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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
1 Temmuz 2021 Pazartesi 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 
TBMM KARARI 
1290 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– Erzincan Havalimanının İsminin “Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı” Olarak 

Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4203) 

–– 154 kV Kahramanmaraş-Elbistan Enerji İletim Hattı Deplase Projesi Kapsamında Bazı 

Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele 

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4204) 

–– Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Hacıpınar, Darıözü ve Müderris Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer 

Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar 

(Karar Sayısı: 4205) 

–– 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar 

(Karar Sayısı: 4206) 

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf 

Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4207) 

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu 

Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 

13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Karar (Karar Sayısı: 4208) 

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 

(Karar Sayısı: 4209) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (Karar Sayısı: 4210) 

–– Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞ 
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sayı: 2021/4) 

KURUL KARARLARI 
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2021 Tarihli ve 10293, 10296, 10300 ve 10301 

Sayılı Kararları 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/23896 Başvuru Numaralı Kararı 

DANIŞTAY KARARI 
–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar 

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-15.pdf
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Gübreye fahiş zam ikame ürüne 

yöneltti 

Tarım sektörünün temel girdi ürünlerinden gübreye fahiş zamlar gelince 

çiftçi daha az gübre almaya ya da ikame ürünlere yönelmeye başladı. 

 

İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ) Genel Müdürü İlkay Ünal, son birkaç yıldır emtia 

fiyatlarının kurdan bağımsız yukarı yönlü hareket ettiğini belirterek gübre fiyatlarının 

yüzde 50’nin üzerinde zamlandığını söyledi.  

200 MİLYON DOLAR 

Ünal, “Mesela temmuz ayı itibarıyla DAP gübresi sezonu başlıyor. DAP gübresi yeteri 

kadar toprağa atılamaması durumunda toprağın verimi düşüyor. Bu ürünün fiyatı 

yüzde 60’a yakın artmış durumda. Türkiye geçen yıl toplamında 336 bin ton DAP 

ithalatı yapmış. Bu sene ilk dört ayda ise bu rakam 71 bin ton. Fiyat pahalı olunca 

ihtiyaç olsa da tedarik zorluğu oluşuyor. Biz ikame ürünlerle çözüm üretmeye 

çalışıyoruz” dedi. 

Çevrimiçi ortamda düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, 2019’da ve 2020’de 

Kütahya ve Antalya tesislerinde yeni yatırımlarla üretim ve satışı artıran İGSAŞ, 200 

milyon dolarlık yeni yatırımlar için kolları sıvadı. Şirket, 30 dönümlük arazide yaklaşık 

50 milyon dolar bütçeli Karadeniz yatırımına iki ay içerisinde başlamaya hazırlanıyor. 

150 milyon liralık diğer yatırım ise Kütahya’da olacak.  

İlkay Ünal, Samsun yatırımı ile halen üretim havuzlarında yer almayan iki ürünü ürün 

portföyüne ekleyeceklerini kaydederek şöyle devam etti: “Bu yatırım ile birlikte 

toplamda 200 bin tonluk bir kapasite artışı hedefliyoruz.” Bu yatırımlarla birlikte ek 

500 kişilik istihdam sağlayacaklarını sözlerine ekledi. 
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Hisarcıklıoğlu: Kur ve fiyat istikrarı, 

maliyetleri kalıcı düşürülebilir 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kur ve fiyat istikrarının 

sağlanmasıyla, finansman maliyetlerinin kalıcı bir şekilde 

düşürülebileceğini öngördüklerini belirtti. 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 

Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey 

Toplantısı gerçekleşti. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, yılın ilk çeyreğinde 

kaydedilen yüzde 7'lik büyümeyi özel sektöre verilen desteklerin yerine ulaştığını 

göstermesi açısından çok önemsediklerini belirterek, "İkinci çeyrekte belki de 

tarihimizin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı ümit ediyoruz. Ayrıca 

yine bu sene, hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekor seviyelere ulaşacağımızı 

düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"Büyümeden yeterli pay alamayan sektörlere destek adımları sürdürülmeli" 

Tüm bu gelişmelerin morallerini yükselterek çalışma şevklerini artırdığına işaret eden 

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 

"Öte yandan, bu durumun tüm sektörlere eşit yansımadığının, büyümenin 

bereketinden herkesin eşit ölçüde faydalanmadığının da farkındayız. Başta hizmetler 

kesimi olmak üzere salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar 

pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının mutlaka sürdürülmesini istiyoruz. 

Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz 
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kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi yine bunu 

başarılabileceğimizi de düşünüyoruz." 

"Kur ve fiyat istikrarıyla, finansman maliyetleri kalıcı şekilde düşürülebilir" 

Hisarcıklıoğlu, mali disipline ve finansal istikrara büyük bir önem verildiğini bildiklerini 

aktararak, Türk özel sektörü olarak tüm bunları desteklediklerini vurguladı. 

Kur ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla, finansman maliyetlerinin kalıcı bir şekilde 

düşürülebileceğini de öngördüklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, "Yine sizin de iş 

dünyasını, üretimi, yatırımı ve istihdam piyasasını destekleyici politikaları devam 

ettireceğinize de inanıyoruz." dedi. 

"KGF'yi KOBİ'lere sürekli destek sağlayan yapıya kavuşturmakta fayda var" 

Bir yandan istikrara dönük adımları atarken, bir yandan da 2022 ve sonraki dönemde 

sürdürülebilir büyümeye ve katma değeri yüksek yatırımlara dönük planlamaların 

yapılması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin önemli bir 

dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekti. 

Hisarcıklıoğlu, hem salgın sonrasında küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşüm 

hem de yeşil mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımların önemli 

fırsatları ve tehditleri de içinde barındırdığını söyledi. 

"Bizim de Türkiye olarak, bu yeni dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi 

konumlayabilmemiz için, gereken adımları hızla atmamız lazım." diyen Hisarcıklıoğlu, 

bunun için de kamu-özel sektör diyaloğunu daha da sıklaştırmak, ortak akılla bu 

süreçte kazanan ülkeler arasında konumlanmak gerektiğini anlattı. 

Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi'ni yeniden canlandırılmış olmasını çok değerli bir adım 

olarak gördüklerini dile getirerek, "Yeni dönemde Kredi Garanti Fonunu (KGF) çok 

daha odaklı ve yatırıma dönük programlarla KOBİ'lere sürekli destek sağlayan bir 

yapıya kavuşturmamızda fayda görüyorum." diye konuştu. 
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Bakan Elvan: İki yeni KGF desteği 

hayata geçirilecek 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reform programında yer 

alan iki KGF teminatlı programın temmuzda hayata geçirileceğini 

açıkladı. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reform programında yer alan iki KGF 

teminatlı programın temmuzda hayata geçirileceğini söyledi. 

Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey toplantısında 

yaptığı konuşmada, ilk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. 

bölgelerde uzun vadeli kredi desteğinin sağlanacağını belirterek, "İkinci olarak küçük 

ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, 

ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı 

sağlayacağız." dedi. 

Bakan Elvan, firmanın istihdama kattığı her bir kişi için, 12 ay boyunca ödeyeceği 

sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerinin, firmaya katkı olarak kredi faiz 

bakiyesinden düşürüleceğini sözlerine ekledi. 

"Çift haneli büyüme oranı bekliyoruz" 

Makine-teçhizat yatırımlarındaki artışın, yatırım iştahının güçlü olduğunu gösterdiğini 

belirten Elvan, "Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift 

haneli bir büyüme oranı bekliyoruz." dedi. 
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Elvan, yılın ilk 6 ayına ilişkin görünümün güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ettiğini dile 

getirerek, "Dolayısıyla, yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde 

gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Malumunuz aşılanmada da çok ciddi bir 

ivmelenme söz konusu, bu gelişmenin de hizmetler sektörünü ve istihdamı olumlu 

etkilemesini bekliyoruz. Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, dış talebin güçlü seyrine 

büyük katkı veriyor. 

İç talebin kontrollü bir şekilde devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla, 

ödemeler dengesi cephesinde de sorun görmüyoruz. 

Kamu maliyesi tarafında da disiplini asla elden bırakmıyoruz." şeklinde konuştu. 

"Fiyat istikrarına giden yolda herkese görevler düşüyor" 

Bakan Elvan, önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorunun yüksek enflasyon 

olduğuna dikkati çekerek, "Fiyat istikrarı olmadan, sürdürülebilir bir büyüme ve refah 

artışından bahsedemeyiz. Fiyat istikrarına giden yolda herkese görevler düşüyor. 

Merkez Bankası, sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da 

gelecek. Kamu maliye politikasındaki kararlı duruşumuzla da, para politikasına 

destek veriyoruz. 

Arz şoklarını yönetmek için, serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu bir şekilde, yapısal 

tedbirleri devreye alacağız. İç talebi dengelemek adına, gerekmesi halinde makro-

ihtiyati tedbirleri de uygulayacağız. Büyüme hedeflerimizden feragat etmeksizin 

enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Önümüzdeki aydan itibaren Ekonomi 

Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrar Komitesi de düzenli 

olarak aylık toplantılarına başlayacak." diye konuştu. 

Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredilerinin yeniden yapılandırılması 

Elvan, ödeme güçlüğü çeken firmaların kredilerinin yeniden yapılandırılması için de 

çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Burada önceliğimiz, geçici finansal zorluk 

yaşayan firmalarımızı ayağa kaldırmak, üretime ve istihdama devam etmelerini 

sağlamaktır." ifadesini kullandı. 

Bunun için bankaların esas alacakları rehberleri hazırladıklarını belirten Elvan, 

"Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz. Böylece kredilerini ödeyemeyen, ama 

aslında iyileşebilecek firmaların borçlarının yapılandırılması da sağlanmış olacak. 

Geçici ödeme güçlüğü yaşayan sanayicimize mali durumunu düzeltme imkanı 

verilecek." dedi. 

 "Vergi alanında önemli adımlar atacağız" 

Elvan, COVID-19 sonrası döneme de en iyi şekilde hazır olmak için ekonomi ve 

hukuk alanlarında çok güçlü bir reform programı oluşturduklarını ifade ederek, 

uygulanacak politikaları belirlerken, TOBB başta olmak üzere ilgili sivil toplum 

kuruluşlarıyla yakın işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi. 
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Eylem Planı kapsamında vergi alanında önemli adımlar atacaklarını ifade eden 

Elvan, şu örnekleri verdi: 

"Şirketinize yurt dışından sermaye gelmesi halinde vergi indirimini artıracağız. 

Yatırımlarda kısmi tamamlama sonrasında da endeksleme yapılabilecek. Büyük 

yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan, ancak yararlanılamayan 

yatırıma katkı tutarının, yeniden değerleme yapılmak suretiyle enflasyon etkisinden 

korunmasını amaçlıyoruz. Yatırım teşvik sisteminde hak edilen yatırıma katkı 

tutarının, diğer vergi borçlarına mahsubu imkanını da getiriyoruz. Vergi Usul 

Kanunumuzda önemli değişiklikler yapacağız. İktisadi kıymetlerin değerlemesine 

ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, değerleme hükümlerini, ekonomide ve 

uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak güncelleyeceğiz. 

Yatırımların teşviki noktasında da oldukça yenilikçi politikalar hayata geçecek. 

Yatırım ve istihdam teşviklerinde sadeleştirmeye gideceğiz, etkin olmayanları 

kaldıracağız, etkin olanları da daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ar-Ge yoğun, 

yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik Yeni Nesil 

İhtisas Serbest Bölgelerini faaliyete geçireceğiz. Yeni yatırım çekmek için nakit teşvik 

modellerini de çalışıyoruz. Bu kapsamda, nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı 

teşvik sistemiyle başlamayı öngörüyoruz." 

"Türk sanayisi rüştünü fazlasıyla ispatladı" 

Reform Paketi’ndeki ilerlemelere de değinen Elvan, haziran sonuna süre koydukları 

35 eylem başlığından 31’inin tamamlandığını ifade etti. 

Elvan, “Geriye kalan 4 eylemden, 2’sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik. 

Aslında bu 2 çalışma da tamamlandı. 2 eylem içinse Yüce Meclisimizin takdirini 

bekliyoruz. Böylece yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamlamış 

durumdayız." diye konuştu. 

Elvan, küresel salgının verdiği iki mesaj olduğunu ifade ederek, "Birincisi değişimi 

görüp, dönüşüme ayak uydurma gereği. Salgınla birlikte Türk sanayisi rüştünü 

fazlasıyla ispatladı. Değişen koşullara hızla adapte olup, üretim ve inovasyon 

kabiliyetleriyle en zor zamanlarda bile umudumuz oldu." diye konuştu. 

Salgının verdiği diğer mesajın ise "risk yönetiminin en iyi şekilde yapılması gereği" 

olduğuna dikkati çeken Elvan, “Büyük ya da küçük demeksizin her bir işletmenin risk 

yönetimini en etkin şekilde uygulamasında fayda bulunuyor.” dedi. 
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Yabancı parada zorunlu karşılık 

oranları yükseldi 
TCMB, yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık 

oranlarını yükseltti, 19 Temmuz'da uygulamaya girecek 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para cinsinden mevduat ve 

katılım fonu zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. Tüm vadelerde uygulanacak 2 

puanlık zorunlu karşılık artışı 19 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Merkez 

Bankası döviz hareketlerini sınırlandıracı ve rezerv arttırıcak olan bu hamlesiyle 

piyasadan yaklaşık 5 milyar dolarlık dövizi çekecek.  

