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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
5 Kasım 2021 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 4754) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava 

Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4755) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4756) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL 

Arasında 2021 Yılında İstanbul’da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra 

Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşmanın Onaylanması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4757) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

–– Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit 

ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4758) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 

Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/152, 153, 154, 155, 156) 

–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (İhracat: 2021/10) 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/4) 

 

KARAR 

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/2) 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-13.pdf


05.11.2021 

3 

 

Küresel gıda fiyatları 10 yılın 

zirvesinde 
Birleşmiş Milletler’in gıda fiyatları endeksi Ekim ayında 133.2’ye 

yükselerek 10 yılın zirvesine çıktı. Küresel gıda maliyetlerindeki artış, 

pandemi döneminde tüm dünyayı tehdit eden enflasyonist baskıları da 

artırıyor. 

 
Küresel gıda maliyetleri geçen ay rekor tırmanışını sürdürdü. 

Birleşmiş Milletler’in buğdaydan sebzeye kadar gıdaları takip eden FAO gıda endeksi 

Ekim ayında 129.2’den 133.2’ye yükselerek Temmuz 2011’den beri en yüksek 

seviyeye tırmandı. Bu rekor artışın enflasyonist baskıları, Merkez Bankalarının 

enflasyon endişelerini ve küresel açlık krizini daha da artırması bekleniyor. 

Bu yıl tüm dünyada olumsuz hava koşulları tarım ürünlerine zarar verirken maliyet 

artışı ve istihdam sıkıntıları tarladan marketlere kadar gıda tedarik zincirinin 

bozulmasına neden oldu. Enerji krizi de maliyetleri artırarak tarımsal üretimde 

sıkıntılara yol açtı. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün raporunda Ekim ayında en büyük fiyat 

artışlarının tahıl ve sıvı yağlardaki yüksek maliyetlerden kaynaklandığı belirtildi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Kıdemli Ekonomisti Abdulreza Abbasian 

bazı et ve şeker gibi gıda fiyatlarının durulduğuna dair sinyaller olduğunu belirtti. 

Abbasian gübre fiyatlarındaki artışın gelecek yılki üretim için de endişe kaynağı 

olduğunu ifade etti. 
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Rusya’dan gübre ihracatına kota 
Rusya, yerli tedarikçileri korumak ve enerji krizinin gübre fiyatlarında yol 

açtığı yükselişe karşı çiftçilerin maliyetlerini sınırlamak amacıyla gübre 

ihracatına kota getiriyor. 

 
Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin enerji krizi nedeniyle gıda fiyatlarındaki yükselişi 

frenlemek amacıyla gübre ihracatına 6 ay kota getireceklerini açıkladı. 

Söz konusu karar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çiftçileri desteklemek için 

bir takım önlemler alınacağını belirtmesinin ardından alındı. Interfax’ın haberine göre 

kota kararı Aralık ayında devreye girecek. 

Mishustin doğalgaz fiyatlarındaki artışın küresel piyasaları olumsuz etkilediğini, azotlu 

gübre fiyatlarında yükseliş olabileceğini ve gıda maliyetlerinin de artabileceğini 

belirterek “bunu önlemek amacıyla ihracata geçici olarak kısıtlama getiriyoruz” 

ifadesini kullandı. 

Mısır gibi çeşitli mahsüller için önemli besin maddesi olan azotlu gübre fiyatları, enerji 

fiyatlarının üretim maliyetlerini artırmasıyla yükselişte. 

Green Markets verilerine göre Kuzey Amerika’da gübre fiyatları endeksi geçen ay 

rekor kırarken Batı Avrupa’da amonyak fiyatları da on yıldan fazla sürenin en yüksek 

seviyesine çıktı. 

Çin Gümrük Genel İdaresi önceki günlerde gübre ihracatını denetim altına aldığını 

duyurmuştu. Geçen ay Fransız çiftçi grupları da gübre fiyatlarının üç misli arttığını 

belirterek kıtlık yaşanabileceğine dair uyarıda bulunmuştu. 
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"Tarım sektörü yeşil dönüşüme 

kesinlikle hazır değil" 
TGFD Genel Sekreteri İlknur Menlik Bloomberg HT'ye Türkiye'deki 

çiftçilerin yeşil dönüşüme hazır olmadıklarını söyledi. 

 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGFD) Genel Sekreteri 

İlknur Menlik, yeşil dönüşümde tarıma dair sıkıntıların çözülmemesi durumunda 

sınıfta kalınacağını söyledi. 

Bloomberg HT’ye konuk olan Menlik, “Ne tarlada ne ahırda Türkiye yeşil dönüşüme 

hazır değil. Çiftçimiz bunun farkında değil. Türkiye tarımının birinci dereceden 

problemi birincil üretimdeki kalitedir. İkinci problemi de ölçektir. Eğer bu iki tanesini 

çözemezsek biz yeşil dönüşümden çok ciddi sınıfta kalacağız” dedi. 

Menlik, gübre fiyatları hakkında ise şunları söyledi: 

“Gübre dünyada da bir sorun. Avrupa ve Çin’de yaşanmakta olan enerji krizinin 

etkisiyle birçok gübre fabrikası üretimini durdurdu. Gübre fiyatlarında yüzde 100’ün 

üzerinde bir artış söz konusu. Bitkisel üretimde gübre maliyetimiz son derece artmış 

durumda.” 
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Çiftçi Hasan’a değil, Vladimir’e 

destek 
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türk çiftçisi yerine başta Rus 

olmak üzere yabancı çiftçilerin desteklendiğini söyledi. 

 
Buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere çiftçinin ürünleri, devlet tarafından ithal 

ürünlere karşı ucuza alınıyor. Türk çiftçisi yerine başta Rus olmak üzere yabancı 

çiftçilerin desteklendiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “2021 

yılı hasatında Türk çiftçisine ödenen fiyatlarla ithalat yapılan ülkelerin çiftçilerine 

ödenen fiyatlar karşılaştırıldığında Türk çiftçisinin açıkça mağdur olduğu anlaşılıyor. 

Şöyle ki; en çok ithalatı yapılan 8 tarım ürünü dikkate alındığında, %21-195 arasında 

fazladan başka ülke çiftçilerine ödeme yapıldığı görülüyor. Bu 8 ürün de bizim 

topraklarımızda rahatlıkla yetişiyor ama biz kendi çiftçimize ‘Sen bunu yetiştir' diye 

destek vermiyoruz. Çiftçi Hasan'a verilenin 2 katı Vladimir'e veriliyor” dedi. 
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Tarım Bakanı yabancı çiftçiye desteği kabul etti 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap ile Türk çiftçisine verilmeyen paraların yabancı çiftçilere 

gittiğinin itiraf edildiğini söyleyen Okan Gaytancıoğlu, “Bakanın açıklaması aynı 

zamanda hesap kitap bilmezliğinin, dünyayı takip etmemenin itirafıdır” dedi. 
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Elvan: 'Yüksek kur hedefi' yorumları 

doğru değil 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik ve finansal istikrarı 

güçlendirip sağlıklı dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, “Düşük 

enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz” dedi. Elvan, 'ihracatı 

desteklemek amacıyla yüksek kur hedeflendiği' yorumlarının doğru 

olmadığını vurguladı. 

 
'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programında konuşan Hazine ve Maliye 

Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı, dengeli 

bir büyüme hedeflediklerini belirterek, “Düşük enflasyon ve kur istikrarına önem 

veriyoruz” dedi. Bakan Elvan, "hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek 

döviz kuru hedeflediğine" ilişkin yorumların doğru olmadığını söyledi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kararlarını günübirlik gelişmelere göre 

almadıklarını ve yönlerini tayin etmediklerini belirten Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bir taraftan küresel konjonktürün geleceğe yönelik olası etkilerini değerlendirirken, 

diğer taraftan güçlü Türkiye inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla 

çalışmalarımızı yürütüyoruz. Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı, 

dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için 

düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz. Ekonomi politikalarına güveni 

daha da artırıp ülke risk primimizi düşürmenin, piyasa istikrarını güçlendirmenin, yerli-

yabancı tüm yatırımcılar için elverişli bir ortam oluşturmanın gayreti içindeyiz." 

"Yılı, yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız" 
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Geçmiş yıllarda büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığın da yüksek, düşük 

olduğu dönemlerde ise cari açığın da düşük olduğunu, bu döngüyü kırmak, yapısal 

cari açığı azaltmak için önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini 

aktaran Elvan, şunları kaydetti: "Bu sene için öngördüğümüz yüzde 9'luk büyümeyi, 

milli gelire oran olarak yüzde 2'nin altında bir cari açıkla gerçekleştireceğiz. Yani yılı, 

geçmiş eğilimlerin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız. 

