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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
8 Haziran 2021 Salı 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra 

No: 13) 

–– Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/47, K: 2021/16 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2018/15128 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/35039 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210608-10.pdf
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Tarım sezonunda yağışlar yüzde 27 

azaldı 
Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan 8 aylık dönemde yağışlarda 

normaline göre yüzde 27 azaldı. 

 
Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan Ekim 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki 8 aylık 

dönemde yağışlarda normaline göre yüzde 27, bir önceki döneme kıyasla yüzde 25 

azalma meydana geldi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 

dönemini kapsayan 2021 Su/Tarım Yılı Alansal Yağış Değerlendirmesi Raporu'ndan 

elde edilen bilgilere göre, söz konusu dönemde yağışlar normalinin ve bir önceki 

dönem yağışlarının altında gerçekleşti. 

Türkiye geneli 8 aylık kümülatif yağışlar normaline kıyasla yüzde 27, 2020 Su/Tarım 

Yılı yağışlarına göre yüzde 25 azaldı. 

Bölge geneli yağışlarda ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde normallerine ve bir 

önceki dönem yağışlarına göre yağış azlığı devam etti. Yağışlarda en fazla azalma 

yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde izlendi. 

Kümülatif yağışlar Kuzey Ege, Bursa civarları hariç Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, 

Orta Karadeniz sahil kesimi ile Giresun ve Kahramanmaraş çevrelerinde 

normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında seyretti. Denizli, 

Erzurum'un kuzeyi, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışlarda azalma 

oranı yer yer yüzde 40'ın üstüne çıktı. 
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İl geneli yağışlar en yüksek Rize'de, en düşük Kırıkkale'de görülürken, normallerine 

göre en fazla azalma ise yüzde 54 ile Mardin'de gerçekleşti. 

2021 Su/Tarım Yılı'nın 8 aylık periyodunda ülkede en çok yağışlı gün, İstanbul, Batı 

ve Doğu Karadeniz, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, 

Samsun, Giresun, Ordu çevrelerinde 100-125 gün aralığında gerçekleşti. 

Bölgelerde durum 

Bölgeler bazında bakıldığında ise Marmara'da söz konusu 8 aylık dönemde yağışlar 

normalleri civarında seyrederken, bir önceki döneme göre yüzde 22 arttı. 

Ege Bölgesi'nde yağışlar ise normaline göre yüzde 22, 2020 Su-Tarım Yılı dönem 

yağışına göre yüzde 6 azaldı. 

Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 29, bir önceki döneme kıyasla 

yüzde 36 azalma gerçekleşti. 

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 36, bir önceki döneme 

bakıldığında yüzde 28 azalma kaydetti. 

Yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 21, 2020 Su/Tarım Yılı dönem 

yağışına göre yüzde 13 azalış gösterdi. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normaline ve 2020 Su/Tarım Yılı'nın aynı 

dönemine göre yüzde 34 geriledi. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışları da normaline göre yüzde 39, 2020 Su/Tarım 

Yılı dönem yağışına kıyasla yüzde 49 azaldı. 
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Mısır fiyatı 3 haftanın zirvesinde 
Mısır fiyatları, güçlü taleple birlikte ABD'deki kurak havaların üretimi 

tehdit etmesinin etkisiyle yüzde 2 artarak mayıstan beri en yüksek 

seviyesini gördü. 

 
ABD'de işlem gören mısır vadeli kontratları güçlü talebin beraberinde ABD'nin orta 

batı bölgesindeki kurak havaların üretimde düşüş tehdidi oluşturmasıyla yüzde 2 

artarak mayıstan beri en yüksek seviyesini gördü. 

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları 7.06 

dolarda 13 Mayıs'tan beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2.1'den 

fazla artışla 6.96 dolara çıktı. 

İşlemciler ve analistler mısır fiyatlarının, dünyanın en büyük ihracatçısı ABD'de mısır 

üretiminde başlıca rol oynayan orta batı bölgesindeki sıcak ve kurak havalardan 

destek bulduğunu ifade etti. 

Mısır için dünya genelinde üretim tahminleri Brezilya'da süregelen kurak havalar 

nedeniyle azalırken, Çin'in ithalat talebi güçlü seyretmeye devam ediyor. 

Soya fasülyesi ve buğdayda artış sürüyor 

Soya fasülyesi ve buğday fiyatları ikinci işlem gününde de yükselerek yüzde 1'den 

fazla artış kaydetti. 

Soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 1.5 artışla 16.07 dolarda işlem görürken, 

buğday vadeli kontratları yüzde 1.3 yükselerek 6.96 dolarda seyretti. 
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Sertifikalı tohum ihracatı 72 bin tona 

yükseldi 
Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı son 5 yılda 58 bin tondan 72 bin tona 

yükselirken, aynı dönemde yapılan tohumluk ithalatı ise 49 bin tondan 46 

bin tona geriledi. 

 
Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı artarken, ithalatı azaldı. Tarım ve Orman 

Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de sertifikalı tohum üretim, 2020 sonu itibarıyla 

1 milyon 242 bin tona yükseldi. Üretime bağlı son 5 yılda sertifikalı tohum ihracatı 58 

bin tondan 2020 yılı sonu itibarıyla 72 bin tona yükseldi. Aynı dönemde yapılan 

tohumluk ithalat miktarları ise 49 bin tondan 46 bin tona geriledi. Tohumluk 

ihracatında Rusya, Ukrayna, Macaristan, Irak ve Azerbaycan ilk sıralarda yer aldı. 

Söz konusu ithalatın yüzde 35'i ise Fransa, İtalya ve ABD'den yapıldı. 

Şirket sayısı 1004'e ulaştı 

Üretim ve ihracın yanı sıra tohumluk şirketi sayısı da arttı. Türkiye'de sertifikalı 

tohumluk üretimi ağırlıklı olarak özel sektör eliyle yürütülürken, özellikle hububatta 

kamu ağırlığı devam ediyor. 2002 yılında 120 civarında olan tohumluk şirketi sayısı 

bugün itibarıyla 1004'e çıktı. 

5 yılda 548 milyon lira destek verildi 

Bakanlık tarafından 2015-2020 yıllarında sertifikalı tohum üreten üreticilere yaklaşık 

548 milyon lira yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapıldı. Tohum 

üreticilerine 2015 yılında yurt içi sertifikalı tohum üretimi için ödenen destek miktarı 

yaklaşık 57 milyon lira iken, 2019 yılı için yaklaşık 148 milyon liraya ulaştı. 2020 yılı 

ödemelerinin tamamlanması ile tohum üreticilerine yaklaşık 140-150 milyon lira 

civarında destek ödemesi yapılması öngörülüyor. 
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Anaç koyun ve keçi desteği 

ödemeleri başlıyor 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği 

ödemelerinin bu hafta başlayacağını açıkladı. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç 

koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını bildirdi. 

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine ilişkin bilgi 

verdi. 

Bakan Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 

yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 

bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı. 
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Rusya'dan gıda ihracatına yönelik 

yeni kısıtlama sinyali 
Rusya Ekonomi Bakanı Reshetnikov, küresel gıda maliyetleri arttıkça 

ihracata yönelik "amortisör" niteliğinde daha fazla kısıtlama çağrısında 

bulundu. 

 
Son fiyat artışlarının şeker ve un gibi temel ürünlerin yurtiçi maliyetine yansımasının 

ardından Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov, Rusya'nın temel gıda 

ürünlerinde ihracat kısıtlamalarına devam etmeye hazır olduğu mesajını verdi. 

Reshetnikov, “Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuştuğunun ve zirveye ulaştığının 

garantisi yok” dedi. Ürün tahminleriyle ilgili herhangi bir haberin fiyatları yeniden 

tetikleyebileceğini ifade eden Reshetnikov, bazı gıda maddeleri için bir ralli daha 

yaşanabilme ihtimali olduğunu belirterek, "Bu nedenle sürekli olarak tarım emtia 

piyasasıyla yakından ilgileniyoruz ve gerektiğinde bazı önlemler alıyoruz” dedi. 

Reshetnikov'un fiyat “amortisörü” olarak adlandırdığı ihracat kısıtlamaları, aynı 

zamanda yerli üreticileri daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. 