TCMB'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Mevduat ve Katılım Fonu (Yurt dışı bankalar  mevduatı/katılım fonu ve 

kıymetli maden depo hesapları hariç) için   vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 

6 aya kadar ve 1 yıla kadar  vadeli için yüzde 19'dan yüzde 21'e, 1 yıl ve 1 yıldan 

uzun vadeli için yüzde 13'ten yüzde 15'e, Müstakrizlerin Fonlar için yüzde 19'dan 

yüzde 21'e yükseltildi. 

Kıymetli Maden Depo Hesapları için vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya 

kadar ve 1 yıla kadar vadeli oran yüzde 22, 1 yıl ve 1  yıldan uzun vadeli için yüzde 

18, Diğer Yükümlülükler (Yurt dışı bankalar  mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar  

(1 yıl dâhil) vadeli    yüzde 21, 

2 yıla kadar  (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar  (3 yıl dâhil)  vadeli 11, 5 yıla 

kadar  (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7 ve 5 yıldan uzun  vadeli yüzde 5 olarak uygulanan 

oranlar aynı kaldı. 
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Türk lirası yükümlülükler için tesis edilecek Türk lirası zorunlu  karşılık tutarı 

hesaplamasında ABD doları ve/veya euro cinsinden, yüzde 0-20 olan imkan dilimleri 

yüzde 0-0 olarak değiştirilirken, katsayı 1,0 olarak kaldı. 

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi  imkânına ilişkin 17 

Eylül 2021 yükümlülük tarihine kadar geçici  uygulama yüzde 10 olarak uygulanacak. 

Katsayı 1,0 olacak. 

Karar 19 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. 
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Elektrik ve doğalgaza zam 
Elektrik tüketim tarifelerine 1 Temmuz-31 Eylül 2021 dönemi için yüzde 

15 zam yapıldı. Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin 

tarifesinde yüzde 12, sanayi grubu tarifesinde yüzde 20 artışa gidildi. 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elektrik tüketim tarifelerinde düzenlemeye gitti. 

Alınan karara göre 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarında 

elektrik fiyat tarifeleri yüzde 15 arttırıldı. EPDK yetkilileri, zamma gerekçe olarak, 

elektrik üretim maliyetlerindeki artışları gösterdi. 

Doğalgaz da zamlandı 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına 

ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz 

dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 

12 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olurken, sanayi aboneleri için bu 

miktar yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi. 

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 

20,2 artarak 2060 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 
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Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam! 
Elektrik tüketim tarifelerine 1 Temmuz-31 Eylül 2021 dönemi için yüzde 

15 zam yapıldı. 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elektrik tüketim tarifelerinde düzenlemeye gitti. 

 

Alınan karara göre 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarında 

elektrik fiyat tarifeleri yüzde 15 arttırıldı. EPDK yetkilileri, zamma gerekçe olarak, 

elektrik üretim maliyetlerindeki artışları gösterdi. 
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Doğalgaz fiyatlarına zam! 
Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, 

sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin 

tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı. 

 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına 

ilişkin tarife tablosu yayımlandı. 

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış 

fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 12 artışla 1000 

metreküp doğalgaz için 1488 lira olurken, sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 

artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi. 

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 

20,2 artarak 2060 lira oldu. 

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 
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Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de 
Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık 

dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. 

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 20 milletvekiline 

ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, 

Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a 

sevk edilen milletvekilleri şöyle: 

"HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin 

Kaçmaz, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP 

Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP 

Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İman Taşçıer, HDP 

Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP 

İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Muş 

Milletvekili Mensur Işık, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş 

Milletvekili Şevin Coşkun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu 

Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP 

Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz." 

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz'in iki dosyası bulunuyor. 
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 Erdoğan: Biz iktidar olduk, bizden 
önceki borçlanmaları ödemedik mi? 

 

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Biz iktidar olduk, bizden 

önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet 

budur da onun için ama bunlar devlet değil zillet." dedi. 

 

 
 

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne 

maruz kalmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür." dedi. 

Erdoğan, seçim tartışmalarıyla ilgili, "6 ay sonra seçim varmış duydunuz mu? Bay 

Kemal diyorsa doğrudur. Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir." dedi. 

Erdoğan Kanal İstanbul konusunda şunları söyledi: "Kredi verecek olursanız 

ödemeyiz diyorlar. Ödemeyi kesinlikle yapmayız diyorlar. Bunlar daha şimdiden, 

devlet nedir yönetmek nedir bunlardan haberi yok. Uluslararası bir tahkim 

mekanizması var, bundan haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki 

borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için ama 

bunlar devlet değil zillet. 

Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne devlet adabı 

tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar. 

Türkiye Kanal İstanbul projesine kavuşacak. Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini 
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kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atarak 

bismillah dedik. Deplase çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına süratle 

başlıyoruz. İki tarafta inşa edilecek 500 bin kişilik şehirler ilave nüfus değil depreme 

hazırlık için kentsel sıkışıklığın önüne geçme amaçlıdır." 

Erdoğan, "Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan 2 

milyon 600 bin öğrenciye saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa 

bulunuyor." dedi. 

 

  



01.07.2021 

17 

 

Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal 

İstanbul uyarısı 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, farklı dillerde Kanal İstanbul ile ilgili tweet 

paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü 

olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para 

alamayacaklar!" ifadesini kullandı. 

 
DUNYA ONLINE 

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe de dahil 5 dilde Kanal 

İstanbul ile ilgili uyarılarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, Türkçe paylaştığı mesajında, "Erdoğan, halkımın parasında ve 

doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para 

alamayacaklar!" ifadesini kullanırken, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça 

paylaştığı mesajlarında ise şunları kaydetti: "Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim 

politikasına hizmet etmeyecek olan Kanal İstanbul'a finansal destek sağlayacak 

kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak. Projenin doğamızda yaratacağı 

herhangi bir yıkım söz konusu olduğunda ise, tazminat hakkımıza başvuracağız." 

Başta CHP ve İYİ parti olmak üzere muhalefet partileri geçen hafta temeli atılan 

Kanal İstanbul'un yapımına karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral 

Akşener, iktidarın değişmesi halinde kanalı finanse edecek şirketlerin ödediği 

paraların geri verilmeyeceği uyarısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ise konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Boş konuşuyorlar. 

Uluslararası tahkim yoluyla o parayı sizden söke söke alırlar." demişti. 
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Akşener'den Kanal İstanbul tepkisi: 

Bunu söyleyen bu ülkenin 

Cumhurbaşkanı 
İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile 

ilgili, "'Boş konuşuyorlar. Uluslararası tahkim yoluyla o parayı sizden 

söke söke alırlar." sözleriyle ilgili, "Bunu söyleyen bu ülkenin 

Cumhurbaşkanı. Milletin adamı diyorlardı ya meğerse tahkimin 

avukatıymış. Ya arkadaş bugüne kadar habire kandırıldın, bu defa sen 

milleti kandırdın." dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yatırımcılara “İhaleye 

girmeyin, o paraları ödemeyiz.” diye seslenen muhalefete, "Söke söke sizden bu 

paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar." diyerek yanıt vermişti. Partisinin 

Meclis'teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu 

ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor ve milletin gözünün içine baka baka ‘O paraları 

sizden söke söke alırlar’ diyor. Sizden dediği kim? Milletin ta kendisi. İbretlik 

gerçekten." dedi. 

