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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
14 Ocak 2021 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
–– Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve 

Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik 

–– Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
YARGITAY KARARI 
–– Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210114-6.pdf
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Mısır fiyatları 7 yılın zirvesinde 
Vadeli mısır kontratları 7 yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı 

 

 
Vadeli mısır kontratları ABD'de azalan arzın dünyada gıda fiyatlarını tehdit etmesiyle 

yedi yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Fiyatlar Pazartesi günkü 

kapanıştan bu yana yüzde 8 yükseldi, bu 2012'den beri görülen en büyük 2 günlük 

yükseliş oldu. 

Soya fasulyesi ve buğday fiyatları 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşırken Çin'de 

mısır fiyatları 10. günde de rekor kırdı. 

ABD Tarım Bakanlığı bu ayki görünüm raporunda mısır stoklarının 7 yılın en düşük 

seviyesine ineceğini öngördü. Bakanlığın Mısır üretim tahminleri Bloomberg 

analistlerinin ortalama beklentisinin yaklaşık yüzde 2 altında kaldı. 

Tarımsal emtialar Çin'in soya fasulyesi, Mısır ve buğday ithalatını artırması, ABD'de 

düşük üretim ve Arjantin'in önemli üretim bölgelerindeki kuraklık nedeniyle yükseliyor. 

Yaklaşık 6.5 kiloya karşılık gelen ölçü birimindeki Mart vadeli mısır fiyatları 

Chicago Borsasında yüzde 3.2 artışla 5.33 dolardan işlem gördü. 

  

https://www.bloomberght.com/borsa
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Öztriyaki: Bitkisel yağa yüzde 20’lik 

fiyat artışı daha geliyor 
 

Ham yağ üreticisi ülkelerin ihracata getirdiği kısıtlama ile bitkisel yağda 

fiyat baskısı artarak devam ederken, ayçiçek yağındaki fiyat artışlarının 

önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. 

 

 

Bitkisel yağda, Rusya ve Ukrayna gibi ham yağ üreticisi ülkelerin ihracata getirdiği 

kısıtlamadan kaynaklı fiyat baskısı artarak sürüyor. Son bir yılda yüzde 200 oranında 

zam gören ayçiçek yağındaki fiyat artışlarının, önümüzdeki günlerde de sürmesi 

bekleniyor. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 

hammaddedeki son maliyet artışlarının henüz raf fiyatlarına yansımadığını kaydetti. 

Büyükhelvacıgil, maliyet artışına bağlı olarak yüzde 20’lik bir fiyat artışı daha 

beklediğini söyledi. Ham yağ üreticisi Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin ihracata 

getirdiği kısıtlama, hammadde yönüyle dışa bağımlı olan bitkisel yağ sanayicilerini 

etkilemeyi sürdürüyor. Buna bağlı olarak bitkisel yağın raf fiyatlarında da olağanüstü 

artışlar yaşanıyor. Geçen yıl ham yağın tonunu 700 dolara alan sanayiciler, 

bugünlerde aynı ürüne 1.325 dolar ödüyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde 25 lira 

civarında olan 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 75 liraya kadar yükselirken, Bitkisel Yağ 

Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, hammaddedeki son 

maliyet artışlarının henüz raf fiyatlarına yansımadığını kaydetti. Büyükhelvacıgil, 

maliyet artışına bağlı olarak yüzde 20’lik bir fiyat artışı daha beklediğini söyledi. 
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“Dünyada gıda milliyetçiliği yükselişe geçti” 

2020 yılına ilişkin sektörel değerlendirmede bulunan Büyükhelvacıgil, özellikle 

pandeminin de etkisiyle gıda milliyetçiliğinin dünyada yükselişe geçtiğini söyledi. 

İhracatı kısıtlayan ülkelerin ithalatı kolaylaştırdıklarının altını çizen Büyükhelvacıgil, 

dünyanın en büyük ayçiçeği üreticisi Rusya ve Ukrayna’nın da hammadde ihracatını 

kısıtladığını anlattı. Tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye’de yağ dahil olmak üzere 

gıdaya ulaşımda hiçbir sıkıntının yaşanmadığını belirten Büyükhelvacıgil, Ocak-

Kasım döneminde yapılan tarımsal ithalatın yüzde 23.8’inin ayçiçeği, buğday ve soya 

fasulyesi olduğunu bildirdi. 2020 yılında Türkiye’nin 2.5 milyon tonluk ayçiçeği 

ihtiyacına karşılık 1.3 milyon tonluk üretim yapılabildiği bilgisini veren 

Büyükhelvacıgil, tonu 2 bin 500 lira olan ayçiçeğinin 4 bin 950 liraya, 5 bin 300 lira 

olan ham yağ fiyatının ise 10 bin liraya ulaştığını kaydetti. Maliyetin dolar bazında ise 

bir katlık artışla 700 dolardan 1.325 dolara yükseldiğinin altını çizen Büyükhelvacıgil, 

“Tüketicilerimizin şunu bilmesi lazım. Burada fiyatı artıran yağ sanayicileri değil. 

Hammadde fiyatı arttığı için nihai ürün fiyatı yükseliyor. Üstelik hammadde fiyatındaki 

son artış henüz raflara yansımadı. Tahmin ediyorum yağ fiyatı yüzde 20 civarında 

artar” dedi. 2021 yılına ise kuraklık şartlarında girildiğini söyleyen Büyükhelvacıgil, 

vahşi sulamadan damla sulama yöntemine geçilmesi gerektiğini anlattı. Böylece hem 

su kullanımının azalacağını hem de verimliliğin artacağını kaydeden Büyükhelvacıgil, 

bu yöntemi uygulayarak dekar başına verimliliği 200 kg’dan 550 kg’a kadar 

çıkarabilen Türk üreticilerin olduğu bilgisini verdi. Büyükhelvacıgil, tarımsal üreticilerin 

emeklerinin karşılığını mutlaka alması gerektiğini savunurken, geçen yıl iyi gelir elde 

eden ayçiçeği üreticisinin bu yıl üretim miktarını da artırmasını beklediğini belirtti. İyi 

düzenlenen sözleşmeli tarım modeliyle de arz garantisinin sağlanabileceğine vurgu 

yapan Tahir Büyükhelvacıgil, desteklemelerin de yağlı tohumlarda yerli üretimi 

artıracak alanlara kanalize edilmesinin önemine değindi. 
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Fitch'ten 2021 öngörüsü: Gelişen 

ekonomilerin paraları güçlenecek 
Fitch Ratings Direktörü James McCormack, bu yıl gelişen ekonomilere 

yönelik sermaye akışı ve gelişen ekonomilerin para birimlerinin güçlü 

olmasının beklendiğini bildirdi. 

 
Fitch Ratings'in bu yıl çevrim içi düzenlediği "Kredi Görünümleri 2021" başlıklı 

toplantıda, COVID-19 salgınının ekonomik etkileri ele alındı. Fitch Ratings Direktörü 

McCormack, yaptığı sunumda, derecelendirilen ülkeler içerisinde 2019'da 19 ülkenin, 

geçen yıl ise sadece Singapur'un bütçe fazlası verdiğini, genel olarak tüm dünyada 

borçlanmanın arttığını söyledi. 

2021'de 180 ülkeden 84'ünde kamu borcunun GSYH'ye oranının artmasının 

beklendiğini ifade eden McCormack, bu yıl gelişen piyasalara yönelik sermaye akışı, 

emtia fiyatları ve gelişen piyasaların para birimlerinin güçlenmesinin beklendiğini 

kaydetti. 

"Tünelin sonunda ışık görünüyor” 

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton ise tünelin sonunda ışığın göründüğünü 

belirterek, bu yılın ilk yarısına kadar gelişmiş ülkelerde nüfusun önemli bir kısmının 

aşılanmasını beklediklerini söyledi. Coulton, "Kırılgan nüfusun aşılanması 

tamamlanabilirse hükümetlerin yılın ilk yarısına doğru kısıtlamaları azaltabileceğini 

düşünüyoruz." dedi. 
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Coulton, bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD'de, 2022'nin ikinci çeyreğinde ise 

Avrupa'da GSYH'nin salgın öncesindeki seviyelere dönmesinin öngörüldüğünü 

söyledi. 