Reshetnikov, "Bu, tahıl hayvancılığını ve süt sığırcılığını ileriye taşıyan, yeni değer 

zincirleri ekleyerek büyüme sağlayan kaynaklarımızdan biri..." ifadelerini kullandı. 
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Financial Times'a konuşan Reshetnikov, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından 

biri olan Rusya'nın, yerel tüketicileri yükselen fiyatlardan korurken gıda ihracatını en 

iyi şekilde nasıl destekleyeceğini düşündüğünü söyledi. 

Reshetnikov, gelecekteki herhangi bir ticari önlemin muhtemelen daha yüksek 

vergiler şeklinde olacağını ifade etti. 

FAO küresel gıda fiyat endeksi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak Mayıs 

ayında neredeyse on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 20 milyon insanın veya bir 

başka deyişle yedi Rus vatandaşından birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı 

ülkede, karne ve hiperenflasyonun canlı hafızada olduğu göz önüne alındığında, gıda 

fiyatları Kremlin için kilit bir siyasi mesele olarak görülüyor. 

Hatırlanacağı üzere Putin, Aralık ayında Rus yetkililere ayçiçek yağı ve makarna gibi 

temel gıda maddelerine geçici fiyat kontrolleri uygulamaları yönünde direktifte 

bulunmuştu. Bu yılın başlarında, bu ay eklenen ihracat vergileriyle birlikte bir buğday 

ihracat kotası açıklandı. Moskova yönetimi, temel malları birçok kişi için karşılanamaz 

hale getiren, yıllarca düşen gelirleri telafi etmek adına söz konusu hamlelerin gerekli 

olduğunun altını çizdi. 

Reshetnikov, fiyatlar artmaya devam ederken, Rusya'nın ek ürünler üzerinde 

değişken bir "esnek ihracat vergileri" tarifesi de dahil olmak üzere ihracat önlemlerini 

izlemeye ve uygulamaya devam ettiğini söyledi. 

Hatırlanacağı üzere, Rusya, buğday gibi temel gıda maddelerini yoğun şekilde ihraç 

etmeye 2014'ten sonra ABD ve AB ambargolarının ardından başladı. ABD ve AB 

yaptırımlarına yanıt olarak batı gıda ithalatlarının çoğunu yasaklayan Rusya, 2014'ten 

bu yana yoğun bir şekilde yerel tarımı geliştirmeye yöneldi. 

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, buğday gibi tarım ürünleri, Rusya'nın 2019 

yılındaki 419 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturdu. Bununla 

birlikte, ülke hala ABD veya Avrupa ile aynı seviyede gıda stoklayacak altyapıdan 

yoksun durumda. Rsuya bu alandaki açığını kapatırsa ekstra üretimi depolayarak ve 

gerektiği gibi serbest bırakarak fiyat artışlarını önlemesine izin verecek. 

Rusya'da şeker fiyatları geçen yıl yüzde 65 arttı. 

Öte yandan, yetkililer yüksek gıda fiyalarında bazı üretici ve market zincirlerini 

suçlarken, Başbakan Mihail Mişustin'in de "Belirli üreticilerin ve perakende ağlarının 

açgözlülüğü" olarak adlandırdığı gelişmeler, sektör genelinde bir çöküş korkusuna yol 

açtı. 
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Nişasta bazlı şeker kotasında 

değişiklik yok 
Tarım ve Orman Bakanlığı Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan 

yönetmelikle ilgili bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlere yönelik 

yaptığı açıklamada nişasta bazlı şekerde yüzde 2,5'lik kota 

uygulamasının devam ettiğini belirtti. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı nişasta bazlı şekerde mevcut yüzde 2,5'lik kota 

uygulamasında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi. 

5 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ilgili olarak bazı basın-yayın 

organlarında çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada yönetmelikle bu kotalara 

ilişkin yeni bir düzenleme getirilmediği vurgulandı ve nişasta bazlı şeker kotasının 

yüzde 5'e çıkarılmasının söz konusu olmadığını ifade edildi. 

Açıklamada nişasta bazlı şeker kotalarının ne kadar olacağının 4634 sayılı Şeker 

Kanunu ile düzenlendiği hatırlatılırken Cumhurbaşkanı kararıyla kotaların yüzde 50 

artırılabilmekte ve azaltılabilmekte olduğu belirtildi. 

İlgili kotalar 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ülke toplam kotasının 

yüzde 2,5'i olarak belirlenerek yüzde 50 azaltılmıştı. Ayrıca tahsis edilen kotaların en 

az yüzde 50'sinin glukoz olarak kullanılması hükme bağlanmıştı. 
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TEPAV: Sigortalı çalışan sayısı 

yüzde 6 arttı 
TEPAV, mart ayında sigortalı çalışan sayısının yıllık olarak yüzde 6 

oranında artarak 21,4 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı. 

 
TEPAV, mart ayında sigortalı çalışan sayısının yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 

21,4 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 

71,8’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta artış yüzde 7,3 oldu. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın(TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'ne 

göre, esnaf-çiftçi grubunda değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, 

çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş kaydedildi. 

Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. 

Beş ana sektörün istihdamı geriledi 

Yapılan açıklamada, beş ana sektörün istihdamı yıllık olarak gerilediği belirtilirken, bu 

sektörlerin genelde COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020’den 

itibaren istihdamın daraldığı faaliyet kolları olduğu belirtildi. 

Mart 2021’de konaklama ve yiyecekte yüzde 6,6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve 

sporda yüzde 6,5 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşti. 

Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti 

sektörü yüzde 32,3 oranındaki gerileme ile istihdamı en olumsuz gelişen sektör oldu. 
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Mart 2021’de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 12, imalatta yüzde 10, inşaatta 

yüzde 21,5 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde de yüzde 6,9 oranında 

istihdam artışları gerçekleşti. 

İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 38) istihdam 

artışları devam etti. 

KOBİ sigortalı çalışan sayısı arttı 

KOBİ sigortalı çalışan sayısı, Mart 2021’de 647 bin artış kaydetti.  

Geçen yılın aynı ayına göre KOBİ sigortalı çalışan sayısının en fazla arttığı sektör 

203 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektörü oldu. 

Bu sektörü 78 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri, 71 bin artış ile perakende ticaret 

ve 61 bin artış ile toptan ticaret sektörleri izledi.. 

Kadın çalışan sayısı yükseldi 

Sigortalı kadın çalışan sayısı, Mart 2021’de bir yıl öncesine göre 288 bin artış 

kaydederken, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının 

toplam istihdam içindeki payı mart ayında yüzde 30,9’a geriledi. 
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Hazine, haziranın ilk ihalelerinde 8,7 

milyar TL borçlandı 
Haziran ayının tamamında 31,6 milyar liralık ihale gerçekleştirecek olan 

Hazine, bu ayın ilk iki ihalesinde 8,7 milyar liralık satış yaptı. 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği iki tahvil ihalesinde ROT dahil toplam 8 

milyar 681 milyon TL borçlandı.  İhaleler öncesi yapılan ROT satışlarında toplam tutar 

4 milyar 325 milyon TL oldu. 

Dört yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde 2 milyar 874 milyon TL tutarında net 

satış yapılırken, 5 milyar 856 milyon TL nominal teklif geldi. İhalede bileşik faiz 

ortalama yüzde 19,38 olurken minimum 84.952 TL, ortalama 84.995 TL fiyat oluştu. 

TÜFE'ye endeksli ihaleye 2 milyar 940 milyon TL teklif gelirken, net satış 1 milyar 

481,9 milyon TL olarak açıklandı. İhalede reel bileşik  faiz, ortalama yüzde 3,21 

olarak belirlendi ve minimum fiyat 97.276 TL, ortalama fiyat 98.401 TL oldu.    

Haziranda 31,6 milyar liralık borç servis edilecek 

3 aylık iç borçlanma stratejisine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayında 

31,6 milyar TL’lik iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise ay içerisinde 6 

ihale ve 3 doğrudan satış ile birlikte toplam 28 milyar TL iç borçlanma 

gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 18,2 milyar lirası piyasadan, 6,8 milyar lirası 

doğrudan satışlardan, 3 milyar lirası kamuya satışlardan karşılanacak. 
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Program tanımlı faiz dışı fazla 2021’e 

iyi başladı 
Program tanımlı faiz dışı fazla, 2021 Ocak-Nisan döneminde 18 milyar 

699 milyon TL oldu. 

