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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
15 Ekim 2020 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe 

Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3087) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI 
–– Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın 

Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 3086) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2016/11371 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2017/11905 Başvuru Numaralı Kararı 

DÜZELTME: 13/10/2020 Tarihli ve 3078 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili 
  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201015-5.htm
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Gıdada yanıltıcı yayınlara ceza 
düzenlemesi geri çekildi 
Gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler öngören “torba yasa”nın 

gıdada yanıltıcı yayın ile ilgili maddeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 

talimatıyla geri çekildi. 

 

Gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler öngören “torba yasa”nın gıdada yanıltıcı 

yayın ile ilgili maddeleri geri çekildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa tasarısının geneli üzerinde görüşmeler 

yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gıdada 

yanıltıcı yayınlara ilişkin 4 madde geri çekildi. 

Gıda konusunda yanıltıcı yayınlara ceza öngören maddeler yeniden düzenlenmek 

üzere geri çekildiği öğrenildi. Tasarının diğer maddeleri üzerinde görüşmeler gelecek 

hafta yapılacak. 

Büyük tepki gördü 

Gıdada “yanıltıcı yayın” gerekçesiyle ifade özgürlüğünü tehdit eden, gıda konusunda 

yayın yapan, açıklama yapan, görüş bildirenlere yönelik 20 bin liradan 50 bin liraya 

kadar ceza öngören tasarı kamuoyunda, sosyal medyada büyük tepki çekti. 

Torba Yasa ile getirilmek istenen düzenlemeye karşı, bir çok sivil toplum örgütünün 

imzasıyla sosyal medya üzerinden change.org’ta “GıdadaSansüreHayır” imza 

kampanyası başlatıldı. Gıdaya Yönelik İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz başlığı ile 

başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü. 
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Bakan Pakdemirli: Yaklaşık 100 bin 
kişiye istihdam sağladık 
Kırsal kalkınma alanında önemli çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Tarım 

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekonomik yatırımlar kapsamında 11 

bin 552 projeye, 3,1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye 

istihdam sağladık." dedi. 

 

Videokonferans yöntemiyle MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına katılan 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, derneğin özellikle tarım ve kırsal kalkınma 

alanında ciddi çalışmalar yaptığına ve önemli projeler yürüttüğünü, Akıllı Tarım Kent 

Projesi'nin de bunların bir sonucu olduğunu söyledi. 

Toplantıda pandemi nedeniyle tarım sektöründe yerli ve milli üretimin öneminin daha 

da arttığına dikkat çeken Pakdemirli, "Bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, 

temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntıyla 

karşılaşmadık. Yaşadığımız tecrübe, bize, tarım sektöründeki projelerimize çok daha 

sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir." diye konuştu. 

Kırsal kalkınma alanında çok değerli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, 

şöyle devam etti: "Ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye, 3,1 milyar lira 

hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık. Bu projenin uygulama 

süresini 2025'e kadar 5 yıl süreyle uzattık. Geçen yıl pilot olarak başlayan Uzman 
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Eller projesi kapsamında, tarım ve hayvancılık alanında herhangi bir bölümden 

mezun gençlerimize yeni yatırımlar için 100 bin lira hibe sunuyoruz. Tarıma Dayalı 

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Proje sayımızı 23'ten 41'e çıkardık." 

Pakdemirli, verilen desteklerin MÜSİAD'ın söz konusu projesinin hayata geçmesine 

de önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti: "MÜSİAD'ın bu yeni 

projesinde de iş birliğimizi aynı şekilde devam ettirecek, kırsaldaki dinamizmi hep 

birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz. MÜSİAD'ın Akıllı Tarım Kent Projesi'nde, 

"akıllı" kelimesi önemli. Bilgiyi, teknolojiyi ve inovasyonu işaret ediyor. Bilgi ve 

teknolojinin en büyük avantaj olduğu günümüzde, tarımda teknoloji kullanımını ve 

dijital erişimi artırmak zorundayız. Tarım işletmelerimizin teknolojik altyapısını 

güçlendirmeli, dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmalıyız." Her türlü 

iş birliğine açık olduklarının altını çizen Pakdemirli, MÜSİAD'ın bu projesinden de 

büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Tarımda "dijital dönüşüm" uygulamaları 

Pakdemirli, 3. Tarım Orman Şurası'nda önemli konulardan birisinin de "tarımda 

dijitalleşme" olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda yeni projeler başlattıklarını 

aktardı. Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı'nın 5,5 ayda üye 

sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını kaydetti. 

Öte yandan, akıllı küpe uygulamasını da yakın zamanda başlatacaklarını bildiren 

Pakdemirli, büyükbaş hayvanların kulaklarına takılacak bu küpe sayesinde tüm 

aktivitelerin anlık takip edileceğini ifade etti. Pakdemirli, Türkiye'nin ilk elektrikli 

traktörünün de seri üretime hazır hale geldiği bilgisini verdi. 
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Tarım ve ormancılığın 10 yılı masaya 
yatırılacak 
Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde "Tarım Ormanın Geleceği 

Zirvesi", Bakan Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla yarın İzmir’de 

düzenlenecek. 

 

Türkiye'de tarım ve ormancılığın 10 yılının ele alınacağı "Tarım Ormanın Geleceği 

Zirvesi", yarın İzmir'de gerçekleştirilecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın himayelerinde, 

yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla organize 

edilen "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi", Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığının hedef, strateji ve gerçekleştirdiği çalışmaların 

sonuçlarının duyurulması amacıyla gerçekleştirilecek zirveye sektör paydaşları, kamu 

ve özel sektör yetkilileri, akademisyenler, girişimciler, kooperatif temsilcileri gibi tüm 

sektör oyuncuları katılacak. 

Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nin ilk panelinde sektörün önde gelen temsilcileri 

"Tarımın Geleceği ve Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi"ni ele alacak. 



15.10.2020 

7 

 

İkinci panelde ise "Atıksız Sofralar" konusu iş dünyasının önemli temsilcileri ve 

akademisyenler tarafından masaya yatırılacak. 

Zirvenin özel oturumunda ise Bakan Pakdemirli, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. 

Tarım ve Ormanın Geleceği buluşmalarının son ayağı olan zirvede, Tarımı Geleceğe 

Taşıyanlar ve Genç Topraklar ödülleri de sahiplerini bulacak. 

Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödülü, gerçekleştirdikleri projelerle tarımın gelişmesine 

ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan gıda, tarım ve hayvancılık alanında 12 işletmeye 

verilecek. 

Tarım girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan Genç Topraklar Ödülü kapsamında ise 

6 tarım girişimine altı ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği verilecek. 

Zirve, www.tarimormanzirvesi.com adresinden ve dijital platformlardan canlı olarak 

da yayınlanacak. 
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Pınar Süt, Çin’e ilk sevkiyatını 
gerçekleştirdi 
Yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri 

ithalatçılarından olan Çin pazarına giren Pınar Süt, ilk sevkiyatını 

gerçekleştirdi. 

 

Panar Süt, yaptığı açıklama ile Çin pazarına giriş yaptığını duyurdu. Açıklamaya 

göre, Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan 

Pınar Süt, yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından 

olan Çin pazarına giriş yaptı. 

Böylece İzmir’den Çin’e ilk kez süt ürünleri ihracatı gerçekleştiren Pınar Süt, 

Türkiye’nin yaklaşık 11 bin kilometre uzağındaki Çin’de tüketicileri Pınar Labne, Pınar 

Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturdu. 

İhracat rakamları yüzde 9 arttı 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, 

ürünlerinin 22 ülkenin raflarında yer aldığını söyledi. Pandemiye rağmen Türkiye 

çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya devam ettiklerini ve ihracat rakamlarını 

geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 9 artırdıklarını belirten Hekimoğlu, "2020 yılı 

ilk 9 ayında ihracat ciromuzu 32,7 milyon dolar olarak gerçekleştirdik. 

Planlamalarımızda Çin de önemli rol oynuyordu. Bu nedenle yaptığımız pazar 

araştırmaları, analizler ve çalışmalar neticesinde Çin pazarına kalıcı bir giriş stratejisi 

oluşturduk. Uzun süredir stratejik olarak potansiyel gördüğümüz bu pazardan 

alacağımız paydan dolayı Türkiye ekonomisi adına da çok mutluyuz.” dedi. 
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Pamukta kur yükünü sanayici 
taşıyor 
Tekstil sektörünün ana hammaddeleri arasında yer alan pamuk, artan 

ithalat ve TL’deki hızlı değer kaybı nedeni ile iç piyasada dolar ile 

satılmaya başladı. Sektör temsilcileri, böyle dönemlerde fırsatçıların 

çoğaldığını belirterek tüm kur yükünün sanayiciye yüklendiğini belirtti. 

 

Son yıllarda pamukta ekim alanında daralma ve rekolte düşüşü sonucu artan ithalat, 

kur riskini de gündeme getirdi. Daha önce yurtiçinde sanayiciye TL ile satılan pamuk, 

kurda yılbaşından bu yana görülen ani yükseliş nedeni ile dolar üzerinden satılmaya 

başlandı. İplik sanayicisi temsilcileri, kur riskini üstlenmek istemeyen ithalatçıların 

temmuz ayından bu yana pamuğu dolar ile sattıklarını ve bu şekilde tüm kur riskini 

kendilerinin üstlendiğini dile getirdi. Geçen sene 818 bin 511 ton olan lif pamuk 

üretiminin bu yıl yüzde 40 oranında düşüşle 626 bin ton civarında olması bekleniyor. 