Hükümet politikalarının salgının ekonomik etkilerinin azaltılmasında önemli rol 

oynadığını vurgulayan Coulton, "Salgında politika destekleri ve maaş destekleri, 

işsizlik şoklarının şimdilik durdurulmasını sağladı. Finansal piyasalarda ABD'de 

faizlerin gelecek 10 yıl boyunca yüzde sıfır seviyesinde olması bekleniyor. Eğer 

enflasyon artmaz ise faizler daha uzun süre daha düşük seviyelerde olacak." diye 

konuştu. 

"Yeni karantina uygulamaları, yeni resesyon demek" 

Brian Coulton, Çin'in büyük oranda salgını kontrol altına alabildiğini belirterek, ülkede 

tüketici harcamalarının yeniden artmaya ve tam kapsamlı toparlanmanın başladığını 

söyledi. 

Avrupa'da salgınla mücadele kapsamında yeni karantina tedbirlerinin alındığını 

hatırlatan Coulton, "Fakat bu kez ekonomi üzerindeki etkileri ilk karantina 

dönemindeki kadar ağır değil. Yine de yeni karantina uygulamaları, yeni resesyon 

demektir. Bu çok açık." ifadelerini kullandı. 

Coulton'ın sunumunda, 2020'nin üçüncü çeyreğinde sadece Çin ve Türkiye'nin pozitif 

büyüme gösterdiği, Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüyerek Çin'i geride bıraktığı 

belirtildi. 
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Dünya Bankası’ndan flaş kriz uyarısı 

 
Dünya Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Carmen Reinhart, pandeminin daha fazla 

uzaması durumunda finansal krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. 

Dünya Bankası Başekonomisti Carmen Reinhart, korona virüsün daha fazla uzaması 

durumunda küresel ekonominin bir finansal krizle karşı karşıya kalabileceğini dile 

getirdi. 

Bloomberg televizyonuna konuşan Reinhart, pandeminin bir sağlık krizi olduğunu 

ancak klasik finansal bilanço problemlerine dönüşen unsurları olduğunu belirtti. 

KORONA VİRÜS PANDEMİSİ DAHA FAZLA UZARSA… 

Dünyada ortalama kişi başı gelirin 2021 sonunda da pandemi öncesi seviyelerin 

altında olmasını beklediklerini hatırlatan Reinhart, 2021’de dünya ekonomisinde 

görülecek büyümenin, tam bir toparlanma anlamına gelmeyeceğini vurguladı. 

Pandemi daha uzarsa, işletmelerin kapanması nedeniyle istihdamda daha çok 

bozulma olacaktır” diyen profesör, “Çok kaygılıyım; eğer bu süreç daha da uzarsa, 

bireylerin, hanelerin ve şirketlerin bilançolarında daha çok zorlanacaktır” ifadelerini 

kullandı. 
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280 milyar Euroluk altın yastık 

altında 
TL’ye duyulan güvensizlik altın talebinin artmasında etkili oldu. 

Vatandaşın yastık altında tuttuğu altının değerinin 250-280 milyar 

Euro’ya ulaştığı tahmin ediliyor. 

 
2020 yılında 26.6 milyar dolar değerinde altın ithalatı yapıldı. Bir önceki yıla göre altın 

ithalatı 13.2 milyar dolar arttı. Yastık altındaki altın miktarının da, 250-280 milyar 

Euro'ya ulaştığı hesaplanıyor. 

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, tarafından 

hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda, bir kısmı işlenerek ihraç edilen ithal altının 

büyük bölümünün, TL'den kaçan vatandaşlar tarafından birikim amaçlı satın alındığı 

vurgulandı. Raporda yaz ayları boyunca devam eden düşük faizli kredi kampanyaları 

döneminde çekilen kredilerin de altın ve dövize yatırıldığı belirlendi. 

KORUMA KALKANI OLDU 

Rapora ilişkin bilgi veren CHP'li Erdoğan Toprak şunları söyledi:  “Yıllık ihracat 

gerilerken, ithalatın artmış olması yaklaşık 25 milyar dolara ulaşan ve üretken 

olmayan altın ithalatından kaynaklanmaktadır. 2019 yılında toplam 13.4 milyar dolar 

olan kıymetli metal ithalatı, 2020 yılında toplam 26.6 milyar dolara ulaştı. Kıt döviz 

kaynaklarının servet biriktirme amaçlı ithalat için kullanılması, ekonomiye ve ekonomi 

yönetimine güvensizlikten kaynaklı korunma kalkanıdır.” 
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YÜZDE 100 ARTTI 

Toprak'ın hazırladığı raporda 2020'de toplam 26.6 milyar dolara ulaşan kıymetli metal 

diğer deyişle altın ithalatında neredeyse yüzde 100'e varan (13.2 milyar dolarlık) bir 

artış yaşandığına da işaret edildi.   Raporda “Bir önceki yıla göre 2020'nin toplam 

ithalatındaki artışın 9.1 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde altın ithalatındaki 

13.2 milyar dolarlık artış olmasaydı, toplam ithalat azalacak, dış ticaret açığı da daha 

düşük olacaktı” ifadelerine yer verildi. 

VATANDAŞ LİRADAN KAÇTI 

Tasarruf sahiplerinin yatırımlarında, enflasyona karşı korunma amacıyla büyük 

ölçüde TL'den kaçıp döviz ve altına yöneldiğine işaret edilen raporda “Döviz ve altına 

olağanüstü yüksek talep oluştu. Düşük faizle dağıtılan kredilerle sağlanan kredi 

genişlemesinde de pek çok bireysel ve kurumsal yatırımcı kamu bankalarından 

aldıkları düşük faizli kredilerle altın ve döviz alımına gitti. İktidar adeta krediye 

erişebilen dar bir kesime altın ve döviz alıp istiflemesi için para dağıtmış oldu” denildi. 

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 40'INA KARŞILIK GELİYOR 

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından 

hazırlanan raporda “Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu'nun bankacılık mevduat verilerine yansıyan kayıtlı altın ve döviz hesabı 

rakamlarının dışında en az bir bu kadar daha yastık altı altın ve döviz tasarrufu 

olduğuna dikkat çekildi. Raporda “Yastık altı altın miktarı 250-280 milyar Euro olarak 

tahmin ediliyor ve bu da gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 40'ına karşılık 

geliyor” denildi. 
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Erdoğan: 2023 seçimlerinde tekrar 

kazanacağız 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "2023 seçimlerinde 

Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz 

hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız." dedi. 

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas 7. Olağan İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. 

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, salgınla 

mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdikleri kongrelere bugün yeniden 

başladıklarını belirtti. 

Erdoğan, gelecek haftadan itibaren salgın tedbirlerinde değişiklik olana kadar Yüksek 

Seçim Kurulu takvimine uygun şekilde pazartesi, salı ve çarşamba günleri il 

kongrelerine devam edeceklerini dile getirerek, şubat ayının son günlerinde 

planladıkları İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle bu süreci tamamlamayı 

hedeflediklerini anlattı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıkların bitmiş 

olacağına işaret ederek, "AK Parti kendini yenileme kabiliyeti en yüksek partidir. Her 

kongremizde, her seçimde kadrolarımızı sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni 

nefeslerle tahkim ederek yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devam ediyoruz." 

dedi.  
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AK Parti'nin kadın ve gençlik kollarıyla Türkiye'nin en geniş tabanlı partisi durumunda 

olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon artırmış 

olmamız, milletimizin partimize sahip çıktığının işaretidir. Sizlerden beklentimiz, 

milletimizin kalbindeki bu sevgiyi yılın her günü partimize desteğe dönüştürecek bir 

muhabbet iklimi oluşturmanızdır. Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir 

ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz yüze ilişkidir. Belki başka partiler için bu 

mümkün olmayabilir ama AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın 

hiçbir zorluğu yoktur. Türkiye'nin en çok üye sayısına, en yaygın teşkilat ağına, en 

güçlü faaliyet imkanlarına sahip partisiyiz. Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak 

için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız, hasbihal etmediğimiz, derdini, talebini 

dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir. " 

"İmkanlarımızı millete hizmet için kullanırız" 

Kongrelerde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentisinin, "2023'e kadar her 

günü seçim günü gibi görerek çalışmaları" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ataların, 

'tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz' sözünde olduğu gibi, yılın her günü 

milletimizle hemhal olmayanın seçim günü diyecek sözü kalmaz." diye konuştu. 

