fark, bu kez aynı yıl aralık ayına 

gelindiğinde yalnızca yüzde 3.08 olmuştu. 

Bu iki örneğin şöyle bir yönü var. İki endeks arasındaki makas, Yİ-ÜFE düşerken 

TÜFE’nin artmasıyla kapandı. 

Şimdi merak edilen şu; acaba Yİ-ÜFE yine gerileme gösterir de makas öyle mi 

kapanır, yoksa Yİ-ÜFE biraz önce de vurguladığımız gibi yavaş yavaş da olsa 

artmaya devam mı eder? 

Bu sorunun yanıtı da galiba köşemizde 8 Şubat’ta yer verdiğimiz sepet kur artışıyla 

Yİ-ÜFE artışının nasıl seyrettiğine ilişkin grafikte... 
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Döviz mevduatı niye azalmıyor?... 

 
Nevzat SAYGILIOĞLU  

10 Şubat 2021 Çarşamba 

 

Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren para ve döviz piyasalarının seyrindeki değişim 

ekonomi çevrelerinde çok dikkatle izleniyor. 

Önce Merkez Bankası Başkanı’nın ve daha sonra da Hazine ve Maliye Bakanı’nın 

değişmesi ile para ve faiz politikalarında yeni bir faza geçildi, daha doğrusu yeni 

normalden eski klasiğe dönüldü. Cumhurbaşkanı’nın yüksek faize karşı tavrının çok 

da önemi kalmadı. Zira; yeni Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı’nın sık ve net 

bir şekilde dillendirdiği faizin hızla indirilmesine karşı tavrını aldı. Hatta 

açıklamalarında daha uzun bir süre faizin indirilmesi ile ilgili bir gelişmenin söz 

konusu olamayacağı sinyalini yineledi. 

Eğer danışıklı dövüş değilse, bakalım bu restleşmenin sonu nereye varacak? Hep 

birlikte göreceğiz. 

İşte böyle bir süreçte dillendirilen bir konu var. 

 

Madem Türk Lirası faizler çok ciddi şekilde artırıldı, madem döviz fiyatları önemli bir 

şekilde geri çekildi; o zaman döviz tevdiat hesaplarında neden çözülme olmadı? Yani 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin mevduat bankalarındaki döviz cinsi 

hesapları neden azalışa geçmedi? 
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Özellikle televizyonlarda ahkâm kesen yeni yetme para ve piyasa uzmanlarının (!) 

beklentisi bu yönde. Yani yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin normalde 

bankalardaki pozisyonlarını değiştirip dövizden Türk Lirası’na geçmeleri gerektiği 

beklentisi var. 

Ama nedense kaç aydan beri bu beklentiler bir türlü karşılığını bulamıyor. 

Dilerseniz önce Merkez Bankası’nın para ve mevduat göstergelerine bir bakalım. Son 

bir yılın döviz tevdiat hesaplarının seyrine bir göz atalım. 

Tabloda sadece mevduat bankalarındaki yurtiçi yerleşik kişilerin dolar cinsinden döviz 

tevdiat hesap tutarları yer alıyor. Tabloda katılım bankalarının döviz tevdiat hesapları 

yok. 

Tabloya göre; 

✓ Bundan yaklaşık 1 yıl öncesine göre 2020 Ocak ayında döviz tevdiat hesapları 

Ağustos ayında yaklaşık yüzde 24 fırlamış. 

✓ Geçtiğimiz yılın Ocak ayı sonundan bu yılın Ocak ayı sonuna göre son 1 yılda 

döviz tevdiat hesaplarındaki artış yüzde 18.3 olmuş. Bu artış gerçek kişi yerleşiklerde 

yüzde 20’yi bulmuş. 

✓ Son bir ayda ise bu hesaplardaki azalma binde 0.39 olmuş. 

✓ Hatta son beş haftada döviz tevdiat hesaplarında binde 11 yükselme yaşanmış. 

... 

