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Dünyada gıda fiyatları gündemden
düşmüyor
Artan gıda fiyatları tüm dünyada hükümetlerin gündeminde ilk sıralara
yükseliyor. Gıda maliyetlerinin hane halkı harcamalarında daha fazla yer
tuttuğu gelişen piyasalar ve krizin vurduğu ülkelerde daha güçlü
hissediliyor.

Tüm dünyada hükümetler, artan gıda fiyatlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları,
nebati yağ, tahıl ve et fiyatlarındaki yükselişlerin etkisi ile Ağustos ayında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 33 arttı. Öte yandan olağanüstü hava koşulları, artan
navlun ücretleri ve gübre maliyetleri, nakliye sorunları ve işgücü darlığının sorunu
daha da büyütmesinden dolayı bu durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.
Avrupa’dan Hindistan’a, siyasiler bu durumun tüketiciler üzerindeki etkisini azaltmak
için daha fazla destek sağlıyor, satıcılardan fiyatları düşürmelerini istiyor ve ticaret
kurallarını değiştiriyor.
Gelişen piyasalarda sorun daha çok hissediliyor
Bu sorun, gıda maliyetlerinin hane halkı harcamalarında daha fazla yer tuttuğu
gelişen piyasalar ve krizin vurduğu ülkelerde daha güçlü hissediliyor. Lübnan’da
Hizbullah gıda dağıtımı yoluyla ülkede ipleri daha da sıkıyor. Öte yandan ABD de
koronavirüs pandemisi sırasında alım gücünün korunmasına yönelik önlemler alıyor.
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Washington merkezli düşünce kuruluşu Peterson Institute for International
Economics’in kıdemli uzmanı Cullen Hendrix, “Hükümetler daha düşük tüketici
fiyatlarına destek amacıyla bir süreliğine müdahale ve taahhütte bulunabilir. Ancak
bunu sonsuza dek yapamazlar” dedi.

Gıda enflasyonu, Asya, Orta Doğu ve Afrika’da birçok ülkede karışıklıklara yol açtı ve
10 yıl önceki Arap Baharı gösterilerine neden oldu. Benzer hoşnutsuzluklar tekrar
artıyor. Güney Afrika’da eski Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın tutuklanmasının
ardından Temmuz ayında başlayan gösteriler, marketlerin ve restoranların
yağmalanmaya başlaması ile birlikte gıda sorunu haline geldi. Küba’daki kıtlık son
yılların en büyük protestolarına yol açtı.
FAO verilerine göre, enflasyona göre düzeltilmiş ve yıllıklandırılmış maliyetler hali
hazırda yaklaşık 60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.
İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nin küresel sürdürülebilir kalkınma dalında kıdemli
öğretim üyesi Alastair Smith, “Şimdi gıda maliyetlerini karşılayabilmek, Orta Doğu’da
2011 yılında meydana gelen ve Tunus, Libya ve Mısır liderlerinin devrilmesine yol
açan protestolar sırasındakinden daha zor” dedi ve gıdanın bugün modern yazılı
tarihin büyük bölümüne kıyasla daha pahalı olduğunu sözlerine ekledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker
pancarı alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420
liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda "2021
UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında
açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar
çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz." dedi.
Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde
dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." ifadelerini kullandı.
Şeker pancarı fiyatında yüzde 25 artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420
liradır." diye konuştu.
Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesine ilişkin,
"Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Enflasyonla mücadele mesajı
Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat
artışlarının önüne geçeceğiz.
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Bugün adına toplam kalite yönetimi denilen, tüketici haklarının korunması denilen
yaklaşım Ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır.
Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü
sanayicilerimizin, işadamlarımızın hikayesi bir dükkandan başlar. Esnafımızı,
milletimizin emaneti, bugün ve yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Rızık
Allah'tandır diyen, dükkanını, atölyesini açan esnaf rızkın kimin elinden geleceğini
seçmez.
Dünyayı sarsan, ekonomik açıdan tüm ülkelere darbe vuran bir salgın ile mücadele
ediyoruz.
Bu salgın tüm dünya gibi bizi de etkiledi. En çok etkilenenlerin başında esnafımız ve
ticaret erbabımız geliyor. Maliyeti bir yana, can kayıplarımız canımızı, yüreğimizi
yakıyor.
Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için önlemler aldık. Ekonomik
İstikrar Kalkanı paketimizi devreye aldık. Kredi ve kefalet kooperatifi ortağı
esnafımızın borçalarını 2 sene erteledik.
2020'de esnafın kullandığı kredi miktarı 43 milyar TL, kredi kullanan esnaf sayısı 985
bine yaklaştı. Kapanma tedbirleri sürecinde yaşanan kayıpları karşılamak için 4.3
milyar TL'lik ödeme yaptık." dedi.
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Kahve ve şeker üretimi için
karamsar senaryo
Stockholm Çevre Enstitüsü’nün bir raporuna göre iklim değişikliği
nedeniyle şeker ve kahve gibi bazı ürünlerin üretimi 2099 yılına kadar
yarı yarıya düşebilir

Söz konusu rapora göre iklim değişikliği uzun vadede kahve ve şeker gibi ürünlerin
üretiminin yüzde 59 kadar azalmasına neden olacak. Raporda buğday üretiminin ise
artabileceği belirtildi.
Raporda ABD, Çin ve Brezilya’nın küresel emtia pazarı için önemli iklim riskine sahip
ülkeler olduğu, iklim değişikliğinin dünyada uzun vadeli ticaret akışını sekteye
uğratacağı ve toplumsal değişikliklere yol açacağı belirtildi.
Rapora göre, 2070-2099 yılları arasında sadece ABD’de artan sıcaklıklar nedeniyle
mısır üretimi yarı yarıya düşebilir. Rusya ve Kanada’da üretim sırasıyla yüzde 13 ve
yüzde 17 artabilir ancak bu artış diğer bölgelerde yaşanan sıkıntıları telafi etmeye
yetmeyecek.
Buğday üretimi yüzde 14 artabilir, üretim de Avrupa’ya, Güney Amerika ve Asya’ya
kayabilir. Rusya ve Kanada mısır, soya fasulyesi üretimini artırabilir.
Politika yapıcıları iklim değişikliğiyle mücadele için ‘sınırların ötesine bakmaya’
çağıran bu rapor, gelecek ay Glasgow’da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler’in İklim
Değişikliği Konferansı’nın (COP26) öncesinde açıklandı.
7

17.09.2021

AK Parti'den yeni vergi muafiyeti
tasarısı
AK Parti 900 bine yakın küçük esnafı ilgilendiren ve vergi muafiyeti de
içeren bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.

Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren
56 maddelik kanun teklifinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'nde
yapılmasını istediği düzenlemeleri içerdiği belirtiliyor. Teklif ile internet üzerinden para
kazanan YouTuber’lara vergi kolaylığı getiriliyor.
İşte teklifte yer alan bazı maddeler:
-Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri
konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi
olmayacak vergi alınmayacak.
-Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi
muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.
YouTuber’lara vergi kolaylığı
-İnternet üzerinden para kazanan -başta YouTuber’lar olmak üzere- kişilere vergi
kolaylığı getiriliyor. YouTuber’ların defter tutma zorunluluğu kaldırılıyor, vergi
mükellefi olmaları sağlanarak yeni düzenleme ile YouTuber’lar'dan bankalara yatan
paralarından doğrudan stopaj kesecek. Böylece vergi vergi sorumlusu banka olacak,
kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.
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Meslek lisesi öğrencilerinin staj ücretini devlet ödeyecek
-Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine
işveren tarafından ödenen paraların tamamını devlet ödeyecek, rakamın bin liraya
çıkarılması öngörülüyor.
- Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı
rakam artılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte
ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.
Yılda 3 kez geçici vergi beyannamesi verilecek
-Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe
gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme
dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.
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Enerji krizi sanayide endişeleri
artırdı
Avrupalı sanayicilerin yaşadığı enerji krizi, Türkiye’ye de sıçradı. Enerji
ithalatçısı bir ülke olan Türkiye’de, artan enerji fiyatları, farklı oranlarda
da olsa birçok sektörde maliyetleri yüksek oranlarda artırdı.