Erdoğan, milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine yük veya zül 

görenlerin yanlış yerde, yanlış göreve talip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Biz, milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de 

ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için 

kullanırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki 

hikmet işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Mecliste 

ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar 

kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız 

fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. İllerimizde, Cumhur İttifakı 

olarak, gerek AK Parti olarak gerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gerek Büyük 

Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir." 

"Rekabet kaliteyi yükseltir" 

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış herkese şükranlarını sunan, hayatını 

kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini bu büyük 

ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönüllerinin de kapılarının da partinin tüm 

kademelerinin de sonuna kadar açık olduğunu söyledi.  

"Biz, hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi 

sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, kongrelerde görev alacaklara başarı diledi.  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Hallac-ı Mansur'a hem Pir Sultan'a atfedilen, "Ellerin 

attığı taş değil, dostun attığı gül yareler beni" diye bir söz olduğunu ifade ederek, "Bizi 

de ne terör örgütlerinin alçaklıkları ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları 

ne de önümüze kurulan tuzaklar yoruyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 

hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, bu milletin 

esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır." diye 

konuştu. 

Siyasette her seviyede rekabetin iyi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, hizmet yolunda 

yapılan rekabetin kaliteyi yükselteceğini belirtti. 

"Dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı" 

Türkiye'de siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek 

sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıya olduklarını belirten Erdoğan, 

eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemlerin, ülkenin en 

büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleştiğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ama 

öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki milletimize olan saygımız gereği cevaplarını 

vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde 

kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat dün yine bühtan üzerine bühtan 

sıraladı. Neymiş efendim 'CHP, Türkiye'yi büyütmüş, AK Parti Türkiye'yi büyütmek 

için çalışmamış.' Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep 

Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir 

partidir." diye konuştu. 

Milletin hafızasında CHP'nin, büyük acıların, büyük zulümlerin partisi olduğunu, 

bugün de aynı misyonu yerine getirdiğini savunan Erdoğan, şöyle devam etti: 

"AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan 

kaldırmak için çalışmıştır. Her birini milletimizin çok yakından bildiği icraatlarımızın 

büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında 

karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya 

koymamış, irade ortaya koymamış Sosyal Sigortalar Kurumunu batırmış, milletin ve 

memleketin adına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Sadece bu kadarla da kalmıyor ve 

devam ediyor, 'Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz' diyor, arkasından da bir sürü laf 

kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Tabi bunlar alıştılar yıllarca 

darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye." 

Erdoğan, milletin önce 2014'te, ardından yeni sistemle 2018'de doğrudan seçtiği 

cumhurbaşkanını hala hazmedemediklerini ifade ederek, şunları söyledi: 

"Kendi partilerinde işler, kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin 

tercihiyle bir göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu 
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kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda 

olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı 

hezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset zanneden bu zihniyetin ülkenin ikinci 

büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları 

sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için 

bulunmaz bir hazinedir. Anayasa'da cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan 

habersiz cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu 

bilmeyen bir kişi daha alfabenin a'sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine 

bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin söyledikleri 

zaten hükümsüzdür. 

Teröristlere 'arkadaş', darbecilere 'hak, hukuk savunucusu' diyen, milli projeleri 

engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlara gölge düşürmeye çalışan, 

yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her 

seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru kendisini azıcık saygısı olsa, kasetle 

geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan 

çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülke hayır gelmez. CHP'ye 

oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede 

tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin 

hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum." 

"Asıl yapacaklarımız daha ileridedir" 

Erdoğan, kim ne derse desin partide, hükümette, Mecliste, yatırımlarda, dış politikada 

kendi işlerine bakacaklarını dile getirdi. Çünkü milletin kendilerinden hizmet 

beklediğini vurgulayan Erdoğan, önceliklerinin ülkenin güvenliği ve huzuru ile birlikte 

milletin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim adalet gibi temel beklentilerine cevap 

verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamak olduğunu vurguladı. 

Devletin ve siyasetin de bunlar için var olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmet 

gerçekleştirmemiz elbette önemlidir. Ama asıl yapacaklarımız daha ileridedir. 

Ülkemizi, 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı 

bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri 

bir Türkiye bırakamazsak gözümüz açık gider. Rabb'im bize büyük ve güçlü 

Türkiye'yi inşa ederek tarihe ismi hayırla anılan bir parti ve kadro olma şerefini 

inşallah nasip eyler. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmalıyız. AK Parti 

teşkilatlarında görev alan her bir kardeşime bu konuda güveniyorum." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'den, ilk seçimlerdeki gibi büyük bir 

başarı beklediklerini, Kırşehir'in kongreyle beraber yepyeni bir sürece gireceğine 

inandığını belirterek, Sivas ve Yozgat'tan da yüksek gayret beklediklerini sözlerine 

ekledi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 

Dağlık Karabağ'ı görüştü 
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da 

Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili görüştü. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 

telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 

Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı, Dağlık 

Karabağ konusundaki gelişmelerle ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-

Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölge istikrarı ve barışı adına 

açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. 

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin, barış gücüne veya gözlem 

faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak 

istediklerini belirten Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının 

yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi. 
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Öztrak: Karşımızda 510 milyar liralık 

bir ciddi sorun var 
 

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, "Türkiye faizi artırmamak için, doların değeri 

yükselmesin, liranın değeri dolar karşısında düşmesin diye 8 ayda 128 

milyar doları havaya attı. "Yeni yıla 150 milyar liralık tahsili gecikmiş 

alacak ve 360 milyar liralık yakın izlemeye alınmış krediyle girdi. 

Karşımızda 510 milyar liralık bir ciddi sorun var." dedi. 

 

 
 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, başkanlığında CHP 

Ekonomi Masası heyeti, Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve 

oda yöneticileriyle bir araya geldi. 

Yeni yılın ilk ziyaretini Polatlı'ya yaptıklarını belirten Öztrak, işsizlik ve büyüme 

performansı başta olmak üzere bazı ekonomi verilerine ilişkin sunum yaptı. 

Öztrak, Türkiye'nin bir buhranda olduğunu, "tek adam rejimi"nin hayata geçtiğini, bu 

nedenle devlet krizinin hızlandığını savundu.   

TÜİK'in, "işsizliğin azalmaya başladığı" yönündeki açıklamasını anımsatan Öztrak, 

"Eğer iş bulma umudunu kaybetmiş biri 3 hafta iş aramıyorsa 'ben işsiz saymam' 

diyor. Bütün dünya yeni süreçte umudunu kaybedenleri de işsizlerin arasına koyuyor. 

Böyle baktığımızda Türkiye'de işsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş durumda." dedi. 
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"128 milyar dolar uçtu gitti" 

Bu krizde vatandaşını en çok borçlandıran ve en düşük desteği veren ülkenin Türkiye 

olduğunu ileri süren Öztrak, "Türkiye 2021 yılına 150 milyar liralık tahsili gecikmiş 

alacak ve 360 milyar liralık yakın izlemeye alınmış krediyle girdi. Karşımızda 510 

milyar liralık bir ciddi sorun var. Bu paralar nasıl ödenecek? Bu paralar ödenmediği 

zaman bankalar ne yapacak? Bu önümüzdeki yılın en önemli konularından biri 

olacak. Türkiye faizi artırmamak için, doların değeri yükselmesin, liranın değeri dolar 

karşısında düşmesin diye 8 ayda 128 milyar doları havaya attı. Bu 128 milyar 

dolardan esnafa, çiftçiye, emekliye, memura giden var mı? Bu 128 milyar dolar öyle 

uçtu gitti." 

