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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
7 Ekim 2021 Perşembe 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUN 

7335 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

 

TBMM KARARI 

1308 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun 

Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden 

Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4606) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve 

Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 4607) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4608, 4609, 4610, 

4611) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği 

–– Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 

 

KURUL KARARLARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10442-1 ve 10442-2 

Sayılı Kararları 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2016/14675 Başvuru Numaralı Kararı 

 

YARGITAY KARARLARI 

–– Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-6.pdf


07.10.2021 

3 

 



07.10.2021 

4 

 



07.10.2021 

5 

 



07.10.2021 

6 

 

 
  



07.10.2021 

7 

 

14 yıl sonra tahılda yine enerji krizi! 
Dünyayı 2007/2008 yıllarındaki gıda krizine sürükleyen bir dizi faktörün 

başında petrol fiyatlarındaki sert artış geliyordu. Şimdi de tarlalarda 

doğalgaz şoku yaşanıyor. Analistler ‘gelecek 12 ayda fiyat artışı sürecek’ 

diyor. 

 
EVRİM KÜÇÜK 

Dünyada birçok ülkeyi ve sektörü tehdit eden enerji krizi tarıma sıçradı. Doğalgaz 

darboğazı Çin, Hindistan, Avrupa ve ABD’nin birçok bölgesinde maliyetleri artırarak 

tarımsal üretimde sıkıntı yaratıyor. Bu da tahıl fiyatlarına yansıyor. Ürün hasadında 

yaşanan sorunların yanı sıra çiftçilerin daha düşük maliyetli ürünlere yöneleceği 

kaygısıyla buğday, soya, mısır, şeker, pamuk fiyatlarında artış yaşanıyor. Zaten son 

yılların en yüksek seviyesinde olan fiyatların gelecek 12 ay içinde tırmanmaya devam 

edeceği tahminleri yapılıyor. 

Şiddetli bir enerji krizi dünya tarım ve gıda fiyatları için her zaman en büyük risk 

unsurlarından biri olmuştur. Tarımsal üretim, ya doğrudan fosil yakıtlar ya da enerji 

yoğun gübre gibi girdiler yoluyla büyük bir enerji tüketimi gerektirir. Daha yüksek 

enerji fiyatları maliyetleri artırmasından dolayı üretimi düşürür, üreticinin başka 

alanlara kaymasına neden olur ve fiyatların yükselmesine yol açar. Enerji ile ilgili 

üretim giderleri mahsuller arasında farklılık gösterebilir. 

En çok mısır, buğday ve pirinci etkiliyor 

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yapılan bir araştırmaya göre dönüm bazında 

bakıldığında, sekiz ana tarım mahsulü mısır, sorgum, arpa, yulaf, buğday, pirinç, 

pamuk ve soya fasulyesi içinde enerji kaynaklı en yüksek maliyeti sahip ürünler mısır 
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ve pirinç. Analize göre en düşük ürün ise soya fasulyesi. Araştırmanın sonuçlarıyla 

paralel bir şekilde son günlerde buğday, mısır ve pirinç fiyatlarında artış 

gözlemleniyor. Küresel vadeli işlemler piyasalarında tarım ürünleri fiyatındaki artış bu 

ay ortalama yüzde 2’yi buldu. Özellikle Çin ve Hindistan’da elektrik kesintileri fiyat 

artışlarını tetikliyor. Başlıca üreticilerde hasat mevsiminin verimsiz geçeceği endişesi, 

soya fabrikalarının enerji sıkıntısı nedeniyle kepenk indirmesi, çiftçinin buğday ve 

mısır yerine farklı ürünlere yöneleceği beklentisi analistlere göre gelecek 12 ay 

boyunca tahıl fiyatlarını yukarı taşımaya devam edecek. 

2007 gıda şokunu da enerji tetiklemişti! 

Dünyayı 2007/2008 yıllarındaki gıda krizine sürükleyen bir dizi faktörün başında 

petrol fiyatlarındaki sert artış geliyor. Enerji yoğun bir sektör olan tarım, petrolün 

yükselmesiyle yüksek girdi maliyetleriyle karşı karşıya kalınca tahıl fiyatları 

yükselmeye başlamıştı. Petrolün yükselmesi ayrıcı biyoyakıt talebini artırarak tarım 

ürünlerinin sofra yerine enerjiye dönüşmek için fabrikalara taşınmasına neden 

olmuştu. Buna ticari kısıtlamalar da eklenince küresel bir gıda şokunun fitili 

ateşlenmişti. 
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Gübre girdisi amonyakta üretim krizi 

büyüyor 
Artan doğalgaz fiyatları Alman şirketlerin amonyak üretimini kısmalarına 

yol açıyor. BASF'nin ardından, amonyak üreticisi SKW Stickstoffwerke 

Piesteritz de üretimi kısma kararı aldı. 

 
Avrupa’da yaşanan enerji krizi, kış aylarının yaklaşmasıyla her geçen gün kötüye 

gidiyor. 

Elektrik ve doğalgaz fiyatları neredeyse her gün yeni bir rekor kırarken, bazı enerji 

şirketleri artan maliyetler nedeniyle operasyonlarına geçici süreyle ara vermeye 

başladı. Alman amonyak üreticisi SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Salı günü 

yaptığı açıklama ile doğalgaz fiyatlarındaki artışın etkisini telafi edebilmek için 

üretimini yüzde 20 azaltacağını duyurdu. 

Energy Intensive Users Group da İngiliz hükümetine acil önlemler alma çağrısında 

bulundu. Gruptan dün yapılan açıklamada, doğalgaz krizinin gübreden metallere tüm 

sektörleri olumsuz etkilediği, hükümetten bir adım gelmediği takdirde üretim kesintileri 

ve arz zinciri darboğazları yaşanacağı uyarısı yapıldı. 

Bu arada Fransa, İspanya, Çekya, Yunanistan ve Romanya; Avrupa Birliği’ne gaz 

fiyatlarında yaşanan sert yükselişe karşı acil adım atma çağrısında bulundu. 
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BASF amonyak üretimini kısıyor 

Daha önce Alman kimya şirketi BASF de iki tesiste amonyak üretimini azaltma kararı 

almıştı. 

BASF konu hakkında yaptığı açıklamada Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında yükseliş 

nedeniyle bölgede amonyak üretiminin zorlu bir hale geldiğini duyurmuştu. 

Açıklamada “BASF Anthwerp ve Ludwigshafen bölgelerindeki üretimini azaltma 

kararı aldı. BASF gaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek ve 

buna bağlı olarak amonyak üretiminde ayarlamaya gidecek” ifadeleri yer almıştı. 

Avrupa’da doğalgaz fiyatları arzda yaşanan sıkıntılarla son aylarda rekor seviyeye 

yükseldi. Doğalgaz ve enerji fiyatlarında öngörülemeyen bu artış AB enerji liderlerinin 

de gündeminde yer alıyor. 
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Mısır fiyatları üç gündür düşüyor 
Mısır fiyatları, ABD'de devam eden hasat döneminin etkisiyle üst üste 

üçüncü günde de geriledi. 

 
Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de hasat döneminin 

hızla devam ederek zaten bol olan küresel arzı daha da artırmasıyla üst üste üçüncü 

günde de geriledi. 

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları 

yüzde 0.1 gerileyerek 5.37 dolar/bushel, yani 211.4 dolar/ton seviyesine indi. 

Commonwealth Bank of Australia'nın tarım strateji direktörü Tobin Gorey, "Mısır 

hasadındaki iyileşme piyasalardaki iyimserliği kötü etkiledi" dedi. 

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) pazartesi günü yaptığı açıklamada, mısır hasadının 

%29'unun tamamlandığını ve beklentilere paralel şekilde beş yılın ortalaması olan 

yüzde 22'inin üzerinde yer aldığını belirtti. 

Öte yandan buğday fiyatları dünkü düşüşün ardından toparlanırken, soya fasulyesi 

hafif geriledi. Buğday yüzde 0.5 artışla 7.48 dolar/bushel yani 274.8 dolar/ton 

seviyesine yükseldi. 

Soya fasulyesi yüzde 0.1 düşerek 12.49 dolar/bushel yani 458.9 dolar/ton seviyesine 

geriledi. 
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TMO, 325 bin ton mısır alacak 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 325,000 ton yemlik mısır alımı için 

uluslararası ihale açtı. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 325 bin tonluk yemlik mısır için 14 Ekim'de 

tamamlanacak bir ihale açtığı belirtildi. 

Bloomberg'in haberine göre teslimatların 15 Kasım-6 Aralık arasında yapılması 

öngörülüyor. 