 

Kamunun, bir defalık gelirleri, fonlardan aktarımlar, TMSF bünyesindeki şirketler ve 

KİT’ler gibi değişken olabilecek gelirlerinin dışarıda bırakılarak, düzenli gelirlerin faiz 

dışı harcamaları karşılamasına bakılan program tanımlı faiz dışı fazla, 2021 Ocak-

Nisan döneminde 18 milyar 699 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 79.5 milyar 

TL açık verilmişti. Salgın yılı olan 2020’de bütçe harcamalarındaki artışla birlikte, 

program dışı açık ikinci tarihi yüksek seviye olan 127.7 milyar TL’lik açık seviyesine 

ulaşmıştı. Türkiye, 2019’da da 129.1 milyar TL program tanımlı faiz dışı açık vermişti. 

2021 Ocak-Nisan döneminde şubat ayında Merkez Bankası ve diğer kamu kurum-

kuruluşlarının kurumlar vergisi aktarımı, mart ayında ise kar aktarımı nedeniyle 

yüksek miktarlı faiz dışı fazla verildi. Bunun program tanımlı faiz dışı fazlaya etkisi ise 

sadece şubat ayında kurumlar vergisi girişinden gerçekleşti. Böylece Ocak-Nisan 

döneminde merkezi yönetimin tüm gelirlerini kapsayan faiz dışı fazla 73 milyar 374 

milyar TL’ye ulaştı. Program tanımlı faiz dışı fazla ise 18 milyar 699 milyon TL 

düzeyinde oluştu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 4 ayında bir defalık gelirler ya da 

ekonomik duruma-konjonktüre göre değişebilecek gelirler dışarıda bırakıldığında, 

vergi gelirleri, harç vb. gelirlerden oluşan düzenli gelirler 383 milyar 624 milyon TL 

oldu. Bu tutar 437 milyar 906 milyon TL olan toplam merkezi yönetim gelirlerinin 

yüzde 87,6’sını oluşturdu. Bütçede bu oran genellikle yüzde 85-90 aralığında 

seyrediyor. 
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Türk Lirası varlıklar için kritik 

dönemeç! 
Geçen hafta gelen rekorlar sonrası tarihi zirvelerine yakın seyreden döviz 

kurları için gelecek haftanın ilk 4 günü 3 kritik gelişme yaşanacak; 

Erdoğan-Biden görüşmesi, Fed ve TCMB'nin faiz kararları... 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimine işaret eden açıklamalarıyla geçen hafta 

8,88 ile rekor tazeleyen dolar/TL, bir de üzerine mayıs enfl asyonun sürpriz bir 

şekilde gerilemesinden destek bulmuştu. 8,70 civarında seyreden dolar/TL kurunun, 

veri takviminin zayıf olduğu bu haftada sakin bir süreç geçirmesi muhtemel. Ancak 

gelecek hafta döviz kurları için son derece önemli gelişmeler yaşanacak. 

14 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın NATO Zirvesi’nde bir araya 

gelmesi ve oradan gelecek haber akışıyla başlayacak hafta, 16 Haziran Çarşamba 

günü FED kararı ve 17 Haziran Perşembe günü Merkez Bankası Haziran PPK’sı ile 

devam edecek. Bu üç gelişmede alınacak kararlar ve verilecek mesajlar özellikle 

dolar/TL’nin kısa vadede yönünü tayin edecek. 

Erdoğan-Biden görüşmesi 14 Haziran’da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran’da 

NATO zirvesinde görüşecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmede ikili 

ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

son olarak TRT yayınında Biden görüşmesiyle ilgili değerlendirmesinde Biden ile 

daha önce görüşme fırsatı yakalamadıklarını dile getirmişti. 

Biden’a “Türkiye-ABD ilişkisi neden gerilim safh asında?” sorusunu yönelteceğini; 

Bush, Obama ve Trump ile böyle bir gerilim yaşamadıklarını hatırlatacağını söyleyen 

Erdoğan, “Gerilimin sebebi; sözde Ermeni Soykırımı. Artık bıktık. Her 24 Nisan gelir, 

https://www.dunya.com/
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ABD ne diyecek? Bırakın bu işi tarihçiler yapsın, antropologlar çalışsın. Bütün bu 

çalışmaların ardından siyasiler olarak üzerimize ne düşüyorsa biz onu yapalım. 

Ortada hiçbir şey söz konusu değilken, bunu gündeme getiriyorsunuz.” ifadelerini 

kullanmıştı. 

16 Haziran’da Fed, 17 Haziran’da TCMB 

Dolar/TL’nin yönünü tayin edecek olan iki kritik faiz kararı gelecek haftanın 

ajandasında yer alıyor. 16 Haziran’da Fed iki günlük Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 

toplantılarının ardından faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik yapılması 

beklenmezken piyasalar varlık alım programın azaltılmasına ilişkin soru işaretlerine 

yanıt arayacak. Bu hafta ABD’den gelecek olan enfl asyon rakamlarına göre 

şekillenmesi muhtemel olan Fed’in mesajları, Türk Lirası’nın da aralarında bulunduğu 

gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırabilir. 

Dört günlük kritik maratonun son gelişmesi olarak TCMB’nin faiz kararı gelecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faizin düşürülmesi gerekiyor’ vurgusuna rağmen 

uzmanlar bu toplantıda bir faiz indirimi beklemiyor. Döviz kurlarındaki rekor seviyeler, 

mayıs ayında düşse de hala yüksek seyreden enfl asyon, Fed’in olası varlık alım 

programını azaltma ihtimali TCMB’nin faiz indirimi için şartlarını zorlaştıran unsurlar 

arasında sayabiliriz. 

Kurun 8,50’nin altında kalma ihtimali zayıf 

Piyasaların çok önemli bir hafta öncesi son düzlükte olduğuna değinen Marbaş 

Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, NATO zirvesinde 

gerçekleşecek Erdoğan – Biden görüşmesi TL varlıklar açısından kritik öneme sahip 

olduğunun altını çizdi. Biden ve yönetiminin seçimden öncesine kıyasla, Türkiye 

politikalarında ve söylemlerinde bir yumuşama; Türkiye tarafında da ABD ile 

ilişkilerde yeni beyaz bir sayfa açılması isteği gözle göründüğünü söyleye Kuru, 

görüşmenin bu anlamda ‘-mış’ gibiden öte geçerek ABD – Türkiye ilişkileri noktasında 

yeni beyaz bir sayfa açabileceği ihtimalini kuvvetli gördüğünü söyledi. 

Geçtiğimiz haftalarda faiz ile ilgili yapılan açıklamaların TCMB’nin bu ayki toplantısına 

ilgiyi artırdığını söyleyen Kuru, “küresel ekonomilerdeki ısınmanın ve Türkiye’deki 

makro dengelerin bir faiz indirimine alan açmadığı ve TCMB’nin de bu resmi gördüğü 

görüşündeyiz, bir faiz indirimi beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Dolar/TL kuruna ilişkin de görüşlerini paylaşan Kuru, “Geçtiğimiz hafta geçilen 8,50 

kritik seviyesinin altında bir kalıcılık olması ihtimalini her koşulda zayıf görüyoruz. 

Olası bir faiz indirimi riski veya Biden ile görüşmenin beklediğimiz gibi geçmemesi 

durumunda 8,90’lı seviyelerin test edilme ihtimali yüksek. 19 gibi bir politika faizinin 

kuru kısa vadede daha 8,90’dan yüksek seviyelerden koruyabileceğini düşünüyoruz. 

Olası negatif gelişmelerde 8,90 üzerindeki kalıcılığı da aynı şekilde zayıf görüyoruz. 
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Neler olabileceğini 8.88 ile gördük 

Döviz kurları ve faizin yönüyle ilgili enfl asyonun en güçlü belirleyici olduğunu aktaran 

DÜNYA Yazarı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, haziran ve temmuzda enfl 

asyonda yükselme potansiyeli olduğunu; ağustos ayından sonra baz etkisinin 

kalkmasıyla enfl asyonun düşüşe geçebileceğini belirtti. Murat, enfl asyonda baz 

destekli düşüşle birlikte faiz indirimlerinin daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesini 

bekliyor. Faiz indirimi için erken olduğunu savunan Murat, 17 Haziran’da faiz indirimi 

gelme ihtimalini ise çok düşük görüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi açıklamaları sonrasında 8,88’e yükselen 

dolar/TL kuruyla birlikte haziran ayında muhtemel bir faiz indirimi durumunda neler 

yaşanabileceğinin ön gösteriminin görüldüğünü hatırlatan Murat değerlendirmesine 

şöyle devam etti: “Faiz indirimi mesajlarıyla 8,88’e kadar çıkan dolar/ TL, Merkez 

Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun para politikasında gevşeme iddialarını ‘haklı 

gerekçelere dayanmıyor’ olarak nitelendirmesiyle bir miktar gevşemişti. 