Uluslararası emtia ve enerji fiyatları aleyhimize işlese de bu başarılı performansta 4 

faktör rol oynuyor. Yapısal cari açığı azaltıcı yatırımlara öncelik veriyoruz. Artan dış 

talebin de etkisiyle güçlü bir ihracat performansı gösteriyoruz. Altın ithalatına ilişkin 

aldığımız önlemler, güçlü bir şekilde etkisini ortaya koydu. Turizmde, 2020'ye kıyasla 

çok daha iyi bir performansa imza attık." 

"Yüksek döviz kuru hedeflendiği yorumları doğru değil" 

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek 

döviz kuru hedeflediğine" ilişkin yorumlarla karşılaştıklarını aktararak, "Bu yorum 

doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada 

belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; verimlilik, yani üretkenlik artışından, inovatif 

kabiliyetlerinizden, teknolojiyi üretme ve kullanma becerinizden gelir. Verimlilik 

kazanımlarıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir" 

diye konuştu. 

"100 birime aldığımız doğalgazı 25 birime satıyoruz" 

Yurt dışından alınan doğal gazın daha düşük fiyatla vatandaşa sunulduğunu aktaran 

Elvan, şu anda ısınma amaçlı (yurt dışından) 100 birime aldıkları doğal gazı 

vatandaşlara 25 birime sattıklarını, elektriği ise üretim maliyetinin yüzde 50'si daha 

düşük bir fiyatla sunduklarını bildirdi. 

"2022'de yurt içinde döviz cinsi borçlanma planlamıyoruz" 

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 2022'nin, gelişmiş ülke merkez bankalarının para 

politikalarının etkili olacağı bir yıl olacağını belirterek, yurt dışı piyasalarda oynaklığın 

artacağı bir döneme girdiklerini, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının 

bu dönemde olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Elvan, 2022 yılı Hazine Finansman 

Programı'nı bu gelişmeleri dikkate alarak ihtiyatlı bir şekilde hazırladıklarını aktararak, 

"2022'de toplam 498 milyar lira tutarında borçlanmayı hedefliyoruz. Piyasa 

koşullarına bağlı olmakla birlikte önümüzdeki yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma 

yapmayı planlamıyoruz. Hazinemizin yeşil tahvil olarak da bilinen, sürdürülebilir tahvil 

ihraçlarına imkan verecek programımızı yakında tamamlamış olacağız" dedi. 

"Bankalar kredinin hangi amaçlarla kullanıldığını takip etmeli" 

Lütfi Elvan, bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısı ve aktif kalitesiyle sağlıklı bir 

yapı arz ettiğini belirterek, "Sektörün 2 konuyu hassasiyetle değerlendirmesini 
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istiyorum. Birincisi, kullandırılacak yeni kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracata 

yönelik olmasını çok önemsiyoruz. Kaynakların tahsisinde bankaların seçici ve odaklı 

bir yaklaşım içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Verilen kredinin hangi amaçlarla 

kullanıldığının takibi şart. 

İkincisi, bankacılık sektörümüz, teminata dayalı geleneksel kredilendirme 

yaklaşımının ötesine geçmeli diye düşünüyorum. Risk yönetimine dayalı finansman 

uygulamalarını yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu yönde bir yaklaşım, KOBİ'lerin, start-

up'ların yeterli finansal kaynağa ulaşmasında büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. 
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Moody's Türkiye için büyüme 

tahminini yükseltti 
Moody's, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan 

yüzde 9'a çıkardı.  

 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Global Makro Görünüm 2022-

23" raporunda Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 

9'a çıkardı.  

"Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin 

toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yapan Moody's, Türk 

hükümetinin 2023 yılında yapılacak genel seçimleri de düşünerek kredilerde artış 

destekli büyümeye öncelik vermeye devam edeceğini öngördü. 

Moody's bu öngörüsü çerçevesinde Türk ekonomisinin trendin üzerinde reel GSYH 

büyümesini 2022 ve 2023 yıllarında da devam ettireceğini tahmin ettiklerini belirterek, 

2022 büyüme beklentisini yüzde 4,8 ve 2023 büyüme tahminini yüzde 5 olarak ortaya 

koydu. 

Para politikası duruşunun TCMB'nin enflasyon hedefleme çerçevesinin güvenilirliğini 

ve liraya güveni zayıflattığını vurgulayan Moody's, "Enflasyon oranının çift hanelerde 

kalmaya devam etmesi büyük olasılık. Enflasyon oranın 2021 sonunda yüzde 19 ve 

üzerinde,  2022 sonunda ise yüzde  16 olacağını tahmin ediyoruz" dedi. 

Gelişen ekonomilerde yüzde 7,3 büyüme bekliyor 
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Moody’s, 2021'de G20 ekonomilerinin yüzde 5,8, G20'deki gelişmekte olan 

ekonomilerin ise yüzde 7,3 büyümesini öngörüyor. Gelecek yıl COVID-19 salgını, 

tedarik zinciri ve iş gücü darboğazına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğine 

yer verilen raporda, bu azalışların küresel ekonominin 2023’e kadar istikrarlı bir 

büyüme aşamasına girmesine izin vereceği öngörüldü. 

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5,8, 

2022'de yüzde 4,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. 

Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 4,9 ve 2022'de yüzde 

4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. 
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Erdoğan: Çift haneli büyüme 

rakamlarına ulaşacağımızı 

düşünüyoruz 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde 

bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına 

ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 

"Türkiye 2023 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. 

Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift 

haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Salgın nedeniyle küresel 

ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde 

yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Felaket tellallarına prim vermeden 

Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi 

sürdüreceğiz." 
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TÜFE’nin ne olacağını merak eden 

bu grafiğe baksın yeter! 

 
Alaattin AKTAŞ  

05 Kasım 2021 Cuma 

 

✔2003'ten 2018'e kadar "kardeş kardeş" birlikte giden Yİ-ÜFE ve TÜFE'nin 

yolları 2018'den itibaren ayrılmaya başladı. İki endeks arasında tam üçte birlik 

bir fark var. Bu fark tümüyle kapanmaz ama daralacak. 

✔ Üretici fiyatları bir süre sonra biraz aşağı gelecek ama asıl hareketlenme 

tüketici fiyatlarında ve yukarı yönde görülecek. 

Sayıları çoğu zaman hiç önyargısı olmadan davranan masum çocuklara benzetirim. 

Siz istediğiniz kadar yönlendirmeye çalışın, en azından belli bir dönem onlar 

bildiklerini yapar. Etkiniz bir yere kadardır. 

Çocuklar ve sayılar; masumdurlar. 

Çocukları önce ebeveyn, sonra çevre bir kalıba sokar, sokmaya çalışır. 

Sayıları ise herkes bir yöne çekiştirir. 

Çekiştirir de, hani bozuk saat bile günde en az iki kez doğruyu gösterir ya, o hesap 

sayıların da bir şekilde doğruları gösterme gibi bir “huyu” vardır. 

Tabii ki nereden baktığınıza ve özellikle ne görmek istediğinize bağlı olarak değişik 

yorumlar yapabilirsiniz. Sayının öncesini ve özellikle gidişatını görmezden gelerek o 

anki durumu okuma hatasına “bile isteye” düşebilirsiniz! 

Ama güneş balçıkla sıvanmaz! Siz görmek istemeseniz de sayının ortaya koyduğu 

tüm yalınlığıyla orada yatmaktadır. 
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TÜFE’yi merak edenlere kolaylık... 

TÜİK, üretici ve tüketici fiyat endekslerini 2003 yılını baz alarak hesaplıyor. Üretici 

fiyatlarında yaşanan artış ya da azalışlar, belli ölçüde olmak kaydıyla tüketici 

fiyatlarına yansır. Bu yansıma için sabit bir oran tabii ki verilemez. Çünkü tüketici 

fiyatlarındaki değişimi yalnızca maliyet yönüyle okumak doğru olmaz. Fiyatları 

etkileyen talep cephesi var, vatandaşın gelirindeki değişim gibi bir etken var. 

İki endeksin ortaya koyduğu artış ya da azalışlar arasında kısa vadede belirgin farklar 

olsa bile uzun vadede makas pek açılmaz. 

Ya da “Açılmazdı” demek belki de daha doğru! 

