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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
2 Eylül 2021 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4445) 

 

ATAMA KARARLARI 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/435, 

436, 437, 438, 439, 440, 441) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(RUPAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) 

 

KURUL KARARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10376 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-9.pdf
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Ankara Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz büyüme 

rakamlarını değerlendirdi 

Açıklaması 

 
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi 

01 Eylül 2021 Çarşamba 16:24 

 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Türkiye'nin yılın 

ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme oranı kaydettiğini belirterek "Büyümenin 

lokomotifi olan hizmet ve sanayi sektörlerindeki başarıyı tarım, hayvancılık ve her 

türlü üretim faaliyetlerine yaymalıyız. 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Türkiye'nin yılın 

ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme oranı kaydettiğini belirterek "Büyümenin 

lokomotifi olan hizmet ve sanayi sektörlerindeki başarıyı tarım, hayvancılık ve her 

türlü üretim faaliyetlerine yaymalıyız." ifadesini kullandı. 

Yavuz, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan, yılın ikinci 

çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. 

Türkiye'nin söz konusu dönemde yüzde 21,7'lik büyüme kaydettiğini anımsatan 

Yavuz, "Bu rakamın büyüklüğünün altını çizmeden geçmek haksızlık olur. Ancak 

büyümenin lokomotifi olan hizmet ve sanayi sektörlerindeki başarıyı tarım, 

hayvancılık ve her türlü üretim faaliyetlerine yaymalıyız." değerlendirmesinde 

bulundu. 

https://www.haberler.com/editor-haberleri/zeynep-cetinkaya/
https://www.haberler.com/
https://www.haberler.com/ekonomi/
https://www.haberler.com/turkiye/
https://www.haberler.com/tarim/
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Yavuz, sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için kamu ve reel sektörün birlikte 

hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: 

"Pandeminin piyasalar üzerindeki etkileri azalıyor. Bununla birlikte açıklanan devlet 

destekleri ve uzun zamandır fırsat bekleyen yatırım iştahı bizi bugünkü rakama 

ulaştırdı. Bu büyüme kendi yağında kavrulmaya bırakılmamalı, kamu ve reel sektör 

kol kola vererek kalkınma ve büyümede istikrar sağlanmalıdır." 

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya 

 

  

https://www.haberler.com/kamu/
https://www.haberler.com/editor-haberleri/zeynep-cetinkaya/
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Üretici-market fiyat farkı 3 katı aştı 
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat 

farkının 3 katı aştığını açıkladı. 

 
Ağustos ayı üretici ve market arasındaki fiyatlarındaki değişimi değerlendiren Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market 

arasındaki fiyat farklarının 3 katı aştığını belirtti. 

Marul ve sivri biberin 3,3 kat, maydanozun 3,1 kat, elma ve patlıcanın 3 kat, kabağın 

2,8 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticide 1 lira 45 kuruş 

olan marul 4 lira 83 kuruşa, 1 lira 95 kuruş olan sivribiber 6 lira 44 kuruşa, 69 kuruş 

olan maydanoz 2 lira 16 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan elma 6 lira 65 kuruşa, 2 lira olan 

patlıcan 5 lira 99 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan kabak 6 lira 11 kuruşa tüketiciye 

satılmaktadır" dedi. 

Ağustos ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 233,10 ile 

marulda yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının sivri biber de yüzde 

230,26, maydanozda yüzde 213,04, elmada yüzde 202,27, patlıcan da 199,50 

olduğunu bildirdi. 

Bayraktar, ağustos ayında markette 26, üreticide 18 üründe fiyat artışı, markette 15, 

üreticide 8 üründe fiyat düşüşü olduğunu, üreticide 5 ürünün fiyatının değişmediğini 

bildirdi. 

Markette en fazla fiyat artışı salatalıkta görüldü 

Ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 69,07 ile salatalıkta 

görüldüğünü bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: 
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"Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 55,09 ile yeşil fasulye, yüzde 41,76 ile kabak, yüzde 

41,61 ile limon, yüzde 36,76 ile patlıcan, yüzde 29,14 ile marul, yüzde 20 ile 

maydanoz takip etti. 

Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,06 ile tavuk etinde görüldü. Tavuk etini 

yüzde 16,92 ile zeytinyağı, yüzde 14,26 ile domates, yüzde 9,95 ile pirinç, yüzde 9,09 

ile ayçiçek yağı izledi." 

Üreticide en fazla fiyat düşüşü kuru soğanda yaşandı  

Ağustos ayında üreticide en fazla fiyat düşüşünün yüzde 41,88 ile kuru soğanda 

olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi: 

"Kuru soğandaki fiyat düşüşlerini yüzde 29,63 ile havuç, yüzde 17,02 ile sivri biber, 

yüzde 16,67 ile ıspanak, yüzde 14 ile yeşil soğan, yüzde 7,66 ile domates, yüzde 

0,16 ile kuzu eti ve yüzde 0,07 ile dana eti izledi. 

Elma, kuru fasulye, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm fiyatında bir değişim meydana 

gelmezken, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 95,71 ile salatalıkta görüldü. 

Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 63,93 ile patlıcan, yüzde 56,03 ile kabak, yüzde 

38,40 ile yeşil fasulye, yüzde 36,54 ile patates, yüzde 34,64 ile nohut, yüzde 23,08 ile 

şeftali, yüzde 22,45 ile kuru incir, yüzde 21,65 ile limon, yüzde 15 ile maydanoz, 

yüzde 14,81 ile yumurta, yüzde 13,36 ile kırmızı mercimek, yüzde 8,71 ile yeşil 

mercimek, yüzde 6,62 ile marul, yüzde 6,12 ile fındık içi, yüzde 4,60 ile antepfıstığı, 

yüzde 1,36 ile süt, yüzde 0,52 ile zeytinyağı takip etti." 

Fiyatlardaki değişimlerin nedenleri 

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar fiyat değişimlerinin gerekçelerini ise şöyle 

açıkladı: 

"Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan olmuştur. Kuru soğanda fiyat 

düşüşü Amasya Bölgesi'nde hasadın başlamasıyla birlikte artan arzdan 

kaynaklanmıştır. Havuçtaki fiyat düşüşü ise, yaz aylarında havuca olan talebin 

azalması ve halen üreticinin elinde ve depolarda ürünün olması nedeniyle havuç 

fiyatları geçen aya göre gerilemiştir. Ispanak ve yeşil soğandaki fiyat düşüşü aşırı 

sıcaklar nedeniyle kalite kaybından kaynaklanmaktadır. Sivribiber ve domateste arz 

fazlalığı fiyatların düşmesine sebep oldu. 

Fiyatı artan ürünlere baktığımızda salatalık, patlıcan, kabak, yeşil fasulye gibi 

ürünlerde hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyatı etkilemiştir. Baklagiller 

grubundaki nohut, kırmızı ve yeşil mercimekte kuraklıktan dolayı verinde yaşanan 

düşüş fiyat artışında rol oynadı. Şeftalide, güneş yanıklıklarından kaynaklanan 

sorunlar nedeniyle kaliteli ürün arzındaki azalma fiyat artışlarına sebep olmuştur. 

Kuru incirdeki fiyat artışı, bir önceki sezon ile kıyaslama yapılması ve yaşanan 

kuraklık nedeniyle rekolte düşüşünden kaynaklanmaktadır. 
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Patateste geçen yıl ürünün üreticinin elinde kalması sebebiyle bu yıl ekim alanındaki 

daralma fiyat artışına sebep olmuştur. Limondaki fiyat artışına depolardaki ürünlerin 

azalması ve erkenci limon hasadına yeni izin verilmesi neden olmuştur. Yumurtada ki 

fiyat artışı üreticilerin uzun süre maliyetinin altında yumurta satmak zorunda kalması 

nedeniyle birçok üreticinin sektörden ayrılması ve üretimin azalmasından 

kaynaklanmıştır. Marul ve yeşil soğanda hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata 

artış olarak yansımıştır." 
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Altın ve dolarla yarışıyor çiftçi ne 

yapacağını şaşırdı 

Çiftçinin ucuza temin ettiği saman artık yatırım aracına 

dönüştü.Geçtiğimiz sene tonu 500 Tl olan samanın fiyatı bu yıl 1.250 

liraya yükseldi. 

 

Son 20 yılın en sert ve en uzun kış mevsiminin yaşandığı bölgelerde kuraklık 

nedeniyle başta Konya Ovası olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında saman 

sıkıntısı var. Geçen yıl tonu 500 lira olan saman bu yıl 1.250 liraya 

yükseldi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kış aylarında bu fiyatın 2 

bin lirayı geçeceğine dikkat çekti. 

“Saman fiyatındaki artış hayvan yetiştiricilerini zor durumda bırakıyor ve dolar altınla 

yarışıyor. Daha sezon başında samanın ton fiyatı 1.250 liraya çıkmış durumda. Kış 

aylarında bu fiyatın 2 bin lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Yetiştirme maliyetinde en 

ucuz girdi olması gereken samanın fiyatının bu kadar yükselmesi anlaşılır gibi değil. 