İthalatın ise bu yıl 1 milyon ton sınırına dayanacağı ifade ediliyor. Üretimde 

hedeflenen 1 milyon tonun ithalatta yakalanacağını belirten sektör temsilcileri, bunun 

değer olarak karşılığının ise 2 milyar doları bulacağını dile getiriyor. 

“Tam kapasite çalışıyoruz” 

‘Beyaz altın’ pamuğun tarafları, Türk ekonomisinin lokomotiflerinden tekstil ve 

konfeksiyon sektörünün ihtiyacı olan 1.6 milyon ton pamuğun 2 milyar dolara 
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yakınının bu yıl ithal edilmesi bekleniyor. Örme Sanayicileri Derneği (ÖDSAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Kurt, tekstil sektörünün şu an ihracatta çok iyi bir grafik 

çizdiğini söyledi. Haziran ayından bu yana ihracatın sürekli arttığını dile getiren Kurt, 

halihazırda üretim tesislerinin kış sezonu için özellikle örme grubu başta olmak üzere 

tam kapasite çalıştığını belirtti. 

“Fırsatçılar türedi” 

Ancak üretim tarafında ana hammadde olan pamuk ile ilgili sıkıntıların yaşanmaya 

başladığını aktaran Kurt, şöyle konuştu: “sektörün ana hammaddesi pamuk ve iplik. 

Ne yazık ki ülkemizde pamuk yeteri kadar üretilmiyor. Türkiye’nin pamuk ihtiyacının 

yarısı ithal ediliyor. 1990’da 1 milyon pamuk üretimimiz varken daha sonraki yılarda 

küçüle küçüle 450 bin tonlara kadar düştü. Çiftçiye moral teşvikleri ile birlikte üretim 

yeniden 750 bin tonlara çıktı ama ihtiyaç 1.6 milyon ton civarında.” Böyle durumlarda 

fırsatçıların türediğine dikkat çeken Kurt, “Kurlar artınca hemen fiyatlara yansıyor. 

Fiyatlar da artınca diğer ülkelere yapacağımız ihracatın da yeterli derecede 

yapılamadığını gözlemliyoruz. Fırsatçılık rekor kırıyor. Bazı ithalatçılar iplikleri, 

pamuğu dolar bazında satmaya başladı. Sanki Türkiye’de değil, ABD’de yaşıyoruz. 

Bunu kınıyoruz. Biz Türkiye’de yaşıyoruz ve para birimimiz TL’dir. Devletin bunların 

üzerine gitmesi lazım” şeklinde konuştu. Kurt’un verdiği bilgilere göre pamukta 

dönemsel olarak dolar üzerinden satışlar zaman zaman gerçekleşiyor ama kısa süre 

sonra yeniden TL’ye dönülüyor. 

“Temel neden TL’nin hızlı değer kaybı” 

Yağmur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kaya da dünya piyasalarında pamuk 

fiyatlarının dolar üzerinden belirlendiğini ve temmuz ayından bu yana TL’nin dolar 

karşısında hızlı değer kaybı nedeni ile de kur riskini üstlenmek istemeyen 

ithalatçıların pamuğu dolar ile satmaya başladığını söyledi. Buradaki temel nedenin 

TL’nin hızlı değer kaybetmesi olduğuna dikkat çeken Kaya, “Viskon, polyester 

gruplarında eskiden beri dolar ile fiyat verilirdi. Temmuzdan beri pamukta da aynı 

olay yaşanmaya başladı. Bu tamamen TL’deki reel kayıp ile ilgili” dedi. 

Örme grubu hızlandı dakuma yavaşladı 

Öte yandan pandemi ile birlikte değişen tüketici alışkanlıkları üretim bantlarında da 

değişikliklere yol açtı. Yavuz Kaya, esnek ya da evden çalışma gibi değişikliklerin tüm 

dünyada gömlek giyimi yerine pantolon ve sweatshirt gibi daha rahat kıyafetlere olan 

talebi artırdığını söyledi. Bu durumun birkaç yıl daha devam edeceği tahmininde 

bulunan Kaya, “Dokuma değil örme grubu daha hızlı gidiyor. Özellikle kalın numara 

iplikler çok daha hızlı” dedi. 
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İthalatı 1 milyon ton sınırına dayandı 

 

Türkiye'nin lif pamuk ithalatı 2018 yılında 766 bin 947ton oldu. 2019 yılında ithalat 

950 bin 590 tona ulaştı. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 566 bin ton olan pamuk 

ithalatı 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde 632 bin ton olarak gerçekleşti. Artarak 

devam eden pamuk ithalatının yıl sonunda 1 milyon tona ulaşması bekleniyor. Ulusal 

Pamuk Konseyi verilerine göre, sezon olarak değerlendirildiğinde 2019-2020 

sezonunun 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ithalatta yüzde 39.03 artış 

kaydedildi. 

Pamuk çekirdeğinde yüzde 100 fiyat arttı, üretici sevindi 

 

Üreticisinin artan girdi maliyetlerine karşı kilogramda 4 TL'lik piyasa fiyatıyla hayal 

kırıklığı yaşadığı çekirdekli pamukta, sürpriz çekirdekten geldi. Margarin başta olmak 

üzere gıda sanayiinde geniş kullanım alanına sahip pamuk yağının (çiğit) 

hammaddesi çekirdekte kg fiyatı yüzde 100 artış gösterdi. 1 TL olan pamuk çekirdeği, 

2 TL oldu. Çekirdekteki fiyat artışı pamuk fiyatına da yansıdı ve fiyat 5 TL'ye yükseldi. 

İzmir Ticaret Borsası'nda da yeni sezon lif pamuk fiyatı 12 TL'yi buldu. Tariş Pamuk 

Birliği Genel Müdürü Güngör Şentürk, üreticinin hasat için tarlaya girdiği şu günlerde 

çekirdek fiyatındaki artışın olumlu olduğunu söyledi. Çekirdekli pamuğun kg fiyatının 

5 TL olduğunu, önümüzdeki günlerde primin açıklanması ile 6 TL'lik fiyatın gündeme 

geleceğini kaydeden Şentürk, “Sahada gözlemlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz 

günlerde yaşanan yağış, pamuk ekili alanlarda etkili olmadı. Dolayısıyla kalitede 

sıkıntı yok. Ancak, verimde geçtiğimiz yıllara göre yüzde 5 civarında bir düşüş tespit 

ettik” dedi. Şentürk ayrıca Aydın kombinası ile Tariş'in piyasanın önemli pamukyağı 

tedarikçilerinden olduğunu hatırlatarak çekirdek alımına önümüzdeki günlerde 

başlayacaklarını duyurdu. Hasadın başlamasına paralel olarak çırçır işletmelerinde 

de hareketlilik yaşandığını söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şeref 

İyiuyarlar da “Ayçiçek, soya fiyatları artıyor. Pamukyağı hammaddesi çekirdek 

fiyatları da son günlerde zamlandı. 1 TL olan fiyat 2 TL oldu. Borsa'da 11-11.5 TL 

olan pamuk fiyatı 12 TL'ye yükseldi. Sonuçta müstahsil kazandı. Fiyatların biraz daha 

yükselmesini bekliyorum” diye konuştu. 

 

Türkiye pamukyağı üretimi 150 bin ton 

 

Dünya üretimini yaklaşık 5 milyon tonu bulduğu pamukyağında Türkiye üretimi 150 

bin ton olarak tahmin ediliyor. Ülke yağ ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı 

pamukyağı rafine edilerek bitkisel yağ çeşidi olarak yemeklerde kullanılabiliyor. 
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Tarım-ÜFE eylülde yüzde 18,48 arttı 
Tarım-ÜFE, geçtiğimiz eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 artış kaydetti. 

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 

2,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerine göre, eylülde 

bir önceki aya göre yüzde 2,56 artışla 184,52 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen 

yılın aralık ayına göre yüzde 12,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve 12 

aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 yükseldi. 
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Sektörlerin bir önceki aya göre değişimine bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık 

ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,22, 

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,69 artış görüldü. 

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal 

ürünlerde yüzde 0,07, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,07 ve çok yıllık bitkisel 

ürünlerde yüzde 6,02 artış olarak kayıtlara geçti. 

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt grup yüzde 

8,01 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. En az artış gösteren diğer alt 

gruplar, yüzde 10,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 11,1 ile lifli bitkiler oldu. 

Buna karşılık, artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,99 ile yumuşak 

çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24,55 ile çeltik ve yüzde 23,93 

ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi. 

Eylülde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,57 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri 

ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,4 ile üzüm ve 

yüzde 0,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt takip 

etti. 

Eylülde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,25 ile çeltik, yüzde 4,52 sebze 

ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3,64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve 

sert çekirdekli meyveler olarak kaydedildi. 

Endekste kapsanan 84 maddeden, 37 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 

maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 39 maddenin ortalama fiyatında ise 

artış gerçekleşti. 

 

  



15.10.2020 

14 

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 
Standartlar Milli Takımı'nı 
oluşturacağız 
Dünya Standartlar Günü etkinliğinde konuşan TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, "Yetkin kişilerin Türkiye adına yurt dışındaki teknik 

komitelerde yer almasını sağlayacağız. Böylelikle TOBB ve TSE olarak 

'Standartlar Milli Takımı'nı oluşturmuş olacağız." dedi. 