TÜİK’in Yİ-ÜFE ve TÜFE’yi 2003 yılını baz alarak hesapladığını belirttik. Yazımızda 

bir tablo ve grafiğe yer veriyoruz. 2003 yılının aralık ayından başlayarak her yılın 

sonundaki endeksler... Bu yılın da ekim ayındaki endeksleri aldık. 

İki endeks 2017 sonuna kadar “kardeş kardeş” gelmiş! Ne olduysa 2018 ile birlikte 

olmuş. Hani meşhur rahip krizini yaşamıştık ya, o yıl üretici fiyatları tüketici fiyatlarının 

yüzde 7.4 üstüne çıkmış. 2019’da biraz dengelenme var, oran yüzde 3’e gerilemiş. 

Sonrası felaket! 

2020 sonunda makas ilk kez yüzde 10’un üstünde. Yİ-ÜFE, TÜFE’den tam yüzde 

12.57 yukarıda. 

Meğer 2020 sonundaki tablo çok iyiymiş de fark etmemişiz. 

2003 yılı ortalaması 100 olan Yİ-ÜFE, bu yıl ekimde 780.45’e ulaşmış durumda. 

TÜFE’nin 2003 ortalaması da 100. Ama TÜFE bu yıl ekimde 584.32’de kalmış. 

Yani ekim ayı itibarıyla Yİ-ÜFE, TÜFE’nin tam yüzde 33.57 üstünde bulunuyor. İki 

endeks arasında üçte birlik bir fark oluşmuş durumda. 

Bu fark zaten grafikte kendini öylesine belli ediyor ki... 

Bundan sonra ne olur? 

Hem tablo, hem grafik çok açık; iki endeks arasında böylesine fark daha önce hiç 

görülmüş değil. Ama zaman içinde daha önceki yıllarda olduğu gibi iki endeksin 

birbirine yaklaşması beklenir. 

İyi de bu nasıl olacak, önemli olan bu. 

Bir kere önce şunu söylemek gerek; üretici fiyatlarındaki artışta sona gelinmedi. Hatta 

artış hız kazanarak devam edebilir. Bunun gerekçelerini dün yazdık. Siz “Kur artışına 
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dayalı enfl asyonla mücadele programı” yürüttüğünüz sürece bu artıştan kaçış yok. 

Yine dün vurguladık, yıllık ÜFE’de bir süre sonra yüzde 50 sınırı da aşılabilir. 

Üretici fiyatlarında artış devam ettiği sürece tüketicinin yönünü aşağı çevirmesi 

beklenemez. Elbette gün gelecek üretici fiyatları artık artmaz olacak ve yataya 

dönecek. Belki yavaş yavaş gerileme de görülecek. Ama iki endeks arasında üçte biri 

bulan bu devasa fark bir şekilde fiyatlara, yani tüketici fiyatlarına belli ölçüde de olsa 

yedirilecek. 

Bunun anlamı da açık; tüketici fiyatları artmaya devam edecek. Grafikteki o iki çizgi 

ne zaman birbirine yaklaşır ve bu yaklaşma hangi noktada olur, kestirmek zor ama 

üretici fiyatlarının hızla aşağı gelmesi pek beklenemeyeceğine göre demek ki 

çakışma yukarılarda bir yerde olacak. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/05/tablo1-Emxv.jpg
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Otomobilde geçen ay niye fiyat derlenemedi? 

✔ Çip krizi ve sıfır otomobil satışının neredeyse tümüyle durması ekimde 

otomobil fiyatlarında değişim olmadığı sonucunu verdi. Oysa zam birikiyor ve 

fiyat oluşacak ilk ayda TÜFE'ye devasa bir yansıma olacak. 

TÜİK önceki gün ekim ayı verilerini açıkladığında otomobil fiyatlarındaki durum çok 

dikkat çekti. TÜİK’e göre dizel otomobil fiyatları hiç değişmemişti, benzinli otomobil 

fiyatlarında ise yüzde 0.29 gibi çok az bir artış vardı. 

TÜFE içinde dizel otomobillerin yüzde 3.07, benzinli otomobillerin ise yüzde 4.13 

ağırlığı var. Yani otomobilin TÜFE’deki toplam ağırlığı yüzde 7.20 düzeyinde ve bu 

çok büyük bir oran. 

Şu durumda TÜİK toplamda yüzde 7.20 ağırlığı bulunan otomobildeki zamları 

endekse yansıtmamak için mi böyle bir yola başvurmuştu? Akla gelen soru buydu. 

Ama TÜİK’in niye böyle yapmak durumunda kaldığının bir açıklaması var. 

Bir kere TÜFE’de sıfır otomobiller kapsanıyor. İkinci eldeki hareketin ve fiyat 

değişimlerinin TÜFE’ye hiçbir etkisi yok. 

TÜİK, sıfır otomobiller için ancak bir alım satım söz konusu olduğu takdirde fiyat 

derlemesi yapıyor. Yoksa otomobil bayide duruyor ve aylarca satılmıyor; fiyatı da her 

ay değişiyor. Ya da bayide otomobil yok ama fiyat kağıt üstünde değişiklik gösteriyor. 

Bu durumlarda fiyat değişimi sıfır görünüyor. Çünkü TÜİK bir alım satım söz konusu 

olmadığı sürece bu otomobilin fiyatını endekse son alım satımdaki düzeyde 

yansıtıyor. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/11/05/tablo2-djyy.jpg
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Son dönemde sıfır otomobil üretim ve satışının özellikle çip krizi yüzünden büyük 

ölçüde sekteye uğramasından dolayı ekim ayında otomobilde fiyat derlenemediği 

belirtiliyor. 

Aslında bu durum yalnızca ekime özgü de değil; önceki birkaç ayda da benzer 

şekilde sağlıklı fiyat derlemek mümkün olmamıştı. 

Acısı fena çıkacak 

Otomobilin TÜFE’deki toplam ağırlığının yüzde 7.20 olduğunu belirttik. Ekimdeki sıfır 

artıştan sonra fiyat derlenecek ilk ayda yüklü bir zam da söz konusu olacağı için 

TÜFE’de hatırı sayılır bir etki görülecek. 

Otomobil fiyatları ilk fiyat derlemesinde örneğin yüzde 25 artsa, bu artıştan ilgili ayın 

enfl asyonuna yansıma tam 1.75 puan olacak. 
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“Ne işimize yarayacak ki?” 

sorusuyla büyüdük ya… 

 
Ferit Barış PARLAK  

05 Kasım 2021 Cuma 

 

Fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi derslerin geneli için… 

Öğrencilik yıllarında sormaya başlarız: 

“Bu bilgiler ne işimize yarayacak ki?!” 

*          *          * 

Bu repliği… 

Ebeveynlerimizden, çevremizdeki büyüklerimizden; 

Hatta üreticilerimizden, sanatçılarımızdan; 

Hatta ve maalesef ki ihracatçılarımızdan, eğitimcilerimizden de duyarız... 

*          *          * 

Graham Bell kendisine, 

“Telefon kimsede yok… 

Bende olsa ne işime yarayacak ki?” sorusunu sorsaydı… 

İcadı gerçekleştiremezdi… 

*          *          * 

Buharlı otomobili yapan Nicholas Cugnot kendisine, 
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“Yol yok, iz yok… 

Otomobil yapsam ne işime yaracak ki?!” sorusunu sorabilir, kendini engelleyebilirdi… 

*          *          * 

Tabi ki dünya ihtiyacına göre üretmek/geliştirmek çok önemli… 

Ama… 

3, 5, 15 yıl sonraki dünyanın ihtiyaç duyacağı şeyleri tahmin etmek, icat etmek, 

geliştirmek ve sunmak çok daha önemli… 

*          *          * 

Z neslinin sahip olacağı mesleklerin yüzde 65’inin, henüz dünya üzerinde olmayan 

meslekler olacağına yönelik tahminler… 

Bilimi kullanma zorunluluğumuzu gösteren diğer veri… 

*          *          * 

“Hayatın içinde ne işimize yarayacak ki?” dediğimiz “bilimler”, “gerçek hayat” için 

gerekli… 

Sorun çözmek için gerekli… 

Sorun oluşmaması için gerekli… 

Doğru karar alabilmek için de gerekli… 

VELHASIL… 

Bugün “enerjiden tarıma kimyaya” birçok ürünü başkasının geliştirdiği 

pille/tribünle/makineyle/bilgiyle/hammaddeyle üretiyorsak… 

Yapılanı/başkasının icat ettiğini yapmaya çalışıyorsak… 

Yabancı malını “aşkla” tüketiyorsak… 

Her alanda bilimsel ve evrensel uygulamalardan uzaklaşmaktır tek nedeni… 

Sonuç mu: “30 sent maliyetli bir kağıt parçasına (500 euro), zorlanarak 1 kamyon 

domates satmak...” 
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Abdulkadir Selvi 

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu 

engelleyebilecek mi? 