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre bu teslimatların 50 biner tonu Derince, 

İskenderun, Mersin, İzmir ve Bandırma limanlarından yapılacak. 

25 biner tonu ise Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarından teslim alınacak. 
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Soya fasulyesi fiyatları yılın en 

düşük seviyesini gördü 
Soya fasulyesi fiyatları, ABD'de hasat dönemi olmasından dolayı 

stokların dolması nedeniyle aralık sonundan bu yana görülen en düşük 

seviyeyi gördü. 

 
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de hasat 

dönemi olmasından dolayı stokların dolması nedeniyle aralık sonundan bu yana 

görülen en düşük seviyeyi gördü. 

Soya fasulyesi, yüzde 0.3 değer kaybederek 12.32 dolar/bushel yani 452.7 dolar/ton 

seviyesine geriledi. Fiyatlar gün içerisinde 21 Aralık'tan bu yana görülmeyen 12.31 

dolar seviyesine kadar geriledi. 

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları 

yüzde 0.5 azalarak 5.38 dolar/bushel, yani 211.8 dolar/ton seviyesine geriledi. 

Buğday fiyatlarında da düşüş yaşansa da güçlü talep kayıpları sınırlandırdı. Buğday, 

yüzde 0.3 gerileyerek 7.54 dolar/bushel yani 277.0 dolar/ton seviyesine düştü. 
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Yerli otomobil TOGG'un son durumu 

paylaşıldı 
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan bir kare yeni fotoğraf sosyal 

medyada paylaşıldı. 

 
TOGG'un bugün aerodinamik ve aeroakustik testleri yapıldı. Testler sonucunda bir 

kare fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı. 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi twitter hesabından paylaşılan otomobilin 

son fotoğrafıyla birlikte, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. 

Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi. 
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Son dakika! Faiz indirimi sonrası 

Merkez'den yatırımcılara ilk mesajlar 

 
  

Son dakika haberi... TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu faiz indirimi sonrası 

yatırımcılarla buluştu. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Yılın geri kalanında cari 

işlemerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama 

görüyoruz" dedi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri faiz indiriminin ardından 

yatırımcılarla ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Toplantıda konuşan TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne 

çıkanlar şöyle: 

Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat 

çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz. 

Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının 

salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. 

Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın 

ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. 

Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini 

öngörüyoruz. 
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"PARA POLİTİKASINDA ÇEKİRDEK ENFLASYON GELİŞMELERİNİ 

DEĞERLENDİRDİK" 

Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep 

unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin 

ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik. 

Rezervlerimiz 85 milyar ABD doları seviyelerinden 122 milyar ABD doları seviyesine 

ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. 
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Bakan Elvan: 10 yılın Yeni Vizyon 

Belgesini kabul ettik 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı İktisadi İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısında gelecek 10 

yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettiklerini 

bildirdi. 

 
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'te düzenlenen toplantı 

kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile ikili ilişkileri 

daha da ileri taşımak adına verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

İkili ve çok taraflı platformlarda Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu Macaristan 

Maliye Bakanı Mıhaly Varga ile de bir araya geldiklerini kaydeden Elvan, "Ülkelerimiz 

arasında işbirliğini daha da pekiştirmek adına istişarelerde bulunduk. OECD Bakanlar 

Toplantısında önümüzdeki 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini 

kabul ettik. Kurucu üyesi olduğumuz OECD'de; sürdürülebilir, yeşil, kapsayıcı ve 

dirençli büyüme için yapılacak çalışmalarda aktif rol almaya devam edeceğiz." 

değerlendirmesinde bulundu. 
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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme 

beklentilerini revize etti 
Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini 

yüzde 5'ten yüzde 8,5'e yükseltirken 2022 yılı için büyüme tahminini 

yüzde 4,5'ten yüzde 3'e ve 2023 beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4'e 

düşürdü. 

 

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi sonbahar ekonomik görünüm 

güncellemesinde, 2021’deki güçlü toparlanmanın bölgedeki yükselen ekonomileri 

canlandırdığını belirtti. 

Raporun Türkiye sayfasında kırılganlıkların ön plana çıkarılması dikkat çekti. 

Türkiye’nin 2002-2017 arasında üst orta gelir grubuna yükselmesinin ardından reform 

ivmesinin azalmasıyla üretkenliğin düştüğü, büyümenin kredi paketleri ve iç talebe 

dayalı gerçekleştiği, bunun da kırılganlıkları güçlendirdiği belirtildi. Kırılganlık 

unsurları ise yüksek özel sektör borcu, kalıcı cari açık, yüksek enflasyon ve yüksek 

işsizlik olarak sıralandı. Ayrıca Ağustos 2018'den bu yana makro-finansal 

istikrarsızlık nedeniyle kırılganlık unsurlarının daha da kötüleştiği raporda yer aldı. 

Türkiye’nin ekonomik tamponları göreli olarak daha zayıf durumda salgın dönemine 

girdiği belirtilen raporda, hızla önlemlerin alındığı ancak gevşek para politikası ile 

kredi genişlemesinin araç olarak kullanıldığı, aşılamanın hızlanmasıyla da 

kısıtlamaların hızla kaldırılarak adım atıldığı, böylece dış talebin de olmasıyla 

ihracatın güçlendiği, bunun da ekonominin ikinci çeyrekte çift hane büyüdüğü, 

istihdamın da kriz öncesine geldiği kaydedildi. 
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Buna karşılık yüksek dış finansman ihtiyacının kısa vadeli borçla karşılandığı, yüzde 

20’lere dayanan bir enflasyon olduğunun altı çizildi. Türkiye’nin reform ihtiyacı ve 

yabancı yatırımcı güveni kazanmaya ihtiyacının altı çizilirken, küresel yeşil 

politikaların yüksek karbon salımı yapan Türkiye sanayisi açısından risk unsuru 

olduğu raporda yer aldı. 

Kısa vadeli görünüm 

Kısa vadeli görünüme yönelik ise raporda; Türkiye’nin salgın önlemlerini gevşetmesi, 

özel sektör yatırımları artışı, dayanıklı tüketim malları üretimi artışı, hizmet 

sektörünün açılması ile Asya ülkelerinin tedarik zorlukları nedeniyle AB’ye daha fazla 

ihracat yapma fırsatı bulunmasının çift haneli büyümeye imkan sağladığı anlatıldı. 

TL’deki zayıflama ve emtia fiyatlarıyla enflasyonun yükseldiği belirtilen raporda, 

Merkez Bankası’nın faiz indirerek negatif reel getiriye gelmesi, başkanlarının sık 

değişmesinin politika belirsizliği yarattığı vurgulandı. Kredi büyümesinin güçlü ancak 

yavaşlama eğiliminde olduğu, bankacılık karşılık uygulaması nedeniyle takipteki 

alacakların düşük seyrinin sürdüğü, merkezi yönetim genel açığının GSYH’nin 1,6’sı 

ile düşük olduğu belirtilen raporda, cari açığın da GSYH’nin yüzde 3,9’u ile olumlu 

seyirde olduğu kaydedildi. 

Net rezervler -21,1 

Takas anlaşmaları ve IMF desteği ile rezervin brüt 122 milyar dolara yükseldiği, 

ancak net rezervlerin hala -21,1 milyar dolar olduğu belirtilen raporda, istihdamın 

toparlandığı ancak işgücüne katılımın hala zayıf olduğu anlatıldı. Aşılamanın ilk 

dozda yüzde 86,5’a gelmesine karşılık aşılama oranının düşük olduğu illerin etkisiyle 

vaka artışının günlük 20 bin, ölümlerin de 250 kişi bandında olduğu kaydedildi. 

Dünya Bankası büyüme tahminleri 

Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini 2021 için yüzde 5’ten yüzde 8,5’e 

yükseltirken, 2022 için yüzde 4’ten yüzde 3,5’e, 2022 için yüzde 4,5’ten yüzde 4’e 

çekti. Buna gerekçe olarak ise makro finansal riskler, enflasyon, Türkiye’nin ana 

ihracat pazarlarındaki olası değişiklikler olarak sıralandı. Turizmin etkisiyle cari açığın 

2021'de GSYİH'nın yüzde 3'üne düşmesi, genel hükümet açığının 2023’e kadar 

GSYH’nin yüzde 3,4’üne inmesinin beklendiği kaydedildi. 

Olası risklere karşılık, küresel talepteki hızlı toparlanmanın küresel sıkılaştırma riskini 

dengelediği raporda belirtildi. Buna karşılık risk unsurları, Türkiye’deki gevşek para 

politikasının yatırımcı güvenini azaltması, oynaklığın artması olarak sıralandı. 