 

14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında düzenlenen ve standardizasyon 

konusunda güncel gelişmelerin değerlendirildiği seminere, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin ve 

Hisarcıklıoğlu da video konferans yöntemiyle katıldı. 

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, Dünya Standardlar Günü'nün bu yıl "Dünyayı 

Standartlarla Korumak" temasıyla kutlandığını bildirdi. TSE'nin pandemi ile mücadele 

sürecinde, en çok kullanılan ürünlerin standardını hazırladığını, normalleşme 

sürecinde, güvenli üretim, ticaret, hizmet, turizm ve eğitim imkanlarının sağlanması 

konusunda hemen gerekli adımları attığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Üretimin, ticaretin 

dönüştüğü bu dönemde dünyadaki standartların belirlenmesinde daha aktif görev 

almalıyız. Ülkemizdeki üretim kapasitesini yeni standartlara göre dizayn etmeliyiz. 

'Ben kafama göre üreteyim, ne olacak?' dersen, ürettiğin elinde kalır. Çok açık 

söylüyorum, standartları göz ardı ederek yapılan her üretim, kaynağını, birikimini 

boşa harcamaktır." diye konuştu. 
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Bine yakın gönüllü, standardizasyon süreçlerinde yer almak istedi 

Hisarcıklıoğlu, TSE'nin standardizasyon güncelleme ve standart oluşturma süreçleri 

için iş dünyasının aktif katılımını sağladıklarını, görüşlerini topladıklarını ve bu verileri 

enstitüye ilettiklerini söyledi. 

Özel sektördeki mühendislerin ve teknik kişilerin standardizasyon sürecinde daha çok 

yer almalarını sağlamak amacıyla bir çağrıya çıktıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, 

şu ifadeleri kullandı: "Bine yakın gönüllü, standardizasyon süreçlerinde yer almak 

istedi. Önümüzdeki süreçte ilk olarak bir eğitim vereceğiz, sonrasında mühendislerin 

ve teknik kişilerin 'ayna komite' eşleştirmelerini yapacağız. Yine yetkin kişilerin 

Türkiye adına yurt dışındaki teknik komitelerde yer almasını sağlayacağız. Böylelikle 

TOBB ve TSE olarak 'Standartlar Milli Takımı'nı oluşturmuş olacağız." 

Hisarcıklıoğlu, bu teknik komitelere katılımla olası standart değişikliklerine karşı 

önceden hazırlıklı olunacağını veya değişikliklere şerh koyarak üretime yönelik 

tehditlerin bertaraf edileceğini bildirdi. 

Bu komitelerin tecrübe ve teknoloji paylaşım platformu haline geleceğini vurgulayan 

Hisarcıklıoğlu, "Eğer dünyaya daha çok mal satmak istiyorsak mutlaka bu 

komitelerde yabancılarla beraber çalışmak durumundayız. Kuralı koyan, oyunun da 

şeklini belirliyor. Sizlerin vasıtasıyla kural koymak için katkıda bulunmamız lazım." 

değerlendirmesinde bulundu. 

 

Avrupa'da standartların belirlenmesinde TSE'nin rolü 

TSE Başkanı Şahin ise pandeminin dünyada sosyal ve ekonomik zorluklara sebep 

olduğuna dikkati çekerek, "Salgınla mücadele kapsamında, TSE olarak, 
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hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla uyum 

içinde, paydaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi. 

Dünya Standartlar Günü'nde, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin, sınırlı kaynakların 

etkin kullanımını desteklemesini sağlamak amacıyla 'Dünyayı Standartlarla Korumak' 

temasına odaklanıldığına işaret eden Şahin, standartların hayatın her alanında yer 

aldığını ve küresel ekonomide önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi. 

Şahin, yaşanılan zorlu süreçte, standartların ticaretin temelinde yer aldığının 

gözlemlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Enstitümüz, uluslararası ve Avrupa 

standardizasyon kuruluşlarının tam üyesi olarak ilgili paydaşların bu kuruluşlardaki 

çalışmalarda yer almasında aracılık yapıyor. Avrupa standartlarına yön verilmesinde 

Avrupa'da en büyük oy gücüne sahip ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz." 

Şahin, sanayinin her alanında dijital dönüşümün yaşandığı bu dönemde standart 

hazırlama sürecinin hızlanması, hazırlanan içeriğin kalitesinin artırılması, tüm 

paydaşlarla iş birliğinin güçlenmesi amacıyla bu sürecin teknolojik yeniliklerle 

erişilebilir ve kolay hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti. 

"Standart hazırlama süreçlerine iş dünyamızın katılması ihtiyaç" 

TSE tarafından koordine edilen standardizasyon çalışmalarında, tüm paydaşların 

katılımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: 

"Standardizasyon bilişim altyapımızın geliştirilmesi üzerine Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi 

ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi' çalışmalarımız devam 

ediyor. Bu kapsamda uluslararası standardizasyon kuruluşlarından gönderilen 

binlerce e-postayla manuel yürütülmeye çalışılan standart tasarılarının takibi, 

dağıtımı, bu tasarılara verilen ülke görüşlerinin belirlenmesi, oylanması, raporlanması 

ve diğer süreçlerin elektronik ortamda otomatik veri aktarımıyla yapılabilmesi 

hedefleniyor. İlgili paydaşların cep telefonu, tablet gibi cihazlarını kullanarak kolaylıkla 

erişebilmeleri için bilişim altyapımızı geliştirme gayretindeyiz. Ülkemiz sanayicisinin, 

küresel pazarda öncü olabilmesi için uluslararası ve bölgesel standardizasyon 

kuruluşlarında etkin olarak yer alması, standart hazırlama süreçlerine iş dünyamızın 

katılması ihtiyaçtır." 
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Bakan Varank: Sanayileşme İcra 
Komitesini kuruyoruz 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son dönemin en kritik yapısal 

reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme 

İcra Komitesini kuruyoruz." dedi. 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin 

gücüne güç katacak tarihi bir adım attıklarını belirterek, "Son dönemin en kritik 

yapısal reformu hayata geçti. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra 

Komitesi'ni kuruyoruz. Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, 

devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor." dedi. 

Bakan Varank, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla düzenlenen, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Standardları 

Enstitüsü Başkanı (TSE) Adem Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi 

seminerde konuştu. 

COVID-19 salgınıyla kararlı ve sonuç odaklı politikalarla mücadele ettiklerini dile 

getiren Varank, bu süreçte TSE kanalıyla yapılan yıkanabilir bez maske 

standartlarının belirlenmesi ve kılavuzların hazırlanması çalışmalarına değindi. 
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Varank, bez maskelerde piyasa denetimi ve tüketici farkındalığını artırmak için 

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklarla çalıştıklarını ifade ederek, 

çalışmanın çıktılarının kısa süre içinde duyurulacağını söyledi. 

TSE ile hazırlanan kılavuzlar ve standartlarla, üretimin, hizmetlerin ve eğitimin, 

hijyenik ve güvenli olarak sürdürülmesine katkı sağladıklarını belirten Varank, 913 

sanayi işletmesinin güvenli üretim, 502 özel okulun da "Okulum Temiz" belgesi 

aldığını bildirdi. 

"İçinde bulunduğumuz süreç standartların önemini hatırlattı" 

Varank, içinde bulunulan sürecin standartların önemini hatırlattığına işaret ederek, 

standartların firmaların maliyetini azaltırken, verimliliği artırdığını ve yeni pazarlara 

girilmesine yardımcı olduğunu ifade etti. 

Standartlara uygun bir ürünün, ürün ve hizmetlerin güvenli, muteber ve kaliteli 

olduğuna dair tüketicinin güven duymasını sağladığını vurgulayan Varank, "Bu 

noktada standardları kimlerin belirlediği, yani oyunun kurallarını kimlerin koyduğu 

önem kazanıyor. Küresel rekabette bir adım öne çıkmak istiyorsak, oyunun kuralları 

yazılırken o masada bulunmanız lazım. Standart hazırlama sürecinde aktif olmanız, 

nokta atışı müdahaleleri sürecin en başında yapmanız gerekiyor." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Varank, standart oluşturma sürecine katkı sağlamak isteyenlerin TSE'den talepte 

bulunmasının yeterli olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: 

"Eğer talebinizle ilgili mevcutta bir ayna komite varsa, sizi hemen oraya dahil 

ediyoruz, aksi durumda, yeni ayna komiteler kuruyoruz. Almanya ve İngiltere gibi 

ülkelerde ayna komitelere katılım belli bir ücret karşılığında yapılırken, biz her 

paydaşımıza ücretsiz katılım imkanı sağlıyoruz. Biz bu komitelerde başta sanayiciler 

olmak üzere, üretici birlikleri, tüketici dernekleri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve 

kamu kurumları gibi paydaşların aktif katılımını çok önemsiyoruz." 

Halihazırda 137 ayna komite bulunduğunu belirten Varank, bunların bilişim, elektrik-

elektroteknik, kimya, petro-kimya, otomotiv, maden, gıda, tekstil gibi farklı sektörlere 

odaklandığını bildirdi. 