5 Kasım 2021 

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek 

için her yolu deniyor ama başarılı olabilecek mi emin değilim. 

Çünkü Ekrem İmamoğlu, yarın cumhurbaşkanı adayı olacakmış gibi çalışıyor. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla Volkswagen Arena’daki etkinlikle tam bir 

cumhurbaşkanı adaylığı provası yaptı. 

Volkswagen, Arena’daki ses ve ışık gösterisi için ciddi bir bütçe 

ayrılmış. İmamoğlu da o güne özel olarak hazırlanmış. İmamoğlu seçim 

kampanyasını başlatıyor. Sultanbeyli’yi ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı sıfatıyla değil, cumhurbaşkanı adayı havasında konuştu. 

İktidarı hedef aldı. “Artık yönetemiyorlar” dedi. “Ülkemizin bu idareden bir an 

önce kurtulması lazım” diye konuştu. 

Bunları niçin aktarıyorum? İmamoğlu, cumhurbaşkanını halkın seçeceğini biliyor. O 

nedenle cumhurbaşkanı adayının belirleneceği masaya isminin halkın en çok 

desteklediği aday olarak girmesini istiyor. O nedenle halk tabanını genişletmeye 

çalışıyor. Karadeniz ziyaretiyle milliyetçi ve muhafazakârların, Diyarbakır gezisi ile 

Kürtlerin desteğini kazanmayı amaçlıyor. 

İKİSİ ARASINDAKİ FARK 

Kılıçdaroğlu sürekli olarak zikzak çiziyor. Bir yanda HDP’nin desteğini sağlamak için 

Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyor, diğer yandan Yozgat’ta Kandil’i yerle yeksan 

etmekten söz ediyor. 

Bir yandan ülkenin tüm sorunlarını çözeceğini söylüyor, diğer yandan herkesi tehdit 

ediyor. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Ekrem İmamoğlu öyle yapmıyor. İlk zamanlardaki pırıltısını kaybetmesine, 

birinciliği Mansur Yavaş’a kaptırmasına rağmen halk tabanını güçlü tutmaya 

çalışıyor. 

BİLEK GÜREŞİ 

Böyle giderse Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun önünü kesmesi çok kolay 

gözükmüyor. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ana 

kadar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki rekabet sürecek. 

İmamoğlu, Meral ve Pervin Ablalarına güveniyor ama Kılıçdaroğlu’nun elindeki 

imkânlar da az değil. 

Bakalım bilek güreşini hangisi kazanacak... 

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 

BİR süredir AK Parti’nin rakibi ne CHP ne İYİ Parti ne HDP. AK Parti’nin 

rakibi “Ekonomi Partisi” diye yazıyorum. AK Parti, 3 Kasım seçimlerinde milletimiz 

tarafından 2001 ekonomik ve siyasi krizine çare olarak getirildi. 19 yılını doldurduğu 

iktidarı sürecinde ekonomik kriz yaşatmadı. Milletin refahını artırdı. Ama son 

dönemde pandeminin de etkisiyle ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Dar gelirli 

vatandaşlarımız ekonomik sıkıntıyı daha derinden hissediyor. Erdoğan, Türkiye’yi 

2001 krizinin ağır koşullarının içinden çıkarmış, 2008 yılındaki global krizin ülkemizi 

teğet geçmesini sağlamış, milli geliri yükseltmiş bir lider. Zaten kamuoyu 

araştırmalarında halkımız yine çare olarak Erdoğan’ı görüyor. Muhalefet liderlerinin 

kaldırdığı bir çöp yok ki millet Kılıçdaroğlu gelince ekonomiyi düzeltecek desin. 

ERDOĞAN YÜREĞİNDE HİSSEDER 

Ekonomiyle ilgili sorunları çözmek en çok Erdoğan’ın yapabileceği bir şey. Çünkü 

geçmişte yaptı. Ayrıca Erdoğan’ın insani yönü çok güçlü. O şimdiye 

kadar “Kimsesizlerin kimsesi olmuş” bir lider. Yoksul sofralarına bağdaş kurup 

onlarla aynı ekmeği paylaşmış birisi. Dahası Erdoğan ekonomiyi rakamlardan ibaret 

görmeyen bir lider. Fakir fukaranın yaşadığı geçim sıkıntısını yüreğinde hisseden 

birisi. O nedenle Erdoğan, ekonomik sorunlar çözülürken önceliğini insanların alım 

gücünün yükseltilmesine veriyor. “Ekonomik zorlukları vatandaşa yansıtmamak 

için çalışıyoruz” dedi. Hane halkının geçim seviyesini yükseltmek için bir çalışma 

yürütülüyor. 

ASGARİ ÜCRET 

Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak 

yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle 

yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi 

tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin 
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yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. 

Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının 

üzerinde duruluyor. 

Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için 

bir dizi hazırlık yürütülüyor. 

FACEBOOK TEMSİLCİSİ, MİLLETVEKİLLERİNİ ŞAŞIRTTI 

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman çok akıllı bir iş yapıyor. 

Sosyal medyayı, sosyal medyacılardan dinliyor. Sosyal medyadan daha çok nasıl 

yararlanabiliriz diye çaba gösteriyor. 

Dün Meclis Dijital Mecralar Komisyonunun konuğu, Facebook temsilcisiydi. 

Toplantıya Facebook’u temsilen katılan Azzam Alameddin’in ilginç bir özelliği ortaya 

çıktı. 

Facebook Ortadoğu ve Kuzey Afrika sorumlusu olan Azzam Alameddin, 

konuşmasına Türkçe başlayınca milletvekilleri şaşırdı. Azzam Alameddin Ürdünlü 

olduğunu ama ODTÜ Uluslararası İlişkiler’i bitirdiğini söyledi. Oldukça da pozitif 

mesajlar verdi. ”Biz her zaman diyaloğa açığız. Size dostluk elimizi uzatıyoruz. 

Benim kalbim Türkiye’den yana. Ben Türkiye’nin yanındayım. Sizin 

endişeleriniz bizim endişemiz” dedi. 

Bir ara Azzam Alameddin, Türk vatandaşı oldu mu acaba diye düşünmedim değil. 

Hani siyasete atılsa iş yapar. Çünkü bu yaklaşımı ile komisyon üyelerinin takdirini 

kazandı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da sosyal medya platformlarının 

Türkiye’de sözde değil özde temsilcilik açmalarını istediklerini söyledi. 

YOUTUBER’LAR DİNLENECEK 

Dijital Mecralar Komisyonu önümüzdeki günlerde Twitter, Amazon ve YouTube 

temsilcilerini dinleyecek. Bazı komisyon üyeleri ise Enes Batur, Ruhi Çenet gibi ünlü 

YouTuber’ların da dinlenilmesini öneriyorlar. Hüseyin Yayman’la konuştum. O daha 

çok dijital mecraların Türkiye’nin tanıtımında kullanılmasından 

yanaydı. “Önümüzdeki yıldan itibaren dijital diplomasi atağını 

başlatacağız” dedi. İlk defa duyduğum bir kavram. Sosyal medya kötülüklerin yanı 

sıra büyük imkânları da önünüze seriyor. 
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Esfender KORKMAZ 

AKP İktidarı neden yoksul istiyor? 

5 Kasım 2021 Cuma 

Hükümetin uygulamada yanlışları Ekonomiyi enflasyon kur tuzağına düşürdü. Ancak 

bir iktidar bu kadar yanlış nasıl yapar? O zaman da insanın aklına ''yoksa AKP iktidarı 

bilerek mi halkı yoksullaştırdı'' sorusu takılıyor. 

Böyle devam ederse, enflasyon- kur tuzağının iki ağır sonucu 

olacaktır; Birincisi… Yoksulluk artacak; İkincisi… Döviz borcu olanlar ve Türkiye, borç 

temerrütüne düşecektir. 

Aslında Türkiye de gelir dağılımında bozulma ve yoksulluk yeni değil, AKP iktidarında 

sürekli arttı. 

Gelir dağılımındaki bozulmayı TÜİK'in iki verisi gösteriyor; 

* 2005 yılında 0,380 olan gini katsayısı 2020 de 0410 oldu. Gini katsayısının 

büyümesi gelir dağılımında bozulmayı gösteriyor . 

* Nüfusun En zengin yüzde 20'si ile, en fakir yüzde 20'si arasındaki fark, 2005 yılında 

7,3 kat iken 2020 yılında 8 kata yükseldi. 