Akşener, şöyle konuştu: 

"Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul’a karşı durduğumuz için, bu yanlışa ortak olmayı 

düşünenleri, uyardığımız ve 'İktidara gelince, size tek kuruş ödemeyeceğiz' dediğimiz 

için, çok sinirlendi ve dedi ki 'Boş konuşuyorlar. Uluslararası tahkim yoluyla o parayı, 

sizden söke söke alırlar.' Bunu söyleyen bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Milletin adamı 
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diyorlardı ya meğerse tahkimin avukatıymış. Ya arkadaş bugüne kadar habire 

kandırıldın, bu defa sen milleti kandırdın. 

Şuursuzluğa bakar mısınız? Beşli Çete’nin ve yabancı şirketlerin avukatlığına 

soyunan, şu sorumsuzluğa bakar mısınız? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor ve 

milletin gözünün içine baka baka ‘O paraları sizden söke söke alırlar’ diyor. Sizden 

dediği kim? Milletin ta kendisi. İbretlik gerçekten. Sandık ne zaman gelirse gelsin 

seçimden yenilerek çıkacağını anlamış diyor ki ‘Sizden”. Dahası var. Sayın 

Erdoğan’dan sinyali alan küçük ortak hiç durur mu? Elbette durmaz. Nitekim yine 

durmadı ve dünkü grup konuşmasında, hiç utanmadan, Türk Milleti'nin parasına 

çökecek firmaları, ‘Hukuki güvence altına alalım’ dedi. Bu nasıl iştir arkadaş. Bu nasıl 

bir utanmazlık, bu nasıl bir vicdansızlıktır. Hatta açık açık ilan edeyim; Bu nasıl bir 

işbirlikçiliktir? Yazıklar olsun." 
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Emine Erdoğan: Porsiyonlarımızı 

küçültelim 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gıdanı Koru 

Sofrana Sahip Çık" etkinliğinde konuştu. Erdoğan, "Gelin, hep birlikte 

basit önlemler alalım. Mesela, alışverişe çıkmadan önce, alınacaklar 

listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim" dedi. 

 

 

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bakanlığın merkez 

kampüsünde düzenlenen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" etkinliğine katıldı. 

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada gıdanın korunması, yani geleceğin 

konuşulacağı bir etkinlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, 

"Gıdanı Koru Projesi'ni zorlu salgın şartlarında devam ettiren Tarım ve Orman 

Bakanlığımızı kutluyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne 

işbirlikleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi. 

Çelişkilerle dolu bir dünyada yaşanıldığını belirten Emine Erdoğan, "Bir yanda 

yerkürede açlıktan ölen insanlar, bir yanda israf edilen tonlarca gıda var. 

Bildiğiniz gibi uluslararası örgütler zaman zaman bazı rakamlar açıklıyor. Bu 

rakamların çizdiği tablo içine düştüğümüz acıklı hali gözler önüne 

seriyor." ifadelerini kullandı. 

Emine Erdoğan, dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiğini belirterek, 

şöyle konuştu: 
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"Bu, yaklaşık 821 milyon insan demek. Öte yandan 670 milyon yetişkin ve 140 

milyon genç obezite ile mücadele ediyor. Tüm dünyada tarladan satış 

noktalarına kadar, her yüz gıdadan 14'ü ziyan oluyor. Soframıza ulaşana kadar 

ise her yüz gıdadan 33'ü çöpe gidiyor. Gelişmiş ülkeler gıdayı daha çok 

marketlerde veya evlerinde israf ediyorlar. Bunun ekonomik bedeli 680 milyar 

dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda sofralarına gelmeden önce ziyan 

oluyor. Altyapı ve teknoloji yetersizliği hasatta, depolamada ve taşımada 

yaşanan kayıpların sebebidir. Bunun ekonomik bedeli ise 310 milyar dolardır. 

Yani çöpe giden gıdanın değeri 1 trilyon dolar." 

İsraf edilen gıdanın 3'te 1'inin dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yeteceğine 

işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Son derece üzülerek söylüyorum ki ülkemiz de bu durumdan muaf değil. 

Günlük 4,9 milyon somun ekmek çöpe gidiyor. Taze meyve sebzenin israf oranı 

yüzde 50. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 2019'da yayınladığı bir raporda 

gıda israfının yüzde 61'inin evlerde gerçekleştiğini söylüyor. Ülkeler arası 

seyahat eden yiyeceklerin, üretimden dağıtıma kadar, sera gazı salınımına 

katkısı, yüzde 6 ve maalesef buna benzer birçok rakam, uzun bir liste olarak 

önümüzde uzadıkça uzuyor." 

"PORSİYONLARIMIZI KÜÇÜLTELİM" 

Emine Erdoğan, bir yandan iklim değişikliği ile mücadele edilirken bir yandan iklim 

değişikliğinde büyük payı olan gıda israfına tüm dünya olarak devam edildiğini 

vurgulayarak, "Sadece ülkemizde değil, tüm toplumlarda yemek, kültürün en 

önde gelen unsurlarından biridir. Her toplumun yeme içme adabı vardır. Bizim 

için yemek, en başta nimettir ve şifa aracıdır. İsraf edilmesi kabul edilmeyeceği 

gibi edebin dışında yemek yemek, insanın kendi haysiyetini ayaklar altına 

alır." diye konuştu. 

Konuşmasında İmam Gazali'nin "yemek yiyen kişinin, küçük lokmalarla yemesi 

ve ağzındaki bitmeden, elini diğerine uzatmaması gerektiği"ne ilişkin sözlerini 

anımsatan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Adap kitaplarında sofraya ancak 

yetecek kadar yemek getirilmesi tembihlenir. İhtiyaçtan fazlasını sunmanın 

görgüsüzlük olduğu söylenir. Oysa geldiğimiz noktada ikram, güç gösterme 

aracına dönüştü. Açık büfelerin sonsuz çeşitliliği karşısında insanların 

çığırından çıkmış tüketim davranışları, başlı başına bir meseledir. İnsanın 

yalnızca iştahtan ibaret, kontrolsüz bir varlığa dönmüş olduğunu görüyoruz. 

İsrafla mücadelede geliştirilen eylem planlarının başında değerlerimizi 

hatırlamak geliyor." 