Piyasalar, enfl asyonda düşüşü görmeden bir faiz indirimine net bir şekilde hazır 

değil. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun faiz indirimi ve enfl asyona 

ilişkin işaret ettiği üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başı tarihleri baz etkisinin 

kalkacağı tarihlerle örtüştüğünü de hatırlatmakta fayda görüyorum.” 

‘TL varlıklarda Fed kaynaklı stresli bir dönem yaşanabilir’ 

Fed’in olası hamlelerini ve döviz kurları üzerindeki etkisini değerlendiren Dünya 

Yazarı ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu, baz 

senaryosunda Fed’in 16 Haziran’da varlık alımlarını azaltacağına ilişkin mesaj 

vermesini bekliyor. Aslanoğlu, Fed’in önümüzdeki hafta varlık alımlarını azaltma 

sinyalini verdikten sonra, ağustos ayında alımları azaltmaya başlamasını öngörüyor. 

Aslanoğlu’na göre, en geç eylülde başlayacak varlık alımlarında düşüş yıl sonunda 

varlık alımlarının bitirilmesiyle sonuçlanacak; 2022 yaz ında ise ilk faiz indirimi 

hamlesini görmüş olacağız. 

Bu senaryonun TL ve gelişmekte olan ülke para birimleri için olumlu sonuçlar 

doğurmayacağını belirten Aslanoğlu, " Oluşacak bu tablodan korunabilmek için MB 

sıkı para politikası uygulamalı, gerekirse faiz arttırabilmeli” dedi. Önümüzdeki ayların 

TL varlıklar için stresli geçebileceğini aktaran Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Fed’in varlık alımlarını azalttığı noktada bizde enfl asyon düşmez ve faizimiz düşük 

kalırsa tüm gelişmekte olan ülkeler gibi çok ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalırız. 

Merkez Bankası bu süreçte baz etkisinden faydalanabilir ancak baz etkisinin 

oluşacağına dair de ciddi soru işaretleri var. Yüksek kur enfl asyonda baz etkisi 

oluşmasına izin vermeyebilir” Erdoğan-Biden görüşmesine de değinen Aslanoğlu, iki 

ülke arasında ilişkilerde normalleşmeye dair somut gelişmeler yaşanır ve yapılan 

açıklamalar piyasaları ikna ederse kurlarda bir miktar gerileme yaşanabilir. 
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Banka kredi risklerinin 

sınıflandırmasında değişiklik 
Bankaların, kredi risklerinin sınıflandırılmasına ilişkin unsurlarda 

değişikliğe gidildi. 

 

 
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 

Yönetmeliğin, kredi risklerinin sınıflandırılmasına ilişkin unsurlarını düzenleyen 

maddesinde değişiklik yapıldı. 

Riskler arasında yer alan ‘ipotekli menkul kıymetler’ başlığı ‘teminatlı menkul 

kıymetler’ olarak değiştirildi. Aynı maddeye bir riskin teminatlı menkul kıymet sınıfına 

dahil edilebilmesi için sağlaması gereken koşullar ile teminatlı menkul kıymet ihraç 

koşulları da belirlendi. 

a) Varlık havuzunun; 

1) Merkezi yönetim, merkez bankası, kamu kuruluşu ya da çok taraflı kalkınma 

bankalarından olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan veya, 

2) İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya, 

3) Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya, 

4) Teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde on beşini geçmemek şartıyla yüzde elli ya 

da daha düşük risk ağırlığına tekabül eden bankalardan veya aracı kurumlardan olan 

ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan, 
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oluşması gerekir. Kurul, varlık havuzuna yukarıda sayılanlar dışında bir varlık 

eklemeye yetkilidir. 

b) Varlık havuzunun nominal değeri ile teminatlı menkul kıymetlerin nominal değeri 

arasındaki oranın, teminatlı menkul kıymetlere ilişkin Sermaye Piyasası Kanununa 

ilişkin alt düzenlemelerde veya muadil yabancı ülke düzenlemelerinde belirlenen 

oranı sağlaması gerekir. 

c) Varlık havuzuna, (a) bendinde belirtilen varlıklara ilave olarak varlık havuzunu 

tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt düzenlemeler veya muadil 

yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca teminatlı menkul kıymet ihracında ikame varlık 

olarak kabul edilen varlıklar ile risklerin korunmasını teminen sağlanan türev işlemler 

de eklenebilir. 

ç) Bu fıkrada aranan koşulların teminatlı menkul kıymetlerin ilk ihracı sırasında ve 

kalan vadesi boyunca sağlanması gerekir. 

d) Teminatlı menkul kıymete yatırım yapan bankanın, varlık havuzu ile teminatlı 

menkul kıymetlerin değerlerine, varlık havuzundaki dayanak varlıkların coğrafi 

dağılımlarına, türlerine, bakiyelerine, faiz ve kur risklerine, varlık havuzundaki 

dayanak varlıklar ile teminatlı menkul kıymetlerin vade yapılarına, vadelerinden veya 

ödenmesi gereken tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken varlık 

havuzundaki dayanak varlıkların yüzdesine ilişkin bilgileri en az altı ayda bir 

ihraççıdan temin etmesi gerekir.” 
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Mansur Yavaş, Dünya Belediye 

Başkanı Ödülü finaline kaldı 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gerçekleştirdiği 

çalışmalardan dolayı World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı 

Ödülü finalistleri arasında gösterildi. 

 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte yaptığı çalışmalar 

nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından 

düzenlenen World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi. 

Yapılan oylamada Yavaş’ın finale kaldığını açıklayan ve oy verenlere duyuru yapan 

World Mayor ekibi, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş binlerce 

hemşehrisinin yanı sıra Türkiye’nin hatta Avrupa’nın her yerinden, her yaştan insan 

tarafından tutkuyla desteklenmiştir.” ifadelerine yer verdi. 

Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği World Mayor aday 

listesinde bulunan Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu. 

World Mayor ekibi, Yavaş’ın finale kaldığını oy verenlerine gönderdiği bir e-posta ile 

şu ifadeleri kullanarak duyurdu: 

“Çoğu belediye başkanı, vatandaşların maruz kaldığı kısıtlamaları hafifletmek ve en 

önemlisi yaşlıları ve diğer savunmasız insanları zarar görmekten korumak için 

elinden geleni yaptı. Belediye Başkanı Yavaş’ın COVID-19’un etkilerine karşı koyma 

girişimlerinin çoğu diğer belediyeler tarafından beğenildi ve kopyalandı. Ankara’da 

her kesimden insana başkentin refahına katkıda bulunma fırsatı verilmesini sağladı.” 
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World Mayor’un şimdiki turunda ise finale kalan adayların, kendileri için oy 

kullananlardan gelen soruları cevaplayacağı bildirilirken, World Mayor ekibi oy 

kullananlara attığı bir mail ile destek verdikleri belediye başkanlarına, "COVID-19, 

çevre, dürüstlük ve şeffaflık, sosyal eşitlik, ulaşım, uluslararası iş birliği ve şehri ile 

ilgili planları" konularında soru sorabileceklerini iletti. 

Yavaş’a önceki turda oy veren kişiler, yeni turda en fazla iki soruyu ad soyad ve 

yaşadıkları yer bilgileriyle birlikte 11 Haziran 2021 tarihine kadar tercihen İngilizce 

olarak ankara@worldmayor.com adresine gönderebilecek. 
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Sözün eyleme dönüştüğü proje; 

Efes Tarlası Yaşam Köyü 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

08 Haziran 2021 Salı 

 

Tarımda bazı konular vardır, hemen her gün konuşulur, tartışılır. İş uygulamaya 

gelince kimse elini taşın altına koymaz. Köy Enstitüleri çok konuşulur, özlemle 

bahsedilir. Ama günün koşullarına uygun, o ruhla çalışacak bir enstitü kurmak 

kimsenin aklına gelmez. Gençleri tarımda/kırsalda tutmak, çocuklara tarımı 

sevdirmek, üretici ile tüketiciyi buluşturmak yine çok konuşulan konular olsa da 

uygulamada karşılığı yeterince görülmüyor. 

Geçen hafta sözün eyleme dönüştüğü bir projenin yaşama geçirilmesine tanıklık ettik. 