Gelir dağılımındaki bozulmanın nedenlerinden birisi enflasyondur. Özellikle sabit 

gelirlilerin satın alma gücü düştü. 

Artan işsizlik yoksulluk yarattı. 

AKP iktidarı, kamu-özel işbirliği anlaşması yoluyla, devlet imtiyazları ile, kamu 

bankaları yoluyla, bir kesimden bir kesime gelir ve  servet transferi yaptı. 

Cari açık, kaynak ve servet kaybı demektir. Topyekun yoksullaşma yarattı. 

Kur artışları, döviz borcu olanları ve halkı yoksullaştırdı. 

Gelir dağılımı ve yoksullaşmanın ekonomik ve sosyal istikrarı bozdu; 
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Piyasa ekonomisi arz- talep, üretim -tüketim, rekabet esasına göre çalışır. Gelir 

dağılımında aşırı bozulma aynı zamanda bu dengeleri  de bozar. 

Gelir dağılımı bozuksa, zengin ile fakirin satın alma gücü arasında uçurum varsa, 

gösteriş amaçlı tüketim artar. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğitim ve bilinç düzeyi gelişmemişse, yeraltı 

ekonomisi,  mafyasal kazançlar yüksekse gösteri amaçlı tüketim de artar. Söz gelimi 

Türkiye'de olan lüks araba sayısı, Avrupa ülkelerinden fazladır. 

Vehbi Koç her zaman kendi ürettiği arabalara binerdi. Türkiye'nin 1950 ile 1990 

arasında en büyük medya patronu, ithal arabaya binmezdi; Şöförü de yoktu. Kendisi 

kullanırdı. Buna mukabil, devletle özel sektör arasında iş yapan birçok insanın ve 

hepimizin bildiği suç örgütü liderlerinin, gazino patronlarının çok lüks arabalara 

bindiğine ve konvoylarla gezdiğine  şahit oluyoruz. 

Gelir dağılımı bozuksa; İkili piyasa oluşur. İşletmeler Yüksek gelirliler için daha lüks 

ve daha az mal üretimini tercih eder. Kapasite düşük kalır. Türkiye'de 2021 

sonbaharındayız. Ak Merkezde bir mağazada süet yelek fiyatı 16.000 liradır. 24.000 

liraya da palto var; 600 liraya da palto var. 

Dünyanın her tarafında pahalı lüks mallar var ve fakat hiçbir ülkede fiyatlar arasında 

Türkiye'deki kadar uçurum yoktur. Çünkü söz gelimi, Avrupa ülkelerinde asgari ücretli 

de taksitle ve krediyle araba alabilir. Türkiye'de asgari ücretlinin böyle bir şansı 

yoktur. Bunun için Türkiye'de gösteriş amaçlı tüketim yaygındır. 

Dahası; bu şartlarda firmalar daha düşük kapasitede daha lüks üretimi tercih ediyor 

ve düşük kapasitede çalışıyor. Lüks mal üreten daha fazla kar sağlıyor ve fakat aynı 

zamanda yatırımların bir kısmı atıl kalıyor. Potansiyel büyüme ve kalkınma imkanı 

daralıyor. 

Mamafih; Türkiye de bir söz var; Bir yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Gelir 

dağılımının aşırı bozuk olması, toplumsal huzurun bozulmasına neden oluyor. 

AKP iktidarı yoksulluğu kullanıyor. İşsiz ve yoksul kalanlara iş yaratmak yerine, para 

dağıtıyor. Biat kültürü oluşturuyor. 

Cemaatlere vakıflara kamu kaynaklarını, merkez devlet ve belediyelere dağıtarak, 

vakıf mallarını tahsis ederek, militan kadrolar yaratıyor. TÜRGEV'in bir toplantısında 

bu durum açıkça görüldü. AKP işsiz, yoksul ve parasız kalanları bu alanlara çekiyor 

ve kullanıyor. 

Yaşadıklarımız hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun içindir ki aklı selim sahibi 

olanlar AKP içinden bu işlere itiraz ediyor ve ayrılıyor. 

  



05.11.2021 

26 

 

 

İbrahim Kahveci 

Nasıl soyulursunuz? 

Soygun öyle her zaman “kaldır ellerini, sökül paraları” denilerek olmaz. Soygunun da 

farklı yöntemleri vardır. 

Mesela sermaye piyasaları buna çok müsaittir. Yılın ilk 6 ayında sadece 13 milyon 

ciro elde eden bir firmanın 252 milyon hissesinin 234 milyonu vatandaşa satılmıştır. 

Şirketi yüzde 8 imtiyazlı hisse ile yönetip %300 bedelli sermaye artırımla yine 

tamamına yakını vatandaştan olmak üzere 756 milyon lira daha para toplamaya izin 

verirseniz, bu organize bir ‘kamu izinli düzendir.’ 

Kemal Kılıçdaroğlu üst düzey bürokratlara “bu tür imzalar atmayın, yoksa hesabını 

vermek zorundasınız” derken aslında bunları görüyor ve izliyor. Üst düzey her 

bürokratın da kurumlarının alt birimlerindeki işleri takip etmesi gerekir. 

-Ne de olsa millet soyuluyor, ne de olsa Türk Halkı kaybediyor-. 

5-10 yıl önce özelleştirmeden alınan bir enerjinin nasıl oluyor da şimdilerde 5-10 kat 

fiyata halka satılabildiği de sistemin ve sorgunun bir başka boyutudur. Yatırım ve ek 

istihdam sağlamayan zerre şirket hissesi millete satılmamalıdır. Yol geçen hanı 

gibi her şeye izin verilemez. 

Biraz sorumluluk da olmalıdır. 

Bu işlere sonra bakarız. Umarım kurumlar sorumluluklarını üstlenir ve sonraki dönem 

için Türk Halkı’nı nasıl koruduklarını izah ederler. Aksi halde bu gidiş pek hayırlı 

değildir. 

TÜİK ve MAAŞLAR 

Biliyorsunuz ki genel olarak maaşlar özel sektörde olsun kamuda olsun enflasyona 

göre belirleniyor. 
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TÜİK bir tarafta raf fiyatlarını açıklıyor, diğer tarafta da üretici fiyatlarını ilan ediyor. 

Raf fiyatları bizlerin, yani tüketicilerin satın aldığı ürün fiyatlarıdır. Ya da ücretlilerin 

maaşlarına gösterge olan rakamlardır. 

Üretici fiyatları da devletin alacağı vergilere emsal teşkil eden göstergedir. 

Dün verdik bunu: TÜFE ortalama %17 ama ÜFE ortalama %36 

Devlet 2 alırken 1 veriyor. 

Adil mi? Yani verginiz alacağınız maaş zammının iki katı oranda artacak; iyi mi? 

Şimdi bu nasıl oluyor derseniz bir kaç örnekle izah edeceğim: 

Mesela BETAM kiraların %40’ın üzerinde arttığını hesaplıyor ama TÜİK sadece 

%12,6 arttı diyor. TÜİK verilerine göre otomobil fiyatlarına da zam gelmedi zaten. 

Ama ben bugün bir başka noktayı soracağım. Hani dün sorduğum süt ve süt ürünleri 

işine ek soru olacak. 

Dün dediğimiz süt işini tekrar edelim: Süt fiyatı bir yılda %37 artıyor ve süte bağlı 

ürünlerin de fiyatı bu civarda artış gösteriyor. Ama ne hikmetse tüketim ağırlığı 

en yüksek olan (enflasyona etkisi en yüksek) beyaz peynir fiyatı sadece yüzde 

6,6 artıyor. 

Mübarek sanki süt fiyatından hiç etkilenmemiş, sanki başka bir beyazdan 

yapılıyormuş gibi bir şey... 

Gelelim bugünkü konumuza. 

Giyim ürünlerine bakıyoruz. TÜİK bu sektörde yıllık fiyat artışının yüzde 8,08 

olduğunu açıklıyor. Yani enflasyon 19,89 ama giyim ürünlerine pek zam yapılmamış. 

Çünkü giyimde fiyatlar sadece %8,08 arttı diyor TÜİK. 

