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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
7 Haziran 2021 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

–– Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210607-9.htm
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Kuraklıktan etkilenen çiftçiye dekar 

başına 100 TL destek 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuraklığın oluştuğu bölgelerde 

hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini belirtti. 

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek 

üreticilerine de verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan 

ödeme yapılacak. 

 
Türkiye'de kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkilerken, çiftçilerin bazı borçlarının 

ertelenmesi kararı alındı. 

Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuraklığın oluştuğu 

bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası 

ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz." açıklamasında bulundu. 

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

"Bu sene salgının sebep olduğu sıkıntılar yanında dünyanın birçok yerinde maalesef 

meteorolojik açıdan kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın etkilerini azaltmak üzere basınçlı 

sulama sistemi kuran çiftçilerimize bu yıl 150 milyon lira ilave hibe desteğini zaten 

başlatmıştık. Kuraklığın oluştuğu bölgelerde il, ilçe hasar tespit çalışmaları sahada 

hızla devam ediyor. Bu çalışmaların sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz. 
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Kuraklık sigortasında TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, 

hasar ödeme oranını da yüzde 80'e çıkartıyoruz. Ayrıca kuru tarımın yapıldığı 

bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, nohut ve 

mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan 

ödeme yapacağız. Böylece kuraklıktan verim kaybı yaşamış buğday üreticimiz 

mazot, gübre desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 

liraya kadar destekleme ödemesinden yararlanabilecek." 

Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e yükseldi 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) Mayıs ayı kuraklık raporuna göre Mayıs 

ayında yağışların yetersiz olmasıyla kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı. 

Rapora göre Mayıs ayında kuraklıktan en fazla zarar gören ürünler arpa, buğday ve 

kırmızı mercimek oldu. Mayıs ayında yeterli yağış alınabilseydi buğday rekoltesi 18 

milyon tonun üzerinde, arpa rekoltesi de 7,5 milyon ton civarında olması 

bekleniyordu. Raporda buğdayda 18 milyon tonun, arpada 7 milyon tonun ve 

mercimekte ise 250 bin tonun altında bir rekolte tahmin edildi. 
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Şarbon hastalığı için hayvan 

sahiplerine tazminat ödenecek 
Şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen 

sığır, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek 

kıymetlerinin dörtte üçü oranında tazminat ödenecek. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikle, hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceği, ödeme 

yapılacak yeri ve uygulama zamanı hükme bağlandı. 

Düzenleme kapsamındaki hastalıklar arasına şarbon da eklendi. Buna göre, 

şarbondan dolayı yerel kıymet takdir komisyonunca belirlenen miktarlar üzerinden ve 

yönetmelikteki esaslara göre hayvan sahiplerine tazminat ödenecek. 

Tazminat tutarı, şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit 

edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek 

kıymetlerinin dörtte üçü oranında olacak. 

Şarbon hastalığının resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas 

oluşturacak. 
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Tarımda tarihin en yüksek ocak-

mayıs ihracatı 
Tarım sektörü, 11 milyar doları aşan dış satımla tarihinin en yüksek 

ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. 

 
Türkiye'nin tarım ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 18,2 artışla 11 milyar 57 milyon 202 bin dolara ulaştı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 

ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 

milyon 210 bin dolara, ocak-mayıs döneminde de yüzde 38,3 yükselerek 85 milyar 

219 milyon 653 bin dolara çıktı. 

Tarım sektörünün ocak-mayıs döneminde dış satımlarına bakıldığında Ocak-Mayıs 

2021 tarihin en yüksek 5 aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. Tarım sektörü böyle 

ocak-mayıs döneminde ilk defa 10 milyar doları aşmış oldu. 

Yılın 5 ayında sanayi ihracatı yüzde 40,4 artarak 63 milyar 934 milyon 543 bin dolara, 

madencilik ihracatı da yüzde 51 yükselerek 2 milyar 320 milyon 556 bin dolara çıktı. 

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 5 ayında toplam ihracatın yüzde 13'ünü oluşturdu. 

En fazla ihracatı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi 

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 3 milyar 389 

milyon 509 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi. 
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Bu sektörü 2 milyar 601 milyon 226 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 1 

milyar 221 milyon 160 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyar 177 

milyon 197 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 890 milyon 481 bin dolarla fındık ve 

mamulleri, 742 milyon 585 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 574 milyon 57 bin 

dolarla kuru meyve ve mamulleri, 272 milyon 130 bin dolarla tütün, 113 milyon 148 

bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi. 

Tarıma bağlı sektörler arasında en az dış satımı 75 milyon 709 bin dolarla süs 

bitkileri ve mamulleri yaptı. 

Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle atağa kalktı 

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i ilk beş ayda ihracatını artırdı. Tarıma 

bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 51,6 ile 

süs bitkileri ve mamulleri oldu. 

Süs bitkileri ve mamulleri tarım bünyesindeki sektörler arasında en az dış satımı 

gerçekleştirmesine karşın ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu. 

Bu sektörü yüzde 29,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 28,8 ile yaş 

meyve ve sebze, yüzde 28,1 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 16,9 ile 

hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 11,7 ile meyve sebze mamulleri, 

yüzde 11,6 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 2,3 ile fındık ve mamulleri takip etti. 

Bu dönemde, zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı yüzde 7,1, tütün sektörünün 

dış satımı yüzde 20,4 azalış kaydetti. 
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Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin 

borçlarına erteleme 
Türkiye'de yaşanan kuraklığın tarım üzerindeki olumsuz etkileri sürerken, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik 

destekleri açıkladı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “MFA Kocayusuf Maske 

Fabrikası Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmasında, kuraklığın oluştuğu bölgelerde 

hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerine olan borçlarının ertelendiğini duyurdu. 

Erdoğan, Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğinin önümüzdeki yıl yüzde 

70'e, hasar ödeme oranının da yüzde 80'e çıkarıldığını açıkladı. 

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine 

verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Mazot-

gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile dekara 151 liraya kadar destek verilecek. 

Ayrıca Erdoğan, 31 bin sanatçıya 250 milyon lira, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira 

destek sağlanacağını duyurdu.  
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158 milyon liralık tarımsal destek 

ödemesi yapılacak 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri 

kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık ödemelerin bugün üreticilerin 

hesabına yatırılacağını bildirdi. 

 
Tarımsal destek kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık ödeme bugün yapılacak. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerini bugün saat 

18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını kaydetti. 