Pandemi süresince ertelenmiş tüketici talebinin açığa çıkması ve sanayinin
çarklarının büyümeyi tetikleyecek hızla dönmeye başlaması, enerjide krize kaynaklık
etti. Avrupalı sanayiciler başta olmak üzere, enerji talebinin hızla arttığı ülkelerde
başlayan yüksek fiyat krizi Türkiye’ye de sıçradı.
Hem olağan talep artışının hem de bazı üretim ve iletim kısıtlarının tetiklediği
spekülatif beklentiler de fiyat artışlarını tetikleyen bir başka faktör oldu.
Uzmanlar, ABD’nin Rus gazını engelleme girişiminden Afganistan’da yönetimin
değişimine kadar bir dizi gerekçe saysa da enerji krizinin temelinde hemen bütün
dünyada eş zamanlı olarak büyüme ile tetiklenen enerjiye olan talebin artması.
Fiyat artışlarında gösterge niteliğindeki enerji emtiaları arasında petrol, kömür ve
doğalgaz başı çekiyor. Enerji ithalatçısı olan Türkiye’de, enerji fiyatlarındaki yüksek
oranlı artışın maliyetlere, sonuçta da nihai tüketim ürünlerine yansıyacak fiyat
artışlarından endişe ediliyor. Bu durum Türkiye için enerji faturasını kritik bir gösterge
haline getiriyor. Benzin ve motorin gibi petrol türevi ürünlerin taşımacılık alanında ana
girdi olması, bu emtianın ulaşım harcamaları üzerindeki belirleyici etkisini kaçınılmaz
kılıyor. Doğalgaz ve kömür ise Türkiye’de enerjinin en yaygın kullanılan formu
durumundaki elektriğin fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Çünkü kömür ve doğalgaza
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dayalı santraller elektrik üretiminde yarıya yakın paya sahip. Fosil yakıt fiyatları son
bir yılda yüksek oranlı artışlar gösterdi. Brent petrolün varili bir yıl önce 40 dolar
seviyesindeyken yüzde 100’e yakın artışla 75 dolar seviyesini aştı. Doğal gaz vadeli
kontratlarındaki fiyatlar da, son bir yılda yüzde 170’e yaklaşan bir artış gösterdi. Bir yıl
önce 50 dolar/ton seviyesinde bulunan buhar kömürü fiyatları yüzde 260’lık artışla
180 dolar/ton seviyelerine kadar tırmandı. Benzer şekilde yüzde 180’e yakın bir
yükseliş de kok kömürü fiyatlarında görülüyor. Benzer şekilde vatandaşın ısınmada
kullandığı yakıt faturaları da büyük ölçüde artacak. Türkiye’de ısınmada yüzde 80’e
varan oranda doğal gaz ve ithal kömür kullanılıyor.
En çok enerji yoğun sektörler risk altında
Uzmanlara göre, fiyat artışları Türkiye’nin doğalgaz ithalat faturasını dolar bazında
yüzde 30- 35 seviyesinde artıracak. Sanayi cephesi, enerji fiyatlarındaki artışları
endişe ile izliyor. Demir-çelikten çimentoya, gıdadan ulaştırmaya kadar tüm sektörler
kaçınılmaz olarak fiyat artışlarından etkilenecek.
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, durumu “ne yazık ki
ucuz enerjinin hayatımızda olmayacağı oldukça stresli bir dönemi girdiğimizi
görüyoruz” diye açıklarken, çareyi enerjiyi verim kullanmak ve tasarrufta gördüğünü
belirtiyor. Üretim maliyet kalemleri arasında enerjinin çok yüksek bir oranı
oluşturduğu demir-çelik, çimento ve seramik gibi sektörler için “enerji” kritik bir
gösterge olarak öne çıkıyor. Sanayiciler, rekabet gücünü koruyabilmek için,
üretiminde enerjiyi yoğun kullanan sektörlere farklı tarife ve destek istiyor.
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Fitch, Türkiye için büyüme
beklentisini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti.
Türkiye için bu yılki enflasyon beklentisi ise yüzde 17,2.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda; Türkiye için bu yılki büyüme
beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkardı.
Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl
neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel
olduğu kaydedildi.
Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın 2'nci yarısına kadar devam
ettiğini gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde
3,5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4,5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Enflasyonda çift hane 2023'e kadar sürer
Raporda, mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkat
çekilerek, enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hane kalmasının
beklendiği ifade edildi.
Fitch'in raporunda, Türkiye için yıllık enflasyon tahminleri 2021'de yüzde 17,2,
2022'de yüzde 13,4 ve 2023'de yüzde 10,5 olarak belirlendi.
Küresel büyüme tahmini yüzde 6'ya geriledi
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Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya
ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch,
haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin yüzde 6,3 büyüyeceğini
öngörmüştü.
Raporda, arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin
ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü,
Euro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise
büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi.
ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 6,8'den yüzde 6,2'ye
çekildiği belirtilen raporda, Çin ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisinin ise yüzde
8,4'ten yüzde 8,2'e düşürüldüğünü bildirildi.
Raporda, Euro Bölgesi ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 5'ten yüzde
5,2'ye çıkarıldığı belirtilerek, en büyük yukarı yönlü revizyonların Türkiye, Rusya,
Polonya ve Güney Afrika'nın aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde
yapıldığı aktarıldı.
"Fed, 2023'te iki faiz artırımı yapar"
Öte yandan, küresel arz darboğazlarının enflasyonist baskılar oluşturduğuna işaret
edilen raporda, enflasyon baskılarının politika tartışmalarını etkilediği vurgulandı.
Raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını kasımda azaltmaya
başlaması ve 2023 yılında 2 kez faiz artırımı yapmasının beklendiği aktarıldı.
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Bakan Yardımcısı’ndan enflasyon
yorumu: Devlet gereğini yapar
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, "Piyasa serbesttir ama
devletin düzenleyici ve denetleyici olduğunu asla unutmayalım. Devlet
gereğini yapar." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Erzincan'da İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "Erzincan İş Dünyası ile Buluşma
Toplantısı"nda, gıda fiyatları ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyondaki artışın dünyadan kaynaklandığını belirten Nebati, ilk defa enflasyonla
karşılaşmadıklarını söyledi.
Enflasyonun artış sebebini de çözüm yollarını da iyi bildiklerini vurgulayan Nebati,
şunları kaydetti:
"Nasıl ki 2002'de geldiğimizde yüzde 60'ların üzerindeki enflasyonu hızlı şekilde
düşürüp tek rakamlı hanelere getirdiysek, şimdi de dünyanın karşı karşıya kaldığı bu
enflasyonist ortamda Türkiye'deki bu oranları çok hızlı şekilde tek haneli rakamlara
getiririz ve çalışanın da çalıştıranın da canını yakmadan, üzmeden bu işi yaparız.
Gıda fiyatlarındaki pahalılık konusunda asla tahammül edemeyeceğimiz şey, elbette
ki başıboşluktur. Pahalılıkta nedenler var ancak bu nedenleri bahane edip rutini ve
doğalı dışına çıkarak fiyat artışı varsa, bunların denetiminin yapılması ve farklı
şekilde hareket edenlerin cezalandırılması kamu yararınadır. Piyasa serbesttir ama
devletin düzenleyici ve denetleyici olduğunu asla unutmayalım. Devlet gereğini
yapar."
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Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey
kalmadı, hayal satıyorlar
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Satacak bir şey kalmadı, hayal satıyorlar.
Kardeşim sen dün gelmedin 3 yıl olmadı 5 yıl olmadı 10 yıl olmadı 15 yıl
olmadı 20 yıldır ya 20 yıldır. Şimdi sıra geldi hayale. Türkiye'yi buradan
çıkarmamız lazım. Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Hem çıkaracağız hem
büyüteceğiz, bunun için hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'de Muhtarlar, STK Temsilcileri ve
Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları kaydetti:
"Millet sorunların altında ezilmiş vaziyette. Toplumun hangi kesimine giderseniz dert
dinliyorsunuz. İster çiftçi ister işçi, ister emekçi, ister kamyon şoförü, ister apartman
görevlisi, ister muhtar, ister devlet memuru, ister sanayici herkes sorununu kendi
penceresinden görüyor. Sanayiye gidiyorsunuz ‘Önümü göremiyorum yatırım
yapamıyorum dolar nereye gidecek bilmiyorum avro nereye gidecek bilmiyorum,
yatırım yapamıyorum’ diyor. Esnafa gidiyorsunuz, kan ağlıyor esnaf ve çiftçiye
gidiyorsunuz alın teri dökmek istiyorum, ama harcadığım emeğin karşılığını almak
istiyorum diyor. Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım. Bu sorunlardan
arındıracak olan da siyaset kurumudur. Siyasi partiler devlet değildir devlet ayrıdır,
devlet bakidir. Devlet adalet ile yönetilir devlet liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatini
olmadığı bir yerde devlet dediğiniz kurum yara alır temelleri sarsılır.
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Kocaeli Dilovası'nda ve Mersin Limanı'nda kilolarca kokain bulundu. Değeri milyar
dolarlar… Ne savcı cesaret ediyor dava açmaya ne de kime geldiğini kimse soruyor!
Evlatlarımızı zehirleyen insanlara hiç kimse cesaret edip dokunamıyor. Ne savcı ne
