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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
23 Haziran 2021 Çarşamba

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “Başayaş KÖK-Yeni Uluyol KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz
Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4122)
–– Karabük İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “Kahyalar KÖK-Karaağaç KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu
Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4123)
–– Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “Sarıçam - Ayvalı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha
İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
4124)
–– Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “8Q6803 Eski Azaplı KÖK - A. Çıyanlı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz
Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4125)
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “8G4029 Suboyu KÖK - Kanarya KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz
Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4126)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271)

YÖNETMELİKLER
–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2021/1, K: 2021/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/38612 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/06/2021 Tarihli ve 196 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar
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TMO'nun müdahalesiyle yem
fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, son dönemde
yem ham madde fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek, "Toprak
Mahsulleri Ofisinin elindeki malların temmuzda satışa açılmasıyla yem
ham maddesi fiyatları düşecektir." dedi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, son
dönemde yem ham madde fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek, "Toprak Mahsulleri
Ofisinin (TMO) elindeki malların temmuzda satışa açılmasıyla yem ham maddesi
fiyatları düşecektir." dedi.
Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'yu en etkin şekilde devreye
sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışına temmuz ayında başlatacağını
anımsattı.
Geçen yıl COVID-19 salgınının etkisiyle birçok ülkenin ihtiyacının çok üzerinde mal
talep ettiğine dikkati çeken Karakuş, gıda güvencesi nedeniyle gereğinden fazla
malın stoklandığını söyledi.
Karakuş, bu yıl dünya genelinde yem ham maddesi fiyatlarının arttığına işaret
ederek, Türkiye'de de buna bağlı olarak fiyatların yükseldiğini bildirdi. Karakuş,
Türkiye'de dolar kurunun da artışıyla fiyatların dünyaya kıyasla bir miktar daha fazla
yükseldiğini anlattı.
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"Sıkıntı yem ham maddelerinde"
Hububat fiyatlarında son bir yılda yaklaşık yüzde 100'e yakın artış olduğunu aktaran
Karakuş, şöyle konuştu:
"Sıkıntı yem ham maddelerinde. Yem ham madde fiyatları çok yükseldi.
Cumhurbaşkanımız da bu noktaya dikkati çekti. Yemde sıkıntı yok aslında, yemci
ham maddelerini alıp karıştırıp yüzde 5-10 kar koyup satıyor. Yem ham madde
fiyatlarının düşüşe geçeceği kanaatindeyim. Buğday ve arpa fiyatlarının artık
düşeceğini düşünüyorum. TMO'nun elindeki malların temmuzda satışa açılmasıyla
yem ham maddesi fiyatları düşecektir."
TMO'nun geçen hafta piyasaya müdahale ettiğini hatırlatan Karakuş, bunun hız
kesmeden devam etmesini istediklerini dile getirdi.
"Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlanmalı"
Yem ham maddesi ürünlerinde gümrük vergilerinin düşürülmesinin piyasada fiyatların
artmasını engelleyeceğini savunan Karakuş, şunları kaydetti:
"Şu an buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35 ve mısırda yüzde 25 gümrük vergisi
var. İthal edeceğimiz yerler bu vergileri görünce ona göre pozisyon alıyor. Buğday,
arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlanmalı ve özel sektör de ithalat yapabilmeli. Şu
an ithalat sıfırlansa aslında kimsenin ithalat yapacağını düşünmüyorum ancak bu
durum fiyatların dengelenmesine yardımcı olacaktır."
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Üreticilere yönelik lisanslı depo
destekleri belli oldu
Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine
verilecek kira, nakliye ve analiz ücretleri belirlendi.

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edenlere verilecek destekler belli oldu.
Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde
Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerin
fiyatlarının düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda
kalmamalarını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını,
tarımsal ürün ticareti ile tarıma dayalı sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç
duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir
şekilde ulaşabilmesini amaçlayan Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ürün teslim eden
üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesini kapsıyor.
Buna göre, lisanslı depoculuk destekleme ödemeleri, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi
ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler ve üretici örgütlerine, buğday, arpa, yulaf,
çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği,
pamuk, fındık, Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için
yapılacak.
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Söz konusu ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 lira, nakliye
desteği ton başına 25 ila 100 lira ve analiz desteği 6 ila 50 lira arasında olacak.
Kararla belirlenen ödemelerden haksız yere faydalandığı tespit edilenler ve idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, 5 yıl hiçbir destekleme
programından yararlanamayacak.
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Rusya, buğday ve mısır ihracat
vergisini yeniden artırıyor
Rusya'nın buğday ihracat vergisi 23 Haziran itibarıyla ton başına 38.1
dolara yükseliyor. Arpa ihracatında vergi miktarı değişmezken, mısır
ihracat vergisi ise 50.2 dolara çıkacak.

Rusya, hem iç pazardaki gelişmeler hem de küresel piyasalardaki hareketlere göre
tarım emtiasında esnek ihracat vergi uygulamasına devam ediyor.
Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya'nın buğday
ihracat vergisi 23 Haziran itibarıyla ton başına 38.1 dolara yükseliyor. Söz konusu
ihracat vergi miktarı 23-29 Haziran tarihleri için geçerli olacak.
Hatırlanacağı üzere 2-8 Haziran tarihleri arasında Rusya buğday ihracat vergisini ton
başına 28.1 dolar olarak uygularken, 9-16 Haziran tarihlerinde söz konusu miktarı
29.4 dolara yükseltmişti. 17-22 Haziran tarihlerinde ise buğday ihracat vergisi 33.3
dolar olarak açıklanmıştı.
Mısır ihracat vergisi ise ton başına 50.2 dolara çıkacak. Hatırlanacağı üzere 2-8
Haziran tarihleri arasında söz konusu vergi miktarı 52.2 dolar ike 9-16 Haziran
tarihleri arasında 50 dolara indirilmişti. 17-22 Haziran haftasında 48.2 dolara kadar
düşürülen mısır ihracat vergisi 23-29 Haziran tarihleri arasında ise 50.2 dolara
yükseltildi.
Rusya, Haziran başından bu yana olduğu gibi 23-29 Haziran tarihleri arasında da
arpa ihracatında ton başına vergi miktarını 39.6 dolar olarak sabit tuttu.
Rusya, buğday, arpa ve mısır ihracatında ton başına uyguladığı vergi miktarını
haftalık bazda belirlemeye devam ediyor.
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Buğday fiyatları arz endişeleriyle
yükseldi
Buğday fiyatları, mahsülün yalnızca yüzde 27'sinin en üst düzey kalitede
olduğunu açıklayan raporun ardından arz endişeleriyle yüzde 1 yükseldi.

