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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
15 Kasım 2021 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

 

KURUL KARARLARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2021 Tarihli ve 10551, 10552, 10554-1 

ve 10554-2 Sayılı Kararları 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2018/357 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211115-6.pdf


15.11.2021 

3 

 

Bakan Pakdemirli’den lisanslı 

depoculuk desteklerine ilişkin 

açıklama 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yayımlanan tebliğ ile 

birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamının üreticilerin 

hesaplarına yatırılacağını duyurdu. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 

lisanslı depoculuk desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Pakdemirli, yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk 

desteklemelerinin tamamının üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi. 

Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL’ye kadar nakliye 

desteği ödeneceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Ton başına aylık kira 

desteği ise buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç için 6 TL, fındık 15 TL, 

zeytin, zeytinyağı 15 TL olarak desteklenecek. Ayrıca kira desteği olarak mercimek, 

nohut, fasulye, soya fasulyesi 6 TL’den 8 TL’ye, ayçiçeği 6 TL’den 10 TL’ye, pamuk 

14 TL’den 25 TL’ye, antepfıstığı 20 TL’den 30 TL’ye, kuru kayısı ve kuru üzüm 20 

TL’den 30 TL’ye yükseltilerek desteklenmeye devam edilecek. Hayırlı olsun. Üretim 

sizden, destek bizden.” 
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Makarnada hedef, 1 milyar dolarlık 

ihracat 
Türkiye’nin makarna ihracatı, son 3 yılda 400 milyon dolardan 762 milyon 

dolarlara yükseldi. Sektör, iki yıl içinde ihracatı 1 milyar doların üzerine 

çıkarmayı hedefliyor. 

 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 

Türkiye'de makarna sektörünün her geçen yıl kendini daha da geliştirdiğini söyledi. 

Makarna sektörünün hububat mamulleri ihracatında son yılların parlayan yıldızı ve 

gözdesi olduğuna işaret eden Ulusoy, bu anlamda Türk sanayicilerinin başarısının 

takdire şayan olduğunu dile getirdi. 

Ulusoy, İtalya'nın makarna sektöründeki geçmişinin yüzlerce yıl öncesine 

dayandığını, Türkiye'nin ise 15 yıllık ihracatçı bir ülke olduğuna dikkati çekerek, 

"Türkiye'nin avantajı dünyaya buğdayın bu coğrafyadan dağılması. Türkiye'de 

yetiştirilen durum buğdayları dünyanın en kaliteli durum buğdaylarının başında 

geliyor. Coğrafyamız, toprağımız, iklim şartları durum buğdayının üretiminin 

yapılmasına müsaade ediyor. Makarna sektörü bu avantajı hedef piyasasında 

kullandı." diye konuştu. 

"1,4 milyon ton ihracat yapıldı" 

Makarna sektörünün son üç yılda ciddi bir artışla ihracat gerçekleştirdiğini belirten 

Ulusoy, şunları kaydetti: "Son 3 yılda makarna ihracatımız 400 milyon dolardan 762 

milyon dolarlara geldi. 1,4 milyon ton ihracat yapıldı. İki yıl içinde sektörün 1 milyar 

dolar barajını aşacağına inanıyorum. Türkiye İtalya'dan sonra dünyanın en büyük 

ikinci makarna ihracatçısı. Türk makarnası henüz dünyada İtalya gibi bir marka değil. 

Saha hakimiyeti, pazarlarda marka olmak için bir fırsat doğuruyor. Türk makarnasının 

10 yıllık periyotta dünyada İtalyan makarnası gibi telaffuz edileceğini, marka olacağını 

düşünüyorum." 
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TİGEM, 77 bin ton inek sütü satacak 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı 11 tarım 

işletmesinin 2022 yılı istihsali 76 bin 917,5 ton inek sütü satılacak. 

 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Resmi Gazete'de yayımlanan 

duyurusuna göre, ihale 30 Kasım Salı günü saat 14.30'da kurumun ihale salonunda, 

açık artırma usulüyle yapılacak. 

Toplam muhammen bedeli 239 milyon 199 bin 195 lira, geçici teminat tutarı 7 milyon 

175 bin 977 lira olarak belirlenen ihalede, TİGEM'e bağlı 11 işletmenin 2022 yılı 

istihsali 76 bin 917,5 ton inek sütünün satışı gerçekleştirilecek. 

İştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 7 Aralık'ta 

aynı yer ve saatte, aynı şartlarda tekrarlanacak. 

İhale şartnamesi, TİGEM'den, ilgili işletme müdürlüklerinden ve "www.tigem.gov.tr" 

internet adresinden temin edilebiliyor. 
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif 

Market, 550'nci şubesini açtı 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Kooperatif 

Marketlerin 550. hizmet noktası Karabük'te açıldı. 

 
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Karabük Yeşil Mahalle'deki şubenin açılışı için 

düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, marketin üretici ile tüketici 

arasında köprü vazifesi göreceğini söyledi. 

Açılışın hayırlı olmasını dileyen Gürel, vatandaşların birçok ihtiyacını buradan 

karşılayabileceğini belirtti. 

Konuşmaların ardından Gürel, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Tarım Kredi 

Kooperatifleri Grup Müdürü Yasin Topal, Bölge Müdürü Abdullah Nemutlu, Batı 

Karadeniz Bölge Sorumlusu İbrahim Öztürk ve şirket yöneticileri, marketi gezdi. 

550. hizmet noktasında, temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve 

dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, 

kişisel bakım, kağıt ürünleri ve gıda dışı olmak üzere çoğunluğu Tarım Krediye ait 

ürünler bulunuyor. 
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TZOB’dan TMO’ya kuru soğana 

müdahale çağrısı 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 

kuru soğan üreticilerinin bu dönem ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, 

“Acil bir şekilde geçen yıl olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım 

yaparak kuru soğana müdahale etmelidir.” dedi. 

 
Tarımsal üretime ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 

Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım yaparak 

kuru soğana müdahale etmesi gerektiğini söyledi. 

Kuru soğan üreticilerinin de bu dönem ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken 

Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Odalarımızla yapılan görüşmelerde, kuru 

soğan üreticilerimizin piyasadaki belirsizlik ve düşük fiyat nedeniyle mağdur oldukları, 

piyasada tüccarın yeterli alım yapmaması nedeniyle pazarlama sorunları yaşadıkları, 

bazı bölgelerde ise alıcı bile bulunmadığı belirtiliyor. Planlı üretim yapılmaması ve bu 

yıl yaşanan rekoltedeki artış, geçen yılki ihracattaki kapanmayla yaşanan pazar 

kaybı, çiftçilerimizin kuru soğanının elinde kalmasına sebep oldu. Acil bir şekilde 

geçen yıl olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi alım yaparak kuru soğana müdahale 

etmelidir. Belediyeler ve kamu kurumları alım konusunda harekete geçmelidir." 

“Tarımsal destekler vakit kaybedilmeden ödenmeli” 

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın, gübre ve girdi fiyatları artışının tarımsal üretimi 

olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayraktar, 2020-2021 sezonunda, Marmara 

bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların azalması nedeniyle, önemli bir kuraklık 

yaşandığını belirtti. 
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İl bazında Türkiye’nin 3’te 2’sinin kuraklıktan etkilendiğine işaret eden Bayraktar, 

“Yağışlarda görülen anormal düşüşler, rekolte tahminlerinde de ciddi sapmalara 

neden oldu. Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık başta olmak üzere, tarım 

desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe, 

üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde 

bulundu. 

Bayraktar, hububat ve baklagillerin, kuraklıktan en fazla etkilenen ürünler olduğunu 

belirterek, hububat üretiminde yüzde 20, mercimek üretiminde ise yüzde 50’ye yakın 

kayıp beklendiğini bildirdi. 