de başka birisi. O zaman soru şu: Bunlar gücü kimden alıyorlar? Gücü çiftçilerden mi
alıyorlar? Hayır. Sanayiciden mi, hayır. Esnaftan mı? Hayır. Gücü nereden alıyorlar?
Devleti yöneten siyasi otoriteden alıyorlar. Bu millete söz verdim. Evlatlarımızı
uyuşturucuya alıştıran bütün baronlarla mücadele edeceğim. Sadece bizim değil Orta
Doğu'nun en büyük baronunu hapishaneden çıkarıyorsunuz. Zindaşti’yi ifade etmek
istiyorum. Hapishaneden çıkarıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz, adam kayıplara
karıştıktan sonra usulen bir tutuklama kararı çıkarıyorsunuz. Kim çıkardı adamı?
Parayı verdin mi her şey oluyor. Başka bir örnek vereyim. İçişleri Bakanı çıkıp da
televizyona 'Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor' dediği zaman, kimin
hemen harekete geçmesi lazım? Devleti yönetenlerin. ‘Bir dakika diyecekler ya
siyaseti kirlilikten arındırmamız lazım, ne demek ya her ay 10 bin dolar rüşvet alacak,
bunu İçişleri Bakanı çıkacak devletin televizyonunda söyleyecek. Şu memleketin
geldiği hale bakın, şu siyaset kurumunun geldiği hale bakın. Parayı verenin
düdüğünü çaldığı bir devlet olmaz. Devletin dini adalettir. Türkiye'yi bu bataktan çekip
çıkarmak zorundayız.
"Hala birleştirilmiş sınıflar var"
Okullar açıldı gayet güzel. Bakın size okullarla ilgili bazı rakamlar vereyim. Gerçekten
içim acıyarak söylüyorum, hala birleştirilmiş sınıflar var. Türkiye'de 21. yüzyılda yani
1. 2. ve 3. sınıf çocukların aynı odada aynı öğretmenden ders gördüğü sınıflar,
sınıflarımız var. Hala dersliğe ihtiyacımız var. Üniversiteler açıldı yurt sorunumuz var.
20 yıldır yurt sorununu çözemedi bu iktidar. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye
sesleniyorum; 20 yıl değil 1 yıl içinde yurt sorunu çözmesem siyaseti bırakacağım.
Böyle bir şey olamaz. Türkiye'nin geleceği onlar. Ne kadar iyi yetişirse ne kadar iyi
eğitim alırlarsa Türkiye o kadar büyüyecek. Ama siz bunları pahalı yerlere mahkûm
ediyorsunuz. Ev kiraları aldı başını gidiyor kimin derdi bu vatandaşın derdi. Saray
dolduranların böyle bir derdi asla yok. Bir yerden değil 5 yerden maaş alanların böyle
bir derdi yok. Şu Türkiye'nin geldiği hale bak.
Dış politika
Dış politikanın milli olması lazım. Dış politika milli zeminde büyür. İktidarı muhalefeti
olmaz. Defalarca söyledik yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlış dış politika, Türkiye'yi
bölgesinde yalnızlaştırır, dünyada yalnızlaştırır dedik. 'Hayır siz bilmezsiniz, Türkiye
şahlanıyor' dediler. Devlet adalet ile yönetilir bilgi ile yönetilir birikim ile yönetilir irfanla
yönetilir, erdemle yönetilir. Devlet önyargıyla kinle intikam duygusuyla devlet
yönetilmez.
"Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım"
Satacak bir şey kalmadı. Hayal satıyorlar. Kardeşim sen dün gelmedin 3 yıl olmadı 5
yıl olmadı 10 yıl olmadı 15 yıl olmadı 20 yıldır ya 20 yıldır. Şimdi sıra geldi hayale.
Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Hem çıkaracağız
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hem büyüteceğiz, bunun için hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Millet ittifakı
ile birlikte Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle Türkiye'yi bu badireden çekip
çıkaracağız. Huzurlu güzel gerçekten de bölgesinde şanlı şerefli olan bir ülkeyi
yeniden inşa edeceğiz.
Sığınmacı sorunu
Ne diyorlardı? '24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacağız' diyorlardı. Resmi
rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakamlara göre 5 milyon 6
milyon ve Afganistan'dan insanlar katar katar geliyorlar. İran coğrafyasını aşarak
buraya geliyorlar ve bizim sınırlardan geçiyorlar ve bizde ikamet ediyorlar. Efendim
'Para verilirse daha fazla alacağız.' Kimden izin aldın sen arkadaş? Bu millete sözüm
sözdür; en geç 2 yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davulla zurnayla
memleketlerine göndereceğim. Karalıyım, ırkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati
yok onları buraya getirenlerin kabahati var. Dolayısıyla sığınmacılara kızmayacağım
ama onları kendi ülkelerine can ve mal güvenliklerini sağlayarak göndereceğiz.
"128 milyar dolar hepimizin parası"
Ekonomi de çok berbat. Kaynaklar, nerelere kimlere ne kadar tahsil edildi bilmiyoruz.
Bakın '128 milyar dolar nereye harcandı, kime verildi' diye sorduk. Merkez Bankası
döviz satar eyvallah. Çünkü fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın görevidir.
Kimlere sattığını Merkez Bankası bilir, bunu kendi internet sitesinde de yayınlar. Ama
bir karar alıyorlar; Merkez Bankası'nın elinden bu yetkiyi alıyorlar, Hazine ve Maliye
Bakanı'na veriyorlar. Damat alıyor, 128 milyar doları satıyor, kime sattığını kimse
bilmiyor. Bir Allah'ın kulunun çıkıp da 'Arkadaş biz 128 milyar doları şuralara sattık,
şu bedelden sattık demesi lazım' demiyor, vermiyor hesabını. 128 milyar dolar
hepimizin parası. Buğday yöneticisine vermiyorsun ayçiçeği üreticisine vermiyorsun.
Bir ülkede vergi toplanır. Toplanan vergi planlanır, nereye önce hangi yatırımları
yapalım diye planlanır. Bunu bürokratlar yaparlar, ona göre kaynak tahsisleri yapılır
ve yatırımları yapılır. Her devlet 5 yılını 10 yılını 30 yılın 50 yılını bazı ülkeler 100 yıllık
planlarını yapar. Biz ne yaptık? Eskiden bir Devlet Planlama Teşkilatı vardı değil mi?
Kapattık onu, yok öyle bir teşkilat. Ekonomiyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim
ettik. 19 yılda sadece faize 191 milyar dolar ödedik. Kimin sırtından hepimizin
sırtından. Çiftçiye vermiyorsun tefeciye veriyoruz, emekliye vermiyorsun tefeciye
veriyoruz. Esnafa vermiyorsun tefeciye veriyorsun. Kimlerden alıyorsun esnaftan,
çiftçiden, emekliden, sanayiciden alıyorsun, Londra'daki tefecilere veriyoruz. Bu
ekonomi politika sömürü düzenine dayalı bir politikadır. Buradan da Türkiye'nin
çıkması lazım.
Esnaf kredileri
İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız şey ilk 6 ayda memlekette bir rahat nefes
alınmasını sağlamaktır. Esnafın bankalara borcu var. Pandemi döneminde kredi
verdiler. Bunların, ister bankalardan ister Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden aldıkları
faizlerin tamamını sıfırlayacak, ana parayı da takside bağlayacağız. Fakir ailelerin
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çocukları üniversiteye giderken Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alıyorlar, mezun
oluyor çocuk işsiz 'Parayı öde' diyorlar. 'Para ödemezsen babanın mal varlığına haciz
koyacağız' diyorlar. Durduracağız bunları. Çocuk işe girdikten sonra parayı ancak
isteyebilirsin.
"Bize arsa vermiyorlar"
Evlatlarımızın güzel sınıflarda okuması için 43 bin 627 dersliğe ihtiyacımız var. 'Bizim
belediyelerimizin olduğu yerde bize arsa gösterin size derslik yapacağız, bedava
vereceğiz' dedik. Cesaret edip bize arsa vermiyorlar, verseler yapacağız.
"Siyasi Partiler Yasası'nı değiştireceğiz"
Siyaseti kirlilikten arındıracağız. İlk yapacağımız iş, yapacağımız iş, Siyasi Ahlak
Yasası'nı TBMM’ye getirmektir. Rüşvetçinin Meclis'te ne işi var? İhale takipçisinin
Meclis'te ne işi var? Uyuşturucu baronlarının rüşvet alanların Meclis'te ne işi var?
Onların işini kovalayan onları destekleyenlerin Meclis'te ne işi var? Aynı zamanda
Siyasi Partiler Yasası'nı da değiştireceğiz. Gidiyorsunuz oy kullanıyorsunuz güzel,
milletvekilini siz mi seçiyorsunuz? Hayır bizler seçiyoruz. Peki siz kime oy
veriyorsunuz? Listenin altına oy basıyorsunuz o kadar. Oysa olması gereken, milletin
vekilini milletin seçmesi. Siyasi Partiler Kanunu'nun değişmesi lazım. Darbe
döneminde çıkan yasa bugünkü tablonun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Onu da
ortadan kaldıracağız.
Aile Destekleri Sigortası
Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç
giremez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Kaynakları olan bir devlettir.
Yerinde ve zamanında kullanırsanız, sigortasını getirdiğiniz andan itibaren şu tablo
ortaya çıkıyor yoksulluk bir kader olmaktan çıkıyor. Sosyal devlet harekete geçiyor.
Fakir aile mi var olabilir, sosyal devlet o ailenin banka hesabına düzenli her ay belli
bir para yatırır onlar da giderler emekli gibi memur gibi işçi gibi bankadan parasını
alırlar. Onun yoksulluğunu kimse bilmez ve onun onurunu korumuş oluruz.
"Muhtarlık Kanunu'na ihtiyacınız var"
82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Siz bilmezsiniz, ben de bilmem. Biz
araştırdık da bulduk bunu. Sizin başlı başına bir Muhtarlık Kanunu'na ihtiyacınız var,
yetkileri tanımlanmış, görevleri tanımlanmış, yapacağınız işlerin tanımlandığı bir
kanuna ihtiyacınız var. Bunu hazırladık, muhtar örgütleri ile konuştuk, onlara
gönderdik, 'Eksiğimiz olabilir' dedik, 'Bakın varsa bir eksiğimiz düzeltelim' dedik. Bunu
çıkaracağız. Biz muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görürüz. O nedenle
muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü. Muhtara maaş
verilmez, ne verilir, ödenek verilir, izne ayrılırsanız kesilir.
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Eski Hazinecinin yardım çağrısı!