Chicago borsasında işlem gören buğday vadeli kontratları ABD Tarım Bakanlığı'nın
(USDA) ürün kalite raporundaki tespitlerin piyasa beklentilerinin altında kalmasının
ardından arz endişeleriyle yüzde 1 yükseldi.
Bakanlığın raporuna göre her ne kadar hafta sonundaki yağışlar bir miktar rahatlama
sağlasa da kurak geçen baharlık buğdayın ürün kalitesi belirgin şekilde düştü.
USDA mahsülün yalnızca yüzde 27'sinin en üst düzey kalitede olduğunu açıklarken,
bir önceki rapor dönemine göre 10 puan gerileyen bu oran piyasanın beklentilerinin
çok altında kaldı.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratı dün yüzde
0.3 yükseldikten sonra bugün de yüzde 1 yükselerek 6.71 dolar/bushel yani 246.6
dolar/ton seviyesine çıktı.
Mısır vadeli kontratları dün yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 6.60
dolar/bushel, yani 259.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Soya fasulyesi yüzde 0.2 değer kaybederek 14.12 dolar/bushel yani 518.8 dolar/ton
seviyesine geriledi.
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Sigortasız çiftçiye 'kuraklık desteği'
Afet Fonundan yapılacak
TARSİM kapsamında olmayan çiftçilere "kuraklık desteği" Afet
Fonu'ndan yapılacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, şiddetli bir kuraklık dönemi
yaşandığını belirterek, "Üreticilerimizin TARSİM kapsamında sigortaları varsa zaten
zararları oradan karşılanacak. TARSİM kapsamında olmayan diğer üreticilerimize de
Afet Fonu'ndan yardım yapılacak" dedi.
Ülke olarak bu yıl iki önemli risk ve problemle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Tunç,
şöyle konuştu: "Bunlardan birincisi tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, ikincisi ise
kuraklık. İklim değişikliklerinin getirdiği riskleri ülke olarak yaşıyoruz. Şiddetli bir
kuraklık döneminden geçiyoruz. Bu kuraklık tarımsal alanı çok etkiledi. Kuraklık,
susuz ve kuru ortamda üretilen buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi tarımsal
ürünlere zarar verdi. Bu ürünlerimizin rekoltelerinde bazı önemli olumsuz etkileri oldu.
Bu da kuraklıktan kaynaklı hasarların oluşmasına sebep oldu. Bununla ilgili
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kuraklıktan etkilenen üreticilerimize ve
çiftçilerimize kuraklığın oranına bağlı olarak dekara 100 liraya kadar destekte
bulunulacağının müjdesini verdi."
Tunç, bununla ilgili il ve ilçe müdürlüklerinin parsel bazlı çalışmalar yürüttüklerini,
kuraklık tespiti yaptıklarını vurgulayarak, "Kuraklık tespit çalışmalarının ardından
kuraklığa maruz kalan üreticilere dekara 100 liraya kadar destek verilecek. Diğer
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verilen desteklerle birlikte üreticilere dekar başına destek 150 liraya kadar çıkacak.
Çiftçilerimizin kayıpları böylelikle bir nebze telafi edilecektir" dedi.
ÇİFTÇİ HASAR BEDELİ
Bu çalışmanın tüm üreticiler için olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:
"Üreticilerimizin TARSİM kapsamında sigortaları varsa zaten zararları oradan
karşılanacak. TARSİM kapsamında olmayan diğer üreticilerimize de Afet Fonu'ndan
yardım yapılacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl tohumlarını alabilecekler. Aslında
bu adı konmamış bir tohum desteği. Biz buna 'çiftçi hasar bedeli' diyoruz. Böyle
isimlendirildi ama önümüzdeki yıl 'sürdürülebilir bir tarım ve üretim devam etsin' diye
verilen bir destektir. Çiftçimiz bunu almak suretiyle tohumunu sağlayacak,
önümüzdeki yıl tarlasını yeniden ekecektir. Ayrıca Bakanlık olarak yüzde 75 hibeli
tohum desteklerimiz var. Bunlar da nadas alanlarının küçültülmesi ve ekilmeyen
alanların ekilir hale dönüştürülmesi ile alakalı bir programdır. Bu geçtiğimiz yıl
uygulandı. Bu yıl da uygulanıyor, inşallah gelecek yıl da uygulanacak. Bir karış dahi
ekilmedik alan kalmaması için tohum desteklerimiz devam ediyor."
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Tüketici güveni haziranda yüzde 5,8
arttı
Tüketici güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,8'lik artışla
81,7 puana ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen
tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış
tüketici güven endeksi,
Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında arttı mayıs ayında 77,3 olan
endeks, haziran ayında 81,7 oldu.
Hanenin maddi durumu endeksi 61 oldu
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi
mayıs ayında 61,5 iken, haziran ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 61 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayıs
ayında 76,6 iken, haziran ayında yüzde 8,3 oranında artarak 82,9 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 86'ya yükseldi
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs
ayında 78,8 iken, haziran ayında yüzde 9,2 oranında artarak 86 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına
harcama yapma düşüncesi endeksi mayıs ayında 92,2 iken, haziran ayında yüzde
5,2 oranında artarak 96,9 oldu.
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Kavcıoğlu: TL'nin değerini korumak
için politika adımlarını atacağız
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için 4
ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi
noktaya geldiğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ni (TBB) ziyaret
ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, küresel ve yurt içi
ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına
ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Reuters'in haberine göre toplantıda Kavcıoğlu:
- TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık
düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği sinyalini verdi.
- TL’nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde
çalışacağı mesajını verdi.
- Yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile
görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti.
- TL’nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajını
verdi.
- Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları mesajını verdi.
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Avrupa normalleşiyor, Türkiye 5'inci
sırada
Avrupa'da COVID-19'a karşı normalleşmeye geçilirken uçuşlar da
artmaya başladı. Fransa, Almanya, İspanya dün en çok uçuş alan ülkeler
olurken, Türkiye beşinci sırada yer aldı. İngiltere de ise uçuşların
gerilemesi dikkat çekti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 21 Haziran tarihli
uçuş trafiği raporuna göre, Fransa 2 bin 817 uçuşla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 2
bin 810 uçuşla Almanya ve 2 bin 776 uçuşla İspanya izledi.
İtalya'nın 2 bin 245 uçuşla dördüncü sırada bulunduğu listede Türkiye 2 bin uçuşla
beşinci sırada yer aldı.
Yunanistan son iki haftada hava trafiğinde yüzde 32'lik artış (1155 sefer) kaydetti.
Yunanistan'ı yüzde 20'lik artış ile Fransa ve yüzde 17'lik artışla İtalya izledi.
Raporda son 2 haftada aşılama ve uçuş kısıtlamasının bazı ülkelerde gevşemesinin
ardından tüm dünyada uçuş ağında artış yaşandığı, aynı dönemde sadece
İngiltere'nin hava trafiğinde yüzde 3'lük gerileme görüldüğü belirtildi.
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Erdoğan: Türkiye 225 milyar dolar
uluslararası doğrudan yatırım
çekmeyi başardı
"Türkiye 2003 yılından beri yaklaşık 225 milyar dolar uluslararası
doğrudan yatırım çekmeyi başardı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bundan sonraki süreçte de hem mevcut yatırımcılarla hem de yeni
gelecek olan müteşebbislerle el ele verip, Türkiye’nin ekonomik gelişimini
ve yatırım ortamını iyileştirmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından
yayımlanan "2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi"nde yer
alan değerlendirmesinde, Türkiye'nin, geniş üretim imkanları, kalifiye iş gücü, stratejik
konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek teşvik paketleriyle
uluslararası doğrudan yatırımcılar nezdinde ciddi bir cazibe merkezi olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık
devasa bir pazara erişim imkanı sunduğuna dikkati çeken Erdoğan, ülkenin bu ticari
avantajlarının yanında enerji kaynaklarının doğu-batı hattında, Avrupa ülkelerine
taşınmasında en güvenilir rotalardan biri olduğunu vurguladı.
Erdoğan, Türkiye’nin hızlı ekonomik büyümesinin, son 19 yılda satın alma gücü artan
bir orta sınıfın ortaya çıkmasını sağladığına işaret ederek, "Her biri 1 milyonu aşan
nüfusa sahip 24'ün üzerindeki şehrimiz, ülkemizin gelişen iç pazarını destekliyor. Yaş
ortalaması 32,7 olan genç ve dinamik nüfusumuzla, çokuluslu şirketler için büyüyen
bir yerel talep altyapısı sağlıyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kıyaslandığında en
15

