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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
18 Ocak 2021 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
–– İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210118-7.htm
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Rusya, buğday ihracatında vergiyi 

iki katına çıkarmaya hazırlanıyor 
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, halihazırda ton 

başına 25 euro düzeyindeki buğdayda ihracat vergisini, 1 Mart itibarıyla 

50 euroya yükseltebileceklerini açıkladı. 

 

Reşetnikov, başkent Moskova’da bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, 

ülkede artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Fiyatların kontrolü için Rusya’nın bazı temel ürünlerde ihracat vergisini artıracağını 

belirten Reşetnikov, “Yetkililerin önerilerini destekliyoruz. Buğday ihracat vergisini 1 

Mart'tan itibaren 30 Haziran'a kadar ton başına 50 euroya, mısır ihracat vergisini ton 

başına 25 euroya, arpa ihracat vergisini ton başına 10 euroyayükseltebiliriz.” dedi. 

Kararın iç pazar çıkarlarının korunmasına yönelik olduğunu vurgulayan Reşetnikov, 

“Önceliğimiz Rusya’daki ihtiyaçların sağlanması ve yeni fiyat artış risklerinin 

önlenmesidir.” dedi. 

İhracat vergilerinin artırılmasına yönelik kararın yürürlüğe girmesi için Rusya 

Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylanması gerekiyor. Dünyanın en büyük 

buğday üreticisi Rusya’nın buğday ihracatı geçen yıl 2019’a göre yüzde 29 artarak 10 

milyar dolara yükselmişti. Rusya’nın ana buğday ihracat pazarları arasında Türkiye, 

Mısır ve Bangladeş bulunuyor. 
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1.600 TL’ye çiftçiden alınmıyor 2.000 

TL’ye ithal ediliyor 
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 19 Ocak’ta yapılacak 400 bin ton 

buğday ithalat ihalesi ve 12 Ocak’ta yapılan arpa ithalatıyla birlikte 

gündeme gelen iddialarla ilgili Millî Gazete’ye konuştu. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yurt içinde arpa fiyatları 1550 ile 1650 TL arasında 

seyrederken yurt dışından 2000 TL’den arpa ithal etmesi, ‘TMO kim için regülasyon 

yapıyor?’ tartışmasını gündeme getirirken, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 

pandemiden dolayı piyasalarda büyük bir belirsizlik yaşandığını ve önümüzdeki 

sürecin ne getireceği bilinmediği için ithalat yaptıklarını dile getirdi.  

Çiftçi, ‘TMO bizden 1550 ile 1650 TL’den almadığı arpayı yurt dışındaki çiftçiden 

2000 TL’den alıyor‘ tepkisinde bulunurken, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Kendi 

çiftçimizden almış olsak havuza bir katkısı olmaz. Aynı havuzun içinde doldur boşalt 

yapmış oluruz. Ürün yeterliliğinde Türkiye’nin bir sıkıntısı yok ancak fiyatlar 

yükselmesine rağmen hala ürününü satmayanlar var. TMO olarak yaptığımız ithalatla 

hem arpa fiyatlarının 1600 ile 1650 TL fiyat aralığında kalmasını sağlıyoruz hem de 

hayvancılıkta besicilerin yem maliyetlerini düşürerek onları desteklemiş oluyoruz” 

dedi. 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/01/17/hububatta-neler-oluyor-1-1610907660.jpg
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/01/17/hububatta-neler-oluyor-1-1610907660.jpg
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TMO GENEL MÜDÜRÜ: ÇİFTÇİDEN YETERLİ ÜRÜN ALAMADIK! 

TMO’nun 12 Ocak’ta yaptığı arpa ithalatı, Tarım ve Orman Bakanlığının hububatta 

öngörüsüzlüğünü gündeme getirirken, yapılan bu ithalat çiftçinin de tepkisini çekti. 

4 Mayıs’ta açıklanan taban fiyatın o dönem çiftçiler tarafından büyük bir 

memnuniyetle karşılandığını belirten Güldal, ancak açıklanan iyi fiyata rağmen 

çiftçiden yeterli ürün alınamamasının nedeninin bir öngörüsüzlük olarak 

değerlendirilmesinin doğru olmadığını ileri sürdü. Çiftçiden ürün almak için 4 Mayıs’ta 

açıklanan taban fiyatın sonradan yükseltilmesinin de soruna bir çözüm olmayacağını 

ifade eden Güldal, “TMO olarak biz fiyatı yükseltseydik, bizim dışımızda da fiyatlar 

yükselecekti” dedi. 

 

İTHAL ETMEZSEK HAVUZDA DOLDUR BOŞALT YAPMIŞ OLACAKTIK! 

TMO’nun görev zararı yapamadığı için yurt içinden üreticiden 1600 TL’den arpayı 

almayarak yurt dışından 2000 TL’den ithal etmek zorunda kaldığına yönelik iddialara 

da cevap veren Güldal, “Doğrudur yurt içinden üreticiden aldığımız ürünü daha düşük 

fiyata satarak görev zararı yapma yetkimiz yok ancak kurum zararı olarak bunu 

yapabiliriz. Buna yetkimiz var fakat aynı havuzun içinde doldur boşalt yapmış 

olacağız. Bunun havuza bir katkısı olmaz” dedi. Bilindiği üzere TMO’nun görev zararı 

sadece yurt dışından ithal ettiği ürünler için geçerli. Yani TMO, yurt dışından 2000 

TL’ye ithal ettiği arpayı piyasayı regüle etmek için 1475 TL’den satabiliyor. Aradaki 

fark hazine tarafından karşılanıyor. Ancak TMO, yurt içinden üreticiden 1650 TL’den 

alacağı arpayı piyasayı regüle etmek için 1475 TL’den satamıyor. Satarsa aradaki 

zarar Hazine tarafından karşılanmıyor. 

https://www.milligazete.com.tr/sites/71/uploads/2021/01/17/hububatta-neler-oluyor-3.jpeg?
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19 OCAK’TA FİYATLAR YÜKSEK OLURSA İHALEYİ İPTAL EDERİZ 

