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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
2 Temmuz 2021 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında 

Yönetmelik 

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Düzce Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞ 

–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu 

Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri 

Hakkında Tebliğ 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2019/13, K: 2021/31 Sayılı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-8.pdf
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Bozulabilir gıda taşımacılığına yeni 

düzenleme! 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak için bozulabilir 

gıdaların taşınmasında taşımacılar ile kullanılacak özel ekipmanlara 

ilişkin kriterleri belirledi. 

 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak için bozulabilir 

gıdaların taşınmasında görev alan taşımacıların hak, sorumluluk ve 

yükümlülükleri ile kullanılacak özel ekipmanlara ilişkin kriterleri belirledi. 

Yönetmelik, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. 

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar 

Hakkında Yönetmelik, 2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Yönetmeliği ile, bozulabilir gıdaların taşınmasında, 

taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini 

sağlamak için bu faaliyetlerde yer alan taşımacıların haklarını, sorumluluklarını ve 

yükümlülüklerini belirlemek ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel 

ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 

düzenlendi. 

Yönetmelik neleri kapsıyor? 

a) Bozulabilir gıdaların taşınması faaliyetinde yer alan taşımacıları, 

b) Bozulabilir gıdaların taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanları (yalıtımlı 

ekipmanlar, soğutucu/ısıtıcı cihaz, taşıt, araç gereç ve benzeri), 

https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2018/03/soguk-zincir2-lojistik-gidahatti.jpg
https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2018/03/soguk-zincir2-lojistik-gidahatti.jpg
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-2.htm
https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2018/03/soguk-zincir2-lojistik-gidahatti.jpg
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c) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bozulabilir gıda taşımacılık faaliyetlerini, 

ç) Ülkemiz sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan 

uluslararası taşımaları, 

kapsarken, 

a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak 

mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini, 

b) Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık 

Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya dâhil edilmeyen 

bozulabilir gıdaların ulusal veya uluslararası taşımacılığını ise kapsamıyor. 

Bozulabilir gıdaların taşınmasında genel kurallar 

Buna göre, bozulabilir gıdaların taşınmasında kullanılan özel nakliye ekipmanlarında 

Yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda ATP Uygunluk Belgesi veya 

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi bulunması ile taşımada kullanılan özel nakliye 

ekipmanlarında ATP Anlaşmasında tanımlanan etiket ve işaretlerin kullanılması 

zorunlu olacak. 

Yönetmelik kapsamında bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek 

ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, 

M3, N1, N2, P1 ve P2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olacaklar. 

ATP İşletme Yetki Belgeleri 5 yıl geçerli olacak 

Özel nakliye ekipmanı kullanıcısının yükümlülükleri, ATP muayene/tip test 

merkezlerinin muayene merkezlerine ilişkin genel hükümlerin belirlendiği 

Yönetmeliğe göre, Bakanlık tarafından ATP muayene veya ATP tip test merkezleri 

için düzenlenen ATP İşletme Yetki Belgeleri beş yıl süre için geçerli olacak. 

Yönetmelik kapsamında düzenlenen ATP İşletme Yetki Belgesi ücreti, Yönetmeliğin 

yayımlandığı tarihten itibaren 30 bin TL olacak. Belgenin yenilenmesinde ücretin 

%15’i alınacak. 

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi 

Bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan, ATP Uygunluk Belgesi bulunmayan 

ve imal tarihinden itibaren 15 yılı geçmemiş özel nakliye ekipmanlarına Bakanlık 

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi 

düzenlenecek. 
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Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi sahibi özel nakliye ekipmanları ATP Anlaşmasına 

taraf ülkelere yapılacak taşımacılık faaliyetinde kullanılamayacak. 

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi sahibi özel nakliye ekipmanlarının periyodik 

muayene süresi 3 yıl olacak. 

Yönetmelik sürekli güncellenecek 

Yönetmelik, başta ATP Anlaşması olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve 

standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulacak. 

Bakanlık, bozulabilir gıdaların taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve 

politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin istatistikler oluşturacak. 

ATP Anlaşması kapsamına girmeyen bozulabilir gıdaların taşınmasına yönelik olarak, 

ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, Bakanlık tarafından düzenleme 

yapılabilecek. 

Bozulabilir gıdaların uluslararası taşımacılığı 

15/5/2017 tarihinden sonra, bozulabilir gıdaların uluslararası taşımacılığında 

kullanılan özel nakliye ekipmanlarının ATP Uygunluk Belgelerinin, Bakanlık 

tarafından yetkilendirilen onay kuruluşundan alınması zorunlu olacak. Söz konusu 

tarihten önce ATP Anlaşmasına taraf başka bir ülkenin yetkili mercii tarafından 

verilen belgelerin onay kuruluşuna başvurularak ulusal ATP Uygunluk Belgelerine 

dönüştürülmesi gerekecek. 

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonraki model yılına sahip ATP Anlaşması 

kapsamındaki bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan yalıtımlı 

ekipmanlar/araçların ATP Anlaşmasında belirtilen şartları karşılaması ve bunlarda 

ATP Uygunluk belgesi bulunması, 

Yönetmelik yürürlük tarihinden önceki bir model yılına sahip, ilgili mevzuata göre imal 

edilmiş olan ve ATP Anlaşması kapsamındaki bozulabilir gıdaların taşımacılığında 

kullanılan yalıtımlı ekipmanlar/araçlar için Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 3 yıl içinde Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi alınması zorunlu olacak. 

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı yürütecek. 
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Her Dem Toprak İçin projesiyle 

çayda verim yüzde 38 arttı 
Toprak sağlığının korunması amacıyla TEMA Vakfı ve Doğuş Çay iş 

birliği ile Rize’de başlatılan “Her Dem Toprak İçin” projesi üçüncü etap 

çalışmaları ile devam ediyor. Beş yıldır devam eden proje sayesinde çay 

veriminde yüzde 38 oranında artış kaydedildi. 

 
TEMA Vakfı ve Doğuş Çay iş birliğiyle 2016’da Rize’de başlatılan ve doğru tarımsal 

uygulamaların üreticilere gösterilmesini hedefleyen “Her Dem Toprak İçin” projesinde 

üçüncü etap çalışmaları başladı. 

Çay topraklarındaki asitleşme sorunu hakkında sosyal paydaşlara yönelik farkındalık 

çalışmalarıyla başlayan ve beş yıldır devam eden proje sayesinde hayata geçirilen 

örnek bahçelerde yüzde 38 oranında verim artışı sağlandı. 

Projeye ilişkin bilgi veren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, şunları 

söyledi: “Bu projede, ilk iki fazda öncelikle çay topraklarındaki asitleşme sorunu 

konusunda farkındalık yaratarak doğru tarımsal uygulamalar ile toprakların nasıl ıslah 

edileceğinin bölge üreticilerine gösterilmesine ağırlık verdik. Bu kapsamda 2016 

yılından bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişiye eğitimlerle ulaştık. Rize ilinin farklı 

vadilerini temsilen seçilen 6 uygulama bahçesinde örnek uygulama çalışmaları 

yürüttük. Örnek uygulama bahçelerinde çay atığından kompost yaparak toprağa geri 

kazandırdık. Özellikle çay fabrikalarında üretim sonrası ortaya çıkan çay atıklarının 

kompost haline getirilerek tekrar çay bahçelerinin gübre ihtiyacının karşılanmasında 

kullanılması çok önemli. Yürütülen çalışmalarla başlangıçta çok kuvvetli asit (ph 4,14) 

karakterde olan uygulama bahçelerini, çay tarımı için de uygun olan orta derece asit 
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(pH 5,51) seviyelerine getirdik. Tabii ki toprak sağlığının iyileşmesi ürün verimine de 

yansıdı ve tüm bu uygulamalar sonucunda bahçelerde 3 yıl gibi kısa bir sürede 

ortalama yüzde 38 oranında verim artışı sağladık.” 

