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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
10 Haziran 2021 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/12010 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2018/1219 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210610-7.pdf
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TMO'dan yem fiyatlarına müdahale 
Toprak Mahsulleri Ofisi, öncelikle stoklarındaki arpa ve mısırı tonu 1950 

liradan yetiştiricilere ve yem sanayicilerine vererek fiyatın düşmesini 

sağlamayı hedefliyor. Stoklardaki ürün yetmezse arpa ve mısır ithalatı 

yapılacak. 

 
Ali Ekber YILDIRIM 

Yem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle çok zor durumda kalan yetiştiricileri 

desteklemek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi yem fiyatlarına müdahale edecek. Dün, 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin 

başkanlığında süt sektörü ile yapılan toplantıda da üretici temsilcileri yem 

fiyatlarındaki yüksek artışı gündeme getirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü 

Ahmet Güldal’ın da katıldığı toplantıda yem fiyatlarına müdahale edileceği ifade 

edildi. 

Yem sanayicilerine ucuz arpa ve mısır verilecek 

Toprak Mahsulleri Ofisi, öncelikle stoklarındaki arpa ve mısırı tonu 1950 liradan 

yetiştiricilere ve yem sanayicilerine vererek fiyatın düşmesini sağlamayı hedefliyor. 

Stoklardaki ürün yetmezse arpa ve mısır ithalatı yapılacak. 

Daha önce un fiyatının yükselmesini önlemek için sanayicilere ucuz buğday temin 

eden Toprak Mahsulleri Ofisi bu kez benzer bir uygulamayı yem için yapacak. Toprak 

Mahsulleri Ofisi’nin günlük piyasa bültenine göre 9 Haziran 2021’de arpanın tonu 

serbest piyasada 2 bin 580 liradan işlem gördü. Konya Ticaret Borsası’nda arpanın 

tonu 2 bin 742 lira, Eskişehir Ticaret Borsası’nda 2 bin 755 lira, Polatlı Borsası’nda 2 
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bin 749 liradan işlem gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi bu seviyedeki arpanın tonunu 

1950 liradan yetiştiricilere ve yem sanayicilerine verecek. 

Mısır fiyatı ise serbest piyasada tonu 2 bin 415 lira. Konya Borsası’ndaki fiyatı ise 9 

Haziran itibariyle 2 bin 530 lira. Toprak Mahsulleri Ofisi mısırın tonunu yetiştiricilere 

ve sanayicilere  1950 liradan verecek. Yem sanayicileri ucuza hammadde alacak ve 

yemi ucuza satacak. Yetiştiriciler de daha uygun fiyata yem alacak. 

Güçlü bir müdahale olacak 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal müdahale ile ilgili sorularımızı 

yanıtlarken, detayları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklayacağını 

belirterek sadece güçlü bir müdahale olacağını ve yetiştiricilerin yem maliyetlerini 

düşürmeye, piyasada spekülatif amaçlı fiyat artışlarını önlemeye kararlı olduklarını 

ifade etti. 

Yem sanayicileri ile maliyet hesabı yapılacak 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve ekibi bugün yem sanayicileri 

ile toplantı yaparak yem fiyatlarına yapılacak müdahaleyi görüştü. Önümüzdeki salı 

günü ise Ofis’in vereceği arpa ve mısırla yem maliyet hesapları yapılarak ne kadar 

indirim olacağı ele alınacak. 
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NİSAD: Şeker kotasına yönelik 

ithamlar, hukuksuz ve bilimden uzak 
Nişasta Sanayicileri Derneği, şeker kotasına yönelik bazı 

değerlendirmeleri 'hukuksuz ve bilimden uzak ithamlar' olarak 

değerlendirdi. 

 
Resmi Gazete'nin 5 Haziran 2021 tarihli sayısında yayınlanan "Şeker Kotalarının 

Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" tartışılmaya devam ediyor. 

Düzenleme hükümet ve muhalefet karşı karşıya getirirken, konuya ilişkin bir 

değerlendirme de Nişasta Sanayicileri Derneği'nden (NİSAD) geldi. 

Nişasta Sanayicileri Derneği, şeker kotasına yönelik bazı değerlendirmeleri 

"hukuksuz ve bilimden uzak ithamlar" olarak değerlendirdi. 