Yetiştiriciler bu durumun stokçulardan kaynaklandığını belirtiyorlar. Üretici, 

yetiştiricinin parası olmadığı için bugünden saman alıp deposuna koyamıyor. Artık 

saman yatırım aracı haline gelmiş. Parası olan samana yatırıp kâr etme peşinde. 

Patates, soğan depolarını basanların, önce saman stokuna çözüm bulması 

gerekiyor.” 

Süt üreticisinin kazanamadığını antalan Milletvekili Bakırlıoğlu, “Besici kazanamıyor, 

kazananlar saman stokçuları, yem pazarlamacıları. Çünkü etin, sütün fiyatı aynı 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/chp
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/dolar
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/09/01/rekabetten-7-gubre-sirketi-hakkinda-sorusturma-1630429917-1.jpg
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kalırken samanın, yemin fiyatı sürekli artıyor. Hayvanların kaba yem ihtiyacının bir 

kısmı saman ile karşılanmaktadır. Ülkemizde özellikle kışın iyi kaliteli kaba yem 

olmadığı durumlarda kaba yem olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kış 

aylarında fiyatın aşırı artması yetiştiricilerin maliyetini artırmaktadır” diye konuştu. 

“Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı süt fiyatı 3 lira 20 kuruş iken, süt hayvancılığı 

yeminin fiyatı 3 lirayı geçti” diyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu süt 

hayvancılığının sürdürülebilirliğinin önemine işaret ederek şöyle konuştu: “Bir çuval 

yem 160 lira oldu. Süt hayvancılığının sürdürülebilir olması için en az 1.5 olması 

gereken süt/yem paritesinde şu anda 1.1 civarında parite söz konusudur. Bu 

şartlarda üreticilerin para kazanması, borçlarını ödemesi, yeni yatırımlar yapması, 

ahırına yeni inek alması mümkün görülmemektedir. Devlet, piyasayı düzenleme ve 

kontrol mekanizmalarını işler hale getirmelidir.” 
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Ekonomi yönetiminden büyüme 

yorumu 
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net 

dış talepten geldi" yorumunu yaparken, Ticaret Bakanı Muş, mal ve 

hizmet ihracatının 1998'den bu yana en yüksek katkıyı sunduğunu 

vurguladı. 

 
İkinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 

Türkiye’nin ihracatla büyümeye devam ettiğini söyledi. Mal ve hizmet ihracatının 

büyümeye katkısının 10.8 puan olduğunu belirten Muş, “Bu değer 1998’den bu yana 

kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı 

gerçekleşmiştir” diye konuştu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, net mal ve hizmet ihracatının 

büyümeye katkısının 6.9 puan olduğunun altını çizerken, “İhracatta ilave destekler, 

uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha 

da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz” dedi. 

Bakan Elvan: Yüzde 57’si yatırımlar ve net dış talep kaynaklı 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı 

değerlendirmede, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 57’sinin yatırımlar ve net dış talep 

kaynaklı olduğunu bildirdi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük 

enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirliğin kritik öneme sahip olduğunu belirten 

Bakan Elvan, “Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek büyümeyi sürekli kılmanın 

çabasındayız” ifadelerine yer verdi.  
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EPDK, YEKDEM başvurusında 

format değişikliği yaptı 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 

başvurularında kullanılacak dilekçe ve bilgi formu formatları değişti. Eski 

format yürürlükten kalktı. 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kurul kararı Resmi Gazete'de 

yayımlandı. 

Karara göre, YEKDEM başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak 

"Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu" formatında değişiklik yapıldı. 

Bilgi formunda şirketlerin lisans numarası, lisans sahibi tüzel kişinin ismi, tesis adı, 

ana kaynak türü, ana tesis tipi ve yardımcı kaynak türünün yanı sıra, ana kaynak 

kurulu gücü, yardımcı kaynak kurulu gücü, YEKDEM'e esas güç, ünite sayısı, yıllık 

üretim miktarı ve işletmeye giriş tarihi gibi bilgileri paylaşmaları istenecek. 

Yapılan güncelleme ile Kurulun 23 Temmuz 2020 tarihli 9457 sayılı kararında 

belirtilen başvuru formu formatı yürürlükten kalktı. 
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Büyüme tahminlerine revizyon geldi 
JPMorgan ve Goldman Sachs, Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı 

yönlü revize etti. 

 
TÜİK'in bugün açıkladığı ikinci çeyrek GSYH büyüme verilerinin ardından dünyanın 

önde gelen yatırım bankaları da Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminlerini 

yukarı yönlü revize etti. 

JPMorgan, Türk ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 

6,8'den yüzde 8,4'e çıkardı. 2022 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 3,4 olarak 

koruyan JPMorgan, bu tahminler için riskin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı. 

Goldman Sachs da Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 

7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı. 

Öte yandan Moody's, ikinci çeyrek büyüme açıklanmadan önce, Türkiye için 2021 

yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.  

İkinci çeyrekteki güçlü büyümenin ardından ekonomistlerin 2021 yıl sonu büyüme 

beklentilerini yüzde 8-9,5 arasında şekilleniyor. Her ne kadar ikinci çeyrekte birinci 

çeyreğe göre büyümenin yüzde 0,9 ile sınırlı kalması aynı zamanda sanayide ve 

tarımda yavaşlama olması bu yılın son iki çeyreğinde büyümede hafif bir ivme 

kaybına işaret etse de, hizmetler sektöründeki canlanmayla yılsonu beklentilerinin 

karşılanması öngörülüyor. Türkiye ekonomisi yüzde 21,7’lik büyümesiyle de dünyanın 

ikinci çeyrekte en hızlı büyüyen ilk üç ülkesi arasında yer almayı başardı. 
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İhracatçı, dış ticaret fazlası veren 

Türkiye hedefliyor 
‘Dış ticaret fazlası veren Türkiye’ webinarında Türkiye’nin ihracat 

konusunda atması gereken adımlar masaya yatırıldı. 

 
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), ‘Dış ticaret fazlası veren Türkiye’ 

webinarında Türkiye’nin ihracat konusunda atması gereken adımlar masaya yatırıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ moderatörlüğünde çevrimiçi 

gerçekleştirilen etkinliğin açılışını yapan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’nin 

üretmesinin ve ihracatın öneminin her geçen gün daha arttığını kaydederek, 

gençlerin de bu konu da nasıl katkılar sunabileceğini konuşmak için toplandıklarını 

söyledi. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dış ticaret fazlası veren 

Türkiye için çalıştıklarını belirterek, 2026’da 300 milyar dolarlık ihracat rakamına 

ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. 

İhracat birim değeri artabilir 

Bu yılın sonunda ihracatın 210 milyar dolar olabileceğini söyleyen Gülle, “Bu 2023 

hedefiydi. 2022’de aşırı yoğunluk devam edebilir. Tedarik zincirindeki avantaj devam 

edebilir. Çin’den aldığında 12 bin dolar, bizden alırsa 5 bin dolar... Konteyner başına 

10 bin dolar kar çok önemli. Yoğunluk içindeyiz. Pandemiye rağmen ihracatımızın hiç 

düşmediği bir ülke Amerika. Amerika’dan çok siparişlerimiz var dördüncü pazar iken 

ikinci pazar oldu. Önümüzdeki yıl 1. pazar olabilir. İhracat birim fiyatı 1.30 doların 

üzerine çıktı. Bu daha da artabilir” dedi. 
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“Dış ticaret fazlası veren Türkiye, bizim seçim mottomuzdu” 

Gülle şunları ekledi: Türkiye İhracatçılar Birliği olarak gençliğimize ihracatın önemini 

anlatmak için GençTİM’i hayata geçirdik. Gençlerimizin bu heyecanı bizi mutlu ediyor. 

Dış ticaret fazlası veren Türkiye, bizim seçim mottomuzdu. Göreve geldiğimizin 

akabinde 2018’de kurun ekonomimize etkisi nedeniyle sıkıntılı dönem yaşadık. Tek 

kurtuluşun ihracat olduğunu anlaşılması, ihracat düşüncesinin tabanda karşılık 

bulması için çalıştık. O gün 60 bin olan ihracatçı sayısı da 100 bini aştı. İhracatta 

Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıra kıra gidiyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı 

yüzde 72’lerden yüzde 85’lere geldiğini görüyoruz. Sırada dış ticaret fazlası veren 

Türkiye olmak var. Konteyner krizi öngördüğümüz gelişme değildi. Tedarik zinciri, 

lojistik ağlarında kopuklar oldu. İhracatımızda yok satıyoruz. Tahmin edeceğimiz bir 

dönem değildi. Dünyadaki arz talep dengesinin bozulduğu bu dönemi böyle 

görmemiştik. İhracatın Türkiye’de Cumhuriyet tarihinden beri bu kadar aşkla 

yapılmadığını tahmin ediyorum, heyecanı sahadan alıyoruz.” 

Karbon ölçme altyapısını kuracağız 

Avrupa Birliği’nden çok önemli bir fon aldıklarını ifade eden Gülle, “Kim ne kadar 

karbon üretiyor bilmek istiyorsa bunu ölçecek altyapıyı kuracağız. Devletten 

beklemek yerine STK olarak eylem almamız gerekiyor. TÜSİAD ve TOBB gibi önemli 

kurumlarla istişareli gidiyoruz. Ortak eylem ve söylem arzusundayız. Avrupa'ya 

ihracatın en önemli kalemleri yeşil mutabakatı mutlaka ciddiye almalıyız” dedi. 