Aşıyla ilgili yetkililerin, "Aşı geldi, geliyor. 11 Aralık'ta aşı geldi. 50 milyon doz aşı 

söyledik. 25 milyon kişi aşı olacak" yönünde sözleri olduğunu hatırlatan 

Öztrak, "Bugün 3 milyon aşı geldi. Niye geciktik bu kadar? Niye biz bu aşı işini 

bağlayamadık? Niye biz bu işleri bu kadar kötü yönetiyoruz? Bu ülkenin doktorları bu 

aşılama ve salgınla mücadele işinde dünyanın en iyi doktorları. Ama adamın elinde 

aşı olmayınca ne yapsın." diye konuştu. 

Polatlı'ya yatırımlar 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Polatlı'da yapılması gereken 

yatırımların Türkiye düşünülerek planlanması gerektiğini söyledi. 

Kuşoğlu, 2018'de bitmesi gereken Gökpınar Barajı'nın yapılamadığını 

belirterek, Polatlı'nın bu tür konularda ısrarcı olmasını istedi. 

Katılımcılara dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 

görüştüğünü ifade eden Kuşoğlu, Yavaş'ın "Polatlı'da bir yatırım yapmak istediği ve 

yer aradığı" yönündeki ifadelerini iletti. 

Daha sonra Öztrak başkanlığındaki heyet, sivil toplum kuruluşları ve 

oda yöneticilerinin sorunlarını dinledi. 
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Sağlık çalışanlarının aşılaması 

başladı 

Koronavirüs'e karşı üretilen Sinovac aşısı İstanbul'da sağlık çalışanlarına yapılmaya 

başlandı. İlk aşılar, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil 

Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılıyor. 

 
 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 'Acil 

Kullanım Onayı' verdi. Verilen onay sonrası İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına 

yapılıyor. 

Çin'den getirilen Sinovac firmasının Coronavac aşısı Türkiye'de uygulanmaya 

başlandı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşıyı dün akşam canlı yayında, 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. 

İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapıldı. 

14 GÜN SONRA ONAYLANDI 

30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilen Sinovac aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

tarafından onaylandı. 

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;  

"Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar 

kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden COVID-19 

pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan “Coronavac 600 SU/0.5 

ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon” isimli aşı halka hızlı erişiminin 

sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. " 
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Tarım piyasasındaki son gelişmeler 

neye işaret ediyor? 

 

Hakikaten olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. 

Baş döndürücü hızdaki gelişmeler sonucu tarım piyasasında farklı yönlerden 

rüzgârlar esiyor. 

Bugün size son bir haftada meydana gelen küresel ve Türkiye özelindeki gelişmeleri 

özetlemeye çalışacağız. 

Aslında bugünkü yazımızda öne çıkan her bir başlık ayrı bir yazı konusu ama 

dediğimiz gibi gündem o kadar yoğun ve hızlı ilerliyor ki sizlere hepsini özet halinde 

sunalım istedik. 

Bildiğiniz üzere küresel gıda fiyatları Aralık'ta üst üste yedi aylık yükseliş trendini 

sürdürdü. 

FAO Gıda Fiyat Endeksi, 2020 boyunca üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 

Bloomberg Tarım Emtia Endeksi ise 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesini test 

ediyor. 

Endekse göre gıda fiyatları 6 yılın zirvesinde! 

Peki neler oluyor piyasada? 

Gelin birlikte bir göz atalım… 
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ARJANTİN’İN MISIR İHRACATINI KISITLAMA GİRİŞİMİ 

Arjantin, hem içerideki tedariki sorunsuz sürdürmek hem de fiyat istikrarı sağlamak 

gerekçesiyle mısır ihracatında kısıtlamaya gitti. 

Önce, Ocak ve Şubat aylarında tüm mısır ihracatını askıya alma kararını açıkladı. 

Bazı ülkelerin Arjantin’deki gibi mısır ihracatını askıya alma ya da kısıtlama hamleleri 

sonucu özelikle son iki haftada mısır fiyatları periyodik olarak yükseliş trendine girdi. 

Arjantinli çiftçilerin söz konusu hamleye tepkisi üzerine, hükümet mısır ihracatını 

günde 30 bin ton ile sınırlandırdığını açıkladı. 

Ancak çiftçiler, bu kararı da protesto ederek eldeki ürünleri satmadı ve mahsulünü 

piyasadan çekti. 

3 günlük satış yapmama protestosunun ardından Arjantin yönetimi üreticilerin söz 

konusu tepkisi karşısında kısıtlamayı kaldırırken, tarım bakanlığı yerli mısır fiyatlarını 

izlemek için bir komisyonun görevlendirileceğini açıkladı. 

ABD TARIM BAKANLIĞININ RAPORU 

ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan son görünüm raporu da gıda 

fiyatlarındaki yüksek seyrin devamına ve bundan sonraki sürecin zorluğuna işaret 

ediyor. 

Rapora göre, Covid-19 salgını sırasında artan gıda talebi sonucu bozulan küresel 

tedarik zinciri ve ticaret dengelerine ek olarak tarım emtiasında iklim etkisiyle aşağı 

yönlü gerçekleşen rekolte revizyonları, gıda fiyatları üzerindeki baskıyı daha da 

arttırıyor. 

Özellikle buğday, soya ve mısırda geçen sezona göre daha düşük rekolte beklentileri 

ve stok tahminlerindeki geri çekilme, her üç ürünün fiyatlarında da rekor seviyelerin 

görülmesine neden oldu. 

Buğday vadeli işlemleri 5 Ocak'ta altı yılın en yüksek seviyesini test etti. 

Mısır vadeli işlemleri 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. 

Soya fasulyesi fiyatları da 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 
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Söz konusu ürünlerin fiyatlarındaki artışta Çin etkisini de es geçmemek lazım. 

Çin, son dönemde soya fasulyesi, mısır ve buğday ithalatını önemli ölçüde arttırdı. 

KÜRESEL BUĞDAY TİCARETİNDE AVUSTRALYA ETKİSİ 

Avustralya'daki buğday ihracatçıları rotayı Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya çevirdi. 

Neden mi? 

Bu sorunun cevabını vermek için Avustralya’daki gelişmeleri de aktarmakta fayda 

var. 

Avustralya tarımı son dönemde tıpkı diğer ülkeler gibi sadece pandemiden olumsuz 

etkilenmedi. Çin ile artan gerginliklerden dolayı yaşanan ticaret kesintileri de tarım 

sektörünü olumsuz etkiledi. 

Ama tüm bu gelişmelere rağmen buğday çiftçileri için görünüm nadiren daha iyi 

gözüküyor. 

Zira Avustralya buğday ihracatında dünyanın ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. 

Her ne kadar dünyanın farklı bölgelerinde kuraklığın olumsuz etkileri hissedilse de 

güney yarımküredeki Avustralya’da yağışlar oldukça iyi ve bu yıl 30 milyon tonu aşan 

bir buğday rekoltesi beklentisi ile şimdiye kadarki en iyi ikinci hasat sezonunu 

gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

Bu da dünyanın farklı bölgelerinde olumsuz hava koşullarıyla birlikte rekolte 

tahminlerinin aşağı çekildiği bir dönemde Avustralya’nın elini güçlendiriyor. 

Son yıllarda, Güneydoğu Asya'nın talebini karşılayacak hacimlere sahip olmayan 

Avustralya şimdilerde Endonezya, Tayland ve Vietnam pazarına da odaklandı. 

Özellikle Rusya’da olumsuz hava koşullarının etkileri daha çok hissedilir ve rekoltede 

kayıplar yaşanırsa, Avustralya buğdayının Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarına 

girmesinin de yolu açılmış olur. 

Türkiye, un ihracatında dünya birinciliği ve makarna ihracatında da dünya ikinciliği 

koltuğunda oturuyor ama unutmayalım ki söz konusu ihracata konu olan mamullerin 

hammaddesini ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden tedarik ediyoruz. 
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Hammadde tedarikinde yaşanacak sorun ya da artacak maliyetler rekabetçilikte 

elimizi zayıflatacak önemli bir unsur. 