Bankacılık sektörünün sermaye ve döviz varlığı açısından güçlü olduğu ancak 

salgında karşılık ayırmaya yönelik gevşek tedbirlerin kaldırılmasıyla bilançolarda 

baskı oluşabileceği kaydedildi. 
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Türkiye’de yoksulluğun arttığı ancak kamu hane halkı destekleriyle kötüleşmesinin 

önlendiği ancak gelecek için desteğe ihtiyacın sürdüğü, kırılgan gruplar için destek 

verilmesi gerektiği anlatıldı. 

Bölge ekonomisi 

Raporda bölgenin 2021 ilk yarısındaki büyümesinin şaşırtıcı olduğu belirtilerek, yıl 

sonu büyüme tahmini yine bölge için yüzde 5,5 olarak güncellendi. Toparlanmanın 

Avro bölgesindeki canlanma, emtia fiyatlarındaki sert yükseliş ve ihracattaki artış, 

aşılama ve destek paketleri kaynaklı olduğu kaydedildi. İç talepteki bir daralma ve 

COVID-19 varyantlarının yayılması ise risk unsuru olarak gösterildi. 

Aşıya erişim ve aşı tereddütlerinin belirsizlik unsuru olduğu kaydedilen raporda, 

ayrıca toparlanmayla beraber yükselen enflasyon, dış finansman koşullarının ani 

zorlaşması, siyasi ve jeopolitik risklerin kırılganlık yarattığına işaret edildi. Raporda, 

bölge ülkelerinin “rekabetçi iş ortamı yaratması ve kaynak tahsisinin üretken 

sektörlere kaydırılması” tavsiyesi yer aldı. 

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Baş Ekonomisti Asli Demirgüç-Kunt şirketler 

için rekabetçi bir ortamın sağlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, “Daha 

rekabetçi piyasaların ve rekabeti koruyan daha güçlü politikaların olduğu ülkelerde,  

daha üretken şirketler için yeniden dağılım daha da fazla olur” dedi. 

Üretken olmayan şirketler ve büyük şirketler daha fazla devlet desteği aldı 

Raporda yer verilen bilgilere göre bölgede COVID-19 salgında şirketlerin yüzde 50’si 

herhangi bir devlet desteğinden yararlandı ancak daha az üretken şirketler devlet 

desteklerinden daha fazla yararlandı. Ayrıca büyük şirketler de küçük şirketlerden 

daha yüksek oranda destek aldı. Salgın döneminde seçici değil, bütün şirketlere 

destekleme yapıldı. 

Tavsiye: Rekabetçi iş ortamı 

Dünya Bankası raporunda, salgında uygulanan devlet desteklerinin kademeli olarak 

yeniden yapılandırılarak, şirketlerin dayanıklılık ve sürdürülebilirliğini hedefleyen, 

uzun vadeli ekonomik büyüme için rekabetçi iş ortamı yaratma tavsiyesi verildi. 

Rekabetçi iş ortamı çerçevesi 

Banka raporunda rekabetçi iş ortamının çerçevesi ise  iflas ve ihtilaf çözüm yollarının 

güçlendirilmesi, pazara yeni şirket girişinin kolaylaştırılması, finans sektörünün özel 

sektöre kredilerini artırma kapasitesinin güçlendirilmesi ile kurumsal-yasal yapının 

güçlendirilmesi olarak çizildi. 

Kaynak tahsisinin verimli olabilmesi rekabetçi iş ortamına bağlı 
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Raporda yer alan “COVID-19 Sonrası Rekabet ve Şirketlerin Toparlanması” başlıklı 

özel bir analizde, ankete dayalı analiz yayımlandı. Buna göre, salgın şirketler 

üzerinde farklı farklı etkiler yarattı. Ortak sonuçlara bakıldığında, bütün şirketlerde 

aylık satış düşüşü ve tam zamanlı çalışan sayısı azalması gözlendi. 2021 Mayıs 

itibariyle şirketlerin yüzde 25’i gelecek altı ay içinde vadesi dolacak bir 

yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini beyan etti. Küçük, göreli olarak daha yeni 

kurulmuş ve kadınların işlettiği işletmeler salgın şokunun ardından hala satışlarında 

iyileşme sağlayamadı. 

Kriz ortamlarında kaynak tahsisinin az üretken yerine daha üretken şirketlere 

kayması gözlenebilmektedir. Bunun olduğu ülkelerin göreli olarak daha rekabetçi 

pazarlar olduğu görülmüştür. Raporda “Gerçekten de, kriz öncesi işgücü üretkenliği 

yüksek olan şirketler satışlarında ve istihdamlarında kriz öncesi işgücü üretkenliği 

düşük olan şirketlere göre çok daha küçük düşüş kaydetmişlerdir. Ayrıca daha 

üretken şirketler online ortamlardaki faaliyetlerini ve uzaktan çalışma olanaklarını 

arttırarak krize daha iyi bir şekilde uyum sağlayabilmişlerdir” bilgisine yer verildi. 
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Reel Efektif Kur, üst üste 3. ayında 

da yükseldi 
Reel Efektif Kur, eylül ayında 63,09 seviyesine yükseldi. Ağustos ayında 

62,89 olarak açıklanan kur, 62,82 olarak revize edildi. Böylece Reel 

Efektif Kur, haziran ayında gördüğü tarihi dip seviye olan 59,77'yi 

gördükten sonra yükselişini 3. aya taşıdı. 

 
Türk Lirası Reel Döviz Kuru Endeksi Eylül ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 

0,4 artış gösterdi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, Reel Efektif 

Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 63,09 puana yükseldi.  Öte yandan TÜFE Bazlı 

Reel Döviz Kuru Endeksi Ağustos ayında 62,89 puandan 62,82 puana revize edildi. 

Yİ-ÜFE Bazlı REK 79,50 oldu  

Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Eylül ayında 79,50 puan oldu. Bir 

önceki ayın Endeksi 79,83 puandan 79,06 puana revize edildi. 

Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 50,00 puandan 52,14 puana, 

gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 70,59 puandan 70,99 puana geldi. 
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Reel ve nominal efektif döviz kuru nedir? 

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin 

para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri 

olarak hesaplanıyor. 

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk 

mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. 
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10 soruda Türkiye ve Paris İklim 

Anlaşması 
Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifi TBMM 

Dışişleri Komisyonu’nda oybirliğiyle kabul edildi. Paris İklim Anlaşması, 

taraf ülkelere ekonomik bir yük yaratmamakla birlikte Türkiye özelinde 

yapılan araştırmalara göre, yürütülecek aktif iklim politikalarıyla 

Türkiye’nin milli geliri yüzde 7 artacak. 

 
Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Dışişleri 

Komisyonu’nda oybirliğiyle kabul edildi. Yasa teklifinin bugün TBMM Genel 

Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor. Böylece Türkiye, 2016’da 

imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na Glasgow’da bu ay sonunda başlayacak 26. 

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı öncesi resmen taraf olacak. Türkiye’nin aktif 

bir iklim politikası yürütmesi halinde milli gelirinin yüzde 7 artacağı belirtiliyor. 

Sıcaklıklardaki 0,5 derecelik artışta sel riski yüzde 170 

İklim krizinin önüne geçmek amacıyla 197 ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğini 

beyan ettikleri Paris İklim Anlaşması, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 

derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlıyor. 

Anlaşmayı şuanda kadar 197 ülkeden 191 ülke imzalarken, aralarında Türkiye’nin yer 

aldığı altı ülke onaylamadı. Anlaşmayan onaylamayan diğer ülkeler Eritre, Libya, Irak, 

İran ve Yemen. 
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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verilerine göre, 1,5 derecelik bir 

ısınmanın 2 dereceye göre nispeten daha güvenli. IPCC’ye göre ortalama yüzey 

sıcaklığındaki artış 1,5 dereceyi bulduğunda yüzde 100 artması beklenen sel riski 2 

derecelik bir ısınmayla yüzde 170’e ulaşacak. Ayrıca şiddetli kuraklığa maruz kalan 

insan sayısı 1,5 derecelik bir artışta 350, 2 derecelik bir artışta ise 410 milyona 

çakması öngörülüyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ise dünya nüfusunun yüzde 9’u 

yerine yüzde 28’ini etkileyebilir. 