Peki, döviz tevdiat hesapları niçin azalmıyor, beklenen düşüş neden yaşanmıyor? 

Asında aşağıda sıralayacağımız nedenler bunu açıklıyor. 

✓ Her şeyden önce doların yüksek olduğu 2020 yaz aylarında dolara girenler bu son 

gelişmede çıkamıyor. Çok ciddi zararı var. Eğer acil bir ihtiyacı da yoksa dolarda 

kalmayı ve döviz hesabını bozmamayı yeğliyor ya da tercih ediyor. 

✓ Türk Lirası henüz güvenli bir para değil. Türk Lirası’na güvenmek için şartlar henüz 

oluşmamış. 

✓ Nitekim Türk Lirası faizleri de düşme eğilimine girmiş durumda. O zaman gerçek 

ve tüzel kişiler niçin dolardan çıkıp dövize girmesi gerektiğinin açıklamasını 

bulamıyor. Yine dolarda kalmayı sürdürüyor. 
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✓ Unutulmaması gereken bir diğer husus da Türkiye’de çift para kullanma gerçeği. 

Yani pek çok temel malların, girdilerin ve hatta hizmetlerin değerleme ölçüsü olarak 

döviz cinsi fiyatları geçerli. Bu da döviz cinsi mevduat sahipleri için döviz 

pozisyonunda kalmayı gerektiren bir başka neden. 

Sonuç olarak; 

✓ Döviz tevdiat hesaplarındaki haftalık yaklaşık 1 milyar dolar azalmaya bel 

bağlamak doğru değil. 

✓ Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yeni ve farklı gelişmelerin olması döviz limanında 

kalmak için yeterli neden. 

  

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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Abdulkadir Selvi 

Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor 

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması üzerine sert bir tartışma ortamına 

girdik. Bir yanda kutuplaşma, diğer tarafta eylemler nedeniyle asıl 

tartışmamız gerekeni tartışamıyoruz. Oysa yüzde 1’lik, yüzde 2’lik 

dilimlerde Türkiye’nin en parlak öğrencilerini alan Boğaziçi Üniversitesi 

bir süredir ciddi bir gerileme içinde. Boğaziçi’ne gönül veren öğretim 

üyelerinin üzerinde kafa yorması gereken bir tablo duruyor önümüzde. 

Boğaziçi eylemlerinin devam ettiği, birilerinin Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi 

çıkarmak için çaba gösterdiği bir zeminde, benim çığlığımın duyulmayacağından 

eminim. Ama Boğaziçi Üniversitesi gibi dünya standartlarında kaç üniversitemiz var? 

Sesimi kimse duymazsa duymasın. Ama karanlıkta bir mum yakmaya çalışacağım. 

Boğaziçi Üniversitesi’nin LGBT ile DHKP-C, TKP-ML gibi terör örgütlerinin içine 

sızdığı eylemlerle, Kâbe resmine hakaretle değil, bilimle anılması gerekiyor. Çünkü 

Oxford da Harvard da Yale de terör örgütleriyle aynı fotoğraf karesinin içine girmek 

istemezler. Peki Boğaziçi bunu hak ediyor mu? 

Boğaziçi Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri sıralamasında yerine iki uluslararası, bir 

de ulusal veri ışığında bakacağız 

THE VERİSİ 

 

Times Higher Education sıralamasına bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi son 5 yıldır 

adeta paraşütle yere çakılıyor. 

2015 yılında 139. sıradayken 2021 yılındaki yeri 601-800 aralığında. 

Elbette ki bu 2015 yılından birkaç gün önceden başlayan bir gerilime süreci. 

2015 yılında 139. sırada olan Boğaziçi, 2016’da iki katından fazla bir düşüş yaşamış. 

2016 yılında 401-500 aralığına gerilemiş. 

2017 ve 2018 yıllarında da aynı sıralamada yer alıyor. Bu durumun düzelmesini 

beklerken, tam aksine, Boğaziçi 2019 yılında 501-600 sıralamasına düşüyor. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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2020 ve 2021 yılında da gerileme artarak devam ediyor. Türkiye’nin övünç kaynağı 

olan Boğaziçi 601-800 sıralamasına geriliyor. 