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, seçimden önce söz verdiği "Efes 

Tarlası Yaşam Köyü" projesini tamamen belediyenin öz kaynakları ile yaklaşık iki 

yılda tamamlanarak açıldı. 

Tohum merkezi, tarım müzesi, toprak okulu, toprak kütüphanesi, serası ve üretici 

pazarı ile bütüncül bir proje olarak yaşama geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü birçok 

belediye için örnek bir model olabilir. 

Köy Enstitüsü ruhu ile yaşama geçirilen proje sadece bir tarım projesi değil. Tarım, 

eğitim, üretim, dayanışma, pazarlama, tanıtım, agro turizm, tarih, geçmişten geleceğe 

tarım kültürünü yansıtan müzesi ile çok kapsamlı bir proje. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek 

tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gerekir" sözünden 

yola çıkılarak kurulan Efes Tarlası Yaşam Köyü sadece Selçuk'a değil, İzmir ve ülke 

tarımına ve eğitimine büyük katkılar sağlayacak nitelikte. 
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Yaşam toprakta filizlenir 

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışta yaptığı konuşmada projenin 

kuruluşunu, hedeflerini şöyle özetledi: "Efes Tarlası Toprak Okulu, Toprak 

Kütüphanesi, Tohum Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, Kadın Üretici 

Pazarı ve Efes Serası ile birlikte tam anlamıyla yepyeni bir yaşamı filizlendiriyoruz. 

İşte bu yüzden Atatürk’ün cumhuriyet köyleri ve köy enstitülerinden esinlenerek 

hayata geçirdiğimiz, gençlerimize ve çiftçilerimize tarım eğitimini uygulamalı olarak 

vereceğimiz tarım okulu ile toprağımızı gelecek nesillere emanet ediyoruz. Yerel 

tohumlarımızı fide haline getirerek üreticilerimizle buluşturuyor olmak ve alım 

garantisi vermek de bizim için büyük mutluluk. Üreticilerimize Efes Tarlası Yaşam 

Köyü’nde ücretsiz toprak analizi de yapılacak. Türk tarımının sürüklenmiş olduğu kötü 

duruma karşı yeni bir çözüm modeli ortaya koyuyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki 

yaşam toprakta filizlenir." 
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Aile tarımı desteklenerek yaşatılacak 

Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi, Efes Selçuk’un çiftçilikle geçinen köylülerinin de 

zor koşullar altında üretmeye çalıştıklarına dikkat çeken Filiz Certritoğlu Sengel, proje 

ile yapacaklarını ise şu sözlerle anlattı: "Tohumdan hasada ağır maliyetler altında 

geçimlik aile tarımını sürdüren çiftçilerimizi üretimin her aşamasında desteklemeye 

devam edeceğiz. Tohum ve fide temininden ilaç ve gübre kullanımına kadar her 

aşamada hem alanlarının uzmanlarıyla buluşturarak çiftçilerimizin aile tarımını 

geliştirmelerini sağlayacağız hem de ürünlerinin zamanında tüketicilere ulaşması için 

onları destekleyeceğiz. Kadim aile tarımının değişen iklim ve toprak koşullarına uyum 

sağlayarak sürdürülmesi için toprak analizi eğitimleri ve uygulamaları sunacağız. 

Doğa ile uyumlu tarım uygulamaları için, ürün çeşitliliğini sağlayabilecekleri 

atölyelerde, çiftçilerimizi tarım alanındaki sivil toplum örgütleriyle buluşturacağız. 

Bölgemizde ve ülke genelinde üretim yapan diğer üreticilerle çiftçi buluşmaları 

düzenleyerek deneyim paylaşımını mümkün hale getireceğiz. Ürünlerini doğrudan 

tüketicilere ulaştırabilmeleri için kentimizdeki kooperatif ile eş güdümlü olarak 

sezonluk üretim planlaması atölyeleri düzenleyeceğiz." 

Çocuklar ve çiftçiler için "Toprak Okulu" 

Projenin en önemli bileşenlerinden birisi Toprak Okulu. Çocukların ve çiftçilerin yani 

7'den 70'e her yaştan ve her meslekten yurttaşa toprak bilincini ve bilgisini 

yeşertmeyi amaçlayan okulda toprağın kadim bilgisi, modern bilimsel tekniklerle 

harmanlanarak eğitimler verilecek. Çiftçilere toprak analizi hizmetiyle hangi tarlada 

toprağın neye ihtiyacı olduğu tespit edilerek, doğayı tahrip eden değil tedavi eden bir 

üretim, bilimsel verilerle ve teknolojik imkanlarla desteklenecek. 

Proje kapsamında kurulan ve şu anda 500'ün üzerinde çeşidin yer aldığı tohum 

merkezi ile geçmişten geleceğe bir tohum köprüsü kurulması, atalık tohumların 

korunarak, çoğaltılarak üreticilere ve dolayısıyla geleceğe taşınması hedefleniyor. 

Geçmişten geleceğe Tarım Müzesi 

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün en anlamlı bölümlerinden birisi Köy Enstitüleri'nin fikir 

babası İsmail Hakkı Tonguç'un adının verildiği Tarım Müzesi. Müze alanını gezerken 

çocukluğumuzda kullandığımız birçok tarım alet ve makina ile anılarımız canlandı. 

Bugün artık birçoğu kullanılmıyor. Geçmişten geleceğe bir birikimi yansıtan müzedeki 

alet ve ekipmanlar çocuklar başta olmak üzere herkese gıdanın, geçmişten bugüne 

ve tohumdan sofraya yolculuğunu anlatan bir kültürü ve birikimi yansıtıyor. 

Müzeyle bütünleşen "Toprak Kütüphanesi ve Köy Enstitüleri Anı Odası, çok 

konuşulan, tartışılan köy enstitüleri felsefesini, ruhunu canlı tutmak, çocuklara, 

çiftçilere, turistlere anlatmak açısından çok önemli bir işlevi yerine getirecektir. 

Üretici kadın pazarı 

Uygulamalı tarımsal üretim ve eğitim, müze, kütüphane, uygulama serasının yanı sıra 

haftanın üç günü cuma, cumartesi ve pazar günleri açılacak üretici kadın pazarında 
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yöresel ürünler ev ve el yapımı ürünler de satışa sunularak aile ekonomisine katkı 

sağlanıyor. Açılış günü sadece Selçuk'taki kadınlar değil, İzmir'den, Muğla 

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de yerel tohumlarını ve 

ürünlerini tanıttıkları standlar yer aldı. Belediyeler arasında da bir dayanışma kuruldu. 

Özetle, Efes Selçuk'ta çok önemli bir proje yaşama geçirildi. Proje yapmak l-kadar 

onu sürdürmek de önemli. "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesini yaşama geçiren 

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in bu çabaları dileriz diğer belediyelere de 

örnek olur. 

Efes Tarlası Yaşam Köyü Manifestosu 

- Üreticiler ile tüketicileri birbirlerinin gözünün içine bakarak, sesini duyarak insani bir 

etkileşimde bir araya getireceğiz. Gıdanın topraktan sofraya yolculuğunda değer 

katmayan aracıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 

- Geleceğin dünya vatandaşları çocuklarımızı, doğanın ve yaşamın bilgisiyle 

donatarak onların sosyal bireyler olmalarını sağlayacağız. 

- Kentlerin her gün daha da dolup taştığı, kırsal alanların insansızlaştığı bir dönemde 

hedefimiz sürdürülebilir kentler ve doğayla uyumlu her yönüyle toplumsal canlılığa 

erişen köyler. 

- Köylerde yoksullaşan ve kent merkezinde değersiz hissettirilen deneyimlilerimiz, 

Yaşam Köyümüzde yeni bir hayatın umuduna kavuşacaklar, bizim için ne kadar 

değerli olduklarını hissedecekler. 

- Gelirsizliğe, mesleksizliğe ve geleceksizliğe sürüklenen gençlerimiz; Yaşam 

Köyümüzde edindikleri özgüven ve donanım ile üreten Türkiye’ye güç verecekler, 

kariyer planlaması hizmetimizle yeni işlerine kavuşacaklar. 

- Yaşam Köyü, İlham Veren Kent Efes Selçuk’un yerli ve yabancı misafirlerinin ilk 

durağı olarak kentimizin kadın ve tarım kimliğini tarih kimliğiyle birleştirecek, kent 

ekonomisine yeni bir kazanç noktası olacak 

- Kadın Kenti Efes Selçuk’a yakışır bir şekilde yerel kadın üreticilerin ve tüm merkez 

bölümlerinde kadınların istihdam edildiği bir Yaşam Köyü kurmak, modelimize ayrı bir 

değer ve güç katacak. 