Emine Erdoğan yurt dışı temasları sırasında, Afrika ülkelerinin çoğunu ziyaret ettiğini 

hatırlatarak, "Orada görüp, şahit olduğum hüzünlü insan manzaraları, bir ömür 

benimle yaşayacak. Dünyanın bir yanında çocuklar bir lokma ekmeğe, bir 
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bardak temiz suya muhtaç yaşıyorlar. Dünyanın başka bir yanında ise 

insanların bir ısırık alıp bıraktığı tonlarca yemek çöpe gidiyor." dedi. 

Küresel bir seferberlikle bireysel davranışların da değiştirilerek insanlığın içine 

düştüğü bu utançtan kurtarılabileceğine işaret eden Emine Erdoğan, "Gelin, hep 

birlikte basit önlemler alalım. Mesela, alışverişe çıkmadan önce, alınacaklar 

listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını 

alıp, bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim." şeklinde 

konuştu. 

Erdoğan, "Meyve ve sebzeleri mutlaka mevsiminde tüketelim ve en önemlisi, 

insana yakışır bir şekilde, yiyip içmenin kurallarını çocuklarımıza da öğretelim. 

Makro planda ise çok önemli bir formül mevcut. Gıda israfını engellemek için 

dünyada benimsenen en önemli uygulama, gıda bankacılığıdır. Gıdalar israf 

olmadan, bunların değerlendirilmesi mümkündür. Toplumumuzda bu konuda 

bilinç artırılmalı. Kurumlarımızla işbirliği içinde israfı engellemeliyiz. Tüm 

belediyelerimizin gıda bankacılığı işini ciddiye almaları gerektiğini 

düşünüyorum. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin hızla yapılmasını 

temenni ediyorum." diye devam etti. 
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Enflasyon artık sen kork! 

 
Alaattin AKTAŞ  

01 Temmuz 2021 Perşembe 

 

Ekonominin koordinasyonuyla ilgili bir kurul, fiyat istikrarıyla ilgili de bir komite 

oluşturuldu. 

✔ Kurulacağı mart ayında ilan edilen ve fiyat istikrarına katkıda bulunacağı 

umulan komite için niye üç ay beklendi? 

✔ Son dönemde komiteyi bir an önce oluşturmayı gerektiren bir gelişme mi 

yaşandı? 

Biraz masalsı yanı da yok değil. Ama yine de etkileyici... 

Fuat Edip Baksı, 1912’de Diyarbakır’da doğan ve ömrünün çoğunu İzmir’de geçiren 

bir öğretmen, şair ve güfte yazarı. Baksı’nın hüzünlü bir hayat hikayesi var. Baksı, 

Musiki Kılavuzu adlı sitede yer alan özgeçmişine göre 19-20 yaşlarındayken 

rüyasında çok güzel bir kız görür ve gönlünü ona kaptırır. Yaşı biraz ilerleyince aile 

baskısıyla evlenen Baksı, yıllar sonra bir bahar akşamı Çamlıca Kız Lisesi’nin 

önünden geçerken okuldan çıkanlar arasında rüyasındaki kızı görür. Adeta şoke olan 

şair kızla göz göze gelir, bakışlardan rahatsız olan kız da başını eğer. Fuat Edip artık 

orta yaşlı biridir, kıza bakakalır. Yürür gider ve o meşhur mısralar dökülür 

dudaklarından... 

“Bir bahar akşamı rastladım size” diye başlayan ve “Daha önceleri neredeydiniz” diye 

biten mısralar. 

İşte bu güfte, Selahattin Pınar'ın bestesiyle o şahane şarkıya dönüşür. 

Geç oldu ama “herhalde” iyi oldu! 

Gecikilen her karar da nedense bu güfteyi hatırlatır bana: 

“Daha önceleri neredeydiniz...” 
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Her ne kadar kurulması sürpriz olmasa da dün resmiyet kazanan Fiyat İstikrar 

Komitesi gibi... Bu komitenin kurulacağı mart ayı ortasında açıklanan ekonomi reform 

paketinde zaten ilan edilmişti. Komite dün resmen kurulmuş oldu. 

Fiyat İstikrarı Komitesinin yanı sıra bir de Ekonomi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. 

Sorular, sorular... 

Akla takılan sorular var: 

- Fiyat istikrarını sağlamakla görevli, yasasında bu yönde hüküm de bulunan bir 

Merkez Bankamız var. Bu komitenin Merkez Bankası’nın işine karışması da söz 

konusu olmayacak deniliyor. Peki, bu komite Merkez Bankası’nın yerine getiremediği 

ya da tam anlamıyla başarılı olamadığı neyi yapacak? 

- Bu komitenin kurulacağı martta ilan edildi ancak düne kadar adım atılmadı. Komiteyi 

aylar önce kurup faaliyete geçirip fiyat istikrarını daha erken sağlamak varken niye 

gecikildi? 

- Kararı alınmış olmakla birlikte komiteyi kurmaya uzun süre ihtiyaç duyulmadıysa, 

son dönemde ne oldu da bu ihtiyaç ortaya çıktı? 

- Peki ya Ekonomi Koordinasyon Kurulu? Ekonominin koordinasyonunda bir sorun 

mu yaşanıyordu ki böyle bir kurula ihtiyaç duyuldu? 

- Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi’ne duyulan ihtiyaç 

eşzamanlı olarak mı ortaya çıktı da bu oluşumlar aynı gün gerçekleştirildi? 

  

MAHFİ HOCAYA KULAK VERELİM... 

Mahfi Eğilmez Hocam, söz konusu kurul ve komite oluşturulunca blog sayfasında 9 

Şubat 2019’da yer verdiği “Piyasa Sisteminde Fiyatlara Müdahale” başlıklı yazısını 

sosyal medya hesabında hatırlatma gereği duydu. Aslında bu yazıya köşemizde 15 

Mart’ta belli ölçüde yer vermiştik. Ama günün önemine binaen aynı yazıyı 

hatırlamakta yarar var. 

Türkiye’nin fiyatlara müdahaleyi daha önce de denediğini ve bunun bir dizi olumsuz 

sonuçları olduğunu hatırlatan Mahfi Hocam, yazısının girişinde önce ekonomiyle ilgili 

yalın bir tarifte bulunuyor: 

“Ekonomi bilimi, üretimi kimin yapacağı, ne için yapacağı, ne kadar üretileceği, kaça 

üretileceği ve kaça satılacağı sorularının yanıtını arar. Bu soruların yanıtı bizi eldeki 

sınırlı kaynağın nasıl kullanılacağı sorusunun yanıtına götürür ki ekonomi biliminde 

buna ‘tahsis sorunu’ deniyor.” 
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Tahsis sorununu insanoğlunun tarih boyunca üç yönteme başvurarak çözmeye 

çalıştığına işaret eden Mahfi Eğilmez, bunları “gelenek yöntemi, piyasa yöntemi, 

kumanda yöntemi, yani merkezi planlama” şeklinde sıralıyor. 