PEKİ QS’TE TABLO NASIL? 

Bir diğer uluslararası kriter olan Quacquarelli Symonds’taki sıralamada da bu 

gerileme çok net bir şekilde yer alıyor. 

2015 yılında QS’te 399. sırada iken, 2021’de geldiği yer 651-700 aralığı oluyor. 

2015 yılında dünya sıralamasında 399’da yer alan Boğaziçi, 2016’da 441-450 

aralığına geriliyor. 

Ve üzücü olan, her yıl bu gerilemenin artarak devam etmesi. 

2017’de 471-480 aralığındayken, 2018 yılında 491-500 sıralamasında yer alıyor. 

2019’da 571-580 aralığında kendine yer bulan Boğaziçi, 2020 ve 2021 yıllarında ise 

651-700 aralığına geriliyor. 

ODTÜ’NÜN VERİLERİNDE DURUM NE? 

 

Yurtiçi verilerinde de parlak bir durum söz konusu değil. ODTÜ’nün takip ettiği URAP 

sıralamasında da bu gerileme net bir şekilde görülüyor. 

URAP listesinde 2015 yılında 575. sırada yer alırken, 2021 yılında neredeyse tam iki 

katı bir düşüşle 1096. sıraya gerilemiş. 

2015 yılında URAP listesinde 575 sırada yer alan Boğaziçi, 2017’da 612’ye, 2017’de 

ise 671. sıraya gerilemiş. İlginç olanı, gerilemenin artan bir hızla devam etmesi. 2018 

yılında 699, 2019’da ise 809. sırada yer almış. 2020 yılında 1019. sırada kendine yer 

bulan Boğaziçi, 2021 yılında ise 1096. sıraya gerilemiş. 

BAŞKA BOĞAZİÇİ YOK 

 

Hacettepe’nin, ODTÜ’nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bir dönemde Boğaziçi ciddi 

bir gerileme içinde. Beni asıl üzen ise bu. Bu yüzden Boğaziçi için tehlike çanları 

çalıyor. 

Başta Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri olmak üzere, işin bir de bu yüzüne 

bakalım. Çünkü başka Boğaziçi yok. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN SORUNU HANGİSİYLE? 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la mı 

yoksa demokrasiyle mi, tam anlamış değilim. 
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15 Temmuz’da darbe oldu. Kılıçdaroğlu, “kontrollü darbe” dedi. Darbe yapan 

FETÖ’yü değil, darbeyi püskürten Erdoğan’ı suçladı. 

 

‘SÖZDE CUMHURBAŞKANI’ DEDİ 

 

15 Temmuz’da darbe oldu. 5 gün sonra OHAL ilan edildi. Türkiye’nin geçmişinde 

zaman zaman sıkıyönetim ve OHAL’le yönetilmesine; İnönü, Ecevit, SHP ve CHP 

dönemlerinde sıkıyönetim ya da OHAL ilan edilmesine rağmen Kılıçdaroğlu, “Asıl 

darbe 20 Temmuz’da yapıldı” dedi. 

 

Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde kendisinin iki katından fazla oy alıp, 26 

milyon vatandaşın oyuyla Cumhurbaşkanı seçildiği halde, “Sözde 

Cumhurbaşkanı” dedi. 

 

TEHLİKELİ KENAN EVREN BENZETMESİ 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin darbe anayasası ile yönetilme ayıbına son 

vermek için yaptığı yeni anayasa teklifine ise “Kenan Evren’in kafasından senin ne 

farkın var” diye yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu ya darbenin, darbe lideri Kenan Evren’in ne olduğunu bilmiyor ya da 

milli irade ile bir sorunu var. Çünkü milli iradenin ürünü olanlarla, darbe ürünlerini 

birbirine karıştırıyor. 