2021’DE GIDA FİYATLARINI BELİRLEYECEK FAKTÖRLER 

Anlaşılan o ki gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri bir süre daha konuşacağız. 

2020 yılındaki yüksek seyrin ana tetikleyicisi pandemi dolayısıyla ülkelerin gıda 

güvencelerini sağlamak adına gösterdikleri stoklama refleksiydi. 

Bazı ürünlerin ihracatına kota getirildi ve kısıtlamaya gidilirken bazılarında ihracata ek 

vergiler konuldu. En yakın ve somut örnek Rusya. 

Moskava Yönetimi buğday ihracatını 17,5 milyon ton ile sınırladı. Ton başına 25 Euro 

ek vergi getirdi. İhracat kotasının aşımı halinde yüzde 50 ek vergi uygulama karar 

aldı. 

Buna karşın ithalatçı ülkelerin artan gıda güvencesine yönelik paniği, küresel tedarik 

zincirinde yaşanan kısmi olumsuzluklar ve böyle bir ortamda tarım emtiasına yönelik 

artan yatırımcı iştahı fiyatları daha da yukarı çekti. 

Şimdi, 2020’den 2021 yılına miras kalan bu etkilere bir de iklim koşullarını ekleyin. 

Başta kuraklık olmak üzere olumsuz iklim şartları dünyanın farklı bölgelerinde temel 

hammadde niteliğindeki ürünler üzerinde “rekolte kaybı” odaklı ciddi bir baskı 

yaratıyor. 

Gelelim son 1 haftada Türkiye’de göze çarpan gelişmelere… 

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARINA YÜZDE 20 ZAM YOLDA 

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, bugün 2020 

değerlendirmesi ve 2021 öngörülerine yer verdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 

Geçen yıl ham yağın tonunu 700 dolara ithal ederken, bu yıl aynı yağı bin 325 dolara 

ithal ettiklerini söyledi. 

2020 ilk çeyreğinde 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatını 25 lira civarında olduğunu 

hatırlatırken, aynı yağın şuan marketlerde 75 liradan satıldığını söyledi. 
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Zaten 2020 yılında fiyatı en çok artan gıda ürünleri arasında yüzde 52 zam ile 

Ayçiçek yağı, yüzde 50 zam ile de mısırözü yağı dikkat çekiyor. 

Ama Tahir Büyükhelvacıgil’e göre bunlar daha iyi günlerimiz. 

Zira, ham maddedeki son maliyet artışlarının henüz raf fiyatlarına yansımadığını 

kaydeden Büyükhelvacıgil, maliyet artışına bağlı olarak yüzde 20’lik bir fiyat artışı 

daha beklediğini ifade ediyor. 

TMO’NUN İTHALATI ARALIKSIZ SÜRÜYOR 

Türkiye, buğday açısından iç tüketiminde kendi kendine yeter gözükse de ihracata 

giden ürünler açısından ithal hammaddeye bağımlı durumda. 

Geçen sezon 9,8 milyon ton buğday ithal eden Türkiye, 2020-2021 sezonunda da 

yine rekor seviyelerde ithalata sahne olacak gibi gözüküyor. 

Zira, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım ihaleleri son aylarda sıklaştı ve yoğunlaştı. 

Piyasada oluşan buğday fiyatlarının TMO’nun açıkladığı alım fiyatlarının çok üzerinde 

olması TMO’nun iç piyasadan yeterli ürün almasını engelledi ve stoklarında açık 

yarattı. 

Söz konusu açığı kapamanın tek yolu da ithalat olunca TMO, açılan ihalelerle birlikte 

yoğun bir buğday ithalatına yöneldi. 

Ağustos 2020-Ocak 2021 arasında şuana kadar 7 buğday alım ihalesine çıkıldı. 19 

Ocak'taki 7’nci ihale ile TMO’nun 5 aylık buğday ithalatı toplamı 2.5 milyon tona 

ulaşacak. 

REKABET KURUMU 34 FİRMAYA CEZA KESTİ 

Gıda enflasyonunda ekmek ve tahıl grubundaki fiyat artışları da çok konuşuldu. 

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden önemli bir duyuru 

yayınladı. 

Duyuruda, buğday unu pazarında faaliyet gösteren 46 teşebbüsün ihalelerde 

danışıklı teklif vermek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip 

etmediklerinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığı açıklandı. 
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Rekabet Kurumu, buğday unu pazarında faaliyet gösteren 34 teşebbüse idari para 

cezası verdi. 

Rekabet Kurumu’nun bu yıl fiyatlarda spekülatif ve manipülatif etkileri takip ederek 

gıda sektörüne yönelik benzer soruşturmaları açması ve cezalar kesmesi muhtemel. 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YÜZDE 25 ZAM GELDİ 

Beklendiği üzere, 1 Ocak itibariyle market raflarında süt ve süt ürünlerine yüzde 20-

30 arasında zam geldi. 

Hatırlanacağı üzere çiğ süt referans fiyatı 15 Kasım 2019 ile 1 Ocak 2021 arasında 

2,30 TL idi. Söz konusu dönemde çiftçinin sadece yem maliyeti yüzde 60 artarken, 1 

Ocak’tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatı yüzde 21,7’lik fiyat artışı ile 2,80 TL oldu. 

İşte o artışın yansıması anında market raflarına yansıdı. 

2021 yine hem üretici hem de tüketici açısından oldukça sürprizlere açık ve hareketli 

geçecek gibi görünüyor. 

Gelişmeleri takip edip, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 
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Sanayici direniyor, tutunmaya 

çalışıyor ve üretiyor 

 
Alaattin AKTAŞ  

14 Ocak 2021 Perşembe 

 

Sanayi üretimi kasımda da iyi bir performans sergiledi. Ekim ve kasımdaki artış 

2019'a göre yüzde 9'un üstünde. Aralıkta oran biraz düşse bile son çeyrek artışı 

yüzde 7'yi bulacak gibi. Bu da dördüncü çeyrekte GSYH'nin yüzde 5 dolayında 

artacağına, sonuçta 2020 büyümesinin yüzde 2'ye yaklaşacağına işaret. 

Ekonominin pandemi yüzünden dip yaptığı nisan ve mayıs aylarından sonra birçok 

alanda eskiye dönüş pek mümkün olmadı ama sanayi kesiminin büyük bir dirençle 

üretimi artırarak sürdürdüğü gözleniyor. 

Nisan ve mayıs aylarında rekor düzeyde gerileyen sanayi üretiminde sonraki aylarda 

belirgin bir toparlanma oldu. Özellikle takvim etkisinden arındırılmamış gerçek üretim 

düzeyini gösteren ham endeksin ortaya koyduğu üretim nisan ve mayısta üçte bir gibi 

çok yüksek oranda geriledikten sonra haziranla birlikte hızla arttı. 

TÜİK’in dün yaptığı açıklamaya göre sanayi üretimi kasımda da artmayı sürdürdü. 

Kasım ayındaki sanayi üretimi 2019’a kıyasla arındırılmamış ham endekse göre 

yüzde 8.7, takvim etkisinden arındırılmış endekse göre ise yüzde 11 arttı. 

Üretim, ham endekste bir ayda (temmuz) yaşanan istisna hariç son beş aydır sürekli 

artıyor. 

Ancak nisan ve mayıs aylarında öylesine bir çöküş yaşanmıştı ki on bir aylık 

dönemdeki üretim artışı yüzde 1 dolayını ancak buldu. 
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KASIM, ARALIK, SON ÇEYREK VE BÜYÜME... 

Büyüme verisinde esas olan arındırma işlemine konu edilmemiş ham endekstir. Bu 

endekse göre kasım ve aylarındaki sanayi üretiminde 2019'a kıyasla yüzde 9.1 artış 

oldu. Aralık ayındaki sanayi üretiminin 2019'a göre artış göstermeyip sabit kaldığı 

varsayılsa bile son çeyrekteki üretim 2019'un yüzde 6.7 üstünde oluşacak. 