Üreticilerin tarlada bırakmak zorunda kaldığı ürünlerin yaklaşık 5 katı fiyata tüketiciye 

satıldığını belirten Bayraktar, "Aybaşında yaptığımız fiyat araştırmasında üreticide 57 

kuruş olan soğanın 2,5 liraya, 1 lira olan limonun 5,5 liraya tüketiciye satıldığını tespit 

ettik. Bu sistemde hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz mağdur oluyor." ifadesini 

kullandı. 

"Limonlar dalında bekliyor" 

Limonda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Oda 

Başkanlarımızla yapılan toplantılarda, limonda bugünlere gelinmesinde yaşanan 

pazar kaybının da etkili olduğu belirtiliyor. Pazara dayanıklı ve ihracatta tercih edilen 

enterdonat çeşidi limonun kilo fiyatı ortalama 1,75 liraya, mayer çeşidi limon ise 

ortalama 50 kuruşa düştü. Ürün alıcının bulunmaması sebebiyle pazarlanamıyor. 

Limonlar dalında bekliyor. Bazı bölgelerde ise limon ağaçları sökülmeye başlandı. 

İhracatın hız kazanması için destek verilmelidir. Çiftçilerimizin limonu direk olarak hal, 

pazar ve marketlere satışını sağlayabilmesi için acil olarak çalışma yapılmalıdır." 
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Devlet stok yapar mı 

 
  

Market raflarında şeker ya bulunmuyor ya da zamlı satılıyor. En temel gıda ürününde 

krize karşı önlem alması gereken devlet ise krizin sorumlusu haline geldi. Kamu 

kuruluşu Türkşeker’in piyasaya ürün vermediği ortaya çıkarken, Şeker İş Sendikası 

‘Türkşeker zam beklediği için satışı durdurdu’ açıklaması yaptı. Patates, soğan için 

depo basan devletin zamlı satış için stok yaptığı iddiası tepki çekti. 

EKONOMİ SERVİSİ 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında büyütülen şeker fabrikaları, başkanlık sistemine 

geçiş sürecinde özelleştirildi. 15 fabrika ise Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 

bünyesinde kaldı. Satış sonrası üretimde yaşanan sıkıntılar tartışma konusu olurken 

son dönemde marketlerde ürün bulunmadığına ilişkin şikayetler meseleyi ön plana 

çıkardı. Türkşeker ‘Arz problemi yok. Piyasada bazı firmalar fiyatları yükseltiyor’ 

açıklaması yaptı. 

DEVLET KURUMU 'RESMİ ZAMMI BEKLEYELİM ÖYLE SATALIM' DİYOR 

Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise dikkat çeken iddiada bulundu. Gök “Özeller 

şekeri zamlı satıyor. Türkşeker de zarar ettiği için fazla satış yapmak istemiyor. 

Resmi zammı bekliyor” dedi. Tatsız tablo ‘Devlet stok mu yapıyor’ tepkisine yol açtı. 

Türkşeker’in özelleştirme sonrası Varlık Fonu’na devredilip denetim dışında kalması 

da konunun bir başka ayağını oluşturdu. Muhalefet bağımsız denetim raporlarının 

Meclis’e gitmediğini vurguladı. 

Özelleştirme sonrası rafta şeker kalmadı 
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3 yıl önce görev süresi sona eren son Başbakan Yıldırım gider ayak 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan şeker fabrikalarını özelleştirdi. 

Özelleştirmeler şeker krizine neden olurken marketler, boş olan rafların 

sebebinin fabrikaların satış yapmamasını öne sürdü. BİM bir haftadır 

fabrikaların satışı durdurduğunu belirtirken kamu kuruluşu TÜRKŞEKER ise 

yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak ‘’Şekerde arz problemi olduğuna dair 

iddialar doğru değildir’’ dedi. 

Kamuda özelleştirmeler hızla devam ediyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve 3 

yıl önce parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım tarafından gider ayak 

şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tepkilere neden olmuştu. Kamuya ait 14 şeker 

fabrikası özelleştirilirken kalanlar ise Varlık Fonu’na devredildi. 

Kamu şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle hem ekim alanında hem de üretimde 

düşüş yaşandı. Şeker pancarı üreticilerinin büyük bir kısmı da üretimden koparıldı. 

Yapılan özelleştirmeler şekerde arz sıkıntısına neden oldu. Sosyal medyada 

gündeme gelen ve market raflarında şeker olmadığı ya da sınırlı sayıda satıldığına 

dair açıklama yapan BİM, fabrikaların satışı durdurduğunu ve şeker tedarik 

edemediklerini öne sürmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan TÜRKŞEKER ise 

iddiaları yalanlayarak 2021-2022 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker 

üretildiğini, bu miktarın kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte 

toplamda 1 milyon 150 bin ton civarında olduğunu bildirdi. 

TÜRKŞEKER açıklamasında ‘’Şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru 

değildir. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı 

böyle bir ortam oluşmuştur. Türkşeker, şeker fiyatlarını belirlerken gerek 

vatandaşımıza uygun fiyatlara ürün sunma, gerekse sanayicimizin ham madde girdi 

maliyetlerini minimize etme hassasiyeti ile belirlemektedir’’ denildi. Öte yandan Varlık 

Fonu’na devredilen fabrikalar ise zarar etmeye devam ediyor. Varlık Fonu’na 

devredildikten sonra zarar eden ÇAYKUR’un yanı sıra Sayıştay raporuna göre 

TÜRKŞEKER’in de zararının 3 milyar TL’lik özkaynağın da üstüne çıkarak 3.6 milyar 

TL’ye yükseldiği belirtildi. 

‘RESMİ ZAM BEKLENİYOR, SATIŞ YAPILMIYOR’ 

İş Sendikası Başkanı İsa Gök, ise TÜRKŞEKER’in zararına satış yapmak istemediği 

için resmi olarak yapılacak zammı beklediğinden dolayı satışı durdurduğunu öne 

sürerek “Özeller şekeri zamlı satıyor. TÜRKŞEKER zararına satış yapıyor. Onun için 

de fazla satış yapmak istemiyor. Pancar fiyatı ile şeker satış fiyatı arasında bir makas 

vardı. İki yıldır bu makas kapanıyor. Zarar ediliyor” dedi. Ziraat Mühendisleri Odası 

Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise, ‘’Kamu fabrikalarının özelleştirilmesi ve getirilen 

kota en önemli sorundur. Kamu şeker fabrikaları sanayiciye yeterince ürün 

verememekte özel sektör ise daha yüksek fiyattan sanayiciye ürün gündeme 

getirmekte’’ açıklaması yaptı. 
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Varank, TBMM Sanayi Komisyonu 

üyeleriyle TOGG'u ziyaret etti: 2 

milyon araç üretme kapasitesi var 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili 

Projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize 

kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var." 

dedi. 

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili 

Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı 

Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide, milletvekilleri, Türkiye'nin Otomobili'ni 

yakından inceledi. 

Gezide, Bakan Varank ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Parti'li üyeleri Fahri 

Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Semra Kaplan Kıvırcık ile 

CHP'li üye Tahsin Tarhan, MHP'li üye Abdurrahman Başkan, İYİ Partili üye Ayhan 

Altıntaş ve Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır yer aldı. 

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine, Ar-Ge 

çalışmalarına ilişkin TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde sunum 
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yaparken, fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu, akıllı cihazlarla ilgili 

teknolojiyle ilişkin merkezlere, Bursa ve Kocaeli'ye yakın olduğunu ifade etti. 

Karakaş, gelecek dönemde en hızlı büyüyecek segmentin "C SUV" olduğunu 

belirterek, Türkiye'nin bu pazara girmesi gerektiğini vurguladı. 