İhracat envanterini çıkaracağız 

Prof. Dr. Emre Alkin ise “TİM seçimlerinden önce Başkan İsmail Gülle ile bir araya 

gelmiştik. Seçim kampanyası için dış ticaret fazlası veren Türkiye kampanyasını 

yürüttük. Türkiye’de sanayi envanterini çıkarmak zorunda olan kurumlar bahanelerle 

ileri sürerek çıkarmadılar. Bilgi sahibi değiliz. Sanayi envanteri yok o zaman ihracatla 

başlayacağız. Önümüzdeki dış ticaret fazlası veren Türkiye yaratmak için ne kadarlık 

bir pazar payına sahip olmamız lazım. 

Pazar payını elde etmek için ne kadar kapasite lazım tedarik unsurları da önemli. 

Hangi lojistikle getirip taşıyacağız. Hangi enerjiyi kullanacağız. Bir 

tarafı mevzuat öbür tarafta finans. İhracatta 200 milyar dolar yetmez. Finans binası, 

üretim binası, kamu binası yani teşvikleri veren yabancı sermayeyi getiren binanın 

temeli adalet, eğitim, hak ve özgürlük. Bunlar olmazsa olmaz. Yabancı sermaye diyor 

ki, bir gecede başka kanun çıkıyor. Sanayinin talep ettiği eğitimi verebilmek önemli. 

Hala 8 bin kişi çalışıyor fabrikamda diye övünenler var. Yanlış iş yapıyorsun. Demek 

ki çok eğitim gerektirmeyen bir iş bu. Dünyada kalmadı bu. Dünyada çalışanların üçte 

birinin mühendis olduğu şirketler var." 

"Orkestra şefi gibi yöneteceğiz" 

“Adalet, eğitim ve özgürlük reformlarını tek başımıza yapamayız” diyen Alkin, 

“Şirketlerden başlayalım. Sen kendin şirketinde adil özgürlükçü değilsin. Dış ticaret 

fazlası verirken, kayıp vermemek şirket sayısını artırmak, ona göre yatırım yapmak 

https://www.dunya.com/ozel-konu/mevzuat
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özetle akılcı olmak. Socrates demiş ki; yönetmekle yükümlü olan kişi talimat vermeye 

çalışırsa, etrafındakilerin talimatlara uyması beklenemez. Kişileri yönetmeyeceğiz, işi 

yöneteceğiz. Orkestra şefi gibi yöneteceğiz. Böyle olunca dış ticaret fazlası veririz” 

şeklinde konuştu. 

BM raporu, göç endişe verici 

Gazeteci Metehan Demir ise şunları söyledi: “Yenidünya artık ön görülmeyeni ön 

görme kabiliyetini geliştirebilmek gerekiyor. Üçüncü dünya savaşı çeşitli versiyon ve 

çeşitli boyutlarda karşımıza geliyor. Kırmızı kodla BM raporu yayınlandı. Rapor 

önümüzdeki dönemin parlak olmadığı söyleniyor. Türkiye’nin de içinde olduğu 

kuraklık, su sıkıntısı olabileceği belirtiliyor. Bölgesel çatışmalar bu nedenle de olacak. 

Göç işlerini bile arar hale gelebiliriz. Türkiye vatandaşları için Avrupa içinde hareket 

edebilme zorlukları çıkabilir. Şu an bile vize problemleri yaşayan insanlar var. 

Türkiye’de 500 binin üzerinde Afgan var. İlerde göçmenlerin seviyesi yüzde 20’lere 

gelecek. Bu yepyeni sorunlar da yaratacak bunları düşünmek de gerekiyor.” 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En hızlı 

büyüyen ikinci ekonomi olduk 
Büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 

büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu." dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. 

Yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

"Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, 

üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci 

çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi 

oldu." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken 

nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini 

aramıyoruz." dedi. 

"İstihdam son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı" 

Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari 

açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 

ayın en yüksek seviyesine ulaştı." 
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Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın 

baraj kararı yüzde 7 olarak tescillendi 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın baraj kararının 

yüzde 7 olarak tescillendiğini açıkladı. 

 
Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve 

Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 

olacağını açıklamıştır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu 

açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak 

tescillenmiştir." ifadesini kullandı. 

 

İşte Bahçeli'nin açıklaması: 

"31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle ABD'nin Afganistan'da konuşlandırdığı askeri 

unsurlarını çekme ve işbirlikçilerini tahliye işlemi büyük oranda tamamlanmış, geride 

birbirine girmiş, duygusal, fikri ve siyasi temelde bölünmüş bir ülke tablosu 

bırakılmıştır. ABD Başkanı Biden'in "olağanüstü başarılı" sözleriyle tevile çalıştığı, 

gerçekte son derece ilkel, oldukça kaotik, bir o kadar da acıklı tahliye manzaraları 

insanlığın hafızasına mıh gibi çakılmıştır.Başarı diye takdim ve teşhir edilen siyasi ve 

askeri faaliyetler aslında yıkımın perdelenmesinden, 20 yıl süren ağır bir işgali 

makyajlama pişkinliğinden başka bir manaya gelmemiş ve de gelmeyecektir. Zira 

Afganistan emperyalizmin açtığı şiddet kulvarına hızla yuvarlanmış, adım adım 

genişleyen kavga ve iç karışıklıklar ortamına vahim derecede yuvalanmıştır. 
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'ABD'nin çekilmesinin gerçek mi göz boyama mı olduğu yakında netlik 

kazanacak' 

21'inci yüzyıl dünyasında Afganistan'da yaşanan trajediler, ülkelerinden korkuyla 

kaçan insanların mahvı perişan halleri küresel vicdanı sızlatmakla kalmamış, 

insanlığın bugüne kadar ki evrensel değer ve kazanımlarını tehlikeli şekilde boşluğa 

düşürmüştür. Uçak tekerlerine sarılıp gelecek arayanların, sonra da tutunamayıp 

metrelerce yükseklikten aşağıya düşenlerin feci akıbetleri, yalnızca Afganistan'ın 

değil, bir bakıma bulanık ve çalkantılı dünya düzeninin de dehşet simgesi haline 

gelmiştir. ABD Başkanı'nın strateji değişikliği olarak açıkladığı askeri çekilmenin, 

gerçek mi yoksa göz boyama mı olduğu elbette yakında daha da netlik kazanmış 

olacaktır. Çünkü ABD politikalarının bir görünen ve gösterilen yüzü varken; bir de 

arka planda, sahne ve sütre gerisinde asıl maksat ve emelleri muhtevasına alan 

zalimane uygulamaları, sinsi ve gizli projeleri hâkim ve havidir. Bunu görmek için dış 

politika duayeni olmaya gerek yoktur. Sadece geçmişi, bölgesel ve küresel 

gelişmelerin istikamet boyutunun incelemesi bile pek çok şeyi çarpıcı şekilde gözler 

önüne serecektir. Biden'in dünkü açıklamasında, "terör neredeyse orada peşine 

düşeceğiz" sözleri dayanaksız, temelsiz, tutarsız ve gerçeklerle terstir. 

Aynı ABD'nin sınırlarımızın hemen yanı başında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'den 

sözde sınır tugayı kurma girişimi ne hukuk açısından, ne insanlığın müktesebatı 

bakımından, ne de dostluk ve müttefiklik zaviyesinden kabul edilemez bir çirkeflik, 

izahı yapılamayacak bir çirkinliktir.Irak ve Suriye'nin yanında, Afganistan'ın da 

toplumsal ve siyasi bölünme tüneline hapsolmasının yegâne müsebbibi 

emperyalizmin kanlı komplolarıdır. Türkiye'nin inanç, kültür ve tarih bağlarıyla ilişki 

kurduğu kardeş ülkelere karşı ihmal ve inkâr edilemez sorumlulukları olduğuna 

herkes itiraz etse bile Milliyetçi Hareket Partisi ısrarla söyleme devam edecektir. 

'Afganistan gibi ülkelerin iç barışı ve huzuru müdafaa edilmelidir' 

Karşılıklı sınırları paylaştığımız ülkelere ilave olarak, tarihin derinliklerinden gelen 

yakınlığımız ve yapıcı diyaloglarımız olan Afganistan gibi ülkelerin de istikrarı, 

güvenliği, iç barış ve huzur ortamı her zaman müdafaa edilmelidir. İstismarcı ve 

iradesi meflüç CHP yönetimiyle, aklı ve siyasi anlayışı esir düşmüş İP yönetiminin, 

aynı şekilde terörizmin siyaset devşirmesi olan HDP'nin neyi iddia ettiğinin, ne 

söylediğinin maşeri vicdan nezdinde herhangi bir karşılığı, en küçük meşruiyeti 

bulunmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 16 Ağustos 2021 tarihinde 

yaptığımız, beş maddelik teklifimizi de içeren "Afganistan'daki Gelişmeler ve 

Düzensiz Göç" başlıklı yazılı basın açıklamasının sonuna kadar arkasında 

olduğumuz meşrebi lekeli siyasi muhataplar ve sicili karanlık yazar-çizer ve çeyrek 

porsiyon aydınlar tarafından özellikle bilinmelidir.Bizim açıklama ve düşüncelerimizin 

hükümetin siyasi tasarrufuyla çeliştiğini, bu vesileyle Cumhur İttifakı'nda anlaşmazlık 

çıktığını iddia eden güdük ve sefil akıl sahipleri, değişen ve gittikçe ağırlaşan şartları 

dikkate almayan bir dış politika uygulamasının maceracı ve marazi sonuçlara kapı 

aralayacağını öngöremeyecek kadar gerçeklerden kopmuşlardır. 
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'Düzensiz göç hareketliliği kaynağında engellenmelidir' 

CHP Genel Başkanı'nın bugün sabah bir televizyon kanalında 16 Ağustos 2021 tarihli 

yazılı basın açıklamamızdan bazı bölümleri aynısıyla okuması kendisi adına bir 

gelişme, ancak hatalı yorumu ve kasti çarpıtma hevesi de cehaletinin bir oyunudur. 