Sanayide işler iyi gidiyor ama biliniyor ki özellikle hizmetler sektöründe durum hiç 

parlak değil. O yüzden sanayide son çeyrekte yüzde 7 dolayında bir büyüme 

sağlandığında bile GSYH büyümesinin daha düşük gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

GSYH’de son çeyrekte yüzde 4-5 dolayında bir büyüme bekleniyor. 

GSYH’nin son çeyrekte yüzde 4 büyümesi durumunda 2020’nin yıllık büyümesi 

yüzde 1.5’i bulacak. Son çeyrekteki oranın yüzde 5’e çıkması halinde ise yıllık 

büyüme yüzde 1.7’ye yükselecek. 

YEP’te hep olumsuz sapma olmuyor 

Eylül sonunda açıklanan yeni ekonomi programında 2020 yılının büyümesi yüzde 0.3 

olarak tahmin edilmiş; ancak bir olumsuz senaryo olarak yüzde 1.5’lik küçülme 

tahminine de yer verilmişti. 
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YEP’te öngörülene göre olumlu yönde sapma görmeye doğrusu pek alışkın değiliz. 

Ancak büyüme konusunda böyle olacak gibi. 

Programda yer alan yüzde 0.3’lük büyüme tahmininin aşılacağı kesin. Biraz önce de 

vurguladığımız gibi yıllık büyüme yüzde 1.7’ye, hatta son çeyreğin büyümesinin 

düzeyine bağlı olarak daha da yukarıya çıkabilir. 

ARINDIRSAK DA MI HESAPLASAK, ARINDIRMASAK DA MI HESAPLASAK! 

Sanayi üretiminde bir yıl önceye göre olan değişim iki endeksle ölçülüyor ve bu iki 

endeks doğal olarak farklı değişim oranları verebiliyor. 

Bizde genel alışkanlıktır; herkes işine gelen endeksi kullanmayı tercih eder. Oysa bu 

endekslerin birbirlerine üstün tarafları yoktur. Yalnızca nerede kullanacağınıza bağlı 

olarak seçim yapmanız gerekir. 

Takvim etkisinden arındırılmamış ham endeks, ilgili ay ne miktarda üretim yaptığınızı 

somut olarak ortaya koyar. Kaç adet üretim yaptınız ya da kaç metre, kaç ton; bunu 

görürsünüz. Sayılabilen, ölçülebilen, gözle görülebilen üretim düzeyi söz konusudur. 

Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise işgünü sayılarının eşit olması ilkesine 

dayanır. İşgünü sayıları eşit olmadığında endeks oluşturulurken bu durum dikkate 

alınır. 

Çok basit olarak şöyle bir örnek verelim: 

Varsayalım 2019’un aralık ayında 20 işgünü vardı ve her gün bir adet buzdolabı 

üretildi. 2020’nin aralık ayında 15 işgünü var ve her gün yine bir adet buzdolabı 

üretimi yapıldı. 

Böyle bir durumda ham endeks, “Üretim 20'den 15'e düştü, yüzde 25 azaldı” 

sonucunu verir. 

Takvim etkisinden arındırılmış endeksin vereceği sonuç ise “Her işgününde bir adet 

üretim yapıldı, üretim değişmemiştir” şeklinde olacaktır. 

Dolayısıyla iki endeks de doğrudur. Ham endeks gerçek üretim düzeyini, takvim 

etkisinden arındırılmış endeks ise sanayinin performansını ortaya koyar. 

Zaten iki endeksin değişim oranları aydan aya çok farklı olsa da belli bir zaman sonra 

birbirine yaklaşır. 
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Abdulkadir Selvi 

Ümit Özdağ: ‘Sözlerimin 

arkasındayım’ 

14 Ocak 2021 

Ümit Özdağ’ı aradığımda sesi neşeliydi. “Kurucusu olduğum 

partime döndüm” dedi. 

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç 

kararının iptaline karar verildi. Ümit Özdağ bugün Meclis’te, saat 11.00’de 

düzenleyeceği basın toplantısında geniş açıklamalar yapacak. Ancak dünkü 

konuşmamızda, “Adalet yerini buldu. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman 

değilim. Bugüne kadar ne söylediysem, bundan sonra da söylemeye devam 

edeceğim. Şimdiye kadarki tüm sözlerimin arkasındayım” dedi. Ümit Özdağ, İYİ 

Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etmişti. 

 

İYİ PARTİ NE YAPACAK? 

Bu karar karşısında İYİ Parti ne yapacak? Mahkeme usul açısından bir karar verdi. 

Öncelikle 1 hafta-10 gün içinde çıkması beklenen gerekçeli kararı bekleyecekler. 

Nerelerde usul hatası yapıldığı ortaya çıkacak. İYİ Parti kaynakları, “Ümit Özdağ’ın 

ihracına ilişkin esas hakkındaki gerekçelerimiz geçerliliğini koruyor. Mahkeme 

sadece usul açısından iptal kararı verdi. Zaten esas açısından karar verme 

yetkisi yoktur. Gerekçeli karar çıktıktan sonra yetkili kurullarımız yeniden 

değerlendirme yapacak” dedi. 

 

Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı 

yönünde. Özdağ, disipline sevk yetkisinin genel başkan ya da genel idare kuruluna 

ait olduğu, ancak kendisiyle ilgili işlemin genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü 

itirazında bulunmuştu. Değişen tek şey, bu kez ihraç işlemi genel başkan tarafından 

yürütülecek. 

 

AYHAN BİLGEN HDP’DEN KOPUYOR 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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ESKİ Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, tutuklandığında “tersine 

Türkiyelileşme” başlığı altında HDP’ye esaslı eleştiriler yöneltmişti. 

Ayhan Bilgen’i önce muhafazakâr bir insan hakları örgütü olan Mazlum-Der Genel 

Başkanı olarak tanıdık. Bilgen, Mazlum-Der’den sonra siyasete HDP’de devam etti. 

Tabii Ayhan Bilgen’in bu tercihi eski mahallesinde tepkilere neden oldu. HDP’de ise 

muhafazakâr kesime açılım olarak görüldü. Ama Ayhan Bilgen’i hep tartışan, 

sorgulayan biri olarak gördüm. Bilgen, Kobani soruşturması kapsamında 

tutuklandığında Türkiyelileşme, Kürtler dışındaki farklı kesimlere açılma amacıyla 

yola çıkan HDP’nin, “tersine Türkiyelileşme” yaşadığını gündeme getirdi. Bu 

sorgulama Ayhan Bilgen’in HDP’den fikri olarak bir kopuş yaşadığının işaretiydi. 

 

SERT TARTIŞMALAR YAŞANMIŞ 

Ayhan Bilgen’in mesajları HDP tarafından da benzer şekilde değerlendirilmiş olmalı 

ki, cezaevinde 3 kez ziyaret etmişler. HDP’lilerle Bilgen arasında sert tartışmalar 

yaşanmış. Ancak Ayhan Bilgen geri adım atmamış. Gelinen noktada ise Ayhan 

Bilgen, kucağında bir yığın hayal kırıklığı ile HDP’den kopuyor. 

 

Peki HDP’den kopan Altan Tan’la birlikte Ayhan Bilgen yeni bir parti kurma 

çalışmasına girer mi? O kadarını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, o da Ayhan 

Bilgen’in HDP’den kopup yeni bir hareket başlatacağı yönünde. 

 

TUMA ÇELİK’İ KİM YAKTI? 

BAŞLIKTAKİ sorunun cevabını hemen vereyim: Tuma Çelik kendini yaktı. 

Sadece D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu için demiyorum. O zaten çok 

aşağılık bir iş. Ama bu söylediğim farklı. Tuma Çelik’le ilgili iddianameyi inceleyince 

bu kanaate vardım. Tuma Çelik, D.K. isimli kadının kendisinden maddi menfaat 

sağlamak için şantaj yaptığını iddia ediyor. Bu iddiasını desteklemek için de D.K. ile 

mesajlaşmalarını mahkemeye kanıt olarak sunmuş. 