Teknik gezi yaklaşık 2 saat sürdü 

Varank ve beraberindekiler daha sonra TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. 

Varank'ın davetiyle CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti. 

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik 

özelliklerini anlattı. 

Heyet, Bilişim Vadisi turu da yaptı. Tasarım Kümelenme Merkezi ve 42 Kocaeli 

Yazılım Okulu'nda incelemelerde bulunan Bakan Varank ve TBMM Sanayi 

Komisyonu üyelerine Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu 

tarafından bilgi verildi. Teknik gezi yaklaşık 2 saat sürdü. 

"İnşaatı son sürat devam ediyor" 

Bakan Varank, daha sonra Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay 

kümelenmesi SAHA İstanbul'un organize ettiği SAHA EXPO Fuarı'nda incelemelerde 

bulundu. 

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG'u 

ziyaret ettiklerini belirterek, "Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. 

Türkiye'nin Otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın 

inşaatı son sürat devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

Varank, 2022'nin sonunda TOGG'un seri üretim bandından ineceği bilgisini vererek, 

"Orada Sanayi Komisyonu'muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da 

bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye'nin 

Otomobili Projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize 

kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin dünyadaki en önemli aktörlerden biri olduğunu belirten Varank, şunları 

kaydetti: 

"Otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak, mutlaka 

elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi 

dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla 

tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız." 
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İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranı" 

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir 

otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG'un 2022'nin son çeyreğinde 

banttan indirilmesi hedefleniyor. 

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak TOGG'un 2030'a kadar 5 farklı 

modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. 

TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik'te 1,2 milyon 

metrekare alanda kurulu fabrikada üretilecek TOGG, elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil 

olmasıyla dikkati çekiyor. 
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Faizde çift haneli kur sınavı 
1 doların 10 lirayı aşmasının ardından perşembe günü Para Politikası 

Kurulu toplanacak. Doların 10 lirayı geçmesi öncesi ve sonrasında 

indirimin süreceğini bekleyen analistler çoğunlukta olsa da pas geçme 

ihtimalinin de gündeme geldiği belirtiliyor. 

 

Türkiye ekonomisinde tarihi günler yaşanıyor. Geçen haftanın son işlem gününde 

dolar 10 lirayı aştı ve çift haneye çıktı. 1 doların 10 lira olması finans çevrelerinde 

psikolojik seviye olarak tanımlanıyor. Gram altın fiyatları da 600 lirayı geçti. Bir diğer 

gelişme ise geçen hafta yaşanan eylülde 1.6 milyar dolar cari fazla verilmesiydi. Tüm 

bunların ışığında 18 Kasım günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplanacak. Tamamlanan piyasa anketleri PPK’da 100-150 baz puanlık indirimin 

olacağı beklentilerinin ağır bastığını gösteriyor. Her ne kadar dolar/TL’de eğilim 10 

liranın aşılacağını gösteriyor olsa da cuma gününe kadar 10 lira sınırı aşılmamıştı. 

Piyasa anketleri ise 10 lira görülmeden önce tamamlandı. Peki dolardaki bu seviye 

Merkez Bankası’nın PPK’daki tavrında bir değişiklik yaratacak mı? Ekonomistler şu 

an ikiye ayrılmış durumda. Bazı analistler pas geçeceğini belirtirken bazı uzmanlar 

ise cari fazla verildiği için politika faizinde indirimin devam edeceği görüşünde. 

Pas geçme ihtimali var 

Öte yandan cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın da önemli bir 

açıklaması geldi. Bakan Elvan, Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını 

yanıtlarken şunları söyledi: “Öncelikle şunu ifade edeyim, Merkez Bankası’nın temel 

görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal problemimiz var. Yapısal cari 

açığın azaltılması noktasındaki görev hükümetin görevidir, yapısal cari açığın 

azaltılması konusundaki görev hükümete aittir. Dolayısıyla para politikasında 



15.11.2021 

15 

 

uygulanacak araçlar bellidir. Bu araçları da Merkez Bankası uygular. Buna açıklık 

getirmek istedim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama da piyasa uzmanlarınca Elvan’ın 

Merkez Bankası PPK’sından önce bir mesaj mı vermek istediği sorularına yol açtı. 

İşte bu açıklama ve 1 doların 10 lirayı aşması sonrasında bazı analistler pas geçme 

ihtimalinin oluştuğuna dikkat çekiyor. Merkez Bankası pas geçerse TL’de bir değer 

kazanımı beklenmese de değer kaybı da oluşmayacağı görüşü öne çıkıyor. 

Her koşulda indirime devam 

İndirimlerin devamını savunan analistler ise Merkez Bankası’nın kuru ve TL’deki 

değer kaybını önemsemediğini bunu da son Enflasyon Raporu’nda cari dengeye 

işaret ederek Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ifade ettiğini belirtiyor. 

Başkan Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu sunumunda cari fazla verilmesi gerektiğini, 

bunun uzun süreli fiyat istikrarı sonucunu doğuracağını ve Merez Bankası’nın da bu 

konuda elinden geleni yapacağını vurguladı. Merkez Bankası’nın kur hedefi 

olmadığını yineleyen Kavcıoğlu, bir önceki PPK metninde yer alan sınırlı alan 

ifadesinin hatırlatılması üzerine ise enflasyonda yükselişi arızi gördüklerini ve alan 

yarattığına inandıkları için indirimleri yaptıklarını belirtti. Bu nedenle de ekonomistler 

eylülde de cari fazla verildiği gerçeği ışığında PPK’da 100-150 baz puan indirim 

olacağını hatta aralık ayında da politika faizinde indirimin daha mütevazi olsa da 

süreceğini dile getirdi. 

Anketler indirim gösteriyor 

Reuters’in anketine göre enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına 

rağmen gevşeme döngüsüne PPK toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 

100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor. Reuters anketine 

katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan 

indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda. 

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini yüzde 15'te şekillenirken 

tahminler yüzde 13-16 bandında yer alıyor. Reuters PPK anketinin düzenli 

katılımcılarından en az dört tanesi para politikasının yönünü tahmin etmenin zorluğu 

sebebiyle bu ayki ankete katılmayacaklarını belirtti. 
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Amacını bilmediğimiz için bilemiyorum 

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay: Merkez Bankası’nın PPK’da ne 

yapacağı sorusu dünyanın en zor sorusu. Bunu cevaplamak için Merkez Bankası’nın 

amacını bilmek gerekiyor, bilmiyoruz. Bir yandan para politikam sıkı diyor, fiyat 

istikrarı önemli diyor öbür yandan buna rağmen enflasyon yükseliyorken sürekli faiz 

indirdi. Döviz kurunun artmasına göz yumdu. Bir yandan cari işlemler dengesine 

vurgu yapıyor. Öte yandan Bakan Elvan merkez bankası kuru yükseltiyor ki ihracat 

da artsın yorumları yanlış, diyor. Enflasyon yükseliyorken, 2-3 ay önce kur 9’a 

yaklaşacağını tahmin edebilir miydik, 8.80 bize fazla geliyordu. Faiz indirimi yapıldı. 

Ardından 9.5 TL çok yüksekti geçen ay yine indirim geldi. Şimdi 10 TL, 9’dan büyük 

psikolojik bir etkisi var ama davranışsal iktisat çalışanlar da vurguluyor bir şeye 

alışıyorsunuz artık. Ne yapacağını söylemek çok zor, amacını bilmiyoruz. Fiyat 

istikrarı diyor ama niye göz yumdu doların 10’a gelmesine. 