Alaattin AKTAŞ
17 Eylül 2021 Cuma
✔ Eski bir Hazine çalışanı Hazine'nin nakit dengesindeki kasa artışının iki
kurumda nasıl farklı görünebileceğini sorguluyor: "Artışın Hazine'ye göre 71
milyar, Merkez Bankası hesaplarına göre 151 milyar olmasını birileri izah etsin."
Yıllarca Hazine’de görev yapmış, emekli olduktan sonra finans sektöründe çalışmaya
devam etmiş, yarı zamanlı olarak Mülkiye’de ders vermiş bir isim bir veriyi
yorumlamakta çaresiz kalıp “Lütfen yardım edin” diye çağrıda bulunuyorsa aslında
adres biz değilizdir. Biz olsak olsak aracı olabiliriz bu yardım çağrısına...
Emekli bürokrat tarafından bize gönderilen mektubu özetleyerek yayımlıyoruz.
Bakalım bu yardım çağrısı karşılık bulacak mı? Dile getirilen bu karmaşık durumu
izah edebilen bir merci mutlaka olacaktır, zaten mektupta muhatapların nereler
olduğu da belli. Bekleyeceğiz, oralardan bir ses çıkacak mı, diye...
“Her şeyi bilemem ama...”
Hazine hesaplarını 1993 yılından beri yakında takip ederim, aynı şekilde bütçe ve
kamu finansmanı verilerini de.
Doğal olarak her şeyi bilemem. Ancak genel olarak bazı sonuçlar çıkarabilecek kadar
bilgim olduğunu düşünüyorum.
Ama şimdi yardıma ihtiyacım var. Neden yardım istediğimi anlatayım, daha iyi
anlayacaksınız.
Gelin önce Hazine nakit dengesi ile Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki hesaplarının ilk
sekiz ayda nasıl gerçekleştiğine bakalım.
Hazine bu dönemde 42 milyar lira kadar nakit açığı vermiş. Buna karşılık, 21 milyar
lirası dış borç, 71 milyar lirası iç borç olmak üzere 92 milyar lira yeni borç almış.
Gereğinden 50 milyar lira fazla borçlanmış, kasasına koymuş. Bu miktara garantili
borçlardan gelen 2 milyar lirayı ve kasasındaki döviz hesaplarından elde ettiği 19
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milyar liralık kur farkı gelirlerini de ekleyince, yılın ilk sekiz ayında kasasında 71
milyar artış olmuş.
Bunlar ocak-ağustos arası dönemdeki değişimler, akım değerler.
"Açıklayamadığım ne?"
Şimdi gelelim kafamı karıştıran, açıklayamadığım bölüme...
Hazine’nin Merkez Bankası’nda, 3 Eylül 2021 itibarıyla toplam 303 milyar lira parası
var. Bunun 131 milyar lirası TL, 136 milyar lirası yabancı para, 36 milyar lira kadarı
ise altın.
İlk sekiz aydaki bütçe gerçekleşmesinde gelir performansının gayet iyi olduğunu,
ancak tahakkuk/ tahsilat oranı açısından biraz sıkıntılı bir durum yaşandığını
vurgulayıp şimdi iki soru sorayım:
İlki; gelir performansı bu kadar iyi olan Hazine, kasasında neden bu kadar TL,
yabancı para ve altın tutar?
Bu sorunun yabancı para için cevabını bulabiliyorum. 128 milyar dolarlık rezerv
kaybını kapatmak, döviz rezervlerini arttırmak için Hazine dışarıdan borç alıp Merkez
Bankası’ndaki hesabına koyuyor. Yılbaşında kasada 9.8 milyar dolar varken, ağustos
sonunda 16.5 milyar dolar bulunuyor. Dünyada faizler yüzde 1-1.5 arasında iken,
Hazine yüzde 6 civarında faiz ödeyerek borç alıp rezerv arttırmaya yardımcı oluyor.
Oysa yeteri kadar TL’si var. Normal zamanlarda Hazine dövize ihtiyacı olunca,
Merkez Bankası’na TL verip döviz alabilir. Ama orada döviz olmayınca, kendisi
yüksek faizle dışarıdan borç alıp Merkez Bankası’na yardım ediyor.
İkinci soruya gelince... Hazine’nin Merkez Bankası hesapları stok verilerdir. Hazine
nakit dengesi verileri ile karşılaştırmak için ocak-ağustos arasındaki farkı bulmak
gerekir. Hazine diyor ki; benim nakit dengemde kasamdaki artış 71 milyar lira idi.
Oysa Merkez Bankası verilerine göre artış 151 milyar lira. Hazine ile Merkez Bankası
verileri arasındaki 80 milyar liralık bu fark nereden geliyor?
Bu sorunun cevabının ne olabileceğini birkaç kişiye sordum. Aldığım cevaplar
IMF’den rezervlere destek için sağlanan SDR’larla ilgili. Nakit değil, kullanılabilir
imkanmış, onun için nakit dengesinde görülmüyormuş. İlginç olan, bu tutar hem
Hazine hem de Merkez Bankası’nda görülüyor. Varlık ve yükümlülük hesapları
birbirini götürüyor. Ama Hazine borç yazmıyor. Kafam tam karıştı. İşte bu yüzden
yardım istiyorum.
★★★
Konu karmaşık ve çetrefilli görünüyor; konu belki de üst düzey muhasebe ya da
bilanço okuma yeteneği gerektiriyor.
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Ya da konu hiç öyle karmaşık değildir, bu ayrıntıyı yorumlamak ve izah etmek gayet
kolaydır.
Bürokrat dostumuzun da bilmediği basit bir ayrıntı vardır. Herhalde birileri izah eder.
Yok eğer bu izahat verilmezse o zaman da "Hayrola, 128 benzeri yeni bir sümen altı
operasyonuyla mı karşı karşıyayız” diye düşünenler çıkabilir.
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En zoru: Ekonomide “seçme
zorunluluğu” aşamasıdır…