-Kentimize değer katan çok yönlülüğüyle ve bütünsel agroekoloji stratejisiyle Efes 

Tarlası Yaşam Köyü, Efes Selçuk’ta doğa ile uyumlu bir yaşamın mümkün olduğunu 

toprağa ve hayata dokunarak kanıtlayacak. Köy Enstitüleri ruhuyla Gıda Egemenliğini 

savunacağız. Çünkü biliyoruz ki yaşam toprakta filizlenir… 
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Açılışı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı 

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün açılışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu açılışta tarımla ilgili bilgiler veren Kılıçdaroğlu, 

iktidara geldiklerinde tarım yapılan her köye bir ziraat mühendisi, hayvancılık yapılan 

köylere ise veteriner hekim atanacağını söyledi. 

Pandemi nedeniyle bu tür açılışlar çoktandır yapılamıyordu. Açılış töreni oldukça 

kalabalıktı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan 

Toprak, Tarım Politikalarından Sorumlu Danışmanı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Milletvekilleri Bülent Tezcan, Özgür 

Karabat, Kadim Durmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın 

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz 

Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen 

Kırkpınar, ilçe belediye başkanları, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 

ile çok sayıda yurttaş katıldı. 
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Üretici-tüketici fiyat dengesi hiç bu 

kadar bozulmamıştı 

 
Alaattin AKTAŞ  

08 Haziran 2021 Salı 

 

✔ Üretici ve tüketici fiyatları arasında üretici lehine olan fark biraz daha açıldı 

ve mayısta yüzde 24'ü de aştı. Fark daha beş ay önce yüzde 13 dolayındaydı. 

✔ Dövizdeki artışı durdurup üretici fiyat artışını yavaşlatmadan tüketicideki 

hızlanmayı önlemek mümkün değil. Tüketici enflasyonunu yakında çok daha 

yukarıda görebiliriz. 

Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile tüketici fiyat 

endeksini (TÜFE) 2003 yılının ocak ayından bu yana hesaplıyor. Yani bu 

endekslerde tam 18 yıl 5 aylık, bir başka ifadeyle 221 aylık veri setine sahibiz. İki 

endeksin baz yılı 2003 ve dolayısıyla bu endeksler bir anlamda yola birlikte çıkmış. 

Neredeyse 18.5 yılı bulan bu sürede kah biri öne geçmiş, kah diğeri; ama yol 

arkadaşlıkları hep sürmüş. 

Ne var ki bu yıl yolları giderek ayrılmaya başlamış. Eskiden toptan eşya fiyatları 

olarak bildiğimiz, sonra tanım değiştirip yurtiçi üretici fiyatları adını verdiğimiz endeks, 

tüketici endeksinin önünde koşmaya başlamış. 

Hem de öyle birkaç adım önünde değil! Fark giderek açılır olmuş. 
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Yüzde 24 aşıldı 

Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki farkı birkaç türlü hesaplamak mümkün. Biz daha çok 

endeksler arasındaki farkı almayı tercih ediyoruz; en azından öncelikli hesaplamamız 

bu. 

Bu iki endeksin 2003 ortalaması 100, gelinen en son düzey bu yılın mayısı. 

Yİ-ÜFE bu yıl mayısta 666.79 düzeyine ulaştı. 

Buna karşılık TÜFE aynı ay 537.05 düzeyinde kaldı. 

İşte bu iki endeks arasındaki farka bakıyoruz ve bulduğumuz oran yüzde 24.16. 

Söz konusu fark 2018’de eylül ve ekimde, 2019’da mayıs ve haziranda, 2020'de 

kasım ve aralıkta yüzde 10’un üstünde gerçekleşmişti. Daha önceki yıllarda herhangi 

bir endeks lehine yüzde 10’u aşan fark olmamıştı. 

Oysa bu yıl Yİ-ÜFE lehine olan fark müthiş bir hızla büyüyor. Daha geçen yılın aralık 

ayında yüzde 12.57 olan fark beş ay sonra neredeyse ikiye katlandı ve yüzde 

24.16’ya ulaştı. 

Bu makas açılmaya bir süre daha devam edebilir. Ama gün gelecek tersini yaşamaya 

başlayacağız. İyi de bu nasıl olacak? 

Diğer oranlar 

Dedik ya Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki fark birkaç türlü ölçülebilir. Biz endekslerden 

yola çıkarak bulduğumuz yüzde 24.16’yı en önemli gösterge sayıyoruz. 

Bir başka karşılaştırma yöntemi olarak son bir yıldaki artışa bakılabilir. Mayıs 

itibarıyla son bir yılda Yİ-ÜFE yüzde 38.33, TÜFE yüzde 16.59 arttı. Bu artışların farkı 

21.74 puandır. Dikkat etmek gerekir, bu fark yüzde değil, puandır. 

Bu şekilde bulunan daha önceki en yüksek fark 21.64 puanla 2018 yılının eylül 

ayında oluşmuştu. Yani bu yönteme göre de fark rekoru bu yıl mayısta kırılmış 

durumda. 
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Mutlaka yıllık farklardan yola çıkmak da şart değil, dönemsel farklara da bakılabilir. 

Buna göre yılın ilk beş ayında Yİ-ÜFE yüzde 17.34 artarken, TÜFE yalnızca yüzde 

6.39 artış gösterdi. Beş ay için arada çok büyük bir makas oluşmuş durumda. 

 

KUR ARTIŞI DURMADAN MAKAS DARALMAZ! 

Üretici fiyatları kur artışına çok daha duyarlı, bu tartışılmaz. Dolayısıyla döviz 

değerlendikçe üretici fiyatlarındaki bu hızlı artışın önüne geçilmesi de hiç mümkün 

görünmüyor. 

Bu kısır döngüyü kırmanın yolu döviz kurundaki hızlı artışı durdurmak ve hatta tersine 

çevirmekten geçiyor. Bunu elbette yapabiliriz; ama kalıcı hale getirebilir miyiz, işte o 

çok zor. 

Kurdaki tırmanış durduğu zaman üretici fiyatlarındaki artış da nasıl duruyor ve tüketici 

ile olan makas nasıl daralıyor, bunun örneğini çok değil, daha üç yıl kadar önce 

2018’de yaşadık. 

2018’de neler olmuştu, o dönemi hatırlamakta, ayrıca şu meşhur “Enflasyonu döviz 

mi, faiz mi artırır” sorusuna cevap aramakta yarar var. Biraz “pehlivan tefrikası”na 

döndü ama onları da ancak başka bir gün ele alabileceğiz... 
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Abdulkadir Selvi 

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 

belirsizlikler 

8 Haziran 2021 

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken cumhur ittifakının cumhurbaşkanı 

adayı belli. 

AK Parti ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Bunu niçin belirtme 

ihtiyacı hissettim? Çünkü cumhur ittifakında bir cumhurbaşkanı adayı tartışması 

yaşanmayacak. 

2023’e giderken muhalefetin önünde önemli belirsizlikler duruyor. Elbette ki seçim 

sathı mailine girildiğinde bunlar birer birer ortadan kaldırılacak. Ama çok kolay 

olacağı sanılmasın. 

MUHALEFETİN HANDİKAPLARI 

Muhalefeti sancılı bir süreç bekliyor. Hemen aklınıza muhalefet ortak aday 

belirleyecek mi, yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak sorusu gelecek. Ama 

bence ondan daha önemli bir soru var. O da millet ittifakı devam edecek mi, 

etmeyecek mi konusu. 

1- BARAJ YÜZDE 5’E DÜŞERSE 

2018 seçimlerinde kurulan ittifaklar yerini korudu. Muhalefetin kurduğu millet ittifakı 

aradan geçen süre zarfında dağılmadı. Hatta yerel seçimlerde başarılı sonuç almayı 

bildiler. 

Muhalefette ittifakın en önemli tutkalının yüzde 10 seçim barajı olduğu biliniyor. 

Seçim barajı yüzde 5’e düşürülürse millet ittifakı devam edebilecek mi? Böyle bir risk 

olmasına rağmen, yerel seçimlerdeki  başarının, millet ittifakının 2023 seçimlerinde 

de devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum. 

