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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç
Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanının
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4037)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4038)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma
İşbirliği Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 4039)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı
Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4040)
–– Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli
Yardımlaşma Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
4041)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4042)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4043)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sel ve
Su Taşkınları Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4044)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4045)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4046)
–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Erçek KÖK-Çalca KÖK Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4047)
–– Bartın İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çöpbey KÖK-Mevren KÖK Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4048)
–– Bolu ve Karabük İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İsmetpaşa KÖK-Deresoplan
KÖK Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4049)
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–– İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait “Teknopark İstanbul-2” Alanının Sınır ve
Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4050)
–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak
Tahsisi Hakkındaki 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4051)
–– Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele İlçelerinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Ford
Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 4052)
–– Antalya İli, Kemer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4053)
–– İzmir İli, Ödemiş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 10. Grup Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:
4054)
–– Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının
Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4055)
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi
Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine
İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına
İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4056)
–– Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057)
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(Karar Sayısı: 4058)
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4059)
–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 4060)
–– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı Yönetmeliği

TEBLİĞLER
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–– Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Geçici İthalat) (Seri No: 7)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/28)
–– Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine
İlişkin Karar
–– Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının
Genişletilmesine İlişkin Karar
–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi
İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3
Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/4823 Başvuru Numaralı Kararı
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TMO’dan hububat piyasasına
müdahale
Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal,
hububat piyasalarında beklenenin üzerindeki fiyat oluşumları nedeniyle
piyasaya müdahale çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat
piyasalarında beklenenin üzerindeki fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya müdahale
çalışmalarını başlattıklarını açıkladı. Bu arada, Ticaret Bakanlığı, makarna, bulgur ve
buğday irmiğini de ihracı kayda bağlı ürünler listesine aldı. İhracatçı birliklerinden
sektöre iletilen bir genelgeyle de makarna üretim bileşenleri ile ilgili düzenlemede
değişikliğe gidilerek, yüzde 100 yumuşak buğdaydan üretilen makarnanın ihracatına
izin verildiği bildirildi. Karar ile yurt içinde üretilen buğday yerine dahilde işleme rejimi
(DİR) kapsamında ithal edilen buğday ile üretilen makarna ihraç edilecek. Yurtiçinde
buğday piyasasındaki talebin aşağı çekilmesi amaçlanıyor.
TMO Genel Müdürü Güldal, AA’ya yaptığı açıklamada, "Piyasayı anlık olarak
yakından takip ettiklerini” belirterek, hasat döneminin başında olunmasına rağmen
kuraklık ve dış piyasa fiyatlarına bağlı oluşan spekülasyonlar nedeniyle yem ham
maddeleri başta olmak üzere hububat fiyatlarında beklenin üzerinde artışların söz
konusu olduğunu belirtti. Güldal, "Bu durumun piyasa gelişmeleri için olumsuz
değerlendirilmesi nedeniyle TMO piyasaya müdahale çalışmalarını başlattı. Bu yıl
hububat piyasalarındaki olağanüstü şartlar dikkate alındığında, TMO da dinamik bir
piyasa takibi yaparak normal dönemlere göre daha etkili ve erken müdahalelerde
bulunuyor. Piyasayı anlık olarak yakından takip ediyoruz, gerekmesi halinde hızlı
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kararlar alıyoruz. Bakanlıklarla da eş güdüm içinde hareket ederek, piyasa düzeni ve
istikrarı için alınması gereken tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.
“Ekmeklik buğdaya yönelik baskıyı azaltıyoruz"
Güldal, bu süreçte normal dönemlerde sonbaharda açıklanan TMO'nun hasat sonu
hububat satış fiyatlarını piyasanın önünü görmesi için geçen hafta açıkladıklarını
anımsatarak, alınan önlemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Ayrıca özellikle ekmeklik
buğday üzerindeki baskıyı azaltmak için makarna ihracatında yurt içinden ekmeklik
buğday kullanımı sınırlandırıldı. Bugünden itibaren yurt içinden ekmeklik buğdayla
makarna imal edilip ihracatı yapılamayacak. Bir diğer tedbir olarak, özellikle Afrika,
Güney Amerika ve Yakın Doğu ülkelerine dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında
yapılan makarna ihracatlarında daha önce yüzde 30 olan ekmeklik buğday kullanım
oranı 31 Mayıs'tan itibaren yüzde 100'e çıkarıldı. Amaç, yurt içindeki ekmeklik
buğdaya olan talep baskısının azaltılmasıdır. DİR kapsamında yapılanlar hariç,
makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatı Ticaret Bakanlığımızca kayda bağlandı ve
bu ürünlerin kati ihracatında uygun görüş yetkisi TMO'ya verildi. Bu doğrultuda,
kuruluşumuzca Ocak 2022'den itibaren makarnalık buğdaydan elde edilen makarna
kati ihracatının da sınırlandırılması planlanıyor. Yani yurt içinde üretilen makarnalık
buğdaydan makarna yapıp yurt dışına satılması ocak ayından sonra mümkün
olmayacak."
"Yem piyasaları da yakından takip ediliyor"
Yem ham madde fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve bu piyasadaki fiyat değişikliklerini
de yakından takip ettiklerini vurgulayan Güldal, "TMO olarak 2021-2022 sezonunda
yem ham maddelerinin regülasyonu noktasında da aktif şekilde görev yapacağız.
Özellikle yem maliyetlerine tesir eden ve TMO görev alanındaki arpa ve mısır gibi
ürünleri, başta besici ve yetiştiriciler olmak üzere bütün kullanıcılara ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde vermeyi planlıyoruz” dedi.
"Tüketici aleyhine fiyat yükselmeleri kabul edilemez"
TMO Genel Müdürü Güldal, hububat piyasalarının denge ve istikrarı için her türlü iç
ve dış ticaret tedbirini gündemde tutacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Piyasa
gelişmelerine göre hareket edeceğiz. Üreticimizin açıkladığımız alım fiyatlarından
dolayı mağduriyeti olmayacağını biliyoruz ama tüketici aleyhine fiyat yükselmeleri de
kabul edilemez”
Makarna, buğday ve irmik ihracatı kayda bağlandı
Ticaret Bakanlığı, makarna, bulgur ve buğday irmiği de ihracı kayda bağlı ürünler
listesine aldı. Ayrıca, tebliğ öncesinde ihracatçı birliklerinden sektöre iletilen bir
genelgeyle de makarna üretim bileşenleri ile ilgili düzenlemede değişikliğe gidilerek,
yüzde 100 yumuşak buğdaydan üretilen makarnanın ihracatına izin verildiği bildirildi.
Birbiriyle ilintili iki kararı yorumlayan sektör temsilcileri, tebliğ ile yurtiçinde üretilen
buğdayın ihtiyaç halinde ülkede kalmasının hedeflendiğini, genelge ile de Ortadoğu
ve Afrika pazarına ihracatın artırılmasının amaçlandığını belirttiler.
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Ticaret Bakanlığı’nın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle
ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer
alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil),
bulgur ve buğday irmiği (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük
parçalar ve buğday kaba unları) eklendi.
Söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümleri
çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.
Sektör kararı olumlu buldu
Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat
Uysallı, makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatının kayda bağlanmasının olumlu ve
yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Üretilen buğdayımızın olası ihtiyaç
durumlarında ülkede kalması hedefleniyor" dedi.
AA’ya açıklama yapan Uysallı, söz konusu kararın muhtemel bir kuraklıkta alınacak
önlemler kapsamında hayata geçirildiği kaydetti. Kararla Türkiye'de üretilen buğdayın
yurt dışına çıkarılmasının kontrolünün amaçlandığına işaret eden Uysallı, "İç pazarda
sıkıntı yaşanmaması için sektör açısında da çok yerinde bir karar" diye konuştu.
Afrika ve Ortadoğu’ya ihracat artacak
Makarna ihracatının kayda bağlanması ile ilgili tebliğ öncesinde ihracatçı
birliklerinden sektöre iletilen genelgeyle de, dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında
ithal edilen buğdaydan üretilmek üzere yüzde 100 yumuşak buğdaydan üretilen
makarnanın ihracatına izin verildi. Genelge öncesinde makarnanın üretiminde
buğdayın yüzde 70’i sert, 30’u yumuşak buğday olması gerekiyordu.
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir
Külahçıoğlu da DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, söz konusu genelge ile uzunca bir
süredir sektörün dile getirdiği talebin karşılandığını belirtti. Külahçıoğlu, Güney
Amerika, Afrika, Suriye ve Irak gibi bölgelerde yumuşak buğdaydan üretilen
makarnanın tercih edildiğini, ihraç edilecek makarnanın yüzde 100 yumuşak
buğdaydan üretilmesinin önünün açılmasıyla bu pazarlara ihracatın artacağını
söyledi.
İhracatın DİR kapsamında ithalat şartına bağlanmasına da değinen Külahçıoğlu,
şöyle konuştu; “Bu da yine talep edilen bir konuydu. Makarna sektörü ihracat için
gerekli olan yumuşak buğdayı ithal edeceğinden TMO'nun ithalatı düşecek, belki de
sıfırlanacak. Bu kararla makarna sektörünün ekmeklik buğdayla ilgisi tamamen
kesilecek ve içerde de bir fiyat istikrarı oluşacak. Bu durum DİR kapsamına alındı.
Sert buğdaydan yapılan ürünleri talep eden Uzakdoğu, Avrupa, ABD ve Kanada gibi
ülkelere yüzde 100 sert buğdaydan makarna ihracatı aynı şekilde devam edecek”
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Rekolte sorunu yok
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın verdiği bilgiye göre, bazı ülkelerde kuraklık
nedeniyle rekolte eksiklikleri olsa da dünyanın toplam buğday üretiminin bu sezon
790 milyon tonla rekor kırması bekleniyor. Küresel buğday tüketiminin ise 787 milyon
olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de TÜİK tarafından buğday rekolte tahmini 19 milyon
ton, arpa rekolte tahmini ise 7,8 milyon ton olarak açıklandı.
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“Süt biterse 17 ay sonra et krizi çıkar”
Süt üreticilerinin sürekli artan maliyetler nedeniyle enflasyon altında
ezildiğini kaydeden sektör temsilcileri, “Çözüm bulunmazsa hayvanlar
kesime gider. Hayvan varlığı azalır ve et krizi çıkar” uyarısında bulundu.