Bugüne kadar bu üç sistemin uygulanmasından elde edilen sonuçlara bakıldığında 

piyasa sisteminin kaynak tahsisi sorununu en doğru biçimde çözen sistem olduğunun 

görüldüğünü, bunun ayrıca diğer iki sistemi uygulayan ekonomilerin zaman içinde 

piyasa sistemine geçiş çabası içine girmelerinden de anlaşıldığını belirten Mahfi 

Eğilmez, yazısına şöyle devam ediyor: 

“Zaman zaman piyasa ekonomisi uygulayan bazı ekonomilerde kumanda yöntemine 

geçiş eğilimleri görüldü. Örneğin Türkiye 1970’lerde böyle bir uygulamanın içine girdi. 

Bir yandan piyasa ekonomisi yürürlükte iken bir yandan da fiyat denetimleri başlatıldı. 

Devlet, Fiyat Kontrol Komitesi adı altında bir komite kurdu. Bu komite, fiyat artırmak 

isteyen özel kesim kuruluşlarının başvurularını inceliyor, onaylıyor, reddediyor veya 

değiştirerek kabul ediyordu. Bu uygulama yaygınlaştıkça başta büyük şehirler olmak 

üzere Türkiye’nin her yerinde karaborsa ortaya çıktı. Türkiye bu uygulamaları 

1980’lerin ortalarından itibaren terk ederek yeniden piyasa sistemine geri döndü. 

Son zamanlarda Türkiye’de piyasa sistemine yine piyasa dışı yöntemlerle müdahale 

edilmeye başlandı. İlk bakışta piyasa serbest gibi görünmekle birlikte kamu otoritesi 

fiyatlara sözlü yönlendirmeler, polisiye önlemler ve idari cezalarla müdahale ediyor. 

Üstelik bu müdahaleler mal ve hizmet piyasasıyla da sınırlı kalmıyor, faizlerden 

kurlara kadar yaygın bir alanı kapsıyor. 1970’lerdeki Fiyat Kontrol Komitesi 

uygulamasına çok benzer bir uygulama olduğu için bir süre sonra bu baskılamanın 

karaborsaya dönüşmesi olasılığı oldukça yüksek.” 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan, AK Parti’ye yeni bir 

perspektif verdi 

1 Temmuz 2021 

Dün AK Parti açısından farklı bir grup toplantısıydı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde AK Parti’ye bir perspektif verdi. 

2023’e giderken çetin bir süreç yaşanacağı anlaşılıyor. O nedenle Erdoğan yeni 

şartlara göre AK Parti’ye format atmaya devam edecek. 

İSTİŞARE SÜRECİ 

Erdoğan bir dönemin AK Parti mekanizmasını yeniden harekete geçirmeye çalışıyor. 

Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Pandemi nedeniyle ara verilen istişare süreci 

yeniden başladı. Erdoğan geçen hafta bir grup milletvekili ile toplanmıştı. 

Konuşmalar kameraya kaydedilmiş, toplantı boyunda not alan Erdoğan, “Benim 

gözümden kaçan bir şey olursa yardımcılarım bu videoları izleyip not 

alacaklar” demişti. Cumhurbaşkanı bugün de bir grup milletvekili ile buluşacak. 

Meclis’in yeni yasama döneminde de bu istişare süreci devam edecek. 

Erdoğan, istişare toplantılarının önemine dikkat çekerek, “AK Parti’nin malum en 

önemli vasıflarından biri olan istişare kültürünün örneği olarak gördüğüm bu 

toplantılarda söz alan her milletvekilimiz özgürce düşüncesini ifade 

ediyor” dedi. 

2023 İÇİN NE DEDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubundaki konuşmasında 2023 seçimleri 

öncesinde önemli bir uyarıda bulundu. “Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça partimize, 

hükümetimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor” diye 

konuştu. 

Bizde cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bir mekanizma harekete geçiyor, 

darbelerden muhtıralara, 367 garabetinden Cumhuriyet mitinglerine kadar her şey 

yaşanıyor. 

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

O nedenle Cumhurbaşkanı’nın yaşananlara yönelik tespiti önemliydi. Erdoğan, “Bu 

defa karşımızda bambaşka bir fotoğraf vardır. Dışarıdan ve içeriden birtakım 

sözler aldığı anlaşılan CHP, giderek daha pervasız, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde 

bizi hedef alıyor” diye konuştu. 

KILIÇDAROĞLU ÇİZMELERİNİ GİYDİ 

 

Her defasında altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu, İnönü tarzı yıpratıcı muhalefet tarzını 

tercih ediyor. İsmet Paşa’nın “asker çizmelerini” giymesi 

gibi Kılıçdaroğlu da “İsmet Paşa” çizmelerini giyiyor. 

SİYASİ MÜSİLAJ BENZETMESİ 

Keşke siyasetin dili bu kadar sertleşmeseydi. Ama tablo bu. Erdoğan, denizlerimizi 

tehdit eden müsilaj üzerinden anlattı son yaşananları. 

“Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle 

boğuşuyorsa, siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan, dahası 

siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP’nin başını çektiği bu 

siyasi müsilaj her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı küresel boyutu da olan büyük 

bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üzerine adeta yağmur gibi 

yağdırmaktadır” dedi. 

AK PARTİ NE YAPACAK? 

Muhalefetin ne yapacağından ziyade AK Parti’nin ne yapacağı önemli. AK Parti’nin 

yeni bir moral ve motivasyonla ayağa kalkması gerekiyor. O nedenle Erdoğan’ın, 

“Vakit siyasette savunmaya geçme, taarruza kalkma vaktidir. Medyayı ve 

sosyal medyayı elbette ihmal etmeyeceğiz, ama asıl zamanımızı, enerjimizi, 

dikkatimizi sahaya, doğrudan insanımızla temasa vereceğiz, yani insanımızı 

dokunacağız, yapacağımız bu” sözleri önemliydi. 

SOSYAL MEDYANIN ALGI OPERASYONLARI 

Sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Yaşananlar Sedef 

Kabaş’ın eğitiminde olduğu gibi: “Kitleleri etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman 

bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan 

olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar edin ve 

ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını oturup seyredin.” 

YİNE SOSYAL MEDYA UYARISI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya siyasetini değil, hizmet siyasetini 

önemsiyor. Sosyal medyaya değil, gönüllere girilmesini tercih ediyor. Bunlar doğru. 
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Vatandaşın elini sıkıp, derdini dinleyip, gönlünü kazanmak kadar önemli bir şey yok. 

Sosyal medyaya kalsa TKP ya da HDP ezici çoğunlukla iktidar olur. Ama bu sosyal 

medyanın algı oluşturma konusundaki gücünü görmezden gelmemizi sağlamaz. 

2023 MÜCADELESİ 

 

Türkiye yeni bir iklime sokulmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 2023 

seçimlerine yönelik sürecin başlama vuruşu olarak değerlendirdi. Türk siyasi tarihi de 

bize bunu gösteriyor. 