2- ORTAK ADAY 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Ortak aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun 2023’e giderken millet ittifakını en 

çok zorlayacak noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. “Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri muhalefete bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir” diyen çevrelerin ortak 

aday lehine Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ikna edeceklerine inanıyorum. 

ORTAK ADAY KİM OLACAK? 

İki liderin ortak aday konusunda uzlaşmaya varmaları çok zor görünmüyor. Ancak en 

önemli sorun ortak adayın kim olacağı. Muhalefet en büyük sancıyı ortak adayı 

belirlemede yaşayacak. 

Ancak Meral Akşener’in “Kiminle alacaksak onunla girelim” önerisi Ekrem 

İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini avantajlı hale getirirken, cumhurbaşkanı 

adaylığına istekli olan Kılıçdaroğlu’nun nasıl ikna edileceği önemli bir soru işaretini 

oluşturuyor. 

PARTİLER ADAY ÇIKARIRSA 

Eğer ortak aday formülü işlemezse geriye tek seçenek kalıyor o da partilerin ilk tura 

kendi adaylarıyla çıkmaları. Bu durumda seçim kampanyasında muhalefet 

hem Erdoğan’la hem de kendi aralarında mücadele edecek. 

HDP’NİN POZİSYONU NE OLACAK? 

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ortak aday önerisini 

desteklerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’nin kendi adayını 

çıkarması önerisi ile hesaplar karıştı. 

2023’ÜN EN CİDDİ SORUSU 

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayıp Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen HDP, 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de “İstanbul Modeli”nin uygulanmasına sıcak bakıyor. 

Ancak Akşener’in HDP konusundaki itirazı yeni bir durum ortaya çıkardı. 2023 

seçimlerinde en önemli soru işaretlerinden birini HDP’nin pozisyonu oluşturacak. 

ÇETİN SINAV 

2023’e giderken muhalefetin önünde önemli belirsizlikler, Türkiye’nin önünde ise çetin 

bir sınav duruyor. 

VENEZUELA’YA GİDEN CHP MİLLETVEKİLİNİN YANITI 

 

TÜRKİYE ile Venezuela arasında “yeni uyuşturucu hattı” oluşturulduğu gibi önemli 

bir iddia varken, bu iddiaya delil olarak Türkiye, Venezuela Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu’nun ziyareti gösteriliyorken, bu ziyarette dostluk grubu üyesi Yüksel 

Mansur Kılınç da yer almışken, ben de CHP milletvekiline konuşması yönünde çağrı 

yapmıştım. 
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SOYADINDA ‘N’ VAR 

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’la hem telefonla konuştuk hem de 

kendisi yazılı açıklama gönderdi. Bu arada ben dahil birçok yerde, Yüksel Mansur 

Bey’in soy ismi, “Kılıç” olarak yazılıyor. O nedenle Yüksel Mansur Bey’le 

konuşmamızın bir kısmı, soy ismindeki “n” harfi üzerine esprilerle 

geçti. “Kılıç” değil, “Kılınç” yani “n”si var. 

CHP MİLLETVEKİLİNİN YANITLARI 

CHP milletvekili Kılınç’a, “Sizin de yer aldığınız gezide Türkiye ile Venezuela 

arasında ‘yeni uyuşturucu hattı’ oluşturulduğu iddiaları var. Siz bu konuda ne 

düşünüyorsunuz?” diye sormuştum. 

“Cevabı bizde olmayacak bir soru sormuşsunuz” yanıtını verdi. 

Yüksel Mansur Kılınç’a, “Katıldığınız gezide yeni uyuşturucu hattı 

oluşturulduğuna dair tanıklığınız var mı?” diye sormuştum. 

Bu soruya da, “Cevabı bizde olmayacak bir soru sormuşsunuz” karşılığını verdi. 

CHP milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’a, “Ya da iddia edildiği gibi Türkiye ile 

Venezuela arasında bir uyuşturucu hattı oluşturulması yönünde bir çaba 

hissettiniz mi?” diye sormuştum. 

Yine aynı yanıtı vermiş, “Cevabı bizde olmayacak bir soru sormuşsunuz” demişti. 
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Esfender KORKMAZ 
 

Çözümsüz yolda 20 yıl 
 

8 Haziran 2021 Salı 

Bugüne kadar başımıza ne iş geldiyse, döviz sorunundan geldi. Kur sorunu bu defa 

AKP iktidarının yanlış politikaları üstüne eklenince; hayat pahalılığı arttı, yoksul sayısı 

arttı, gelir dağılımı aşırı bozuldu, dış borçlarda risk arttı. 

2016 yılına kadar, siyasi iktidar sıcak para serabına kapıldı ve üretimin dışa bağımlı 

olmasına neden oldu. Bu nedenle 2021 yılında 32-35 milyar cari açık bekleniyor. Cari 

açık kur sorununu artırıyor. Cari açığın kısa ve orta dönemde çözümü, üretimde ithal 

girdi bağımlığını azaltmak ve kur politikasını değiştirmektir. 

İthal girdi bağımlığını azaltmak için de içeride ithal girdiye alternatif yatırımları 

hızlandırmak gerekir. Ama siyasi iktidara olan güven dip yaptığı için bu yatırımlar 

teşvik görse de kimse yatırım yapmıyor. Yatırım yapacak kurumsal devlet de 

kalmadı. 

Dalgalı kur politikasına gelince, iktidar her vesile ile dalgalı kur politikasına sadık 

kalacağını söylüyor.  

2001 krizinde, IMF uzmanları ekonomileri homojen zannettikleri için, gelişmiş 

piyasalar ve ekonomiler için uygulanan dalgalı kur politikasının Türkiye için de çözüm 

olacağını zannetmişlerdir. Onlarla gelen Kemal Derviş'in Türk ekonomisi ile ancak 

bir yabancı kadar uzaktan bilgisi olmuştur. Derviş'e katılan yerli iktisatçıların bir 

kısmı devlet memuru idi. Bunların yanında akademisyen olup, isim yapmış olanlar da 

vardı. Dahası Derviş'i paylaşamayan siyasi partileri ve basını nasıl yorumlamak 

gerekir? 

Dalgalı kur politikasında, aşırı hareketleri merkez bankaları döviz alarak veya satarak 

önler. Türkiye'de 2006 yılına kadar TL'nin aşırı değerlenmesini önlemek ve piyasada 

döviz arzını düşürmek için müdahale amacıyla döviz satın almış ve 2014 sonrası da 

döviz kurlarındaki artışı, TL'nin değer kaybını önlemek için yine müdahale amaçlı 

döviz satmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır. Çünkü başta faiz, diğer iktisat 

politikası araçları uyumsuz kullanılmıştır. Ayrıca siyasi ve yapısal sorunlar da 

artmıştır. 2013 sonrası güven sorunu da başlamıştır. AKP iktidarında TL önceleri aşırı 
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değerli sonraları aşırı değersiz olmuştur. Buna rağmen dalgalı kur politikası devam 

etmiştir. 

Günümüzde, birçok gelişmekte olan ülkede, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde 

yönetimli dalgalanma kuru uygulanmaktadır. Kurların aşırı dalgalanması olmasaydı 

ve sermaye hareketleri vergi almadan kontrol edilseydi, Türkiye bu kadar cari açık 

vermezdi. Kurları piyasa işlemleri veya doğrudan kontrolü için, Merkez Bankası 

rezervleri birikirdi.  

2001 yılında yaşanan kriz sonrasından beri benim önerdiğim ''yönetimli dalgalanma 

sistemi'' idi (managed float). Özel bir döviz kuru hedefinin olmadığı bu sistemde, 

resmî otoriteler piyasaya kurlardaki dalgalanmaların büyüklüğünü azaltıcı çeşitli 

müdahalelerde bulunmaktadırlar. Bu sistemde, döviz kurları prensip olarak piyasa 

mekanizması tarafından belirlemekle, yani arz ve talep şartlarına bırakılmakta, ancak 

resmî otoriteler döviz kurlarında aşırı kabul edilen dalgalanmaları önlemek için zaman 

zaman döviz piyasasına girmektedirler. Kurlar sürekli resmî otoritelerin 

denetimi/gözetimi altında bulunmaktadır. Bu nedenle de, bu sisteme "yönetimli 

dalgalanma" denilmektedir. Yönetimli dalgalanma sisteminde yapılan müdahaleler, 

önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmaktadır. Ayrıca bu müdahaleler, ülke 

ekonomisinin hareket alanını genişletmektedir. Merkez Bankası'nın müdahalesine 

karşın, kurların piyasa güçlerini yansıtması sistemin temel ilkesidir. Döviz piyasasına 

yapılan müdahaleler sonucu elde edilmeye çalışılan ekonomik yararlar, başka 

ülkelerin bundan olumsuz etkilenmesi sonucu oluşuyorsa, bu sistem "kirli 

dalgalanma" (dirty float) olarak adlandırılır. 