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 19 Ocak’ta yapılacak 400 bin ton buğday ithalat 

ihalesinde, fiyatların beklentilerinin çok üstünde gerçekleşmesi durumunda ihalenin 

iptal edilebileceğini söyledi. Güldal, yine içeride buğday stoklarını koruyabilmek için 

makarna ihracatında ithal buğday kullanma zorunluğu getirildiğini ve bunun da 31 

Nisan’a kadar devam edeceğini belirtti. Tarım politikaları uzmanı ziraat mühendisi 

Ergin Kahveci, TMO’nun yurt içinde arpa fiyatları 1650 TL seviyesinde bulunurken 

yurt dışından 2000 TL’den arpa ithal etmesine tepki göstererek, “TMO’nun asli görevi 

tarımsal piyasaları çiftçi lehine regüle etmektir. Kuruluş amacı budur. Çiftçinin 

ürününün gerçek değerini bulmasını sağlamaktır. Çiftçide yeterli ürün varken ve TÜİK 

rakamlarına göre Türkiye’nin yeterliliği yüzde 100’ün üstünde olan bir üründe TMO, 

2000 TL’den arpa ithal ediyorsa o zaman şu sorunun cevabının verilmesi gerekiyor; 

‘TMO kim için regülasyon yapıyor?’ TMO’nun asli görevi çiftçinin ürününü korumak 

için regülasyon yapmaktır, tüketici ve sanayici adına regülasyon yapma asli görevi 

değil, ikincil görevidir” dedi. 

TOY: ÇİFTÇİMİZİN BUĞDAYINA 1650 TL ÇOK GÖRÜLDÜ AMA ELİN ARPASINA 

2000 TL ÖDEDİK! 

Diğer yandan Diyarbakır’da 30 yıldır buğday tarımı yapan ziraat mühendisi Faik Toy 

da TMO’nun yurt içinde üreticide arpa varken TMO’nun daha yüksek fiyattan arpa 

ithal etmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Toy, 

yaptığı paylaşımlarda; “Sevgili basın duydun mu? TMO 12 Ocak’ta 268.5 dolara arpa 

ithal etti. Bırakın arpayı benim çiftçim buğdayı 1650 TL’ye satamamıştı. Çiftçimin 

buğdayına 1650 TL çok görüldü ama elin arpasına 2000 TL ödedik. Bakın isteyince 

para varmış ama yabancı çiftçiye ve ithalatçıya” dedi. 

HAZİNE ZARARI YERLİ ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜNE YOK, YABANCI ÇİFTÇİNİN 

ÜRÜNÜNE VAR! 

* Bilindiği üzere TMO’nun görev zararı sadece yurt dışından ithal ettiği ürünler için 

geçerli. Yani TMO, yurt dışından 2.000 TL’ye ithal ettiği arpayı piyasayı regüle etmek 

için 1.475 TL’den satabiliyor. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanıyor. Ancak 

TMO, yurt içinden üreticiden 1.650 TL’den alacağı arpayı piyasayı regüle etmek için 

1.475 TL’den satamıyor. Satarsa aradaki zarar Hazine tarafından karşılanmıyor. 
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Türkiye gıdada zam şampiyonu oldu 

Türkiye'de yıllık gıda fiyatları yüzde 20,6 arttı, böylece Türkiye OECD ülkeleri 

arasında lider konumuna yükseldi. Gelişmekte olan ülkeler arasında da Arjantin'in 

ardından ikinci sırada. 

 
 Türkiye, gıda fiyatlarında yıllık yüzde 20,6'ya ulaşan artışla OECD ülkeleri arasında 

şampiyon oldu. 

 

OECD SIRALAMASINDA LİDER  

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, Aralık 2020 itibarıyla yılda yüzde 14,6'ya 

ulaşan tüketici ve yüzde 20,6'ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan 

ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sıraya yerleşirken, Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında da lider konumuna yükseldi. 

TÜM DÜNYADA ARJANTİN 

OECD verilerine göre, tüm dünyada enflasyon şampiyonu Arjantin. Arjantin'de 2020 

Aralık itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 35,8, gıda fiyatlarındaki artış oranı ise 

yüzde 40,4'e ulaştı. 
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Makarna üreticileri ihracatta birim 

fiyatını artırmayı hedefliyor 
Makarnada ihracat birim fiyatlarının yükselmesini ve bu sayede sektörün 

ekonomiye katkısının artmasını hedeflediklerini belirten Makarna 

Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, "İç 

pazar ve ihracat açısından sektörü olumlu bir yıl bekliyor." dedi. 

 

Türkiye makrana sektörünün 2021 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan 

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, 2020'nin 

başından itibaren etkisini gösteren pandeminin üretim, tedarik zinciri ve lojistiği 

olumsuz etkilediğini söyledi. 

Makarna sektörünün bu süreçte öne çıktığını anlatan Uysallı, "Artan taleple market 

raflarında en fazla rağbet gören gıdalardan birisi makarna olurken, üretimlerini 

kesintisiz sürdüren makarna üreticisi firmalar, yeterli ürünü, zamanında ve eksiksiz 

olarak tüketiciye sundu. Aynı zamanda ihracatını da artırmayı başararak yüz akı 

oldu." ifadelerini kullandı. 

Geçen yıl makarna sektörünün iç pazarda ihtiyacı karşılarken, ihracatını da artırmayı 

başardığına işaret eden Uysallı, "Ülkemizin makarna ihracatı, 2020'nin 11 aylık 

döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 14,2 artışla 

1,34 milyon tona çıkarken, ihracat karşılığı elde edilen döviz tutarı yüzde 24,4 artarak 

694 milyon dolara ulaştı." dedi. 
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Söz konusu dönemde ihracat artışının ihracat birim fiyatına sınırlı yansıdığına dikkati 

çeken Uysallı, geçen yıl ton başına 476 dolar olan 11 aylık ortalama ihracat birim 

fiyatının 518 dolara yükselmesine rağmen, durum buğdayı fiyatları göz önüne 

alındığında ihracat fiyatının yeterince artmadığını dile getirdi. 