"Türk sanayicisi yeni teknoloji standartlarının hazırlanmasında yer almalı" 

Varank, standartlarda yeni teknolojiler boyutuna da değinerek, şöyle konuştu: 
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"Hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm çağında yaşıyoruz. Bu durum küresel 

standartlara da yansıyor. Türk sanayicisi ve girişimcisi, yeni gelişen teknolojilerde 

kullanılacak standartların hazırlanması ve takibinde mutlaka yer almalı. Elektrikli 

otomobiller, akıllı şehirler, akıllı şebekeler, büyük veri, nesnelerin interneti, yapay 

zeka ve veri merkezlerinin sürdürebilirliği gibi çok kritik alanlarda maalesef ayna 

komitelerimiz yok. Yenilenebilir enerji ve siber güvenlik gibi alanlardaki ayna 

komitelere yeterli seviyede aktif katılım sağlanmıyor. Bugünkü toplantımızın bence en 

kritik çıktısı, farkındalığı daha fazla artırmak olmalı. Yeni teknolojileri geliştiren 

firmalar, kendi alanlarındaki standartlarda kuralları koymak için yoğun çaba sarf 

etmeli." 

TOBB ile 2017'de protokol imzaladıklarını dile getiren Varank, "Protokolle, 

sanayicilerimizin uluslararası standardizasyona katılımını teşvik edip, farkındalıklarını 

artırmayı hedefledik. Biz bu iş birliğinden hareketle, sektör meclisleriyle bir araya 

geliyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Üreticilerimiz hangi konulara ilişkin 

standartlarda acil çözüm bekliyorsa, bir öncelik listemiz olmalı. Münferit çabalarla 

ilerlemek yerine, gelin sonuç odaklı bir yaklaşım izleyelim, hem zaman hem de 

kaynak tasarrufu sağlayalım." çağrısı yaptı. 

Varank, son 3 yılda 3 binin üstünde Avrupa standardının Türkiye'de ulusal standart 

olarak yayınlandığına ve sanayicilerin bunlara dahlinin sınırlı kaldığına işaret ederek, 

neredeyse her sektörde üretim yapabilen bir ülkenin işin mutfağında da mutlaka 

bulunması gerektiğini, teknik tartışmaların tarafı olunduğunda bilgi ve teknoloji 

transferinin de mümkün hale geldiğini vurguladı. 

"Son dönemin en kritik yapısal reformu" 

Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin gücüne güç katacak tarihi bir adım attıklarını 

belirten Varank, şunları kaydetti: 

"Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti. Cumhurbaşkanımızın 

başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi’ni kuruyoruz. Yani sanayi ve teknoloji 

politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından 

sahipleniliyor. Ekonomi tarihimizde böyle bir vizyon ilk defa hayata geçmiş olacak. Bu 

işin sekretaryasını Bakanlığımız üstlenecek. Bu Komitede, sanayimize seviye 

atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararlar, ilgili bakanlıklarla birlikte 

alınacak. Burada alınacak kararlarla, kamu alımlarının, yerli üretim öncelikleri 

doğrultusunda gerçekleşmesini daha sıkı denetleyebileceğiz. Uzun vadeli kamu 

alımlarını destekleyebileceğiz, böylece sanayide ölçek oluşumunu teşvik edeceğiz. 

Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası 

koordinasyonu hızlandırıp, yatırımcının önünü çok net görmesini sağlayacağız. 

Tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini teşvik edip, yurt içi üretim 
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çeşitliliğini zenginleştireceğiz. İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarını 

güçlendirecek adımlar atacağız." 

Varank, Türkiye ekonomisinin itici gücünün sanayi ve üretim olduğunun altını çizerek, 

ihracatta kırılan rekorların temelinde, sanayideki ürün çeşitliliği ve değişen koşullara 

hızla adapte olma yeteneğinin bulunduğuna dikkati çekti. 

Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetleri daha üst basamaklara 

taşıyacaklarını vurgulayan Varank, "Küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu 

olacağız. Böylece finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı da güçlü bir bağışıklık 

sistemi geliştireceğiz." dedi. 
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Kurumlar vergisinde 'sürpriz indirim' 
yolda! 
Hükümet 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere kurumlar vergisinde 

'sürpriz bir oran' üzerinde çalışıyor. Kurumlar Vergisi'nde oran, ciro 

kriterleri baz alınarak yüzde 15 ile 18 arasında değişecek. Bu kapsamda 

uygulanacak oranlara 10 milyon lira sınırı getirileceği öğrenildi. 

 

 

 

Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik 

etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli 

bir indirim yapmak için çalışma başlattı. 

İş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 

2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda 

sürpriz bir indirim yapılacağı öğrenildi. DUNYA.COM'un ulaştığı bilgilere göre 

önümüzdeki yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması 

planlanıyor. 

Edindiğimiz bilgilere göre küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda 

yaşanan sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak isteyen hükümet, bu defa kurumlar 
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vergisi oranında indirim için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası 

için ciro bazında kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor. 

Kurumlar Vergisinde ciro bazlı sisteme geçilerek, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 15 

düzeyine düşürme yönünde hazırlıklar yapılıyor. İndirim uygulaması için 10 milyon 

lira ciro sınırı getirilmesi planlanıyor. 

Sürpriz vergi indiriminin iş dünyasında memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Konu 

ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde yasalaştırılması 

düşünülüyor. 

Geçici olarak yüzde 22’ye çıkarılmıştı 

 

2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları 

kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22’ye 

çıkarıldı.  

Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. 

Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına 

yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak. 
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Bakan Albayrak: YEP ile her alanda 
yeni bir döneme girildi 
Twitter hesabı üzerinden 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını 

değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi 

Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve 

ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi." dedi. 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim 

dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. 

YEP hedeflerine dikkati çeken Albayrak, "YEP hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, 

üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi. Ekim ayında 13 günde ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir 

ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Albayrak, mesajında yer verdiği infografikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat 

ve ithalat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye 1-13 Ekim'de 6 milyar 909 milyon dolarlık 

ihracat, 7 milyar 501 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde altın hariç 

ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları, ithalat ise 6 milyar 600 milyon doları buldu. 
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Dünya Bankası: Dış borçta 120 ülke 
arasında Türkiye 6. sırada 
Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli 120 ülkenin dış borç verilerine ilişkin 
ayrıntılı bir rapor hazırladı. 

 

Dünya Bankası, 2019 yılı Uluslararası Borç İstatistikleri raporunu dün yayımladı. 

Düşük ve orta gelirli 120 ülke arasında Türkiye, 2019 sonundaki 440,9 milyar dolarlık 

dış borçla en çok dış borcu olan 6. ülke oldu. 

En çok dış borcu olan 10 ülke içinde Türkiye, dış borcun milli gelire oranında ise 

yüzde 59’luk oranla ikinci sırada yer aldı. Bu alanda ilk sırada, yüzde 65’lik oranla 

Arjantin yer alıyor. Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki büyük değer kaybı da, 

borç yükünü ağırlaştırıyor. 

EN ÇOK DIŞ BORÇ ÇİN’DE AMA ORAN DÜŞÜK 

 

Listede Çin, 2 trilyon 114 milyar dolarlık dış borçla ilk sırada yer alıyor ancak bu 

ülkenin dış borcunun milli gelire oranı yüzde 15 ile görece düşük bir seviyede. 

En çok dış borcu olan ülkeler sıralamasında Çin’i, 569,4 milyar dolarla Brezilya takip 

ediyor. Ancak Brezilya’nın dış borcu da milli gelire oranla yüzde 32 ile görece düşük 

seviyede. Hindistan 560 milyar dolarla listede üçüncü ancak onun da dış borcunun 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/dunya-bankasi
https://www.milligazete.com.tr/etiket/cin
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2020/10/14/d683fb1b2cdf0fbe-1602677254.jpg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2020/10/14/d683fb1b2cdf0fbe-1602677254.jpg
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milli gelire oranı yüzde 20. Rusya’nın dış borcu 490,7 milyar dolar ancak bu ülkenin 

de dış borcunun milli gelire oranı sadece yüzde 30. 

Meksika da 469,7 milyar dolarlık dış borcuna karşılık yüzde 38’lik dış borç/milli gelir 

oranıyla yine görece düşük borç yüküne sahip. 

Türkiye için emsal ülkelerden biri olan Güney Afrika’nın dış borcu 188,1 milyar dolar, 

dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 55 seviyesinde. 

IMF ile 50 milyar dolarlık rekor borç anlaşması yapan Arjantin’in toplam dış borcu 

279,3 milyar dolar seviyesinde. 

120 ÜLKENİN BORCU 8 TRİLYON DOLARI AŞTI 

 

Raporda, düşük ve orta gelirli 120 ülkenin toplam dış borcunun 2019 sonunda 8 

trilyon 139 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Bir önceki yıla göre toplam 

dış borçtaki artış oran olarak yüzde 5,4, miktar olarak 420 milyar dolar oldu.10 yıl 

önce toplam dış borç miktarı 3 trilyon 618 milyar dolar seviyesindeydi. 
 

REZERVİN DIŞ BORCA ORANI ÇOK DÜŞÜK 

 

120 ülkede dış borcun milli gelire oranı ortalama yüzde 26 ile görece düşük seviyede 

ancak Türkiye ve Arjantin, hem borç miktarı hem de dış borcun milli gelire oranı ile 

listede dikkat çekiyor. 

120 ülkede rezervlerin dış borca oranı yüzde 72 seviyesinde ancak Türkiye’de bu 

oran yüzde 18 ile ortalamanın çok altında yer alıyor ve bu Türkiye’nin dış borç riskini 

artırıyor. 3 yıldır ağır bir kriz yaşayan ve tarihindeki 9. iflasını açıklayan Arjantin’de bu 

oran yüzde 15 ile Türkiye’ye yakın seviyede. 