Türkiye, ‘referans senaryodan azaltım’ taahhüdü veren grupta 

İklimi korumak için emisyonların azaltılması ve fosil yakıtların kullanılmaması 

gerekiyor olsa da Paris İklim Anlaşması, taraf ülkelere belli bir emisyon azaltım hedefi 

dayatmıyor. Taraf ülkeler, ne zaman ve ne kadar sera gazı azaltım taahhüdünde 

bulunacağına kendileri karar veriyor ve ulusal katkı beyanlarıyla iletiyor. Anlaşma, 

taraf ülkelerin kendi şartlarına göre hazırladıkları beyanlarını (Ulusal Katkı Beyanı) 

baz alıyor ve söz konusu ülkeleri her beş yılda bir bu beyanlarını iyileştirmeye davet 

ediyor. 197 ülkenin niyet beyanı incelendiğinde 61 ülken mutlak azaltım, 10 ülken 

emisyon yoğunluğunu kontrol etme, 83 ülken ise referans senaryodan azaltım 

hedefliyor. Türkiye, “referans senaryodan azaltım” taahhüdü veren grupta yer alıyor. 
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Türkiye sera gazı emisyonlarını iki katına çıkaracak 

Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı imzalarken emisyon azaltım taahhüdü vermemekle 

birlikte sera gazı emisyonlarını iki kart artıracağını söyledi. 

Türkiye’nin BM Sekreteryası’na sunulan Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nda, 

2012’de 430 milyon ton olan toplam sera gazı emisyonlarının, azaltım önlemleri ile 

2030 yılında 929 milyon tona kadar çıkarabileceği belirtildi. Buna göre, Türkiye sera 

gazı emisyonlarını azaltma taahhüdü vermedi, ancak iki katından fazla artırabileceği 

sözü verdi. Türkiye, “artıştan yüzde 21 oranında azaltım” olarak tanıttığı beyanında, 

“eğer hiç önlem alınmazsa emisyonlarının 2030’da 1 milyar 175 tona çıkacağını, 

verilen beyanla bu miktarın 929 milyon tonda tutulacağını” belirtiyor. 

Verilere göre Türkiye, emisyon azaltımı için hiçbir önlem almadan bile hesapladığı 

miktarın çok altında sera gazı emisyonu üretiyor. TÜİK’in yayımladığı son sera gazı 

emisyonu envanterine göre 2019 yılında toplam emisyonlar 506,1 milyon ton CO2e 

olarak gerçekleşti ve azalma eğilimini sürdürdü. 
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Türkiye’nin akranları olarak değerlendirilebilecek ülkelerden Arjantin ve Brezilya, 

emisyonlarını 2030 yılında 2005 yılı seviyesinin altına indirmeyi, Meksika ise 2026 

yılında en yüksek emisyon seviyesine ulaştıktan sonra emisyonlarını düşürmeyi 

hedefliyor. Türkiye’nin resmi planlarında 2030 sonrasındaki dönemde de sera gazı 

emisyonunu azaltmaya yönelik bir hedefi bulunmuyor. 

Anlaşmaya taraf ülkelere ekonomik bir yük yaratmamakla birlikte Türkiye özelinde 

yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin aktif bir iklim politikası yürütmesi halinde milli 

geliri 7 artacak. 

Enerjide yüzde 70’in üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye, enerjide fosil yakıtlardan 

yenilebilir enerjiye doğru gerçekleştireceği bir dönüşümle hem iklimin korunmasına 

sunduğu katkıyı artıracak hem de dışa bağımlılığını da azaltabilecek potansiyele 

sahip. Öte yandan rüzgar ve güneşi merkeze alan bir enerji dönüşümü, teknoloji 

içeriği yüksek bir sanayi gelişimini de beraberinde getirebilir. Yapılan araştırmalara 

göre güneşte 15-25 GW’lık kapasite ilaveleri 0,8 milyar dolar olan üretimi 6,8 - 11,3 

milyara kadar arttırabilir. 

Temel sıkıntı finansal kaynak 

Yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre Türkiye iklim fonlarına ya da başka bir 

deyişle, yeterli finans kaynağına ulaşamamaktan şikayetçi. Bunlardan biri de Yeşil 

İklim Fonu. Türkiye’nin gelişmiş ülkeleri kapsayan Ek-1 listesinden çıkarak ulaşmaya 

çalıştığı Yeşil İklim Fonu aracılığı ile gelişen ülkelere 2020’den itibaren azaltım ve 

uyum eylemleri için yıllık toplam 100 milyar dolar kaynak aktarılacağı söz verilmiş 

olsa da, bu fonda henüz 10 milyar dolar toplanabildi. Bu fondan ağırlıklı olarak en az 

gelişmiş ülkelerin ve ada devletlerinin yararlanması planlanıyor. 

Türkiye’nin 2050 için bir karbonsuzlaşma hedefi yok 

Avrupa Birliği (AB) 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı ve 2050 yılına 

kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor. Çin, 2060 için karbon nötr olma hedefini; 

Japonya, Güney Kore, Güney Afrika ve Kanada ise sıfır emisyon planlarını açıkladı. 

2020 sonu itibarıyla 30 ülke karbon nötr olma hedefini ulusal hukuk çerçevesine 

yerleştirmiş durumda. Öte yandan, 19 Şubat 2021’de resmi olarak Paris 

Anlaşması’na geri dönen ABD’de yeni yönetim 2050 yılında karbon nötr olmaya, 

2035 yılında ise elektrik üretimi sektörünü karbonsuzlaştırmaya yönelik hedeflerini 

açıkladı. 

Türkiye ise 2030’a kadar emisyonlarını iki katına çıkarmayı planlıyor, 2050 için ise bir 

karbonsuzlaşma hedefi yok. Türkiye, Paris Anlaşması’ını onaylamayan tek OECD ve 

G20 üyesi. Ayrıca en fazla sera gazı emisyonuna neden olan ülkeler arasında 16’ncı 

sırada. Araştırmalara göre Türkiye, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 1’inden 

sorumlu ve kişi başına düşen emisyon miktarı da giderek artıyor. 

Kayanak: change.org/parisionayla 
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Memur-Sen Başkanı Yalçın: 

Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge 

için talimat verdi 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede 3600 ek 

gösterge ve sözleşmeli memurlar konusunu karara dönüştürdüklerini 

belirterek, "2022'de yetkili konfederasyonla çalışılarak tamamlanacaktır, 

diye kayıt altına aldık." dedi. 

 
Safranbolu'da Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısı'na konuşan Yalçın, toplu 

sözleşmede 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memurlar konusunu karara 

dönüştürdüklerini söyledi. 

Konuyu, "2022'de yetkili konfederasyonla çalışılarak tamamlanacaktır" diye kayıt 

altına aldıklarını kaydeden Yalçın, "Bu son derece tarihi bir şey çünkü bizim bundan 

önceki tüm masalara götürdüğümüzde 'bu konu sizin yetkinizde değil, sizin toplu 

sözleşme sınırlarınız belli, bu sınırlarınızı aşan bir talep, bunu burada görüşemeyiz' 

denildiği yerde, sınırı aşmayı boşver, kayıt altına alıp karara dönüştürdük." dedi. 

Yalçın, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini hatırlatarak, 

şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanımıza orada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile aldığımız karar 

dolayısıyla memnuniyetimizi ifade ederken, kendilerinin de bu konuda sürece ilişkin 

özellikle katkılarının ve talimatlarının önemli olduğunu belirttik. Cumhurbaşkanı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına dönerek 'Memur-Sen ile bunu 2022 yılı 
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içerisinde bir an önce tamamlayın, çalışın ve bunu hayata geçirecek hale getirin ve 

bize takdim edin' diyerek bu konuda talimatlandırdı. Önemli bir kazanımı, bu süreci 

de oluşturma fırsatı önümüzde otoban gibi açıldı. Bu son derece kıymetli çünkü 

emekli olduğunda 30 bin liralık ikramiyenin arttığı ve 750 liralık maaşın arttığı bir 

zeminden bahsediyoruz." 

Toplu sözleşmedeki kazanımlardan bahseden Yalçın, Memur-Sen olarak 258 

kazanımı 350'ye çıkardıklarını söyledi. 
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Kılıçdaroğlu'dan Anayasa'nın ilk 4 

maddesi tepkisi: Erdoğan, benim 

söylediğimi zannediyor 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın grup toplantısında Anayasa'nın ilk 

dört maddesi ile ilgili sözlerine ilişkin, "AK Parti’nin ileri gelenleri 

'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, 

benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet 

güvenliği meselesi haline gelmiştir." tepkisini dile getirdi. 

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Anayasa'nın ilk dört 

maddesiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti’nin ileri gelenleri 

“Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim 

söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi 

haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de 

hemen!" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklaması 

Bugünkü grup toplantısında Erdoğan, "Mesela biz 'Yeni anayasa' diyoruz, birileri de 

çıkıyor 'Gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki 

siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Bakıyorsun ittifakın bir diğer kanadı, o da aynı 
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şeyleri söylüyor. Buradan söylüyorum, acaba Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme 

fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun 

kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok 

vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir 

konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu 

Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyse bu durumda da partisinin politikalarından farklı 

ajandaya sahip bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir." ifadelerini kullanmıştı. 