Gelin tüketim ağırlığı sırasına göre ürün bazında fiyat artışlarına bakalım: Erkek-

pantolon %20,6; kadın-pantolon %33,6; kadın-elbise %20,6; kadın-kazak %32,1; 

erkek-spor ayakkabı %18,5; erkek-gömlek %44,7; erkek-ayakkabı %19,6; kadın-

ayakkabı %15,9; çocuk-pantolon %22,6; çocuk-spor ayakkabı %26,2; kadın-iç 

çamaşırı %44,2; erkek-takım elbise %30,8; kadın-spor ayakkabı %22,0; kadın-

gömlek %30,9; etek %17,0; erkek-mont %39,7; erkek-kazak %27,2; eşarp %18,1; 

çocuk-eşofman %17,4; kadın-bot %27,3; kadın-kaban %34,6; erkek-iç çamaşırı 

%45,2; kadın-çorap %29,1; erkek-ceket %24,7; kadın-hırka %42,4.... 
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Burada 58 giyim ürününün en yüksek tüketimi olan 25’ini verdim. Fiyatı düşeni 

bırakın, fiyatı tek hane artan bir tane ürün yok. 58 ürünün fiyat artış ortalaması ise 

(basit) %28,0 ama TÜİK giyim sektöründe yıllık fiyat artışını %8,08 demiş. 

Acaba diyorum TÜİK giyim enflasyonunda 28 yazacağına sadece 8’mi yazdı. 

Çünkü bu durum bizlerin, yani ücretini enflasyona göre alan herkesin maaşından 

bir parça çalınıyor demektir. Ya da hak ettiği maaşının bir kısmı verilmiyor demektir. 

Bunu bir başka şekilde izah edelim: Giyim sektörünün toplam tüketim ağırlığı 

%5,8697. Bu ağırlığı %8,08 fiyat artışı ile çarptığımızda 19,89 enflasyonun 0,4743’ü 

giyimden geliyor. Yok eğer ürün fiyat artışlarının basit ortalamasını aldığımızda bu 

%28,0 fiyat artışı demektir. İşte %5,8697’yi bu fiyat artışı ile hesaplarsak giyimin 

enflasyon etkisi 0,4743 yerine 1,6670 çıkar. O zaman da toplam enflasyon 19,89 

yerine %21,08 olur. 

Burada basit hesaplar kullandık. Mesele ürün bazında artan fiyatların sektör bazında 

enflasyona nasıl yansımadığını göstermek istememizdir. 

Nereden bakarsak bakalım ürün bazında artan fiyatların hesabı sektör fiyat artışına 

yansımış olsaydı enflasyon yaklaşık olarak 1,0 tam puan daha yüksek olacaktı. Ya 

da maaşınızdan, yapılacak ücret artışınızdan yüzde 1,0 kaybetmemiş 

olacaktınız. 

Sorumuz şudur: Ürün fiyatları artan bir sektörde toplam fiyatlar nasıl artmamış 

oluyor? 

Bunu bilen varsa lütfen cevaplasın, ya da ücret artışlarına sahip çıksın. Emekli, işçi, 

memur enflasyona bakıyor ve ona göre zam veriliyor. 

Hatırlatmak isterim. 
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05 Kasım 2021, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Cumhurbaşkanı’nın sağlığı 
 

Türkiye'de iktidar çok hazırlıklı şekilde 2023 seçimleri için düğmeye bastı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Turkuvaz Medya'ya gönderdiği mesajda, seçim 

hazırlıklarının ipuçları fazlasıyla vardı. 

 

Erdoğan'ın hedefleri arasında çift haneli kalkınma, 200 milyar doları çok aşan ihracat 

da var. 

 

Bu arada hepimizin şikâyet ettiği enerji fiyatlarının tahlilini de yaptı ve devletin büyük 

ölçüde fiyatları sübvanse ettiğini açıkladı. 

 

İLHAM NEREDEN GELDİ? 

 

Burada önemli olan, iktidarın hazırlıklarından çok muhalefetteki kafa karışıklığıdır. 

Örneğin, Kemal Kılıçdaroğlu dün ne dediyse bugün tam tersini hiç sıkılmadan 

söyleyebiliyor. 

 

Aynı şekilde milliyetçi geçinen İYİ Parti'nin Başkanı Akşener, hık mık 

ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK, PYD ve HDP ile yakınlığını örtmeye 

çalışıyor. 

 

Aslında bütün bunlara alıştık. Ve hâlâ Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu 

kimin getirdiğini tam olarak teşhis edemedik. 

 

Veya Meral Akşener'e, MHP'yi bölecek bir parti kurdurma ilhamının FETÖ'den mi 

geldiğini tam kanıtlayamadık. 

 

ÇAKALLARA DİKKAT! 

 

Bu arada daha ciddi bir durum çıktı. Kendilerini siyaset heveslisi gibi gösteren bazı 

çakallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ve hayatı üzerinde sosyal medyada 

spekülasyon yapmaya başladılar. Bu durum utanç ötesidir. 

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/turkuvaz-medya
https://www.sabah.com.tr/haberleri/iyi-parti
https://www.sabah.com.tr/haberleri/cumhuriyet-halk-partisi
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Ayrıca bu çakallar, Türkiye'nin geçmişte yaşadıklarını hiç bilmiyorlar. Düşünün ki 

bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 

1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu. Ama kimse onu seçimle 

yenemedi. 

 

Menderes, Londra'ya Kıbrıs zirvesi için giderken uçağı düştü. O günün çakalları çok 

sevindiler ama Menderes kazadan sağ kurtuldu. 

 

Sonunda hepimizi rezil eden bir durum çıktı ortaya. Türkiye'de darbeciler, Adnan 

Menderes'i idam ettiler ve Türkiye en az 30 yıl geriye gitti. 

 

Türkiye'nin bugününü, siyasetini değerlendirirken çakallıkları devre dışı bırakmaya 

çalışmalıyız. 

 

Bunlar sadece kendilerine değil, tüm ülkeye kötülük yapıyorlar. 

  

https://www.sabah.com.tr/haberleri/londra


05.11.2021 

31 

 

 
Saygı Öztürk 

İşte o protokol 

Muhalefet partisi temsilcilerinden “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi- 

GPS” sıkça duyuyoruz. Bunu duyuyoruz ama içinde neler olduğunu açıkçası pek 

bilenimiz yok. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi. Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet 

Partisi, marka haline gelen “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”in içini doldurmak 

için çalışıyor. Bugüne kadar ikisi uzaktan olmak üzere her partiden birer hukukçu 4 

kez bir araya geldi. 

Toplantılara CHP'den Muharrem Erkek, İYİ Parti'den Bahadır Erdem, DEVA 

Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün, Demokrat 

Parti'den Bülent Şahinalp, Saadet Partisi'nden Bülent Kaya katılıyor. Şu anda 

yürütülen toplantılarda genelde görüş birliği hakim. 

TOPLANTI PROTOKOLÜ 

Belirlenen konular 3 ana başlık altında toplanmış. Girişi dört maddeden oluşuyor. 

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in temel esasları başlığı altında; yasama beş ana, 

27 alt başlıktan, yürütme dört ana 17 alt başlıktan, yargı yedi ana, 19 alt başlıktan 

oluşuyor. Demokratik bir sistemin temel esasları başlığı da üç ana dokuz alt başlık 

olmak üzere toplam 101 maddeden oluşuyor. 

Maddeler tek tek ele alınıyor. Örneğin seçim barajının tamamen kaldırılması da 

gündemde. Siyasi partilerde lider ağırlığına son verilmesi, ön seçimler yapılması gibi 

toplumun beklediği, özlediği birçok konu enine-boyuna tartışılıyor. Çalışmalar 

tamamlandıktan sonra liderler bir araya gelecek ve rapora son şeklini verdikten sonra 

özeti kamuoyuna açıklanacak. 

UYUMLU BİR ÇALIŞMA 

Belirlenen konularda siyasi partiler arasında görüş birliği var. Örneğin, hepsi ülkedeki 

yolsuzluklardan yakınıyor, bunun nasıl önlenmesi gerektiği üzerinde duruyor. 

Yargının durumu yine öncelikler arasında. Hakimler Kurulu ayrı, Savcılar Kurulu ayrı 

olacak. 

https://www.sozcu.com.tr/kategori/yazarlar/saygi-ozturk/?utm_source=yazardetay&utm_medium=free&utm_campaign=yazar_tumyazilar
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Taraflar arasında imzalanan protokolün giriş bölümünde şu konular yer alıyor: 

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne nasıl gelindi? 

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne neden karşı çıkıyoruz? 

-GPS önerimizle geçmişe dönmeyi reddediyoruz! 

-Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in temel esasları: 

– Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in temel esasları: Yasama. Yasamanın 

oluşumu. 

– Seçimler: Meclisin görev süresi. Seçim barajı. Seçim sistemi. 

– Siyasi partiler hakkında genel tutum (Anayasa 68, 69): Parti içi demokrasinin 

güçlendirilmesi. Siyasetin finansmanın şeffaflaştırılması. Hazine yardımları. 