Üstelik 2020’de Türkiye, TL’deki değer kaybının önünde geçmek için yüksek düzeyde 

rezerv harcadı ve swap (takas) ile yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan ödünç aldığı 

döviz ve altınlar hariç tutulduğunda rezerv eksi seviyelere geriledi. 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/rusya
https://www.milligazete.com.tr/etiket/meksika
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IMF'nin Türkiye rakamları YEP ile 
örtüşmedi 

IMF 2020 yılında Türkiye için, GSYİH'da yüzde 5'lik küçülme ve 2021'de 
yüzde 5'lik büyüme tahmininde bulundu. Bakan Albayrak'ın açıkladığı 
Yeni Ekonomik Program'da (YEP) ise 2020 yılında binde 3 büyüme 
bekleniyordu. 

 

  
Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun 
Türkiye ile ilgili bölümünde, 2020 yılı için yüzde 5 küçülme tahmininde bulundu. 

IMF raporunda Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2020 yılında yüzde 5 
küçüleceği tahminine yer verdi. IMF Türkiye ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 5 
büyüyeceğini öngördü. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program'da 
(YEP) ise Türkiye'nin pandeminin vurduğu 2020 yılını binde 3 büyüme ile kapatması 
bekleniyor. Ekonomi yönetiminin gelecek yılki büyüme hedefi ise yüzde 5,8 
seviyesinde. Programda, 2022 ve 2023 yılları için öngörülen büyüme oranı ise yüzde 
5 olarak belirlenmişti. 

IMF'NİN ENFLASYON TAHMİNİ DE FARKLI 

IMF’nin Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 
11,9 seviyesinde bulunuyor. YEP'te ise enflasyon hedefi 2020 için yüzde 10,5, 2021 
için yüzde 8 ve 2022 için yüzde 6 olarak belirlendi. 



15.10.2020 

27 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Karadeniz'de yeni rezerv cumartesi 
açıklanacak 
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Karadeniz'deki doğal gaz sahasında yeni rezervin cumartesi günü 

açıklanacağını söyledi. 

 

Son grup toplantısının 11 Mart'ta, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ertesi 

günü yapıldığını hatırlatan Erdoğan, salgın döneminde milletvekilleriyle çeşitli 

vesilelerle, telekonferans vasıtasıyla veya kısıtlı yüz yüze programlarla bir araya 

geldiklerini ancak tüm milletvekillerinin katılımıyla grup toplantısı yapamadıklarını 

söyledi. 

Meclis'in yeni yasama yılının açılışının ardından geçen hafta yapmaları gereken grup 

toplantısını da Kuveyt ve Katar ziyaretleri dolayısıyla gerçekleştiremediklerini 

anımsatan Erdoğan, "Yaklaşık 7 ay sonra bir kez daha grup toplantımız vesilesiyle 

sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim." ifadesini kullandı. 

Meclis'in, 27. Yasama Dönemi'nin en verimli yılını, geçen sene yaşadığını dile getiren 

Erdoğan, kapandığı 29 Temmuz'a kadar yaptığı 233 birleşimdeki 995 oturumda, 27'si 
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kanun ve 40'ı sözleşme olmak üzere toplam 67 düzenlemenin, Meclis'te görüşülerek 

kabul edildiğini bildirdi. 

"Yeni dönemde bizi çok önemli bir gündem bekliyor" 

Başkan Erdoğan, bütçeden yargı reformu paketlerine, askerlikten sosyal medyaya 

kadar pek çok hususu içeren bu tarihi düzenlemeler için yeri geldiğinde sabahlara 

kadar süren mesailer yapıldığını vurgulayarak, yeni dönemde de çok önemli bir 

gündemin beklediğini söyledi. 

AK Parti Grup Yönetimi'nin, geçen dönemden devralınan işler ve bu dönem 

hazırlanacak yeni düzenlemelerle ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığını anlatan 

Erdoğan, "Milletimizin beklentilerine cevap verecek kanunların hazırlıklarını titizlikle 

takip ediyoruz. Komisyonlardan Genel Kurul aşamasına kadar Meclisin tüm çalışma 

safhalarında her birinizden aktif katkı bekliyorum. Öncelikli işimizin yasama olduğunu 

unutmadan, vaktimizin ve enerjimizin kahir ekseriyetini burada kullanmalıyız." diye 

konuştu. 

Milletvekillerinin, yasama görevi yanında, millet ile yürütme arasındaki en güçlü 

bağlardan biri olmayı sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Hükümet olarak bu 

çerçevede milletvekillerimizden gelen tüm talepleri dikkate alıyor, değerlendiriyor, 

mümkün olduğunca olumlu şekilde de neticelendiriyoruz. Tüm bakanlıklarımızı ve 

kurumlarımızı, milletimizin vekilleri aracılığıyla ilettiği taleplere hassasiyetle 

yaklaşılması konusunda sık sık ikaz ediyorum." dedi. 

"Meclisimizin güçlü desteğine ihtiyacımız var" 

TBMM'nin, kurucu vasfı ve zengin temsil yelpazesiyle, Türkiye'nin ortak vicdanını da 

temsil ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Bu çatı altında teröre bulaşmaması ve hukuka uygun davranması şartıyla, her siyasi 

görüşün yeri, anlamı, söz hakkı vardır. AK Parti, 'Bismillah' diyerek yola çıktığı 

günden beri bu zenginliğin korunması ve geliştirilmesi için çalışmıştır. Bundan sonra 

da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Ülkemizin karşılaştığı zorluklar ve meydan 

okumalar karşısında, Meclisimizi tek ses, tek yürek olarak hep yanımızda bulduk. Bu 

yüce kurumdan aldığımız güçle, yolumuzu kesmeye yönelik saldırıları, hedeflerimize 

yönelik bir engel olarak görmek yerine, yeni yol ve yöntem arayışlarının fırsatı haline 

dönüştürdük. Hamdolsun bugüne kadar da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 

muhafaza ederek, engelleri birer birer aşmayı başardık." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde atacakları adımlarda da Meclis'in güçlü 

desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Yeni yasama yılının, geçen seneyi de 
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geride bırakacak şekilde dolu dolu geçeceği şimdiden anlaşılıyor. Milletimizin 

beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri, titiz bir çalışmanın 

ardından birer birer hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu. 

Bahçeli'ye teşekkür 

Cumhur İttifakı olarak ortaya koyacakları güçlü dayanışma ve gerektiğinde 

sağlayacakları çok daha geniş uzlaşmalarla, Meclis'in yeni yasama yılını en verimli 

şekilde değerlendireceklerini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle bir kez daha bugüne 

kadar girdiğimiz her mücadelede desteğini yanında bulduğumuz Cumhur İttifakı'ndaki 

ortağımız Milliyetçi Hareket Partisine ve özellikle de Genel Başkan Sayın Devlet 

Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı. 

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi, yeni reformlarla, yeni hizmetlerle, yeni ufuklarla 

buluşturmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, yeni yasama yılındaki 

çalışmalarında tüm milletvekillerine başarılar diledi. 

Meclis'in tatilde olduğu ağustos ve eylül aylarında, Cumhurbaşkanı ve hükümet 

olarak çalışmaları kesintisiz devam ettirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, Ankara ve 

İstanbul'daki programların yanı sıra Kocaeli, Rize, Bitlis, Muş, Giresun, Gaziantep ve 

Konya'ya ziyaretleri olduğunu anlattı. 

Erdoğan, pek çok yere telekonferans yöntemiyle bağlanarak, görüşmeleri, toplantıları 

ve açılışları gerçekleştirdiklerini anımsattı. 

Kabine, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, il başkanları gibi 

rutin toplantıları kesintisiz sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, güvenlikten yatırımlara 

kadar ihtiyaç duyulan her hususta dar veya kapsamlı istişarelerde bulunduklarını 

söyledi. 

Erdoğan, şehir hastanelerinden otoyollara, fabrikalardan barajlara kadar pek çok 

eseri ya bizzat yerine giderek ya da videokonferansla katılarak hizmete açtıklarını 

bildirdi. 

Dünya liderleriyle yapılan çok sayıda telefon ve telekonferans görüşmesinde, 

bölgedeki ve küresel düzeydeki meseleleri değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, 

özellikle Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Azerbaycan gibi kriz bölgeleriyle ilgili 

konularda, tüm taraflarla sık sık görüşerek, diplomasi kanallarını etkin şekilde 

kullandıklarını ifade etti. 

Suriye'de yeni insani trajedilere izin vermeyeceklerini, sınırların güvenliği konusunda 

asla geri adım atmayacaklarını her görüşmede açıkça dile getirdiklerini vurgulayan 
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Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını, hukuklarını, 

çıkarlarını gözetmeyen hiçbir planın hayata geçme şansının olmadığını, ortaya 

koydukları sağlam duruşla herkese gösterdiklerini belirtti. 

"Yeni müjdeler geliyor" 

Bölgede sondaj yapan Yavuz gemisinin, bir süredir yürüttüğü çalışmayı bitirip bakım 

için limana yanaştığına işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bakımını müteakip yeni sondajlar için Akdeniz'e açılacak bu gemimizin güvenliğini 

donanmamız sağlıyor. Aynı şekilde Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de bakım 

çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros 

Hayretin Paşa gemimiz ise Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam 

ediyor. Avrupa Birliği ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini 

tutmayan Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum kesimine hak ettikleri cevapları sahada 

vermeyi sürdüreceğiz. 

Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının 

bitmesinin ardından, Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından 

Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin 

faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 

milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. 

Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah 

Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde 

görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız." 

'Meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır' 

"Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık 

tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır." diyen Erdoğan, "Ne zamandan beri terörle iç 

içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı 

demokratik bir yaklaşım değildir, bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına 

adeta el koyması hadisesidir." şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 

"Eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk 

üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir, 

oyalama değil, bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine vermektir. 
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Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Minsk 

üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan, 

aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz? 

Erdoğan, "Bütçenin hemen ardından Meclisimizin ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. 

Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal 

almalıyız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı Maraş bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türkünündür. Bunun 

böyle bilinmesi lazım." ifadesini kullandı. 
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CHP'den AYM'nin ışıkları açıklaması 

 
 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımının 

doğru olmadığını belirtirken, hakimler ve savcıların siyasi çağrışımlar yapan 

paylaşımlarda bulunmaması gerektiğini ifade etti. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. AYM Üyesi Engin Yıldırım’ın paylaşımının doğru olmadığını dile getiren 

Özgür Özel, "Hakimler ve savcılar kararlarıyla anılmalı. Siyasi çağrışımlara 

neden olabilecek bu tip spekülasyonlara neden olabilecek işler görevdeki 

hakimlerin savcıların işi değildir. Bu tweetin, tweeti atana, bulunduğu kuruma, 

demokrasiye bir katkısı yoktur. Şu anda AYM üyelerinin biri dışında hepsi AKP 

döneminde atanmıştır. Engin Yıldırım AKP döneminde YÖK kontenjanından 

gelmiştir. AYM'nin ışıkları yanıyor paylaşımına İçişleri benzeri bir cevap 

veriyorsa AKP'nin 18 yılda ülkeyi getirdiği durum ortadadır." ifadelerini kullandı. 
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Erdoğan, Putin'le Karabağ'ı 
konuştu: İşgal kalıcı hale getiriliyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda 
görüştü. Erdoğan görüşmede Putin'e Ermenistan'ın saldırılarla Dağlık 
Karabağ'daki 30 yıllık işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. 
İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini 
geliştirmeye dönük adımların konuşulduğu görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan 
konusu ile Suriye ve Libya'daki durum da görüşüldü. 

"İŞGAL KALICI HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir 
kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 senedir devam eden işgalini kalıcı duruma 
getirmeye çalıştığını söyleyerek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içerisindeki statüsü 
gerekse ikili ilişkileri kapsamında bu konunun kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından 
taraf olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan 
ivmenin korunması gerektiğini de ifade etti. 

LAVROV: TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZ DEĞİL 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren 
savaş hakkındaki açıklamalarında " Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla 
hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, 
Türkiye bizim partnerimiz" demişti. 

KÖY OKULUNA SALDIRI 

Ermenistan bugün Azerbaycan'ın Terter kenti yakınlarındaki bir köy okuluna saldırı 
düzenlemişti. Vatandaşların hasarı görmek için bölgeye gittiği sırada düzenlenen 
ikinci saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralanmıştı. 
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Azerbaycan ordusundan 
Ermenistan'a ağır darbe 

 
Azerbaycan ordusu, , Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, 

Cebrail ve Hadrut yönünde durumun önceki günlerde olduğu gibi gergin olduğu 

belirtildi. 

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun saldırı 

girişimlerini önlediği ve Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiği bildirildi. 

Gece boyunca düzenlediği saldırıların Azerbaycan ordusunca önlendiği Ermenistan 

güçlerinin ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.  

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 

tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, 

birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarıldı. İşgal altındaki 

bölgelerdeki Ermenistan güçlerine ağır darbe vurulduğu, düşmanın araç, mühimmat 

ve yakıtının tükenmek üzere olduğu belirtildi. 

Ayrıca, Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği ve Goranboy, Terter, 

Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.  
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Osman AROLAT 

15 Ekim 2020 

Örümcek ağı içindeki et/süt sektörü 
Türkiye Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, “Sektörün Rotası” 
başlığıyla bana bir not gönderdi. Okuyunca iktisat hocam, rahmetli Profesör Yüksel 
Ülken’in çıkmaza giren konular ve birbiriyle ilintili başlıklar için kullandığı “Örümcek 
Ağı Teoremi” aklıma geldi. 

Yıllar yılı bu sektörde yapıcı tavrı ve çözüm odağı davranışlarıyla tanıdığım Türkiye 
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, “Sektörün Rotası” başlığıyla 
bana bir not gönderdi. Okuyunca iktisat hocam, rahmetli Profesör Yüksel Ülken’in 
çıkmaz konular ve birbiriyle ilintili başlıklar için kullandığı “Örümcek Ağı Teoremi” 
geldi, aynen öyle bir durumla karşı karşıyayız. Başkan Hacıince, sektördeki durumu, 
çok farklı bir metodolojik akıl ile farklı bir biçimde şöyle sergiliyor: 

- Bu gün hayvancılık sektöründe çok dolaşan bir cümle kalıbı var. ‘Ne olacak’la 
başlayan soru kalıbı. Besicilerimiz, ‘Ne olacak bu karkas et fiyatlarının hali?’ derken, 
süt üreticileri de ‘Ne olacak çiğ süt fiyatlarının hali?’ demekte. Yine her iki kesimin de 
ortak deyişi ‘Ne olacak bu yem fiyatlarının hali?’ cümlesi de en çok kullanılanlar 
arasında. Bunun yanında tüketici de soruyor, ‘Ne olacak hayvansal ürünlerin el yakan 
pahalılığı nedeniyle sizim halimiz?’ Biz de başka türlü soralım, ’Gerçekten ne olacak 
bu piyasanın hali?’ Üretici ’ürünüm maliyetinin altında gidiyor/zarar ediyorum. Bu 
gidişle batacağım’ diye ağlıyorsa ve tüketici de market rafının önünde pahalılık 
nedeniyle alamadığı için ağlıyor ise sektörde yanlış giden bir şeylerin varlığından söz 
etmek gerekir. 

Hacıince, sütün fiyat bulmaması durumunda dişi hayvanların kesime gittiğini, birer 
yavru fabrikası olan dişi hayvan kesiminin aşırı yükselmesinin, erkek hayvan 
değerinin düşmesine ve hayvan varlığının azalmasına neden olduğunu kaydediyor ve 
ekliyor: Bu durum sektörün sürdürülebilirliği açısından sorunlara yol açıyor! Ardından 
öneri niteliğindeki şu öneriyi dile getiriyor: Sütü ayağa kaldırmadan, eti ayakta 
tutamayız... 

Konya Beyşehir ve Alanya‘da besicilik ve et entegre tesisi olan Hacıince, bu yılki 
Tarım Şurası’ndaki önerilerin hayvancılığın yol haritası olabileceğinin de altını çiziyor. 

Hacıince’nin “Sektörün Rotası” notunu okuyunca, sektör öncülerinin örümcek 
ağından çıkış yolunu ne denli iyi bildiğinin bir kez daha tanığı oldum. Bundan 
sonrasının izlenmesi konusunu Nezih Demirkent Okulu’ndan yetişme DÜNYA’nın 
kıdemli tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım‘a bırakıyorum. 

GÜNÜN NOTU: 
Meslek kuruluşları “Tarım Alanında Düzenleme Yapan” 46 maddelik yasa tasarısının 
28,29 ve 30. maddesinin çıkarılmasını talep ediyor. 
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Alaattin AKTAŞ 

15 Ekim 2020 

Merkez Bankası faizde olacakları iyi 
görmüş! 
✔ Merkez Bankası'nın eylül toplantısında faizi niye artırdığı şimdi daha iyi 

anlaşılıyor. Ortalama fonlama maliyeti eylül öncesinin tavan faizini de çoktan 

aşmış durumda. 

✔ Şimdi gidişat yüzde 13.25 düzeyindeki mevcut tavan faizin de bir süre sonra 

aşılacağına işaret ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası 22 Ekim toplantısında 

faizi (mevcut koşullara göre) bir puan dolayında artıracaktır. 

Merkez Bankası’nın haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki Para Politikası Kurulu 

toplantılarında sabit tuttuğu faizi eylülde iki puan artırması kimi çevreler tarafından 

sürpriz olarak nitelenmişti. Politika faizinin eylülde de yüzde 8.25’te sabit tutulacağını 

tahmin edenler özetle “Politika faizinin üstünde üç puana kadar marj var ve Merkez 

Bankası yüzde 11.25’ten geç likidite penceresi yoluyla piyasayı fonlayabilir, o yüzden 

faiz artışı sürpriz olur” düşüncesindeydi. 

Ama haklı çıkan Merkez Bankası oldu. Merkez Bankası haklı çıktı; çünkü 24 

Eylül’den önceki yüzde 8.25’lik politika faizinin 3 puan üstündeki GLP sınırı çoktan 

aşıldı. 

Demek ki Merkez Bankası faizin nereye gideceğini, yüzde 8.25+3 puanın, yani yüzde 

11.25’in yetersiz kalacağını görmüş ve ona göre adım atmış. 