Şu anki rehberliğine göre indirim yapmalı 

TOBB-ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat: Merkez Bankası’nın 

Para Politikası Kurulu’nda pas geçmesi garip olur, Geçen hafta cari denge geldi ve 

eylülde cari fazla verdik. Merkez Bankası önce reel faize vurgu yaptı, sonra çekirdek 

enflasyona şimdi ise cari dengeye vurgu yapıyor. O zaman cari fazlanın açıklandığı 

bir haftanın ardından faiz indirimi yapmazsa tuhaf olur. Merkez Bankası’nın şu anki 

rehberliğine, söylemine göre faiz indirimim gelmesi lazım. Çünkü cari fazla iki aydır 

veriliyor. Onun için bu politikanın işe yaradığını düşünerek faiz indirimlerine devam 

etmesi gerekir. 

İki ayda 22 milyar dolarlık ödeme var 

Dolardaki yükseliş hem reel sektör ve hükümetin dış borç ödemelerine olumsuz etki 

yaparken kasım ve aralık aylarında ihracatçı şirketlerin Eximbank ve Merkez 

Bankası’na reeskont kredi geri ödemeleri de dolar talebini güçlendirecek. 

Hesaplamalara göre kasımda dış borç ve reeskont kredi geri ödemeleri 12 milyar 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/14/grf-zcuy.jpg
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dolar, aralıkta ise 10 milyar dolar seviyesinde. Bu 22 milyar dolarlık bir yüksek bir 

talep olacağını gösteriyor. Ayrıca reeskont geri ödemelerinin zamanı yaklaştıkça 

dolar/TL’deki seyri öngöremediği için erken talep de yaşandı. Analistler bu talep 

nedeniyle de kur artışının ivmelendiğine dikkat çekerken talebin devamının da 

gelecek olmasının kuru yine baskı altında tutan nedenlerden olacağını dile getirdi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz 

ekonominin kitabını yazdık 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, 

"Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Ya siz neler 

yaptınız ki?" ifadelerini kullandı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7. Memur-Sen Büyük Türkiye buluşmasında 

açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak, "Benim 

memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak. Sandıkta milletten yediği tokadın 

rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız." dedi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

"Vefatının üzerinden geçen 20 yıla rağmen, merhum Akif İnan'ın kurduğu 

konfederasyon mazlum işçilerin hakkını savunmaya devam ediyor. 

İdeolojik sendikacılağa karşı duran Memur-Sen, milli iradeye sahip çıkmış 28 Şubat 

ve darbeye karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. 

Memur-Sen ülkemizi, milletimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu bir tavır takındı. 

Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanı sıra adaletin ve 

özgürlüklerin gür sesi oluyor. 
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Kardeşlerim milletimizn corona virüs mücadelesine verdiğiniz destek için de sizinle 

gurur duyuyorum. 

Aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 6 milyon kişi vesayetçiler tarafından 

fişlendi. Devlet kurumlarında çalışan başörtülü hanım kardeşlerimiz inançları ve işleri 

arasında seçin yapmak zorunda kaldı. 

Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının arkasında çok ciddi bir emek ve alınteri var. 

Demokrasi ve reform için çetin mücadeleler verdik. 

Kemal Kılıçdaroğlu, memurların hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşlerim 

bunlara pabuç bırakmaz. 

Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nün son tabliyenin vidasını sıktı. İnşallah 18 Mart'tan 

önce ulaşıma açaçağız. Şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeğiz. 

Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış bir köprü. Biz bunu yap işlet devret 

modeliyle yaptık. 12 yıl sonra bu köprü devlete kalacak. Türk firmaları ve Kore işbirliği 

ile yaptık. Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor. 

Millet aç diyor. Yahu burada beş bin kişi çalışıyor. Biz ekonominin kitabını yazdık, 

yazmaya devam ediyoruz. 

Dün Çanakkale'de muhteşem bir açılış konuşması yaptık. Troya'da gençlerle 

buluştuk. 

Ya siz neler yaptınız ki? Belediyelerinizde bizim insanlarımızı kapıya koydunuz. Hani 

yapmayacaktınız? Akşam yalan, sabah yalan. 

Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin vardı senin orada? Çünkü 

Bay Kemal'de gezici. Siz değil miydiniz Bezmialem Cami'ne bira kutularıyla giren. 

Bunlar tahribat yapar, biz iş yaparız. 

Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında 

kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. 

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız var. Cudi'de 

Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz. 

Bizim dünyamızda sadece kardeşlik varken, karşımızdakiler insanımızı ötekileştirme 

hesabı yapıyor. 

Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir 

zihniyetle karşı karşıyayız. 
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"Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite 

rağmen büyüttük. 

Seçimden önce liyakat diyenler, seçimden sonra belediyeleri terör örgütü 

yandaşlarına açtı. 

Bunların hayalindeki Türkiye, ekonomisi IMF komiserleri tarafından yönetilen bir 

ülkedir." 
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Rusya: Türkiye ile müzakerelere 

başladık 

 
Rus Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitry Shugayev, yaptığı açıklama ile Türkiye ile 

ileri düzeyde askeri uçak geliştirmes konusunda müzakere ettiklerini ifade etti. 

Rus Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Shugayev, ileri düzeyde askeri uçak geliştirme 

konusunda Türkiye’yle müzakere aşamasında olduklarını söyledi 

Shugayev Türkiye’yle ilgili bu sözleri Rusya’nın Hindistan’a S-400 hava savunma 

sistemi materyallerini göndermeye başladığını belirttiği açıklama sırasında dile 

getirdi. 

Shugayev bu açıklamasını Dubai'deki bir havacılık organizasyonu sırasında yaptı. 

Amerika, Türkiye’yi Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri nedeniyle F-35 

programından çıkarmıştı. 

Reuters'in haberine göre, Moskova da bunun ardından Türkiye’ye ileri düzeyde savaş 

uçağı geliştirme konusunda yardım önerisinde bulunmuştu. 

Rusya’dan S-400 satın alan Hindistan da Türkiye gibi CAATSA yaptırımlarıyla karşı 

karşıya kalabilir. 

Shugayev, S-400 sistemlerinin ilk grubunun Hindistan’a yıl sonunda ulaşacağını 

kaydetti. 
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Hindistan’la Rusya arasında beş uzun menzilli füze sistemini içeren 5.5 milyar 

dolarlık anlaşma 2018 yılında imzalanmıştı. Hindistan, Çin tehdidine karşı bu füzelere 

ihtiyacı olduğunu belirtiyor. 

CAATSA yaptırımları 2017 yılında yürürlüğe girmişti. Yaptırımlar Rusya’dan askeri 

malzeme satın alan ülkeleri hedef alıyor. 

Hindistan, Amerika ve Rusya’yla stratejik ortaklığı olduğunu belirtiyor. Washington ise 

Hindistan’ın CAATSA yaptırımlarına maruz kalacağının mesajını veriyor. 
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Ben büyümeye büyüme demem, 

vatandaşa dokunmadıkça! 

 
Alaattin AKTAŞ  

15 Kasım 2021 Pazartesi 

✔ Üçüncü çeyrek sanayi üretimi, bu çeyrekte GSYH'nin yüzde 8 dolayında 

büyüyeceğine işaret ediyor. Bu durumda son çeyrek büyümesi yüzde 5.3 bile 

olsa yıllık oran yüzde 10'u buluyor. 

✔ Büyüme tahminle uyumlu ancak dolardaki hızlanma döviz cinsi GSYH'yi ve 

bağlı olarak kişi başına geliri aşağı çekecek. 

✔ Gerçi kişi başına gelir 300-500 dolar oynasa ne olur ki, 10 bin doların altında 

geziniyor ve alt ligde top koşturmaya devam ediyoruz. 

✔ Ayrıca gelir dağılımındaki çarpıklık yüzünden kişi başına düşen gelirin bir 

miktar artması da hiçbir anlam ifade etmiyor. 