Mazot, gübre desteği kapsamında aralarında Antalya, Bingöl, Denizli'nin de olduğu 

18 ilde 17 bin 870 üreticiye 102 milyon 984 bin 7 lirayı üreticilere vereceklerini bildiren 

Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği 

kapsamında 9 ilde (Adana, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Kilis, Muğla, Şırnak, 

Trabzon), 11 bin 576 üreticiye 39 milyon 442 bin 369 lira, kırsal kalkınma destekleri 

kapsamında ise 29 kişiye yüzde 50 hibe desteği 7 milyon 331 bin 498 lira vereceğiz." 

Pakdemirli, küçük aile işletme desteği kapsamında aralarında Adana, Balıkesir ve 

Giresun'unda olduğu 64 ilde 14 bin 443 aileye 4 milyon 490 bin 883 lira, çay budama 

masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin 228 lira olmak üzere 158 milyon 121 

bin 984 liralık destekleme ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin 

hesaplarına yatırılacağını bildirdi. 
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Tarım da birkaç ülkenin elinde 

Dünya genelinde gıda ürünlerinin üretimi birkaç ülkenin tekeline geçti. 

Küresel gıda fiyatları yükselirken gıda tekeli ülkeler bu süreçten 

güçlenerek çıkıyor. Üreten sayısı azalırken ithalatçı ülkeler sürekli 

artıyor. 

 
Havva Gümüşkaya 

Küresel gıda fiyatlarındaki artış son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Gıda Fiyatları Endeksi'ne göre küresel 

temel gıda ürünleri fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 

39,7 oranında arttı. Bu, 2010 yılının ekim ayından bu yana son 12 aya bakılarak 

kaydedilen en büyük aylık artış. Bitkisel yağlar, tahıl ve şekerdeki fiyat artışı endeksin 

bütün alt kalemlerinin yükselmesine yol açtı ve bu da FAO Gıda Fiyatları Endeksi'ni 

son on yılın en yüksek düzeyine çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

açıkladığı son verilere göre ülke genelinde gıda fiyatlarındaki artış mayıs ayında 

yüzde 17,04 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde enflasyon ise yüzde 16,59 

olarak açıklandı. Tarımsal ürünlerde yaşanan maliyet artışı gıda fiyatlarını, gıda 

fiyatları ise enflasyonu tehdit ediyor. 

 

Öte yandan iklim krizi ve pandemi gıdaya erişimi tehlike altına alırken küresel gıda 

tekeli olan ülkeler giderek güçleniyor. Özellikle temel gıda ürünlerinin üretimi her 

geçen yıl birkaç ülkenin tekeline geçerken ithalatçı ülke sayısı sürekli artıyor. Son 

yıllarda mısır, buğday, ayçiçeği ve pamuk üretimi sayısı bir elin parmağını geçmeyen 

ülkelerin tekeline geçmiş durumda. Bir zamanlar tarım ülkesi olan Türkiye ise hızla bu 

ülkelerin ithalatçısı konumunu alıyor. Döviz kurundaki artış ise ithalat maliyetlerini her 
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geçen gün daha da artırıyor. Üretimi artırmak yerine ithalat teşvik edilir oldu. 

 

MISIR ÜRETİMİNDE TEKEL ABD 

 

Mısır, dünyada en fazla üretilen tahıllar arasında yer alırken başta yem olmak üzere 

çok geniş alanda kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre dünyada 

mısır üretiminin yüzde 74,4’ü 5 ülke tarafından gerçekleştiriliyor. 2020-2021 

döneminde 186 milyon ton olan dünya mısır ihracatının yüzde 27,6’lık bölümü en 

büyük ihracatçı konumundaki ABD tarafından gerçekleştiriyor. Türkiye ise ithalatını 

artıyor. 2009-2010 sezonu döneminde 385 bin ton civarında olan ithalat geçen yıl 2,7 

milyon tona çıktı. 

 

 

 

EN BÜYÜK BUĞDAY İHRACATÇISI AB 

 

Türkiye tarım ürünleri üretiminde kendi kendine yeten bir ülke konumundayken yanlış 

politikalar nedeniyle ithalatçı oldu. Buğday üretiminde bu yıl kuraklığın da etkisiyle 

rekolte kaybının en az 2-4 milyon ton arasında olması bekleniyor. Dünyada buğdayın 

yüzde 66,2’sini AB, Çin, Hindistan, Rusya ve ABD üretiyor. Bu ülkeler, ürettikleri 

buğdayı dünya pazarına ihraç ediyor. Buğday ihracatında önemli üretici olan AB, 

Rusya, ABD ve Ukrayna ilk sıralarda yer alıyor. Buğday ihracatında ilk sırada yüzde 

19,8’ile AB var. 
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AYÇİÇEĞİNİ RUSYA VE UKRAYNA ÜRETİYOR 

 

Ayçiçeği yağına son bir yılda gelen zamlar yüzde 60’ı geçti. 5 litrelik ayçiçek yağının 

fiyatları kimi marka ve marketlerde 80 lirayı aşmış durumda. Bunun en önemli nedeni 

ise Türkiye’nin net ayçiçeği ithalatçısı bir ülke olması. Dünyada ayçiçeği üretiminin 

yüzde 73’ünü 3 ülke gerçekleştiriyor. Sadece Rusya ve Ukrayna’nın üretimi yüzde 55 

seviyesinde. Ukrayna dünya ayçiçeği üretiminin yüzde 28’ini, Rusya yüzde 27’sini ve 

AB yüzde 18’ini üretiyor. Ayçiçeği ihracatının en büyük payı, yüzde 33,6 ile Rusya 

tarafından yapıldı. 
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PAMUKTA EKİM ALANLARI YARIYA İNDİ 

 

Ülkede pamuk üretiminin merkezi olarak bilinen Çukurova’da üretim alanları yarı 

yarıya azaldı. Tekstilden yağ sanayisine pek çok alanda kullanılan pamukta ekim 

alanları 2000-2020 yıllarını kapsayan son 20 yıllık dönemde yüzde 45 oranında 

azaldı. 654 bin hektar olan pamuk ekim alanı 359 bin hektara kadar düştü. Öte 

yandan dünya genelinde pamuk üretimi birkaç ülkenin eline geçmiş durumda. Geçen 

yıl dünyada en çok pamuk üreten ilk beş ülke sırasıyla Hindistan, Çin, ABD, Brezilya 

ve Pakistan oldu. Bu ülkeler toplam pamuk üretiminin yüzde 78’ini gerçekleştiriyor. 

 

 

 

Sadece Hindistan’da geçen yıl 6,4 milyon ton pamuk üretildi. Pamuk ihracatının 

yüzde 55’den fazlası ABD ve Çin tarafından yapılıyor. Türkiye’nin pamuk ithalatı ise 

2019 yılında 951 bin ton, 2020 yılında 1 milyon 81 bin ton olarak gerçekleşti. 
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Bir gecede böyle bir karar alıp 

yayınladılar 
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray Erdoğan’ın nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 

yüze çıkarılması kararını eleştirdi. Çıray, “ABD şirketleri kazandı, Türk halkı 

sağlığından” kaybetti dedi. 