 

Projenin uygulama alanı genişletiliyor 

Üçüncü etap çalışmalarına da değinen Ataç, aldıkları başarılı sonuçların ardından 

projeyi 2022 yılına kadar uzatma kararı aldıkların, böylece üçüncü etaba geçtiklerini 

bildirdi. Yeni dönemde 6 bahçe olan örnek uygulama bahçe sayısını yüzde 50 

artırarak 9’a çıkardıklarını söyleyen Ataç, bu yıla kadar Rize’de yürüttükleri 

çalışmaları, Trabzon ve Artvin’i de kapsayacak şekilde genişlettiklerini aktardı. Yeni 

dönemde sahibi kadın üretici olan bir bahçeyi de örnek uygulama bahçesi olarak 

projeye dâhil ettiklerini anlatan Ataç, bu bahçede kadınlara yönelik bahçe günü 

etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti. 

“Türk çayı önemli bir ihracat unsuru haline gelebilir” 

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı ise, Türkiye’de üretilen 

çayın, sürdürülebilir tarım olanaklarıyla önemli bir ihracat unsuru haline gelebileceğini 

vurguladı. Türkiye’de toplam siyah çay üretimi miktarının 285 bin ton olduğunu 

bildiren Batallı, “Doğuş Çay olarak bu üretimin yaklaşık 40 bin tonunu biz karşılıyoruz. 

Türkiye’de üreticilerden toplam yaş çay alım miktarı 1 milyon 445 bin 180 ton. Bunun 

yüzde 52’si devlet, yüzde 48’i ise özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor. Doğuş Çay 

ise özel sektörde yüzde 23’lük bir oranla 160 bin ton yaş çay alımı ile üreticilerini 

destekliyor. Üçü dünyanın en büyük çay fabrikaları arasında yer almak üzere; Rize’de 

beş adet yaş çay işleme, Ordu’da ise bir adet çay paketleme tesisimiz bulunuyor. Bu 

tesisler yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip. Genel merkezimizle birlikte, 

fabrikalarımızda 4 bin kişiyi istihdam ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/07/01/dogus-cay-tema-FcZe.png
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Haziran ayında üretici ile market 

arasındaki fiyat farkı 4 katı aştı 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıklamasına göre, Haziran ayında 

üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı aştı. 

 

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayı 

üretici-market fiyatlarını, kuraklık, doğal afetler ve hayvancılık konusunda yaşanan 

gelişmeleri değerlendirdi. 

TZOB’dan bugün yapılan açıklamaya göre Bayraktar, bazı ürünlerde üretici ile market 

arasındaki fiyat farkının 4 katı aştığını belirtti. 

4 KATA VARAN FARK 

Bayraktar, ürünlerdeki fiyat farkını şöyle açıkladı: 

“Karpuz 4,4 kat, kuru soğan 4 kat, patlıcan 3,7 kat, nohut 3,2 kat, salatalık ve kabak 

3,1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. 

Üreticide 34 kuruş olan karpuz 1 lira 50 kuruşa, 41 kuruş olan kuru soğan 1 lira 63 

kuruşa, 1 lira 34 kuruş olan patlıcan 4 lira 54 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 

93 kuruşa satılmaktadır.” 

14 ÜRÜNDE FİYAT ARTIŞI 
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Haziran ayında markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 26, üreticide 13 

üründe fiyat düşüşü olduğunu belirten Bayraktar, markette 2, üreticide ise 8 üründe 

fiyatın değişmediğini söyledi. 

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ KARPUZDA 

Haziran ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 75,18 oranında 

karpuz olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi: 

“Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 41,67 ile kiraz, yüzde 31,67 ile kuru soğan, yüzde 

17,88 ile patlıcan, yüzde 15,88 ile yeşil soğan, yüzde 15,09 ile marul izledi. 

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 65,08 ile kırmızı mercimekte görüldü. Kırmızı 

mercimekteki fiyat artışını yüzde 9,15 ile patates, yüzde 8,47 ile ıspanak, yüzde 7,14 

ile kuru kayısı, yüzde 5,66 ile yumurta takip etti. 

Haziran ayında üreticide, limon, elma, pirinç, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, 

kuru üzüm ve kuru incir fiyatında bir değişim meydana gelmedi.” 

KURAKLIK ÇİFTÇİYİ VURDU 

Kuraklık konusunda da uyarılarda bulunan Bayraktar Mayıs başında kuraklıktan zarar 

gören il sayısı 22 iken bu sayının mayıs ayı sonunda 41'e yükseldiğini hatırlatan 

Bayraktar, kuraklığın etkilerini ise şöyle aktardı: 

“Mayıs ayı yağışlarının Türkiye genelinde geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 

66 oranında düşük olması ve Marmara Bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların 

azalması nedeniyle kuraklıktan etkilenen il sayısı artarak haziranın ilk 

haftasında 52'ye çıktı.” 

GİRDİLERDE ARTIŞ 

Girdi fiyatlarındaki artışın çiftçiyi zor soktuğunu belirten Bayraktar, “Kuraklığın yanı 

sıra 2020-2021 üretim sezonunda gübre, yem, elektrik ve tarımsal ilaç gibi girdi 

fiyatlarının da artması üreticilerimizi sıkıntıya sokmuştur. Son bir yılda, üretici 

maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi yüzde 95, DAP gübresi yüzde 

141, bazı tarımsal ilaçlar yüzde 87, besi yemi yüzde 62, süt yemi yüzde 67, 

elektrik fiyatları ise yüzde 36 artmıştır” dedi. 

EN UCUZ ÇİĞ SÜT TÜRKİYE’DE 

Hayvancılık konusuna da değinen Bayraktar, şöyle konuştu: 
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“Üretici kârlılığını kaybedip damızlık hayvanlarını elinden çıkarırsa hem hayvancılık 

sektöründe işsizlik seviyesi yükselir hem de bu ürünleri fahiş fiyatlarla almak zorunda 

kalan ya da almaya gücü yetmeyen tüketicilerin tepkisiyle karşı karşıya kalırız.” 

Mayıs 2021 itibariyle dünya ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarına bakıldığında Arjantin ve 

Uruguay gibi meraya dayalı ucuz maliyetli üretim yapan ülkelerden sonra en ucuz çiğ 

süt fiyatının Türkiye’de olduğu belirten Bayraktar, “Ülkemizde yüz litre çiğ sütün 

fiyatı 27,49 Euro iken, ABD'de 33,86 Euro, Rusya'da 29,88 Euro, Avrupa 

Birliği'nde ortalama 35,57 Euro'dur” dedi. 
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Çiftçi zirvesinin sponsoru Cargill! 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde yapılan “Çiftçi Zirvesi”ne 

ABD’li Cargill firmasının ana sponsor olması şaşırttı. 

 

Bakanlığın bir taraftan halk sağlığını dikkate alarak NBŞ kotasının düşürüldüğünü 

savunurken, diğer taraftan Türkiye’de en önemli NBŞ üreticisi küresel bir firmanın 

ana sponsorluğunda “Çiftçi Zirvesi” düzenlemesi yaşanan çelişkiyi gözler önüne 

serdi. 