 

BU MUHALEFETLE ANAYASA ZOR 

 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yeni anayasa çağrısında bulundu ama bu muhalefetle 

yeni bir anayasa yapılması mümkün değil. Dün Akşener ile Kılıçdaroğlu’nu izledim. 

Himalaya Dağları bize ne kadar uzaksa, muhalefet de AK Parti ile yeni bir anayasa 

yapmaya o kadar uzak. 

 

MUHALEFETİN ORTAK ANAYASA PLATFORMU 

 

Muhalefet partilerinin görüşme trafiğinin temelinde yeni anayasa çalışmaları 

vardı. Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi esas alan yeni anayasa için muhalefetin 

ortak bir platform oluşturulması için çalışıyor. 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Mİ DEDİNİZ 

 

Yeni anayasanın püf noktasını cumhurbaşkanlığı seçim sistemi oluşturuyor. Çünkü 

bu ülkede darbeler cumhurbaşkanı olmak için yapıldı. Cumhurbaşkanını doğrudan 

halkın seçmesiyle birlikte vesayet odaklarının müdahale imkânı ortadan kaldırılmış 

oldu. Muhalefetin parlamenter sistem önerisinde ise tekrar eskiye dönülüyor. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEN ÖRNEKLER 

 

Eski demek, ne demek? 

1)Prof. Dr. Ali Fuat Başgil cumhurbaşkanı adayı olduğunda 27 Mayıs’çılar onu 

başbakanlığa çağırıp, “Boş mezar yerleri hazır” diye tehdit edip adaylığını 

çekmesini ve Ankara’yı terk etmesini istediler. Başgil değil Ankara’yı, Türkiye’yi terk 

etmek zorunda kaldı. 

2) 12 Mart’ta Faruk Gürler’in cumhurbaşkanı seçilmesi için Meclis’in üzerinde jet 

hızını aşan uçaklar uçuruldu. Ecevit, “Kuliste yürürken generaller omuz 

atıyordu” demişti. 

 

3) Demirel, “12 Eylül darbesi Kenan Evren’i Çankaya’ya çıkarmak için 

yapıldı” dedi ama çok kan aktı. 

 

4) Abdullah Gül, Meclis’te Cumhurbaşkanı seçildiği halde 367 kararı ile iptal edildi. 

Aynı gün 27 Nisan e-muhtırası verildi. 

 

5) Önceden cumhurbaşkanı seçerken “Asker ne der” deniliyordu. Şimdi ise “Millet 

kimi seçer” diye soruluyor. 

Bu bile başlı başına bir devrim. 
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Siyaseti germenin kaçınılmaz sonu 
Esfender KORKMAZ 

 
10 Şubat 2021 

Siyasetin gerildiği, darbelerin olduğu, Güney Amerika ülkeleri kalkınma yarışında her 

zaman tökezlemiştir. Venezuela'da ise Chavez, her vesile ile muhalefeti vatan 

hainliği ile suçlamıştır. Yerine bıraktığı Maduro'da muhalif liderlerine vatan hainliği ile 

soruşturma açılmasını istemiştir. Venezuela ekonomik ve sosyal kriz içindedir. Halk 

ilaç bulamıyor, 2 milyon insan ülkeyi terk etti… Her gün  sokakta  insanlar 

ölüyor... Arjantin de bir türlü belini doğrultamadı. Küba da toplumsal refah 100 yıl geri 

kaldı.  

Türkiye, Demokrat Parti döneminde ilerici - gerici, sonrasında sağ-sol ve şimdide 

siyasi İslam ve demokrasi gerilimi tuzağına düştü. 

Gerilimin en ileri olduğu dönem, Demokrat Parti dönemi idi. Toplum cepheleşmişti. 

Hükümet tarafından Vatan cephesi kurularak halk cephelere bölündü. Devlet 

radyosundan her gün vatan cephesine kaydolanların adı okunurdu.    