Bu yılın büyüme hızı 2022-2024 orta vadeli programında yüzde 9 olarak tahmin 

edildi. Ancak yüzde 9’un da üstüne çıkılabileceğine dönük işaretler var. En son ve en 

somut işaret geçen hafta sonu açıklanan sanayi üretimine ilişkin veriden geldi. 

Sanayi üretimindeki artış eylül ayında bir miktar hız kesti, bu da gayet normal. Ancak 

yine de yüzde 9’u bulan azımsanmayacak artış var. Üçüncü çeyrekteki artış da ham 

endekse göre yüzde 9, takvim etkisinden arındırılmış endekse göre yüzde 10.8 oldu. 

Üçüncü çeyreğin yüzde 9'luk üretim artışı gösteriyor ki bu çeyrekte GSYH’de de bu 

orana yakın bir büyüme yaşanacak. 

Her ne kadar orta vadeli programda bu yılın büyüme hızı tahmini yüzde 9 olarak yer 

almışsa da uluslararası ölçekte yapılan analizlerde de bu oranın üstüne çıkan 

tahminler ortaya konuluyor. Doğaldır ki Türkiye olarak bizim gönlümüzden çift haneli 

bir büyüme geçiyor. 
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Bu olmaz değil. Üçüncü çeyrekte sanayi üretiminin hemen altında, yüzde 8’lik bir 

büyüme sağlasak; son çeyreği de daha mütevazı bir büyümeyle, örneğin yüzde 5.3 

ile geçsek bile yıllık oranda tam yüzde 10’u buluyoruz. 

Yüzde 10 şahane bir oran ama... 

Bu yılki büyümenin yüzde 10 dolayında gerçekleşecek olmasında geçen yılki 

büyümenin yüzde 1.8’de kalmasının etkisi de elbette var. Türkiye geçen yıl daha 

yüksek bir büyüme elde etseydi, 2021’de çift haneye ulaşan ya da yaklaşacak olan 

bir büyüme göremezdik. 

Geçen yılki yüzde 1.8’in üstüne bu yıl yüzde 10 büyüme sağlandığı takdirde iki yıllık 

oran yüzde 12 olacak. Bu da 2020 ve 2021’de ortalama yüzde 5.8 büyüme 

sağlandığı anlamına gelecek. Yani bir anlamda geçen yılki büyümeyi bu yıla 

sarkıtmış olacağız. 

Oranları bir kenara bırakalım... Rekordu, değildi; bütün bunlar bir yana bu büyüme 

bize ne getiriyor, ona bakalım. 

Sanayi üretiminde baz etkisiyle de olsa çok iyi bir artış var ama bu üretim çok pahalı 

yapılmak durumunda kalındı. Bunu görmek için üretici fiyatlarındaki artışa bakmak 

yeter. Yıllık bazda yüzde 50’yi zorlayan bir artıştan söz ediyoruz. Ve biliyoruz ki bu 

oran dönüp dolaşıp bir ölçüde de olsa ve bir süre gecikmeli de olsa tüketici fiyatlarına 

yansıyacak. 

Yani büyümüşüz ama bu büyüme, yani fazla üretim bize ucuzluk getirmemiş, 

getirememiş. 

Biz iktisat teorilerini birer bire çöpe atıyoruz ya, bu da adeta onlardan biri. Üretimimiz 

çok artmış ama fiyatlarımız arzdaki bu artışın tersi yönde hareket edip aşağı 

gitmemiş, hatta tam aksine rekor fiyat artışları görür olmuşuz. 

Tüm dünyada emtia fiyatları kaynaklı bir üretim maliyeti artışı olduğu doğru. Ama 

ekonomi yönetimleri, tabii ki rasyonel düşünebilen ekonomi yönetimleri, bu maliyet 

artışına benzin dökmez, bu artışı aşağı çekebilmenin yollarını arar. Peki biz ne 

yapıyoruz; “Bidon bidon benzin dökmekle kim uğraşacak” diye düşünüyor ve tankeri 

hazır bekletiyoruz! 
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Kişi başına gelir tahminin altında kalacak 

Orta vadeli program eylül ayı başında açıklandı. Aradan henüz iki buçuk ay geçti ve 

programdaki bir dizi tahmin gibi milli gelir tahmini de büyük ölçüde sapma 

göstermeye aday. 

Orta vadeli programda bu yılki GSYH 801 milyar dolar olarak tahmin edildi. 84.4 

milyonluk nüfusla da kişi başına gelir 9.489 dolar olacaktı. Bu tahmin seti 

açıklandığında doların yılbaşından o tarihe kadarki ortalaması 8.03 düzeyindeydi, 

2021 ortalaması ise 8.30 olarak alınmıştı. 

Geldik kasım ayının ortasına... Doların yılbaşından bu yana olan dönemdeki 

ortalaması 8.26 düzeyinde. Yılın kalan bir buçuk aylık döneminde dolar 10 lirada 

kalsa bile yıllık ortalama 8.50’ye dayanıyor. 

Şimdi hesabı yeniden yapma zamanı... GSYH, 8.30'luk ortalama kurla 801 milyar 

dolar olarak hesaplanmıştı. Oysa ortalama 8.50'ye gidiyor. Bu durumda GSYH 782 

milyar dolara inecek, kişi başına gelir de 9.489 dolar değil, 9.265 dolar olacak. 

Her ne kadar tahmin edilenin altında kalınacak olsa da yine de bu yılki kişi başına 

gelir 2020’nin üstünde gerçekleşecek. Kişi başına gelir geçen yıl 8.597 dolara kadar 

inmişti. 

Vatandaş umursamıyor bile... 

Kişi başına gelir bir ülke için temel bir gelişmişlik göstergesi. Ama bu gösterge tek 

başına hiçbir anlam ifade etmiyor. 

Bir kere Türkiye’nin kişi başına geliri ha 9 bin dolar olmuş, ha 10 bin ya da 13 bin, 15 

bin. Bu düzeyler zaten çok düşük. Biz 20-25 bin dolarları göremediğimiz sürece alt 

klasmanda top koşturmaya devam edeceğiz. 

Kaldı ki geliri artırmak şöyle dursun, biz geri gitmeyi bile engelleyemiyoruz. 2013’teki 

gelirimiz 12.582 dolardı. Şimdi neredeyiz! 

Ayrıca kişi başına gelir artsa bile dağılım öylesine adaletsiz ki toplumda geniş bir 

kesim bu artıştan pay alamıyor. Dolayısıyla vatandaş kişi başına gelir artmış, 

artmamış ya da azalmış, hiç mi hiç umursamıyor. 
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Abdulkadir Selvi 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la 

helalleşecek mi? 

15 Kasım 2021 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 

görüşmesi sırasında siyasetteki gerginlikten duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. 

Siyasi kutuplaşmanın ülkeye yarar vermediğini savunuyor. Bunun üzerine 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kılıçdaroğlu ve Akşener her gün bana hakaret 

ediyor. Gerginliğin müsebbibi onlar” diyor. 

HELALLEŞME YOLCULUĞU 

Bu diyalogdan haberi oldu mu bilmem ama Kılıçdaroğlu hafta sonu yayınladığı 

videosunda helalleşme yolculuğuna çıkacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, en 

çok Erdoğan’a hakaret ettiği için, helalleşme yolculuğuna önce Erdoğan’la 

başlaması gerekiyor. O yüzden bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem’i 

takibe alacağım. İletişim Başkanlığı’nı arayıp Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan helalleşme 

randevusu istedi mi, diye soracağım. 

KİMLERLE  HELALLEŞMELİ? 

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca CNN Türk’te yayına çıktığı için ihraç ettiği CHP’lilerle de 

helalleşmesi gerekiyor. Boykot ettiği CNN Türk’le helalleşmeli. 

Tehdit ettiği memurlar ile helalleşmesine ise hiç değinmeyeceğim. 