Nişasta Sanayicileri Derneği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"5 Haziran Cumartesi günü yayınlanan "Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gerekçe gösterilerek, sektörümüze 

yönelik hukuksuz, mesnetsiz, bilimden uzak ve ahlak sınırlarını aşan ithamlarda 

bulunulmaktadır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki zerre kadar hukuk bilgisi olanların yapılan son 

düzenlemenin ikincil bir mevzuat düzenlemesi olduğu, hiçbir yönetmelik ve 

genelgenin kanunun hilafına hüküm ihdas edemeyeceğini bilmesi gerekir. Dolayısıyla 

son yönetmeliğin Şeker 
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Kanunu hükümleri dışında Nişasta sektörü için yeni bir kota tahsisi söz konusu 

değildir. Tarım ve Orman Bakanlığımız da kota arttırımına dönük bir düzenleme 

olmadığı yönünde kamuoyu duyurusu yapmıştır. 

Bakanlığın "Kamuoyu Duyurusu"na rağmen, halen NBŞ kotasının artırıldığını 

savunan ve bunun üzerinden sektörümüzün piyasa itibarına, ürünlerine zarar 

vermeye çalışanların nasıl bir önyargı duygusuyla, bilimden uzak, gerçekdışı hareket 

ettiğini, nişasta ve ürünlerine dair savundukları fikirlerin de bu çerçevede 

değerlendirilmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 

Bilimsel veriye dayanmadan, hiçbir kaynak gösterilmeden kasıtlı, bilinçsiz, gerçekdışı 

suçlama ve ithamlardan sektör olarak yoruluyoruz. Bugüne kadar basın ve medya 

organlarında hakkımızda çıkan hukuksuz, bilimden uzak, gerçekdışı yaklaşık 100 

adet haberin bilimsel kaynaklara dayanarak düzeltilmesini sağladık. 

Bizler net olarak diyoruz ki bilim ne diyorsa ürünlerimize ilişkin gerçek odur, kanun ve 

uygulamalar ne diyorsa üretim ve satış miktarlarımız odur, devletimizin kontrol ve 

denetimleri ve mevzuat dışında bir iş ve işlemimizin olması mümkün değildir. 

Sektörle ilgili hiçbir araştırma yapmadan, en küçük bir kaynağı incelemeden yapılan 

iddialar o kadar komik bir hal almaktadır ki , kimlere ve neye hizmet edildiğini 

anlamakta zorlanıyoruz. Halen bazı köşe yazarları, güya bilim adına konuşanlar AB 

ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde şeker kotalarının çok daha katı olduğunu, oysa 

ülkemizde her türlü serbestliğin verildiğini savunmaktadır. Çok net olarak ifade edelim 

ki haberlerde bahsi geçen ülkelerin hepsinde nişasta ürünleri bir sınırlamaya tabii 

olmadan serbestçe üretilip satılmakta ve şekerler, kaynağı ister pancar, ister mısır 

olsun birbirinden ayırt edilmemektedir. 

Sektör olarak temel talebimiz Şeker Kanunu, Şeker Tebliği dahil ulusal 

mevzuatlarımızın AB ile uyumlu hale getirilmesidir." 

  

https://www.dunya.com/ozel-konu/mevzuat
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Uygunsuz gübrelerin internetten 

satışına ceza kesilecek 
Tarım Bakanlığınca uygunsuz bulunan gübrelerin internetten satışına 

para cezası kesilecek. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunan gübreleri internetten 

satanlara idari para cezası verilecek. 

Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Yönetmelik, piyasaya arz edilen, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair 

Yönetmelik ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere 

Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa denetimi ve gözetimine ilişkin 

işlemlerle, bu ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım ve satımıyla uğraşan gerçek ve 

tüzel kişilerle ilgili hususları kapsıyor. 

Buna göre, tarımsal gübrelerin bir kişiye veya mala zarar vermesi halinde, bu ürünün 

imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. 

İmalatçı ve ihracatçı, piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz 

edebilecek. Teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları 

giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek ve piyasada bulundurulamayacak. 
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Bu kapsamdaki ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak amacıyla il 

müdürlükleri resen veya şikayet üzerine denetim yapacak. Resen yapılacak 

denetimlerde yıllık denetim programları esas alınacak. Denetçilerin denetim 

yapmasının engellenmesi durumunda idari para cezası uygulanacak. 

İmalatçılar teknik sorumlu olarak ziraat mühendisi, kimya mühendisi veya kimyager 

çalıştırmak ve çalıştırdıklarını belgelemekle yükümlü olacak. İmalatçının bu 

vasıflardan birini taşıması halinde bu şart aranmayacak. 