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası, halk sağlığı gerekçesiyle hükümet tarafından yüzde 

10’dan yüzde 5’e düşürülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kotaları yüzde 50 

indirme ve artırma yetkisi bulunuyor. Son iki yıldır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 

50 indirme hakkını kullanmasından dolayı nişasta bazlı şekerlerin kotası yüzde 2,5 

olarak uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da kotaların düşürülmesini halk sağlığı 

açısından savunuyor. Kamuoyunda da NBŞ konusunda önemli bir duyarlık 

bulunurken, Sabah Gazetesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde 

yapılan 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi’ne Türkiye’de en yüksek nişasta bazlı şeker kotası 

bulunan ABD’li Cargill firmasının ana sponsor olması, Çiftçi Zirvesi’ne damgasını 

vurdu. Çiftçi Zirvesi’nin 6 ana sponsoru bulunurken, bu sponsorlar arasında ABD’li 

Cargill firması da yer aldı. 

CARGILL İÇİN İYİ BİR PR OLDU 

Türkiye tarımının ve çiftçinin sorunlarının konuşulduğu ve Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli’nin de ana konuşmacılarından olduğu “Çiftçi Zirvesi”nin Cargill’in 

ana sponsorluğunda yapılması tepki çekerken, bakanlığın nişasta bazlı şekerler 

konusundaki çelişkisini de gözler önüne serdi. Cargill’in bakanlığın himayesinde 

yapılan ‘Çiftçi Zirvesi’ne sponsor olması iyi bir PR (halkla ilişkiler) çalışması olarak 

görülüyor. 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/cumhurbaskani-erdogan
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/abd
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/07/01/iftci-zirvesinin-sponsoru-cargill-1625163283.jpg


02.07.2021 

12 

 

Bakan Elvan, DÜNYA'ya konuştu: 

Piyasaya müdahale niyetimiz asla yok 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, DÜNYA'ya Fiyat İstikrarı Komitesi 

ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "Ekonominin gerçekleriyle 

uyumsuz başka patikalara yönelmemiz asla mümkün değil. Biz piyasa 

ekonomisinden asla sapmayız. Rekabetin dışında davranmayız, 

davranmayız" dedi. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi ile ilgili tartışmalara 

açıklık getirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’a konuşan Bakan Elvan, 

komitenin enflasyonla mücadelede yapısal problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan 

koordinasyonu sağlayacağını ifade etti. Elvan, şunları kaydetti: 

Hedef hızlı koordinasyon 

Hakan Bey, dün de arayacaktım ama kısmet bugüne oldu. Fiyat İstikrarı Komitesi 

konusunda doğru bilgilendirme çok önemli. Fiyat İstikrar Komitesi, kesinlikle fiyat 

kontrolü ile ilgili bir komite değildir. Burada amacımız, bulmakta sıkıntı yaşanabilecek 

ürünlerde; mesela camda, mesela MDF’de karşılaştığımız problemleri çözmek. 

Pandemiyle birlikte, hızla değişen bir dönemden geçiyoruz, ani çıkan arz sıkıntılarına 

zamanlı bir şekilde müdahale etmek zorundayız. Farklı kurumlarımızın da farklı 

görevleri söz konusu. Örneğin; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ayrı, Ticaret 

Bakanlığımızın ayrı konuları var, sorumlulukları var. Bizim buradaki hedefimiz 

karşılaşabileceğimiz ani gelişmelere karşı hızlı ve etkin bir koordinasyonu sağlamak. 
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Kesinlikle rekabetten liberal ekonomiden yanayız 

Merkez Bankası’nın arz şoklarına karşı eli kolu bağlı. Neticede hükümet olarak, 

bakanlar olarak bizim yapısal problemlerin çözümünde bir tavır almamız gerekiyor. 

Ancak tek bir kurumun aldığı karar kimi zaman eksik ve yetersiz kalabiliyor. Mesela 

yakın zamanda gündemimize gelen bir konudan bahsedeyim. Süt fiyatlarının 

belirlenmesinde bir parite var, ancak burada asıl konu yem fiyatlarında ortaya çıkıyor. 

Biz diyoruz ki, yurt içi üretimin gereksiz kaldığı durumda buğday ve mısır ithal edelim, 

uygun fiyatla yem sektörünü destekleyerek yem fiyatlarını aşağı çekelim. İşte Fiyat 

İstikrarı Komitesi, tıpkı bu şekilde hareket edecek, ani durumlarda bir araya gelip hızlı 

bir şekilde aksiyon alacak. Bizim bunun dışında bir niyetimiz yok. Biz kesinlikle 

rekabetten, liberal ekonomiden yanayız. Fiyatlar, arz ve talebe göre piyasada 

belirlenir. Eğer bir firma, hakim durumunu kötüye kullanırsa da burada gereğini 

yapacak kurum bellidir. O da Rekabet Kurumu’dur. Biz piyasaya müdahale ile daha 

kötü bozulmalar olacağını biliyoruz. Bunu hiçbir zaman istemeyiz. Fiyat İstikrar 

Komitesi 5 ay önce konuştuğumuz bir konu. Gıda dışı alanlardaki yapısal 

problemelerde ani karar alabilen başka bir merci yok. Bizim burada fiyat kontrolü gibi 

bir amacımız kesinlikle yok. Ortodoks politikalardan vazgeçmemiz, ekonominin 

gerçekleriyle uyumsuz başka patikalara yönelmemiz asla mümkün değil. Biz piyasa 

ekonomisinden asla sapmayız. Rekabetin dışında davranamayız, davranmayız. 

Uygulama fiyat kontrolü ile ilgisi olmadığını gösterecek 

Temel husus şu: Hızlı bir şekilde bakanlıklarımızın ortak karar alma mekanizmalarını 

güçlendirmek istiyoruz. Bir Bakanlığın aldığı karar ya da tedbir, bazen kendi alanı için 

olumlu ancak bir başka alan için olumsuz etkide bulunabiliyor. İşin içinde istişare 

olduğu zaman, alınacak kararların etkinliği ve verimliliği artıyor. Şimdi ilgili 

bakanlıklarımız üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda bu 

konuları ele alıp, bütün paydaşların yararına olabilecek ortak kararlar almak istiyoruz. 

Komiteye verilen isim konusunda eleştirilebiliriz, bunu da anlayışla karşılıyorum. Ama 

inanın uygulamaya girip gördükçe, bu Komite’nin değeri daha iyi anlaşılacak. Bizim 

başka bir niyetimizin olmadığı ortaya çıkacak. 

Komite hem hızlı hem de sonuç odaklı çalışacak 

Fiyat İstikrarı Komitesi esnek bir toplantı takvimine sahip olacak. Ani gelişmelere 

karşı, hızlıca toplanacak ve sonuç-odaklı kararların hayata geçmesini mümkün 

kılacak. 

Enflasyınka mücadelede makro ihtiyati tedbirleri devreye soktuk 

Enflasyonla mücadele çerçevesinde bir dizi makro-ihtiyati tedbir aldık. 

Örneğin taşıt kredileri ve kredi kartı taksit sayılarına düzenleme getirdik. 

Mesela nihai fatura bedeli 1.5 milyon liranın üzerindeki taşıtlar kredi ile alınamayacak. 
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Nihai fatura bedeli 1.5 milyon lira ile 750 bin liranın arası sadece taşıt değerinin 

yüzde 20’si kadar kredi alabilecek. 

Bu böyle kademeli olarak devam edecek. 

Alınacak kredi tutarı; nihai fatura bedeli 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın 

altında olan taşıtlar için yüzde 50, 120 bin liranın altındaki taşıtlarda ise nihai fatura 

bedelinin yüzde 70’i olacak. 
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İş dünyasından hükümete zam uyarısı: 

Gözden geçirilmeli, makineler durur! 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, doğalgaz ve elektriğe gelen 

son zamlara tepki gösterdi ve hükümete uyarılarda bulundu. 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), elektriğe yüzde 15, 

sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 20 oranından zam gelmesine tepki gösterdi. 