– Yasama çalışmaları: Meclis iç tüzüğü. Yasama bağışıklığı. 

– Kanun yapım süreçleri: Torba kanun usulü. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

yetkisi. Cumhurbaşkanının kanunlara ilişkin veto yetkisi. Halk girişimi ve halk vetosu 

önerisi. Komisyonların güçlendirilmesi. Kanun yapım süreçlerinde muhalefet hakkı. 

– TBMM'nin denetim yetkisi: Sözlü soru önergesi. Yazılı soru önergesi. Gensoru. 

Genel görüşme ve Meclis araştırması. Meclis soruşturması. Kamu kuramlarının 

Meclis denetimi kapsamına alınması. Komisyonların denetim görevi. Genel denetim. 

Denetim komisyonları. 

– Bütçe Hakkı: TBMM'nin görev ve yetkileri. Sayıştay'ın görev ve yetkileri 

– Yürütme: Cumhurbaşkanı. Seçim Usulü. Görev Süresi ve Adaylık Sayısı. 

Tarafsızlığı. Sorumluluğu-sorumsuzluğu ve karşı-imza kuralı. 

– Görev ve yetkileri: Yasamaya ilişkin görevleri. Yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri. 

Yargıya ilişkin görev ve yetkileri. 

– Bakanlar Kurulu: Başbakanın seçim usulü. Bakanlar Kurulu'nun oluşumu. 

Bakanlar Kurulu'nun sorumluluğu. 

– Yönetimde İstikrar: Yapıcı güvensizlik oyu. 
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– Olağanüstü Hal (OHAL) yönetimi: OHAL ilan etme yetkisi. OHAL süreleri. 

– OHAL Kararnameleri: Kararnamelerin kapsamı. Yargısal denetimi. 

– Yargı: Hakimlik ve Savcılık mesleği ile yargı sistemine ilişkin öneriler. Hakimler ve 

Savcılar Kurulu. Yapısı. Üye seçimi. Görev ve yetkileri. Kurul kararlarının yargı 

denetimi. 

– Anayasa Mahkemesi: Yapısı-çalışma usulü. Üye seçimi. Görev ve yetkileri. 

Anayasal denetimin Kapsamı. İptal davası açma yetkisi. Yüce Divan. Anayasa 

Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının 

tanınması için atılacak adımlar. 

– Yüksek Yargı Organları: Danıştay'a üye seçimi. Yargıtay'a üye seçimi. 

– Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı. 

– Sayıştay: Yapısı.Üye Seçimi. Görev ve yetkileri. Denetim kapsamı. 

– Barolar ve Türkiye Barolar Birliği: Anayasal statü. Çoklu baro. 

– Demokratik bir sistemin temel esasları. 

– Temel hak ve hürriyetler: İfade, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının güvence 

altına alınması. Basın özgürlüğü -RTÜK'ün yapısı ve seçim usulü. 

– Çevresel Haklar ve sürdürülebilirlik 

– Kamu yönetimi: Kamu yönetiminde esas alınacak İlkeler. Kamuya alım 

süreçlerinde liyakat ve mülakat usulü. Yolsuzlukla etkin mücadele için atılması 

gereken adımlar. Yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler. Üniversiteler ve akademik 

özgürlük Düzenleyici ve denetleyici kurumlar. 

– Siyasi Etik Kanunu 

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem denilince akla yalnız TBMM gelmesin. Ülkemizin 

hemen her kritik konusu ele alınıyor. Bununla da kalmayacak, liderler toplantılarında 

kapsamı belki daha da genişletilecek. 
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“Bekle babam bekle” de nereye kadar? 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 132 bin kişi kamudaki görevlerinden 

çıkarıldı. Emekli olanlardan bazılarının unvan ve rütbeleri geri alındı. Olağanüstü Hal 

(OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç 

edilenlerin durumu kurulan komisyon tarafından inceleniyor. Bugüne kadar ihraç 

edilenlerden 15 bin 50'sinin mesleklerine dönüş yolu açıldı. Halen 8 bin 315 dosya 

ise incelenmeyi bekliyor. Yeter insanları bu kadar bekletmeni… 

İhraç edilenlerden 15 bin 50 kişinin dönüş yolu 6 yıl sonra açıldı açılmasına ama 

kendilerinin ailesinin, çevresindekilerin neler çektiğini tahmin edemezsiniz. Yasa dışı 

yapılarla ilişkisi olmasa bile amirleriyle farklı düşündükleri için birçok kişinin 

haksızlıklara uğradığı da sıkça konuşuluyordu. 

BUNLAR DA YETMİYOR 

Şemsi Kandemir, emekli 2. Sınıf Emniyet Müdürü'ydü. Hakkında soruşturma açıldı. 

Tam 50 ay önce savcılık, hakkında ‘Kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verdi. 21 ay 

önce hiçbir sakınca yoktur denilerek Ankara Valiliği'nce tarafına pasaport verildi. 

Emeklilik rütbe ve bağlı hakları geri alınmış olan ve halen dosyası OHAL 

Komisyonu'nda olumlu veya olumsuz hiçbir sonuca ulaşmadan bekleyenlerden. 

Elbette bu terör örgütüne katılan, faaliyet yürütenler vardır ve süratle bulunmalıdır. 

Ancak hukukun temel ilkesi gereği doğru kişiler olmalı. Suç varsa kişiseldir ve 

toptancı anlayış doğru değildir. Sadece olumsuz uç örnekleri vererek sanki herkes 

böyleymiş diye, her insanı aynı torbaya koyarak değerlendirmek makul ve mantıklı 

olamaz. 

CEVABI BULUNAMIYOR 

Şemsi Kandemir, “Size yaşadıklarımı, yıllardır cevabını bulamadığım sorularımla 

birlikte anlatacağım. Sizden isteğim eğer mümkünse beni FETÖMETRE denilen 

uygulama başta olmak üzere hangi kamu kurumu istiyorsa her türlü sorgulama, 

inceleme, değerlendirme yapması… Uygun görülen herkesle görüşmeye 

hazırım” diyor ve şunları anlatıyor: 

“OHAL Komisyonu, aşağıda son durumumu gösteren süreler ve belgelere 

rağmen halen her nedense ve neyi bulamadıkları için beklediklerini 

anlamamakla beraber incelemeyi sürdürmektedir. Herhalde ağır cezalık bir suç 

işlense- hangi suç olursa olsun-  yaklaşık olarak 6 yılda her türlü bilgi- belge 

toplanır ve kişiye masumsun veya suçlusun diyerek bir sonuca varılırdı. Süreç 

zor ve karmaşıktır, doğrudur ama artık yetmez mi? İncelenen ve beklenen 

nedir? Aklım almamakla birlikte dosyam halen OHAL Komisyonu'nda 
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beklemektedir. Ayrıca ‘Bu kişinin bir şeyleri zamanla çıkabilir' mantığı doğru bir 

mantık ve yaklaşım değildir. Çünkü hukuk devletleri varsayım ve ihtimallerle 

değil somut, net, evrensel maddi gerçeklerle yürürler. Kaldı ki zaten her ne 

zaman olursa olsun yeni ve olumsuz bir durum ortaya çıkarsa devletimiz 

hemen gereğini yapabilecek kudrettedir.” 

NE BEKLENİYOR? 

Şemsi Kandemir'in istediği kayırma, torpil değil. 6 yıldır bekleyen dosyası hakkında 

karar verilmesini istiyor. Dosyayı inceleseler şunları görecekler: 

Şemsi Kandemir'in emeklilik, rütbe hakları 29 Temmuz 2016'da (60 ay önce) alındı. 

Kandemir, 17 Temmuz 2017'da OHAL Komisyonu'na (51 ay önce) başvurdu. 

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Ağustos 2017'de (50 ay önce) 

takipsizlik kararı verdi. Ankara Valiliği de  27 Ocak 2020'de (21 ay önce) pasaport 

verdi. 

Kandemir, belgelerini gösterip, “Bu belgeler dikkate alındığında bir hukuk 

devletinde ben suçlu muyum? Masum muyum? Eğer suçluysam ve bir şey 

varsa devletim neden gereğini yapmıyor? Yok, eğer ben masumsam yaşanan 

bu sıkıntı ve çaresizlikler neden sona ermiyor? Yazılı ve görsel medyada üst 

düzey yetkililerin, takipsizlik ve beraat alanların dosyalarına OHAL 

Komisyonu'nda öncelik verileceğini defalarca belirtilmesine rağmen 

uygulamada bunlar yok” diyor. 