Bir tarafta girdi maliyetlerinin artışı diğer tarafta da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya
kalan süt üreticileri, önlem alınmaması durumunda 17 ay sonra et krizi çıkabileceği
uyarısında bulundu. Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK)
iş birliğinde, DÜNYA Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde
“Sürdürülebilir Süt Politikası, Sağlıklı Gelecek” konulu online toplantı düzenlendi.
ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, hayvancılık politikalarında sürdürülebilirliğin
sağlanmasında süt üretiminin önemini belirtti. ATB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Hayvancılık Kooperatifleri Başkanı Hüseyin Simav da, Antalya’da yıllık 400 bin ton
süt üretildiğini, bunun sadece 150 bin tonunun kayıt altında sanayiciye ulaştırıldığını
kaydetti.
Kuraklığın hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğini anlatan Simav, “Daha önce kendi
kaynaklarıyla yemini üreten küçük üretici kuraklık nedeniyle bu yıl sıkıntı yaşayacak.
Ciddi tedbirler alınmazsa girdi maliyetlerine dayanamayan küçük aile işletmelerinin
büyük çoğunluğu sonbaharda son nefesini verip, hayvancılığı bırakacak. Devlet süte
acil teşvik vermeli. Yem süt paritesi 1,3 olacak şekilde teşvik verilmeli. Süt biterse 17
ay sonra et krizi çıkar. Hayvanlar kesime gideceği için hayvan varlığı azalır ve et
fiyatları artar” dedi.
“Küçük üretici kan kaybediyor”
Eskişehir Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer
hayvancılıkta küçük üreticinin her geçen gün kan kaybettiğini belirterek, hayvancılığın
sürdürülebilmesi için üreticinin para kazanması gerektiğini söyledi. Özer, “Son
aylarda 478 üyemizden 73 işletme şartlara dayanamayarak işi bıraktı. Süt fiyatı
belirlendiği günden bu yana yeme yüzde 69 zam geldi. Sadece son 15 günde yeme 3
defa zam geldi ama süt fiyatı aynı kaldı. Ulusal Süt Konseyi süt fiyatını belirliyor ama
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girdilere müdahale etmiyor. Süt fiyatına müdahale ediliyorsa maliyetlere de müdahale
edilmeli. Süt ve yem 1.3 pariteye sabitlenmeli. Bu pariteyle sütün fiyatı 3,5 TL olmalı”
diye konuştu.
“İnekler kesime gider”
Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Elmalı Ziraat Odası Başkanı
Salih Kurubaş, “Gerek pandemiden kaynaklı turizmin daralması, gerekse alım
gücünün azalması nedeniyle süt ve süt ürünleri tüketiminde düşüş var. Şu an
ürünümüzü satamıyoruz. Elimizdeki ürünü satamazsak inekler mezbahaya gider.
Yerel yönetimler süt alımı yaparak üreticiyi destekleyebilir” ifadesini kullandı.
Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Küçükçetin ise, Türkiye’de süt tüketiminin yetersizliğini vurgulayarak, “Kişi başı yıllık
süt tüketimi İrlanda’da 125 kilogram, Almanya’da 53 kilogram iken Türkiye’de 40
kilogram. Bu miktar artırılmalı. Süte ulaşımı sağlamalıyız” şeklinde konuştu.
Moderatör Ali Ekber Yıldırım da sağlıklı gelecek için sağlıklı bir süt üretim sisteminin
oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Yıldırım, yılbaşından bu yana hayvancılığın en
önemli girdisi yem fiyatının 8 defa artmasına karşın süt fiyatının yerinde saydığını,
enflasyon kaygısıyla süt fiyatında hep sıkıntı yaşandığını söyledi.
“Kooperatifler sanayici ile çiğ sütte rekabet edemez”
Tüm Süt, Et ve damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer
Solakoğlu, girdi fiyatlarının kontrol dışı yükseldiğini, süt fiyatının girdi fiyatlarıyla baş
edemediğini ifade etti. Solakoğlu, şöyle konuştu: “Kooperatifler büyük sanayici ile çiğ
süt üzerinden rekabet edemez. Sütü yöresel ürünlere çevirerek rekabet edebilir.
Türkiye’de 200’e yakın yöresel peynir çeşidi var. Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin
katma değeri yüksek. Bu potansiyel değerlendirilmeli.’’
“Çiğ süt tarifesinde yağ ve protein oranları piyasaya uygun olmalı”
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Gıda ve Tarımdan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Öz, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) piyasadaki çiğ
inek sütü alımlarında ürün kalitesine göre A, B, C şeklinde sınıflandırılmış yeni fiyat
uygulamasını değerlendirdi. 3 farklı kategorideki yeni fiyat uygulamasını süt
sektörünün gelişimi açısından olumlu bulduklarını belirten Ramazan Öz, ayrıca yeni
uygulamanın doğru kurulduğunda piyasadaki arz-talep durumunu daha da
dengeleyeceğini ve sektördeki haksız rekabet soruna da çözüm getireceğini bildirdi.
Ancak yeni uygulamada Ulusal Süt Konseyi ve Gıda Komitesinin belirlemiş olduğu
sınıflara göre yağ ve protein oranlarına yönelik ilan edilen fiyat ve fiyat aralıklarının
piyasadaki süt fiyatları ile çeliştiğini vurgulayan Ramazan Öz, doğru altyapı
kurulmadan yapılacak yeni uygulamanın piyasadaki arz ve talep dengesini
bozabileceği uyarısını yaptı. Öz, “Sorunlar çözülmeden mevcut fiyat tarifeleriyle
uygulama başlarsa özellikle paketli sütlerde yüksek kalite kayıpları ile karşılaşabiliriz”