Hiç kuşkusuz Türkiye Afganistan'da bulunmalıdır. En azından düzensiz göç 

hareketliliği kaynağında engellenmelidir. Bunun yanında Afganistan'ın birliğine, 

dirliğine ve toplumsal dengesine azami ölçülerde destek vermelidir. Bunun ön şartının 

ise cari şekilde egemen olan yüksek risk ve tehditlerin yatışmasına ve 

yumuşamasına bağlı olduğu tartışmasızdır. Laçkalaşmış CHP sözcüsünün, 

"Afganistan'da şu anda en bol olan terör ve uyuşturucudur. Türkiye'yi böyle bir 

coğrafyaya sokmak için bu ısrar neden?" sorusu kendi içinde tuhaflıklarla, tezatlarla 

ve tamiri imkansız yoz bakışlarla doludur. Bu sözcü müsveddesinin Afganistan'a 

bakınca uyuşturucu ve terör görmesi talihsiz ve telifi mümkün olmayan bir savrulma 

halidir. Bizim baktığımız yerde soydaşlarımız vardır, din kardeşlerimiz vardır, Milli 

Mücadele yıllarından bu yana kurulan dostluk ve kardeşlik köprüleri alenen 

görülmektedir. 

Seçim barajı tartışmaları 

Bu zavallının zırvalarını amiri ve emri altında olduğu Kemal Derviş bile 

düzeltemeyecek, o bile düştüğü dipsiz uçurumdan kurtaramayacaktır. Türkiye 

ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesi CHP yönetimini 

kuvvetle muhtemel yasa büründürecek, yeni iftiraların, yeni yalanların, yeni karalama 

kampanyaların peşine düşmelerini tahrik ve teşvik edecektir. Zillet ittifakı Türkiye'ye 

kurulmuş tuzaktır. İradeleri yabancı başkentlerin kontrolündedir. Diğer yandan seçim 

barajının yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun tartışmaları lüzumsuz emek ziyanıdır. Cumhur 

İttifakı'nın iki ana partisi kurulan bir komisyon marifetiyle, seçim sistemi ve barajın 

oranı hususunda samimi ve iyi niyetli şekilde görüşmeler yapmışlardır.Televizyon 

ekranlarında bilirkişilik taslayan kerameti kendinden menkul şahıslarla, gazete 

köşelerinde ahkâmlar kesen bazı kalem sahiplerinin seçim barajı etrafında anlamsız 

tartışmaları körüklemek istedikleri anlaşılmaktadır. Bu yolla da Cumhur İttifakı sanki 

bir görüş ayrılığı varmış gibi ima, ihsas ve hatta iddia içine gömülmüşlerdir. 

Meral Akşener'e İP tepkisi 

İP Başkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı rahmetle andığımız kutlu 

hünkarımız Fatih'e benzetmesi, bu şahsı ikinci Fatih diye tarif etmesi, buna karşılık oy 

vermeyen milyonlarca vatandaşımızı Bizans ve haçlı diye yaftalaması korkunç ve 

kahredici bir seviyesizlik, duvarlara zulüm 1453'de başladı yazan soysuzlara 

ikramdır.Siyasi eğilim ve gönül verdiği partisi ne olursa olsun hiçbir vatandaşımız 

böylesi bir izansız ve itibarsız dile müstahak olamayacaktır. 

'Bundan sonrası Kılıçdaroğlu'nun meselesidir' 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde rant, ihale ve çıkar ittifakı kuranlar taksit taksit 

diyet ödeme kuyruğuna girmişlerdir. Bir başka husus da şudur: İmamoğlu'ndan Fatih 

çıkarmak için kendini paralayan, tellere tutunduğu gibi bu şahsa da tutunan İP 
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Başkanı, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna esasen kimi layık gördüğünü de açık 

etmiştir. Bundan sonrası kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun meselesidir. Cumhurbaşkanı 

adaylığı etrafında süren rekabet anlaşılan gittikçe kızışmış; taraflar, talipler öne 

çıkmak, loş sahne ışıklarının altında tek kalmak için kıyasıya çatışmaya 

başlamışlardır.Zillet ittifakının ne yapacağı, kimi aday göstereceği ilgi ve merak 

sahamız dışındadır. Onlar birbirine çelme takmak için uğraşırken, eşanlı olarak 

Türkiye'yi de çelmelemek, önünü kesmek için mücadele halinde oldukları 

görülmektedir. Bilinmelidir ki, Türk milleti ucuz işporta siyaset taktiklerine, Türkiye 

düşmanlarına maşalık ve muhiplik yapan siyasi çürümüşlere müsaade etmeyecektir. 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının kazanmasının 30'uncu yıl dönümünde, 

uyanan Orta Asya ruhu Türkiye'ye tarihi fırsatlar sunarken, yadsınamayacak 

sorumluluklar da yüklemektedir. 

'Geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecektir' 

Bu şuurla gelecek hem batının hem de doğunun kucaklanmasıyla çok daha parlak, 

çok daha güven verici bir seviyeye çıkacaktır. Aynı anda hem Ortadoğu'da, hem de 

Orta Asya'da Türkiye çekim gücü, ağırlık merkezi, mihenk taşı, istikrar abidesi, 

gönülleri ve hedefleri kaynaştıran irade burcu halinde yükselirken, kendi iç 

çekişmelerine kapılan zillet ittifakının milli yürüyüşü gölgelemesi söz konusu 

olamayacaktır.Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den medet umması, KHK mağdurları üzerine 

politika inşası, PKK'nın dümen suyuna girmesi, İP'in bir nevi bölücülük açılımı olan 

vicdan kardeşliği safsatası sonuçsuz kalacak, bu siyaset bezirganlarının ademe 

mahkumiyetini hızlandıracaktır.Geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecektir. 

Geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır. Muzaffer geçmişimiz ümitlerle beslediğimiz 

aydınlık gelecek ülküleriyle eklemlenecek, hatta perçinlenecek; 2023'de bir Türk 

destanı yazılacak, Türkiye'yi hiç kimse tutamayacaktır.Bu kararlılık, bu duruş, bu 

inanç büyük Türk milletinin sözüdür, özüdür, özlemidir, yerine getirme görevi de 

Cumhur İttifakı'nın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinedir." 
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CHP'li Öztrak: AB, Türkiye'yi sığınmacı 

gettosuna çevirmeye çalışıyor 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Maalesef 

Avrupa'nın kafasında Türkiye'yi Avrupa Birliğine almak yok. Türkiye'yi 

AB'nin sınırında bir sığınmacı gettosu haline getirme niyeti var." dedi. 

 

CHP Ekonomi Masası heyeti, Kayseri'de bir otelde düzenlenen toplantıda meslek 

odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf 

temsilcileriyle buluştu. 

Burada konşan Öztrak, 2020 yılında COVID-19'un tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye'de de etkisini gösterdiğini ve salgının etkisiyle ekonomideki sıkıntıların kritik 

noktalara ulaştığını söyledi. 

Öztrak, son zamanlarda yaşanan düzensiz göçün zararlarından bahsederek, 

Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından birinin düzensiz göç olduğunu vurguladı. 

Düzensiz göçün çözülmesi gerektiğini belirten Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Sığınmacılar aslında önemli de bir ucuz emek kaynağı olmuş. Türkiye bu ucuz 

emeği kullanabildikçe aslında katetmesi gereken aşamaları, yani Avrupa'nın, 

Amerika'nın gelişmişlik seviyesinde sahip olduğu yatırımları, teknolojileri yapmak 

yerine doğudan gelen bu ucuz emeğin bulunduğu ülkelere doğru yaklaşıyor. Bu, 

ülkeyi orta gelir tuzağının dibine çekiyor. Kısa vadede tamam, cazip gözüküyor ama 

uzun vadede ülkenin gelişmesinin en önemli engellerinden. Sadece 40 milyar dolar 

Suriye'den gelen sığınmacılara harcanmış durumda. Bu parayı yatırıma kullansak 

çok farklı yerlerde olurduk. Maalesef Avrupa'nın kafasında Türkiye'yi Avrupa Birliğine 



02.09.2021 

22 

 

almak yok. Türkiye'yi AB'nin sınırında bir sığınmacı gettosu haline getirme niyeti var. 