 

BU KEZ DE İFTİRA 

D.K. olayını başından beri takip ediyorum. Onurlu bir kadın. Şeref ve haysiyet 

mücadelesi veriyor. O yüzden kendisini çok takdir ediyorum. D.K.’nın savcılık 

ifadesini ve hem D.K. hem Tuma Çelik’in Meclis’teki Hazırlık Komisyonu’na yaptıkları 

açıklamaları takip ettim. Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırıldığı oturumu 

izledim. Tuma Çelik, hiçbir yerde maddi menfaat temini iddiasıyla şantaj konusunu 

gündeme getirmedi. Kendini kurtarmak için D.K.’ya bu kez de iftirada bulunmaya 

kalkışmış. Ama delil olarak mahkemeye sunduğu mesajlaşmaları, D.K.’yı nasıl tehdit 

ettiğinin kanıtı olmuş. Yani ava giderken avlanmış. 

 

‘YAZMA YOKSA RAHAT BIRAKMAM’ 

Tuma Çelik’le ilgili iddianamede yer alan tehdit mesajlarının bir kısmını paylaşmak 

istiyorum. Tuma Çelik, “Şerefsiz, ailemi yıktın” diye mesaj atan D.K.’yı son 

mesajında tehdit ediyor. Tuma Çelik, 5 Ağustos 2019 tarihli mesajında 

D.K.’ya “Yazma yoksa rahat bırakmam” diyor. 
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‘SONUÇLARINI DÜŞÜN’ 

Cinsel saldırı sonrası gelişen olaylar üzerine eşinden boşanan D.K.’nın attığı 

mesajlar üzerine Tuma Çelik’in “Sonuçlarını düşün” şeklindeki tehdit içeren mesajı 

iddianamede yerini aldı. Tuma Çelik, “Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan 

vazgeç. Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıklarla doludur. Yazdıklarına bir 

daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün sonra 

yaz” diyor. 
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‘SAKİNLEŞ’ 

Maruz kaldığı cinsel saldırı sonucunda ağır bir travma 

yaşayan D.K.’nın “şerefsiz” diye tepki göstermesi üzerine, Tuma Çelik’in “Lütfen 

biraz normal olmaya çalış. Sakinleş ve evine, ailene dön” diye karşılık verdiği 

belirlendi. 
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‘ETRAFA SALDIRMA’ 

Tuma Çelik hakkında hazırlanan iddianame, eski HDP milletvekilinin D.K.’ya yönelik 

tehdit içerikli mesajların değişik tarihlerde devam ettiğini ortaya 

koydu. D.K.’nın “Eşime kadar ulaşmışsınız, ben eşime ne yanıt 

vereyim” şeklindeki mesajına Tuma Çelik’in “Sorunu büyütmemek için etrafa 

daha fazla saldırma” diye karşılık verdiği ortaya çıktı. 

 

TEHDİT DİLİ 

Cinsel saldırı mağduru D.K.’nın ısrarla aramasına rağmen telefonlarına 

çıkmayan Tuma Çelik’in çeşitli tarihlerde attığı mesajlarda ise tehdit dilini kullandığı 

belirlendi. Tuma Çelik’in D.K.’ya mesajlarında, “Gerisini sen düşün”, “Sen 

istedin”, “Yazmaktan ve saçmalamaktan vazgeç”, “Saçmalamaktan ve 

yazmaktan vazgeç. İyileşmene bak”, “Sen de saçma sapan yazılar yazmaktan, 

kendine ve herkese zarar vermekten vazgeç” ifadeleri yer alıyor. 

 

EVGİL TÜRKER DE YARGILANMALI 

 

Söz konusu tehdit olunca, sadece Tuma Çelik’in yargılanması yetmez. D.K.’yı “Sen 

Midyat’a gelirsen, senin ayaklarına sıkacağız” diye tehdit eden Süryani 

Federasyonu Başkanı Evgil Türker’den de hesap sorulmalı. 
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Yoksulluk dibe vurdu 
Esfender KORKMAZ 

 
14 Ocak 2021 

Tasavvufi hayat ve mistik düşüncede "Bir lokma ve bir hırka" anlayışı, mal hırsına, 

dünya cazibesine kapılmamayı ifade eder. Hırka anlayışı aynı zamanda barınacak bir 

yeri de içerir. Yeter dediğine göre, bu yeterden bunları bulmanın zor olmadığı anlamı 

çıkar. 

 

Pandemi nedeni ile işten ücretsiz izne çıkarılanlara işsizlik fonundan ayda 1420 lira 

veriliyor. Lokmaya mı yeter? Hırkaya mı yeter? 

 

Öte yandan devlet enflasyon yoluyla, işçi ve memurdan gizli vergi alıyor. 

2020 yıllık TÜFE oranı yüzde 14.60'ı buldu. Yıllık Gıda Enflasyonu ise yüzde 20,61 

oldu. Enflasyon düşük çıksın diye, TÜİK'in harcama sepeti içinde daha önce yüzde 

26 oranında olan gıdanın payını yüzde 22,77'ye düşürdü. 2020 yılında  TÜFE oranı 

yüzde 14,60 oldu ve bunun içinde de gıdanın katkısı 3,3 yüzdelik puandır. 

Gıdanın İşçi ve memurun harcama sepeti içindeki payı ise yüze 45'tir. TÜİK harcama 

sepetini değiştirerek ve gıda dışındaki maddelerin düşen oranına paralel enflasyona 

katkı paylarının da düşeceği varsayımı ile, yeniden hesaplarsak, 2020 TÜFE oranı 3 

yüzdelik puan daha fazladır. Yani işçi ve memurun enflasyonu 17,6'dır. Eğer siz 

14.60 üstünden enflasyon düzeltmesi yaparsanız, işçi ve memurdan devlet olarak 

gizli vergi almış olursunuz. Üstelik bunu yıllardır yaparsanız, İşçi ve memurun satın 

alma gücü elbette bir lokma bulamayacak kadar düşer.  

 

Dahası, yüksek enflasyon beklentisi varsa iktisadi ajanlar koruma içgüdüsü ile 

hareket eder. Aksak rekabet ve oligopol piyasa yapıları olduğu için, üretici malını 

maliyet üstünde fiyatla toptancıya ve perakendeciye satıyor. Perakendeci de 

enflasyondan korunmak için fiyatı enflasyonun üstünde artırıyor. İşçinin ve memurun 

elinde böyle bir imkan yok. Bu dengeleri sağlayacak et balık gibi kamu kurumları da 

özelleştirildi. O zaman enflasyon her zaman işçi ve memurun sırtında patladı 

demektir. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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2020 Ekim ayı fiili işsiz sayısı; 8 milyon 353 bindir. Fiili işsizlik oranı yüzde 23,6'dır. 

Yani dört kişiden biri işsizdir. Gençler arasında da fiilen üç kişiden biri işsizdir. 

Bunun adına ''Yoksulluk dip yaptı veya dibe vurdu'' demek gerekir. 

 

Kadir Has Üniversitesi her yıl, teknik olarak başarılı ve gerçeğe uygun  anket yaparak 

''Türkiye Eğilimleri Araştırması''  yayınlıyor. En son yayınlanan 2020 araştırmasına 

göre ve ortada kalanları katmazsak;  

 

1. Ankete katılanların yüzde 51,8'i ekonomik olarak şimdi daha kötü 

durumdayım derken, yüzde 18,1'i ise daha iyi durumdayım demiş. 

2. Ankete katılanların yüzde 51,1'i kendimi ve ailemi geçindiremiyorum derken, 

yüzde 19,9'u geçindiriyorum demiş.  

 

3. Gelirim aylık tüketim harcamalarına yetiyor diyenler yüzde 33,9 iken yetmiyor 

diyenler biraz daha fazla yüzde 33,9 olmuş.  

(Aşağıdaki tablo ) 

 
Diğer birçok araştırma da Türkiye'de yoksulluğun dibe vurduğunu gösteriyor; 

* İBB 23 Mayıs 2020 araştırmasına göre İstanbul halkının üçte biri açlık sınırında 

yaşıyor.  