23.06.2021
genç nüfusa sahip ülke olan Türkiye, kalifiye mühendis sayısında da dünya genelinde
üst sıralarda yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin bu özel konumunu son 19 yıldır kesintisiz olarak yürüttükleri reform
süreciyle daha da güçlendirdiklerinin altını çizen Erdoğan, özel sektörün gelişimine
imkan sunan, özel sektörün önünü açan, yatırımcı dostu bir ortam oluşturduklarını
ifade etti.
Erdoğan, 2003 yılında, uluslararası doğrudan yatırımlar için güvence sağlayan özel
bir kanunu hayata geçirdiklerini hatırlatarak, birçok ülkeyle karşılıklı yatırımları
koruma ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yürürlükte olduğunu aktardı.
Türkiye'nin 2003 yılından beri yaklaşık 225 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım
çekmeyi başardığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye’yi tercih eden şirketler zamanla yatırımlarını artırmış, ülkemizi bir üretim,
ihracat ve yönetim merkezi olarak konumlandırmıştır. Bundan sonraki süreçte de
hem mevcut yatırımcılarla hem de yeni gelecek olan müteşebbislerle el ele verip,
Türkiye’nin ekonomik gelişimini ve yatırım ortamını iyileştirmekte kararlıyız. Bu
amaçla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin koordinasyonunda ilgili tüm kamu ve
özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği halinde ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlar
stratejisini hazırladık. 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi',
ekonomimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda katma değerli yatırımları ülkemize
kazandırmak için bir yol haritası niteliğinde olacaktır. Bu strateji belgesinin temel
hedefi, 11’inci Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, küresel doğrudan yatırımlardaki
pazar payımızı 2023 yılı itibarıyla yüzde 1,5’e çıkarmaktır. Yine bu belgeyle ülkemizin
merkezi konumunu koruyarak nitelikli istihdam sağlayan, bilgi yoğun ve katma değeri
yüksek yatırımlardaki payını artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 11 adet strateji ve
72 adet eylem tasarladık. Bu strateji belgesi hazırlanırken, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınıyla birlikte değişen ekonomik şartları ve ülkemize sunduğu fırsatları
da dikkate aldık. Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan uluslararası girişimciler için bir
rehber olacağına inandığım bu belgenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği
geçenleri tebrik ediyorum."
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Erdoğan: İhracatta yeni bir rekora
imza atmayı bekliyoruz
“Katar Ekonomi Forumu” etkinliğine video mesajla hitap eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara
ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomik Forumu'na video mesajla
katıldı.
Forumun hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, toplantıya çevrim içi olarak ev
sahipliği yapan başta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere tüm
Katar makamlarına teşekkür etti.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle son 1,5 yıldır küresel ekonominin
sancılı sınamalar ve belirsizliklerle dolu meşakkatli bir süreçten geçtiğini
belirten Erdoğan, son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgının, aşı
konusunda yaşanan onca ilerlemeye rağmen dalgalar ve yeni varyantlar halinde
etkisini devam ettirdiğini söyledi.
2020 yılına dair ekonomik verilerin dünyanın nasıl bir girdabın içinde olduğunu
göstermeye yeterli olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mesela 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülmüş, küresel ticaret yüzde
10'a yakın daralmıştır. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken 90
milyondan fazla insan aşırı yoksulluk sınırının altına düşmüştür. Küresel borç toplamı
282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gıda fiyatları ve metal
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fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırdı. Bilhassa küresel sistemin
çeperinde yer alan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler salgın karşısında adeta
kaderlerine terk edildi. Aynı kayıtsızlığın salgına karşı en önemli silahımız olan aşı
meselesinde de sergilendiğine şahit oluyoruz. Dünyanın 100'e yakın ülkesinin halen
ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Üstelik yapılan
analizler 2023 yılına kadar 85 yoksul ülkenin aşıya erişim imkanı bulamayacağını
işaret ediyor. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan salgın,
ne yazık ki küresel dayanışma açısından bir fırsata tahvil edilemedi."
"Sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık"
Aşı ve ilacın adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça küresel ekonomik
canlanmanın da mümkün olmayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak bu hassas dönemde sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık. 'Dost kara
günde belli olur' diyerek 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme
desteğinde bulunduk. Bir taraftan farklı kaynaklardan temin ettiğimiz aşıları
vatandaşlarımıza uygularken diğer taraftan da henüz aşıya ulaşamamış dost ve
kardeş ülkelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Katıldığımız tüm platformlarda aşı
meselesinin yeni adaletsizliklere yol açmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Yıl
sonuna doğru kullanıma hazır hale getirmeyi planladığımız milli aşı çalışmalarımızı
da bu hassasiyetle yürütüyoruz. Türkiye'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının inşallah
milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak
istiyorum."
"İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığını da alevlendirmiştir"
Giderek küresel bir boyut kazanan ırkçılık virüsüne de değinmekte fayda gördüğünü
belirten Erdoğan, "Salgın sadece ekonomik adaletsizlikleri derinleştirmekle kalmamış
aynı zamanda İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığını da alevlendirmiştir." diye
konuştu.
Bugün birçok Batılı ülkede kültürel ırkçılığın farklı dinden, inançtan, renkten olana
tahammülsüzlüğün, COVID-19'dan daha tehlikeli bir hal aldığının altını
çizen Erdoğan, "İstatistikler, buz dağının sadece görünen kısmı olsa dahi sorunun
ulaştığı boyutları ortaya koymaktadır. Batıda ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son 5
yıl içinde yüzde 250, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 700
artmıştır." ifadesini kullandı.
Camilere, derneklere, Müslümanlara ait iş yerlerine, Müslüman kadın ve gençlere
yönelik ırkçı eylemlerin de tırmandığına işaret eden Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:
"2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 51 kardeşimizi bizden koparan
vahşi saldırının yaraları henüz kapanmamışken 2 hafta önce Kanada'da gerçekleşen
benzer bir terör eyleminin haberini aldık. Sokakta yürüyen Müslüman bir aile, İslam
ve insanlık düşmanı bir terörist tarafından alçakça katledildi. Irkçı terör saldırıları
18