Para vererek bu ülkeyi bir sığınmacı gettosu haline getirmek istiyorlar. Aslında şunu 

bilmeleri lazım, Avrupa Birliğinin sınırı Edirne'de başlamıyor, Gürbudak'ta başlıyor. 

Onlar da bunu fark ettikleri zaman çok geç olacak." 

G20'de salgından etkilenen vatandaşına en çok kredi veren ülkenin Türkiye olduğunu 

belirten Öztrak, iş dünyasının yeniden yapılandırma istemediğini, borçlarda erteleme 

istediklerini ifade etti. 

Salgında yine ölüm vakalarının artığına dikkati çeken Öztrak, COVID-19 nedeniyle 

ölen kişi sayısının 250'ye yaklaştığını söyledi. 

Öztrak, Amerika, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Türkiye'yi riskli ülkeler arasına 

aldığını, bunun da turistlerin ülkeye gelmesini engellediğini belirtti. 

Türkiye'nin yüzde 21,7'lik ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin de konuşan Öztrak, 

"Bir önceki çeyreğe göre ekonomik aktivitenin hızında ciddi yavaşlama var. Binde 9'a 

düşmüş. Bir diğer önemli nokta, şu anda GSYH seviyesi reel olarak 2018'in aynı 

döneminin sadece yüzde 7 üstünde. Üç yılda yüzde 7. Yıllık ortalama yüzde 2,4. 

Bunlar bu ülke için son derece düşük büyüme hızları." değerlendirmesinde bulundu. 

Öztrak, geçen yılın aynı döneminde GSYH'nin yüzde 37'sinin emeğin payına, bu yıl 

ise yüzde 33'ünün çalışanlara gittiğini kaydetti. 

Türkiye'nin önemli bir coğrafi konumda yer aldığını vurgulayan Öztrak, 4,5 saatlik 

uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara 

erişilebildiğini aktardı. 

Bu avantajın iyi kullanılması gerektiğine dikkati çeken Öztrak, genç nüfusun da 

kalkınmaya katkı sağlaması için çalışma yapılmasını istedi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle devam etti: 

"Bugün Ortadoğu'daki ciddi sorunlar hepimize sirayet ediyor. Kendi göbeğimizi 

kendimiz kesmek zorundayız. Egemen güçler bu işlere müdahale ettiği zaman bizim 

başımızdaki sorunlar çok daha büyür. Örnek Suriye, Irak, Afganistan. Biz ne diyoruz? 

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuralım. Bölge ülkeleriyle Ortadoğu'da kendi 

göbeğimizi keselim. Başkalarının müdahalesine izin vermeyelim. Diplomasi ile iş 

dünyasının, ihracatımızın önünü kesmeyecek bir dış politika uygulayalım." 
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Ankara’daki Suriyeliler kayıtlı 

oldukları illere gönderilecek 
Ankara Valiliği Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 

açıklamaya göre 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili 

mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılırken kentteki Suriyeliler 

kayıtlı oldukları illere gönderilecek. 

 
Ankara Valiliği Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 

Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek. 

Açıklamaya  göre yeni alınan kararlar şöyle: 

1. 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici 

koruma kaydına kapatılmıştır. 

2. Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici 

koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri 

gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü 

getirilerek takip edilecektir. 

3. Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk 

binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye 

işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere 

gönderilecektir. 

4. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz 

göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin 

yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına 

alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir. 

5. Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat 

çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır. 
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Bir büyüdük, bir büyüdük; bir de 

baktık aynı yerdeyiz! 

 
Alaattin AKTAŞ  

02 Eylül 2021 Perşembe 

 

✔ İkinci çeyrekteki yüzde 21.7'lik büyümenin fazla abartılacak bir yanı yok. 

Geçen yıl pandemi yüzünden çöken ekonomi, toparlanıyor; o kadar. 

✔ Büyümeyi geçen yılla kıyaslamak zaten pek doğru değil. Türkiye bu yıl, üç 

yıl önceye göre yüzde 7-8 dolayında büyüyebilmiş durumda. 

✔ Üç yılda yüzde 7-8... Nüfus artışı, mülteciler yüzünden pastaya ortak 

olanların çoğalması... Refah artışı nerede? 

O meşhur masaldaki durumu yaşıyoruz sanki. "Az gittik, uz gittik, dere tepe düz 

gittik, bir de dönüp baktık ki bir arpa boyu yol gidememişiz." 

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.7 

büyüdü. Dünyaya gözlerimizi kapatsak ve başka ülkelerin durumunu görmezden 

gelsek, kendi içimizdeki hesabı da yalnızca 2020'ye göre yaksak bundan ötesi yok 

dememiz gerekir. 

Ama ne kendimizi dünyadan soyutlayabilir ve başka ülkelerin durumunu görmezden 

gelebiliriz, ne de hesaplamayı yalnızca 2020'ye göre yapabiliriz. 

Hem böyle yapmaya kalkışırsak at gözlüğü bile geniş açılı kalır! 

 TÜM DÜNYA BÜYÜYOR 

Geçen yılın ikinci çeyreği pandemiden dolayı tüm ülkeler için tam anlamıyla bir kaos 

dönemiydi. Söz konusu çeyrekte hemen hemen tüm ülkelerde rekor küçülmeler 

görüldü. Bu yıl normale dönmek bile çok ciddi boyutta büyüme getirecekti ve nitekim 

şimdi bu yaşanıyor. 
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Dolayısıyla diğer ülkeler yerinde sayıyor da yalnızca biz büyüyoruz, gibi bir durum 

kesinlikle söz konusu değil. 

Geçen yıl küçüldük, bu yıl da büyüyoruz; hepsi o kadar. 

Kaldı ki dünkü yazımızda da değindik; sayıların, oranların bir karşılığı olmalı; 

vatandaşın hayatına dokunan bir karşılığı olmalı. Nedir bu karşılık; büyüme 

ekonominin gelişmesi olduğuna göre vatandaşın refahı artmalı, yaşam koşulları 

iyileşmeli. Var mı böyle bir durum? 

Ne gezer! İşte TÜİK'in dünkü açıklamasından bir örnek: 

"İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen 

yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32.9 oldu." 

Yani işgücü ödemelerinin payındaki azalma TÜİK verilerine de yansımış durumda. 

2020 DOĞRU KIYASLAMA YILI DEĞİL 

Ekonominin bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 20 dolayında büyüyeceğini herkes 

görüyordu. Hatta büyümenin yüzde 25'e yaklaşacağını bekleyenler de vardı, biz de 

bu görüşteydik. Dolayısıyla yüzde 21.7'nin sürpriz bir yanı yok. 

Aslında birçok veriyi kıyaslamada 2020 doğru bir yıl değil. Çünkü 2020'deki hızlı 

çöküşler de 2019 ile kıyaslanmayacak boyuttaydı. 

Dolayısıyla bu yılki GSYH büyüklüğünü 2020 ile değil, önceki yıllarla kıyaslamakta 

yarar var. 

Bu yıl ikinci çeyrekteki GSYH her ne kadar geçen yıla göre yüzde 21.7 büyümüşse 

de 2019'a göre büyüme yüzde 9.1, 2018'e göre yüzde 7.4. 

2018'den 2021'e, üç yıl ve büyüme yüzde 7.4... Yine aynı yılların ilk yarısına göre 

hesap yapalım, üç yıldaki büyüme yüzde 8.2... 

Yani tam bir çanak eğrisi oluşmuş durumda. 2018'den sonra başlayan ve geçen yıl 

pandemi yüzünden dip yapan GSYH, bu yıl adeta bir tırmanış gösterdi ve doğal 

olarak geçen yılın çok üstüne çıktı, 2018'in de bir miktar üstünde gerçekleşti. Ama 

dikkat edelim 2018'den bu yana olan üç yıllık artış yüzde 7-8 dolayında. Nüfus 

artışını, mülteciler yüzünden pastayı paylaşanların daha da arttığını dikkate alırsak üç 

yıl için yüzde 7'ye, 8'e büyüme bile denmez. 
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 MATEMATİĞİN CİLVESİ 

Büyüme hesabında bir de matematiğin cilvesi var. 

Örneğin geçen yıl 2019'a göre yüzde 25 küçülme olsa, yani 100 olan mutlak değer 

75'e inse, bu yıl 75'ten 100'e çıkılması durumunda artış oranı yüzde 25 değil, yüzde 

33'tür. 

Daha çarpıcı olması için başka bir örnek verelim; 100 olan GSYH yüzde 50 azalarak 

50'ye inse ve bir sonraki yıl tekrar 100'e çıksa, 50'den 100'e yüzde 100 artmış 

demektir. 

Bu örneği gerçek sayılara yansıtalım. Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 10.4 küçülen 

ekonominin aynı düzeye gelmesi zaten bu yıl yüzde 11.6 büyüme ile mümkündü. Bir 

başka ifadeyle bu yıl yüzde 11.6 büyüsek, geçen yılki yüzde 10.4 küçülmeyi ancak 

telafi edecektik. 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/09/01/tablo-kHHm.jpg
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Abdulkadir Selvi 

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na 

karşı yeni hamleler 

2 Eylül 2021 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak 

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında çok önemli açıklamalar yaptı. 