görüşünü dile getirdi.
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TZOB Başkanı Bayraktar: Süt yem
paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli
Üreticiye sürdürülebilir gelir sağlanması amacıyla gerekli adımların
atılması talebinde bulunan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
“Üretici 1 litre çiğ süt sattığında 1,5 kilo yem alabilirse üretime devam
edebilir. Süt yem paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Haziran
Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, üreticiye sürdürülebilir gelir
sağlanması amacıyla gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.
İnsan sağlığı için önemli olan sütün, hayvancılık sektörünün de önemli lokomotif
ürünlerinden olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'de içme sütü tüketiminin dünya
geneline göre düşük kaldığını, ülkede yıllık kişi başı içme sütü tüketiminin Ulusal Süt
Konseyi tahminlerine göre yaklaşık 41,5 litre olarak belirlendiğini aktardı.
Süt sektörünün en önemli ayağının üretici olduğunu ve üretici refahının da
sürdürülebilir seviyelerde tutulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Büyük çoğunluğu 1 ile 9 baş denilen küçük ölçekli işletmelerde üretim yapan
üreticilerimizin 2020'de 55 milyar liranın üzerinde bir süt üretimi gerçekleştirdiği
görülmektedir. Bilimsel olarak üretici 1 litre çiğ süt sattığında 1,5 kilo yem alabilirse
üretime devam edebilir. Oysa Mayıs 2021 değerlerine baktığımızda paritenin 0,99
olduğu, bunun da yeterli olmadığı görülmektedir. Bu konuda gerekli adımlar atılmalı,
üreticiye sürdürülebilir gelir sağlanmalı, Okul Sütü Programı yeniden başlatılarak süt
ve süt ürünleriyle çeşitlendirilmeli, süt yem paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli,
hayvancılık destekleri artarak devam etmeli, sürekli artan yem fiyatlarına radikal
tedbirler alınmalı, yem piyasasına müdahale edilmelidir. Bu kapsamda yemde 'tavan
fiyat' uygulanmalı, piyasada yem fiyatları bu seviyenin üstüne çıktığında fiyat farkı
üreticiye destek olarak ödenmelidir."
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'Uzman Eller Projesi' kapsamındaki
üreticilerin projelerine 100 bin liralık
hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık,
gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan "Uzman Eller Projesi"
kapsamındaki üreticilerin projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği
verecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin
Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve
meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su
ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı
projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek.
Kararla, ilgili bölümlerden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bu
sektörlerde girişimciliği destekleyerek söz konusu faaliyetlerin uzman kişiler
tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve
verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek amaçlanıyor.
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100 bin liraya kadar hibe ödemesi
Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki
üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine
yönelik projeler destekten yararlanabilecek.
Uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje bütçesi
katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe
sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.
Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak ve Ziraat
Bankası aracılığıyla ödenecek.
Desteklemeden yararlanamayacaklar
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayan kişiler desteklerden
yararlanamayacak. Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez
faydalanabilecek.
Aynı proje konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından
yararlanan kişiler de bu desteklemeden yararlanamayacak.
Kara esasların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca
çıkarılacak tebliğle belirlenecek.
Bakanlık, destek ödemeleriyle ilgili hususların denetimini sağlayacak tedbirleri
almaya da yetkili olacak.
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Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı ile
görüştüm, faizleri düşürmemiz şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla
görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım"
açıklamasında bulundu.

TRT'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini,
faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.
Erdoğan, konuya ilişkin, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları
bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden
kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu
tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün
mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" ifadelerine yer verdi.
Yeni anayasa için 128 madde üzerinde çalışacağız
Canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan, "Parlamenter demokrasi bizim için mazı
oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayla ilgili olarak 128 madde
üzerinde bir çalışma yapılacağını açıkladı. Erdoğan, yeni anayasa çalışmasının bittiği
zaman taslağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edeceklerini söyledi.
Erdoğan konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:
"128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi
gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz.
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Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla
çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum.
Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla
mı milli bir anayasa yapacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli,
yerli boyutunun olması şart.
Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu.
ABD Başkanı Biden ile görüşme
Ön hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir
gerilim safhasında, bunu soracağız. Artık bıktık, her 24 Nisan gelir, 'Amerika
Ermenilerle ilgili ne diyecek?' Bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi
soyunuyorsun?
Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu? Onların hiçbirisi
bu ifadeyi kullanmadı.
ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin
yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar.
Macron'un kimlerle iş tuttuğunu biliyoruz
NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa
herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye’de
kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz.
Zonguldak'ta müjde vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama
çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.
Mısır'la ilişkiler
Mısır'la Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar geniş bir alanda ciddi iş birliği imkanlarımız
bulunuyor. Mısır halkını çok iyi tanırım, severim, bağlantılarımızın kültürel yönü çok
güçlüdür. Dolayısıyla yeniden bu süreci başlatmakta kararlıyız.
Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu
yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler,
bilecekler." ifadesini kullanarak, "Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu
kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek
sürekli üretmeye devam edecektir." dedi.
7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik
Bütün ilave tedbirlerin bir paketini açıkladık. Salgın döneminde devletimiz tüm
imkanlarını seferber etti. Yaptığımız harcamalar 104 milyar lirayı bulacak. Tüm
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emeklilerimizin bayram ikramiyelerini yükselttik. Kurban bayramında da aynı şekilde
olacak. 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik. Verdiğimiz tüm desteklerin
miktarı haziran sonu itibarıyla 181 milyar liraya ulaşacaktır."
İkinci çeyrekte güçlü bir büyüme öngörülüyor
Ekonomimizin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesi ciddi bir başlangıç oldu. Avrupa'nın en
hızlı büyüyen ekonomisi Türkiye'dir. Göstergeler yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir
büyüme olacağını öngörüyor.
Kanal İstanbul
İlk köprünün temelini Haziran'da atacağız. Ardından 5 köprünün daha temeli atılacak.
Size bir müjde daha vereceğim. Öyle bir şehircilik projesi ki; kanalın her iki tarafında
konutlarla devasa bir şehir oluşacak. Biz bu proje döneminde iki yüz bilim adamıyla
çalışma yürütüldü. Kültürel değerlerin nasıl korunacağına yönelik planlar yapıldı.
Kanal İstanbul projesine kararlı bir şekilde devam ederek güçlü bir adım atalım dedik.
Yerli ve yabancı olmak üzere çok güçlü konsorsiyumlarla projeye devam edeceğiz.
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Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a faiz
tepkisi: Sözlerin ülkeye maliyeti 90
milyar TL