Zamların gözden geçirilmesini isteyen TÜRKONFED'den yapılan 

açıklamada, “Elektrik ve doğal gaz zamları makineleri durma noktasına 

getirir” denildi. 

Korona virüs etkisi ve yüksek faiz-enflasyon-kur sarmalı nedeniyle hâlihazırda 

ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin, enerji maliyetlerine yapılan zamlar ile birlikte 

makinelerini döndürmekte zorluk çekeceğinin belirtildiği açıklamada, bu durumun 

Türkiye’nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağına da dikkat çekildi. 

Elektrik ve doğal gaz zamlarının makineleri durma noktasına getireceği iddia edilen 

yazılı açıklamada, "İşletmelerimizin ayakta kalabilmek için can suyuna ihtiyaç 

duyduğu, kısa vadeli değil sürdürülebilir desteklerin beklendiği bu süreçte 

yapılan zamlar, sanayicilerimizin ve KOBİ’lerimizin maliyetlerini ciddi ölçüde 

artıracaktır. Bu durum da üretim ve yatırım iştahının kapanacağı, ihracat 

kaybının yaşanacağı, küresel rekabet gücümüzün azalacağı, cari açık ve 

enflasyonun olumsuz etkileneceği bir sürecin başlangıcı olacaktır" denildi. 
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"ZAMLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ" 

Zamların gözden geçirilmesi çağrısında bulunulan basın açıklaması şöyle: 

“Pandeminin yıpratıcı etkisi, yüksek faiz-kur-enflasyon sarmalı, dünya genelinde 

artan emtia fiyatları, küresel lojistik sorunlar başta olmak üzere uzun süredir yaşadığı 

sayısız zorluğa rağmen üretmeye, ülkesine, ekonomiye değer katmaya gayret eden 

Türk iş dünyası, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan astronomik zammı kaygı ve 

üzüntüyle karşılamıştır. 

İşletmelerimizin ayakta kalabilmek için can suyuna ihtiyaç duyduğu, kısa vadeli değil 

sürdürülebilir desteklerin beklendiği bu süreçte yapılan zamlar, sanayicilerimizin ve 

KOBİ’lerimizin maliyetlerini ciddi ölçüde artıracaktır. 

Bu durum da üretim ve yatırım iştahının kapanacağı, ihracat kaybının yaşanacağı, 

küresel rekabet gücümüzün azalacağı, cari açık ve enflasyonun olumsuz etkileneceği 

bir sürecin başlangıcı olacaktır. 

Tüm zorluklara rağmen işleyen makineleri, tüten sanayi bacalarını durma noktasına 

getirebilecek, büyük umutlarla sezona başlayan turizm sektörünü derinden 

etkileyecek bu zam kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu kapsamda yalnızca sanayi ve işletmelerimiz değil, konut abone grubuna yapılan 

zamların da ele alınması, iş gücüne katılım oranının son verilere göre yüzde 51,3 

seviyesinde olduğu günümüzde, toplumumuzun refahı açısından son derece 

önemlidir.” 
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İmalat PMI, yeniden büyüme 

bölgesinde 
Türkiye imalat PMI, Haziran'da yasakların gevşetilmesiyle birlikte 51.3'e 

yükseldi, tekrar büyümeye işaret etti. 

 
Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında 

koronavirüs salgını nedeniyle tekrar başlatılan kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte 

51.3'e yükselerek tekrar büyümeye işaret etti. 

İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar da hızlandı. Girdi 

fiyatları Aralık, fabrika çıkış fiyatları ise Eylül 2018'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. 

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen imalat PMI Mayıs'ta 

49.3 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor. 

İmalat sanayinin yeni siparişlerini izleyen alt endeks, Mayıs ortasında tam 

kapanmanın sona ermesini takiben salgın önlemlerinin Haziran başında 

gevşetilmesinin etkisiyle Mayıs ayındaki 46.4 seviyesinden 50.3'e yükseldi. İhracat 

siparişleri alt endeksi de 48.8'den 52.2'ye çıktı. 

Yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak üretim alt endeksi Mayıs ayındaki 46.1 

seviyesinden 50.5'e yükseldi. 

Girdi fiyatları TL'deki değer kaybının etkisiyle altı ayın en hızlı artışını kaydederken, 

ankete katılan bazı şirketler metal fiyatlarındaki artıştan yakındılar. 
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İmalatçılar girdi fiyatlarındaki artışı müşterilerine yansıttı ve fabrika çıkış fiyatları Eylül 

2018'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. 

PMI sonuçlarını değerlendire IHS Markit ekonomi direktörü Andrew Harker, "Türk 

imalat sanayi sektörü, yukarı yönlü eğilimin önümüzdeki aylarda da sürmesini ümit 

ediyor olacak. Bazı katılımcılar, hammadde temininde süregelen zorluklar olmasaydı 

büyümenin daha da güçlü olabileceğini ifade etti. Firmaların girdi stoku oluşturmada 

güçlük çektikleri ve yeni siparişleri karşılayabilmek için mevcut nihai ürün stoklarını 

kullanmak zorunda kaldıkları gözlendi" dedi.  
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Türkiye’nin turizmden kaybı 93 

milyar dolar 
UNWTO ve UNCTAD'ın ortak raporuna göre, pandemi sürecinde turizm 

alanında en çok kayıp yaşayan ülke Türkiye oldu. 

 
Türkiye, koronavirüs salgınından en büyük kayba uğrayan ülke oldu. Bu acı gerçek 

BM'ye bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 

(UNCTAD) ortak raporunda yer aldı. 

Rapora göre korona virüsü tahribatı büyük ve uzun dönemli olacak. Covid salgınının 

dünya çapında yol açtığı milli gelir kaybı 4 trilyon doları aşabilir, Türkiye en fazla 

etkilenen ülkelerden. 

Raporda, pandemi nedeniyle 2020'de turizm sektöründeki kaybın 2,4 trilyon doları 

bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca turizmin geçen yıl 1990'lardaki düzeye gerilediği, 

2023'e kadar sektörde ilerleme kaydedilmesinin beklenmediği belirtiliyor. 

En kötü senaryoya göre, küresel çapta uluslararası turist sayısında yüzde 75 düşüş 

yaşanması halinde, doğrudan turist harcamalarında 948 milyar dolar azalma olacak, 

ancak bunun ekonomideki gerçek boyutu 2,4 trilyon dolara ulaşacak. 

Kayıpta Türkiye ilk sırada 

Raporda Türkiye örneği verilerek, ekonomide turizmin payının yüzde 5 olduğu, 

2020'de ülkeye giren yabancı turist sayısının yüzde 69 azaldığı belirtiliyor. 

Bunun doğrudan turizm alanında ekonomide 33 milyar dolar kayba yol açtığı tahmin 

ediliyor. 
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Yeme-içme, perakende ticaret, iletişim ve ulaşım gibi yan sektörlerle birlikte bu 

kaybın yaklaşık üç katına çıkarak 93 milyar dolara ulaştığı vurgulanıyor. 

Rapora göre Türkiye’nin yalnız turizmden kaynaklı kaybının toplam milli gelirdeki 

payının yaklaşık yüzde 9'u buluyor. Buna göre Türkiye turizmde en büyük kayba 

uğrayan ülke oldu. 
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Temmuz enflasyonu; 0,79 puan 

şimdiden cepte! 

 
Alaattin AKTAŞ  

02 Temmuz 2021 Cuma 

 

✔ 30 Haziran ve 1 Temmuz'a sığan elektrik, doğalgaz ve LPG zamlarının 

temmuz ayı tüketici fiyatlarına doğrudan etkisi 0.79 puan. Bu zamlar, suya 

atılan taş etkisi yaratarak halka halka genişleyecektir. Temmuz ayı TÜFE artışı 

yüzde 1.50'yi bulabilir, böylece yıllık oran da yüzde 19'a dayanır. 