Hap gibi konuştu. Satır araları dahil, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını çok iyi analiz 

etmek gerekiyor. En çok da Ekrem İmamoğlu’nun kurmaylarını toplayıp, bu 

mesajları iyi değerlendirmesi gerekiyor. 

1- Kılıçdaroğlu, “Bizim adayımızı Millet İttifakı belirleyecek” dedi. Burada daha 

önceki beyanlarına aykırı bir durum yok. 

Ama tabii ortak aday olursa. Bu şerhi neden düştüğümü az sonra anlayacaksınız. 

2- “Millet İttifakı liderleri olarak önce ilkelerimizi konuşacağız” dedi. 

ÖNCE DEKLARASYON YAYINLANACAK 

Burada İmamoğlu’nu sınırlamaya dönük bir manevra var. Çünkü Millet İttifakı güçlü 

parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, 

kamuoyuna bir deklarasyon yayınlanacak. Ama önce bu deklarasyonu aday olacak 

kişinin kabul etmesi gerekiyor. 

Sistem değiştirilerek 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceği, seçilen 

cumhurbaşkanının yetkilerini başbakana devredeceği, icra yetkisinin hükümette ve 

başbakanda olacağı, cumhurbaşkanının ise sembolik yetkileri olacağı taahhüt 

edilecek. 

3- Kılıçdaroğlu’nun “Konuşulacaksa cumhurbaşkanının nitelikleri 

tartışılmalı” sözlerinin anlamını biliyorsunuz. Anayasa’da cumhurbaşkanı olacak 

kişinin nitelikleri yer alıyor. Ama bir de “Kılıçdaroğlu Anayasası” var. Kılıçdaroğlu, 

cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir profil ortaya koydu. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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“Temiz biri olacak, vatandaşlar arasında ayrım yapmayacak, nefsine hâkim 

olacak, ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz’ demeyecek. Aday 

olacak kişinin devleti bilmesi gerek” dedi. 

KRİTİK NOKTA 

Bu kriterlerin iki yüzü var. 

Birinde Kılıçdaroğlu, kendini tarif ediyor. Sadece “Adı Kemal soyadı Kılıçdaroğlu 

olacak” demiyor. “Seçilirse ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme 

geçmeyeceğiz’ demeyecek” sözleriyle ise İmamoğlu’nu hedef alıyor. Bu 

konuda Kılıçdaroğlu cephesinde ciddi bir hassasiyet oluşmuş durumda. O nedenle 

biraz açmak istiyorum. 

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanlar, “Ekrem 

İmamoğlu cumhurbaşkanı seçilirse, 5 yıl boyunca tüm yetkilerini 

kullanarak Erdoğan gibi güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetir. Oysa biz güçlü 

parlamenter sisteme dönüşü öneriyoruz. Cumhurbaşkanı seçilen kişi 2 yıl içinde 

parlamenter sisteme dönüşü sağlayıp, yetkilerini başbakana devretmeli. Kendisi 

sembolik cumhurbaşkanı olmayı kabul etmesi lazım. İmamoğlu bunu yapmaz. Bu 

durumda bizim parlamenter sisteme dönüş tezimiz çökmüş olur” diyorlar. 

Kılıçdaroğlu’nun “Yani bütün yetkileri aldım dolayısıyla ben cumhurbaşkanlığı 

süresince bütün yetkileri kullanacağım. Hayır. Siz o yetkileri parlamentoya iade 

edeceksiniz” sözlerinin hedefi İmamoğlu. 

İMAMOĞLU, GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI OLUR 

Peki İmamoğlu bu konuda ne düşünüyor? 

Edindiğim izlenim, bu değerlendirmelerin Ekrem İmamoğlu’nun da kulağına ulaştığı 

yönünde. İmamoğlu “Millet bana 5 yıl süreyle ülkeyi yönetme yetkisi verdi. 

Milletin verdiği yetkiyi neden paylaşayım?” eğiliminde mi? Orasını bilmiyoruz. Bir 

haksızlık yapmak istemem. Çünkü İmamoğlu bu konuda bir değerlendirme yapmadı. 

HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARABİLİR 

Hep diyorum, kimse Kılıçdaroğlu’nun siyasi zekâsını küçümsemesin. Şimdiye kadar 

ağırlıklı olarak Millet İttifakı’nın ortak adayı üzerinde değerlendirmeler 

yaptık. Kılıçdaroğlu da o yönde konuştu. Ama dün, “Birden fazla adayımız 

olabilir” diye bir çıkış yaptı. 

Peki bunu ne zaman yaptı? Meral 

Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nu, “İkinci Fatih” ilan etmesinden sonra yaptı. 

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu konusunda bir dayatma ile karşı karşıya kalırsam, 

ortak aday formülü suya düşer, ilk tura her parti kendi adayıyla girer, dedi. 
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Müthiş bir hamle. 

Her parti kendi adayını gösterdiği takdirde, CHP adayı olarak Kılıçdaroğlu kendisini 

mi yoksa İmamoğlu’nu mu aday gösterir? 

AYIP AYIP AYIP 

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan bir yayına katılmış. 

Orada kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlatıyor. 

“Bir açılış yapıyoruz Bolu’da, acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey 

bir konu var, konuşabilir miyiz?’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. 

Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim 

bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl 

yardımcı olabilirim?’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii 

öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor.” 

Tanju Özcan, bu sözlerinden sonra gülümsüyor, imalı sözler söylüyor. 

İnşallah bu yayını Tanju Özcan’ın eşi izlememiştir. 

Yardım isteyen kadının bu şekilde anlatılması bir kadın olarak onu da rahatsız eder. 

Siz bir şehrin belediye başkanısınız. O şehrin büyüğüsünüz. İnsanlar her türlü derdi 

için size gelebilirler. 

Bir anlamda sizin, siyasetin Hipokrat yeminine sahip olmanız gerekir. 

Bir kadın gelmiş, sizden yardım istemiş. 

Bu kadın bebeği olmayan birisiymiş. 

Yardım isteyen kadının tesettürlü olmasını, “Bebeğim yok. Bana yardımcı olur 

musunuz?” demesini anlatırken neyi amaçlıyor sunuz? Hele bir de imalı bir şekilde 

tebessüm etmeler. 

Tanju Özcan ayıp ettin. Hem de çok ayıp... 

AKŞENER VE ÖZTRAK’A TEBRİKLER 

30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okunurken CHP Kadıköy 

İlçe Başkanı Ali Narin sırtını dönmüştü. 

Cumhurbaşkanı ülkenin birlik ve beraberliğini temsil eder, sen buna mı sırtını 

dönüyorsun, demek istemiyorum. Erdoğan oraya darbeyle gelmedi, arkasında yüzde 

52.54 oy oranı ve 26 milyon insanın desteği var da demek istemiyorum. Çünkü Ali 

Narin sırtını dönerken bunları benden daha iyi biliyordu. Sırtını döndüğün 
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Cumhurbaşkanı orada milli iradenin temsilcisi olarak oturuyor. Darbeci Kenan 

Evren’e sırtını dönmezken, 15 Temmuz’da darbeyi püskürten Erdoğan’a sırtını 

dönüyor da demek istemiyorum. 

Peki ne demek istiyorum? 

Siyasette muhalif olursunuz ya da desteklerseniz ama siyaset nezaket gerektirir. 

ÖZAL’A AYAĞA KALKMAMIŞTI 

Turgut Özal, Celal Bayar’dan sonraki ilk sivil cumhurbaşkanıydı. Kenan Evren’i 

tanıyanlar sivil cumhurbaşkanı Özal için, “Alışamadık” diye kampanyalar başlattılar. 

Özal cumhurbaşkanı olarak Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle düzenlenen 

törenlere katıldı. Çanakkale’nin SHP’li Belediye Başkanı İsmail Özay, Özal gelirken 

ayağa kalkmadı. 

Özal öldü ama unutulmuyor. Peki İsmail Özay’ı hatırlayan var mı? Özal hayırla yâd 

ediliyor. Ona karşı ayağa kalkmayan İsmail Özay nasıl yâd ediliyor? 

İNÖNÜ ÖRNEĞİ 

27 Mayıs’ta Menderes’in idamı öncesinde eşi Berin Menderes’in, idamı engellemek 

için ilk başvurduğu kişi kimdi? İsmet Paşa’ydı. 

Siyaset bir günlük bir iş değildir. 

AKŞENER VE ÖZTRAK’IN DURUŞU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okunurken sırtını dönen Ali Narin’e ilk tepki İYİ 

Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, “Kadıköy 

ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz” dedi. 

İlkeli tavır budur. Milli iradeye saygı budur. 

Lamı cimi yok. Hem Akşener’i hem Öztrak’ı bu tavırlarından dolayı yürekten 

kutluyorum. 
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Esfender KORKMAZ 

TL olarak büyüme yüzde 21,7, dolar 

olarak büyüme yüzde sıfır 
2 Eylül 2021 Perşembe 

Bu sene ikinci çeyrekte (Nisan-Mayıs-Haziran) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, geçen 

senenin aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 21,7 büyüdü. Bu demektir ki, 2019 

yılında kendine özgü sorunlar, 2020'de pandemi nedeniyle yaşadığımız düşük 

büyüme ve durgunluk, telafi edildi. Ekonominin dinamizmi artı. 