Elinde her türlü bilgi ve belge olan komisyonun, bir insanla ilgili “Suçlusun” veya 

“Masumsun” demesi bu kadar zor olmamalı. Hukuk devletinde insan masumiyetini 

belgelemek için daha ne yapabilir? 

GEÇ GELEN ADALET 

Adaletle ilgili konuşulduğunda “Hz. Ömer adaleti”, “Adalet mülkün temelidir”, 

“Geç gelen adalet, adalet değildir”, “Hukukun üstünlüğü”, “Lekelenmeme 

hakkı”, “Masumiyet karinesi” sözlerini sıkça duyarız. Adli ve idari konuların 

birbirinden bağımsız olduğu ifade edilir ama sonucunda hukuken masumiyeti 

belgelenenler idari yönden neden yıllarca bekletilir ve sonuca varılamaz? 

Kandemir, “En kötüsü de bu süreç ne zaman bitecek, nasıl bitecek, beklenen 

nedir, neden yaşanmaktadır gibi karanlığın içinde kalan cevapsız 

sorulardır” diyor. 

DAHA NE YAPSIN? 
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OHAL kararlarını İnceleme Komisyonu kurulmadan önce de Şemsi Kandemir boş 

durmamış. Dosyasını hazırlayıp 1 Kasım 2016'da Başbakanlığa başvurmuş. Aynı 

gün İçişleri Bakanlığı'na elden dosyasını teslim etmiş. Bir gün sonra Başbakanlık 

İletişim Merkezi'ne (BİMER), üç gün sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne 

(CİMER) durumunu yazmış. 

“Bekle babam bekle” diyorlar da nereye kadar? 
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Hangisi doğru bir karar verin 

Türkiye’nin en güvenilir kurumu olma yolunda hızla ilerleyen ve zirveye yaklaşan 

TÜİK enflasyon rakamını açıkladı. 

Güven abidesi kuruma göre Türkiye’de geçtiğimiz 12 ayın enflasyonu yüzde 19,9 

olmuş. 

Yersen diyeceğim ama yiyemezsiniz çünkü yiyecekte enflasyon yüzde 30. 

Aynı TÜİK’e göre devletin gelecek yıl vergi, harç, değerli kağıt, ceza, rüsum gibi 

şeylere yapacağı zam miktarını belirlemeye yarayan “yeniden değerleme oranı” ise 

yüzde 36,2. 

Neredeyse enflasyonun iki katı. 

Enflasyon yüzde 19,9 ise yeniden değerleme oranı niye bunun neredeyse iki katı? 

Yeniden değerleme oranı yüzde 36 ise enflasyon nasıl oluyor da bunun yarısı 

olabiliyor! 

Bu sorunun yanıtı TÜİK’in güvenilirliğinde yatıyor aslında. 

Kurum çok açık biçimde bizimle ve aklımızla alay ediyor. 

İkisinin birden doğru hesaplanmış olamayacağı açık. 

Ya biri doğru ve gerçekçi ya diğeri. 

Bakalım iktidarımız TÜİK’in bu şahane hesabını nasıl değerlendirecek. 

Maaşlara enflasyona göre zam yapıp, vergilere ve cezalara yeniden değerleme 

oranına göre mi! 

Yoksa devlette hala vicdanlı birileri kaldıysa çıkıp “Böyle saçmalık olmaz” diyerek hiç 

değilse yeniden değerlemeyi enflasyon oranına çekecek mi! 

Hep birlikte göreceğiz. 
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Pek yakında. 

İnsaflısı yüzde 148 

Gelelim enerjinin fiyatlanması meselesine. 

Evlerde kullanılan doğalgaza malum nedenlerle nispeten düşük oranlı zam 

yapılırken, sanayi ve elektrik enerjisi üreten doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan 

doğalgaza bu yıl içinde yapılan zam oranlarını hiç hesapladınız mı! 

Hesapladıysanız hiç zahmet etmeyin, ben sizin için hesapladım. 

Sanayi doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve 

Haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken; Temmuz ayında yüzde 20, Ekim’de 

yüzde 15 ve son olarak Kasım ayında da yüzde 48 oranında zamlandı. Sanayi 

doğalgaz tarifesi böylece 2021 yılı içerisinde, bir yıl öncesine göre yüzde 115 

oranında zamlanmış oldu. Elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi ise 2021 yılı 

içerisinde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yüzde 1’er oranında; Mayıs ayında 

yüzde 12; Haziran ayında yüzde 5; Temmuz ayında yüzde 20; Ekim ayında yüzde 15 

ve son olarak Kasım ayında da yüzde 47 oranında zamlandı. Buna göre elektrik 

santrallerinin doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde yüzde 148,5 oranında arttı. Elektrik 

üretiminde doğal gazın payı ise 2020 ortalamasında %22,7 iken, 2021 Ağustos 

ayında bu pay %31,25 oldu. 

Sanayi ve dönüşüm santralleri Türkiye’deki toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 70’ine 

yakınını yapıyorlar. 

Yani bu zamların enflasyona etkisi zaten büyük olacak ve silsile halinde bir zam 

furyası başlatacak ama sadece elektrik fiyatlarında bile korkunç artılar olması 

kaçınılmaz. 

Pek yakında “Fazla ampul yakmayın. Gözleriniz tembelleşir. Loş ışıkta okuyun. 

Televizyon falan da izlemeyin” denmesi yakındır. 

Ancak “Ampulleri söndürün” demek malum sebepler nedeniyle çok da iyi bir siyasi 

mesaj olarak algılanmayacaktır. 

Yuh olsun böyle oda başkanına 

Hala takatiniz kaldı ise bizimle kafa bulmaya devam eden bir diğer kişiyi takdim 

etmek istiyorum. 

O kişi son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan biri. 

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu. 

Hani şu geçenlerde taksisinde “hileli taksimetre” yakalanan şahıs. 
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Beyefendi taciz ve tecavüzden sabıkalı oldukları için taksi şoförlük lisansları iptal 

edilenler için af istemiş. 

Daha basit bir anlatımla taciz ve tecavüz suçlularının taksi şoförü olabilmesini 

istemiş. 

Şaka yapmıyorum. 

Gerçekten istemiş. 

Normalde devlet böyle karar alsa, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı olarak çıkıp, “Biz 

bu kararı kabul edemeyiz. İnsanların eşinin, kızının bindiği taksilerimizde böyle bir 

olasılığın müşterilerimizi rahatsız etmesine izin veremeyiz” demesi gerekirken bu zat 

“Tacizciler ve tecavüzcüler mesleğe geri dönsün” diyebiliyor. 

Şakası bile olmayacak kadar rezil, pis, utanmazca bir talep. 

Benim eşim, evladım işten ya da okuldan çıkıp eve gelmek için zor bela da olsa bir 

taksi bulup binecek ve o taksiyi bir tecavüz suçlusunun kullanması ihtimal dahilinde 

olacak. 

Yuh artık Eyüp Aksu. 

Yuh. 

O taksilere sen bindir karını, kızını. 

Ama sende kabahat yok. 

O odaya seni başkan yapanda kabahat. 

Hıyanet-i vataniye 

Şu anda Avrupa Kupaları’nda başarılı sonuçlar elde eden ve ülke puanına katkıda 

bulunan tek takım Galatasaray. 

Ve bugün çok önemli bir maçta, kendi sahasında Lokomotif Moskova’nın karşısına 

çıkacak. 

Bu maç öncesi Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu ve bu maçta 

tribünleri tam kapasite ile doldurmak istediğini söyledi. 

Çünkü zaten tribünlerdeki yarı yarıya sınırlaması bu hafta sonunda kalkacak. 

Galatasaray da bunun uluslararası bir maç nedeniyle 3 gün önce başlamasını talep 

etti. 

Federasyon’dan gelen yanıt ise “Ret” oldu. 
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Anlaşılan o ki, Galatasaray’ın Avrupa Kupaları’nda başarılı olma ihtimali Futbol 

Federasyonu’nu oldukça rahatsız etmiş. 

Türkiye’de MHK ile zaten Galatasaray ve Fenerbahçe’yi doğrayabiliyorlar. 

Ama güçlerinin yetmediği UEFA maçlarında da bir kötülük yapmanın yolunu 

bulmuşlar. 

Böyle bir eylemin adı yasada “Hıyanet-i vataniye” olarak geçer. 

Ve suçtan azade kimse yoktur. 

NE ZAMAN ADAM OLURUZ? 

Biyolojiye sığınarak siyaset yapılmayacağını anladığımız zaman. 

 