Ferit Barış PARLAK
17 Eylül 2021 Cuma
Ekonomide, sorun yaratacak uygulamalar;
Ve/veya oluşan sorunu öteleyen uygulamalar;
Hem sorunu, hem de farklı sorunları “tohumlar”…
*

*

*

Farklı sorunlar edinen ekonomilerde ise, “seçim” zorunluluğu doğar…
Çünkü bir sorunun çözümü için atılacak adım, diğer sorunun büyümesine yarar.
*

*

*

Örneğin:
Enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomide…
İşsizlik de yüksekse…
Üstüne cari açık da yüksekse…
Birinin çözümü için uygulanacak bilimsel yol, diğer sorunun büyümesini sağlar…
*

*

*

Örneğin:
Yatırımların artması için faizler, enflasyonun da altına indirilebilir;
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Ancak cari açığın, yani tükettiğin ürettiğinden yüksekse; kısa vadede sorunu artırır,
orta/uzun vadede beklenen rasyonel yatırımların olmaması durumunda ise sorunu
daha da büyütür…
*

*

*

Böyle bir ekonomide, döviz fiyatının ve sonrasında enflasyonun düşmesi için faiz
artırılabilir;
Ancak bu da yatırımların/büyümenin önünde engeldir…
*

*

*

Böyle bir ekonomide işsizliği önlemek için talebi artırma yolu denenebilir…
Ancak bu yol, enflasyonu hızlandırır…
*

*

*

Bu nedenledir ki…
Ekonomide oluşabilecek sorun önceden görülmeli;
Oluştuysa, iyi teşhis edilmeli, öncelikler belirlenmeli…
VELHASIL…
Ekonomide, “Sorun olursa çözeriz…” değil, “Sorun oluşmamalı…” mantığıyla hareket
edilmeli…
Sorun oluşmaması/oluşanın da kolay çözülebilmesi için birçok yol var…
Örneğin, güçlü bir maliye ve politikasının tesis edilmesi...
Bunun için:
Toplumun çalışma/çabalama/üretme arzusunu kaybetmemesine; teknik gelişime ve
verimlilik/tasarrufa “öncelik verilmeli”…
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Abdulkadir Selvi