Bunlara rağmen yüksek büyüme her şeyi çözdü şeklinde kafamızı kuma sokmak 

yerine daha ihtiyatlı yorumlamalıyız; 

*             İkinci çeyrekte GSYH, 2019 yılında eksi 1,4 ve 2020 yılında ise eksi 10,4 

küçülmüştü. Yüksek büyümenin bir kısmı baz etkisi nedeniyle ortaya çıktı. 

*             2021 birinci çeyreğine göre, ikinci çeyrek büyüme yüzde 0,9 oldu. 

*             Dolar cinsinden, 2020 ikinci çeyrekte yaratılan katma değer 188 milyar 455 

milyon dolardı. Bu sene ikinci çeyrekte 188 milyar 566 milyon dolar oldu. Yalnızca 

111 milyon dolar arttı. Dolar cinsinden geçen yılın aynı çeyreğine göre bu sene ikinci 

çeyrek büyüme sıfıra yakın yüzde 0,06 oldu. Dolar kurunun ekonomi üzerinde, refah 

seviyesinde TL'den daha etkili olduğu gerçeğini 2018 kur krizinden beri yaşıyoruz. 

*             Birinci ve ikinci çeyrek arasında dolar cinsinden GSYH'de artış 111 milyon 

dolar oldu ve fakat aynı çeyrekte Türkiye 6 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık 

servet ve kaynak transferidir. Yani Türkiye'nin dolar değeri ile yarattığı katma değerin 

çok üstünde yurt dışına kaynak transferi oldu veya borçlandığı için olacaktır.  

Büyümede, hane halkı talep artışı ve ihracat etkili oldu. İkinci çeyrekte ihracat bir 

önceki yıla göre yüzde 59,9 oranında büyüdü. İhracatta sorunumuz, yüksek oranda 

yüzde 70 dolayında ithal girdi kullanıyor olmamızdandır. Bu nedenle üretilen yurt içi 

katma değer daha düşük kalıyor. 
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Önemli bir sorun inşaat sektöründe yaşanan yüzde 3,1 oranındaki düşük büyümedir. 

İnşaat sektöründe düşük büyüme, bu sektörün kredilerini de etkiler. Dahası 2020 

yılında diğer sektörlerde daralma yaşanırken finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 32,7 

oranında büyümüştü. Bu sene ise yüzde eksi 22,7 oranında daralan tek sektör finans 

sektörü oldu.  

Finans sektörü ekonominin kan damarıdır. Bütün krizler finansal kesimden çıkmıştır. 

Şimdi bu sektörün daralması yanında dönmeyen krediler sorunu da artmıştır. 

Hükümet her seçimde kamu bankalarını popülist krediler için kullanmış, diğer 

bankalar da aynı yola mecbur kalmışlardır. Bugün bankaların dönmeyen kredilerinde 

ortalama oran yüzde 4 iken KOBİ kredilerinde yüzde 6'dır. Bir yatırım projesine 

dayanmayan, fizibilitesi olmayan ve yalnızca popülist amaçlı verilen Kredi Garanti 

Fonu destekli KOBİ kredileri adeta çarçur edilmiştir. Hükümet de bankalara bu 

kredilerin takibe alınmasını durdurmuştur. Bankaların da kendileri bazı kredileri 

yeniden yapılandırmıştır. Bu şartlarda finansal sorunlar, büyümenin sürdürülmesini 

engelleyebilir. 

Normalde bu kadar yüksek büyümenin istihdamda da patlama yaratması gerekirdi. 

Ama geçen seneye göre bu sene ikinci çeyrekte istihdam yüzde 3 arttı. İkinci çeyrek 

atıl iş gücü oranı yüzde 25'tir. Nedeni ithal girdi payının yüksek olmasıdır. Girdi ithal 

ettiğimiz ülkelerde istihdam artışı yaratıyor olmamızdır. 

Sonuç olarak; dikkat edelim yüksek büyüme serap etkisi yapmasın. Daha 

açıklanmadan AKP militanları yüzde 30'un üstünde büyüme olacağını 

söylüyordu. Büyümeyi iyi tahlil etmez ve kafamızı kuma sokarsak, zaten 

sürdürülemez görünen büyüme daha da riske girecektir. 
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İbrahim Kahveci 

Hangi gerçek? 

2021 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) GSYH verileri açıklandı. Geçen yıla göre tam 

yüzde 21,7 büyüme var. 

Muhteşem... 

Şimdi gelip bu suyu bulandırmaya ne ihtiyaç duyarız ki? Nasılsa iktidar bir destan 

yazmış. Bunu övmek varken, neden kılçık atıyoruz? 

Ama işte muhaliflik böyle bir şey. Hainlik bu şekilde oluyor sanırım... 

Sivas’ta bir kadın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “O kadın buraya giremez” 

diyordu ya... Ya da Çorum’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kadının 

yine edebe sığmayan davranışı. 

İşte bu zihniyeti beslemek gerekiyor. Bu kişilerin ayakta kalması gerekiyor. O nedenle 

bizim detaya inmemiz ve gerçek durumu göstermemiz muhaliflik ve hainlik olarak 

algılanabiliyor. 

Ama olsun... Biz gerçekleri yine de yazalım. 

İşte gerçek tablo: 

2021/II. dönem büyüme oranı 2020/II. döneme göre yüzde 21,7. Oysa 2017/II. 

dönem ila 2021/II. dönemi, toplam 4 yıllık büyüme oranı yüzde 13,6. 

Hatta 2018/II. dönemi ila 2021/II. dönem toplamı 3 yıllık büyüme oranı da sadece 

yüzde 7,4. 

Bu ne demek oluyor? 

Biz bir yüksekten bir başka yükseğe çıkmadık. Sadece düştüğümüz kuyudan 

yukarıya doğru zıpladık. 
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Türkiye 2017-2021 arası derin bir durgunluk ya da bir başka ifade ile ekonomik 

buhran yaşadı. Bir toplumun uzun süreli ekonomik durgunluğa sabrı da böylece 

sınanmış oldu. 

Gerçi Üsküdar’da çöpten artık toplayan teyzenin “şükür tavsiyesi” de önemliydi. Ve 

Türkiye 4 yıldır yerinde saydı. 

Kâğıt üstünde 4 yıllık büyüme 13,6 görülse de bu ciddi şüpheler içeriyor. Mesela 

2017/II. dönemde ülkede çalışan sayısı 28 milyon 686 bin kişi. Aradan tam 4 yıl 

geçiyor ve 2021 yılı çalışan sayısı 28 milyon 448 bin kişi. 

Çalışan sayısının 238 bin kişi azaldığı son 4 yılda GSYH yüzde 13,6 büyüme 

gösterebiliyor. Müthiş... 

Bu nedenle olacak ki, ücret ödemelerinin payı da yüzde 32,0’den yüzde 29,5’e 

gerilemiş. 

Çalışanın kazanmadığı bir model. Hatta çalışmadan kazanılan bir ekonomi yönetimi... 

Bu da müthiş. 

Eskiden 94 krizi olsun 2001 krizi olsun, hatta teğet geçildiği söylenen 2008-09 

küresel kriz olsun, çıkış ertesi yıl oluyordu. Bu sefer o derece sert kriz olmadı ama 

bunalım da 4 yıl sürdü. 

Krizden beter bir durağanlık yaşadık. Tıpkı 1976-1980 arası gibi. 

Şimdi kendimize şunu soralım: 

2017-2021 arasında 15+ yaş nüfus, yani çalışabilir nüfusa iş bulduk mu? Bırakın iş 

bulmayı son 4 yılda çalışan sayısı bile 238 bin kişi azaldı. 

O zaman nasıl bu yüzde 21,7 büyüme ile övüneceğiz? 

Son 4 yılda 3 milyon 578 bin kişi çalışabilir nüfusa eklenmiş. Ama çalışan sayısı da 

238 bin azalmasına karşılık işsiz sayısı sadece 418 bin artmış. Acaba kâğıt üstündeki 

bu cennet verilerle gerçekleri nasıl izah edeceğiz? 

2017 yılına göre onca elektrikli ev aleti satışı ve konut artışına karşı toplam elektrik 

tüketimi sadece yüzde 12,44 olmuş. Kısaca yerimizde saymışız ama büyüdük 

diyoruz. 

İşi uzatmaya gerek yok. Ekonomik buhrandan daha yeni yeni çıkış işaretleri var ama 

daha kayıpları telafi edemedik. Son 4 yılda biriken işsizliği nasıl çözeceğiz? 



02.09.2021 

35 

 

Baz etkisi, caz etkisi vs ile büyüme var ama bu büyüme bile dengeli değil. 

Çalışanların kaybettiği, ucuz emeğin yabancılara hizmet ettiği köle vari bir büyüme 

yaşadığımız. 

Mutlu olan, iş bulan, geliri artan varsa sevinsin. Çünkü bilsin ki bu kişiler oldukça 

azınlıkta. Çünkü büyük kalabalık kaybetmeye devam ediyor. 
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Barış Pehlivan 

  

CHP Sabıkaları Açıklayacak 
  

02 Eylül 2021 Perşembe 

Memleket meselelerine meraklı bir dostum sordu: Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye 

iade edilecek mi?  