 

 

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nişasta bazlı şeker kotasının yüzde yüze 

çıkarılması kararını eleştirdi. Alınan kararı ABD Başkanı Joe Biden’a hediye olarak 

nitelendiren Çıray, aynı zamanda halk sağlığının da tehlikeye atıldığını belirtti. ; 

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden eleştiren Çıray yaptığı paylaşımda şu 

ifadelere yer verdi: 

“Biden'a büyük hediye! Sn Erdoğan "zehir' dediği NBŞ (nişasta bazlı şeker) kotasını 

yüzde yüz arttırdı. NBŞ firmalarına yüzde elli Glikoz şartı da kaldırıldı. Türkiye’de 

NBŞ tekelini elinde bulunduran Cargill ve Amylum ABD şirketleri kazandı! Türk halkı 

sağlığından kaybetti...” 
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Hisarcıklıoğlu: Sürdürülebilir üretim 

ve tüketim modeli benimsemeliyiz 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye 

dayalı ekonomik büyüme modellerinin artık sürdürülebilir olmadığını, 

yeşil dönüşüme hazır olmak gerektiğini bildirdi. 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "5 Haziran 

Dünya Çevre Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında iklim değişikliğinin etkilerinin 

çok yoğun hissedildiği ve çevrenin hayati öneminin çok net biçimde görüldüğü bir 

dönemin yaşandığına dikkati çekerek, özellikle COVID-19 salgını koşullarında 

yaşanan sürecin çevreyi korumanın tercihten ziyade, zorunluluk olduğunu bir kez 

daha kanıtladığını belirtti. 

Aşırı hava olayları ve çok yüksek sıcaklık artışı, kuraklık, su seviyesinin yükselmesi 

gibi olayların çevresel, ekonomik ve sosyal boyutta çok yıkıcı etkileri olduğunu ifade 

eden Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran olarak kabul edilen ve 

her yıl kutlanan Dünya Çevre Günü'nün 'ekosistem restorasyonu' olarak belirlenen bu 

yılki teması, bu olumsuz gidişatı tersine çevirme yolunda son derece anlamlı bir 

mesaj vermektedir. Karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye dayalı ekonomik büyüme 

modelleri artık sürdürülebilir değildir, yeşil dönüşüme hazır olmak gerekmektedir." 

değerlendirmesinde bulundu. 

"Sürdürülebilir üretim ve tüketim modeli benimsemeliyiz" 

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayiden ticarete, ekonomik döngüden çevre dostu 

enerjiye kadar birçok faktörün şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve 
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çevre odaklı üretim açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 

şunları kaydetti: 

"Daha yaşanabilir yarınlara uyanmak için elimizi taşın altına sokmalı, sanayimizi 

dönüştürmeli ve çevre dostu atılımlarda bulunmalıyız. En temelinde; yaşam tarzımızı 

değiştirmeli, atıkları değerlendirme yolunu seçmeli, geri dönüşümü ve geri kazanımı 

hayatımızın merkezine almalıyız. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modeli 

benimsemeliyiz. Mobilite konusunda çevre dostu yatırımları desteklemeli; elektrikli 

araçların kullanılmasıyla, doğanın ve çevrenin korunmasına katkı veren bir ulaşım 

sistemi kurmalıyız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, çevre ve iklim krizinin 

öneminin bilinciyle; sanayicilerimizin geri dönüşüm, sıfır atık, emisyon azaltımı, 

karbon ayak izi gibi konularda farkındalığının artırılması için çalışmalarımızı 

sürdürüyor ve çevre dostu faaliyetleri teşvik ediyoruz. Bu düşüncelerle ve çevrenin 

önemi konusunda farkındalık sağlanması umuduyla bütün insanlarımızın Dünya 

Çevre Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." 
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Şanlıurfa TMO’da yolsuzluk iddiası! 

4 kişi tutuklandı 

Suriye’den alınan arpa ve buğdayın Şanlıurfa TMO depolarına girmediği 

tespit edildi. 70 milyonluk yolsuzluk ortaya çıktı. 

 

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) Suriye’den Türkiye’ye arpa, 

buğday alındığı fakat bu mahsüllerin TMO’nun depolarına girmediği ve 70 

milyonun üstünde bir yolsuzluk olduğu iddia edildi. 

Bu konuya ilişkin açılan dava kapsamında eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı’nın 

kardeşi TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı tutuklandı.  

DÖRT KİŞİYE TUTUKLAMA 

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin 

TMO Şanlıurfa  Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 

10’u aşkın kişi 7 Nisan’da gözaltına alındı. 

Dört gün süren gözaltının ardından Bağlı’nın da aralarında bulunduğu dört kişi 

Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye 

fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri iddiasıyla 

tutuklandı.  
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Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Bağlı ve 10’u aşkın kişi hakkında aynı 

suçlamaları işledikleri iddiasıyla dava açıldı. Delil olarak ihbarlar ve telefon 

konuşmalarının gösterildiği iddianamede Bağlı, yedi ihaleye fesat karıştırmakla 

suçlandı. Beş ihalenin Ortadoğu Nakliyat isimli firma tarafından alındığının belirtildiği 

iddianamede kamunun zarara uğratıldığı bilgisi yer aldı. 

Ayrıca TMO Şanlıurfa Şubesi’nde gerçekleşen bu yolsuzluğa birçok milletvekili ve 

bürokratın isminin karıştığı da iddia edildi. Telefon ile ulaştığımız TMO Şanlıurfa Şube 

Müdürü Deniz Özoğul ise yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşma yetkisinin olmadığını 

söyledi.  Şu an tutuklu bulunan TMO Şanlıurfa  Şubesi Müdür Yardımcısı 

Abdurrahman Bağlı, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi. Ayrıca 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan ve 

yaklaşık bir ay önce Bakanlık Müşaviri yapılan Mehmet Selim Bağlı’nın amcasının 

oğlu.  
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Tuz Gölü küçülüyor 

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü, kuraklık 

nedeniyle giderek küçülüyor. Tuz Gölü'nde bir kilometrelik çekilme 

olduğunu söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri 

Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hatice Ünal Ercan, "Kuraklıktan dolayı tuz 

tabakasının oldukça azaldığını biraz iç kısımlarda ise organik 

malzemelere bağlı olarak pembeleşmelerin daha çok arttığını görüyoruz" 

dedi. 

 
Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 

'kapalı göl' özelliğini taşıyor. 

Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken, çoğu flamingo olan kuşların 

göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında 

burada konaklıyor. 

Yaz döneminde ise binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, su seviyesi 

kuraklık nedeniyle ciddi oranda çekildi. 

Gölün Aksaray- Ankara kara yolu yakınlarındaki bölümünde, suyun içinde yaşayan 

algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı temmuz ve ağustos aylarında, kırmızı renkli 

beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. 

Yine bu dönemde halobakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi, pembe veya 

kırmızıya bürünüyor. 
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Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca da göl, tekrar eski haline 

kavuşuyor. Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle göl haziran ayı başından itibaren 

pembeleşmeye başladı. 

Tuz Gölü'nde bilimsel araştırmalar yapan Dr. Hatice Ünal Ercan, göldeki kuraklıktan 

dolayı tuz tabakasının oldukça azaldığını, iç kısımlarda ise organik malzemelere bağlı 

olarak pembeleşmelerin daha çok arttığına dikkat çekti. Ercan, DHA'ya şunları 

söyledi: 

"Bu pembe renk yoldan geçenlerin ve turistlerin çok fazla dikkatini çekiyor. Halkımız 

araçlarını park ederek veya tesislerden Tuz Gölü’ne giriş yapıyorlar. İnsan faktörü 

doğanın kirlenmesine sebep oluyor. Tuz Gölü çevresindeki tuz yapısı ve 

mineralleriyle ilgili özel bir şirketle bir çalışma yapıyoruz. Tuz Gölü'ndeki küçülme 

kıyıdan itibaren görünüyor. Yaklaşık 50 yıl öncesine kadar ana yola yakın olduğunu 

görüyoruz. Günümüzde ise sınırın bir kilometre içeri girdiğini, son iki yıldır yaşanan 

kuraklıktan dolayı Tuz Gölü’nün daha merkeze doğru çekildiğini ve küçüldüğünü 

görüyoruz. Bu sadece insanlar açısından değil, çevresindeki tarımsal faaliyetlerle 

fazla su tüketimi de gölün küçülmesine sebep oluyor. Burası birçok kuş türünün göç 

yolu üzerinde bulunuyor. Su olmayınca birçok kuş türü de sulak alanlara rotasını 

değiştiriyor.” 

"YARIM SANTİMETRELİK TUZ TABAKASI VAR" 

Gölde araştırma yapan gruptan Jeoloji Mühendisi Umut Barış Ülgen ise, “Burası 

Türkiye’nin cennet köşelerinden birisidir. Tuz Gölü, sadece tuz ekonomisiyle değil 

turizmiyle çok önemli. Üç gündür yüzeysel bir çalışma sergiliyoruz. Buradan aldığımız 

verilerle daha detaylı bir proje için TÜBİTAK ile uluslararası projeler hazırlayıp 

sunacağız. Çalışmalarımız sırasında Tuz Gölü’nden örnekler alırken, kuraklık 

nedeniyle normalde 5-6 santim tuzları kesip altından örnek alacakken, yarım 

santimlik tuzlarla karşılaştık. Şu anda olması gerekenden çok daha az tuz var. 

Kuraklık çok fazla olduğu için su çok az kalmış. Bunu baktığımız zamanda görüyoruz. 

Aynı zamanda çevre arazileri gezdiğinizde tarlada ürün de yok. Bu kuraklık, gölü ve 

çevresini ciddi oranda etkilemeye başlamış. Suyumuzun değerini daha çok bilmemiz 

lazım” diye konuştu. 
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Moody's, Türkiye için değerlendirme 

yapmadı 
Moody's, yıllık takviminde 4 Haziran'da görülen Türkiye için bir 

değerlendirme raporu yayımlamadı. 

 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için 2021 yılı takviminde 

yer alan değerlendirme tarihi olan 4 Haziran Cuma günü kredi notuyla ilgili bir rapor 

yayımlamadı. 

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı 

belirtildi. 

Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına 

gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması 

durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor. 

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "Negatif" görünüm ile "B2" olarak 

değerlendiriyor. 

Moody's'in takviminde bir sonraki Türkiye değerlendirme tarihi 4 Aralık olarak 

görülüyor. 

Öte yandan Türkiye'nin kredi notunu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde tutan 

S&P de, 28 Mayıs'ta yıllık takviminde görülen Türkiye için bir değerlendirme raporu 

yayımlamamıştı. 
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Kur ve ÜFE artışının acısı çıkacak 

aheste aheste 

 
Alaattin AKTAŞ  

07 Haziran 2021 Pazartesi 

 

✔ Kur artışı ile Yİ-ÜFE aşık bir çift gibi sarmaş dolaş ilerliyor. Geride kalan 

bebek, yani TÜFE ise onlara yetişme gayreti içinde, adımlarını sıklaştırıyor. 

Fark zaman içinde biraz kapanacaktır. 

Vatandaşın TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını gerçekçi ve inandırıcı bulmadığı 

gerçeğini bugünlük bir kenara koyalım. Bunu, vatandaşın itirazını önemsemediğimiz 

için yapıyor değiliz, o apayrı bir konu çünkü. Bugün üstünde durmak istediğimiz 

açıklanan tüketici fiyatlarının bir süre sonra nasıl yukarı hareketleneceğine işaret 

eden baskın verilerin giderek önem kazanıyor olması... 

TÜİK’in açıkladığı son veriye göre mayıs itibarıyla yıllık TÜFE artışı yüzde 16.59 

düzeyinde. Aynı tarihteki Yİ-ÜFE artışı ise tam yüzde 38.33’e ulaşmış durumda. 

Hep ifade ettik ama bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz. Yüzde 38.33 

düzeyindeki üretici fiyat artışı bir süre sonra tüketici fiyatlarına aynı ölçüde 

yansıyacak diye bir durum yok. Bir yansıma olur; ama öyle bire bir olmaz. Dolayısıyla 

mayıs sonundaki yüzde 38'in üç beş ay sonra tüketici fiyatları oranı olarak karşımıza 

çıkması beklenemez. 

Ne var ki üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarını hiç mi hiç etkilemeyeceği de 

kesinlikle söylenemez. Yİ-ÜFE'den TÜFE’ye biraz gecikmeli ve belli ölçüde yansıma 

mutlaka yaşanıyor. Ancak gecikmenin zamanını ve yansıma oranını tam 

olarak ölçmek ve söylemek pek mümkün değil. 