23.06.2021
sadece Müslümanları değil, Musevileri, Afrikalıları, Asya kökenlileri, Romanları da
hedef alıyor. Ancak uluslararası medya ve insan hakları örgütleri, bu tür eylemler
karşısında bırakınız tepki göstermeyi derin bir sessizliğe bürünüyor. DEAŞ'la
mücadelede sergilenen küresel dayanışmanın terör parantezine alınarak Müslüman
düşmanı akımlara karşı da gösterilmesi şarttır. Diğer türlü, insanlık medeniyetler
çatışması denilen senaryolarından kendini kurtaramayacaktır."
"Pek çok fırsat penceresi de açıyor"
Salgın sonrasında dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasi bakımdan büyük değişimlere
sahne olacağının şimdiden görüldüğünü aktaran Erdoğan, "Türkiye olarak
hazırlıklarımızı, içinde bulunduğumuz asra ve geleceğe damgasını vuracak uzun
vadeli bir vizyonla yürütüyoruz." dedi.
Salgının her ne kadar ülkeler ve ekonomiler için riskler oluştursa da aynı zamanda
pek çok fırsat penceresi açtığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Salgın döneminde sadece sağlıkta değil üretim, lojistik, kamu güvenliği, istihdam,
sosyal destekler alanında da ülkemiz pozitif yönde ayrıştı. Asya merkezli üretim
ağına alternatif arayışlarında üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla Türkiye daha
fazla ön plana çıkmaya başladı. Olumsuz ekonomik iklime, tedarik ve lojistik
zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile
kapattık. Yüzde 1,8'lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ikinci
ülke olduk. Yine bu dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında
yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme oranı, yılın
geri kalanı için beklentilerimizi artırdı. OECD tarafından yayımlanan son raporlarda
Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme
öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir.
İnşallah bu tahminlerin de ötesine geçireceğimize inanıyorum."
"Yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz"
Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı
beklediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tüm bu gelişmelere paralel olarak son 19 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz reform
gündemimizden de kopmuyoruz. Kısa süre önce İnsan Hakları Eylem Planımız ile
Ekonomi Reform Paketimizi milletimizle paylaştık. Ülkemizi sivil, daha demokratik ve
özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefiyle başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı
da sürdürüyoruz. Yine bu süreçte bölgemizdeki sorunları çözmek, küresel istikrar ve
barışa katkıda bulunmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Karşılıklı saygı
ve eşit ortaklık temelinde komşularımızdan başlayarak bölge ülkeleriyle iş birliğimizi
ilerletmekte kararlıyız."
Türkiye'nin, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de attığı adımların ne kadar isabetli ve
yerinde olduğunun son günlerde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan,
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Türkiye'nin bu coğrafyaların tamamında üstlendiği sorumlulukla teröre set çektiğini,
demokrasiyi koruduğunu, diyalog ve uzlaşının önünü açtığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a yönelik uygulanan haksız abluka ve yaptırımların
kaldırılmasına ve kardeş Körfez halklarının yeniden kucaklaşmasına imkan tanıyan
Körfez İşbirliği Konseyi kararlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.
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Katılım bankalarını birleştirme
hazırlığı
Kamunun üç katılım bankasının birleştirilmesi gündeme geldi. Konuya
yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre henüz fikir aşamasında olan
birleştirme işlemi gerçekleşmesi durumunda üç banka en büyük ikinci
katılım bankası olabilecek.