Bilmem. Bildiğim, ABD’nin iade talebinin de değerlendirildiği ve son kararı Avusturya 

Adalet Bakanlığı’nın vereceği...  

Tabii ki SBK’nin gönlü Türkiye’ye dönmekten yanadır. Öyle ya, şu an bu topraklarda 

sanık olduğu davada cezaevinde yatacağı gün yok. ABD’ye gönderilse, 250 yıla 

kadar hapsi isteniyor.  

Özetle bu bilinen şeyleri anlattım dostuma. Belli ki tatmin olmadı. “Peki, ya muhalefet 

partileri üzerine gidiyor mu bu işlerin” diye sordu.  

Yeni duyduğum bir çalışmayı anlattım. Ama işte aramızda da kalmasın, siz de 

öğrenin...  

Meğer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kritik bir talimat vermiş. Buna göre, SBK 

gerçeğini tüm Türkiye’ye anlatmak için kollar sıvanmış.  

Partinin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi’nin 

koordinasyonunda detaylı bir broşür hazırlanmış. Broşürde “Sezgin Baran Korkmaz 

kiminle ne yaptı” sorusuna madde madde yanıt verilmiş. Karapara aklama ve rüşvet 

gibi iddiaların ayrıntıları tek tek not edilmiş. SBK’nin siyaset, bürokrasi ve yargı 

bağlantısı isim isim yazılmış. Öyle ki yaklaşık 15 isim sıralanmış.  

Sonunda da 2018’den günümüze SBK hakkındaki gelişmelerin tarihsel kronolojisi 

çıkarılmış.  

Tüm bu sistemin sorumlusu olarak da “tek adam rejimi” gösterilmiş.  

İşte hazırlanan bu çalışma şimdi Kılıçdaroğlu’nun masasındaymış. Onayı alınır 

alınmaz basılıp tüm CHP örgütlerine, oradan da vatandaşlara dağıtılacakmış.  
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Tartışma yaratacak bu broşürün adı da SBK Holding’e gönderme yaparak “Sabıka 

Holding” olacakmış.  

Tüm bu anlattıklarımdan ne anlıyoruz?  

Belli ki CHP “128 milyar dolar nerede” sorusuyla kazandığı etkiyi daha ileriye 

taşımayı planlıyor.  

 

ERDOĞAN DA ‘TAKOZ’ OLMUŞTU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi temel atma 

töreninde konuştu.  

Orada söylediği bir söz dikkatimi çekti. Erdoğan, “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun, kıytırık bir terör örgütü karşısında 

adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar, tarih önünde mutlaka hesap 

verecektir” dedi. Ve devam etti: “Vesayet dediğimiz bu çarpık zihniyet sadece 

güvenliğimize değil, demokrasimize ve kalkınmamıza adeta takoz olmuş, her fırsatta 

takvimi geriye sarmaya çalışmıştır.”  

Acaba Erdoğan kendisini mi eleştiriyor, dedim. Niye mi?  

Malum, Cumhurbaşkanı konuşmasından bir gün önce de TSK envanterine giren 

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) teslim törenine katılmıştı. 

İHA, SİHA, TİHA’nın hikâyesini başından dinlese Erdoğan belki de “Ben de takoz 

olmuşum” diyecekti!  

Evet, TİHA yeni teslim edildi ama insansız hava aracı üretimi çok daha eskiye 

dayanıyor. Meselenin 20 yıldan geriye uzanan hikâyesi var.  

Bugün Erdoğan’a çok yakın olan Bayraktar ailesi o dönem bu işe soyunduğunda 

gerçekten de karşılarında “yapamazsınız” diyen koca bir bürokrasi vardı. Gelin görün 

ki kendilerine en büyük desteği “vesayetçi” denilen askerler verdi.  

Saldıray Berk’ten Hasan Iğsız’a, Ergin Saygun’dan Ahmet Yavuz’a Atatürkçü 

subaylar yerli hava aracı projesine destek verdiler. Ordunun imkânlarını açtılar.  

Sonra ne mi oldu?  

Hepsi sırayla kumpasa uğradı. FETÖ’nün kumpaslarında birer birer hedef oldular.  

Ve evet, o dönem bu kumpaslara, “savcısıyım” diye destek veren Erdoğan’dan 

başkası değildi. Kısacası bizzat kendisi “takoz” olanlar arasında yer almıştı.  
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Cumhurbaşkanı’nın en büyük şansı, belki de kendisini dinleyen bazılarının 

hafızasının olmaması… 

 

KRİPTODAKİ GİZLİ GÖRÜŞME 

Yine nereden nereye, dedim dinlerken.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu’ndaki diploma töreninde 

konuştu. Aynen şöyle dedi: “Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesi ile irtibatı 

olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik. Darbe girişimine 

bilfiil katılan veya örgütle iltisaklı 4 bin 723 ordu mensubu halen cezaevinde 

bulunmaktadır.”  

Ne güzel! O Fethullahçıların TSK’de olmasına bizzat Erdoğan’ın nasıl yol verdiğini bu 

kez hatırlatmayacağım.  

WikiLeaks’te yayımlanan bir kripto geldi aklıma, onu paylaşacağım.   

Belki pek bilinmez, 2006 yılında Azerbaycan hükümeti kendi ülkesindeki 

Fethullahçıların üzerine gitmeyi planlamıştı. Zira örgüt çok büyümüştü. “Çağ 

Öğretim” adı altında Azerbaycan’da onlarca koleje, üniversiteye, dershaneye ve 

öğrenci evine sahipti. İşte bu tartışmalar yapılırken o dönem başbakan olan Erdoğan 

devreye girdi. Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşüp, Fethullahçıların okullarına 

dokundurtmadı.  

Aradan üç yıl geçti...  

Gerisini 13 Mart 2009 tarihli, ABD’nin Bakû Büyükelçisi Anne Derse imzalı kriptodan 

okuyalım:  

“Türkiye Başbakanı Erdoğan, Devlet Başkanı Aliyev’le yaptığı bir görüşmede Çağ 

Öğretim adına araya girmiş. Erdoğan, Aliyev’den, Azerbaycan ordusu içerisinde gizli 

kapaklı toplantılar düzenleyen, Türkiye’den ilham almış dinci bir kliğin bazı üyelerinin 

serbest bırakılmasını istediğinde aynı başarıyı gösterememiş.”  

Yani...  

Evet, Erdoğan 2006’da Azerbaycan’daki Fethullahçıların okullarını kurtardı.  

Ancak Azerbaycan ordusu içinde yuvalandığı için hapiste olan Fethullahçıları istese 

de özgürlüğüne kavuşturamadı.  

Ve şimdi aynı Erdoğan, kendi ordumuzun içindeki o örgütü temizlemekle övünüyor.   
Sahi, nereden nereye! 
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02 Eylül 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Nihayet yüz yüze eğitim başlıyor 
 

Uzun bir aradan sonra çocuklarımız yeniden yüz yüze eğitime başlıyor. 

Bu süreç tabii ki endişelerle, hatta korkularla dolu olacak. 

Bütün çalışmalara rağmen Kovid denilen virüsün bütün özelliklerini bilmiyoruz. 

Örneğin, çocuklarda ne gibi izler bırakacağı saptanamadı. 

Ama bilinen bir şey var ki, Kovid-19 çocukları değil büyükleri tehdit ediyor. 

Ölüm sayılarından da bunu anlamak mümkün. 

 

Bugünler de geçecek 

Yüz yüze eğitim başlarken bu işten sorumlu olanların, çocuklara eziyet etmemesini 

öneririz. 

 

Maske taktırmaya ve aşı yapmaya zorlamak veya her fırsatta PCR testi istemek, 

çocuklara da velilerine de eziyettir. 

Bu arada geniş tartışmalara neden olan aşı olayı henüz tam aydınlığa kavuşmadı. 

Bilinen bir şey var; aşı tekellerini ellerinde tutan şirketler anormal zenginleşti. 

Bu arada dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de aşı tedariki için önemli 

bütçeler harcanıyor. 

 

Evet bu süreç de sona erecek. 

Dilerim az kayıpla çıkarız ve çocuklarımızı daha fazla sıkıntıya sokmadan eksik 

kaldıkları eğitimlerini tamamlarız. 

*** 

 

İNCİ ÇAYIRLI ARTIK YOK 

Türkiye'de kadın sesi denilince akla gelen isimlerin başında İnci Çayırlı yer alıyordu. 

Bu dünyada İnci Çayırlı'nın var olmadığını bilerek onu dinleseniz bile yine de âşık 

olursunuz. 

Kadın seslerini şöyle bir saymaya kalksanız aklınıza 

önce Safiye Ayla, arkasından Sabite Tur Gülerman, Hamiyet Yüceses, Mediha 

Demirkıran ve Tülin Korman gibi isimler gelir. 

Genç kuşaklar dilerim İnci Çayırlı'ların bıraktığı boşluğu doldururlar, ama onun sesi 

sonsuza kadar kulağımızda kalacak. 

 

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/pcr-testi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true