Her şeyin sebebi kur artışı 

Birileri hala siyaseten “Kur artışından bize ne” diyebiliyorsa da sokaktaki vatandaş 

bile çok iyi biliyor ki kur artışı başımızın en büyük belası. 
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Sanayi üretiminin neredeyse dörtte üçü ithal girdiye bağlı olan, enerjide adeta 

tümüyle dışarıya bağımlı olan bir ülke döviz kurundan etkilenmeyebilir mi? Hem de 

nasıl etkileniyor! 

Zaten tüm veriler kur artışıyla fiyat artışı arasındaki bağı çok somut biçimde ortaya 

koyuyor. Zaman zaman güncelleyerek aktardığımız bir grafik var. Kur artışı geçen yıl 

başladığı için 2019 sonunu baz kabul ederek bir grafik oluşturuyoruz. Bu grafikte 

sepet kur, Yİ-ÜFE ve TÜFE yer alıyor. 

2019 aralık ayı 100 olan endeksler bu yıl mayısta hangi düzeye mi gelmiş... 

Bir dolar ve bir eurodan oluşan sepet kur 148.73’e, Yİ-ÜFE 146.84’e, TÜFE ise 

121.92’ye çıkmış. 

Yani bu 17 ayda kur ne kadar artmışsa üretici fiyatları da hemen hemen aynı oranda 

artış kaydetmiş. 

Sarmaş dolaş! 

Döviz kurundaki artışla Yİ-ÜFE artışına bakınca dikkat çeken bir bağ göze çarpıyor. 

Geçen yıl kasıma kadar fiyatların çok üstünde seyreden kur, sonrasında Merkez 

Bankası operasyonu ve faiz artışıyla geriledi ama fiyatların bünyesine giren zehir 

etkisini hissettirmeyi sürdürdü ve fiyatlar artış eğilimini korudu. 

Kurdaki düşüşle birlikte fiyat artışı da artık bünyedeki “kur maliyeti zehrini” atmaya 

yaklaşmıştı ki biz ne yapıp edip kuru yeniden tırmandırdık, bu başarıyı gösterdik! 

Sonuç; sepet kur ile Yİ-ÜFE şubattan bu yana aşık çiftler gibi sarmaş dolaş yol 

almaya devam ediyor. 

Bebek büyüyecek! 

Bu çiftimizin bebeği konumundaki tüketici fiyatları endeksi pek küçük! Hesaplamaya 

konu olan 17 ayda sepet kur yaklaşık yüzde 49, Yİ-ÜFE yüzde 47 artarken, 

TÜFE’deki artış yüzde 22’de kaldı. 

Bebek büyüyecek, yüzde 22’lik oran yukarı gidecek. 

Yine vurgulayalım; TÜFE artışı yakın zamanda tabii ki Yİ-ÜFE oranına erişmeyecek 

ama makas daralacak. 

Hem zaten mayıstaki TÜFE artışının kapanmanın etkisiyle gerçek anlamda fiyat 

oluşmaması yüzünden görece düşük geldiği de ortada. Kaldı ki TÜİK’in yanlışlıkla 

açıkladığı ay sonu-ay ortası farkı, hazirana yarım puanınüstünde bir zam stokuyla 

girildiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu ay bizi haziran ayları ortalamasının üstünde bir 

TÜFE artışı bekliyor gibi... 
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Bu konuya, çok daha güncel ve önemli bir gelişme yaşanmadığı takdirde yarın 

devam edeceğiz. 
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Ekonominin açılması ve piyasa 

fiyatlamaları 

 
Serhat GÜRLEYEN  

07 Haziran 2021 Pazartesi 

 

Salgını kontrol altına alan Avrupa’da büyümenin canlanmasının verdiği destek ile 

haziran ayına pozitif bir küresel konjonktürle başladık. 

ABD tarım dışı istihdam artışının beklentilerden zayıf gelmesi emek piyasasının 

salgın öncesine dönmesinin uzun zaman alacağını ve Fed’in genişletici politikaları 

sürdüreceğini göstererek risk iştahını destekliyor. 

ABD istihdam verisi sonrası gerileyen dolar, gelişmekte olan piyasalar için iyi haber. 

Geçmiş verinin incelenmesi, gelişmekte olan ülke varlıkları için asıl tehdidin, ABD 

büyümesinin artması ve Fed’in parasal sıkılaşması değil, doların güçlenmesi 

olduğunu gösteriyor. 

Beklentilerden düşük mayıs ayı enflasyonu ve Karadeniz’de ilave doğal gaz rezervi 

bulunmasına rağmen Türk Lirası gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışmaya 

devam ediyor. Siyasi otoriteden gelen sinyalleri, enflasyondaki ilk gerileme işaretinde 

Merkez Bankası'nın faiz indireceği şeklinde okuyan yatırımcılar Türk Lirası’nı 

satmaya devam ediyor. 

Merkez Bankası bozulan algıyı düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Merkez 

Bankası piyasalarla yaptığı toplantıda enflasyonda kalıcı gerileme görülmeden para 

politikasının gevşetilmeyeceği mesajını veriyor. Bankanın baz senaryosuna göre 

enflasyonun 3 çeyrek sonu 4 çeyrek başı gibi gerileyecek. Bizim tahminler dördüncü 

çeyrekten önce bir gerileme göstermiyor. 

Döviz kurundaki sert dalgalanma Türk Lirası cinsi varlıklara olan ilgiyi azaltıyor. Türk 

Lirası sene başından beri yüzde 14 değer kaybıyla Naci Başkanın görevden alınması 

sırasında gördüğü dip seviyelerin de altına geriledi. Uzun vadeli devlet iç borçlanma 

senetleri yüzde 20’ye yakın kayıpla dünyadan negatif ayrışıyor. MSCI Türkiye yüzde 

https://www.dunya.com/
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22 kayıpla en kötü gelişmekte olan ülke endeksi. Eurobond piyasası, özellikle kısa ve 

orta kısmı görece en az tahribatın olduğu varlık grubu olarak öne çıkıyor. 

Yaz dönemi için temel risk, FED ’in varlık alımlarını azaltmayı tartışmaya başlaması. 

Temmuz veya ağustos ayı toplantılarında bu konu ile ilgili açıklamanın gelmesi 

bekleniyor. Piyasaların varlık alımının azaltılmasını doların güçleneceğinin işareti 

olarak okuması küresel risk iştahını bozabilir. 

14 Haziran’da NATO zirvesi sırasında yapılması planlanan Erdoğan-Biden görüşmesi 

ve uzun zamandır süregelen anlaşmazlıkların çözümü yönünde bir dönüm noktası 

olabilir. Türkiye Rus S400 uzmanlarını geri göndererek ve Suriye'ye insani yardım 

konusunda yapıcı tutumuyla ABD’ye toplantı öncesi pozitif sinyaller veriyor. ABD ile 

ilişkilerin düzelmesi ABD kaynaklı faiz/kur şoklarının etkisini hafifletebilir. 