Kamunun üç katılım bankasını tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı.
Edinilen bilgiye göre henüz fikir aşamasında olan birleşme için görüşmeler sürüyor.
Bankaların birleştirilmesi fikrinin ise verimlilik artışı ve ölçek ekonomisi kapsamında
gündeme geldiği dile getiriliyor.
Kamuya bağlı Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım faaliyet gösteriyor. Üç banka arasında
Ziraat Katılım geçen yıl sonu itibariyle topladığı 46.4 milyon ve kullandırdığı 43.6
milyon liralık fon ile birinci sırada yer alırken Vakıf Katılım 36.6 milyon topladığı ve
29.4 milyon lira kullandırdığı fon ile ikinci sırada. İçlerinde en yenisi olan Emlak
Katılım ise 11.6 milyon topladığı ve 13.6 milyon lira kullandırdığı fon ile üçüncü sırada
yer alıyor. Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif
büyüklükte yüzde 30,5’lik bir oranı temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde 133.7
milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka
olabilecek.
Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre geçen yıl gerçekleştirilen kamu
sigorta birleşmesiyle oluşturulan Türkiye Sigorta gibi bir yapı üzerine planlar aslında
yeni değil. Geçen yıl da konu gündeme gelmiş ancak bir adım atılmamıştı. Son 1-2
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aydır ise üç kamu katılım bankasının birleştirilmesine ilişkin hazırlıklar kulislerde daha
sık konuşulmaya başladı. Edinilen bilgiye göre hatta Halkbank’ın katılım bankası
kurmamasının arkasında yatan nedenlerden biri de üç katılım bankasını birleştirme
hedefi. Bankaları birleştirme üzerine istişareler devam etse de henüz fikir aşaması
aşılamadı. Konuya yakın kaynaklar katılım bankalarına henüz bu konuda çalışma ve
hazırlık yapılması konusunda bir bilgi gitmediğine de dikkat çekti.
Bilgi veren kaynaklar üç kamu katılım bankasının birleştirmenin sigorta sektöründeki
kadar kolay olamayacağı görüşünde. Üç bankanın üst yönetimi ve çalışanlarının tek
bir bankaya evrilmesi sürecin biraz daha zorlu olacağını gösterdiğini belirten
kaynaklar bu nedenle birleşme işleminin daha fazla vakit alabileceğini ifade etti.
İlk çeyrekte üç banka da kar etti
Ziraat Katılım, Ziraat Bankası’nın iştiraki olarak kuruldu. Ziraat Bankası ise Türkiye
Varlık Fonu bünyesinde bulunuyor. Bankanın toplam aktifleri 2021 yılı ilk çeyrek
bilançosuna göre 2020 sonuna göre yüzde 5 artışla 63.3 milyar TL’ye ulaştı.
Toplanan fonlar ise yine aynı döneme göre yüzde 4 artış ile 48.2 milyar TL oldu.
Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 6 artışla 44.5 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat
Katılım’ın 2021 ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi
finansman toplamı 62b9 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 birinci çeyreğini 125
milyon TL kâr ile tamamlayan Ziraat Katılım, 2021 ilk çeyrek sonunda biri yurtdışında
olmak üzere 105 şubeye ulaştı.
Geçen yılın aynı dönemine 114 milyon TL kar açıklayan bankanın karı geçen yılın ilk
çeyreğine göre yüzde 10 arttı.
Vakıf Katılım 2021 yılının ilk çeyreğinde 208 milyon TL kar açıkladı. Geçen yılın aynı
dönemine 143 milyon TL kar açıklayan banka karını yüzde 43 artırdı. Banka, 2021 ilk
çeyreğinde aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artışla 59.4 milyar
TL’ye, toplanan fonları ise yüzde 5,73 artışla 41.8 milyar TL’ye ulaştı. Reel sektöre
nakdi ve gayri nakdi toplamda 49.2 milyar TL fon kullandıran banka, 17 Şubat 2021
tarihinde 3.22 milyar TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2.5 milyar TL artırarak,
toplamda 5.72 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın 2020 sonuna göre şube sayısını 2
şube artırarak 118 şubeye çıkardı.
Emlak Katılım ise, 2021 yılının ilk çeyreğinde 8 milyon TL kar açıkladı. Geçen yılın
aynı dönemine 21 milyon TL zarar açıklayan banka, 2021 yılının ilk çeyreğinde
zarardan kara geçti. Bankanın aktif büyüklüğü 2020 sonuna göre yüzde 3 artarak 21
milyar TL’ye çıkarken reel sektörü kullandırılan fon büyüklüğü 12.6 milyar TL oldu.
Toplanılan fonlar 12.8 milyar TL ilk çeyrek itibariyle 59 şubesi bulunan Emlak Katılım
9 Haziran itibariyle ise 65 şubeye ulaştı.

22

23.06.2021

Katılım bankalarının sektördeki payı yüzde 7,3’e çıktı
Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre 2020 yılsonu itibari ile tüm katılım
bankaları toplanan fonlarda yüzde 49 artışla 322 milyar TL’ye, kullandırılan fonlarda
ise yüzde 60 artışla 240 milyar TL’ye ulaştı. Net karlılık da yüzde 52 artış, aktif
büyüklüğünde ise yüzde 54 büyüyerek 437 milyar TL’ye yükseldi. Böylece katılım
bankalarının bankacılık sektöründen alınan payı yüzde 7,2 seviyelerine çıktı. 2021
Nisan ayı itibariyle ise katılım bankalarının aktif büyüklüğü 2020 sonuna göre yüzde
9,1 büyümeyle 477 milyar liraya çıktı. Kullndırılan fonlar 2020 sonuna göre yüzde
13,6 artarak 272,8 milyar liraya, toplanan fonlar ise yüzde 8,5 artışla 349.4 milyar
liraya yükseldi. Katılım bankalarının takipteki alacak oranı ise 8.9 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti. Toplam net kar ise yüzde 38,3'lük artışla 1.2 milyar liraya
çıktı. Nisan itibariyle katılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı pay da yüzde
7,3 seviyesine ulaştı.