Bu dönemde, üniversite öğretim üyelerine siyaset yapma yasağı getirildi. Basın 

özgürlüğü sınırlandı.1954 yılında Millet Gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü 7'şer ay 

hapis cezasına çarptırıldılar. Aynı yıl 79 yaşındaki gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın 

hükümete hakaretten 26 ay hapis yedi. 1955 yılında Akis dergisi yazı işleri müdürü 

Cüneyt Arcayürek 6 ay hapis cezası aldı. 1955'te Sabah Postası gazetesi kapatıldı. 

Bu gazetenin yazı işleri müdürü hapse girdi. Aynı yıl Ankara Ulus gazetesi sürekli 

kapatıldı. Gazeteci Şinasi Berek bir yıl hapis cezası aldı. 1957 yılında Gazeteci 

Nusret Safa Coşkun ve Rıfat Ekinci birer yıl hapse mahkûm oldular. Aynı yıl İstanbul 

gazeteciler cemiyeti bir süre için kapatıldı. 

30 Kasım 1958'de, DP hükümeti Adalet Bakanı Esat Budakoğlu, ilk sekiz yıllık 

hükümet dönemi içerisinde 811 gazeteciye toplam 57 yıl hapis cezası verilmiş 

olduğunu açıkladı. 

Ana muhalefet partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, Genel Sekreter Kasım Gülek ve 

çeşitli görevlerdeki  parti mensuplarına hükümet tarafından taciz organizasyonları ve 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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komplolar kuruldu. 1957 yılında CMP Genel Başkanı ve Kırşehir Milletvekili Osman 

Bölükbaşı tutuklandı.  

12 Nisan 1960 tarihinde Demokrat Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclis gurubu 

yayınladığı bir bildiri ile CHP'yi "silahlı ve tertipli ayaklanmalar hazırlamakla" bir 

kısım basını da bunu yalan ve çarpıtılmış haberler yapıp desteklemekle suçladı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Tahkikat (Soruşturma) Komisyonu kurdu.  

On yıllık iktidarından sonra 27 Mayıs 1960 yılında, DP'ye karşı askeri darbe oldu. 

Aslında 1960 için darbe demek kolaycılık olur. Ben askeri darbenin yapıldığı 27 

Mayıs 1960'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi birinci sınıfındaydım. Öğrenci 

hareketleri tamamıyla demokrasi eksenindeydi.  

Darbe öncesinde Nisan ayında siyasi iktidara tepki olarak İstanbul Üniversitesi'nde 

öğrenci hareketleri yaşandı. DP bu gösterileri atlı polisle bastırmaya çalıştı. Bir kişi 

hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. 

Askeri darbeler demokrasinin geleceğini riske sokar. Ancak 1960 darbesi 

Türkiye'nin gelmiş - geçmiş en modern anayasasını hazırladı.  

Darbenin üstünden bir yıl geçmeden 4 Temmuz 1961'de anayasa için referandum 

yapıldı. Darbeden 16 ay sonra da 15 Ekim 1961'de genel seçimler yapıldı. 

Türkiye'de ikinci askeri darbe 1980 yılında yaşandı. Halkın tepkisini düşürmek için 

darbeyi yapan komite laiklik ve demokrasiden aşırı taviz verdi. Sonrasında Türkiye 

demokraside sürekli geri düştü. Dahası, darbe hükümetinin getirdiği parti içi 

demokrasiyi kısıtlayan yasal düzenlemeleri hiçbir siyasi parti değiştirmedi. Siyasi 

partiler tam demokrasiye geçmek için ilgisiz kaldı. Siyasi partilerde lider sultası 

oluştu.  

AK Parti'nin yaptığı en iyi hizmet, askeri vesayeti kaldırılması oldu. Ancak, 

Fetullahçıları kullandı. Kullandığı bu yöntem yanlıştı. Ergenekon komplosu ve bölücü 

dil toplumdaki kutuplaşmayı tırmandırdı. Bundan sonra birleştirici dil kazanır. Çünkü 

kamplaştırıcı dil, hayatın akışına aykırıdır. İplerin kopması topluma daha çok zarar 

verecektir.  