Uysallı, geçen yıl ihraç fiyatının, yine hak ettiği seviyeye ulaşamadığının altını 

çizerek, şunları kaydetti: "Pandemiye rağmen insanımızın ihtiyaçlarını karşılayan ve 

ihracatını artırmayı başaran sektörümüz, katma değerli ihracat ve marka konusunda 

yine sınıfta kaldı. İhracatta katma değerli üretim ve markaya önem vermezsek, sistem 

de bunu desteklemezse, durum buğdayı gibi önemli bir değerimi düşük ihraç 

fiyatlarından dışarıya transfer etmeye devam ederiz. Bu yüzden bir an önce ihracatta 

Türk makarnası imajını daha da güçlendirecek adımlar atmalı ve kapasite doldurma 

kaygısıyla düşük fiyatlara ihracat yapmanın önüne geçmeliyiz. Bu yıl makarnada 

ihracat birim fiyatlarının yükselmesini ve bu sayede ekonomiye katkısının artmasını 

hedefliyoruz." 

Sektörü olumlu bir yıl bekliyor 

Uysallı, 2020'de gerçekleşen yüksek rekoltenin, 2021 hedeflerine ulaşma açısından 

olumlu olduğuna işaret ederek, "Bu yıl da rekoltede büyük bir sıkıntı yaşanmaz ve 

genel ekonomiyi sarsacak olağanüstü bir olumsuzluk olmazsa, iç pazar ve ihracat 

açısından sektörü olumlu bir yıl bekliyor." şeklinde konuştu. 
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Ziraat Bankası toprak zengini oldu 

Ziraat Bankası’nın internet sitesindeki ilanlarda tam 874 adet satılık tarla, 

bağ ve bahçe bulunuyor. Çiftçiler borçlarını ödeyemedikçe, geçim 

kaynağı olan tarlalar Ziraat Bankası’nın eline geçiyor. İlanlarda 1 milyon 

liralık bahçeler de var, 15 bin liralık buğday tarlaları da. 

 

 

EKONOMİ SERVİSİ 

2020, özellikle tarım kesimi için zor bir yıl oldu. Bir yandan artan çiftçi borçları, diğer 

yandan döviz kurlarının yukarı yönlü hareketiyle artan girdi maliyetleri, pandemiyle 

birlikte başlayan ihracat yasaklarıyla birleşince bir çok çiftçi borcunu ödemekte 

zorlandı. 

Bu durum Ziraat Bankası’nı tarla zengini haline getirmiş durumda. Bankanın internet 

sitesinde ilana çıkan yüzlerce tarla bulunuyor. Borçlar ödenmekte zorlanınca, 

borçlunun varlıkları haczediliyor. 

Ziraat Bankası’nın bu şekilde sahip olduğu 1918 gayrimenkul dün itibariyle internet 

sitesinde satışta görünüyor. Bu gayrimenkullerin ise 874’ü tarla, bağ ve bahçeden 

oluşuyor. 
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Bunlar ise çeşitli fiyat aralıklarında değişiyor. İlanlarda 1 milyon TL’nin üzerinde 

portakal bahçesi de, 15 bin TL’lik buğday tarlası da bulunuyor. 

 

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 

tarım kesiminin bankalara kasım ayı itibariyle 128,8 milyar lira kredi borcu bulunuyor. 

Bu borcun 2019’un aynı ayında 108,3 milyar lira olduğu düşünülürse, çiftçilerin 

borcunda son 1 yıldaki artış yüzde 18,9 oranında gerçekleşti. 
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Elvan: 2021 bütçesini iyileştirecek 

kalıcı tedbirler alıyoruz 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı 

2020 bütçe sonuçları değerlendirmesinde 2021 yılı bütçesini iyileştirecek 

kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi. 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılı bütçe sonuçları ile ilgili twitter 

hesabından değerlendirmede bulundu. 

 

Elvan şu mesajları verdi: 

 

"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 

172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. 

Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz 

vermeyeceğiz. 

 

Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 

 

2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe 

açığını %3,5 olarak hedefliyoruz. 

 

Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve 

sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."  
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'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi 

Gazete'de yayımlandı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "2021 Yılı Yatırım Programı"nda en yüksek 

payları yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 14,3 ile 

eğitim sektörü aldı. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Yatırım Programı'nda yer 

alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi. 

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme 

kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 

projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine 

programda yer verildi. 

2021 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planında yer alan temel 

politikalar, 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan politika 

ve öncelikler ile bütçe büyüklüklerinin dikkate alındığı görüldü. Yatırım Programı 

hazırlıklarında 11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlerine yönelik kamu yatırımları öne 

çıktı. 

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede 

tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak, ekonomik 
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ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara 

öncelik verildi. 

Programda yer alan projelere 138,3 milyar lira ödenek 

2021 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira 

ödenek tahsis edildi. 

Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 138,3 milyar liralık 

yatırımın yüzde 67,5’inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 

31,5’inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,9’unun döner 

sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi 

programlandı. 

En yüksek paylar ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörüne 

2021 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 

30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. 

Eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının yüzde 12,2, madencilik 

yatırımlarının yüzde 10,4, tarım yatırımlarının yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının 

yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, 

çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 oldu. 

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis 

edilen kuruluşlar 15,1 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13,5 milyar lira ile 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 13,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 

milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 8,6 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı oldu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni 

Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kent içi 

ulaşım ön plana çıktı. 

Diğer yandan DSİ’nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 

8,4 milyar lira ödenek tahsis edildi. 
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Bütçe, 2020'de 172,7 milyar lira açık 

verdi 
Bütçe gelirleri geçen yıl 1 trilyon 29,5 milyar lira, giderleri 1 trilyon 202,2 

milyar lira olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçesi 2020'de 172,7 

milyar lira açık verdi. 

 

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Aralık 2019'da 104 milyar 609 milyon lira iken geçen 

ay yüzde 32,2 artışla 138 milyar 250 milyon liraya yükseldi. Böylece 2020 yılında 

merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira 

ödeneğin yüzde 12,6'sı kullanılmış oldu. 