Lafı çok uzatmadan toparlayalım. Salgının kontrol altına alınması ve ekonominin 

açılmasına rağmen, Türkiye varlık fiyatlamalarında halen bir normalleşme yok. 

Türkiye risk primleri hak etmediği kadar yüksek seviyelerde işlem görüyor. Bizim 

görüşümüzde bir değişiklik yok. Hisse senedi ve eurotahvilde olası gerilemeleri alış 

fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Ancak fırsat penceresinin uzun süre açık 

kalacağından endişe ediyoruz. 
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Güvensizlik parayı betona gömdürüyor 

 
Şeref OĞUZ  

07 Haziran 2021 Pazartesi 

 

Aslında altına, dövize, konuta hücum yok; liradan kaçış var sadece. Sebebi, çift 

hanelerde ve kafasını daha da yukarılara dikmiş enflasyon canavarının 

arkamızdan koşması… Hiç kimse birikimini enflasyon ateşinde eritmek istemiyor. 

Halkın güveni düştükçe parasını götürüp betona gömüyor olması ilginç… 

Borçlanıyor, geleceğini ipotek altına alıyor, yine betona koşuyor. Tüketici güveni 

Nisan’da 80,2’deyken Mayıs’ta 77,3’e düşmesinden bu kaygıyı görebiliyoruz. 

Odaktakiler arasında konut olunca fiyatı da artıyor… 

2020 konutta 10 yılın yükselişi 

Geçen yıl konut fiyat endeksinde son 10 yılın en büyük yükselişine tanık olduk. 

2019’da 118,8 olan endeks; 2020’de 154.9’a çıkıverdi. Bu da %30,3’lük tırmanma 

demektir. Peki, duruldu mu? Ne gezer? Bu yılın ilk çeyreğinde ise 165,5 düzeyine 

çıktı. Mart artışı %6,84. 

Konutta geri dönüş süresi 20 yıl 

İyi de yatırım aracı olarak konutun ekonomik cazibesi nedir? İstanbul örneğinden 

yola çıkarsak, ortalama konut metrekaresi 5 bin 371 lira ve geri dönüş süresi; 20 

yıl… Zingat Emlak Endeksi ve bölgesel raporlarda 100 m2’lik konutun ortalama 

fiyatı 402 bin ile 671 bin lira arasında… Getirisi? Konuta yatırım aracı diye 

bakarsak, İstanbul örneğinde 3 yıllık fiyat değişimi %34,1 ve son 5 yıllık 

değişim %53,7 düzeyinde… 

KONUTA AKIN CAZİP YATIRIM MI? 

Eğer sizi arkanızdan kovalayan enflasyon, adımlarını çifter çifter atıyorsa, liramız 

eriyor demektir. Liranın itibar kaybı yaşandığı ortamda, konut dâhil farklı 

alanlara finansal iltica, mantıklı hale geliyor. 

Hatırlayın, ucuz krediden alabilmek için konut alanlar furyası yaşadık geçen yıl. 

Zira fiyatı sürekli artıyor. Şeytana aşkla bakarsan, onu melek görürsün. Betonu 

dahi cazip görürsün. 

Ancak kadim sorgu şu olmalıdır; kira getirisiyle 20 yıl geri dönüş süresi olan 

gayrimenkul, iyi bir yatırım mı? Projelere yatırılan büyük paralar ne derece geri 

dönüş sağlıyor? 
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Abdulkadir Selvi 

Akşener’in HDP itirazı ve 

muhalefetin ortak aday planı 

7 Haziran 2021 

2023 seçimlerine 2 yıl gibi bir süre var ama muhalefet cephesine bakınca 

cumhurbaşkanı adaylığı konusunun kolay aşılmayacağı anlaşılıyor. Çünkü 

öncelikle yöntem konusunu netleştirmiş değiller. 

Muhalefet cephesindeki tartışma iki model üzerinde yürüyor: 

1- İlk turda partiler adaylarını çıkarsın. Böylece partiler seçmenlerini bloke 

etsin, Erdoğan’a oy kayması önlensin. İkinci turda ise Erdoğan karşısındaki aday 

üzerinde ittifak sağlansın. 

2- Erdoğan’a karşı muhalefet ortak aday çıkarsın. 

MİTHAT SANCAR, ORTAK ADAY ÖNERDİ 

Erdoğan’a karşı muhalefetin ortak aday belirlemesi tezini savunanlar cephesinde en 

önemli hamlelerden biri HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan geldi. Mithat 

Sancar, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefet ortak aday çıkarmak isterse 

biz bunun iyi bir seçenek olacağını da düşünüyoruz. Ortak aday üzerinde 

ciddiyetle durulması gereken bir seçenektir” dedi. Diğer Eş Genel Başkan Pervin 

Buldan da “Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeter 

ki bu meselelerde herkes hemfikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur 

adımlara ihtiyaç var. Cumhur ittifakına karşı bunu bir güçbirliğine 

çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz” diye çağrı yaptı. 

HDP’NİN ŞARTI  

Hem Sancar’ın hem Buldan’ın açıklamalarında altı çizilmesi gereken bir nokta yer 

alıyor. HDP artık gizli müttefik olmak istemiyor. Açık bir ortak olmayı ve 

cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde söz sahibi olmayı istiyor. HDP bu 

önerisinin karşılığı olarak masaya yüzde 10’un üzerindeki oy oranını koyuyor. Yani 

benim Meclis’e girmek gibi bir sorunum yok ama sizin cumhurbaşkanlığını kazanmak 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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gibi bir yükümlülüğünüz var, diyor. İstanbul seçimlerindeki HDP katkısını örnek 

veriyor. 

AKŞENER, HDP’Yİ İSTEMİYOR 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP stratejisi ise farklı. 

Kısaca özetlemek yerine, üç başlık halinde aktarmak istiyorum. 

1- 2023 seçimlerinde HDP ile resmi ittifaka karşı çıkıyor. 

2- HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan muhalefetin ortak adayını 

desteklemesini doğru bulmuyor. 

3- HDP’nin 2023 seçimlerine cumhurbaşkanı adayı çıkarak girmesinin daha yararlı 

olacağını savunuyor. 

AKŞENER: ‘HDP CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARMALI’ 

Meral Akşener, HDP’nin muhalefetin ortak adayını desteklemesi yerine 

cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının daha yararlı olacağı görüşünde. Akşener’in 

tezinde ince bir nokta var. Önce sözlerini aktarıp, sonra o noktaya parmak 

basacağım. 

AKŞENER’İN KONUŞMASI 

Meral Akşener, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın yönettiği 

programda bu konudaki görüşlerini açıkladı. 