Bugün kimse darbe istemez. Darbe de olmaz. Ancak demokrasi olmasa bile, 

toplumlar hayatın akışına aykırı siyasi taassuplardan da her zaman bir kurtulma 

yolu bulmuştur. 
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İbrahim Kahveci 

Vaktimiz bitti 

Bu hafta sürekli nüfus üzerinden yazıyorum. Son 10 yılda 0-14 yaş grubu nüfus 190 

bin kişi artarken, 65+ yaş üstü nüfus 2 milyon 626 bin kişi arttı. 

Sadece 2020 yılında genç nüfus 144 bin kişi azalarak 19 milyon 068 bin kişiye 

düşerken, 65+ yaş üstü nüfus 403 bin kişilik artışla 7 milyon 954 bin kişiye yükseldi. 

Bu iki rakamı lütfen unutmayın. Şimdi devam edelim. 

Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK verilerine göre 2020 yılı ilk 11 ay ortalama sigortalı 

çalışan sayısı 20 milyon 441 bin kişi. 2015 yılında sigortalı çalışan sayısı ise ortalama 

19 milyon 217 bin kişiydi. 

Toplam 5 yılda sigortalı çalışan sayısı sadece 1 milyon 224 bin kişi artış göstermiş. 

Yıllık artış 225 bin kişi ediyor. 

2015 sonu ila 2020 Kasım ayına emekli dosya sayısı 1 milyon 677 bin kişi, emekli 

maaşı alan kişi sayısı da 1 milyon 870 bin kişi artmış. Emeklilerde yıllık artış 335 bin 

ve 374 bin kişi ile çalışan sayısının oldukça üzerinde. 

SGK sitesinde emekli aylıkları şu şekilde gösteriliyor: 

4/a emeklisi (özel sektör -işçi) asgari (en az) 2 bin 147 TL 

4/b emeklisi (esnaf- bağ-kur) asgari bin 922,5 TL 

4/c emeklisi (memur-emekli sandığı) asgari 2 bin 705,8 TL 

Evet, SGK asgari emekli maaşlarını bu şekilde ilan etmiş. Hani siz diyeceksiniz ki, 

Cumhurbaşkanı geçen yıl en düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltti. İnanın bu 

durumu ben de bilmiyorum. 

*** 
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SGK, 2020 yılı 11 ayında 313 milyar 944 milyon lirası emekli aylığı ve 121 milyar 347 

milyon da sağlık olmak üzere, toplamda 435 milyar 292 milyon lira harcama 

gerçekleştirdi. Bu giderleri gerçekleştirmek için ise, bütçeden SGK’ya 231 milyar 268 

milyon lira kaynak aktarıldı. 

Yılsonunda bütçeden aktarılan kaynağın 250 milyar lirayı bulması bekleniyor. 2015 

yılında ise bütçeden aktarılan kaynak 79 milyar liraydı. 

Yapılan maaş ödemelerini emekli dosyası ve emekli sayısına böldüğümüzde 

ortalama emekli maaşı şu şekilde çıkıyor: 

4/a’lı emekli dosyası 2.327 TL ve emekli maaşı 2.205 TL 

4/b’li emekli dosyası 1.790 TL ve emekli maaşı 1.681 TL 

4/c’li emekli dosyası 3.058 TL ve emekli maaşı 2.830 TL 

Burada emekli dosyası ve emekli farklılığını şu şekilde izah edelim: Bir emekli 

dosyasından (aslında gerçek emekli) bir kaç kişi maaş alabiliyor. Mesela emeklinin 

eşi, evlenmemiş kızı gibi. O nedenle emekli dosyasından bir miktar daha fazla kişi 

emekli maaşı almaktadır. 

*** 

Şimdi gelelim asıl meseleye. 

Ülkemizde çalışan sayısı ile emekli sayısı farkı ekonomi durduğunda hızla 

artıyor. 2014-2015 yıllarında 1,72 çalışan 1 emekliye bakıyordu; oysa bu oran 

2000 yılında 1,55 çalışanın 1 emekliye bakması şeklinde değişti. 