Ancak önemli olan muhalefetin ne yaptığı değil. CHP aynı CHP. 

AK PARTİ NE YAPACAK? 

Menderes de Demirel de Özal da bu “CeHaPe” zihniyetinden şikâyet etmişlerdi. 

Bugün de Erdoğan şikâyet ediyor. Asıl önemli olan AK Parti’nin ne yapacağı. 

Gördüğüme göre Erdoğan bunun farkında. Elbette ki sahaya çıkılmalı. Zaten 

çıkılıyor. Ama sorun sadece sokakta değil. Genel siyasete ilişkin sorunlar söz 

konusu. Genel siyasete ilişkin yeni politikalar ve çözümlerin oluşturulması, AK Parti 

mekanizmasının yeni bir moral ve motivasyonla harekete geçirilmesi gerekiyor. 

SEÇİM NE ZAMAN? 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milletvekilleri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 

Erdoğan: Altı ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi, haberiniz var mı? 

Milletvekilleri: Sizden duyduk. 

Erdoğan: Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. 

Erdoğan ardından da, “Haziran 2023 Türkiye’nin seçim takvimidir” diye ekledi. 

Cumhurbaşkanı bir süredir ısrarla seçimlerin zamanında yani 2023’te yapılacağını 

söylüyor. Muhalefet ise erken seçim konusunda kararlı. 

SEÇİM TAKVİMİ 

İktidarın ya da muhalefetin açıklamalarının ötesinde seçim takvimi konusunda dikkate 

almamız gereken bir nokta daha var. O da Seçim Kanunu. 

Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde 

uygulanmaz” deniliyor. 

SEÇİM YASASI DEĞİŞİRSE 
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AK Parti ile MHP ise Seçim Kanunu’nu değiştiriyor. Seçim Kanunu’nun en erken ekim 

ya da kasım ayında çıkarılması bekleniyor. Bu demektir ki, 2022 yılının son aylarına 

kadar erken seçim olmaz. O zaman 2023 yılına giriyoruz demektir. Geriye ne kalıyor? 

2023 yılı haziran ayında seçimlere gidileceği için erken seçim 3 ay önceye mi 

alınacak? 

AK PARTİ - MHP GÖRÜŞMESİ 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında hazırlanan seçim 

yasası MHP’ye sunuldu. Yazıcı ile MHP Genel Başkan 

Yardımcısı Feti Yıldız görüştüler ama iki parti arasında müzakereler başlamadı. Bu 

ayın ortasında görüşmelerin başlaması bekleniyor. MHP’nin bazı maddeler üzerinde 

müzakere istediği ifade ediliyor. Bu maddeler şunlar: 

1- MHP’nin barajın yüzde 5’e indirilmesine itirazı olmadığı ama MHP’nin ittifak içine 

baraj getirilmesini istediği söyleniyor. 

2- MHP’nin daraltılmış bölge konusunu da müzakere etmek istediği ifade ediliyor. 

3- Seçimlere girmek için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılmıştı. MHP’nin buna itiraz 

etmediği söyleniyor. 
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Esfender KORKMAZ 
 

Devletin siyasi aklı kaybolursa 
1 Temmuz 2021 Perşembe 

Dünya sosyal medyada Türkiye'de olanları dizi gibi izliyor. Her gün siyasette 

yozlaşma ve devlette çeteleşme videoları, kaçaklar, kara para aklamalar, uyuşturucu 

kaçakçılığı gibi sorunların tartışılması, üstelik bu iddialara karşı, siyasetin, devletin ve 

özellikle yargının sessiz kalması, dünya kamuoyunda Türkiye algısını bozdu. 

Aslında Türkiye'de devletin siyasi iktidar tarafından kullanıldığı Freedom 

House (Özgürlükler Evi) yıllık raporlarında ve Dünya Adalet Projesi raporlarında da 

yer aldı. Söz gelimi 2021 Türkiye raporunda ''Devlet şeffaf işliyor mu'' sorusuna 

verilen puan 4 üstünden sıfırdır. Şimdi bunun üstüne yaşananlar da eklenince, dünya 

kamuoyundaki itibarımız maalesef daha çok zedelendi. 

ABD'de ve Avrupa'da veya herhangi bir demokraside bir siyasi iktidarın veya bir 

grubun devleti ele geçirmesi ve devlet imkanlarını kendi siyasi misyonu için 

kullanması kimsenin aklına gelmez. Zira devlet, "toprak bütünlüğüne bağlı olarak 

siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu 

tüzel bir varlıktır." 

Milletin oluşturduğu bu devlet, sosyal refah, iç düzen, savunma, sağlık faaliyetlerini 

düzenler. Toplumun huzur ve refahı için kural koyar, düzenler, yetkilendirir, yasaklar 

koyar. Devletin siyasi iktidara göre değişmeyen, kökleşmiş bir kurumsal yapısı vardır. 

Millet demokratik seçimlerle, kendi adına ve geçici olarak yönetmek üzere devleti bir 

siyasi partiye veya partilere emanet eder. 

Baştan da söylediğim gibi, demokrasilerde devlet kurumsallaşmıştır. Başta meclis ve 

senato gibi kurumlar olmak üzere, denetim mekanizmaları gelişmiştir. Bu 

mekanizmalar hiçbir başkanın veya hiçbir hükümetin, devletin üzerinde keyfi veya 

ideolojik tasarruf yapmasına izin vermez. 

Rejim değiştirmek, dikta kurmak ve devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmak 

isteyenler ancak Türkiye'de FETÖ örneğinde olduğu gibi her türlü hile ve hurda ile 

devleti ele geçirmeye çalışır. Yani devlet imkânlarını haksız tasarruf edenler veya ele 

geçirmeye çalışanlar, bir anlamda milletin emanet ettiği mala hıyanet etmiş olurlar. 
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Devlet parti devleti olursa, İran'da, Pakistan'da olduğu gibi gibi şeriat devleti olursa, 

tarikatlar tarafından paylaşılırsa, bir diktatörün devleti olursa, bu fonksiyonlarını 

kullanamaz. 

Çin'de tek parti var ve fakat devlette kurumsal yapı var. Çin'de de Stalin gibi bir 

diktatör çıkarsa, devletin kurumsal yapısı da kaybolur. 

Öte yandan devletin ülke kalkınmasında etkili olabilmesi için devlet yönetiminin şeffaf 

olması gerekir. Devletin şeffaflığı, aynı zamanda devlet bütçesinin halk adına hareket 

eden meclisler tarafından denetimine imkan vermekle olur. Bu yolla halkın vergileri 

de çarçur edilmemiş ve bütçe kaynakları daha etkin kullanılmış oluyor. 