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Erdoğan’ın “Faizleri düşürmemiz şart”
ifadelerinin ardından dolardaki artışa dikkat çekerek, “Bir televizyon programının
ülkeye maliyeti 90 milyar TL” dedi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart” ifadelerine sosyal
medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Merkez Bankası’nın bağımsızlığına vurgu yapan Özcan, “Sn. Cumhurbaşkanı,
‘bağımsız Merkez Bankasının, bağımsız Başkanı!!’ İle faizin düşürülmesi konusunda
görüşmüş. Hala para politikasından, enflasyonla mücadeleden umudu olan var mı
gerçekten? Bütün bunlar %17 TÜFE, %35 ÜFE varken konuşuyoruz” dedi.
"BİR TELEVİZYON PROGRAMININ ÜLKEYE MALİYETİ 90 MİLYAR TL"
Erdoğan’ın faiz açıklamasının ardından dolardaki artışa dikkat çeken Özcan, tepkisini
şu ifadelerle sürdürdü:
450 milyar dolar dış borcu var bu ülkenin. TRT’deki programda,
Sn.Cumhurbaşkanı’nın yaptığı faiz açıklaması nedeniyle kurda yaklaşık 20 kuruşluk
bir artış oldu.
Bir televizyon programının ülkeye maliyeti 90 milyar TL!!!
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TL mevduata stopaj desteği kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs'ta sona
ermesi planlanan stopaj indiriminin üçüncü kez uzatılmasına ilişkin karar
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vatandaşı TL varlıklara yatırımı özendirmek için atılan adımlardan stopaj desteği
uygulaması haziran ve temmuz aylarını da kapsayacak şekilde uzatıldı.
Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.
İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme 2020 Ekim’de devreye alınmış 23
Aralık 2020’de yapılan düzenleme ile 31 Mart’a kadar uzatılmıştı.
Ardından 1 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı Kararı ile stopaj desteği 31 Mayıs’a kadar
uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu.
Düzenlemeye göre 31 Mayıs 2021’e kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari
hesaplarda ve 31 Mayıs 2021’e kadar açılan veya vadesi bu tarihler arasında
yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına mevduat faizlerinden vadesiz
ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli
hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0, enflasyon oranına
bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0
stopaj alınıyordu.
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TL fonlara da stopaj desteği
Öte yandan stopaj desteği bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan sağlanan gelir
ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için de uygulanıyor. 31 Mayıs’ta
bunlar uygulanan destek de sona erecek.
Uygulamada vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5,
vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, vadesi 1 yıldan
uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 0, 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde
tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle
(1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3, 1
yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan
yüzde 0 stopaj desteği bulunuyor.
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Dünya Sağlık Örgütü CoronaVac'ın
acil kullanımını onayladı
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı CoronaVac'ın acil
kullanımını onayladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısı CoronaVac'ın acil
kullanımına onay verdi.
Çin Küresel Televizyon Ağı, DSÖ'nün Sinovac'ın CoronaVac Covid-19 aşısına acil
kullanım onayı verdiğini duyurdu.
Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün
boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği,
hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.
Dünya sağlık örgütü daha önce de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson &
Johnson, Moderna ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.
DSÖ Direktörü'nden 'memnuniyet duydum' açıklaması
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni Sinovac aşısının acil
kullanımına onay verilmesinden mutluluk duyduğunu bildirdi.
Genel Direktör Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelere destek için kurulan yeni tip
koronavirüs (COVID-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) finansman
desteğinde bulunulması için küresel liderlere çağrısını yineledi.
20

02.06.2021
DSÖ'nün, Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermesinden
duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, "Bugün, Sinovac-CoronaVac
aşısının, güvenli ve etkili olduğu tespit edildikten sonra DSÖ acil kullanım listesine
alındığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi. Ghebreyesus, Sinovac aşısının
iki doz uygulanmasının ardından "kalitesinin kesinleştiğini" vurguladı.
Sinovac aşısının kolayca depolanması nedeniyle maliyetinin de uygun olduğuna
dikkati çeken Ghebreyesus, örgütün böylelikle 8'inci COVID-19 aşısına acil kullanım
onayı verdiğini aktardı.
Ghebreyesus, "Bu hayat kurtaran araçları, ihtiyaç duyan insanlara hızlı bir şekilde
ulaştırmak artık çok önemli." ifadesini kullandı.
DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği COVID-19 aşısı, daha
sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum
Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve
Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.
Koca'dan Sinovac mesajı
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dünya sağlık Örgütü'nün onayından
sonra bir tweet atarak "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla
buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

21

02.06.2021

USK: Üretici, sattığı her 1 litre sütten
33 kuruş zarar ediyor
Aslına bakarsanız başlıktaki ifadeyi Ulusal Süt Konseyi (USK) resmi bir cümle ile
belirtmedi ama Konsey’in Haziran 2021 tarihli “Süt ve Süt Ürünleri Bülteni”nde yer
alan veriler açıkça bunu söylüyor.
Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü...
Tüm süt üreticilerimizin Dünya Süt Gününü kutluyoruz.
Tabii şuan üreticilerimizin gündemi dünya süt gününü kutlamak mı yoksa ayakta
kalabilmek mi emin değiliz.
Sahadan gelen bilgiler eşliğinde üreticinin ana gündeminin, aşırı yükselen girdi
maliyetlerine rağmen üretimini aralıksız sürdürerek, ürettiği ürünü zarar
etmeden satabilmek ve mümkünse ayakta kalabilmek olduğunu söyleyelim.
Süt sığırcılığı tarafında litre başına çiğ süt referans fiyatı 2,90 TL olarak belirlenmiş
ve açıklanmış olsa da bugün bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 2,60–2,80 TL
arasında fiyatlar telaffuz ediliyor.
Bugün Dünya Süt Günü dolayısıyla Akıllı Tarım programına konuk olan Adana
Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da söz konusu gelişmeleri teyit ediyor.
Yeniden yazının başlığına dönersek, çiğ süt meselenin yakın gelecekte daha büyük
bir krize dönüşme riski var.
USK’nın bülteninde yer alan verilere birlikte göz attığımızda ne demek istediğimiz
daha net anlaşılacaktır.
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SÜT YEMİ SON 1 YILDA %72 ZAMLANDI
USK’nın verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında kilogram fiyatı 1,78 TL olan süt
yemi, Mayıs 2021 itibariyle 3,06 TL’ye çıktı.
Yani, süt yemi fiyatı son 1 yılda yüzde 72 arttı.

Peki aynı dönemde çiğ süt üretim maliyeti ne durumda?
Onun cevabını da USK veriyor.
USK’ya göre geçen yılın mayıs ayında bir litre çiğ süt üretim maliyeti 2,07
TL iken Mayıs 2021 itibariyle 3,13 TL’ye çıkmış durumda.