İktisadi işletmeler, yönetmelik kapsamındaki ürünlerin satışını kendi internet sitesi 

üzerinden veya aracı hizmet sağlayıcı kullanarak yapmaları durumunda, ürüne ait 

tescil ve lisans belgesi ile tedarikçisine ait lisans ve dağıtıcı belge numaralarına ürün 

tanıtımında yer verecek. Ürün tanıtımında onaylı etiket bilgilerinin dışında herhangi 

bir bilgi bulundurulamayacak. 

Satışlarda ürünün takibinin ve izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin gereklilikler yerine 

getirilecek. Bakanlıkça satışına izin verilmeyen, satışı durdurulan hiçbir ürün arz 

edilemeyecek. 

Bakanlıkça uygunsuz bulunan, tarımda kullanılan gübreleri internet üzerinden 

satanlara da idari para cezası uygulanacak. Uygunsuz bulunan ürünün, uygunsuzluk 

giderilinceye kadar satışı ve tanıtımı her türlü internet, görsel basın ve yayım yoluyla 

yapılamayacak. 

İdari para cezaları Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na göre 

uygulanacak. 

Onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluğu değerlendirilen gübre imalatçısı ve 

ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler "CE" işareti taşıyan ürünlerini 21 Haziran'a 

piyasaya arz edebilecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri yürürlüğe girdi. 
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Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın 

başlıyor 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe 

desteği ödemelerinin yarından itibaren esnafın banka hesaplarına 

yatırılmaya başlanacağını duyurdu. 

 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerinin yarından 

itibaren ödenmeye başlanacağı bildirdi. 

Bakan Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin 

değerlendirmede bulundu. 

Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını 

söyleyen Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması 

dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka 

hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 
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Tavuk yumurtası üretimi nisanda 

azaldı 
Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, 2021 yılı Nisan ayında geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 1 milyar 595 milyon 785 bin adede 

gerilerken, tavuk eti üretimi ise yüzde 1,4 artışla 190 bin 172 tona 

yükseldi. 

 
Tavuk yumurtası üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 1 azalarak 1 milyar 595 milyon 

785 bin adede geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı 

üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda 1 milyar 595 milyon 785 bin tavuk 

yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 1 azaldı. 

Türkiye'de nisanda 104 milyon 145 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Nisan 

2020'ye kıyasla yüzde 2,2 geriledi. Bu yılın nisan ayında 190 bin 172 ton tavuk eti, 3 

bin 841 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın nisan ayına 

göre yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi ise yüzde 4,1 azaldı. 
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Bakan Elvan: BES'te devlet katkısı 

5,1 milyar TL'ye ulaştı 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigorta ve emeklilik sektörünün 

banka sahibi olabilecek büyüklüğe ulaşabilmesi için kamu olarak tüm 

yasal ve idari düzenlemeleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. 

Bireysel emeklilik sektörüne de değinen Bakan Elvan, BES'te katılımcı 

sayısının 13 milyonu bulduğunu hatırlattı ve 2020'de yıl BES’e devlet 

katkısının 5.1 milyar liraya ulaştığını aktardı. 

 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigortacılığın finans sektöründeki payının 

sadece yüzde 4,5 olduğuna dikkat çekerek bu payın artmamasındaki problemin 

bulunup çözülmesi için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini belirtti. 

Elvan, “Gelişmiş ülkelerde sigorta sektörü bankaların sahibiyken bizde bankalar 

sigorta şirketlerinin sahibi. Dolayısıyla banka sahibi olabilecek sigorta ve emeklilik 

sektörünün yapı taşlarını şimdiden örmeniz ve dönüşümü başlatmanız önem taşıyor. 

Bu dönüşüm her haneni ve ticari işletmenin sigorta ve emeklilik ürünleriyle 

tanışmasıyla mümkün olacak” diye konuştu. 

 

Türkiye Sigortalar Birliği Genel Kurulu’na katılan Bakan Elvan, bankacılık sektörünün 

yanında sermaye piyasalarının ve sigorta sektörünün de ekonomik faaliyete daha 

fazla destek olmasını amaçladıklarını belirterek “Sigortacılık sektörü son 20 senede 

kayda değer gelişim gösterdi. BES 182 milyar lirayı aştı katılımcı sayısı 13 milyonu 

buldu. Sadece geçen yıl BES’e devletçe verilen katkı 5.1 milyar liraya ulaştı. 