Ama kontrollü darbe ve tiyatro dediği 15 Temmuz’dan dolayı şehit aileleri ve gazilerle 

helalleşebilecek mi? 

28 ŞUBAT’LA 

28 Şubat’ın arkasında yer aldıkları ve başörtüsü zulmünü destekledikleri için 

demokratlarla ve dindarlarla helalleşebilecek mi? 

MENDERES AİLESİ’YLE 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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27 Mayıs darbesini destekleyen CHP’nin lideri olarak Menderes ve ailesi ile 

Demokrat Partililerle ve darbe mağdurları ile helalleşebilecek mi? 

DERSİMLİLERLE 

Dersimli bir lider olarak, yaşatılan acılardan dolayı hemşehrileriyle helalleşebilecek 

mi? Kılıçdaroğlu’nun yaptığı röportajda İhsan Sabri Çağlayangil, ”Mağaralara 

iltica etmişlerdi. Ordu, zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içerisinden 

bunları fare gibi zehirledi” demişti. 

Kılıçdaroğlu, CHP olarak size bu zulmü yaptık. Mağaraların içinde sizi zehirledik. Ey 

Dersimliler, sizden özür diliyorum. Gelin helalleşelim, diyebilecek mi? 

HELALLEŞME SINAVI 

Helalleşmek samimiyet ister. Kılıçdaroğlu, ciddi bir özeleştiri yapıp CHP’nin neden 

olduğu zulümleri ortaya koyabilecek mi? Dindarlardan, Kürtlerden, Alevilerden özür 

dileyebilecek mi? 

Bunu yaparsa samimi olur. Yoksa inandırıcı olmaz. 

 

O videoyu yayınladığı andan itibaren Kılıçdaroğlu, samimiyet testi ve helalleşme 

sınavında. 

 

ERDOĞAN’LA İLGİLİ ÖLMÜŞ PAYLAŞIMLARINI KABUL ETTİ 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’la ilgili olarak 3 Kasım gecesi Twitter’da başlatılan, 

“Öldü” ve “Ölmüş” şeklindeki paylaşımlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilginç bağlantılar ortaya 

çıkıyor. Erdoğan’la ilgili, “Öldü, ölmüş, öldümü” şeklinde paylaşımlarda bulunan 

hesapların Mason bağlantıları ortaya çıkmıştı. 

Büyük Mason Locası üyesi olduğu belirlenen Uğur Sarp Yelkencioğlu, 

“@sarponline” rumuzlu Twitter hesabından yapılan ”Öldü, ölmüş, 

öldümü” paylaşımlarının kendisine ait olduğunu kabul etti. 

O GECE 

2 Kasım Salı gününü çarşamba gününe bağlayan 3 Kasım gecesi Twitter 

üzerinden “Erdoğan öldü” diye bir algı operasyonu yürütüldü. 

İsterseniz kısaca o günü hatırlayalım. Erdoğan hakkında o iğrenç paylaşımları 

yapanlar, gerekçe olarak AK Parti grup toplantısının iptal edildiğini ileri sürmüştü. 

Oysa o hafta AK Parti grubu yoktu. Ayrıca AK Parti grubu 15 günde bir toplanıyor. 

Zaten 1 hafta önce 27 Ekim tarihinde grup toplantısı yapılmıştı. Ayrıca Erdoğan’ın 

yurtdışı temasları olduğunda bu süre uzayabiliyor. Eğer grup toplantısı varsa bir gün 
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önceden milletvekillerinden PCR testi yaptırmaları isteniyor. PCR testi pozitif çıkan 

milletvekili grup toplantısına katılmıyor. 2 Kasım günü AK Parti milletvekillerinden 

PCR testi istenmedi çünkü grup toplantısı yoktu. 

ÖLDÜ KAMPANYASININ HEDEFİ 

Peki buna rağmen Erdoğan hakkında Twitter’dan neden 

“#ölmüş,#öldü#öldümü” kampanyası başlatıldı? Neden paylaşımların arasında 

Mason bağlantıları yer aldı? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın bu kampanyaların 

hedefini, “Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya da öldü-ölecek şeklinde hayatı 

üzerinden yürütülen kampanyalar, psikolojik harp unsurudur. 2011 yılından bu 

yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan bir psikolojik savaş 

yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüş diye yürütülen 

algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti, gidiyor şeklindeki kampanyaya 

malzeme oluşturmak amaçlı” diye anlatmıştı. 

O PAYLAŞIMI NEDEN YAPMIŞ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili paylaşımlarda bulunan Uğur Sarp 

Yelkencioğlu, savcılıktaki ifadesinde, “Soruşturmaya konu @superonline 

rumuzlu Twitter hesabı bana aittir ve 3/11/2021 tarihli gece 01.30 itibarıyla 

ülkedeki Twitter gündemi “#ölmüş,#öldü#öldümü” paylaşımını ben 

yaptım” dedi. 

Peki niye yapmış? Yelkencioğlu, “Paylaşım yaptığım tarihte rahatsızlığım 

sebebiyle gece uykumdan uyandım ve telefonuma bakarken Twitter’da söz 

konusu ölmüş, öldü mü, öldü şeklindeki etiketlerin Trend Topic olduğunu 

gördüm ve devamında bu durum karşısında oluşan şaşkınlığıma istinaden bir 

nevi eleştiri amacıyla paylaşım yaptım” diyor. 

KURNAZLIĞA BAKIN 

Hem Erdoğan hakkında düzenlenen öldü kampanyasına destek veriyor hem de bunu 

eleştiri maksadıyla yaptığını söylüyor. Bir insan, Erdoğan aleyhinde düzenlenen, 

ölmüş kampanyasına eleştiri maksadıyla, “#ölmüş,#öldü#öldümü” paylaşımı yapar 

mı? 

 Ya, bir de eleştiri maksadıyla yapmasaydı da destek amaçlı olarak yapsaydı ne 

yazardı acaba! 

CÜNEYT ARKIN VİDEOSU 

Uğur Sarp Yelkencioğlu başta Cüneyt Arkın olmak üzere ünlü oyuncuların 

filmlerindeki sahnelerden “Öldü, Ölmüş, Öldü mü?” repliklerinin bulunduğu 
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paylaşımlar yapmıştı. Onu da Erdoğan aleyhindeki kampanyaya tepki olarak yapmış. 

Tabii inanırsan. 

HANGİ BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKACAK 

Erdoğan’la ilgili soruşturma derinleştikçe bakalım hangi bağlantılar ortaya çıkacak. 

Hangi güçlerin Erdoğan’ın hayatta olmasına dahi tahammülü olmadığı daha iyi 

anlaşılacak. “Erdoğan gitsin” kampanyasının içinde yer alanların, kimlerle kol kola 

oldukları ortaya çıkacak. 
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İbrahim Kahveci 

Kazanmak için! 

Geçen hafta içinde, basında çalıştığım süre zarfında gördüğüm en önemli şirket 

toplantısına katıldım. ‘Getir’ ABD’ye ilk sipariş vererek Türkiye-Avrupa sonrası 

ABD’ye de girmiş oldu. 

Ertesi günü bizim medyada işten atılan bir kurye haberi daha çok yer aldı. Toplantı 

esnasında aslında bunu sezmiştim. Neyse... 

Kurucu ortaklardan Nazım Salur sunumu yapmış ve ilk siparişi vermişti. 

Açıklamasında iki cümle çok dikkatimi çekti: 1- Türkiye’nin ‘Yumuşak Güç” 

kullanımında önemli bir aktör olduklarını söyledi. 

Yumuşak güç için, tıpkı insanlar gibi ülkelerin sevimli yönüdür diyebiliriz. Gerçi 

ülkemiz maalesef son yıllarda sert siyasal güç kullanımını tercih ediyor. 