İsmail Kahraman'ın sözleri 

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili 

İsmail Kahraman, geçen hafta Birlik Vakfı’nda düzenlenen “Yeni Anayasa ve Öze 

Dönüş” konulu konferansta, yeni anayasada ‘dinin’ de yer alması gerektiğini 

savunmuş; 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının ‘dindar anayasa' olduğunu öne 

sürmüştü. Kahraman, “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği 

halinde değiştirilebilir.” diyerek ilk 4 maddenin değişemeyeceğine ilişkin hükmün yeni 

anayasada yer almaması gerektiğini iddia etmişti. 

Suç duyurusu 

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) avukatları da, Kahraman hakkında soruşturma 

başlatılarak kamu davası açılmasını talep etmişti. 
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Anlayan anlamayana anlatsın! 

 
Alaattin AKTAŞ  

07 Ekim 2021 Perşembe 

 

✔ Yıllar geçti, şu enflasyonun sorumlusunu hala bulamadık. Çare olarak Tarım 

Kredi Kooperatiflerinin market sayısını artırmaya, yani "büyük bakkalcılık" 

yapmaya karar verdik. 

✔ Devletin üretimde, ticarette ne işi var derken geldiğimiz duruma bakın! 

✔ Hani zincir marketler esnafı zor duruma düşürmüştü... Tarım Kredi 

marketleriyle esnaf tümden perişan olmayacak mı? 

Peşinen söyleyelim; anlamayan, daha da ötesi anlayamayanların arasında biz de 

bulunuyoruz. Dolayısıyla son yıllarda dile getirilenleri ve yapılanları, tabii ki 

yapılmayanları da, birileri anlatır ve ikna olmamızı, içimizin ferahlamasını sağlarla 

müteşekkir kalırız. 

Konu enflasyon... Bu dertten yıllar yılı niye kurtulamadık, eğer varsa kim engel oldu 

bu kurtuluşumuza, yok biz hata yaptığımız için savuşturamıyorsak bu belayı 

sorumlusu kim? 

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mü? 

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mı? 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin mi? 

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum mu? 

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mu? 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez mi? 

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu mu? 
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- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan mı? 

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mu? 

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mu? 

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mi? 

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mı? 

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mı? 

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank mı? 

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mi? 

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş mu? 

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu mu? 

Bakıyoruz kabineye, enflasyondan olsa olsa Maliye Bakanı sorumlu olabilir. Biraz 

biraz Tarım Bakanı ve Ticaret Bakanı. Listeye Ulaştırma Bakanı da konulabilir. 

Ama bu bakanlar enflasyondan sorumlu olsalardı Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde 

bu isimleri bir gün bile orada tutmazdı. Demek ki bu bakanların pek sorumluluğu yok. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mı, hiç sanmıyoruz. 

Bakanlardan bir basamak aşağı insek... Merkez Bankası Başkanı yılda birkaç kez 

değişiyor ama enflasyon nedense bu değişikliklere inat ediyor gibi. Başkan değiştikçe 

o da artıyor, istisnai durumlar hariç. 

TÜİK ölçüm yapan bir kurum. Doğru da ölçse beğendiremiyor, doğru ölçmedikleri de 

oluyor ama sonuçta çok önemli bir işlevi yok; gidişatı belirlemiyor en azından. 

Merkez Bankası ve TÜİK dışında enflasyonla ilişkilendirilecek bir kurum da yok. 

Öyleyse enflasyonun düşmüyor olmasından kim ya da hangi kurum sorumlu? 

enflasyonun düşmemek bir yana yeniden baş kaldırmasından Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı sorumlu değil, bakanlar da pek değil; şu durumda geriye siyaseten bir tek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı kalıyor? 

Yoksa yurtdışı kaynaklı bazı etkiler yüzünden mi bu enflasyon belasından kurtulmak 

mümkün olmuyor? Ama Türkiye güçlü bir ülke, yurtdışından bizim enflasyonumuza 

kafayı takanlar olsa bile biz onları alt edebiliriz. Edemiyor muyuz yani! 
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Sorular, sorular... 

Sorular bitecek gibi değil ki... Hem enflasyon bitmeden soru biter mi? 

- Faiz sebep, enflasyon sonuçtu. Sonuç ortada, peki bu sonuca yol açan faizi niye 

düşürmüyoruz? Hem ekonomi literatürüne de katkıda bulunup iktisat kitaplarının 

yeniden yazılmasını sağlamaz mıyız? 

- Yoksa bu enflasyondan faizi olmadık zamanlarda olmadık gerekçelere dayanarak 

düşürdüğümüz için mi kurtulamıyoruz? Yapılmaması gereken her faiz indiriminde ya 

da faiz artırılması gerekirken oran sabit tutulan her dönemde dövizin değer 

kazandığını görüyoruz. Sanayi üretiminin yüzde 60-70’i ithal girdiye bağlı, enerji 

ihtiyacının neredeyse tümünü ithal eden bir ülke olarak her kur artışı sakın bize 

enflasyon olarak dönüyor olmasın! 

- Yirmi yıla yakın sürede bunu öğrenememiş olmak mümkün görünmediğine göre, 

yoksa yöneticilerimiz aslında dönem dönem kur artışı olmasını mı tercih ediyor? 

- Bütün dünyada emtia fiyatları artıyorken, hele hele ham petrol fiyatları son yılların 

rekorunu kırıyorken bizim tutup faizi indirmemizin, hem de çekirdek gibi yeni 

enflasyon oranları icat ederek indirmemizin ve bunun sonucunda TL’nin iyice değer 

kaybetmesine yol açmamızın gerekçesi bir tarafta dursun. Şu sorunun yanıtı var mı? 

Bu indirimin bir yararı oldu mu, olduysa bu yarar nedir ve kimin lehine olmuştur? 

Tarım Kredi marketleri; esnafa son darbe 

Öyle görünüyor ki ya enflasyonun gerçek nedenini anlayamadık ya da çözüm adına 

elimizden bir şey gelmediği için anlamamış gibi yapmayı tercih ediyoruz. Çok 

muhtemeldir ki ikinci olasılık geçerli. 

Devam edelim sorulara... 

- Daha birkaç hafta önce beş zincir marketi hedef tahtasına koyduk ve buralarda 

kameralar eşliğinde takım elbiseli, ciddi görünümlü insanlara büyük bir iş görüyor 

havasında fiyat denetimi yaptırdık. Varsayalım buralarda fahiş fiyat uygulanıyor, 

ayrıca varsayalım bu suç; peki sonuç? Galiba pek sonuç yok ki bir basamak sonraya 

geçtik. 

- Tarım Kredi Kooperatifl eri marketlerinin sayısı bine çıkarılacak. Bu konuda o kadar 

çok soru oluşuyor ki insanın zihninde... 

- Biz devasa işletmeleri bile özelleştirip devletin üretimden çıkması gerektiğini 

savunduktan yıllar sonra şimdi “büyük bakkalcılık” mı yapacağız? 

- Peki yapalım; madem enflasyona çare olacak; niye sayıyı binle sınırlı tutuyoruz ki, 2 

bin olsun, 3 bin olsun! 
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- Bu marketler ucuz satış yapacaklar, vatandaş nefes alacak. Hedef tahtasındaki 

marketlerden pek de ucuza satış yapmayan bu marketler şimdi bile zarar ediyor, sayı 

arttıkça zarar katlanmayacak mı? 

- Zincir marketlere iki nedenle cephe alınmamış mıydı? Birinci iddia fahiş fiyat 

uyguladıkları, ikincisi küçük esnafı zor duruma düşürdükleriydi. Peki Tarım Kredi 

Kooperatifl eri marketlerinin sayısı arttıkça küçük esnaf tümüyle perişan olmayacak 

mı? 
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Bir bu eksikti! Dünyada da 

enflasyon yükseliyor 

 
Servet YILDIRIM  

07 Ekim 2021 Perşembe 

 

Türkiye uzun bir süredir enflasyon sorunu yaşıyor. Gerçekleşmeler, açıklanan 

hedeflerin oldukça uzağında kaldığı gibi Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyonuna 

sahip ekonomilerinden biri oldu. Ancak yüksek enflayson yaşadığımız dönemlerin 

önemli bir bölümünde hiç olmazsa dünyada enfasyon düşük seyrediyordu. Bu bizi 

kısmen rahatlatan bir faktördü. Şimdi ise durum değişiyor; Türkiye için daha zor bir 

hal alıyor. 