Sigortacılık sektöründe sağlanan teminat 130 trilyon lira ile milli gelirin 26 katına 
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ulaştı. Geçen sene sektörde 262 milyar liralık fon oluşturuldu. Sektör geçen yıl 44 

milyar liralık tazminat üstlenerek halkın ve işletmelerin sor zamanlarında yanında 

oldu” dedi. 

 

Ancak, finansal sistemde bankacılık sektörünün payı yüzde 85’in üzerindeyken 

sigortacılık sektörünün payının yüzde 4,5’te olmasının altını çizmek istediğini 

kaydeden Elvan, şöyle konuştu: “Avrupa’ya bakınca bankacılık sektörünün payı 

yüzde 50’ler civarında. Sigortacılık sektörünün payı yüzde 20’lere çıkabiliyor. Şu 

sorunun cevabını bulmamız lazım, Türk sigortacılık sektörü neden hala arzulanan 

seviyede gelişmiyor. Kamu ve özel sektör olarak bir araya gelip bu problemin kök 

nedenlerine inmeliyiz. Bu potansiyeli ekonomiye kazandırmak için ne yapmak 

gerekiyorsa biz kamu olarak hazırız. Gerek yapısal gerek idari, sektörün önünü 

açacak her adımı atmaya kararlıyız.” 

 

Sektörde bundan sonraki dönemde de somut kalıcı fark yaratan uygulamaların 

hayata geçeceğine inandığını belirten Elvan, banka sahibi olabilecek sigorta ve 

emeklilik sektörünün yapı taşlarını şimdiden atmaya başlamak gerektiğine dikkat 

çekti. 

 

Sektörden 4 temel beklentileri bulunduğunu vurgulayan Elvan, bunları şöyle sıraladı: 

“Sigorta bilincinin geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmak, değişen dünya ve ticaret 

koşullarına uygun yeni ürünler geliştirmek, katılım sigortacılığını geliştirilmesi için 

çalışmak, dijital alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate almak.” 

 

Yılsonunda prim üretimi 100 milyar TL’yi aşacak 

 

Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli, yaptığı açılış konuşmasında sigortacılık 

sektörünün 2020 sonu itibariyle 308 milyar lira aktif büyüklüğe eriştiğini belirterek 

“Finansal sisteme katkı açısından bankacılık sektörünün arkasında yer aldı. Hayat ve 

hayat dışında prim üretimi yüzde 19’unun üzerinde artış gösterdi ve 82.6 milyar TL’ye 

ulaştı. 2021’e de kötü başlamadık. İlk dört ayda 33 milyar TL prim üretimi rakamını 

yakaladık. Yılsonunda prim üretimi 100 milyar TL’yi aşacak. 31 Mayıs itibariyle BES 

ve otomatik katılımda sayı 12.7 milyon kişiyi buldu ve fon büyüklüğü 183.2 milyar 

TL’ye ulaştı” dedi. 

 

Trafik sigortası sektörün gündeminden çıkıyor 

 

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, kısa süre içinde yasalaşmasını bekledikleri ve artık 

sektörün ana odağından çıkmasını arzu ettikleri trafik sigortasında belirsizlikleri 

ortadan kaldıracak kanun düzenlememiz Meclis gündemine geldiğini belirtti. Gürsoy, 

“SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler 

yapmayı planladığımızı paylaşmıştık. Zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin 

yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına imkân sağlayacak doğrudan 

tazmin sistemine uygun modelin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca sigorta skoru 
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hesaplanması projesini önemsiyoruz. Bunlar gerçekleştiğinde sektörümüzü uzun 

yıllardır meşgul eden trafik sigortasının gündemin merkezinden artık çıkarmayı ve 

sektör olarak ülkemizde sigortacılığın gerçek gelişim alanlarına odaklanmayı 

hedefliyoruz” dedi. 

 

Pandemi nedeniyle sağlık sigortasın ilginin özellikle de tamamlayıcı sağlık ürünlerine 

ilginin arttığını kaydeden Gürsoy, şunları söyledi: “Bu ürünü daha da geliştirme 

yönünde çalışmalarımız var. Kamunun sağlık yükünü hafifletilmesine de hizmet 

edecek olan TSS’nin daha geniş bir tabana yayılabilmesi, TSS uygulamlarının şehir 

hastanelerimizle entegre edilebilmesi için çok yönlü projeler üzerinde çalışmalarımız 

bulunuyor. Finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için 

çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle KOBİ’lere yönelik ürünlerin 

yaygınlaşması ve yeni ürünler geliştirilmesi yönündeçalışıyoruz bu yönde tüm 

paydaşların katkılarınızı bekliyoruz. Diğer taraftan, bilhassa emeklilik döneminde 

vatandaşlarımıza düzenli bir emeklilik maaşı sunmayı hedefleyen yıllık gelir sigortası 

konusunda hazırladığımız Yönetmelik değişikliği ise son aşamada.” 
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Ankara'da 375 bin metrekarelik 

sanayi alanı satılacak 
Ankara'nın Sincan ilçesi Esenler ve Polatlar mahallelerinde bulunan 

toplam 375 bin 338,85 metrekare yüzölçümlü küçük sanayi alanı ihaleyle 

satılacak. 