Yani üretim maliyetindeki artış yüzde 51,2 düzeyinde.
3,13 TL’ye mal olan çiğ sütün tavsiye edilen satış fiyatı 2,90 TL ve litre başına
verilen süt primi de 30 kuruş. Ama biraz önce de dediğimiz gibi Anadolu’nun farklı
bölgelerinde söz konusu tavsiye fiyatı 2,60-2,80 TL seviyelerinde seyrediyor.
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En son destek ödemesinin geçen ay itibariyle yapıldığını ve söz konusu destek
ödemesinin Aralık 2020 dönemine ait olduğunu da hatırlatalım.
Dolayısıyla çiftçiye bu yılın Ocak-Mayıs dönemine dair destek ödemeleri de henüz
yapılmadı.
ÜRETİCİ 1 LİTRE SÜT SATARAK 1 KG YEM ALABİLİYOR
Dünyada standart olan çiğ süt/yem paritesine göre, üretici 1 litre çiğ süt satarak
1,5 kg yem alabilmesi gerekirken, üretici verilen destekle birlikte şuan ancak 1
kilogram yem alabiliyor.
Bunu biz değil USK verileri söylüyor.
Hatta destekleme dahil edilmediği takdirde 1 litre süt satarak ancak 910 gram yem
alabiliyor.

ÜRETİCİ, 2 AYDIR ZARARINA ÜRETİYOR
USK’nın Haziran bülteninde yer alan “fiyat-maliyet farkı” tabloları ise çiftçinin son 2
aydır kâr etmek bir yana, sattığı her bir litre sütten önemli ölçüde zarar ettiğini resmi
şekilde ortaya koyuyor.
USK’nın “Destek Hariç Fiyat-Maliyet Farkı” hesabına göre üretici her sattığı bir
litre sütte 33 kuruş zarar ediyor.
“Destek Dahil Fiyat-Maliyet Farkı” hesabına göre ise litre başına 3 kuruş
zarar ediyor.
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Özetle USK'nın fiyatına destek dahil olsa da olmasa da süt üreticisi 2 aydır ürettiği çiğ
sütü bırakın maliyetine, zararına satıyor.
ANAÇ HAYVANLAR KESİME GİDİYOR
Mutlu Doğru, “Yem ve saman fiyatlarına eskiden aylık ya da haftalık zam gelirken
artık günlük olarak zam geliyor. Çiğ süt alım fiyatı 2.90 TL oldu ama sanayici talep
daralmasını ve ürünleri satamadığını gerekçe göstererek USK’nın tavsiye fiyatını
uygulamıyor. Çiğ süt üreten çiftçi zarar ediyor, inekler kesime gidiyor” uyarısında
bulunuyor.
Fiyattan öte çiğ sütte istikrar için dünyada kabul gören ve 1,5 olan çiğ süt/yem
paritesinin baz alınmasını gerektiğini belirten Mutlu Doğru, USK’da eşit söz
hakkının olmadığını ve kurulduğu günden bu yana süt sanayicisinin
kontrolünde olduğunu dile getiriyor.
USK’da alınan karar ve fiyatın tavsiye niteliğinde değil bağlayıcı olması
gerektiğini savunan Mutlu Doğru, girdi maliyetlerindeki yükseliş hesaplandığında çiğ
süt fiyatının mevcut şartlarda destekleme primi dahil 4,5 TL olması gerektiğini ifade
ediyor.
Dünya Süt Günü kutlanırken biz de üreticinin içinde bulunduğu durumu resmi veriler
ışığında sizlerle paylaşalım istedik.
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Bu büyüme ne demek mi?

Alaattin AKTAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba

✔ Büyüme özünde üretim demekse, çok üretim de arz artışı sayesinde düşük
fiyat artışı anlamına geliyorsa, enflasyonumuz niye yüksek?

✔ Aynı şekilde yüksek büyümeyi sağlayan üretimi nasıl oldu da çalışan sayısı
azalırken gerçekleştirebildik?

✔ Bizim büyümemiz eşeği kaybedip bulmaya benziyor. Üstelik garibanın bir
ayağı da aksıyor.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü ya, tahmin edileceği gibi
havamızdan geçilmiyor:
“Şu ülkeler arasında birinciyiz, dünyada bilmem kaçıncıyız...”
Büyüdük büyüdük de geldiğimiz düzey neresi? Bu da önemli değil mi...
Daha önce de birkaç kez verdiğimiz bir örnek var. Diyelim Hakkari’ye gelen turist
sayısı yüzde 100, Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 10 artmış. Hakkari
övünüyor, “Turist sayısı artışında birinciyiz” diye. Görünürde haklılar da. Ama
sayıların ayrıntısına bakmak gerek. Hakkari’ye gelenlerin sayısı 50’den 100’e çıkmış;
Antalya’ya gelen turist sayısı ise 1 milyondan 1.1 milyona. Oranlar yönüyle Hakkari
ne kadar övünse az; iyi de bir tarafta 50 kişi artış var, diğer tarafta 100 bin kişi. Haydi
oranları da göz ardı edelim; bir tarafın turist sayısı 100 olmuş, diğerininki 1.1 milyon.
Yan yana bile getirilemez, birlikte düşünülemez, kıyaslanamaz sayılar...
Bizim büyüme kıyaslamalarımız da biraz bu turist sayısı benzetmesini andırıyor. İlk
çeyrekte yüzde 7 büyüdük, ikinci çeyrekte yüzde 25 dolayında büyüyeceğiz; yani
muhteşem bir ekonomik performans sergiliyoruz.
Yaratılan katma değer tüm vatandaşlar arasında tabii ki eşit bir şekilde bölünemez,
bu mümkün değil; ama öyle olduğu varsayımıyla yapılan hesaplama bize kişi başına
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geliri gösteriyor. Hala 8 bin 500 dolar civarında bir kişi başına gelirimiz var. (Çeyrek
bazında nüfus bilinemediği için kişi başına gelir de tam hesaplanamıyor, o yüzden
civarında diyoruz) Üstelik yaklaşık yirmi yıl önce 3 bin-4 bin dolar olan kişi başına
geliri 2013 ve 2014 yıllarında 12 bin doların üstüne taşımış, sonra tekrar 8-9 bin dolar
arasına sıkışmışız.
“Onlardan daha hızlı büyüdük” dediğimiz gelişmiş ülkelerde kişi başına gelir 40 bin,
50 bin dolar düzeyinde. Yani bizim bu ülkeleri yakalayabilmek için daha gidecek o
kadar çok yolumuz var ki...
Bu arada merak da etmiyor değiliz; “Büyümede rekor kırdık” dediğimizde kişi başına
geliri 40-50 bin dolar civarında olan ülkeler "Biz niye bu kadar
hızlı büyüyemiyoruz” diyerek acaba bizi kıskanıyorlar mıdır!
Kaybedileni bulup sevinmek...
Başlıktaki sorumuza dönelim yeniden: “Bu büyüme ne demek?”
Bu soruya herkes kendine göre farklı farklı yanıtlar verebilir elbette.
Ama verilecek bu yanıtların ortak yanı herhalde şu olacaktır:
“Bu büyüme, kaybedilmişin tam olmamakla birlikte yerine konulmasından ibarettir.”
Şu bir yılı aşkın süreye bir bakın!
İnsanlar varlıklarını kaybetti; iş yapamayan işletmeler tümüyle batmamak için uğraş
verdi, direndi; insanlar evlerini, arabalarını sattı.
Kapanan işyerleri yüzünden milyonlarca insan işini yitirdi; insanların ruh sağlığı
bozuldu.
Bu dönemden karlı çıkan istisnai bazı işkolları dışında geliri, refahı azalmayan,
yaşam kalitesi düşmeyen var mı?
Kaybettiğimiz eşeği bulduk, şimdi mutluyuz; ama garibanın bir ayağı aksıyor ve belli
ki canı yanıyor. Biz de bu durumu üzülelim mi, sevinelim mi pek bilemeden çaresizce
izliyoruz.
BU NASIL BİR BÜYÜME!
GSYH, yani gayri safi yurtiçi hasıla özünde üretim demek. Üretiyor ve bir katma
değer yaratıyorsunuz. GSYH başka yöntemlerle de ölçülüyor elbette ama temel olan
üretim.
Üreteceksiniz, hasılanız büyüyecek, elde edilecek bu hasıla vatandaşa olabildiğince
eşit yansıyacak, topyekun bir kalkınmışlık ve refah olacak. İdeal bu!
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Çok üretirseniz bolluk olur dolayısıyla fiyatlar fazla artmaz.
Çok üretmek için çok sayıda çalışana ihtiyaç duyulur, işsizlik yüksek olmaz.
Türkiye’deki tabloya bakalım şimdi...
Fiyatlar artıyor mu, hem de nasıl!
İşsizlik aşağı gidiyor mu, nerede!
Peki ne anladık biz bu büyümeden?
Nisandan nisana son bir yıldaki tüketici fiyat artışı yüzde 17, üretici fiyat artışı yüzde
35 düzeyinde. Büyümede çok gerimizde kalan ülkeler var ya, enflasyonda da onları
çok geride bırakmış durumdayız; ama hem onlar zaten bu konuda kimseyle yarış
halinde değil, olamazlar da.
TÜİK’in atıl işgücü oranı diye adlandırdığı bir anlamda geniş işsizliği gösteren oran
geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 22’lerdeyken bu yıl yüzde 28’lere yükselmiş. Yani
hem daha çok üretmiş ve milli hasılamızı büyütmüşüz ama bunu daha az istihdamla
yapmışız. Ne yani verimliliğimiz mi artmış?
Diğer yandan 24 yaşından küçük üniversite mezunu her 100 gencin 37’si işsiz
geziyor.
Ama neyse ki ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük de yüreklerimize su serpildi!
Hele siz 1 Eylül’de yaşayacağımız ferahlamayı ve o zamanki şenlikler görün! O gün,
“Dünya büyüme görsün” diye hep birlikte haykıracağız...
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Abdulkadir Selvi