Bir ülkede enflasyon her zaman içerden kanaklanmaz. Bir kısmı da ithal edilir. İthal 

enflasyon diye adlandırılan bu durum ithal girdilerin maliyetlerinde artış nedeniyle 

genel fiyat düzeylerinin artmasıdır. Aslında maliyet enflasyonunun unsurlarından 

biridir. Enflasyonun bizde yüksek seyrettiği dönemin önemli bir bölümünde ithalat 

yaptığımız pazarlarda enflasyonun düşük seyretmesi bu açıdan bizim bir şansımızdı; 

enflasyonun ithal kısmının düşük kalmasına yol açtı. 

Şimdi ise manzara değişiyor. Özellikle COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesinden 

sonra bütün ekonomiler büyümede iyi performans gösterirken, enflasyon da birçok 

ülkede aynı şekilde artmaya başladı. 

Yıllık bazda tüketici fiyat artışı ABD’de yüzde 5 dolayında seyrediyor. 2008 yılından 

bu yana en yüksek seviyeler bunlar. Fransa’da da durum aynı. Enflasyonun geçen ay 

gördüğü yüzde 2.7 son 10 yılın en yüksek rakamı. İtalya’da ise yüzde 3 dolayında 

enflasyon çok alışılmış bir şey değil. Çin de bile enflasyon beklentilerin ötesinde 

artıyor. Çinliler son 4-5 yılın en yüksek fiyat artışlarını yaşıyorlar. Örnekleri çoğaltmak 

mümkün. 

Acaba dünyada yeni bir yüksek enflasyon dönemi mi yaşanacak? 

Petrolden tarımsal emtialara, demirden bakıra kadar birçok girdinin fiyatı artıyor. 

Enerji krizi enerji fiyatlarını çok yüksek seviyelere taşıdı. Kiralar neredeyse tüm 
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ülkelerde artmaya başladı. Lojistik pahalılaştı. Girdilerdeki bu artışları üreticiler 

fiyatlara yansıtınca tüketiciler artan enflasyonu daha fazla hissetmeye başladılar. 

Birçok kişi bu durumun geçici olduğunu düşünüyor ama ben emin değilim. 

Hatırlarsınız, 2020 başında pandemi ilk ortaya çıktığında çoğumuz bir yıl içinde 

COVID’in ortadan kaybolacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı. Dolayısıyla 

enflasyon da koronavirüs gibi kolay kolay gitmeyebilir. Özellikle hammadde 

fiyatlarının uzun bir süre uzun dönemli ortalamalarının üzerinde seyredeceğini 

öngören yani emtia da “süper döngüye” girdiğimizi düşünen birçok iktisatçı var. 

Ayrıca enflasyondaki artışın bir sonucu ücretlerde artış olacaktır. Özellikle gelişmiş 

ekonomilerde işsizlik oranının pandemi öncesi seviyelere gelmesi ve istihdam 

edilecek işgücü sıkıntısı olması ücretlerin de artmasına yol açacaktır ki, bu da 

enflasyonu besleyen yeni bir faktör olacaktır. 

Çeşitli kırılganlıkları olan Türkiye ekonomisi açısından küresel enflasyonun seyri kritik 

önem taşıyor. 

Türkiye’de özellikle imalat sanayiinde ithal girdi kullanımı yüksek. Ve biliyoruz ki;  

yüksek düzeyde ithal girdi kullanımı ülkedeki üretici fiyatlarını dışarıdan gelecek 

şoklara karşı açık hale getiriyor. İthalat fiyatlarının üretici ve tüketici fiyatları 

üzerindeki etkisinin yanı sıra bir de döviz kuru geçişkenlik etkisi diye adlandırılan 

döviz kurlarındaki hareketlerin enflasyon üzerindeki kısa ve orta vadeli etkileri var. 

Çalışmalar bu her iki etkinin de Türkiye’de diğer ekonomilere göre yüksek olduğunu 

gösteriyor. Bu nedenle dışarıda enflasyonun yükselmesi bizi farklı kanallardan 

zorlayacaktır. Mesela ABD’de enflasyonun başını kaldırması bizim için çifte tehlike 

demek. Hem ABD’den ithal edilen ürünlerin ve girdilerin maliyetleri artacak, hem de 

Fed para politikasını beklenenden daha önce sıkmaya başlayacak. Yani TL üzerinde 

yeni baskı oluşacak, TL değer kaybedecek ve kurdan enflasyona olan etkiyi 

yaşayacağız. ABD’de faizlerin yükselmesi dalga dalga diğer ekonomilere de 

yayılacak; dünyada faizler artacak; artmasa bile düşüş duracak. Bu demektir ki; bizim 

borçlandığımız para birimlerinin faizi artacağı için bir de borçlanma maliyetleri 

kanalından darbe yiyebileceğiz. 

Bunlar farkında olmadığımız şeyler değil. Daha önce defalarca bu tür şokları yaşadık. 

Türkiye uzun bir süredir bu tehditlerle karşı karşıya. Ancak dışarıda enflasyon düşük 

kaldığı için nispeten şanslıydık. Şimdi ise bu kanallardan gelen tehditleri daha fazla 

hissetmeye başladık. Reçete belli: Üretimde ithal girdi oranını azaltmak; ekonomideki 

dolarizasyonu zayıflatmak, Türkiye’nin dış kaynak girişine olan bağımlılığını 

azaltmak. Bir yandan hükümet bunlara yönelik politikaları acilen uygulamaya sokmalı, 

diğer yandan “enflasyon hedeflemesi” uygulayan Merkez Bankası para politikasının 

etkinliğini artırmalı. 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan, Akşener’i neden hedef 

aldı? 

7 Ekim 2021 

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemek 

üzere Meclis’teydik. Erdoğan, bir anlamda yeni dönemde. 

Erdoğan, kimi zaman, “Sen yerli ve millisin. Senin ne işin var orada? Gel bizimle 

ol” diye seslendi. Netanyahu benzetmesinde olduğu gibi kimi zaman mahkemeye 

verdi ama Meral Akşener’i ilk kez hedef aldı. 

“Hanımefendi” dedi. İsmini vermedi. Kırıcı olmadı. Ama hedef aldı. Şu anda siyasi 

rakipler ama Türk siyasetinde birbirlerini en yakından tanıyan iki lider kim 

derseniz, Erdoğan ile Akşener derim. Ailece tanışırlar. 

AKŞENER’E ÇAĞRI 

Erdoğan’ın, Akşener’i neden hedef aldığını sorduğumda AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Mustafa Şen, “Siyasi hakikate çağırdı” dedi. Bir başka AK Parti 

yöneticisi ise, Erdoğan’ın, grup konuşmasında yer alan “HDP tarafı, 

hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten 

açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Milet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını 

kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir” sözlerinin altını çizdikten sonra, “Sayın 

Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, HDP ile işbirliği yaparak Meral Akşener’i 

harcadığını düşünüyor” yorumunu yaptı. 

ERDOĞAN’IN 2023 STRATEJİSİ 

ERDOĞAN, 2023 seçimlerine dönük bir strateji çerçevesinde konuştu. 

1- Kılıçdaroğlu’nu HDP’nin vesayeti altına girmekle suçladı. 

2- Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ittifak yaparak Akşener’i tasfiye etmeye çalıştığını ima 

etti. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/


07.10.2021 

39 

 

Belli ki Erdoğan, HDP ile işbirliğini muhalefetin yumuşak karnı olarak görüyor. Millet 

İttifakı’nı HDP-PKK üzerinden sıkıştıracak. Akşener’e ise HDP üzerinden “Gel, 

gel” yapıyor. Peki, Akşener gelir mi? Sanmam... 

İLK DERS ERDOĞAN’DAN 

AK Parti, akademili oluyor. Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 

Şen’in koordinasyonuyla 2023 seçimleri öncesinde üç ayrı akademi çalışması 

devreye girecek. 

TEŞKİLAT AKADEMİSİ 

İlk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesiyle birlikte bugün başlayacak. “Bu 

hikâyenin kahramanı sensin” sloganıyla başlayacak olan akademi çalışmalarında 

93 bin teşkilat mensubu eğitilecek. Amaç AK Parti teşkilatlarını 2023 seçimlerine 

hazırlamak. Onların moral ve motivasyonunu yükseltmek. 

Teşkilat Akademisi üç dalga halinde yapılacak. 

1- Bugün başlayıp 10 hafta devam edecek güz dönemi 

2- 2022 yılı bahar dönemi 

3- 2022 yılı güz dönemi 

SİYASET AKADEMİSİ 

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak devam eden ‘Siyaset 

Akademisi’ ise bu yılın kasım ayının ikinci haftasında başlayacak. Yaz tatili hariç 

kesintisiz olarak devam edecek. 