23

23.06.2021

İstanbul hem en zengin, hem gelir
dağılımı en bozuk il

Alaattin AKTAŞ
23 Haziran 2021 Çarşamba
✔ Zenginlik, gelir dağılımı bozukluğuyla birlikte geliyor. İstanbul'daki ortalama
eşdeğer hanehalkı geliri Türkiye ortalamasının en az yüzde 50 üstünde. Ama
İstanbul'da bölüşüm hiç adil değil.
✔ İstanbul'da en zengin yüzde 10'luk kesimin geliri, en yoksul yüzde 10'un
gelirinin yaklaşık 16 kat üstünde.
Her alanda rekorlar kıran İstanbul, Türkiye'nin açık ara en kalabalık, en büyük
ekonomik potansiyel barındıran ve üretim yapan ili, doğal olarak aynı zamanda
Türkiye’nin en zengin ili olma özelliğine de sahip. İstanbul’da yaşayanlar, Türkiye
ortalamasına göre en fazla kazancı elde ediyor. Ama bu zenginlik hiç de adil
paylaşılmıyor; İstanbul Türkiye’nin gelir dağılımı en bozuk ili olarak da dikkati çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılını referans alarak geçen yıl gerçekleştirdiği gelir ve
yaşam koşulları araştırmasının bölgesel sonuçlarını da açıkladı.
Zengin ve Yoksul!
Yakın zamanda bu adla bir Türk dizisi de çekilmiş ama bu iki sözcüğün en azından
belli bir yaş grubundakilerin zihnine kazınmasını 1970’lerin ikinci yarısında herkesi
TRT ekranlarına kilitleyen “Zengin ve Yoksul” adlı Amerikan dizisi sağlamıştı.
İşte İstanbul'a ilişkin verilere bakarken bu sözcükleri anımsadık.
Türkiye’nin gözbebeği... Zengin ve yoksulu bir arada barındıran şehir...
Türkiye’nin en zenginlerinin bu şehirde yaşadığını biliyoruz da, ortalama gelir
yönünden de İstanbul ilk sırada. Türkiye ortalamasında 33 bin lira olarak açıklanan
eşdeğer hanehalkı geliri, İstanbul’da 49 bin lira. İstanbul’daki haneler, Türkiye
ortalamasına göre yüzde 50 daha fazla kazanç sağlıyor. Kaldı ki, İstanbul hariç
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tutularak hesaplanacak Türkiye ortalaması 33 bin liranın çok altında kalacağı için
gerçek fark yüzde 50’nin de çok üstündedir.
Yoksul 1, zengin 16 kazanıyor
TÜİK, hanehalkı gelirinin bölgesel bazdaki dağılımını yüzde 10’luk gruplar itibarıyla
yayımlıyor. Hesaplamada daha küçük gruplara inilmediği bilgisini aldık.
Türkiye genelinde ilk yüzde 10’luk, yani en yoksul yüzde 10’luk grup gelirden yüzde
2.2 pay alıyor, en zenginin payı ise yüzde 32.5. En zengin yüzde 10 ile en yoksul
yüzde 10’un kazancı arasındaki 14.57 katlık fark var.
İstanbul'da bu fark daha da büyüyor. İstanbul’da en yoksul yüzde 10’luk grup toplam
gelirden yüzde 2.5 pay alıyor. En zengin yüzde 10’un payı ise yüzde 38.7 düzeyinde.
Aradaki fark tam 15.68 kat.
Koskoca İstanbul’un toplam gelirinin neredeyse yüzde 39’unu hanelerin yalnızca
yüzde 10’u alıyor.
49 bin lira nasıl dağılıyor?
İstanbul'daki hanelerin ortalama 49 bin liralık gelirinin gruplara dağılımına gelince...
En yoksul yüzde 10’luk kesimin geliri 12.106 lira. En zengin yüzde 10’luk kesimin
geliri ise 190.706 lira.
Gelir grupları yüzde 10 değil de, yüzde 5, hele hele yüzde 1'lik gruplara ayrılsa acaba
ortaya nasıl bir tablo çıkardı ki...
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ANKARA VE İZMİR'DE DURUM ÇOK DAHA İYİ
Eşdeğer hanehalkı gelirinin gruplara göre dağılımında Ankara ve İzmir, İstanbul’dan
çok daha iyi durumda.
En zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10’un gelirden aldığı pay arasındaki fark
Ankara’da 10.89, İzmir’de 10.41 kat düzeyinde.
Aradaki farkın en düşük olduğu il grubu ise Zonguldak, Karabük ve Bartın grubu. Bu
iller toplamında zengin-yoksul farkı 6.41 kat.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova grubundaki fark da 6.64 kat düzeyinde
bulunuyor.
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Abdulkadir Selvi