Erken seçim var mı?
2 Haziran 2021
Erken seçim var mı? Hemen başta erken seçim yok desem bu yazıyı
okumazsınız ama görünürde erken seçim yok.
Ama muhalefetin erken seçim baskısı iyice artmaya başladı. İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, haziran ayında erken seçime gidileceğini iddia ediyordu
ama haziran geldi seçim yok. Akşener yanıldığını söyledi. “Yeni bir öngörüm
yok” dedi. Yeni bir tarih önermedi ama erken seçim ısrarını sürdürdü.
KILIÇDAROĞLU, ‘SONBAHARDA SEÇİM’ DİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sonbaharda seçimlere gidileceği
görüşünde. Sonbahara şunun şurasında üç ay kaldı ama Kılıçdaroğlu, “Erken seçimi
yapmak zorundalar” diyor. Sonbaharda seçim yapılabilmesi için Meclis’in bugün
toplanıp erken seçim kararı alması gerekiyor. Öyle bir hava yok.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Kılıçdaroğlu’nun ağzını açıp da erken seçim çağrısı yapmadığı bir konuşması yok.
Dünkü grup toplantısında yine erken seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a “Bir an önce seçime gitmeliyiz. Kimden kaçıyorsunuz? Milletten kaçılır mı?
Sandığı koyacaksın, vatandaş seni istiyorsa yine koltuğa gelirsin” diye seslendi.
BAHÇELİ’DEN ‘ERKEN SEÇİM YOK’ ÇIKIŞI
Türkiye yakın dönemde iki kez erken seçime gitti. Biri 3 Kasım 2002 seçimleri, diğeri
24 Haziran 2018 seçimleri. Her ikisinde de erken seçim sandığını milletin önüne
Bahçeli getirdi.
Eğer erken seçime gidilecekse Bahçeli götürür. Ama Bahçeli bir süredir ısrarla erken
seçimlerin olmayacağını savunuyor. Dünkü grup toplantısında, “Kılıçdaroğlu fazla
celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da
kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimlere 754 gün vardır.
Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır” diye konuştu.
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ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINACAK?
Erken seçim tartışmaları yapılırken, göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var.
Parlamenter sistemde erken seçime gitmek kolaydı. Ancak başkanlık sisteminde bu
iş o kadar kolay değil. Ya Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor ya da
Cumhurbaşkanı’nın erken seçime götürmesi ile mümkün oluyor. Ama her iki durumda
da Cumhurbaşkanı’nın geriye kalan görev süresi tamamlanmış sayılıyor. Muhalefetin
Meclis’ten erken seçim kararı çıkaracak sayısı olmadığına göre, Cumhurbaşkanı
daha 2 yıllık süreci varken neden erken seçime gitsin?
ERDOĞAN ERKEN SEÇİME KARŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman seçimlerin zamanında yapılmasını sağladı.
Sadece 27 Nisan e-muhtırası ve Cumhurbaşkanlığı seçimini tıkayan 367 kararından
sonra 2007 yılında erken seçim kararı alarak 22 Temmuz’da seçimlere gitmişti.
Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrılarına ise geçen haftaki AK Parti grubunda
yanıt vermişti. “Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023’tür” demişti.
Erdoğan muhalefetin son dönemde yoğunlaşan erken seçim taleplerine dikkat çekip,
“Seçimin 2023’te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken
seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık” diye konuşmuştu.
ERDOĞAN’IN PLANI NE?
1- Erdoğan 2 yıllık süresi varken erken seçime gitmeyi doğru bulmuyor. Seçimlerin
2023’te yapılmasını istiyor.
2- Pandemi şartlarında milletin iyice bunaldığı ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir
dönemde iktidar seçimlere gitmeyi kesinlikle düşünmüyor.
3- Muhalefet ise pandemi şartları ve ekonomik sıkıntının üst üste bindiği süreçte
iktidarı erken seçime götürmek için çaba gösteriyor.
4- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında bir takvim olduğu söyleniyor. Ama bu erken
seçim takvimi olarak algılanmasın. Pandemi şartlarının düzelmesi ve ekonominin
iyileşmesinden sonra Erdoğan’ın takvimini uygulamaya koyacağı ifade ediliyor.
5- 2021 yılının ikinci yarısında iyileşmenin başlayacağı, düzelmenin ise 2022 yılında
hissedileceği ifade ediliyor.
6- Şimdi muhalefet liderleri geziyor, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt
gezilerine başlayıp, meydanlara çıkacağı söyleniyor.
7- Seçimleri muhalefet değil, koronavirüsün geriletilmesi, pandemi şartlarının ortadan
kalkması ve ekonomini gidişatı belirleyecek.
BİR KORSAN ESNAFIMIZ EKSİKTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pandemi sürecinde il il geziyor, esnafla
sohbet ediyor, halkın derdini dinliyor.
Akşener’in Ankara’ya hapsolmayan liderliği sonuçlarını vermeye başladı. İYİ Parti’nin
oyları yükselmeye başladı.
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Meral Akşener’in puan topladığını gören CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu da gezilere başladı. 24 ile gitmeyi planlayan Kılıçdaroğlu, Aksaray ve
Burdur’u ziyaret etti. Isparta’da kadınlarla gül topladı.
RİZE’DE ARBEDE
Meral Akşener’e nazar mı değdi yoksa başka bir şey mi oldu bilmiyorum. Ancak bir
zamanlama hatası olduğu belliydi. Akşener’in, Rizeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
Filistin’in çocuk katili lideri Netanyahu’ya benzettikten sonra Rize’ye gitmesi doğru bir
davranış değildi. Rize İkizdere’de Akşener’in heyetinde yer alanlarla Rizeliler
arasında kavga çıktı. Akşener gezisini yarıda kesip dönünce olaylar büyümeden
önlendi.
ESNAFLA AKŞENER’İN DİYALOĞU
Akşener’in Hatay Kırıkhan gezisinde ise korsan esnaf skandalı yaşandı.
Akşener esnaf gezisinde bir kuyumcuya giriyor.
Esnafla Akşener arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor:
Akşener: İşler nasıl?
Esnaf: Elhamdülillah.
Akşener: Sizin iyi mi?
Esnaf: Benim iyi, memnunum.
Akşener: Çok şükür, çok şükür. Kaç kişi çalışıyor?
Esnaf: Biz iki kişi çalışıyoruz.
KIRIKHAN’DA KORSAN ESNAF SKANDALI
Bu arada bir şey oluyor. Tezgâhın arkasına geçen bir genç, esnaf gibi konuşmaya
başlıyor. “30 yaşımdayım, Susturulmaktan bıktım. Bu ülkede konuşmak
istiyorum” diye başlıyor konuşmaya. O sırada kuyumcu dükkânının sahibi olan
esnaf, “Bu arkadaş bizimle beraber değil” diyor. Dükkân sahibi esnaf gibi konuşan
genç, işyeri sahibinin tepkisi üzerine CHP Gençlik Kolları’ndan olduğunu itiraf ediyor.
Akşener’in de tadı kaçıyor tabii. Düşünsenize bir gezi düzenlemişsiniz, girdiğiniz
dükkândan korsan bir esnaf çıkmış.
ESNAF NE ANLATTI?
Bu olayın yaşandığı kuyumcu dükkânının sahibi Vedat Uçak’la
konuştum. Akşener’in ziyaretinden önce İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı’nın
dükkânına geldiğini, hoşbeş edip sohbet ettiklerini, Akşener’i de misafir olarak görüp
karşıladıklarını söyledi. Vedat Uçak tam bir Anadolu insanı. Kendisinden izin
almadan, bir gencin tezgâhın arkasına geçip, dükkân sahibi esnaf gibi
konuşmasından rahatsız olmuş. “En azından izin almalıydı. Sanki bizim
yanımızdan biriymiş gibi hareket etmesi ağırımıza gitti” diyor.
SOKAĞA DİKKAT
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’la konuştum. Yaşananlardan dolayı
tepkiliydi. “Kargaşadan, kurgudan, kaostan, sokaktan iktidar çıkmaz” dedi.
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Esfender KORKMAZ