* TÜİK verilerine göre, yoksul sayısı 2017 yılında 10 milyon 622 bin kişi iken 2018 

yılında, nüfus artışından daha hızlı yüzde 4,4 oranında artarak 11 milyon 91 bin 

kişiye çıkmış. 

* DİSK/Genel İş araştırmasına göre, 2019 yılında yoksul nüfus sayısı 16 milyon 501 

bin kişidir. 

* OECD'ye göre; Türkiye'de toplam yoksulluk oranı yüzde 17'dir. Yani 14,2 milyon kişi 

yoksuldur. 

Aslında anket yapmaya da gerek yok. Herkes yaşadığı çevreden her şeyin 

farkındadır. Artık yoksulu değil çözümü tartışmamız gerekiyor. 
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İbrahim Kahveci 

Yanlış verinin kaybettirdikleri 

Endonezya, Çin aşısında etkinlik oranını yüzde 65,3 açıkladı. Brezilya ise epey 

karışık bir süreç sonunda etkinlik oranını yüzde 50,4 olarak açıkladı.   

Çinli şirket SinoVac’ın geliştirdiği aşının Türkiye’de etkinlik oranı ise yüzde 91,25 

açıklandı.   

Rakamların sadece bizde değil, Brezilya ve Endonezya arasında da büyük farklılık 

gösterdiğini belirtmeliyiz.   

Ama bizim açımızdan bu veri karışıklığı bir başka maliyet oluşturabilir.   

Önceki gün 2021 turizm hedeflerini açıklayan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 

milyonun üzerinde turist ve 23,5 milyar dolar gelir beklediğini söyledi.   

Burada bir tehlike var. Yani biz sadece Çin aşısı ile kalır ve etkinlik sağlayamazsak 

Avrupalı turist bize gelir mi?   

Zaten Çin aşısı SinoVac ile bizim vatandaşların Avrupa kapılarından dönmesi 

bekleniyor. AB bu aşıyı seyahat için henüz kabul etmemiş durumda. Ama asıl tehlike 

turistler bu aşıyı kabullenecek mi?   

***  

Veri güvenliği gerçekten çok önemlidir.   

Veriyi doğru alamazsanız teşhisi oluşturamazsınız. Teşhis doğru oluşmaz ise tedavi 

de yanlış olacaktır.   

Bakınız sigara örneği üzerinden TÜİK enflasyon verilerini defalarca yazdım. 2018-

2019 yıllarında sigaranın tüketim içindeki ağırlığı çok hızlı düşüyor. Ve 2019 yılında 

sigaraya büyük zam geliyor. Ardından 2020 yılında sigaranın tüketim ağırlığı 

artırılarak eskinin de üzerine çıkıyor.   

Bu ne anlam içeriyor?  
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Enflasyona bağlı zam veya gelir alanların sadece sigara örneğinden paralarının 

yüzde 1’e yakını gitmiştir.   

Memurun, emeklinin veya diğer enflasyona bağlı gelir elde edenlerin parasının yüzde 

1’e yakın kısmı eksiktir.   

Ama iş sadece sigarada mı? Elbette hayır.  

O zaman memur ve emekli ne kadar hak kaybına uğramıştır? Ya da enflasyona bağlı 

gelir elde edenler ne kadar kaybetmiştir?   

Resmiyette yüzde 15’lerde görülen enflasyonun reel de çok daha yüksek olduğunu 

herkes yaşantısı ile zaten biliyor. Mesele bu reel durumun resmiyete girememesi...  

***  

Dün sanayi üretim endeksi ve perakende tüketim verileri açıklandı. Sanayi üretiminde 

yüzde 11 artış olurken, perakende tüketim yüzde 11,9 büyüme yaşadı.   

Biz özellikle sanayi üretim endeksine bakıyoruz.  

Yılın ilk 10 ayı itibari ile sanayide üretim artışı yüzde 9,6’ya çıkmış oldu.   

2019 yılı ilk 10 ayında sanayi sektöründe aylık ortalama çalışan sayısı 5 milyon 534 

bin kişi. 2020 yılı aynı dönemde sanayide ortalama çalışan sayısı ise 5 milyon 458 

bin kişi. Sanayide çalışan sayısının çalıştığı saate hiç bakmıyoruz bile. Çünkü 

pandemide çalışma süresi epey düşmüştü.   

Çalışan sayısı yüzde 1,4 azalıyor  

ama  

Üretim artışı yüzde 9,6...  

Adeta bir mucize gerçekleşiyor. Hem daha az çalışıyor ama hem de daha çok 

üretiyoruz. Ya da büyük bir teknolojik devrimle müthiş bir verimlilik artışı sağladık.   

Sanayide üretim artışı her nedense ihracata da yeterince yansımıyor. Çünkü 

ihracatımız da geçen yılın altında kalmış.   

O zaman nereden geliyor bu mucize artışlar.   

Bu sayede GSYH artışı da gelecek. Kişi başına gelirimiz de artmış olacak ama tabii ki 

sanal olarak.   

***  
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Meydanlarda gelirimiz arttı diyoruz ve vatandaşa ek vergiler yüklüyoruz. Soranlara da 

vergi yükü artmadı diyoruz.  

Oysa gerçek gelir ortaya çıksa ülkenin vergi yükünün dayanılmaz noktalara geldiğini 

göreceğiz.   

Yine enflasyon gibi verileri de düşük bularak vatandaşa hakettiğinin daha altında bir 

geliri reva görüyoruz. Soranlara da enflasyonun üzerinde para verdik diyoruz.    

Kısaca yanlış veriden siyaset kazanıyor ama,   

Vatandaş kaybediyor.   

İyi ama bunun vebali n’olacak? İşte onu size havale ediyorum.  
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14 Ocak 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Sosyal medya patronları pandemiyi 
kullanarak dünyayı esir aldılar 
 
Bizim şarkılarımızı kendinizi vererek dinlerseniz, cevap aradığınız ve bulamadığınız 

pek bir soru kalmaz geride... Örneğin Sadettin Kaynak'ın Segah şarkısına bir kulak 

verin... 

"Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım 

Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim 

Gönül oyunudur izi kalmaz demiştim 

Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim" 

 

Bir kasırgaymış 

Şu 2020'den 2021'e aktardığımız ve bazılarına göre "salgın" kelimesiyle anlatmak 

mümkün olan şey, aslında zamanı ve dünyayı kasıp kavuran bir kasırga değil 

miymiş... Baksanıza Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonunda "Sosyal medyaya 

gereğinden fazla önem vermeyin, yüz yüze görüşmeyi yeğ tutun" diyormuş. Bu arada 

Cumhurbaşkanı'nın WhatsApp'ı terk ettiği de haberler arasında... 

 

Bizi esir aldılar 

Ama belleklerimiz bu sosyal medyanın beyinleri kadar güçlü değil. WhatsApp'ın 2014 

yılında Facebook tarafından satın alındığını ve Instagram'ın da Facebook bünyesinde 

bulunduğunu hatırlıyor muyuz? Oysa Netflix'te Facebook'un siyaset dünyasında 

yediği haltların belgeselini nefesimizi keserek izlemiştik. Facebook 2016 ABD 

seçimlerinde 87 milyon kullanıcının bilgisini siyasi danışmanlık şirketi "Cambridge 

Analytica" ile paylaşmıştı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu skandalın 

ortaya çıkması üzerine ABD Kongresi'nde özür dilemek zorunda kalmıştı. Herhalde 

bu seçimde bu bilgiler Biden'ın ofisine aktarıldı. Çünkü artık Trump, sosyal medyanın 

sansür ettiği bir kişi. 

 

Gizlimiz saklımız kalmadı 

Evet... Bu bir rüzgâr değil bir kasırgaymış. Birileri tüm dünyayı esir aldılar. Gizlimiz 

saklımız kalmadı. Öfkelenince de yasaklıyorlar. Bakın son olarak Facebook, İran'ın 

İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. Facebook 

kararın "nihai" olduğunu, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde 

bulunmayacağını iletti. 

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/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true