GLP yetmez oldu 

22 Mayıs’tan 24 Eylül’e kadar politika faizi, gecelik faiz ve geç likidite penceresi faizi 

sırasıyla yüzde 8.25, yüzde 9.75 ve yüzde 11.25 düzeyindeydi. 

Para Politikası Kurulu 24 Eylül toplantısında politika faizini yüzde 10.25’e 

çıkardığında ise ortalama fonlama maliyeti zaten bu faizin çok üstünde oluşuyordu. 

Ortalama faiz 24 Ekim’de yüzde 10.69 düzeyinde gerçekleşmişti. 
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Yani faiz iki puan artırılarak yüzde 10.25’e çıkarılırken fiilen uygulanacak oranın bu 

olmadığı baştan kabullenilmişti. Merkez Bankası’nın öngörüsü de zaten politika faizini 

kullanmak değildi ki... Merkez Bankası, kendine alan açmak, ortalama fonlamada 

sınırı yukarı çekmek amacındaydı. 

Ortalama fonlama maliyeti 2 Ekim’de yüzde 11.32’ye ulaştı ve eski GLP faizi olan 

yüzde 11.25’in üstüne çıkmış oldu. 

İşte Merkez Bankası’nın tahmin ettiği de buydu. Bir süre sonra faiz koridorunun 

tavanı yetmez olacaktı ve eylül toplantısında aslında bu tavan yukarı çekilmişti. 

Yeni GLP oranı da tehlikede 

24 Eylül’deki iki puanlık faiz artırımından sonra geç likidite penceresinin faizi yüzde 

13.25’e yükselmiş oldu. 13 Ekim itibarıyla ortalama fonlama maliyeti yüzde 12.03’e 

ulaştı ve her geçen gün artış yaşanıyor. 

Ortalama fonlamanın aşağı dönmesini sağlayacak bir gelişme yok. Dolayısıyla bu 

oranın yavaş yavaş yüzde 13’e yaklaşması beklenmeli. 

 

MERKEZ BANKASI 22 EKİM'DE NE YAPAR? 

 

Merkez Bankası 22 Ekim’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi sabit tutma 

yönünde bir karar verirse ve bu tarihi izleyen günlerde ortalama fonlama maliyeti gelir 
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geç likidite penceresi faizine dayanırsa 19 Kasım’daki bir sonraki toplantıya kadar 

beklenilemeyeceği için olağanüstü bir toplantı yapmak gerekir. 

 

Şu durumda Merkez Bankası 22 Ekim’de mi faiz artırır, yoksa bir olağanüstü 

toplantıya gitmek zorunda kalıp artırımı o toplantıda mı yapar? 

 

Para Politikası Kurulu’nun bu yıl her ay toplanması kararı alınmasının altında 

olağanüstü toplantıya gerek duyulmaması amacı yatıyordu. 

 

Dolayısıyla Merkez Bankası olağanüstü bir toplantıya gitme durumunda kalmak 

istemeyecek ve 22 Ekim’de faizi muhtemelen artıracaktır. 

 

Ne kadar mı, bu günlerde yapılacak tahmin 1 puan dolayında bir artışa işaret 

etmektedir. En az 0.75, en fazla 1.50 puan... 

ORTALAMA FONLAMA MALİYETİNDE SON AYIN REKORU 

 

Bu arada ortalama fonlama maliyeti 13 Ekim’de ulaştığı yüzde 12.03 ile son on ayın 

en yüksek düzeyine çıkmış oldu. 

 

Geçen yıl 17 Aralık’ta yüzde 12.34 olan faiz, 13 Ekim’e gelinceye kadar hep yüzde 

12’nin altında kalmıştı. 

 

On ay aradan sonra önceki gün yeniden yüzde 12’nin üstünde bir ortalama faiz 

oluştu. 

 

Ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da indiği yüzde 7.34’lük düzeye göre yaklaşık 

üç ayda 4.69 puan yükselmiş oldu. 
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Abdulkadir Selvi 

Işıklar kimin için yanıyor 

15 Ekim 2020 

Koronavirüs nedeniyle AK Parti’nin son grup toplantısı 11 Mart’ta 

yapılmıştı. O nedenle 7 ay sonra yapılan grup toplantısını izlemek 

üzere Meclis’teydim. 

Toplantı saati yaklaştıkça, bakanlar birer ikişer gelmeye başladı. Adalet 

Bakanı Abdulhamit Gül’le sohbetimiz haliyle bir gece önce yaşanan “Işıklar 

yanıyor” tartışması üzerine oldu. Gül, Anayasa Mahkemesi’nin gereken adımı 

atması gerektiğine işaret etti. Zaten az sonra muhabir arkadaşlarımız Adalet 

Bakanı Gül’ün etrafını çevirdiler. Gül, “Anayasa Mahkemesi saygın bir kurum ama 

öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin saygınlığını, başta o mahkemenin üyesinin 

koruması gerekir” dedi. 

 

ERDOĞAN’A SADE KARŞILAMA 

Koronavirüs öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi sırasında Meclis’in 

merdivenleri üzerinde ayak basacak yer bulamazdınız. Ancak pandemi önlemleri söz 

konusu olunca, Erdoğan’ı sadece grup başkanı Naci Bostancı’nın karşılaması 

kararlaştırıldı. Erdoğan’la birlikte hareket eden Cumhurbaşkanlığı ekibi de yoktu. 

Sadece koruma ekibine kısıtlama getirilmemişti. 

Erdoğan’la Meclis’i gelişi sırasında selamlaştık. Cumhurbaşkanı doğrudan grup 

toplantısına geçti. Grup toplantısı için bir gün önceden milletvekillerinden COVID-19 

testi yaptırmaları istendi. Daha önce Erdoğan’ın yanına genel başkanvekili 

olarak Numan Kurtulmuş ya da eski başbakanlardan Binali Yıldırım otururdu. 

Bazen de grup başkanı Naci Bostancı. Bu kez Erdoğan tek başına oturdu. 

Milletvekillerinin tümü maskeliydi. Koltuklar mesafeye uygun olarak düzenlenmişti 

ama yer bulamayan milletvekilleri oraya oturmak durumunda kaldı. Oturumu yöneten 

grup başkanvekili Bülent Turan, Erdoğan’ı, bir gece önce yaşanan tartışmaya 

gönderme yaparak, “Demokrasinin ışığı yanmaya devam edecek” sözleriyle 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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kürsüye davet etti. Erdoğan, konuşmasını yaparken milletvekilleri maskelerini 

çıkarmadan dinlediler. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHUR İTTİFAKINA YAPTIĞI KATKI 

HDP’ye yönelik operasyonlarla İYİ Parti’yi millet ittifakından koparmak ve muhalefeti 

güçsüzleştirmek için adımlar atılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tam 

aksine erken seçim çağrısı ile cumhur ittifakının güçlenmesine neden oldu. 

Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim istemediğini, seçimlerin 2023 

yılında yapılacağını, Cumhurbaşkanı adaylarının ise Erdoğan olduğunu açıkladı. 

Dünkü grup toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek başladı. Bahçeli’nin, Türk Tabipleri 

Birliği’yle ilgili önerisine güçlü bir şekilde destek verdi. Barolar Birliği’yle ilgili 

düzenlemenin benzerinin yapılması için talimat verdi. 

 

ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Anayasa Mahkemesi üyesi Engin 

Yıldırım’ın neden olduğu tartışmaya değinmedi. Çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine 

açıklama yaptı. Erdoğan, çok net ifadelerle Engin Yıldırım’ın artık o koltukta 

oturamayacağını işaret etti, istifasını istedi. 

“Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine 

girersin” dedi. Krizin çözümü için Anayasa Mahkemesi’ni adres olarak gösterdi. 

Bir gece önceden başlayarak krizin adım adım tırmandığı saatlere tanıklık ettik. Dün 

Anayasa Mahkemesi toplantı halindeyken kulağımız oradan gelecek haberlere 

çevrilmişti. 

ERKEN SEÇİM ELİNDE PATLADI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısının erken seçimi 

önlemeye dönük bir hamle olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü erken seçim için 

az bir umut varsa dahi Kemal Bey onu ortadan kaldırdı. İlk düğmeyi yanlış ilikleyip 

çağrıyı Bahçeli’ye yaptı. MHP Lideri erken seçim istese dahi Kılıçdaroğlu talep ettiği 

için istemez. Öyle de oldu. İlk önce Bahçeli kapıyı kapattı. Dün de 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. 

Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz 

konusu değil” dedi. 

Zaten CHP milletvekilleri de erken seçime inanmamışlardı. Böylece erken seçim 

çıkışı Kılıçdaroğlu’nun elinde patladı. 
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GENELKURMAY’IN IŞIKLARI DARBELER İÇİN YANDI 

15 Temmuz gecesi İstanbul’da tanklar Boğaz Köprüsü’ne çıktığında darbe olup 

olmadığını anlamak için ilk iş olarak Genelkurmay’ın önüne koşmuştum. Çünkü darbe 

mağduru olan demokrasimizde Genelkurmay’ın ışıklarının yanmasının bir anlamı 

vardı. Çok geç bir saat değildi ama Ankara gazeteciliğinin verdiği refleksle, ışıkların 

yanıp yanmadığına bakmak istemiştim. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin 

Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” tweet’i darbe tartışmalarını beraberinde getirdi. Çünkü 

Genelkurmay’da ışıklar hep darbeler için yandı. 15 Temmuz’da ise milletin gücü 

darbenin ışığını söndürdü. 