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 

artışla 133 milyar 360 milyon lirayı buldu. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine 

göre gerçekleşme oranı yüzde 13,9 olarak hesaplandı. 

Geçen ay personel giderleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 18 

milyar 73 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 

milyon lira ödeneğin yüzde 6,4'ü kullanıldı. 

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 6,7 artışla 3 milyar 887 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 

48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i harcandı. 
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Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 

550 milyon lira ödeneğin yüzde 28,7'si kullanıldı. Aralıkta yüzde 24,9 artan mal ve 

hizmet alımı giderleri 21 milyar 720 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Cari transferler, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarak 

52 milyar 533 milyon liraya çıktı. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira 

ödeneğin yüzde 11,6'sı kullanıldı. 

Aralık 2020'de 25 milyar 907 milyon lira sermaye gideri, 5 milyar 947 milyon lira 

sermaye transferi yapıldı, borç verme giderleri ise 5 milyar 293 milyon lira oldu. Faiz 

giderleri geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artışla 4 milyar 889 

milyon lira olarak kayıtlara geçti. 

Bütçe gelirleri 

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, aralık 2019'da 72 milyar 800 milyon lira iken geçen 

ay yüzde 34 artarak 97 milyar 559 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe 

gelirlerinin aralık ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 8,3 olarak kayıtlarda yer 

alırken, geçen ay yüzde 10,2 oldu. 

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un aynı ayına göre yüzde 29,4 artarak 78 

milyar 469 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme 

oranı ise yüzde 10 olarak hesaplandı. 

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 57,6 yükselerek 14 milyar 

950 milyon liraya ulaştı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 3 milyar 640 milyon lira, 

düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 500 milyon lira olarak belirlendi. 

Vergi türleri bakımından Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre, gelir vergisi 

yüzde 8,3, kurumlar vergisi yüzde 12, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 74,3, 

özel tüketim vergisi yüzde 54,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,8, 

ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 26,5, damga vergisi yüzde 20,5, diğer 

vergiler yüzde 32 artarken, harçlar yüzde 14 azaldı. 

2020 gerçekleşmeleri 

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık 2019 döneminde 1 trilyon 27 milyon lira 

iken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 20,2 artışla 1 trilyon 202 milyar 236 milyon 

liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 

1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 109,7'si kullanılmış oldu. 

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yıl ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 18,7 artarak 1 trilyon 68 milyar 274 milyon liraya ulaştı. Faiz 

hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 111,7 olarak 

hesaplandı. 
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Personel giderleri, aynı dönemde yüzde 15,2 artarak 287 milyar 769 milyon lira 

olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira 

ödeneğin yüzde 101,9'u kullanıldı. 

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 12,2 artışla 48 milyar 286 milyon liraya yükseldi ve bütçede 

öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 100,3'ü harcandı. 

Geçen yıl mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon 

lira ödeneğin yüzde 127,6'sı kullanıldı. Bu dönemde yüzde 14,3 artışla 96 milyar 399 

milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 24,4 artarak 

497 milyar 989 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira 

ödeneğin yüzde 110,4'ü harcandı. 

Bu dönemde 92 milyar 911 milyon lira sermaye gideri, 15 milyar 171 milyon lira 

sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 29 milyar 750 milyon lira oldu. Faiz 

giderleri yüzde 34 yükselişle 133 milyar 962 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 

Bütçe gelirleri 

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2019'da 875 milyar 280 milyon lira iken geçen yılın 

aynı döneminde yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon liraya çıktı. Bütçe 

tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-aralık dönemi gerçekleşme oranı 2019'da 

yüzde 99,4 olarak kayıtlarda yer alırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 107,6 oldu. 

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde yüzde 23,6 artarak 833 milyar 62 milyon 

liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 

106,2 olarak tespit edildi. 

Genel bütçe vergi dışı gelirleri yüzde 3,9 azalarak, 166 milyar 977 milyon liraya 

düştü. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 21 milyar 692 milyon lira, düzenleyici ve 

denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 762 milyon lira olarak belirlendi. 

Vergi türleri bakımından 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi 

yüzde 2,4 düşerken, kurumlar vergisi yüzde 33,3, dahilde alınan katma değer vergisi 

yüzde 29, özel tüketim vergisi yüzde 40,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi 

yüzde 19,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 27,1, damga vergisi yüzde 

11,2, harçlar yüzde 26,8, diğer vergi gelirleri yüzde 35,5 arttı. 
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Faizde bu kez değişiklik 

beklenmiyor 

 
Alaattin AKTAŞ  

18 Ocak 2021 Pazartesi 

 

✔ Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında bir faiz artışı 

kararı alınması beklenmemeli. Çünkü faizi artırmayı gerektirecek koşullar yok. 

✔ Şimdi portföy yatırımı yapanlar Türkiye'den çıkacakları dönem dövizin daha 

da düşük olmasını ister. Dolayısıyla faiz artırılmalı diyen kesim, bir anlamda kur 

daha da düşmeli diyen kesimdir ve bunlar Türkiye'den çıkmaya hazırlık 

yapanlardır. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını 21 Ocak Perşembe günü 

yapacak. Kasım ve aralıktaki son iki toplantıda faiz artıran Merkez Bankası’ndan bu 

kez faiz artırımı yönünde bir karar gelmesi beklenmiyor. 

Beklenmiyor; çünkü ortada faiz artırımını gerektiren bir tablo yok. 

Geçen yıl uzun bir süre fiili faizi yukarı çekip görünür faizi düşük tutarak adeta 

kendimizi kandırmaya çalıştık. Bunu da nasıl yaptık; piyasayı politika faizi adını 

verdiğimiz haftalık repo ihalesi yoluyla fonlamadık da, bankaları “acil çıkış kapısı” 

olan geç likidite penceresine zorladık. Böylece görünür faiz olan haftalık repo ihale 

faiz oranı düşük kaldı ama fiili faiz tırmandı gitti. Görünen faiz başka, uygulanan 

başkaymış ve bu durum Merkez Bankası’nın itibarını beş paralık ediyormuş; bunu 

düşünen olmadı bile. 