Temmuz ayı pek bir bereketli geldi. Elektriğe yüzde 15, doğalgaza konutlardaki 

tüketimde yüzde 12, sanayi için yüzde 20, LPG’ye ÖTV'den karşılanan tutar dışında 

kalmak üzere yüzde 8 zam yapıldı. Bunlar 30 Haziran ile 1 Temmuz’a sığan zamlar... 

Umarız bu hızla devam edilmez. 

Bu üç kaleme gelen zamların TÜFE’ye etkisi de belli, 0.79 puan. 

Elektriğin TÜFE’deki ağırlığı yüzde 2.7107 düzeyinde. Yüzde 15'lik zammı bu oranla 

ağırlıklandırdığımızda bulduğumuz yansıma 0.41 puan. 

Doğalgazın TÜFE’deki ağırlığı ise yüzde 1.6894. Biraz önce de belirttik; doğalgaz 

zammı konutlar için yüzde 12, sanayi için yüzde 20. Türkiye’deki doğalgaz 

tüketiminde konutların payı yüzde 32, sanayinin payı ise yüzde 68 dolayında. Bu 

tüketime göre ağırlıklandırıldığında doğalgaz zammının oranı ortalama yüzde 17.5. 

Bu zammın TÜFE’deki yüzde 1.6894'lük ağırlığa göre temmuz ayına yansıması ise 

0.30 puan olacak. 

LPG’de pompa fiyatına yansıyacak zammın oranı yüzde 8. LPG’nin TÜFE’deki yüzde 

0.9433’lük ağırlığına göre temmuz ayına yansıma 0.08 puan düzeyinde. 

Sonuç olarak temmuz ayı TÜFE’sine elektrikten 0.41, doğalgazdan 0.30, LPG’den 

0.08 puanlık bir yansıma olacağı şimdiden kesinleşmiş durumda. 
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Yani yalnızca bu üç kalemden gelecek yansıma toplam 0.79 puan. Bir başka ifadeyle 

başka hiçbir mal ve hizmetin fiyatı değişmese, bu üç kalemin fiyatında da artış ya da 

indirim yönünde hiçbir hareket olmasa bile tüketici fiyatları temmuz ayında en az 

yüzde 0.79 artacak. 

Temmuz sonu yüzde 19’a dayanacak 

Tüketici fiyatlarında mayıstan hazirana devreden 0.55 puanlık bir stok olduğunu 

biliyoruz. Pandemiden dolayı kapalı olan işletmelerin açılmasıyla birlikte haziranda bir 

zam sağanağı yaşandığı da ortada. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu etkenler 

yüzünden haziranda zaten yüzde 2 dolayında bir TÜFE artışı bekleniyor. Böyle bir 

gerçekleşme halinde haziran sonundaki yıllık artış yüzde 17.50'yi bulacak. 

Enflasyonu adeta garantileye garantileye yol almaya alıştık. Haziranın ilk günleri 0.55 

puanlık bir oran cepteydi. Temmuza girdik, şimdi de 0.79 puanlık bir oran cepte. 

Temmuzdaki 0.79 puanın 0.71 puanını oluşturan elektrik ve doğalgaz zamlarının 

yansımasının olmayacağı herhalde düşünülemez. Bir tarafta elektrik, bir tarafta 

doğalgaz... Sanayi üretimi de, hizmetler sektörü üretimi de bundan mutlaka 

etkilenecek ve öyle görünüyor ki yalnızca bu zamlar bile suya atılan taş gibi halka 

halka büyüyecek. Dolayısıyla daha şimdiden temmuz ayı TÜFE artışının en az yüzde 

1.50 olacağı söylenebilir. Geçen yılın temmuzundaki artışın yüzde 0.58 olduğunu 

hatırlatalım. 

Temmuz ayında yüzde 1.50 artış yaşanması durumunda yıllık TÜFE yüzde 18.50-

19.00 arasında bir yere oturacaktır. 

  

BDDK HARCAMALARI FRENLEMEYE ÇALIŞIYOR 

BDDK kredi kartıyla yapılan bazı harcamalarla ilgili olarak taksit sayısı aşağı çekti. 

Ayrıca taşıt kredilerinin vadesi de artık daha kısa olacak. 

Bu düzenlemelerdeki amaç tabii ki çok açık. Vatandaş daha az tüketsin ve böylece 

talep kaynaklı fiyat artışlarının önüne geçilebilsin. 

Türkiye kredi kartı taksit sayısı ve kredi vadesi ile çok sık oynamak durumunda 

kalıyor. 

Gün geliyor, talep canlansın düşüncesiyle taksit sayısı ve kredi vadesi artırılıyor; gün 

geliyor, dün olduğu gibi bu kez de tersi yapılıyor. 

Temel sorun da biraz bu. Tüketiciyseniz bugün mü, yarın mı alım yapmanızın daha 

lehinize olacağını bilemiyorsunuz. Sanayiciyseniz ürettiğiniz ürünlere ne zaman daha 

çok talep doğacağını kestiremiyorsunuz. 
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Ekonomi biraz da rüzgara göre savrulunca böyle oluyor işte! 

  

MERKEZ BANKASI’NDAN TL’YE GEÇİŞİ ÖZENDİRME ADIMLARI 

Merkez Bankası da dün bir dizi adım attı. Bu düzenlemelerin teknik boyutuna 

girmenin fazla gereği yok; muhataplar durumundaki bankacılar zaten tüm detaya 

vakıftırlar. 

Merkez Bankası bir anlamda şunu söylüyor: 

“Döviz cinsi mevduat hesaplarından aldığım zorunlu karşılığı artırıyorum. Bu şekilde 

yaklaşık 2.3 milyar dolar çekeceğim. İstiyorum ki bankalarda daha az döviz hesabı 

açılsın. Mevcut döviz hesaplarından TL’ye geçilmesini sağlayan bankalara da bu yeni 

TL hesaplarının zorunlu karşılıkları için daha yüksek faiz vereceğim. Zorunlu karşılık 

faizi yüzde 19’a kadar çıkacak, bu çok iyi bir oran, değerlendirmeye bakın. 

Bankaların TL hesaplar için döviz cinsinden karşılık ayırmalarındaki üst sınırı yüzde 

20’den yüzde 10’a düşürüyorum, döviz cinsi karşılık uygulamasına da ekimde zaten 

son vereceğim. Böylece bankalar TL hesapları için döviz karşılığı yatırmayacaklar.” 

Çalı hikayesi mi? 

Merkez Bankası’nın döviz hesaplarından TL’ye geçişi sağlamaları halinde bankalara 

daha fazla zorunlu karşılık faizi ödeyeceğini ilan etmesi biraz Nasrettin Hoca’nın çalı 

hikayesini anımsatmıyor mu? 

Bankalar artık nasıl yapacaksa yapacak ve vatandaşı döviz hesabını bozdurup TL’ye 

geçmeye ikna edecek, bu yeni hesaplar için de daha yüksek zorunlu karşılık faizi 

alacak. 

Vatandaş döviz hesabını bozdurup TL’ye geçmek için nasıl ikna edilebilir dersiniz? 

Bunun çok yüksek faiz vermekten başka bir yolu var mı? 
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“Boş otoyol”a bakan çiftçi… 

 
Ferit Barış PARLAK  

02 Temmuz 2021 Cuma 

 

Ankara’dan Gaziantep’e giderken… 

Ankara-Niğde Otoyolu’nu kullandım… 

*          *          * 

Sağımda, 2015 yılında tamamlanan Ankara-Aksaray “duble yolu”… 

Solumda Kızılırmak ve Kızılırmak üzerinde kurulan Hirfanlı gibi barajların, denizi 

andıran göletleri… 

*          *          * 

Arada mı? 