27 Mayıs darbesinin ürünü olan Anayasa Mahkemesi, geçmişte verdiği parti kapatma 

kararları, 367 rezaleti ve başörtüsüne yönelik yasakçı tavrı nedeniyle zaten imajı 

düzgün bir mahkeme değil. Engin Yıldırım ise attığı tweet’le Anayasa 

Mahkemesi’nin hedef tahtasına oturmasına neden oldu. Engin Yıldırım demokrasi 

dışı bir oluşumu ima etmediğini söyledi, yanlış anlaşıldığını ifade ederek özür diledi. 

Ama olgu değil, algı önemlidir. Darbeler konusunda büyük bedeller ödemiş olan 

milletimiz, bu tweet’i bir tehdit olarak gördü. Böylece Engin Yıldırım, çok yanlış bir 

tweet’le çok tehlikeli bir tartışmaya neden oldu. 

 

ENGİN YILDIRIM, PROTEST BİR KİŞİLİK 

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla girdiği 

polemikten hatırlıyoruz. Soylu, “Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez” 

kararını iptal ettiği için Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a “Polis koruması 

almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım” diye yüklenmişti. Soylu’ya yanıt 

Engin Yıldırım’dan gelmişti. Yıldırım, Twitter’dan “Bisiklet maceram 2020-1992” yazıp 

bisikletli fotoğrafını paylaşmıştı. Protest bir kişilik olarak tanınan Engin Yıldırım, 

“Işıklar yanıyor” tweet’iyle darbe tartışmalarına neden oldu. Ne demişler, mahkemeler 

kararlarıyla konuşur. Ancak mahkeme üyeleri sosyal medyadan konuşmayı tercih 

edince bu tür sorunlara yol açıyorlar. 
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Sanayi sektörünün adı var kendi yok 
Esfender KORKMAZ 

 

 
15 Ekim 2020 

Açıklanan YEP'te sanayi sektörünün adı hiç yok. Gerçekte ise Türkiye'nin petrol 

kaynakları yok. Ürettiğinden fazlasını ithal ediyor. Kalkınmamız için tek yol sanayi ve 

teknolojide ilerlemek kalıyor. Ancak geçmişte sanayi devrimlerini kaçırdık, şimdi de 

erken sanayisizleşme yaşıyoruz. 

Ağustos ayı sanayi üretim endeksi açıklandı. Açıklanan bu endeks yine uçtu-kaçtıya 

getirilmek isteniyor.  Gerçekte TÜİK'in açıkladığı ve 2015=100 baz yılına göre 

hesaplanan sanayi üretim endeksi Ağustos ayında 114,9 oldu. Temmuz ayında daha 

yüksek 119,5 idi. Pandemi nedeni ile sanayi üretim endeksi Nisan da 78,1 ve 

Mayıs'ta 84,1 olmuştu.   

İmalat sanayii, sanayi sektörünün yüzde 80'ini oluşturur. 2015=100 baz yılına göre, 

2020 Ağustos ayında imalat sanayi üretim endeksi 113,5'tir. Yani bu sektörde son 

beş yılda, yıllık ortalama yüzde 2,7 oranında bir büyüme var.  

  

 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Türkiye'de sanayi sektörünün öteden beri sorunu, düşük kapasitede çalışmasıdır. 

Merkez Bankası verilerine göre; Ağustos ayında imalat sanayiinde ortalama kapasite 

kullanım oranı yüzde 73,3 oldu. Yatırım mallarında kapasite kullanım oranı ise daha 

düşük yüzde 70,7 oldu.    

Kapasite kullanım oranı; Toplam üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını 

gösteren bir orandır. Hiçbir ekonomide, aksamalar ve kesintiler nedeni ile kapasite 

kullanım oranı yüzde 100 olmaz. Ancak ortalama yüzde 90 dolayında olması gerekir.  

İmalat sanayiinde yüzde 73,3 kapasite kullanım oranı nedeni ile; 

Yatırımların potansiyel verimi düşük kaldı: Sermayenin etkinliği düştü. Toplam 

faktör verimliliği düştü. 2014-2018 yılları arasında toplam faktör verimliliği yüzde 0,4 

oldu. (Aşağıdaki tablo ) 

  

 

  

İşsizlik arttı: İşsizliği artıran üretimde yüksek oranlı ithal girdi kullanmamız yanında, 

üretim kapasitesinin düşük olması da etkili oldu. Son açıklanan işsizlik verilerine göre 

hesaplarsak fiili işsizlik oranı yüzde 23,6'dır.   

Üretim maliyetleri arttı: Bir fabrikada bir saatte 90 birim mal üretirseniz, sabit 

giderler 90'a bölünür. 73 birim mal üretirseniz aynı maliyetler 73'e bölünür. Birim 

maliyetler daha yüksek olur. Üretim maliyetlerinin yüksek olması da piyasasının ve 

talebin yapısına bağlı olarak enflasyona yansır. 

Türkiye de, oligopol piyasa yapısı olduğu için maliyet artışları perakendeye misliyle 

yansıyor. 
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Öte yandan son yıllarda sanayi üretiminde düşük büyüme yaşamamızın bir nedeni 

de, 2018 kur şokudur. Kur şokunun sanayi üretimi üstündeki olumsuz etkisi yüksek 

oldu. Zira kur artışı ile birlikte üretimde kullanılan ithal aramalı ve hammadde fiyatları 

arttı. Ayrıca Türkiye'nin dış borçlanma maliyetleri yüksek olduğu için ithalatın 

finansmanı da arttı. Bu sorunlar üretimde aksamalara neden oldu.  

Sanayi yatırımları için planlama, istikrar ve güven gerekir.   

Planlama aynı zamanda  günübirlik politikaların panzehiridir. Pragmatik politikalarla 

günübirlik politikaları karıştırmamak gerekir. Pragmatik politikalar herhangi bir sosyo-

ekonomik sisteme takıntılı  kalmadan konjonktüre göre politika belirlemektir. En iyi 

örneğini Türkiye, Atatürk döneminde 1933'te yaşamıştır.  

1930 dünya ekonomik buhranının etkilerinden kurtulmak için Türkiye devletçilik 

politikası uygulamış ve birinci beş yıllık sanayi planını hazırlamıştır. Birinci beş yıllık 

sanayi planı içinde yıllardır özelleştirmekte olduğumuz Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

yatırımları yapılmıştır. Bu nedenledir ki, o dönemde Dünya buhranından en az 

etkilenen ülke olduk. 

Bu gün plansızlık ve günübirlik politikalar aslında politikasızlık demektir. 

Türkiye'nin erken sanayisizleşme dönemine girmesine de bu politikasızlık 

neden olmuştur. 
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15 Ekim 2020, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

‘Işıklar yanıyor’ denilince neden 
Genelkurmay’ın ışıkları akla geliyor 
ki? 
 

Her ulusun belleğinde bazı kötü anılar vardır. Belirli simgeler bu anıları adeta 

canlandırır ve o anıların yer aldığı zamanlara dönülmüş gibi olur. 

Herhalde Osmanlı'da "Kazan" kelimesi Yeniçeriler'in ayaklanmalarını akla getirirdi. 

Veya Almanya'da birileri "Münih'teki birahanede siyasi gösteri yapılıyor" dese, 

sanırım akla Hitler'in siyaset sahnesine çıkması gelirdi. Bunun gibi Amerikalılar Pearl 

Harbour'daki deniz kazalarında, 2'nci Dünya Savaşı başlangıcında Japonların nasıl 

saldırdıklarını hatırlardı. 

 

Askeri darbeler mi? 

Bizde de "Işıklar yanıyor" kavramının askeri darbeleri hatırlattığını önceki gün bir 

Anayasa Mahkemesi üyesinin sosyal medyadaki mesajı ile öğrendik... "Anayasa 

Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor" şeklindeki mesaj eski Genelkurmay'ın ışıklarını akla 

getirdi. Bu mesaja karşı çeşitli kamu kuruluşlarından "Bizde ışıklar hiç 

sönmez" şeklinde cevaplar da geldi. Olayı Anayasa Mahkemesi de ciddiye almış 

olmalı ki, dün onlar da ışıklı mesajın Anayasa Mahkemesi'ni ilzam etmediğini 

açıkladılar. 

 

Biden'a bakalım 

Aslında bizlerin darbeyi akla getirecek davranışların ciddiyetleri konusunda yeni 

ayraçlar bulmamızın zamanı gelmiştir. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü ve Amerikan 

güdümlü darbe girişiminden beri, kimse artık Genelkurmay'ın ışıklarını falan kontrol 

etmiyor. Ama Washington'daki çeşitli ışıklar mutlaka kontrol edilmelidir. Nitekim 

Demokrat Parti merkezinde yanan ışıklar Joe Biden'ın Türkiye'ye dönük siyasi darbe 

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
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projelerini hatırlatmakta değil midir? 

 

Elektrikler kesilir 

Artık biliyoruz ki Ankara'daki devlet kurumlarının üyeleri kaşınır ve gece karanlığında 

ışıklarını yakarlarsa, bunların elektriği hemen kesilir. Garip olan bunca yaşanılan acı 

ve tatlı deneyler sonunda bile bir yüksek yargıcın kendi toplumunun davranışlarını 

tahlil edecek yeteneğe sahip olmamasıdır... Anayasa Mahkemesi bu aksaklık 

konusunda kendi üyelerine dönük eğitim çalışmalarına başlamalıdır. 
 