“Bir temel yanlış var, HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı. HDP etnik aidiyet 

üzerinden oy alıyor. Bağcılar çok ilginç bir yerdir. Bağcılar’da HDP yüzde 14 

civarında oy alır, yerel seçimlerde 3.5’e düşer. Nereye gider, AK Parti’ye 

gider” dedi. 

Akşener, HDP’ye karşı olduğu için ortak aday projesinde yer almasına karşı 

çıkmıyor. Daha çok HDP aday çıkarmazsa dindar Kürtlerin oylarının Erdoğan’a 

gideceğini savunuyor. HDP aday çıkarsın. Böylece Erdoğan’a gitmesi muhtemel 

oyları bloke etsin istiyor. 

AKŞENER’İN HDP ÇIKIŞI ÖNEMLİ 

Meral Akşener 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday 

çıkarılmasını önlemişti. 

Akşener bu kez de, 

1- HDP’nin millet ittifakı içinde yer almasına karşı çıkıyor. 
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2- Millet ittifakının HDP ile ortak aday çıkarmasını doğru bulmuyor. 

3- Dindar Kürtlerin oylarının Erdoğan’a gitmesini engellemek için HDP’nin 

cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını istiyor. 

HDP FİRESİ 

Bir neden daha var. O da Akşener, HDP ile yapılacak olan açık ittifakın oy 

kaybetmesine neden olacağı görüşünde. İYİ Parti tabanını oluşturan milliyetçilerin, 

CHP’nin ulusalcılarının HDP ile ittifak nedeniyle oy vermeyeceğini düşünüyor. 

Hakeza HDP seçmeninin bir kısmı da fire verebilir görüşünde. Akşener, PKK’nın 

siyasi uzantısı olarak tanımladığı HDP yükünü taşımak istemiyor. 

MUHALEFETİN ORTAK ADAY FORMÜLÜ 

 

- Tartışmalar süredursun, muhalefet bu kez ortak aday formülüne daha yakın 

duruyor. 

Millet ittifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak aday formülünü savunuyor. 

Ancak iki lider arasında yöntem farklılıkları var. 

AKŞENER’İN ÖNERİSİ 

24 Haziran 2018 seçimlerinde ortak aday formülüne karşı çıkan Akşener bu kez 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak adayla girilmesi görüşünde. 

Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip herhangi bir şey konuşmadık. 

Benim önerim şu: Ortak adayla gidilmesinin faydalı olduğuna inanıyorum” dedi. 

KILIÇDAROĞLU ADAY MI? 

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda güçlü sinyaller veren Kılıçdaroğlu ise son kararı 

millet ittifakının vereceğini söylemeyi de ihmal etmiyor. 

Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerine muhalefetin ortak adayı olarak girmek istediği 

söyleniyor. Zaten CHP yöneticileri de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını deklare etmiş 

durumdalar. 

Peki Akşener bunu kabul eder mi? 

İYİ PARTİ RAHATSIZ 

CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu’nu muhalefetin ortak adayı olarak kabul ettirme 

çabaları İYİ Parti tarafından dikkatle izleniyor. İYİ Parti’de 

CHP’nin Kılıçdaroğlu konusunda dayatma içinde olduğu görüşünde olanlar var. Bu 

durum henüz bir krize dönüşmüş değil ama memnuniyet yarattığı da söylenemez. 
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KİMİNLE ALACAKSAK... 

Meral Akşener ise seçimlere ortak adayla gidilmesini öneriyor. “Kiminle alacaksak 

onunla gidelim” diyor. Akşener, bir anket yapılmasını ve Erdoğan’ın karşısında en 

çok oyu alacak olan ismin ortak aday olarak belirlenmesini istiyor. 

Ayrıca Akşener’in, Kılıçdaroğlu ile seçimlere gidildiği takdirde kazanılamayacağını 

düşündüğü ifade ediliyor. 

 

KILIÇDAROĞLU NEDEN ADAY? 

 

- Daha önce parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını ifade 

eden Kılıçdaroğlu bu kez neden cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor? 

Çünkü Erdoğan karşısında kazanamasa da millet ittifakının adayı en yüksek oyu 

alacak. Eğer bu aday Ekrem İmamoğlu olursa CHP’ye genel başkan olması 

gündeme gelecek. 
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İbrahim Kahveci 

Jüpiter’i fethetmeye az kaldı 

Almanya’nın çok çok önündeyiz... Merkel’e bizim 8 milyon 400 bin üniversite 

gençliğimiz var deyince “üff” dedi. 

Biz Ay’a yolculuğa çoktan hazırlandık. Hatta Ay’a 4 şeritli yol yapıyoruz desek 

inanacak bir seçmenimiz bile var. 

Bakın on yıllar önce 2004’de Akçakoca açıklarında gaz bulmaya başlamıştık. 

Ardından on yıl önce Güneydoğu’da da petrol keşiflerimiz oldu. En son ise geçen yıl 

ağustos ayında 320 milyar m3 doğalgaz keşfettik. 

Ve 3-5 ay arayla bu keşfi yeni müjdelerle büyütüyoruz. 

İyi ama 320 m3 ilk keşfimiz ne alemde? O keşfedilen gazı çıkarmak için hangi 

adımlar atılıyor? Hani 2023’de çıkacak ve evimize gelecekti? 

320 milyar m3 ilk keşfin sondajları yapıldı mı? Gaz çıkarmak için kuleler kuruldu 

mu? Ya da en azından o gaz çıkartılabilir bir değerde ise, ihalesi yapılıp çıkartma 

işlemi başladı mı? 

Keşif ve müjde sürecinden sonra Milletin yaşadığı tek gerçek ise, her ay doğalgaza 

yüzde 1 zam yapılması oldu. Acı ama gerçek maalesef bu. 

*** 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Beldesinde seçim konuşması yapmış: “Size 

bir şey söyleyeyim, başkaları çok çatlayacak, kıskanacaklar. Görecekseniz Temmuz 

ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve 

büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya’sı, Fransa’sı, İngiltere’si, İtalya’sı ve hele o her 

şeye burnunu sokan ABD’si de çatlayacak, patlayacak.” 

Gerçekten ekonomimiz böyle mi? Berat Albayrak bile bu müjdeleri verip gideli yıllar 

oldu. O gitti ama aynı dilin yeni aktörü geldi. 
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Yaklaşık 4 yıldır her yılbaşında “Bu yıl ekonomimiz şahlanacak” manşetleri 

atıyoruz. İyi ama 2015 yılından beri yüksek işsizlik ve 2018 yılından beri de duran bir 

ekonomi ile BÜYÜK BUHRAN yaşıyoruz. 