GELECEK AKADEMİSİ 

Yeni bir çalışma. 2022 yılında bahar aylarıyla birlikte başlayacak. 14 hafta olarak 

planlanan ‘Gelecek Akademisi’ daha çok gençleri hedef alıyor. Zaten katılımcıları da 

gençler arasından seçilecek. 

‘Jeostrateji’den, ‘Jeopolitik’ten, ‘Fütüroloji’ye kadar geleceğe dair konular 

konuşulacak. 
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AT BİNDİ UÇAK KULLANDI 

“AT bindi, kılıç kullandı” diyecektim ama AK Partili Mehdi Eker, ata bindi ama kılıç 

kullanmadı. 

Eski Tarım Bakanı olan Mehdi Eker’in at tutkusu biliniyor. Bakanlığı sırasında da ata 

binmeyi ihmal etmezdi. 

İyi bir at binicisi olan Mehdi Eker, geçen hafta bir etkinlikte yer aldı. Afyon’un eşsiz 

güzelliklerinden olan Frigya’nın tanıtımı için düzenlenen atlı safariye katıldı. 

Kadınlı-erkekli 70’e yakın binicinin katıldığı safaride Mehdi Eker Afyon, Eskişehir ve 

Kütahya’nın sınırları içinde yer alan Frig Vadisi boyunca 34 kilometre at sürdü. 

Mehdi Eker iyi bir at binicisi olmanın ötesinde aynı zamanda uçak pilotu. 

Pilotluk lisansını 2013 yılında almış. Tek motorlu uçakları kullanabiliyor. Pilot lisansını 

koruyabilmesi için her yıl belli bir süre uçması gerekiyor. Mehdi Eker, bunu ihmal 

etmiyor. 

Mehdi Eker’e at binmek mi, uçak kullanmak mı daha keyifli diye sordum. “Her 

ikisinin keyfi ayrı” dedi. 

“Uçak kullanırken ben tek motorlu ve pervaneli uçakları kullanıyorum. O 

nedenle çok yükseğe çıkmıyoruz. Havadan süzülerek iniyorsunuz. Bin feet’e 

kadar iniyoruz. Hava ve saha müsaitse, keyifli bir manzara sunuyor. Ama at 

binerken atla bütünleşmen gerekiyor. At binmek demek bir canlıyla uyum 

içinde yapılan bir spor. Ve onun keyfi ayrı” diye anlattı. 

Mehdi Eker at biner, uçak kullanır ama ayrıca çok iyi de şiir okur. Özellikle de Sezai 

Karakoç’un tüm şiirlerini ezbere bilir ve dost sohbetlerinde şiir okumayı çok sever. 
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Esfender KORKMAZ 

Demokrasi kuşatma altında 
7 Ekim 2021 Perşembe 

Freedom House; Dünya Özgürlükler Evi endekslerine göre dünyada demokrasi ağır 

bir tehdit altındadır. 

Freedom House, insan hakları ve siyasi özgürlükler olarak ülkeleri; özgür, kısmen 

özgür ve özgür olmayan ülkeler şeklinde üç kategoriye ayırıyor. Türkiye 1972 yılından 

2017 yılına kadar kısmen özgür ülke statüsünde idi. 1980 darbesi bile bu statüyü 

değiştirmedi. Ancak, OHAL uygulamaları ve kişiye özgü başkanlık sistemi sonucu 

2017 yılından sonra ''özgür olmayan ülke'' statüsüne geriledi. 

Endekse göre 2005 yılından 2020 yılına dünyada özgür ülke sayısı 89'dan 82'ye 

geriledi. Özgür olmayan ülke sayısı ise 45'ten 54'e yükseldi. Dünya demokrasiden 

hızla uzaklaşıyor. 

 

Freedom House; dünyada demokrasinin aşınmasında ABD, Çin, Rusya ve Hindistan 

gibi ülkelerin de büyük günahı olduğunu belirtiyor. 

* ABD, Türkiye ve Mısır gibi geleneksel ortaklarının demokrasiyi ihlallerine göz 

yumdu; diplomatik olarak kazanmayı umduğu Rusya'da Putin ve Kuzey Kore'de Kim 

Jong olmak üzere zalim liderlere izin verdi; Suudilere silah satışını engellemek 

isteyen kongre çabalarını veto etti. 
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* Çin, Uygurlara karşı dünyanın en aşırı etnik ve dini zulmünü yaparken, kültürel imha 

yaparken, ABD ve dünya seyretti. 

* Hindistan, demokratik normlardan ayrıldı, Hindu milliyetçiliğini tırmandırdı. Tepki 

görmedi. 

Rusya'ya gelince açıkça görüyoruz ki; Rusya, Putin'le tam diktatörlüğe geçti. Ama 

yetmedi etkili olabildiği ülkeleri de aynı çizgiye çekmek için Rus halkının kaynaklarını 

kullanarak savaş veriyor. Otokrasinin olduğu ülkeleri destekliyor. Maalesef bunda da 

kısmen başarılı oldu. 

Sovyetlerden ayrılan 28 ülke içinde yalnızca 5 ülke demokrasiye geçebildi. 8 ülkede 

diktatörlük var. Diğerlerinde ise demokrasi can çekişiyor. (Aşağıdaki tablo.) 

 

Demokrasiyi yemek, içmekten önce gördüğünü söyleyen Avrupa Birliği neden, üyesi 

olan Macaristan'ın otokrasiye gitmesine göz yumuyor 

Freedom House bir önceki 2020 raporunda, son on yılda dünyada demokraside en 

fazla puan kaybeden ülkeler gösterilmiş. İlk sırada Burundi var. Burundi on yılda 32 

puan kaybetmiş. İkinci sırada ise maalesef Türkiye var. Türkiye on yılda 31 puan 

kaybetmiş. 
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Hatırlatmak gerekirse; Burundi, Afrika'nın güney doğu ortasında, 8 milyon nüfuslu, 

kabilelerin savaştığı, fert başına 783 dolar geliri olan dünyanın en fakir ülkesidir. 

 

Türkiye'ye ait bu verileri bütün dünya yakından takip ediyor. Bizim için kabul edilemez 

bir tablodur. Duyarlı olan herkes rahatsız olur.  

Sonuçta; neden İnsanlık demokrasiye sahip çıkamıyor? sorusu öne çıkıyor . 

Dünyada otokrasinin tırmanmasının bir çok nedeni var… Başta İnsanların  

tercihlerinde miyop olması geliyor.  İnsanlar daha küçük te olsa kısa vadeli çıkarları 

tercih eder. Diktatörler, popülist davranır, ülke geleceğine göre değil, kısa dönemli 

siyasi çıkarları için kamu kaynaklarını dağıtarak, milli ve dini duyguları okşayarak 

ayakta kalmaya çalışırlar. Kötü niyetli birisi seçilmiş te olsa bu yolla kolayca diktatör 

olabiliyor. Hitler de seçilmişti. İnsanlık ikinci Dünyada yaşadığı felaketi çok çabuk 

unuttu. 
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İbrahim Kahveci 

O kadar basit değil! 

Hani tam düşündüğüm şeyi söyledin derseniz işte tam da bunu Cem Oyvat sosyal 

medya hesabından yazdı: “Eğer Erdoğan seçimleri kaybeder ve iktidar değişirse, 

Türkiye ekonomisi muhtemelen sermaye girişleriyle “uçacak”! Buradaki tehlike, 

Türkiye’nin fazla uçup, bir balon haline gelip 2-3 sene içinde yeniden yere çakılması. 

Bu, iktidarı hedefleyenlerin düşünmesi gereken bir mesele” 

Şu anda ülkeden kaçan kaçana bir durum var: 

-Yabancısı da kaçıyor, yerlisi de kaçıyor. 

-Sermayesi de kaçıyor, insanı da kaçıyor. 

Bu dönemde ülkemiz hem sermaye hem de beyin gücü olarak yozlaşıyor. Bakın 

bize benzer süreci çok sevdiğimiz Venezuela önceki yıllarda yaşadı ve resmen 

kurudu. 

Ülkemizde yönetiminin değişeceğine dair seçim belli olduğu anda ülkede bir şeyler 

değişmeye başlayacaktır. Mesela sadece 2013’den beri süren “Faiz-Enflasyon” 

teorisinin ortadan kalkması bile sermaye akışı başlatacaktır. Bunun yanına “mülkiyet 

güvencesinin” gelmesini mi eklersiniz, yoksa liyakatin gelmesini mi ya da adaletin 

ülkeye geri dönmesini mi... 