Bir ülkenin sağlıklı bir yapısı için 4 çalışanın 1 emekliye bakması gerekir. Bizde 

durum felaket nitelikte bozuk. 

Bu sistemde çalışan az olduğundan vergi ve sosyal güvenlik yükleri oldukça yüksek 

tutuluyor. Maaş bağlama oranı ise, 2000 öncesinde yüzde 70’lerdeyken şimdi yüzde 

35’lere çekildi. 

Hem çalışan sürünüyor 

Hem de emekli sürünüyor 

*** 

Ülkemizde şu dönemde çalışabilir nüfus oranı en yükseklerde. Genç nüfus az, yaşlı 

nüfus oranı düşük. Ama bu özelliğimizi hızla kaybediyoruz. 
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Bu yıllarda çalışmaktan başka çaremiz yok. Yakın zamanda isteseler de 

çalışacak insan kalmayacak... Geriden gelen nüfus bitiyor. 

Vaktimiz bitti. 

Bakın insanlar evlenemiyor, çocuk sahibi olamıyor. Gelecek umutları biten 

toplumların travmasını yaşıyoruz. 

10-15 yıl sonra fakir ve yaşlı ülke olacağız. 

Tekrar söylüyorum, yakında emekli maaşı ödeyecek çalışan bulamayacağız. 

İş çok ciddi. 

Aklınızı başınıza alın ve ülkemizin bitmekte olduğunu anlayın. 

“Aç kalırız yedirmeyiz” söyleminiz tam da gerçekleşiyor. Ama aç bıraktığınız 

evladınızın gözüne de bakabilecek misiniz? 

Vakit bitti. 
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10 Şubat 2021, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Muharrem İnce, CHP’den kopmasını 

abartmadan da yeni bir parti kurabilir 
 

Bazı kavramları da olguları da abarttığımız kesindir. Bu arada bir siyasi parti olan CHP'ye de 

farklı anlamlar yükleyerek onu olduğundan başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyoruz. 

Bunlara bir örnek, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olması değil midir? CHP'ye bu çeşit 

bir anlam yüklediğimizde, CHP'nin her seçim yenilgisi Cumhuriyet'in de yenilgisi anlamına 

gelmez mi? Oysa bu çeşit bir arayış ancak "Cumhuriyet mi-Monarşi mi" şeklinde bir 

oylama yapılırsa cevap bulabilir. 

 

İnce de abartıyor 

CHP'yi abartma konusunda Muharrem İnce de elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Sanki 

bir siyasi partiden değil, bir siyasi hareketten istifa ediyormuş gibi açıklamalar yaptı. Bunu 

fırsat bilen CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu 

ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP bir tabela 

partisi olmuştur" sözleriyle CHP yönetimine yüklenen İnce'yi Cumhur İttifakı ağzı 

kullanmakla suçladı. 

 

Kurtuluş Savaşı meydanları 

CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine 

CHP'nin "asırlık çınar" olduğuna vurgu yaparak, "Partinin gerçek evladı olduğunu iddia 

edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmasını doğru 

bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da, 1923'te, 

açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse, 

şimdi oradadır" dedi. 

 

Neden hep yenildi? 

Evet... Bu söylem gerçekten aslında çok gülünç değil midir? Örneğin, Faik Öztrak'ın veya 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurtuluş Savaşı meydanlarındaki kuruluşta ne gibi yerleri olabilir? 

CHP'nin 1950'nin Mayıs'ında Demokrat Parti'ye yenilmesi, arkasından 1954'te de, 1957'de 

de yenilmesi ve 27 Mayıs 1960'taki askeri darbe sonrası yeniden iktidara aday olması, onun 

Kurtuluş Savaşı bağlantısıyla mı ilişkilidir? Yoksa hem Demokrat Parti'yi, hem Milli Selamet 

Partisi'ni, hem de Adalet Partisi'ni askeri darbelere hedef kılan Amerika Birleşik Devletleri, 

Kurtuluş Savaşı dürtüsüyle mi bu eylemleri gerçekleştirmiştir? 