Bölgenin en verimli toprakları; 

Buğdayın, arpanın, nohudun, ayçiçeğinin, şeker pancarının yetiştiği; çok daha fazla 

yetişebileceği ovaları… 

*          *          * 

Yetiştirmeyi tercih edenlerin, dalları bereketten kırılacak meyve ağaçları… 

*          *          * 

Yol boş olunca… 

Bu güzellikleri seyrettim doya doya! 

*          *          * 

Dakika tutarak araba da saydım… 
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30 dakikada 8 otomobil! 

Otobüsler, kamyonlar mı? 

2015 yılında hizmete giren “duble yol”da… 

*          *          * 

Ihlara’da çiftçileri görünce durdum… 

“Buğdayda hasat zamanını bekliyoruz.” dediler… 

“Kuraklık nedeniyle sıkıntı olacak mı?” diye sorunca; 

“Burada kuraklık olmaz. 

Gücümüz kadar ektik, emek verdik, alacağız karşılığını… 

Ekilecek alan daha çok ama, gücümüz yok ekmeye!” diye de eklediler… 

VELHASIL 

Samanından, yemine; buğdayından arpasına; yağından şekerine; elektriğinden 

doğalgazına “İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ÜRÜNLER İÇİN” çözüm arıyoruz ya bugün… 

Çözüm planlamada… 

“İHTİYAÇ DUYMADIĞIMIZ”, en az 5-10 yıl daha “İHTİYAÇ DUYMAYACAĞIMIZ”  bir 

alana yatırım yapmak yerine… 

Ona ayrılan bütçenin onda biriyle, örneğin tarımdaki atıl potansiyeli harekete 

geçirsek… 

Sermayeden tasarrufa, bütçeye, döviz fiyatına, faizlere kadar tüm sorunların 

doğuşunu engellemiş olacağız… 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan, seçim startını verdi mi? 

2 Temmuz 2021 

AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantılarına başlayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, dün 57 milletvekili ile bir araya geldi. Erdoğan önümüzdeki yasama 

yılında da bu toplantıları devam ettirecek. 

Erdoğan siyasetin yönünü belirleyen güçlü bir lider olduğu için, önümüzdeki döneme 

ilişkin değerlendirmelerini dikkatle takip edip, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorum. 

Cumhurbaşkanı ile toplantıya katılan milletvekillerinin sadece bir bölgenin ya da ilin 

değil, Türkiye’nin her bölgesinden temsilciler olmasına özen gösteriliyor. Böylece 

Türkiye’nin havası oraya yansıyor. 

57 milletvekilinin katıldığı toplantıda Erdoğan’ın olduğu bölümde 38 milletvekili söz 

almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nın 

açıklanacağı toplantıya katılacağı için kendisi ayrıldıktan sonra toplantı Genel Başkan 

Vekili Binali Yıldırım’ın başkanlığında devam etmiş. 

ERDOĞAN NOT TUTMUŞ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıyı açış konuşması önemli. Ama ona geçmeden 

önce Erdoğan toplantı süresince konuşulanları not almış, zaman zaman araya girip 

milletvekillerinin sorularına yanıt vermiş. Geçen seferde olduğu gibi kamera kaydı 

yine alınmış. Erdoğan, “Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım videoyu izleyip, 

not çıkaracak” diye izah etmiş. 

KİMSE SÖZÜNÜ ÇEKMESİN  

Cumhurbaşkanı açılış konuşmasına, “Koronavirüs salgını bizim kendimizi 

ölçmemize, tartmamıza ve yeni bir değerlendirme yapmamıza neden oldu” diye 

başlamış. Toplantının başında milletvekillerinden rahatça konuşmalarını, çekinmeden 

her şeyi dile getirmelerini istemiş. Milletvekillerini, “Arkadaşlar bizim geleneğimizde 

istişare vardır. Rahatça konuşun. Her şeyi anlatın. Kimse sözünü 

çekmesin” diye uyarmış. Erdoğan’a diktatör diyorlar ya! Böyle diktatör mü olur? 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Geçen haftaki toplantıda genel siyasete ilişkin sorunlar gündeme getirilmişti. Dünkü 

toplantıda ise milletvekilleri genellikle seçim bölgelerinin sorunlarını dile getirmişler. 

Aktaracağım, renkli diyaloglar da yaşanmış. 

ERDOĞAN İZLENİMİ 

Toplantıyla ilgili hangi milletvekiliyle konuşsam, “Çok pozitif bir hava vardı” diye 

söze başladı. Cumhurbaşkanı’nın kendinden emin tavrı dikkatlerini çekmiş. Muhalefet 

partilerinin anket firmalarının algı operasyonu için yayınladıkları araştırmaların, sosyal 

medyada devam eden dezenformasyonun ayyuka çıktığı bir dönemde Erdoğan’ın 

kararlı duruşu ve yaptığı değerlendirmeler milletvekillerinin motivasyonunu arttırmış.  

2023 SEÇİMLERİ 

2023 seçimleri Türkiye açısından kader seçimine dönüştü. Kimin seçileceği değil, 

Türkiye’nin yönü tayin edilecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Aslında muhalefet liderleri de farkında. 

Herkes her şeyin farkında. Kavganın özünde bu yatıyor. Erdoğan, “Muhalefet ne 

derse desin, biz hizmet siyasetine, yatırımlara, istihdama devam 

edeceğiz” diyor. Ama asıl mesajlarını bu cümlenin devamında veriyor. “Biz şimdiye 

kadar nice siyaset mühendisliklerini, nice sosyal mühendislikleri bozarak 

buraya geldik. 2023’te de bozacağız. Bundan emin olun, bundan 

korkmayın” diyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerinden de bir şey istemiş. Aslında onu bir 

süredir dile getiriyor. AK Parti kongresinden sonraki ilk MKYK toplantısında da aynı 

talimatı vermişti. “Artık sahada olacağız” demişti. 

Milletvekillerine, “Meclis kapandıktan sonra herkes sahada olacak. Sizden tam 

saha pres istiyorum. Umut ve heyecan dalgasını oluşturmanızı 

bekliyorum” diye konuşuyor. 

Erdoğan girdiği her seçimi kazanan bir lider. Peki Erdoğan nasıl seçim kazanıyor? 

Cumhurbaşkanı bir anlamda bunun formülünü veriyor. “Gönül kazanılmadan seçim 

kazanılmaz. Sizin gönüllere girmenizi istiyorum. Sahaya çıkacağız ve herkese 

dokunacağız. Yüz yüze olacağız, herkesle kol kola gireceğiz. Herkesi 

dinleyeceğiz, derdine çözüm bulacağız” diyor. 

SEÇİM NE ZAMAN? 

Erdoğan, seçimlerin 2023 tarihinde yapılacağı konusunun altını bir kez daha 

çiziyor. “Erken seçim olmayacak. Seçimler 2023’te yapılacak” diye 

konuşuyor. Erdoğan, son zamanlarda neredeyse her konuşmasında seçimlerin 

2023’te yapılacağının ve erken seçime gidilmeyeceğinin altını çizme gereği duyuyor. 
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HERKES ROMAN 

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir Milletvekili Cemal Bekle arasında 

renkli diyaloglar yaşanıyor. Kendisi de Roman olan Cemal Bekle 

Erdoğan’a, “Romanların yaşadığı 15 ilden 20 milletvekilimiz var. Aramızda çok 

iyi bir koordinasyon var. O nedenle bakanlıklarda Romanlarla ilgili işlerde bir 

koordinasyon eksikliği yaşamadık. AK Parti Roman Grubu olarak sizinle kahve 

içip sohbet etmek istiyoruz” diyor. Erdoğan’ın, “Herkes Roman” diye karşılık 

vermesi üzerine kahkahalar yükseliyor. Erdoğan, Kasımpaşa’da Romanların 

arasında yetiştiği için çok güzel dostlukları var. Erdoğan’a, “En büyük 

Roman” diyorlar. Erdoğan, sadece milletvekilleri ile bir araya gelmenin yeterli 

olmayacağını söylüyor. “Ben kalabalık bir Roman günü istiyorum” diyor. Bunun 

üzerine Roman grubunu oluşturan milletvekilleri ile bir araya gelmenin yanı sıra 

Ankara’da 2500 Romanın katılacağı bir “Roman Günü” düzenlenmesi 

kararlaştırılıyor. 