Ardından kasım ayının ilk haftası sonunda başlayan operasyonu izledik... 

Merkez Bankası Başkanı değiştirildi, artık bu değişikliğe mi bağlıydı, yoksa başka 

nedenler mi vardı, henüz bilmiyoruz ya da hiç bilemeyeceğiz, daha sonra Maliye 

Bakanı’nın istifası geldi. 
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Grafiğimizde doların tepe noktaya ulaştığı 6 Kasım sonrasına dikkat! Bu iki 

makamdaki değişiklikten sonra dolar hızla gerilemeye başladı. Üstelik faiz henüz 

değişmemişti bile. Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Naci Ağbal’ın yaptığı 

ilk açıklama ve izleyeceği yola ilişkin söyledikleri faiz politikasında bir süreliğine de 

olsa radikal bir değişim yaşanacağını göstermişti. 

Ortalama fonlama maliyetinin yüzde 15’e yaklaştığı bir süreçte yüzde 10.25’te tutulan 

politika faizi Para Politikası Kurulu’nun 19 Kasım’daki ilk toplantısında yüzde 15’e 

çıkarıldı. Aslında bu gerçek anlamda bir faiz artışı sayılmazdı. Görünür faiz, fiili faizle 

eşitlenmişti, o kadar. 

Gerçek faiz artışına 24 Aralık’taki PPK toplantısında gidildi. O tarihte politika faizi 

yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarıldı. 

Perşembe günü neler olmaz! 

Para Politikası Kurulu’nun perşembe günü yapacağı toplantıda bir kere faiz düşüşü 

yönünde bir karar alınmaz, böyle bir olasılık sıfır. 

Faiz artışı yönünde karar alınması da gerekmiyor. Hiç kuşkusuz bazı çevreler faizin 

artırılmasını isteyeceklerdir ama bunu destekleyecek yeterli gerekçe olduğu 

söylenemez. 

Grafiğe yeniden göz atmakta yarar var. Faiz ile dolar kuru arasındaki makas giderek 

açılıyor mu, açılıyor. 

Bunu sağlayan en büyük etkenin ne olduğunu biliyoruz; çok yüklü miktarlarda değilse 

de Türkiye’ye fon girişi var. Bu giriş ağırlıkla swap yoluyla olsa da, yani en az tercih 

edilen yolla olsa da bir giriş var. Son dönemdeki toplam portföy yatırımı girişinin 15 

milyar dolar olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirildi. 

Ne yapacağız yani, faizi kaça çıkaracağız ki bu 15 milyara yeni 15 milyarlar 

ekleyebilelim; böyle bir şansımız var mı, daha da ötesi bu durumda başka ne gibi yan 

etkiler ortaya çıkar... Kur nereye iner ve böylesine yükselmiş faizin etkileri neler olur... 

Dolayısıyla perşembe günkü toplantıda olmayacaklar belli; faizin düşürülmesi ve 

artırılması. Şu durumda geriye tek olasılık kalıyor, o da faizin sabit tutulması. 
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FAİZ ŞU KOŞULLARDA DAHA DA ARTIRILIRSA... 

Ekonomi biraz da dengeleri iyi kurabilme sanatıdır. Bir dönem gerekli olduğu halde 
faiz artırmamanın nasıl maliyeti olmuşsa, anlamsız yere faizi çok artırmanın da 
mutlaka maliyeti olur. 

Faizi çok çok artırdık ve Türkiye’ye döviz girişi inanılmaz arttı, kur daha da düştü, 
örneğin 6 liraya, hatta 5 liraya geriledi. Adeta döviz içinde yüzüyoruz. İthal enflasyon 
kavramını unuttuk; akaryakıt fiyatları da, doğalgaz fiyatları da inanılmaz düştü. 

Bu bolluk nereye kadar gider ki? Bir kere geçici olarak gelen para bir gün gitmek 
istemeyecek mi? 

İkincisi, bu koşullarda nasıl ihracat yapacağız, hatta niye üreteceğiz ki, ithal etmek 
dururken! 

Faiz çok artıp döviz düşünce tasarruf sahibinin bir kısmı birikimini TL olarak 
değerlendirecek ama “Hazır düşmüşken döviz alıp bir köşeye koyayım” diyen 
olmayacak mı yani. Zihinlerden doların 8.50’yi, euronun 10’u gördüğü silinmeyecek 
çünkü. 

Kabul, bunlar uç örnekler. Ama şu koşullarda faizin daha artırılması söz konusu 
olursa dövizin daha da gerilediğine tanıklık edebiliriz. 

Şimdi portföy yatırımı yapanlar Türkiye'den çıkacakları zaman dövizin olabildiğince 
düşük olmasını isterler. Dolayısıyla geçenlerde de yazdığımız gibi şu dönem dövizin 
daha da düşmesi gerektiğini söyleyenlerin kimler olduğuna iyi bakmak gerekir. 

Sanayicinin dövizin biraz daha düşmesini istemesi gibi bir durumun söz konusu 
olmadığını da unutmayalım. Kısa bir süre önce Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir dövizin daha da gerilemesinin sanayi için olumsuz etkiler 
doğuracağından söz etti. Özdebir sanayicinin sesi oldu ve önemli bir uyarıda 
bulundu, bu uyarıya kulak vermek gerek. 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan bu işin peşini 

bırakmayacak gibi 

18 Ocak 2021 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na 

“sözde Cumhurbaşkanı” demesi büyük bir tepkiye neden olmuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası 

açarken, “Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile işbaşına gelen, partisi içinde 

taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanın 

sancısının sebebi budur. Bunların derdi millet, milli iradedir” diye tepki 

göstermişti. 