Bu sorunlar her açıdan hayatımıza negatif yansıyor. Önceki gün arabayla İzmir'e 

gittim. Gidiş-dönüş 800 lira. Benim ödediğim 800 lira yanında ayrıca vergi mükellefleri 

de talep garantisi nedeni ile ilave bir 800 lira ödüyor. Gidiş-dönüş olarak hizmet 

maliyeti 1600 lira. Bu para müteahhitlere ödeniyor. Devlet -özel sektör iş birliği 

yoluyla yapılan yatırımlara hem talep garantisi vermesinin, hem de dış borcuna kefil 

olmasının dünyada bir başka örneği yoktur. Bu yatırımları devlet borçlanarak yapmış 

olsaydı, bu 1600 lira ile  borcunu daha kısa sürede öderdi. Üstelik de kâr payı 

olmazdı ve devlet özel sektöre göre daha düşük faiz öderdi. Yani 1600 lira olan 

hizmet maliyeti bin liraya düşerdi. 

Nereden bakarsak bakalım, talep garantili, yol, köprü, havaalanı, hastane 

yatırımlarını devletin bu yolla yapması iktisat mantığına aykırıdır. Akla zarardır. O 

zaman da kamuoyunun kafasında, siyasi iktidarla ve devletle ilgili soruların sayısı 

artıyor. 

Özetle; Türkiye'de ekonomik istikrarın bozulmasının temel nedeni de devlet ve 

siyaset aklının bozulmasıdır.   
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İbrahim Kahveci 

O müteahhit borcu ödenir mi? 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dünkü grup toplantısında, “Bu tiksindirici 

borcu bizden değil, Erdoğan’dan alacaksınız” dedi. 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Biz iktidar olduk ve bizden 

önceki borçlanmaları ödedik... Siz de ödeyeceksiniz” diye cevap verdi. 

Devlette devamlılık esastır 

Eğer bir işin parası önceki iktidar ihale etti diye ödenmez ise o devlet işlemez. 

Özellikle uzun süreli işlerde bu tür aksaklık tarihi hata olur. 

Ama burada bahsedilen borçlar açısından bazı tasnifler yapmak gerekiyor. 

Mesela AK Parti iktidara geldiğinde devletin borcu çok yüksekti ve bu borçlar ödendi. 

Ama devletin o borçları Millete olan borçlardı, yani birkaç müteahhide değildi. 

Devlet birkaç müteahhide bağlanmamıştı. 

Bugün muhalefetin ‘ödemeyiz’ dediği borçlar nedense bütün büyük ihaleleri alan 

birkaç müteahhitten başkası değil. 

AK Parti iktidara geldiğinde de şaibeli borçlar vardı. Hatırlarsanız 98-99 yıllarında 

elektrik sorunumuz var deniliyordu. O zamanlar birim elektrik maliyeti 5-6 sent 

seviyesindeyken mesela Ünal Aysal’ın bir santraline 365 gün 24 saat kuralı içerisinde 

29 sent üzerinden alım garantisi verilmişti. 

Ve böyle daha nice santrallere... 

AK Parti bu borçları da ödedi. Ama dönemin Enerji Bakanı Cumhur Ersümer’i de 

Yüce Divan’da yargıladı. 

İşte o yargılama gerekçesi: “Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına 

yol açtığı, devlet alım satımına fesat karıştırdığı, uyguladığı yanlış ve usulsüz enerji 

politikaları nedeniyle kamuyu zarara uğrattığı ve görevini kötüye kullandığı iddiası”. 



01.07.2021 

33 

 

Acaba; 

Yeni bir iktidar gelse ve mesela Türk Telekom’un özelleştirilmesinde Hariri Ailesi’nin 

alıp götürdüğü milyarca doları sorgulasa, yargıya taşısa... 

Yeni iktidar 3. Havalimanında müteahhitlere ihale sonrası yapılan 5,5 milyar euro 

kıyağın hesabını sorsa... 

Yeni iktidar Kuzey Marmara Otoyolu ihalesini kazanan firmalara toplamda 10 milyar 

dolara yakın ek kıyak çekecek ‘işletme süresini uzatma’ kararını Yüce Divana 

taşısa... 

Yeni iktidar 1,5 milyar dolara mal olan Osmangazi Köprüsüne 13 milyar dolar Hazine 

garantisini kimin ve nasıl verdiğini hesaplasa ve hesap sorsa... 

Yeni iktidar yapım maliyeti 10 milyar dolar civarında olan Şehir Hastanelerine nasıl 

oluyor da 100 milyar dolar (tahminen) Hazine garantisi veriliyor diye bir sorgu sual 

mekanizması çalıştırsa... 

Ya da 100 milyona ihale edilen işin daha sonra iptal edilip 300 milyona muhteşem 

müteahhitler listesinden birine gittiğine baksa... 

Bütün bu işlerin dışında yine müteahhit-siyaset ilişkileri mesela. Havalimanı ihalesi ile 

medya satın alımı gibi... Ya da şans oyunları ile medya el değiştirmesi gibi... 

Kısaca o kadar çok örnek var ki... Meral Akşener’in “tiksindirici borç” tanımı çok önem 

kazanıyor. 

Acaba “tiksindirici borç” kısmına Londra Tahkim ne der? 

Burası da çok önemli. 

Bütün bunların dışında şimdi yeni bir iş daha var: Kanal İstanbul 

Değişik değişik rakamların ortada uçtuğu, alırken ucuz ama satarken pahalı 

örneklerin geride örnek olduğu bir düzende hangi muhalefet bu borcu öderim 

diyebilir? 

Zaten bir kısım vatandaş Kanal İstanbul’un borcunu öderim diyen partiye de oy 

vermem diyor. 

Muhalefet ne yapsın? 

Seçmen böyle istiyor. 
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01 Temmuz 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

‘CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin 
ve psikiyatrinin konusudur’ 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP muhalefetini yalancılıkla suçladığına defalarca 

tanık olduk. Ancak bu suçlamaların karşı tarafta hiçbir etki yapmaması ve yalancılığın 

seçilmiş bir siyaset mesleği haline dönüşmesi, Türk demokrasisi açısından 

yaklaşmakta olan büyük bir krizin işareti olabilir. 

 

Sonu yargıdır 

 

Cumhurbaşkanı'nın son AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmanın içeriği, bu 

açıdan Türk demokrasisinin geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bu kadar 

açık suçlamalar, sonunda mutlaka yargıya da taşınacaktır. Bu son suçlamaları 

hatırlayalım: 

 

Kirli siyaset 

 

"CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar 

ediyorlar. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle 

karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan, siyaseti kirleten bir 

müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü 

yalanı, sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine adeta yağmur gibi 

yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hâli, 

hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur." 

 

'Bunun adı yalan terörüdür' 

 

"Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun 

adı da yalan terörüdür. Bunlara göre Cumhurbaşkanı'ndan 

başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından işadamına kadar her 

kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, 

herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı 

ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz 

yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel 

Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece 

koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen 'Allah şifa 

versin' demektir." 

 