Halka yansımayan büyüme
2 Haziran 2021 Çarşamba
Bu sene yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) büyüme yüzde 7
oldu. Fert başına gelir yüzde 6,4 oranında arttı. Büyüme mal ve hizmet üretiminde,
yaratılan katma değerde artış demektir. Üretim artığına göre, istihdamın da artmış
olması gerekiyor. Ne var ki, 2020 ilk çeyreğine göre 2021 ilk çeyreğinde, istihdam
artışı yok, işsizlik oranı aynı seviyede ve atıl işsizlik oranı da tersine artmış. 2020 ilk
çeyreğinde yüzde 21,8 olan işsizlik atıl iş gücü oranı 2021 ilk çeyreğinde yüzde
27,8'e yükselmiş.
Yoksul sayısında da bir azalma yok, tersine esnaf ve çalışanlarda yoksul sayısı
artmış. Yani büyüme halka da yaramadı. Başka bir ifade ile büyüme iktisadi gelişme
sağlamadı. Halkın refahı artmadı. Yandaş müteahhitlerin, tarikatların, din tacirlerinin,
insan sağlığı üstünden spekülatif para kazananların geliri arttı.
Türkiye otokrasiden önce, aksak demokrasinin olduğu 2013 yılından önce böyle
değildi. Büyüme kısmen de olsa halka yansıyordu. Artık başkanlık sistemi ile gelen
fiili otokrasi ile ne kadar büyürsek büyüyelim kalkınma sağlayamayız. Artık kalkınma
umudumuz yalnızca demokrasiye bağlı olarak gerçekleşecektir.
Gelişmekte olan ülkelerde demokrasi geliştikçe, toplum siyasi tercih yoluyla daha iyi
yaşam koşulları, sağlık ve eğitim hizmetleri, temiz suya erişim gibi gelişmiş
ülkelerdeki hizmetleri talep ederler. Dikta rejimlerde bunu yapamazlar. Her şey
baştakilerin vicdanına kalmıştır. Ne var ki despot yönetimler vicdani muhasebe içinde
değil, iktidarda kalma hesabı içinde olmak zorundadırlar.
Zaten, Venezuela, Etiyopya, Türkiye, İran, Afganistan, Tayland gibi ülkelerin
potansiyel imkânları olduğu halde, geri kalmış olmalarının tek nedeni despot
yönetimlerdir.
Petrol dünyaya hâkim olurken, dünyanın en yüksek petrol rezervlerine sahip
Venezuela'da despot Maduro yönetimine karşı sokaklarda her gün insanlar ölüyor,
ekonomik kaos yaşanıyor.
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Demokrasilerde; girişim ve risk alma hürriyeti, mülkiyet hakkı ve bu hakkın hukuk
düzeni ile teminat altına alınması, üretim faktörlerinin serbestçe kullanılmasını
sağlayan bir hukuki ve sosyal düzen, basın özgürlüğü, düşünce ve fikir hürriyeti,
haberleşme hürriyeti, devletin ve siyasi iktidarların iktisadi ajanlar ve üretim faktörleri
karşısında tarafsız olması halinde ancak insanlar kendi yaşam ve refahlarını da daha
etkin planlayacaktır. Kaldı ki demokrasiler yatırım için güven ortamı yaratır. Geleceğe
ilişkin belirsizlikleri azaltır.
AKP iktidarında Türkiye; erken sanayisizleşme dönemine girdi, 2017 yılında insan
hakları ve siyasi özgürlükler açısından, özgür olamayan ülkeler statüsüne geriledi,
2007 yılından beridir de orta gelir tuzağına düştü. Ekonomi istikrarsız, zikzaklı bir
büyüme trendine girdi.
Orta gelir tuzağına düşen ülkelerde, tasarruf ve yatırım düzeyi düşük kalır. Faktör
verimliliği düşer. İşsizlik artar, talep artışı zayıf kalır. Bütün bunlar büyümede istikrarı
bozar. Orta gelir tuzağına düşen ülkeler iktisadi kalkınmaya, gelişmeye mola vermiş
olurlar.
Türkiye'de bunun tek nedeni önce iktidar partisi liderinin hem partiye, hem
parlamentoya, hem de devlet yönetimine tek başına hâkim olma isteğidir. Sonra da
FETÖ teröründe yaşadığımız gibi siyasi İslam'ın devleti ele geçirme teşebbüsüdür.
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İbrahim Kahveci