Ne eklerseniz ekleyin ama sermaye akımının yeniden başlayacağını şimdiden 

söyleyebiliriz. 

Bir örnek verelim: TL ne zaman emsal ülkelerden ayrışarak hızla değer kaybetmeye 

başladı? 

Cevap: Mayıs 2016... Yüzde 49 oy almış Başbakan Ahmet Davutoğlu yerine yüzde 0 

(sıfır) oy almış (pardon 1 onay) Başbakan Binali Yıldırım yer değiştirdiğinde. 

Yatırımcı açısından isimlerin önemi yoktur. Ülke demokrasiden uzaklaşırsa 

yatırımcı da uzaklaşır. Olan buydu... 
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Nitekim ikinci sert hareket, OHAL’i sadece FETÖ için kullanacağını söylemesine 

rağmen iktidarın ülkede baskı aracı olarak kullanmaya başlaması ile oluştu. Nitekim 

Kasım 2016’da ‘Dolar bozdur’ kampanyasını hatırlayın. 

Sadece OHAL’in kalkması bile ülkemize sermaye getirecektir... Bu arada şu 

soruyu da kendinize sorun: OHAL FETÖ için ilan edildi ama dikkat ederseniz son 3 

yıllık uzatmada FETÖ kısmı sadece 1 yıl uzatıldı... Neden acaba? 

Şimdi şu tespiti yapalım: 2016 başında 1 dolar 3,0 TL ediyordu. Aynı günlerde 1 dolar 

4,0 Brezilya Reali ve 16,0 Güney Afrika Randı değerindeydi. 

Bugün fiyatlar ne oldu? 1 dolar 9,0 TL iken aynı dolar 5,50 Brezilya Reali ve 15,0 

Güney Afrika Randı değerinde. 

Donald Trump gibi duvarcı bir komşu Başkanla uğraşan Meksika Pesosu bile 2016 

başında 19,0’dan bugün sadece 21,0’e gelmiş durumda. 

Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yüzde 300 değer kaybeden yerli para, 

Bolsonaro liderliğindeki Brezilya’da sadece yüzde 40 değer kaybetti. 

Bu ne demek biliyor musunuz? Ülke normalleştiği an TL hızla değer kazanma 

sürecine girecek ve fiyatlar da buna bağlı olarak ucuzlayacak. 

Bu ülkemiz için ilk balayı olacak da diyebiliriz. 

HHH 

İyi ama ülke ekonomisi bu kadar basit çözümle mi ayağa kalkacaktır? 

Bir örnek verelim. Bu günlerde ülkede bir pahalılık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile 

Tarım Kredi Kooperatifi mağazasına giderek alışveriş yaptı. Fiyatları makul bulsa da 

aslında öyle makul fiyatın olmadığı ortaya çıktı. 

Ama makul fiyatlar yine bu ülkede var. (Ağustos ayı fiyatları): Domates- 1,67 TL, 

salatalık 2,12 TL, patlıcan 2,02 TL, kuru soğan 0,79 TL, havuç 1,49 TL, patates 1,00 

TL, yerli muz 5,40 TL, elma 2,70 TL... 

Ama siz bu fiyatlardan ürün alamıyorsunuz değil mi? 

Alamazsınız, çünkü bu fiyatlar çiftçinin tarla satış fiyatları. İyi ama çiftçi bu kadar 

ucuza ve zararına ürün satarken aynı ürünler neden raflarda 7-8 kat fiyata satılıyor? 

Siz şimdi tarım alanlarını genişlettiğinizde ve çiftçiyi daha fazla üretime teşvik 

ettiğinizde sorun çözülecek mi? Söyleyeyim, maalesef HAYIR... 
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Sistem o kadar bütüncül çözüm gerektiriyor ki, sadece bir noktaya adım atmakla bu iş 

çözülmez. 

Mesela perakende sisteminin yıkıcı rekabeti üzerine bir düzenleme yanında sabit 

gider yüksekliğini azaltacak adımlar kadar, bir de aracılık zincirini ve maliyetlerini 

düşürecek çözümler gerekiyor. Büyük bir paket yani... 

Bir örnek: Ülkemizde 2013-2020 dönemi 8 yılda ihtiyaç olan (artan nüfusun) 2,5 

milyon konuta rağmen 4,6 milyon konut satılmıştır. Hatta bunun yanında iskan 

(oturma) izni alınmış ve satış bekleyen 1,5 milyon daha konut bulunmaktadır. Ama 

fazlası ile konut satılmasına rağmen kiracılık oranı yüzde 21’lerden yüzde 26’ların 

üzerine çıkmıştır. Ve bugün kiralar ciddi bir artış göstermektedir. 

Sorun aynen tarla ve pahalılık gibi. Yani ürün genellikle fazlası ile üretilmiş ve tarlada 

bedava fiyatına satılıyor; oysa aynı ürün alıcıya gelince fiyatlar çok yüksek. 

Burada izaha çalıştığım mesele şu: Evet, iktidar değişimi ile bir bahar gelecektir. Ama 

asıl mesele o baharı çok uzun süre yaşatacak zemini oluşturmaktan geçiyor. 

Yıkılan binanın tamiri inanın yeni bina yapmaktan da daha maliyetlidir. Sakın ola ki bu 

rehavete kimse kapılmasın. Sonrası çok daha acı bir dönem olabilir. 

Çünkü hızla yaşlanıyoruz ve borcumuz çok fazla... En büyük borcumuz ise 

evlatlarımıza, yani gençlere...Unutmayın lütfen. 
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07 Ekim 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Türkiye’nin gündemi belli 
 

AK Parti'nin dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma 

önümüzdeki iki senenin gündemini veriyordu. Bazı şeyleri şimdiden bilmemizde fayda 

var. Muhalefet sözcüleri genel olarak "güçlendirilmiş parlamenter sistem" diye bir şey 

tutturuyorlar. Bunun mümkün olmadığı kesin. İmkânsızlığın nedenlerinden 

biri Türkiye'nin geçmişte güçlendirilmiş veya zayıflatılmış parlamenter 

sistemi defalarca denemiş olması. Bu denemelerin her biri fiyasko ile sonuçlandı. 

Yani kim ne isterse istesin parlamenter sistemi Türk halkı istemez. 

 

İkinci gerçek şu: Cumhurbaşkanlığı sistemi geride kalan iki yıl boyunca bu ülkeyi çok 

ileri noktalara taşıdı. Her aksaklığa bir çözüm üretildi, hayal bile edilemeyen altyapılar 

tamamlandı, uluslararası alanda Türkiye ağırlıklı bir aktör olarak ağırlığını koydu. 

Bir de siyasi çılgınlar var. Bunlar anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini 

istiyorlar. Yani artık Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık felsefesini ifade eden bu dört 

maddeyi değişebilir gibi görüyorlar. 

 

Türkiye'de bir de utanmazların teklifleri var. Bunlar açık açık ülkeyi bölelim demeden 

ülkeyi bölecek bir sistemi öneriyorlar. "Kürt sorunu" gerekçesini kullanarak Türkiye'nin 

ulusal bütünlüğünü hedefe koyuyorlar. Örneğin kendi geçmişleri veya Türkiye'nin 

yaşadıklarını görmezden gelip HDP'yi kullanarak bir PKK partisi olmayı hedefliyorlar. 

Dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken bir başka gerçek daha 

toplumun gündemine getirildi. Bu da Türkiye'nin müttefiklerinin Türkiye'nin altını oyma 

çabalarıdır. Siz de merak etmiyor musunuz, müttefikimiz Amerika neden Fetullah 

Gülen'i besliyor, ona destek veriyor? Ve yine merak etmiyor musunuz, 15 Temmuz 

2016'da ki Fetullahçı darbeden kaçan sorumlular şu anda neden Almanya'da, 

Yunanistan'da, Fransa'da veya Amerika'da üsleniyorlar? İçinizde en ufak bir şüphe 

var mı, FETÖ organizasyonu bir CIA organizasyonu değil mi? Ve bununla Tayyip 

Erdoğan dışında mücadeleyi göze alacak siyasetçi var mı? 

 
PKK-PYD konusu gündeme geldiği zaman bunun erken seçimden daha önemli 
olduğunu söylemek ayıp mı? 
 
Sonuçta dünkü AK Parti grup toplantısı ile Türkiye'nin 2023'e kadar olan 
gündemi daha da berraklaştı. Yani parlamenter sistem, PKK ağırlığı ve buna 
benzer fanteziler Türkiye'nin gündeminde yer bulamayacak. Eğer siyasete 
ilgi duyuyorsanız bu gerçekleri fark etmeniz gerekiyor. 
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