 

Gelinen noktada ne Kılıçdaroğlu geri adım atıyor ne de Erdoğan bu işin peşini 

bırakmaya niyetli görünüyor. AK Parti MKYK toplantısında “sözde 

Cumhurbaşkanı” konusu açılınca Erdoğan, “CHP böyledir. Bunların sorunu milli 

iradeyle. Bu CHP’de tecavüzcüler var. Sahtekârlıklar var. Bizim bu partiye karşı 

tavırlı olmamız lazım” diyor. 

 

SELÇUK ÖZDAĞ’A SALDIRI 

 

ÖNCELİKLE Selçuk Özdağ’a ve gazeteci Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırıyı 

kınıyorum. Selçuk Özdağ’la doktorlar müdahale ettikten kısa bir süre sonra 

konuşmuştuk. Silahlı ve sopalı kişilerin saldırısına uğradığını anlatmıştı. “Cuma 

namazı için evden çıkmıştım. Şoförümün başına silah dayamışlardı. Biri bana 

silah çekti, diğerleri arkadan sopalarla saldırdı. Bir süre yumruklarla kendimi 

korumaya çalıştım” diye anlatmıştı. 

 

Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıya çok üzüldüm. Ama başkentin ortasında önemli bir 

siyasetçinin silahlı, sopalı saldırıya uğramasına daha çok üzüldüm. Böyle bir Türkiye 

istemiyoruz. Fikirlerin silahla, sopalarla susturulduğu bir Türkiye’nin mücadelesini 

vermiyoruz. 

 

Selçuk Özdağ’ın kırılan iki parmağı ve koluna operasyon yapıldı. Dün hastaneden 

evine geçti. İçişleri Bakanı Soylu, Selçuk Özdağ’la sürekli temas halinde. Dün 

saldırganların ikisinin yakalandığı haberini alınca Selçuk Özdağ’ı aradım. Doğruladı. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Teşhis için şoförünün Emniyet’te olduğunu söyledi. “Önemli olan onların arkasında 

kimlerin olduğu” dedi. 

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAMIŞ 

Selçuk Özdağ, “Ne kadar sevildiğimi anladım” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan aramış kendisini. Olayın nasıl olduğunu sormuş. Geçmiş 

olsun dileklerini iletmiş. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanı başta olmak üzere bakanlar, 

milletvekilleri, siyasi parti liderleri ve eski Meclis başkanları aramış. Selçuk Özdağ, 

MHP ve Ülkü Ocakları davasından idamla yargılanmış, bu uğurda 7 yıl hapis yapmış, 

çile çekmiş bir insan. Ona saldıranlar hangi bedeli ödedi acaba? 

 

BAHÇELİ’NİN TAVRI ÖNEMLİ 

Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı olduğunda Ülkücü gençleri sokaklardan 

çekmiş, ellerinde silahın değil, bilgisayarın olması gerektiğini söylemişti. Türkiye’ye 

çok büyük bir hizmet yapmıştı. Bu yaşananlar MHP’nin imajına zarar vermeye 

başladı. Bu durum karşısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni bir uyarı 

yapmasına ihtiyaç var. 

 

TUĞRUL TÜRKEŞ’İN ‘AZGIN MİLLİYETÇİLİK’ ÇIKIŞI 

 

TÜRK milliyetçiliğinin referans ailelerinden, Türkeş soyadını taşıyan birisinden bu 

çıkış gelince paylaşmak istedim. Ama sadece sosyal medyadaki paylaşımıyla 

yetinmedim, Tuğrul Türkeş’i arayıp konuştum. 

 

Tuğrul Türkeş, hem Alparslan Türkeş’in siyasi mücadelesinin en yakın 

tanıklaSelçuk Özdağrından biri, hem de bu konuda entelektüel bir çaba içerisinde 

olup milliyetçilik üzerine fikir üreten bir isim. Ama Tuğrul Türkeş’in benim nazarımda 

ayrı bir yeri vardır. O da 15 Temmuz’da ayakta kalan devlet adamlarından biriydi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım darbecilerle mücadele 

ederken Ankara’da Başbakan Yardımcısı sıfatıyla liderleri arayıp, “Hükümet olarak 

görevimizin başındayız. Mücadele ediyoruz. Sizin desteğiniz çok önemli. 

Meclis’i topluyoruz” diyen Başbakan Yardımcısı’dır. Genelkurmay Başkanı Hulusi 

Akar, darbecilerin elinden kurtulduktan sonra onun makamına gelmiş, darbenin 

liderlerinden Mehmet Dişli’nin Çankaya Köşkü’nde derdest edilmesini sağlamıştı. 

 

TUĞRUL TÜRKEŞ’TEN ÖNEMLİ UYARI 

Önce Tuğrul Türkeş’in paylaşımlarını, sonra konuşmamızı aktaracağım. Tuğrul 

Türkeş, Türkiye’de ve dünyada milliyetçiliğin yükseliş içinde olduğuna dikkat 

çektikten sonra, bizim için hangi tür milliyetçilik anlayışının yarar getireceğine 

değiniyor. Ama asıl önemli çıkışını hangi tür milliyetçiliğin ülkemize zarar vereceği 

noktasında yapıyor. 

 

“Türkiye’de Kürtler üzerinden ayrımcılık güden, Alevîler üzerinden mezhepçilik 

örgütleyen, Hıristiyanlar ve diğer azınlıklar üzerinden dışlayıcılık geliştiren 
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ve/veya Avrupa’daki popülist üstüncülüğün farklı bir varyantı üzerinden 

hesaplar yapan bir milliyetçilik, Türk milliyetçiliği olamaz. Olsa olsa, ‘azgın 

milliyetçilik’ olur.” 

 

Tuğrul Türkeş sadece bir tespit yapmakla yetinmiyor. 

 

‘AZGIN MİLLİYETÇİLİĞE KARŞIYIM’ 

“Maalesef ki Türkiye’de de bu tip hamaset eksenli bir milliyetçiliğin –ki ben 

buna ‘azgın milliyetçilik’ demeyi uygun görüyorum– sosyolojik tabanda 

kök salmaya yakın olabileceği tehlikesini görüyorum” diyor. 