İşler iyi değil
Yüzde 7,01 büyüme geldi ya, bir sevinç bir sevinç; sormayın. Bir anlık parlaklık ile
hemen slogan atmaya bayılıyoruz.
Oysa çukurda havaya zıplayıp uçtuğumuzu sanmaktan başka bir şey yaşamıyoruz.
Evet, çukurdayız.
Hem de büyük bir ekonomik buhran çukurunda.
Bakınız, işsizlik olarak 2015 yılı dahil makul sınırın üzerindeyiz. Yapısal olarak ise
2007-08 yıllarında başlayıp, 2013-14 yıllarında filizlenmeye başlayan ekonomik
dönüşüm sorunları da bizi bekliyor (bu sorunu muhalefet çözmek zorunda kalacak).
Hadi yapısal dönüşümü bu iktidardan hiç beklemeyelim. Onların bildikleri tek
şey, kredi verip milleti faize boğmaktır. (Meydanlarda da faize karşı bolca söylem
söyleriz ama bakmayın siz buna..)
İşsizlik sorunu çözülmek yerine artarak devam ediyor. 2016 yılı ilk çeyrekte işbaşında
olan nüfus 25.489 bin kişi; ya şimdi? 2021 ilk çeyrekte işbaşında olan nüfus 25.839
bin kişi.
Aradan 5 yıl geçmiş ve işbaşında olan nüfus sadece 350 bin kişi artabilmiş.
2018-1.çeyreğe göre ise durum daha da kötü. Tam 3 yıl önce işbaşındaki çalışan
sayısı artık 1 milyon 319 bin kişi daha az (27.158 binden 25.839 bine düştü).
2018-2021/1.çeyrek toplam büyüme oranı sadece yüzde 8,92...
3 yıllın toplamında geldiğimiz nokta %8,92 büyüme olmuş.
Ama durun, bu büyüme de zaten sanal. Yani çalışana vs yansımamış.
Hatta enflasyon baskısından (gerçek enflasyonun düşük gösterilmesinden) gelen
bir sanal büyüme...
Düşünsenize, haftalık çalışan sayısı düşmüş ve bizi büyümüşüz (2018/1.2021/1.çeyrekler çalışılan saat sayısı 1 milyon 218,6 bin saatten 1 milyon 081,3 bin
saate geriledi)
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Çalışan sayısı artmamış, çalışılan saat sayısı azalmış ama ne artmış?
2018/1. çeyrek sonunda mali olmayan kesimin kullandığı toplam kredi tutarı 2 trilyon
084 milyar lira. Bu tutar 2021/1. çeyrek sonunda 3 trilyon 495 milyar liraya ulaşıyor.
Evet, ülkemizde kredi kullanımı yaklaşık olarak 2 trilyon liradan 3,5 trilyon liraya
yükseliyor ama;
1- çalışan sayısı artmıyor, tersine azalıyor
2- gelir ise çok az oranda artmış gözüküyor ama o da sanal...
Şimdi siz bu ekonomide işler yolunda, işler açıldı ve sorunlar halledildi mi
diyorsunuz?
***
Şöyle düşünün...
Siz bir bankasınız ve müthiş kredi veriyorsunuz. Ama kredi verdiğiniz piyasada bir
büyüme yok... Hatta işler açılmadığından istihdam bile artmıyor.
Acaba sizin banka olarak durumunuz nedir?
Kredi verdiniz ama sizden kredi kullanan ekonomi 3 yıldır adeta yerinde sayıyor. Ne
üretim artışı, ne de istihdam artışı...
O zaman bir risk analizi gerekmiyor mu?
Bunca kredi nereye gitti? Kredi alanlar ne yapıyor? Ve de krediler size nasıl geri
ödenecek?
İşlerin iyi gitmediği bir ekonomide kredi geri dönüşleri elbette sorgulanacaktır. Elbette
bugünlerde pandemi nedeniyle de bir kapanma vardır. Ama bunlar temel sorunları,
yani ekonomik buhranda çırpındığımızı örtmez.
İşlerin iyi gitmediği sadece toplam gelir üzerinden görülmüyor. Hadi aynı gelir
seviyesinde kaldığımızı kabul edelim ama işin bir de paylaşım tarafı var.
Bir ülkede bir yanda lüks araba kuyruğu ile yan tarafta bir ekmek kuyruğu aynı anda
yaşanabilir mi?
Ya da, yoksulluk kuyruğu ile lüks tüketim kuyruğu olan bir ülkede yaşanabilir
mi?
Bir ülkede tarlada 70-80 kuruş olan karpuz ile aynı ürün raflarda 4-5 lira ise sizce o
ülke yönetiliyor mu?
Aslında bu soru bütün sorunları da izah ediyor.
Sizce Türkiye yönetiliyor mu?
O zaman bunca sıkıntı neden...
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BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin
gündeminin çarpıtılmasına izin
vermiyor
Türkiye'nin gündemi bazen uzay boşluğuna atılmış ve rastgele değiştirilebilen bir
cisme benziyor. Eğer bu gündemi önüne gelen kendi kafasına göre şekillendirirse,
erken seçimle başlayıp saçma sapan kasetlerle sürdürülen ve bazıları cadı
masallarına benzeyen maddelerle doldurabilirsiniz. Bu arada Atatürk düşmanları
falan da devreye girip, gerçekten dayanaksız suçlamalarla kendi tarihimizi altüst
etmeyi deneyebilirler.
Erdoğan ve Bahçeli
Bereket bugünden boşluğa bırakılmış bir uzay cismi değildir... Adına Cumhur
İttifakı denilen siyasi oluşum, gündemi ustaca şekillendirmekte ve akıl dışılıkların
elinde bu gündemin deforme edilmesine izin vermemektedir. Bir yanda
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diğer yanda MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, gündemi çarpıtanları her zaman gerçeğe ve akla davet ediyorlar. Son
olarak Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gerçek gündemden sapanlara gerekli
uyarıları yaptı.
Erken seçim
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP'nin erken seçim çığırtkanlığına
karşı, "CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki
acelesi var. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma,
ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık
aklından çıkarma. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır" dedi.
Siyasi ahlak
Bahçeli'nin akılda kalması gereken uyarılarından bazıları şöyle: "Siyasi mücadelenin
bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. Zillet partileri, zalimlerin
elindeki kozdur. Yeter ki ağızlarına bal sürülsün. Sinek gibidirler, pekmezciyi hemen
tanırlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Fitnecidirler. Türkiye işte
böylesi bir muhalefete maruzdur."
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Terör musibeti
"Türk milletini terör musibetiyle yaşamaya hiç kimse alıştıramayacaktır. Diken battığı
yerden çıkarılacaktır. Kahraman TSK ile ve diğer tüm güvenlik güçlerimizle gurur
duymak, milli ve manevi vecibedir. PKK'nın açtığı kanlı sayfa kapatılacak, FETÖ'nün
kalıntıları, elebaşları yakalanıp cezalandırılacaktır."
Atatürk ve biz
"Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir; ona laf yoktur. Baş giderse
börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza bir daha da geri
gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti'ne
tahammülsüzlüktür. İdeolojik dogmalarla, ilkel bir taassupla Atatürk düşmanlığı
yapmak hıyanete hizmettir."
Zavallılar
"Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Ey kendini
bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı,
doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur yoksa vaftiz mi ettirilirdiniz? Atatürk'e
saldıran zavallılar, sizin Don Kişot'tan ne farkınız vardır?"
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