Ödül gecesinde yaşananlar ve
Erdoğan’ın rotası
17 Eylül 2021
Önce Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Medya Ödül töreni için bulunduğum
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden gözlemlerimi aktarmak istiyorum.
Anadolu medyasından meslektaşlarımızla ve siyasetçilerle bir araya geldik. Sadece
Külliye’nin nabzı değil, Anadolu’nun nabzı da siyaset diye atıyor. Herkes 2023
seçimlerini konuşuyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programlarda kadınların temsil oranı her geçen gün
daha çok artıyor. Bunda Erdoğan’ın tercihinin etkili olduğu belli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin yapılacağı salona girince kadınlar etrafını sardı.
Selfie çektiren çoktu. Erdoğan onları kırmadı, selfie çekmelerini bekledi. Görevliler,
program başlayacak diye uyarmasa selfie işi daha devam edecekti.
Ödül töreninde önce Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Anadolu
Medyası’nın sorunlarını aktaran bir konuşma yaptı. Ödül töreni vesilesiyle hem
Anadolu medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi hem de sorunları
iletildi.
ERDOĞAN DİNAMİKTİ
Gün boyu fabrika açılışından yürüttüğü uluslararası temas trafiğine kadar yoğun
programına rağmen Erdoğan’ın enerjisi yerindeydi. Kürsüde son dönemlerin en iyi
konuşmalarından birini yaptı.
Bugün 17 Eylül. Şehit Başbakan Menderes’in idamının yıldönümü. Başka ülkeler
liderlerin doğum gününü kutlar, biz idam yıldönümlerini anıyoruz. Belki de idamların
yıldönümü olması nedeniyle, Erdoğan’ın medyayla darbeler arasındaki ilişkiye dair
analizi dikkatimi çekti.
Erdoğan, “15 Temmuz gibi kritik dönemlerde basının önemli bir kısmının
sergilediği onurlu yaklaşım tarihimize şanla, şerefle kaydedilmiştir. Aynı
şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi
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dönemlerde ülkesinin ve milletinin değil de darbecilerin yanında saf tutanlar da
milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir” dedi.
2023 KONUŞMASI
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ana teması neydi?” diyecek
olursanız, tek kelime ile cevap veririm: 2023 konuşmasıydı. “Erdoğan rotayı nereye
çevirdi?” diye soracak olursanız, ona da tek kelime ile cevap veririm: O da, 2023
seçimleri... Erdoğan, rotayı tamamen 2023 seçimlerine çevirmiş. Konuşmasının
önemli bir bölümünü 2023 seçimlerinin önemine ayırdı.
“Bugün, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundaki en önemli durağımız
2023’ün eşiğindeyiz. Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına
itmek için kıvrananların son umudu 2023’te eski Türkiye’yi yeniden
hortlatmaktır” diye konuştu.
Zaman zaman kendime, “Neden hep 2023 seçimlerini yazıyorsun?” sorusunu
yöneltiyorum. Ama liderler beni yanıltmıyor. Her gün bir parti genel başkanından
2023 seçimlerine ilişkin değerlendirme geliyor. Meslektaşlarımız bulduğu her lidere
2023 seçimleri ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunu soruyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Unutmayınız bu mesele ne Tayyip Erdoğan’ın
kişisel meselesidir ne parti meselesidir, ne de başka bir kısır hesap
meselesidir. 2023, Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının
sembolüdür” dedi.
KIRILMA NOKTASI
Erdoğan, 2023 seçimlerini hayati bir sınama olarak görüyor. Sadece Erdoğan değil,
muhalefet liderleri de öyle görmüyor mu? Türkiye ya 90’ların Türkiye’si olacak ya da
yeni Türkiye olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecek. Kavganın özünde bu yatıyor.
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TÖRENDEN KAMERALARA YANSIMAYANLAR
Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından sonra ödül törenine geçildi. Orada bir kez daha
gördüm ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bir vefa insanı. Annem vefat ettiğinde ilk
arayanlardan biriydi. Kimi sıkıntılı zamanlarımda desteğini her zaman ifade etmiştir.
Ödül töreninde bunu bir kez daha gördük.
Hayatını kaybeden gazeteciler adına, verilen vefa ödüllerini almaya gelen yakınlarına
özel bir ilgi gösterdi. Ahmet Kekeç adına kızı Fatma, Markar Eseyan adına
ablası Nergis, Ferhat Koç adına Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa
Yılmaz aldı. Erdoğan,
fotoğraf çekimi sırasında da onlara özen gösterdi. “Kekeç sen gel buraya, Nergis
Hanım siz de gelin” diye seslendi. Genç yaşta kaybettiğimiz Anadolu Yayıncılar
Derneği’nin yöneticilerinden İbrahim Toru adına ise Rize’den Çay TV’ye, Ordu’dan
Altaş TV’ye, Diyarbakır’dan Söz (Uzay) TV’ye ve Kahramanmaraş’tan Aksu TV’ye
ödüller verildi.
Yılın gazetecisi seçilen İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın ödülünü,
TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan aldı. Batuhan Yaşar, bir süredir ciddi
bir sağlık sorunu yaşıyor. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bunu da aşıp sağlığına
kavuşacak. Allah’tan şifa diliyorum. Erdoğan, Batuhan’ın ödülünü verirken, Ahmet
Sözcan’ı, ”Çok selamlarımı söyle. Geçmiş olsun dileklerimi ilet” diye sıkı sıkıya
tembihledi.
ÂŞIK VEYSEL’İN SESİ
Ödül töreninin başında Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde taş
plağın olduğu bir pikap hediye etti. Pikaptan bir anda Âşık Veysel’in sesi
yükseldi. Âşık Veysel, “Uzun ince bir yoldayım” diye söylemeye
başlayınca Erdoğan’ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Uzun İnce Bir Yol, aynı
zamanda Erdoğan’ın siyasi mücadelesini simgeliyor. Cezaevinden
Cumhurbaşkanlığına uzanan bir yol...
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ERDOĞAN’IN TALİMATI
Erdoğan, “Çok farklı bir hediye olmuş. Çok ilginç olmuş” dedikten sonra
görevlilere, ”Bunu sakın bir yere koymayın. Benim odamda duracak” diye talimat
verdi.
Demirören Medya olarak Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’le birlikte ödül aldık.
Tartışma programlarının parlayan yıldızı olan Zafer Şahin, en başarılı Ankara
Temsilcisi ödülünü aldı. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi’ndeki köşesinde de siyasi
kulisler yazıyor.
Benden çok iyi köşe yazarları var. Onların aynı zamanda bir okuruyum. Hepsini ilgiyle
okuyor, her gün yeni şeyler öğreniyorum. Ama meslektaşlarım tarafından takdir
edilmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden bu ödülü almak onur vericiydi.
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Esfender KORKMAZ