AK Parti Milletvekili Cemal Bekle ile konuştum. Çok heyecanlıydı. Serkan Çağrı ile 

bir araya gelip, Roman sanatçıların da katılacağı bir Roman Günü düzenleyeceğiz, 

dedi. Serkan Çağrı klarnet çalacak, Kibariye türkü söyleyecek. 

Z KUŞAĞI - ALFA KUŞAĞI MUHABBETİ 

Bir milletvekili Z kuşağını gündeme getiriyor. Bu seçimlerde oy kullanacak olan 

gençler önemli bir kitleyi oluşturduğu için her siyasi toplantının değişmez gündemi Z 

kuşağı oldu. Cumhurbaşkanı Z kuşağıyla başta olmak üzere gençlerle ilgili 

değerlendirmeleri dikkatle dinliyor. Antalya’da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 

düzenlediği bir programda gençlerle bir araya gelmişti. Çok memnun kalmış. MYK 

toplantısında, “Antalya’da gençlerle toplantımız çok iyi geçti. Söylendiği gibi 

gençler bize uzak değil. Gençlere daha fazla zaman ayıracağım” demişti. 

Z kuşağı üzerine değerlendirmeler yapılınca Erdoğan, yanında oturan Binali 

Yıldırım’a dönerek “Sen Z kuşağından mısın, Alfa kuşağından mı?” diye takılıyor. 

Ardından da, “Z kuşağının taleplerini dikkate almalıyız. Z kuşağını dinlemeliyiz. 

Z kuşağına daha çok eğilmeliyiz” diye konuşuyor. 

ENGELLİLERİN KAMUDA İSTİHDAMI 

Bu bir görev olduğu için yazmak istedim. Engellilerin kamuda istihdamı konusunda bir 

çaba var ama yeterince ilerleme sağlanamadı. Toplantıda AK Parti İstanbul 

Milletvekili Serkan Bayram bu konuyu gündeme getiriyor. HSK yasasında engellilerin 

hâkimlik ve savcılık yapmasını engelleyen düzenlemenin değiştirilmesini 

öneriyor. Erdoğan dikkatle dinleyip, not alıyor. 

SEÇİM ÇALIŞMALARI 
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Erdoğan’la geniş halk kitleleri arasında ayrı bir bağ var. Bu millet Erdoğan’ı seviyor. 

Yoksa her girdiği seçimi kazanır mıydı? Menderes de her bunaldığında ya da kritik 

süreçlerde kendini milletin içine atarmış. Millet de onu sevgiyle kucaklar bağrına 

basarmış. Erdoğan da Menderes gibi halktan enerji toplayan halka umut ve güven 

veren bir lider. Türkiye yeni bir kritik eşikte. Erdoğan yine meydanlara çıkıyor. 

Seçimler 2023’te ama Erdoğan, Zonguldak ve Hatay gezileri ile seçim çalışmalarına 

başladı bile. Erdoğan bugün Sakarya’da olacak. Önümüzdeki günlerde de 

Diyarbakır, Giresun ve Rize’ye gidecek. 

Seçimler 2023’te yapılacak ama Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile... 
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Esfender KORKMAZ 
 

Tarihe not düşmek ve gerçekleri 
hatırlamak 
2 Temmuz 2021 Cuma 

Türkiye ABD'ye karşı iki defa dik durdu… Birisi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı… Diğeri 

de 1 Mart 2003 Tezkeresi. 25 Şubat 2003'te Meclis'e sunulan tezkerede, ABD'nin 

Irak'ı işgali için Türk hava sahasını, liman ve topraklarını kullanmasına izin 

isteniyordu. Baykal ve CHP bu tezkereye karşı çıkarak, Türkiye'yi bedel ödemekten 

kurtardı. 

Deniz Baykal 1 Mart Tezkeresinin kahramanıdır. 

4 Ekim 1989 günü 2172 sayılı Kanun, madenlerin devlet tarafından işletilmesini 

düzenliyordu. Bu düzenleme temelinde birçok maden devletleştirildi. Adalet Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grubu 2172 sayılı Yasanın biçim ve öz yönünden iptali için 

Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 1979/1 Esas, 1979/30 karar 

sayılı ve 21.6.1979 günlü kararıyla bu başvuruyu reddetti. Sonraki iktidarlar bu yasayı 

değiştirdi. Ne var ki Türkiye ''ya maden ya çevre'' paradoksu içinde kaldı. Bu 

madenleri devlet çıkarsaydı, sosyal maliyetini de hesap eder ve çevreye zarar 

vermeden çıkarırdı. 

Madenlerin devletleştirilmesinde Enerji Bakanı Deniz Baykal idi. 

Baykal'a en fazla haksızlık edenler ''2003 yılında AKP genel başkanı olan Tayyip 

Erdoğan'ın engellenen milletvekilliğinin yolunu açtı'' şeklinde iddia da bulunanlardır. 

Bu iddiaların kaynağı da Baykal genel başkan iken milletvekili yapılmayan bazı eski 

milletvekilleridir. 

Gerçekler ise farklıdır… 2003 genel seçimlerinde AKP geçerli oyların yüzde 

34,29'unu alarak 363 milletvekilliği kazandı.  CHP ise, oyların yüzde 19,38'ini alarak 

178 milletvekili çıkardı. Ayrıca 9 bağımsız aday da TBMM'ye girdi. 

Deniz Baykal partinin yetkili kurulları ile tartışarak ve karar alarak, Siirt'te yapılacak 

ara seçim öncesinde Mecliste yapılan Anayasa değişikliğiyle Erdoğan'ın milletvekili 

seçilmesinin önündeki engelin kaldırılmasına destek verdi. 
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CHP Anayasa değişikliğine evet demeseydi, AKP'de parçalanma olur muydu? Yarım 

asırdır siyasi İslam çizgisinde mücadele vermiş bir ekip arasında bir bölünme olması 

akla uygun değildir. Ayrıca yaşanılması olası bu mağduriyet, mağduriyeti oya 

dönüştürmüş bir partinin daha da çok puan kazanmasına neden olacaktı. Bütün 

bunları bir yana bırakalım, aslında demokrasiye inanan, halkın siyasi tercihlerine 

saygılı bir liderin, başka türlü davranması yanlış oldurdu. 

Deniz Baykal demokrasiye inandığı için Erdoğan'ın yolunu açan Anayasa 

değişikliğine evet demiştir. Erdoğan'ın demokrasi yolunda gizli gündemi olduysa bu 

kendini bağlar ve cevabını da seçmen verir. 

Deniz Baykal halka çok yakın bir liderdi. O kadar ki her isteyen vatandaş, Deniz 

Baykal'a evinin telefonundan ulaşırdı. Bu uygulama Cumhuriyet tarihinde bir ilk ve 

aynı zamanda da sondur.  