Üçüncü ittifak mı doğuyor
23 Haziran 2021
Siyasi kulisleri hareketlendiren yazıyı Milliyet Gazetesi’nin köşe yazarı Zafer
Şahin yazdı.
Zafer Şahin büyük umutlarla kurulan DEVA ve Gelecek Partileri bekleneni
veremeyince “DEVA Gelecek” ismi altında birleştirileceği kulisini paylaştı.
Ama bunun ikinci bir aşaması daha var. O da birleştirilen Deva ve Gelecek Partisi ile
Saadet Partisi’nin üçlü ittifak yapacağı yönünde.
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin bekleneni veremediği bir sır değil. SP
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da AK Parti’den yüzde 30 oranında oy
koparmalarını beklediklerini ama umulanı veremediklerini itiraf etti.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Başarısız oldukları bir gerçek ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendilerini
birer dükalık olarak gördükleri için birleşmelerini zor görüyorum. Aslında Ali
Babacan partisini kurmadan önce Davutoğlu, “Sen genel başkan ol. Yeter ki
birlikte parti kuralım” teklifini götürmüş ama Abdullah Gül ve Ali
Babacan istememişlerdi. Hatta Ahmet Davutoğlu’nun “Hani birlikte hareket
edecektik” sitemi üzerine Ali Babacan, “Söz mü verdim” diye çıkış yapmıştı.
Zor görünüyor ama eğer birleşmeyi başarırlarsa önerim başa Abdullah Gül’ü
geçirmeleri. Böylece Erdoğan’ı sırtından hançerleyen Troyka’nın toplumdaki
karşılığını görmüş oluruz. Hem de onlar AK Parti’yi kurduğu günden bu yana her
seçimi kazanıp, iktidardan iktidara koşan Erdoğan’ın büyüklüğünü anlamış olurlar.
ÜÇÜNCÜ İTTİFAKIN AYAK SESLERİ
Birleşmeden ziyade üçüncü bir ittifakın ayak sesleri işitiliyor. Temel
Karamollaoğlu CHP ile ittifak yapmaktan dolayı Saadet Partisi’nde koltuğunu
kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Karamollaoğlu cephesinde bir formülden söz
ediliyor. Buna 1991 modeli deniliyor. Refah Partisi, IDP ve MÇP’nin yaptığı ittifaktan
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söz ediyorum. Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali “Kutsal İttifak”la yüzde 10
barajını aşıp Meclis’e girmişlerdi.
Seçim barajının yüzde 5’e düşecek olması bunları heyecanlandırdı. CHP ile ittifak
yapmak, HDP ile yan yana durmak gibi damgalardan kurtulmak için Saadet Partisi,
DEVA ve Gelecek Partisi’nin üçlü ittifakı konuşuluyor. Geçmişteki kutsal ittifaka
benzer. Bunun tabanda bir sinerji meydana getireceği yayılıyor.
Olur mu bilmem. Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu ister. Ama Abdullah Gül,
CHP’siz ve HDP’siz bir ittifaka yeşil ışık yakar mı, ondan emin değilim. Dikkat
ederseniz Abdullah Gül dedim, Ali Babacan demedim.
İYİ PARTİ NE YAPACAK?
Bu gelişme İYİ Parti’yi etkileyebilir. Bir kutsal ittifak imkânı doğarsa İYİ Parti’nin,
vitrinde CHP’nin depoda ise HDP’nin hazır tutulduğu bir ittifakı izah etmekte
zorlanması kaçınılmaz. O nedenle Saadet, DEVA ve Gelecek ittifakı Meral
Akşener’in hesaplarını gözden geçirmesini sağlayabilir.
AKŞENER’İN ZORLUĞU
Eğer baraj yüzde 5’e düşerse İYİ Parti açısından yepyeni bir durum ortaya çıkacak.
Hem eli güçlenecek hem de karar vermekte zorlanacak. Seçim barajı yüzde 5’e
düşerse CHP ile ittifaka ihtiyacı kalmayacak. Eğer ittifakı sürdürürse o zaman “Neden
CHP ile ittifak yaptın?” sorusuna cevap vermekte zorlanacak.
Bir de Saadet, DEVA ve Gelecek ittifakı gerçekleşir de İYİ Parti buna girmezse o
zaman muhafazakâr taban, tek başına seçime girme imkânın varken girmedin, kutsal
ittifaka katılma fırsatın doğmuşken katılmadın, diye sorgulayacak.
Ben üçüncü ittifak işini ciddi bir şekilde takip etmekten yanayım. Çünkü eğer
gerçekleşirse olumlu ya da olumsuz bir şekilde siyasi denklemi etkileyecek.
BABACAN’IN İTİRAFLARI
Ali Babacan, DEVA Partisi’nin yanında bir de itiraf sitesi kurmalıydı.
Meğer AK Parti’de görev yaparken ne kadar çok şeye karşıymış da hiçbirine ses
çıkarmayıp, onay vermiş.
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına imza verirken, aynı anda Erdoğan’ı tasfiye
planının “tam göbeğinde” yer alıp Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı projesini
yürüttüğünü kendisi itiraf etti.
İtiraf.com’un ikinci versiyonunda ise başkanlık sistemine karşı olduğu halde başkanlık
sistemini getiren Anayasa değişikliğine hem imza hem de oy vermesiydi.
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Babacan’ın itirafları burada bitti zannetmiştim ama yanılmışım. Meğer Gezi olayları
sırasında Erdoğan’a karşıymış.
Geziciler gibi düşünüyormuş. Hatta Bakanlar Kurulu da öyle düşünüyormuş.
Cumhurbaşkanı Gül de onlarla aynı fikirdeymiş.
İTİRAF DEĞİL GERÇEK
Doğrusu buna tam olarak bir itiraf gözüyle bakamadım.
Çünkü o dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le Gezi olaylarıyla ilgili olarak
yaptığı “Demokrasi sadece seçim değildir” açıklaması üzerine bir tartışma
yaşamıştık. Gül’ün Gezi’yi desteklediğini biliyordum. Abdullah Gül’den farklı
düşünmesini beklemiyordum ama Ali Babacan’ın son itiraflarından Gezi’ye
sempatiyle yaklaştığını öğrenmiş olduk.
Madem bu kadar şeye karşıydın neden Erdoğan’ın kabinesinde bakan olarak devam
edip, AK Parti’de milletvekilliği yaptın, bu bir siyasi ikiyüzlülük değil mi, diye
sorabilirsiniz.
Ama aslında Ali Babacan doğruyu söylüyor.
ERDOĞAN’I TASFİYE PLANLARINDA YER ALDILAR
Abdullah Gül ve ekibi, AK Parti’de en önemli koltuklarda oturdular ama Gezi
süreciyle başlayan Erdoğan’ı tasfiye operasyonlarına sempati ile yaklaştılar, destek
verdiler.
Gezi’de Gezicilerin, 17-25 Aralık’ta FETÖ’cülerin yanında yer aldılar.
Erdoğan, muhtıralara, Cumhuriyet mitinglerine, 367 kararına rağmen Abdullah
Gül’ün arkasında dururken, Abdullah Gül her defasında Erdoğan’ı tasfiye planlarına
destek verdi.
En sonunda da Erdoğan’a karşı aday olmak için muhalefetle işbirliği yaptı.
Ali Babacan’la süre sınırlaması konulmayan bir TV programı yapılsa da başka hangi
operasyonlarda gizli muhalif olduklarını öğrensek.
AK PARTİ’DE İSTİŞARE SÜRECİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan grup toplantısında pandemi nedeniyle ara verilen
istişare toplantılarının başlayacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında milletvekilleriyle ilk toplantı yarın
yapılacak. Erdoğan dün de AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Milletvekilleri ile toplantıda bakanlar da hazır bulunacak. Bir grup milletvekilinin
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katılacağı toplantıda siyasi gündeme ilişkin her konu konuşulacak. Cumhurbaşkanı
milletvekillerini dinleyecek, onlardan gelen sorulara Erdoğan ve bakanlar yanıt
verecek. Perşembe günü haber kanalları birbiri ardına son dakikalar geçerse
şaşırmayın. Çünkü o toplantıdan çok haber çıkacağından eminim. Pandemi
nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantılarının devamı gelecek.
BİNALİ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTI
AK Parti’de milletvekilleri ve MKYK üyelerine dönük bilgilendirme ve istişare
toplantılarının sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istişare toplantısından farklı
olarak bugün bir toplantı daha var. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın
başkanlığında yapılacak olan istişare toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca katılacak. 7 Temmuz tarihinde yapılacak toplantıya ise Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli iştirak edecek.
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Esfender KORKMAZ