Siyaseti kişiselleştirmenin halka
maliyeti
17 Eylül 2021 Cuma
Son günlerde medya Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda çatlak olur mu? sorusuna
yoğunlaştı. Bunun nedeni Türkiye'de öteden beri siyasetin kişilere indirgenmiş
olmasıdır. AKP bu alanda zirve yaptı, Erdoğan partisi haline geldi. Aslında Memleket
partisi genel Başkanı İnce'nin cumhurbaşkanlığı için çok aday isteğinin temelinde bu
anlayış yatıyor.
Ne var ki; AKP ve genel Başkanı Erdoğan ile, siyaseti kişiselleştirmenin ülkeyi
nerelere getirebildiğini gördük ve anladık ki siyaseti tek kişiye, tek lidere bağlamının
maliyetini hem ülke çekiyor hem de bizzat partisi çekiyor. AKP içinde huzursuzluk,
çıkar odaklı kamplaşma ve partiden kopup yeni partileşmeler ve en önemlisi AKP'nin
oy kaybı da bu durumu açıklıyor.
Mamafih anketlerde aynı doğrultuda çıkıyor… Vikipedi 2023 seçimleri için tüm
anketlerin ortalamasını alarak siyasi eğilimleri gösteriyor. Tüm anketlerin ortalaması
olduğu için de yanlı anketler, aşırı sapmalar izale edilmiş oluyor.
2023 SEÇİM ANKETLERİ AĞUSTOS ORTALAMASI;
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Son anketlerde Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 37,3 oluyor. Millet İttifakı oy
oranını hesaplamaya gerek yok; Çünkü Türkiye de artık siyasette tek eksenli oldu.
İdeolojik çatışmalar, sağ-sol çatışmalar ikinci planda kaldı… Artık belirleyici tek
politika bu toplum; kamplaşmanın, gelir dağılımında bozulmanın, işsizliğin,
yoksullaşmanın, otokrasinin getirdiği maliyetleri daha çekecek mi? Yoksa bu
sorunlardan kurtulacak mı? Ekseninde oluştu.
Çıkışın tek yolu bu günkü başkanlık sistemini kaldırmak ve yeniden seküler
demokrasiye dönmektir. Bunun için anayasanın değişmesi zaman alır ve fakat
uygulamada siyasi iktidarın ve seçilmişlerin niyete bağlıdır. Bir günde de ülke bu
karanlıktan kurtulabilir. Bunun içindir ki, diğer muhalif partiler ittifak yapmadan da aynı
demokratik çizgide birleşmelidir.
Karamollaoğlu'nun söylediği İktidar yanlışlardan dönerse destek veririm söylemi de
zımni olarak bu iktidarın yanlışlardan dönemeyeceğini ifade eden bir yaklaşımdır.
Zaten ortada AKP yok, Erdoğan var… Erdoğan da yanlışlardan dönerse ortada parti
kalmaz.

Erdoğan'ın iktidarda kalma anlayışı;
* Toplumsal kutuplaşma ve yandaş safları sıklaştırma,
* Bir kesime bir kesimden gelir ve servet transfer etmek,
* Din odaklı, dini kurtarıyoruz şeklinde inanç popülizmi yapmak;
* Vesayeti kaldırıyoruz diye parti devleti ve otokrasiyi getirmek;
* İstihdam yaratmak yerine popülizm yaparak halka poşet dağıtmak.
Son yıllarda artık halk siyaseti tek adama indirgeme anlayışının ve bu anlayışla gelen
Başkanlık sisteminin kendisi için bir çıkmaz olduğunu anladı. Bunun içindir ki,
anketlerde Erdoğan'a olan güven de azaldı. Söz gelimi; metropol son anketinde;
Erdoğan'a görev onayı verenler yüzde 38,1 ve vermeyenler yüzde 51,5 oranındadır.
Bu şartlarda muhalefet partilerinin de akıllı olması gerekir:
1. Muhalefet partilerin, önce Türkiye'nin geleceği için, bu günkü çıkmazdan
kurtulması için, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, güçlendirilmiş parlamenter sistem,
toplumsal birlik ve beraberlik, ekonomik istikrar çizgisinde ortak hedefte birleşmeleri
gerekiyor.
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2. Örnek ve umut olmak için, parti içi demokrasiyi güçlendirmeleri gerekir. Ön
seçimlere ağırlık verip, halkı siyasi süreç içine çekmeleri ve halkın demokrasiye sahip
çıkmasının önünü açmaları lazımdır.
3. Tek bir aday çıkarıp, güç birliği içinde olmalıdırlar. Bu yolla seçimlerde seçim
hilelerini engellemeleri ve seçimi denetlemeleri daha kolay olur.
4. Siyasi iktidarın din tartışması tuzağına düşmemeleri gerekir. Ayrıca olağan üstü hal
ortamı yaratmak ve seçimleri bu ortamda yapmak gibi kötü niyetli olanlara karşı da
hassas olmaları gerekir. Halkın bu tuzağa düşüp sokağa çıkmasını önlemeleri
gerekir.
Türkiye dinamik nüfusa sahip, güçlü bir geçmişi olan büyük bir ülkedir. Şartlar
oluşmuştur. Bu günkü siyasi handikaptan da kurtulacaktır.
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17 Eylül 2021, Cuma

BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Daha büyük, daha güçlü Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2023 yılı Türkiye için bir dönüm noktası
olacaktır" şeklindeki açıklaması gerçekten heyecan verici.
Şu anda Türkiye'nin yurtdışında 40 bin askeri var.
Bu bir ülke için uluslararası çaptaki değerlendirmelere göre önemli bir ölçü.
Düşünün ki Libya'da da, Azerbaycan'da da, Somali'de de varız.
Türkiye'nin global ölçekteki çıkarlarına aykırı davrananlara karşı ciddi bir silahımız
var.
Ayrıca geçmişte hiç hatırlamadığınız ölçüde yerli silah sanayii gelişiyor.
Türkiye'de üretilen savaş araç ve gereçleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmekte.
Yani yeni Türkiye bu açıdan da eskisinden farklı.
NÜKLEER ENERJİDE DE VARIZ
Bu arada Türkiye'nin nükleer enerji üretimi aşamasına gelmesi de ayrı bir özellik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'daki yeni aşamayı bütün dünyaya duyuruyor.
Bu şekilde Türkiye de dünyanın nükleer enerji üreten ülkeleri arasına girmekte.
Altyapı yatırımlarına gelince, bunun artık görmezden gelinmesi imkânsız.
Daha ötesi var mı?
Çanakkale'deki asma köprü, dünyadaki benzerlerinin en büyüğü oluyor.
Eskiden demiryolu yolculuğu dediğimiz zaman, mesela Ankara-İstanbul arası 12-14
saat sürerdi.
Konya ile Ankara arasında sadece otobüs vardı.
Oysa şu anda Türkiye'de bütün önemli kentlerin arasında hızlı tren seferleri var.
Bu arada Türk Hava Yolları'nın dünyanın en büyükleri arasında bulunduğunu da
unutmayalım.
RAKAMLAR HEYECANLANDIRIYOR
Yeni Türkiye'den bahsederken ihracat rakamları, üretim rakamları
hepimizi heyecanlandırıyor.
200 milyar doları geçen ihracat, dünya çapındaki bir başarının işaretidir.
Bütün bunları hatırladığımız zaman, Türkiye'nin 2023'ten sonra neleri başaracağını
görmemek mümkün değil.
Yeter ki Türk olmakla iftihar edelim... Yeter ki kendimizden utanmayalım.
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