Bugün, isimleri tartışmak yerine prensipleri tartışmamız gerekir. Söz gelimi Korkmaz 

Karaca'nın adı medyada Deniz Baykal'ın danışmanı olarak geçiyor. Oysaki Deniz 

Baykal'ın hiçbir zaman danışmanı olmadı. Başta kendisi ve kendisi ile yakın çalışan 

bizler ''bütün örgüt, Parti meclisi ve Milletvekilleri aynı zamanda genel başkanın 

danışmanıdır '' derdik. Kaldı ki Korkmaz Karaca Deniz Baykal'ın Genel Başkanlıktan 

ayrılmasından sonra parti meclisine girdi. 

Baykal 2015 Haziran seçimlerinden sonra, Erdoğan'ın daveti üzerine, CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haber verip olurunu aldıktan sonra Beştepe'de 

görüşmeye gitti. Görüşme kamuoyuna açıklandı. Baykal en yaşlı üye olarak geçici 

Meclis başkanıydı ve koalisyon tartışmalarıyla ilgili olarak da "Burada benim bir 

koalisyon görüşmesi yapma konumum yok. Olamaz" şeklinde de bir açıklama yaptı. 

Bu görüşmenin altında senaryo aramak, öküzün altında buzağı aramaya 

benzer. 

Her yanlışın negatif enerjisi o yanlışı yapanlara döner. Güneş balçıkla sıvanmaz ve 

bugün de şahit olduğumuz üzere gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. 

Kim ne derse desin, Milletvekili maaşı almayan ve aldığını eğitime bağışlayan bir 

Baykal'ı; gerçekleri görmek isteyen halk çok iyi tanımaktadır. 
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İbrahim Kahveci 

O zamları biz istedik 

Gece yarısı alınan kararlar ile; 

Elektriğe %15 

Doğalgaza %12 zam yapıldı 

Bu son zamlarla; 

bu yıl elektriğe %22,1 ve 

doğalgaza %18,04 zam yapılmış oldu. 

Yılın ilk yarısında enflasyonun 2-3 katı zam geldi. 

Hatta 2010-2018 başına kadar toplamda elektriğe %54,2 zam yapılmışken, 2018 

başından bu yana %122,6 zam yapıldı. 

Önceki 8 yılda yapılan zammın iki katından fazla zam son 3,5 yılda yapılmış oldu. 

Keza doğalgaz da farklı değil... 

Ama bu zamları biz seçtik ve biz istedik. 

Hatta 90’lı yıllarda her ay otomatik yüzde 10 zamları yaşamış bir toplum olarak şimdi 

üç yılda yüzde 122,6 zam çok olmasa gerek. 

Değil mi ama... 

Çok değil bu zamlar. 

Sana yağı yoktu, benzin yoktu eskilerde, kuyruklar vardı mesela. Aylık enflasyonun 

şimdilerde bir yılda yaşanması mı bizi etkileyecek? 

Bürokrasi en büyük günah keçisiydi. Devlet yavaş işliyor ve işler yapılamıyordu. 

Cumhuriyet dönemi adeta bu pranga ile esir edilmişti. 
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Hele bir hızlı sistem gelsin, bakın ekonomi nasıl şahlanacaktı. Uçacaktık resmen... 

Eskiden enflasyon vardı, şu vardı, bu vardı diyoruz ama tek bir şey söyleyeyim: 

İşsizlik yoktu. (Vardı ama yüzde 6-8 aralığında) 

Gelirin yoksa gerisini saymaya gerek var mı? 

İşin bir de Başkanlık referandumu ve Başkanlığa geçiş dönemi var. 

Aslında fiili tek güç kullanımı OHAL ile başladı. Sadece FETÖ ile mücadelede 

kullanılacak denilen OHAL ile her türlü baskı ve hukuk normlarından uzaklaşma 

başlamıştı. 

Şimdi siz; 

128 milyar dolar nerede dendiğinde “bana ne” diyorsanız bu zam az bile. 

Taksimde yürüyüş yapılırken sert müdahalede bulunan polise “evde çocuk uyuyor” 

diyen vatandaş evinde hemen gözaltına alınıyor ve bundan bana ne diyorsanız bu 

zam az bile. 

Polis gazeteciyi yere yatırıp nefes almasını bile engellediğinde, “o da resim 

çekmeseydi” diyorsanız bu zam az bile. 

Ekonomik sıkıntısını dile getiren vatandaş hakaret etti gerekçesi ile gözaltına 

alındığında sesin çıkmıyorsa bu zamlara da sesin çıkmaması gerekir. 

Aslında olaylar o kadar fazla ki... 

İddianamesi hazırlanmadan içeride hapis yatabiliyorsa biri ve sesimiz çıkmıyorsa da 

bu zam bize az... 

Neden mi? 

Bakın hukuktan 

Adaletten 

Liyakatten 

Kurumsal yapıdan 

vs vs 

Ne kadar uzaklaşırsan ekonomine olan güven de o kadar kaybolur. 
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Merkez Bankası başkanına ne güzel laf dinlemiyor diye görevden alındığında aslında 

bu zamlarında kapısı açılıyor. 

Hem yabancı ürün kullanacaksın 

Hem de kur artınca gelen zamlardan şikayet edeceksin 

Olmaz öyle. 

Ha! 

Diyeceksin ki Başkanlık Yönetimi bu zamları yapmasın. Ortaya çıkan farkı onlar 

ödesin. 

Eee, 

Kardeşim oradaki paralar da eser siyaseti altında 3-5 müteahhide gidiyor. 

Hani geçmediğin köprü, gitmediğin yolun parasını vergilerinle ödüyorsun ya, işte bu 

zamlar da aslında bir çeşit o ödemeden başka bir şey değil. 

Bilmem anlatabildim mi! 
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02 Temmuz 2021, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Siyaseti yorumlamak yerine Yunus 
Emre’nin dizelerinde gerçeği aramak 
daha doğrudur 
 

İlgi çekici bir dönem yaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarından kaynaklanan muhalefet 

sözcülerine göre her şey daha kötüye gidiyor. Bu arada muhalefet liderlerinden çok 

sosyal medya hesaplarından topluma öfkelerini kusan mafyatik tipler dinleniyor. Ne 

var ki AK Parti kanadında da sanki yeni iktidar olunmuş gibi icraat programları 

açıklanıyor ve yeni tesislerin temeli atılıyor. Sanki iki ayrı ülke veya iki farklı dünya var 

bu topraklarda. 

 

KADIN VE ŞİDDET 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem 

Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Eylem planımızın asıl amacı, 

toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve 

duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır. Kadına yönelik 

şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi 

katkısıyla başarıya ulaşabilir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili 

olarak da "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu 

sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir" ifadelerini kullandı. 

 

YUNUS EMRE DİZELERİ 

Aslında bu gibi durumları yorumlamak yerine bugün bir Yunus Emre şiirine kulak 

vermek daha sağlıklı olacaktır. İşte "Ne söylerler, ne bir haber verirler" şiiri... 

"Yalancı dünyaya konup göçenler 

Ne söylerler, ne bir haber verirler 

Üzerinde türlü otlar bitenler 

Ne söylerler, ne bir haber verirler 

 

Kimisinin üstünde biter otlar 

Kiminin başında sıra serviler 

Kimi masum, kimi güzel yiğitler 

Ne söylerler, ne bir haber verirler 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-4
https://www.sabah.com.tr/haberleri/istanbul-sozlesmesi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true


02.07.2021 

36 

 

 

Toprağa gark olmuş nazik tenleri 

Söylemeden kalmış, tatlı dilleri 

Gelin, duadan unutman bunları 

Ne söylerler, ne bir haber verirler 

 

Yunus der ki, gör takdirin işleri 

Dökülmüştür kirpikleri kaşları 

Başları ucunda hece taşları 

Ne söylerler, ne bir haber verirler" 

 

 