Enflasyonda panik etkisi
23 Haziran 2021 Çarşamba

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt içinde üretilen ve ihraç edilen ürünlerin,
aylık ve yıllık olarak, üretim fiyatlarında meydana gelen değişmeyi ölçen bir endekstir.
Endeks, madencilik ve imalat sanayisini kapsıyor. TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat
Endeksi'nde, ürünlerin ihracat fiyatlarını doğrudan sanayi sektöründeki üretici
firmalardan alarak bu endeksi düzenliyor.
2021 Mayıs ayında Yurt Dışı Üretici Fiyatları endeksi (YD-ÜFE );
*

Aylık yüzde 4,69,

*

Yıllık yüzde 39,60 oranında arttı.

Mayıs ayında Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) biraz daha düşük yüzde
38,83 olmuştu.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Üretici Fiyatlarında artışın temel nedeni kur artışı, madalyonun
tersi TL'nin değer kaybetmesidir. Halen TL değeri dövize karşı yüzde 40 oranında
daha düşüktür. Kur artışları devam ederse ve Türkiye'de üretim, yüksek oranda
(yüzde 40 üstünde) ithal girdiye bağımlı olduğu sürece, biz üretim maliyetlerindeki bu
yüksek artıştan kurtulamayız. Dahası da bu maliyet artışları TÜFE'ye de yansımak
zorundadır. Aksi halde firmaların üstünde kalır ve firmalar iflas eder.
Ancak ortada verilere dayanmayan ilave fiyat artışları da var. Söz gelimi yalnızca
dolar kuruna bakarsak;
*

2020 Mayıs ayı ortalama dolar kuru; 6,9552

*

2021 Mayıs ayı ortalama dolar kuru; 8,3763

*

TL'ye karşı dolar kurundaki bir yıllık değer artışı; yüzde 23,42

*

Yıllık YD-ÜFE oranı; yüzde 39,60.
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Kur artışı maliyet artışı yaratıyor. Son bir yılda kur artışı yüzde 23,42 oldu. Kur artışı
ile ithal girdi fiyatları da aynı oranda yüzde 23,42 oranında artmış oldu. Üretimde
yüzde 40 ithal girdi hesabı ile, kur artışı üretim maliyetlerini (23,42x0,40) yüzde 9,4
oranında artırması gerekir. Mayıs ayında TÜFE oranı da yüzde 16,59 oldu. Üretim
maliyetlerini artıran ücret artışları ve diğer cari harcamaların da aynı oranda arttığı ve
yine yerli mali girdi fiyatlarında da biriken maliyet artışlarını hesaplarsak yine de
yüzde 39,60 maliyet artışına ulaşamıyoruz.
Demek ki;
Üretici, kur artışı beklentisi içinde olduğundan, sattığı malın yerine yenisini eski
kurdan koyamayacağını düşünerek, ürettiği ihracat malının fiyatını daha yüksek
tutuyor. Depodaki malını son kurdan hesaplıyor. (Son giren ilk çıkar.) Aynı endişe
perakende satışlarda da oluyor. Perakende satıcı da vitrinindeki ithal mal fiyatları
artınca yerli malları da aynı oranda artırıyor.
İşte gerçek maliyetleri yansıtmayan ve maliyet üstünde olan fiyat artışlarının nedeni,
istikrarsızlığın ve olumsuz beklentilerin getirdiği panik havasıdır. Buna ''enflasyonda
panik etkisi'' diyebiliriz.
Bu şartlarda ekonomik önlemler alınsa bile çözüm için yetersiz kalır. Önce
Türkiye'yi bu panik havasından kurtarmak gerekir.
1- Toplumda kamplaşma getiren politikaları durdurmak gerekir. Bugünkü ortam
1980 öncesini hatırlatıyor. Hükümet, Ayasofya tartışması yaratarak, İstanbul
Sözleşmesinden çıkarak, HDP'yi kapatmak isteyerek, Gezi Parkı'nı vakfa devrederek,
toplumu provoke ediyor. Televizyon programlarında fikir tartışması yok, sokak
kavgasına benzer kavgalar var. AKP iktidarı, beslendiği bu tabloyu 180 derece
değiştirmesi gerekiyor.
2- Devlette çete şaibesinin oluşması ve tartışılan siyasilerin çetelere desteği
iktisadi ajanların moralini bozdu. Herkes panik içinde geleceğinden endişe ediyor.
Elindeki fırsatı kullanıyor. Pahalı satıyor. Yargıya müdahale, otokrasiye gidişte işin
tuzu biberi oldu.
Çeteleşme iddialarını durdurmanın tek yolu var, erken seçime giderek halkı
rahatlatmak. Aksi halde bu panik daha da artacak, önce iktidar sonra halk bu
paniğin altında kalacağız.
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