Herkesin üniversiteli yapıldığı eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği -SSCB 

modelinde nasıl uçacağız? Kim çalışacak, kim işçi olacak? 

*** 

2018/1.çeyrekte 2,09 trilyon dolar olan kredileri şimdi 3,5 trilyon liraya çıkarttık. Ama 

ekonomide 3 yılda büyüme sadece 8,9. Aslında böyle bir büyüme de yok. Sadece 

enflasyonu düşük gösterdiğimiz için kağıt üstünde büyümüş gözüküyoruz. 

Nitekim karşılıksız parasal genişlemeden dolayı enflasyonist patlama yaşamak 

üzereyiz. ÜFE %38,3 artarken TÜFE 16,6 artmış. Bu açık fark nasıl gidecek? Sonuç 

ne olacak, bilen yok? 

*** 

Öyle bir yönetiliyoruz ki, örneğin Varlık Fonu kurduk. 

Varlık Fonu ile varlığa kavuşacağız sanılıyordu. Varlık Fonu’nun başına da bizzat 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini atadı. 

Varlık Fonunun içine Kamu Bankaları, Çay-Kur ve PTT gibi şirketler alındı. Ve bu 

şirketlerin büyük bir atılım yapacağı söylendi. 

Vakıfbank 2020/03 döneminde 1 milyar 716 milyon TL net kar elde etmişti. Oysa 

2021/03 dönem karı sadece 750 milyon lira. 

Çay-Kur ve PTT ise Varlık Fonu öncesinde kar eden kamu kurumlarıydı. Şimdilerde 

onlar da zarar üstüne zarar açıklıyorlar. 

Varlık Fonu mu yoksa KURUTMA FONU mu bilemedim. 

*** 

Bir yanda ülkemizin varlıkları eriyor, geleceğimiz kararıyor ama diğer yanda 

meydanlarda/ekranlarda Türkiye uçuyor bizi kıskanıyorlar söylemleri. 

Daha dün Yunanistan ile Akdeniz’de bizim enerji aramalarımıza köstek oluyor diye 

savaşın eşiğindeydik. Ama bugün korona bile Dışişleri Bakanımızın Yunanlı 

meslektaşını kucaklamasına engel olamadı. Arama gemilerimizi limanlara çekeli 

aylar oldu zaten. 

İşin özeti şu; 
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büyük büyük işler yapmayı ve hayaller satmayı çok iyi beceriyoruz. En büyük 

gezegen Jüpiter ise bizi Mars kesmez. Biz Jüpiteri fethetmeliyiz. 

Ama gerçek şu ki, vatandaş evine ekmek götüremiyor. 

Bu çelişki nasıl mı aynı anda yaşanabiliyor? İşte onu da CNN Türk ekranlarında 

Hasan Basri Yalçın aslında söyledi. Bizim AB Grubu ve Y-Z kuşağı ile aramız yok. 

Geriye ne kaldı? Alt eğitimli ve yaşlı kuşak. 

Bakalım bu kesime hayal satarak gençlerin geleceğini daha ne kadar 

karartabileceğiz? 
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BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Eğer çalışmalar aksaksız 
sürdürülürse 3 yıl sonra Marmara 
kurtulmuş olacak 
 

Çok uzun yıllar önce bir mavi yolculukta Ege'nin uzak bir koyunda demirlemiştik. 

Yüzerek kıyıya çıktığımızda, yaşlı bir Amerikalının yerden bir şeyler topladığını görüp, 

şaşırdık. Sonuca anladık. Bu adam, kıyıdaki atılmış sigara izmaritlerini topluyormuş. 

Bize sigara filtrelerini gösterdi ve "Bunlar sonsuza kadar doğaya karışmazlar. 

Çevreyi kirletirler" dedi. Aramızda gülüştük ve "Adamcağızın takıntısı deme 

bunlarmış" diye dedikodu da yaptık. 

 

Dünyamız... 

Kendi memleketinden çok uzak toprakların temiz kalması için uğraşan bu 

Amerikalı'nın telaşının nedenini şimdi güzelim Marmara Denizi'nin ölümünü izlerken, 

daha iyi anlıyorum. Belki uzayda yaşayabileceğimiz başka gezegenler de var. Ama 

şu anda elimizdeki tek gezegen bu dünyadır... Bize hayat veren ve milyonlarca yıldır 

üzerindeki canlıları besleyip geliştiren bu dünyayı kendi ellerimizle öldürmenin, ne 

kadar ağır bir bilinçsizlik olduğunun farkına varmanın zamanı gelmiştir, geçmektedir. 

 

Güzel Marmara 

Bir iç deniz olan Marmara'dan sayısız türde balık çıkardı. marmara'nın karidesleri 

farklı lezzetliydiler. Karadeniz'in ve Akdeniz'in en güzel senteziydi Marmara... Ve 

şimdi bu genellikle ölü bir deniz görüntüsünde. Döküntülerimizle ve bilinçsizliğimizle 

biz öldürdük Marmara'yı. Ve şimdi bütün ümidimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum'un açıklamalarındaki hedefe en kısa zamanda ulaşabilmemizdir. 

 

Bakan Kurum konuştu 

Kurum Kocaeli'nde yaptığı açıklamalarda özetle şöyle konuştu: 

* 700 bilim insanı, STK katıldı, fikir ve önerilerini paylaştılar. İnşallah hep 

birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve 

koruma altına alacağız. İklim değişiyor ve etkilerini her yerde hissediyoruz. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ege
https://www.sabah.com.tr/haberleri/marmara-denizi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/murat-kurum
https://www.sabah.com.tr/haberleri/murat-kurum
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kocaeli
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Tüm desteği belediyelere vermek suretiyle bu süreci halledeceğiz. 7 gün 24 

saat çalışmalarımızı göreceksiniz. 

 

3 yıl gerekiyor 

* 3 yıl içinde gereken adımları atıp Marmara'yı kurtaracağız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız tüm çevre projelerimize destek veriyor. Tüm 

adımları oluşturacağımız koordinasyon grubunda tartışacağız. 

Çevre Komisyonumuz, valililerimiz burada... Oluşturacağımız internet 

sitesinden de vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. 

 

Acil eylem planı 

* Katı atıktan karasal çöplere sanayi yatırımlarına bu alanın izlenmesine acil 

eylem planı çerçevesinde alanın korunması ve deniz çöplerinin toplanmasına 

ilişkin adımlar atılacak. Zaten biz sürekli üniversitelerimizle işbirliği içindeyiz. 

Deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne göre arttığı tespitleri var. 

Arkadaşlarımız numuneler aldı. Test ettik, eylem planını oluşturduk. 

 