 

Tuğrul Bey, aynı zamanda milliyetçilik adına gelişen bir tehlikeye işaret ediyor. 

“Bu nedenle açıkça ifade ediyorum ki ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe 

karşıyım” sözleriyle kendi pozisyonunu da net bir şekilde tarif ediyor. 

 

‘BİR AYDIR BUNUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM’ 

Şimdi gelelim Tuğrul Türkeş’le konuşmamıza... Açıklamasında yer alan “Azgın 

milliyetçiliğin hiçbir fikrî derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir 

fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti 

temsil edemez” ifadesi son birkaç gündür yaşanan olaylara bir vurgu mu diye 

düşündüm. Tuğrul Bey, makaleyi hazırlamaya 1 ay önce başladığını söyledi. Ama 

son yaşananları da tamamen göz ardı etmemiş. 

 

“2021’e girerken, milliyetçilik adına yeni bir şeylerin söylenmesi gerektiğini 

düşündüm. Bir süredir bunun zihni hazırlığını yapıyordum” dedi. “Dışlayıcı 

üslupla bir şey yapılamaz. Kapsayıcı ve kucaklayıcı olunması lazım. Bizim 

milliyetçilik anlayışımız kapsayıcı ve kucaklayıcı milliyetçiliktir. 85 milyon 

milletimizi kucaklamak lazımdır” dedi. 

 

DURUŞ ÖNEMLİ 

Tuğrul Bey, tam da ülkemizin ihtiyacı olduğu bir dönemde önemli bir çıkış yaptı. Bu 

tartışmanın günlük husumetler uğruna boğulup yok edilmesi değil, tam aksine 

zenginleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin milliyetçilik üzerinden bölünmeye 

değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. 

 

Ben bu millete âşığım. Kucaklaşmalıyız. Hem de öyle bir kucaklaşmalıyız ki, 

dünyaya “İşte Türk milleti budur” dedirtecek şekilde... 
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İbrahim Kahveci 

Başkanlıkla 4 yıldır yerinde sayan 

ÜLKE 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada “Türkiye’ye 

Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık” dedi. 

Verilen vaatlere göre sayın Cumhurbaşkanının Başkanlıkla beraber ülkeyi 

uçuracağını bekliyorduk. 

Ama görülüyor ki, ekonomide ortada bir başarı var ise bu başarı rakamları Erdoğan’ın 

tek hakim olduğu döneme ait değil. Bu rakamlar; 

Abdullah Gül’e 

Ahmet Davutoğlu’na 

Ali Babacan’nın da etkili olduğu döneme ait rakamlar 
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Sadece tek yönetici olarak Erdoğan’a ait rakamlar ise tam tersini gösteriyor. Ülke 4 

yıldır resmen yerinde sayıyor. 

*** 

2017 Ekim ayından 4 yıl sonra 2020 Ekim ayına çalışabilir nüfus 2 milyon 787 bin kişi 

arttı. Bu nüfusun normalde 1 milyon 477 bini işgücüne katılıp iş araması gerekirdi. 

Oysa halı hazırda çalışanlardan bile 1 milyon 198 bin kişi azalmış, yani mevcut işini 

kaybetmiş. 

Şimdi toplayalım; 

Ekim 2017 işsiz sayısı: 3.287 bin kişi 

İşini kaybeden sayısı: 1.198 bin kişi 

Artan nüfustan iş ihtiyacı sayısı: 1.477 bin kişi 

Böylece olması gereken toplam işsiz sayısı: 5 milyon 962 bin kişi ve işsizlik oranı 

%17,8 oluyor. 

Oysa TÜİK ne artan nüfusu ne de işini kaybedenleri eski işsizlerin üzerine koymuyor. 

1 milyon 198 bin kişi işini kaybeden ve 1 milyon 477 bin kişi yeni iş arayanlar 

eklendiğinde işsiz sayısına 2 milyon 675 bin kişi eklenecekti. Ama TÜİK sadece 718 

bin yeni işsiz var diyor. 

Türkiye, nüfusu artan bir ülke. Aslında eski nüfus artışından dolayı her yıl çalışma 

çağına 1 milyon civarı yeni kişi ekleniyor. Bu nüfusun da yaklaşık yüzde 53’ü 

işgücüne katılması gerekiyor. 

Yani sürekli büyüme göstermek zorundayız. Yerimizde saydığımızda bile ülke 

büyük kayıp yaşamış oluyor. 

Ülkemizin ekonomide yerinde sayıp saymadığını gösteren en net verilerden biri 

istihdamdır. Ve ülkemizde 4 yıldır istihdam artmıyor. Hatta işten çıkarma yasağını 

eleyen çalışılan saat sayısına baktığımızda; 

2017 ilk 9 ayda 44 milyar 536 milyon saat çalışırken 

2020 ilk 9 ayda 36 milyar 568 milyon saat çalışmışız. 

Aradan 4 yıl geçmiş ve çalışılan saat sayısı tam yüzde 21,8 azalmış. 

İşgücü ve istihdam açısından yakın tarihte en kayıp yıl 1996-2003 arasıdır. Tam 8 yıl 

istihdam hiç artmamıştır. 1996 yılında 19 milyon 257 bin olan çalışan sayısı 2003 

yılında 19 milyon 214 bin kişide kalmıştır. 
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Ama bu dönemde mesela ihracat 23,2 milyar dolardan 47,2 milyar dolara 

yükselebilmiştir. Ama asıl önemlisi reel GSYH ve elektrik tüketimidir. 

1996 yılında 74.157 GWh olan elektrik tüketimi 2001 hariç sürekli artış göstermiş ve 

2003 yılında 111.766 GWh tüketime çıkmıştır. 

Elektrik tüketimi önemlidir, çünkü GSYH verileri ve istihdam sayıları anketle 

belirlenirken elektrik tüketimi reel veridir. Ülkenin can damarı göstergesidir. 

Hatta 1999 yılında ekonomimiz daralırken dahi elektrik tüketimi yüzde 4,0 artış 

göstermiştir. 1999 ve 2001 krizlerinin yaşanmasına karşın reel GSYH 4 yıl yerinde 

saymış görülürken elektrik tüketimi artabilmiştir. 