 

Muharrem İnce'ye tabii ki başarı diliyoruz. Ama bu dileğimizin, onun CHP'yi gerçek ötesi gibi 

gösteren sözleriyle ilgisi yoktur. 

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/haberleri/chp
https://www.sabah.com.tr/haberleri/muharrem-ince
https://www.sabah.com.tr/haberleri/faik-oztrak
https://www.sabah.com.tr/haberleri/cumhur-ittifaki
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kurtulus-savasi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/demokrat-parti
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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10 Şubat 2021, Çarşamba 

DİLEK GÜNGÖR 

Bu kadarına da pes! 
 

Geçen hafta yazmaya niyetlendim, araya başka işler girdi. 

Ama o kadar çok şikâyet alıyorum ki... 

 

Malum, pandemi nedeniyle aylardır dükkânlarını açamayan lokantalar, kafeler, 

restoranlar kan ağlıyor. Hükümet esnafı ayakta tutmak için paket üzerine 

paket açıklıyor. Peki kamunun gücüyle ağalık yapan sivil toplum örgütleri ne 

yapıyor? 

 

Siz söylemeden, ben cevaplayayım. 

 

Hiç... 

 

Hatta esnafın işini kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyorlar. 

1 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan, kanunla 

üyelerinden zorunlu aidat toplayan, kamu kurumu niteliğinde meslek üst 

kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) bahsediyorum. 

*** 

Hani, enflasyonun üzerinde zam yapan herkese kızıyoruz ya... 

 

TOBB'un da pek farkı yok! 

 

Bunlar da salgın nedeniyle kapanma noktasına gelen işyerlerinin 

aidatlarını silecekleri yerde 2021 yılı başında zam yaptılar. 

Üstelik oranlar enflasyonun da üzerinde... 

 

Daha çok küçük esnafın kayıtlı olduğu ticaret odalarında en düşük aidat 2020'de 300 

TL'ydi. Şimdi 370 TL. Sermayesi 250 bin TL'nin üzerindekilerden geçen yıl 340 TL 

aidat isteniyordu. Bu yıl 535 lira alınıyor. Özvarlıkları 1 milyonu geçen şirketlerde ise 

aidatlar 550 TL'den 650 liraya çıkarıldı. 

 

Odalar üyelerinden sermayelerine ve özvarlıklarına göre aidat topluyor. Bir işyeri 

kuruyorsanız odaya kayıt yaptıracaksınız. Her yıl cironuza, kârınıza göre aidatınızı 

ödeyeceksiniz. Belge filan çıkarmak isterseniz ücreti mukabilinde alabilirsiniz. 

*** 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/dilek-gungor/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/dilek-gungor/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/tobb
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/dilek-gungor/arsiv?getall=true
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Haa, aidatınızı ödemediniz mi? 

Anında icralık olursunuz. 

 

Şaka yapmıyorum. 

 

Pandeminin başında bazı odaların icraya verdikleri esnaf da oldu... 

Haklarını yemeyeyim. 

 

Topladıkları aidatların bir kısmıyla üyelerine faizle para verdiklerine de şahit olduk! Ya 

da devletin vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması kanununa eklemlenerek 

gecikmiş aidat borçlarını yapılandırma fırsatı sunduklarına da... 

 

Yahu, daha geçen gün bir haber vardı. Pandemi nedeniyle lokanta ve seyyar 

yemek hizmeti veren bin 733 firma kapısına kilit vurmuş... 

 

Siz hâlâ zorunlu aidatlara zam yapma, ödenmiyorsa erteleme derdindesiniz. 

Hadi, sanayi kuruluşlarını, büyük işletmeleri geçtim. Bari, İçişleri Bakanlığı 

genelgesiyle aylardır kapalı olan lokanta, kafe, restoranların aidatını silin. 

 