“Sert siyasal güç” kullanımının ‘Getir’ gibi yurtdışında iş yapan firmalara etkisini 

sorduğumda Nazım Bey cevap vermedi. Haklı da... 

Her parmak sallandığında, her “eyyy Macron, eyyy Merkel vs” denildiğinde bizim 

şirketlerin o ülkelerde pazarlarının etkilendiğini bizler biliyoruz. 

Napalım, seçmen ekmek-refah istemiyor. Bizim seçmen aç-yoksul kalmayı tercih edip 

bağıran bir liderlik istemiş demek ki... Saygı duyarız. 

*** 

‘Getir’ bizde işçi hakkı tartışması yaşarken ABD’ye girdi. İngiltere’de 6 rakibine karşı 

pazar payını onların iki katına çıkartmış durumda. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, 

Portekiz ve bilmediğim diğer Avrupa ülkelerinde de artık bir Türk şirketi siparişleri 

evlere getiriyor. 

Sanırım o ülkelerdeki çalışanların haklarını da buradan bizim medya 

savunacak!!! 
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O kadar gelişmiş çalışma haklarımız var ki... Artık ABD’de ‘Getir’ kurye 

çalışanlarının hakları da bizim medyanın görevi!! 

Anladınız sanırım... 

*** 

Gelelim dikkatimi çeken ikinci açıklamaya: 2- Nazım Salur çalışanlarının çok farklı 

ülkelerden olduğunu açıkladı. Bunlar kurye değil, merkez şirket çalışanları. Ve işe 

alım yapılırken inanç,ırk gibi konularda soru sormanın bile yasak olduğunu, 

sadece iş kabiliyetlerine bakıldığını açıkladı. 

Bakın burası çok önemli 

Bugün ülkemizin en büyük istihdam sağlayıcı holdinglerinden olan Koç Holding 7 

milyar dolar değerden işlem görüyor. Sabancı Holding ise 3 milyar dolardan işlem 

görüyor. Daha 2015 yılında kurulmuş olan ve henüz yeni yeni meyve vermeye 

başlayan ‘Getir’ 7,5 milyar doların üzerine çıkmış durumda. (Burada hesaplama 

farklılığı elbette var ama bir fikir verme açısından bu değerleri verdim) 

Eski sermaye oluşumu ve yeni sermaye oluşumuna dikkat buyurunuz. 

Türkiye’de inanç, ırk gibi şekil şartları hala işe girişlerde ciddi bir 

sorundur. Siyasette istediğimiz özgürlüğü şirketlerde ne kadar 

yaşayabiliyoruz? “Fırsat eşitliği” kavramı özel sektörde ne kadar etkin? 

İşte o nedenle yeni açılımlara hep beraber kapımızı açmamız gerekiyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün “Helalleşme” bildirisi 

yayınladı. Partisinin de geçmişte yanlışları olduğunu ve içeride çözümü sağladıktan 

sonra şimdi dışarıya “Helalleşme” turlarına başlayacağını açıkladı. 

Bu açıklamayı sakın ola kimse “Bizlerden şu kadar acılar çekildi, bu kadar işkenceler 

oldu” ama helalleşme muhafazakar kesim diye yorumlamasın. Bu ülkede helalleşme 

acı çeken herkesi kucaklayacak ve ‘İNSAN’ odağında birleştirecek bir adımdır. 

Kimsenin acısı diğerinden az veya çok olamaz. Özgürlük ve sorumluluk üzerine inşa 

edilecek bir kaynaşmaya ve saygıya hepimizin ihtiyacı var. 

*** 

Bu konuyu Karar Gazetesi Yayın Yönetmenimiz İbrahim Kiras’a açtığımda 

“İngiltere’de artık cv’lerde resim kullanılması bile kaldırılıyor” dedi. 
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Tesla CEO’su Elon Mask’ın haberleri aynı saatlerde düşmüştü: İşe alımlarda eğitimi 

bile kaldırıyor ve sadece “Hayatınızda karşılaştığınız en büyük sorunu ve bu sorunu 

nasıl aştığınızı” cevaplamanızı istiyor. 

Dünya değişiyor ve akılla-zekayla, çalışmayla kazanmayı tercih ediyor... 

YA FİNANS??? 

Şimdi kendimize bir soru soralım: Bu yıl kaç şirket bizim borsada halka açıldı ve bu 

şirketler her yıl yüzde kaç temettü dağıtarak ortaklarına kazanç sağlayacak? 

İyi ama eskiden halka açılan ve ortak satışları ile hisselerin yüzde 90’ları küçük 

yatırımcıda olan batık durumdaki şirketler... İşte o şirketler yıllardır bedelli sermaye 

artırımları ile hala milletten nasıl para topluyorlar? 

Bunlara kim, nasıl izin veriyor? 

Devleti kim denetliyor? 

Bağımsız kurumları kim didik didik inceliyor? 

Halka açılmalarda hangi kurumların organize işleri söz konusu? 

Aslında herkes her şeyi biliyor. Hiçbir işlem kayıtsız değil, biliniyor bütün bunlar. 

Organize halka açılmalar vs hepsi biliyor. 

Bugün borsa bir kazanç yerinden çok para toplama yeridir. Şirketler yeni ortak bulup 

istihdam ve büyüme sağlayacak derken, patronların hisse pazarına dönmüş 

durumda. 

*** 

Ya bankacılık sistemimiz... 

“Arsan varsa kredi alırsın 

Fikrin varsa havayı!” 

İşte bizim finans sistemimizin temeli budur. 

Eski bir ekonomik model. 

Bu sistem baştan aşağı düzeltilmez ise kimse Türkiye’den kalkınma-gelişme vs 

beklemesin. Yönetim değişir kurlar düşer, bahar gelir ama kalıcı büyüme yine boşta 

kalır. 
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Bakınız “Başkanlık geldi Türkiye çöktü” diyoruz ama rakamlar düşüşün 2012’de 

başladığını gösteriyor. Hatta Erdoğan bile 2015’de “3 yıldır ekonomide patinaj 

yapıyoruz” demişti. 

Hiç kimse ekonomide aslında tıkanmanın 2012’de başladığını unutmasın. Osmanlı’da 

hemen yıkılmamıştı: Önce duraklama, sonra gerileme ve en sonunda da yıkılmayı 

yaşadı. 

Türkiye ekonomisi Ak Parti süresinde duraklamaya 2012’de geçti. Gerileme 2016 ve 

yıkılma ise 2018’de başladı. Duraklama süreci aslında temel sorunların da teşhisinde 

en önemli kaynak veridir. 

*** 

Şimdi soralım kendimize: “Getir”in 2015’den bugüne 7,5 milyar dolara ulaşan 

getirisinden kimler yararlandı? 

Bu firmayı kimler nasıl finanse etti ve büyümesine katkı sağladı? (tabii ki yabancı şer 

güçler!) 

Türk bankacılık sistemi ve sermaye piyasalarımız bu tür şirketleri ne kadar 

destekleyebiliyor? 

Bu konu çok uzun bir mesele... 

“Getir”e bakacağına “Götür”e odaklanan yönetim sistemimizde daha çok 

bekleriz. 

Muhalefetin de yeni sistemi nasıl inşa edeceğine şimdiden karar vermesi gerekiyor. 

Kalkınma ve gelişme modelleri çizilmeden ve isimler belirlenmeden sadece bir kötü 

yönetimden kurtulmuş oluruz, o kadar. 

Oysa bizim kurtulmaya değil, kavuşmaya ve kazanmaya ihtiyacımız var. 
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Oğuz Demir 

Nefesimiz kesik! 

Yıl sonu yaklaştıkça hepimizin gözü asgari ücret zammına çevriliyor. Çalışanların 

yüzde 50’sine yakınının, yani 10 milyon çalışanın üzerinde yurttaşımızın asgari ücret 

aldığı bir işgücü piyasasında bu gayet normal. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yaptığı “asgari ücreti ülkenin 

gündeminden çıkaracağız” söylemiyle beklentiyi yükseltti. 