Ama ya şimdi? 

Yani 2017 yılında 290.874 GWh olan elektrik tüketimi 4 yıldır aynı seviyede 

adeta çakılı kalmış durumda. 

Eskiden GSYH yerinde sayarken elektrik tüketimi artıyordu ama şimdi GSYH 

artarken elektrik tüketimi yerinde sayıyor. İlginç... 

*** 

Tablolarımıza bakalım 

Son 4 yılda sabit fiyatlarla kişi başına gelir sadece yüzde 1,9 artmış. Dolar bazında 

gelir ise yüzde 23,8 azalmış. Çalışan sayısı ise on aylık ortalamada yüzde 4,7 geriye 

gitmiş. 

Sanayi üretimi sadece yüzde 1,8 artarken, ihracatımız ise sadece 3,1 artabilmiş. Aynı 

dönemde enflasyon ise yüzde 50,4 olurken, makine teçhizat yatırım endeksi de 

yerinde saymış. 

Oysa, AK Partinin 2004-2007 dönemindeki 4 yılına bakalım: 

Kişi başına reel gelir yüzde 18,8 artıyor. Dolar bazında gelir ise yüzde 61,7 artıyor. 

Çalışan sayısındaki artış ise 1,1 milyon ek istihdam ile yüzde 5,6.. 

Sanayi üretimindeki artış yüzde 31,0’e çıkarken, ihracatımız 63 milyar dolardan 107 

milyar dolara yüzde 69,8 artış yakalıyor. Bu 4 yıllık dönemde enflasyon yüzde 28,9 

artış yaşarken yatırımlar yüzde 36,3 büyüme gösteriyor. 

Bu tabloya bakınca ne diyebiliriz? Cumhuriyet tarihinde 18 yılda yapılanlar hangi 

yıllara ait. Başkanlık sisteminin adı bile geçmeye başladığı 2017’den sonra adeta 

yerimize mıhlanıp kalmışlığımız mı başarı, yoksa eski başarılar mı? 
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Tekrar edelim. 

Özellikle enerji tüketimi açısından ölçersek yakın tarihte hiç böyle bir durgunluk 

yaşamadığımız görülmektedir. 

Türkiye’de ekonomi adeta yerine çakılmış ve kalmıştır. Aylık bazı artışlar yaşansa da 

genelde 4 yıldır yerimizde sayıyoruz. 

SORUN FAİZ DEĞİL 

KÖTÜ YÖNETİM 

Önce TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu faiz açıklamasında bulundu. Bankalara 

seslenerek “Bankaların uyguladığı yüksek kredi faizleri üretimin ve yatırımın önünde 

engel” dedi. 

Bir kere bu açıklama çok ama çok talihsiz bir açıklama. 

Yatırımların faizlere karşı duyarsızlığı net olarak görülmektedir. Bu ülkede yatırımlar 

2015’den beri adeta durmuştur ve yatırımlardaki bu durmanın en önemli nedeni 

“Yönetim güvensizliğidir”. Liyakatsiz bir yönetim, adaleti eksik bir yönetim, 

mülkiyet güvencesi zedelenmiş bir yönetim. 

Rıfat Hisarcıklıoğlu adeta gerçek sorunu gizleyerek yatırımların durmasını faizle 

bağlamıştır. Bu açıdan iş dünyasına en büyük kötülüğü yapmıştır. 

İki gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz açıklamasında bulundu. Bankaların iş 

dünyasını sömürdüğünü açıkladı. “Beni dinlerler dinlemezler ama ben yüksek faize 

karşıyım” dedi. 

Oysa faizi yükselten Merkez Bankası’dır. MB faizinin yüzde 17’lere çıktığı yerde kredi 

faizlerinin yüzde 21’lerde olmasında şaşılacak bir durum yoktur. 

Sorun MB’nin faiz artırması ise, “Laf dinlemiyor” diye görevden alınan MB Başkanı 

var. Hatta Murat Uysal bile örtülü faiz artırmak zorunda kalmıştı. 

Berat Albayrak yönetimine faiz artırım izni verilmezken nasıl ve neden şimdi 

faiz artırımları yapıldı? İzinsiz yapıldı ise bir imza ile görevden alınan önceki MB 

Başkanları gibi işlem yapılabilir. 

Burada şunu görüyoruz. Ülkede gerçek sorunları gizlemede bir elbirliği var. Ve 

Ülkede sorunları üstlenmeyip, sorunları başkalarına yüklemede de bir irade var. 

Son açıklamalar ile Naci Ağbal bütün olumsuz sonuçların günahkarı ilan edilirken, 

faiz artışının olumlu meyvelerini de Cumhurbaşkanı başarı olarak kullanmaya başladı 

bile. 
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18 Ocak 2021, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
hatırlatmasa, nelerin engellenmek 
istendiğini unutacağız 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden video konferansla katıldığı açılış 

törenlerinde, hepimizin belleklerimize hitap etmiş. "Takoz Muhalefet" şeklinde 

nitelediği kesimlerin nelere karşı çıktığını haklı olarak hatırlatmış. Bu karşı çıkılanlar 

listesini gözden geçirirken, şaşırdım. Meğer her şeyi ne çabuk unuturmuşuz... Birlikte 

Cumhurbaşkanının söylediklerine göz gezdirelim mi? 

 

Takoz muhalefetle mücadele ettik 

"- Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai saldırıya uğradık. Sadece medya 

ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de 

mücadele ettik." 

 

Engellemeler 

"- 'Asrın projesi' Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje 

aşamasında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi 

vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Salgınla 

mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerini karalamak için kurguyalan nice 

haber uydurdular." 

 

Avrupa'da birinciyiz 

"-Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 

18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. 2002'de sadece 18 megavat olan 

jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye 

jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Bizden önce 

sadece 5 büyük şehirde doğalgaz varken biz 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bugün 54.5 

milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı 

toplam nüfus 68 milyon." 
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