Bugün Merkez Bankası rezervleri eksi olduğu için artık yönetimli dalgalanma da etkili 

bir sistem olarak kullanılmaz. Türkiye için tek çözüm, Çin'de olduğu gibi yarı sabit kur 

rejimi uygulamaktır. Ama bu defa da MB döviz rezervleri eksidedir. 

Bu işin sonu iyi değil. Nerden bakarsak bakalım, ağır bir döviz sorunu 

yaşayacağız gibi görünüyor. 
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İbrahim Kahveci 

Düşmanla kucaklaşma! 

Nisan 2017 Başkanlık Referandumunda köydeydim. Bir yakınım arayıp “Öyle orada 

burada bir şeyler konuşup durma, bak Hollanda/Almanya bize ne yapıyor” demişti. 

Oysa olan bitenden uzaklaşmak ve çok ağır “vatan-millet-din-iman” baskından 

kaçmak istemiştim. Toplumların bu tür ruh ortamlarında akli kararlar veremediklerini 

düşünüyordum. 

O günlerde hep Venezuela aklıma geliyordu. 

Orada yerli-milli Başkan Hugo Chavez’e de askeri darbe yapılmıştı. Ve nitekim 

Venezuela halkı sokağa inmiş ve askeri darbeyi püskürtmüştü. Ama sonrasında da 

Chavez referandumlarla bütün yetkiyi kendinde toplamıştı. 

Darbe girişimi ve referandumlar... 

Askeri darbeye de karşı duran ama sonrasında da referandumlarla yetkiyi kendinde 

toplayan Chavez’e de karşı duran bir ORTA SINIF vardı. Artık umudunu kaybetmiş 

olan bu sınıfın önemli bir kesimi ülkeyi terk etti. Kamyon şoförü yeni Başkan 

Nicolas Maduro onlar için “ABD’de tuvalet temizliyorlar” demişti. 

Yıllardır yazılarımda Venezuela örneğini ve bazı benzer süreçlerimizi yazıp 

dururdum. Meğerse Venezuela’yı bir tek ben takip etmiyor muşum. Meğerse bizim 

bazı Milletvekilleri ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleri de Venezuela’da nasıl seçim 

yapıldığını inceliyorlarmış. 

Venezuela’daki seçim düzenini mi örnek alacağız acaba? İnanın bilemiyorum. 

*** 

Geçen gün bir arkadaşımla çocuk sayısı üzerine konuştuk. Genel düşüş eğilimi 

yavaşlasa da ekonomik duruma bağlı artış ve azalışlar yaşıyoruz. Özellikle 2015 

sonrası başlayan düşüş 2018 sonrası çok daha sertleşmişti. 

Hatta 2019-2020 sayıları adeta nüfusun gerilediğini gösteriyor. Yakında nüfus 

artışımız durma noktasına gelecek, şimdiden belirteyim. 



08.06.2021 

36 

 

Arkadaşım bana 2019-2020 sayılarının “savaş korkusu” yüzünden düşmüş 

olacağını ısrarla söyledi. Ona göre ekonomik etkenden bile daha yüksek etkenmiş 

savaş korkusu. 

Açıkçası ben çoktan unutmuştum. Meğerse ülkemiz Yunanistan ile, Libya’da şer 

güçler ile, Akdeniz’de İsrail-Mısır ile; Suriye’de yine şer güçler ile savaş 

aşamasındaymış... Ama benim haberim yokmuş. 

Neden haberim olmadığını da söyleyeyim: Çünkü söylemleri çok ciddiye 

almamıştım. 

Nitekim geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanlı mevkidaşı ile 

kucaklaşmasını beraberce gördük. 

Ama bunları bizim gördüğümüz başka bir yer daha var. İşte o yer piyasalar oluyor. 

*** 

Hatırlarsanız haberlere düşen bilgiye göre S-400 konusunda Rus uzmanlar evlerine 

gönderilmiş. Rusya ise bunu izin olarak açıkladı ama neyse... 

Gerekçe ise, Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi yeni yol bulma girişimiymiş. Hatta S-

400’lerin Türkiye’de ama ABD’lilerin de kontrol edebileceği bir yerde tutulacağı 

iddiaları da var. 

Akdeniz’de zaten savaşın eşiğine geldiğimiz petrol ve doğalgaz arama gemilerimiz 

çoktan limanlara çekildi bile. Bakın oradan da hiç ses gelmiyor. 

İşte dış politikada yaşanan bu ılımlaşma süreçleri de piyasalarda yankı bulabiliyor. 

Ülkede enflasyon baskısı olsun, kredi sorunları olsun nice finansal riskler derinlerde 

öylece duruyor. Ama bir anda piyasalarda ılıman rüzgarlar da esebiliyor. 

Galiba Süleyman Soylu bu yüzden “Temmuz sonrası uçacağız” dedi. 

*** 

Daha dün savaşın eşiğindeyiz diye baktığımız dış politikadaki değişimleri iyi takip 

etmek gerekiyor. Çünkü bu değişim ve dönüş yurtiçinde de piyasalar üzerinden 

yansıma bulmaya başlıyor. 

Elbette sorunlarımızı derinden çözmeyecektir ama kısa bir alanda nefes almamızı da 

sağlayabilecektir. 

Topluma söylenen onca düşman ve şer güç söylemi ne mi olacak? Ay’a 4 şeritli yol 

yapıyoruz dersiniz, yeterlidir. 
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08 Haziran 2021, Salı 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Amaç dünya nüfusunu azaltmaksa 
bu hedefe Çin’de ulaşıldı 
 

Bu Kovid-19 salgını üzerinde oluşturulan komplo teorilerinin başında, dünya 

nüfusunun bilinçli şekilde azaltılmasının amaçlandığı iddiası da var. Bill Gates'in 

adının belki de haksız yere kullanıldığı bu tür iddialara göre Kovid- 19'un Çin'de 

üretildiği laboratuvar da, buna karşı üretilen aşılar da bir büyük oyunun parçaları 

olabilir. Nihai amaç belki de insanların bu aşılarla kısırlaştırılmalarıdır. 

 

ÇİN'DE SONUÇ ALINMIŞ 

Söz konusu komplo teorilerinin doğrulukları ya da yanlışlıkları belirli süre sonunda 

anlaşılacaktır. Ancak şu andaki bazı gelişmeler, bu nüfusu azaltmaya dönük 

projelerin gerçekliği konusunda adeta işaretler veriyor. Mesela, 1950'lerden beri 

nüfus artışından korkan ve çocuk sahibi olma konusunda sınırlamalar getiren Çin, 

nüfusun azalmasından ötürü adeta panik yaşıyor. Sonuçta Çin hükümeti, aile başına 

iki çocuk sınırını kaldırdı. Artık çiftler üçüncü bir çocuğa sahip olabilecekler. 

 

ÜÇ ÇOCUK SERBEST 

Bu çarpıcı karar, dünyanın en kalabalık ülkesinde doğum oranında keskin bir düşüş 

olduğunu ortaya çıkaran son on yıllık nüfus sayımının sonuçlarının yayınlanmasından 

birkaç hafta sonra geldi. Komünist Parti'nin siyasi bürosunun 

Başkan Şi Cinping başkanlığındaki bir toplantısında, "yaşlanan nüfusa yanıt 

olarak, bir çiftin üç çocuğu olmasına izin verildi". Mayıs ayı başında, 2020 yılında 

yapılan nüfus sayımı sonuçları Çin nüfusunun beklenenden daha hızlı yaşlandığını 

ortaya koymuştu. 

 

ARTIŞ AZALIYOR 

Çin'de 2020'de yaklaşık 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre 

yüzde 18 azaldı. Çin'de giderek azalan doğum oranını desteklemek üzere 

ebeveynlere her yeni doğan bebek için 1 milyon yuanlık (156 bin dolar) yardım 

verilmesi teklifi de en çok tartışılan konulardan biri olmuştu. Özellikle Çin'in sosyal 

medya platformu Weibo'da tartışılan bu teklif için birçok Çinli mevcut durumda bu 

yardımın çocuk eğitimi için yeterli olmayacağını ifade etmişti. 
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