Ancak zam oranı ne olursa olsun, asgari ücret zammının asgari ücretli sayısını 

arttıracağı da gerçek. 

Basit bir matematiği var. 

Asgari ücrete Bakan Bilgin’in ortaya koyduğu iddiaya uygun olarak diyelim ki yüzde 

40 zam gelsin. Böyle bir zam yapılırsa asgari ücret 4.000 TL civarına yükselir. 

Doğru da bir adım olur ve en azından asgari ücretlilerin en azından yeni yıla görece 

uygun bir ücretle girmeleri sağlanmış olur. 

Ancak bu oranda bir zam dahi asgari ücreti Türkiye’nin gündeminden çıkarmaz. 

İki nedenden ötürü. Birincisi ülkedeki ortalama ücret neredeyse asgari ücret haline 

gelmiş olur. 

Yani bu oranda bir ücret artışı firmalar tarafından asgari ücretli dışındaki çalışanlara 

da yansıtılmazsa bugünkü standartlarda asgari ücretin üzerinde ücret alan 

birçok çalışanın maaşı da asgari ücret haline gelir. Örneğin bu ay 3.500 TL ücret 

alan bir çalışanın da maaşı 4.000 TL’ye tamamlanırsa daha fazla çalışanımız asgari 

ücret almaya başlamış olur. 

İkincisi ise enflasyon meselesi. Son birkaç yıldır belirgin bir şekilde ücretlerin 

erimesine neden olan yüksek enflasyon devam ettiği sürece zammın ne kadar 

olduğu da belirleyici olmuyor. TL’nin değer kaybı faiz indirimleri ile birlikte sürmeye 

devam ederse, enflasyondaki artışın da sürmesi kaçınılmaz. 
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Kışa girdiğimiz bu günlerde enerji başta olmak üzere birçok kalemde yaşanacak bu 

şekilde bir maliyet artışı da önce fiyatların artmasına hemen ardından da verilen 

zammın hızlıca erimesine neden olur. 

Önümüzdeki yıl bu zamanlar ücreti erimiş asgari ücretli sayısı da bu durumda 10 

milyon değil 14-15 milyon çalışana ulaşır. 

Mesele yine kalıcı bir çözüme kavuşmamış olur! 

*** 

Elbette konu asgari ücretle sınırlı da değil. İstihdamın her boyutunda enflasyon artışı 

ve TL’nin değer kaybına bağlı olarak ciddi satın alma gücü kayıpları var. 

Bunu TÜİK verileri de net bir şekilde gösteriyor. 

TÜİK’in en son yayınladığı 2020 yılı gelir araştırmasına göre Türkiye’de ortalama 

ücretler on yıl öncesine göre dolar cinsinden yüzde 26,5 erimiş durumda. Eğitim 

seviyesine göre lise altı eğitime sahip çalışanlar ve lise dengi mezuniyete sahip 

çalışanların ücretleri de dolar cinsinden yüzde 25 değer kaybetmiş. 

Ancak asıl kayıp yükseköğretim mezunlarında. 2010 yılında üniversite mezunu bir 

çalışanın ortalama ücreti TÜİK’e göre yıllık 22.807 TL yani 15.204 Dolar iken 

2020’de 63.085 TL yani 9.000 Dolara düşmüş. 

Ücrette erime yüzde 40’a ulaşmış. 

Üniversite sayısı, üniversite mezunu sayısı artarken TL’nin değer kaybı ile 

beraber üniversite mezunu olmanın ücret getirisi sert bir şekilde düşmüş. 

*** 

Yani nereye baksak sorun var! 

Çözümün ne olduğunu da üç aşağı beş yukarı biliyoruz. 

Kısa vadede enflasyonu kontrol altına alacak adımlara ihtiyacımız var. Bunun için 

de maalesef bugünkü politika faizinin en az 10 puan üzerinde bir faize. Buna ek 

olarak hızla Türkiye’nin yeniden güvenli ve güvenilir bir liman olmasına yönelik 

adımlara! 

Burada kazanacağımız süre ile birlikte verimlilik artışlarını ve rekabetçi bir üretim 

altyapısını sağlamaya yönelmemiz lazım. Rekabetçi üretim ise değeri düşük TL ile 

değil, TL’nin değerinden bağımsız yüksek katma değerli üretim ile ancak mümkün. 

Bunun için de en az 4-5 yıllık bir plan yapmamız gerekiyor. 
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Enflasyondaki düşüş ve beraberinde ortaya çıkacak cazip yatırım ortamı ile 

birlikte kaliteli iş ve kaliteli insan kaynağı yetiştirecek bir altyapıyı kurabilmemiz 

halinde bu meseleyi Türkiye’nin gündeminden 4-5 yıl içerisinde çıkarmamız mümkün 

olabilir. 

Mevcut politika yaklaşımıyla yapılacak yüksek bir zammın getireceği asgari ücretli 

çalışanlara birkaç aylık bir nefes aldırmak olur. 

Ve maalesef geldiğimiz noktada tek bir nefes bile çalışanlar için hayati öneme 

sahip. 
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15 Kasım 2021, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği 
 

Türk siyasetinin bunca bunalımı arasında bir de şansı var. O şansın adı Cumhur 

İttifakı ya da Erdoğan-Bahçeli beraberliği. Dikkat ediyorsanız birileri bu 

beraberliği sabote etmek için çeşitli teoriler üretiyorlar. Hatta bazılarına göre 

Cumhurbaşkanı ile Bahçeli'nin yeni anayasaya bakış açıları çok farklıymış. İkisi ile de 

ayrı ayrı konuştuğunuz zaman böyle bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. En önemli 

müttefikleri tarafından kuşatılmış, kimin dost kimin düşman olduğu 

kesin olarak bilinmediği bir ortamda Cumhur İttifakı'nı kuranların 

anayasa konusunda anlaşmazlığa düşmeleri mümkün değildir. Keşke Türk 

siyasetinin önde gelenlerinin hepsi Bahçeli ve Erdoğan kadar bilinçli olsalar. Örneğin 

Saadet Partisi tek başına var olarak nereye varmayı ümit ediyor? Veya İYİ Parti 

küfürbazlık damgası ile Pensilvanya'daki itibarını arttırdığını mı zannediyor?  

 

Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince, bu parti varlık felsefesinin reddedilmesine en 

örnek kuruluş. Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan sonra elindeki kadroyla dış dünyaya 

açılmayı başardı ve sonuçta Boğazlar rejimini Montrö'de değiştirdi. Hatay'ı Türk 

sınırlarına kattı. Eğer hayatı yeterli miktarda uzun olsaydı Misak-ı Milli sınırları da 

herhalde gerçek olacaktı. Bir de bugünün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. 

Türkiye'nin yarına dönük yatırımlarını sabote etmek için elinden geleni 

yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki köprüleri, 

yolları, alt ve üst yapı yatırımlarını adeta kınıyor. Yabancı devletlere Türkiye'ye dönük 

terörü destekledikleri için hiç tarizde bulunmuyor. Buna karşı Türkiye'nin yarına 

dönük yatırımları söz konusu olduğunda bu yatırımlara katılabilecek yabancı ülkeleri 

tehdit ediyor. Sonuçta bereket Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile Bahçeli var. Bu ikili 

Türkiye'nin büyük siyasi aklını temsil ediyorlar. Bunun da bilincindeler. Yani 

Erdoğan ile Bahçeli arasında en ufak bir anlaşmazlık olduğunda, bunu bilenler 

hemen devreye girmelidirler. Çünkü bu birliktelik sadece demokrasimizin değil 

varlığımızın da güvencelerinden biridir. 

 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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