 
Ankara Sincan Belediye Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 

Sincan'ın Esenler ve Polatlar mahallelerindeki toplam 375 bin 338,85 metrekare 

yüzölçümüne sahip, imar planında küçük sanayi alanı olarak belirlenmiş 557 adet 

parsel satışa çıkarılacak. 

İhale, 23 Haziran 2021 tarihinde saat 15.00'te kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. 

Taşınmazın muhammen bedeli 70 milyon 888 bin 150,89 lira olarak belirlendi. 
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İcra ve İflas Kanunu düzenlemesi 

TBMM'de yasalaştı 
İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. 

 
İflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare 

memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu 

olması şartı getirildi. 

Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak 

eğitimin tamamlanmış olması şartı aranacak. Listede görevlendirilecek memur 

bulunmaması halinde liste dışından görevlendirme yapılabilecek. 

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha 

yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde 

bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve 

ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri 

uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacak. 

Rehinli malın şartlı satışına izin verilecek 

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor 

veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin 

verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak. 

Geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan 

edimler, karşılıklı olarak ifa edilecek. 
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Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, 

kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını, işletmenin 

faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını 

devredemeyecek ve takyit edemeyecek. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz 

olacak. Mahkeme, bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile 

alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorunda olacak. 

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme 

tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi 

tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek. Bu halde iflas 

idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak. 

Mühlet kararından sonraki borçlar icra takibine konu olabilecek 

Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet 

kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda, konkordato 

şartlarına tabi olmayacak, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu 

edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce 

ödenecek. 

İflas idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü 

dikkate alınmaksızın iflas idare memuru görevlendirilecek. Bir kişinin eş zamanlı 

olarak beşten fazla dosyada memur olarak görev alma yasağının takibi amacıyla 

görevlendirilen iflas idare memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye 

mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilecek. 

Harçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında 

yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınacak. 

Yapıların cins değişikliği resen tescil edilecek 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle yapı kullanma izin belgesi düzenlenen 

tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak. Yapı kullanma izin belgesini 

düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne yüklenerek 

elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile 

yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecek. 

Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın 

cins değişikliği resen tescil edilecek. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı 

tesisli ise kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki 

istem ve belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat 

mülkiyetine çevrilecek. 

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapılarda, Mekansal Adres Kayıt 

Sistemi'ne yüklenemeyen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesinin 

yetkili idare tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi 

halinde, cins değişikliğiyle ilgili hükümlere göre işlem yapılacak. 
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Emlak vergisi borcu olan bina ve araziler devir edilemeyecek 

Emlak Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin 

devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi 

değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden 

elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma 

halleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer haller hariç emlak vergisi borcu bulunan 

bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmayacak. 

Tapu dairelerinin devir ve ferağ işlemini, ilgili belediyelere bildirebilmesi için elektronik 

altyapının hazırlanabilmesi amacıyla geçiş süreci öngörülüyor. Belediyeler bu 

konudaki elektronik altyapılarını 1 Ocak 2023'e kadar kurarak ilgili tapu 

müdürlüklerinin kullanımına açacaklar. 

Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen yeni maddeyle iş yapma kolaylığı reformları 

kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve 

ücretler de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek. Bu sayede, idari 

başvuru olarak birleştirilen süreçlerin arka planında var olan ödeme işlemlerinin tek 

seferde yapılabilmesi amaçlanıyor. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanuna eklenen yeni maddeye göre, su ve kanalizasyon durum belgesi ile bağlantı 

ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte yapılması halinde, İSKİ 

tarafından yıl içinde belirlenen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve 

iştirak bedeli hesaplanarak ilgili belediye tarafından tahsil edilecek. İlgili belediye 

tarafından tahsil edilen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak 

bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba konu edilmeden İSKİ’nin 

hesabına aktarılacak. 

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tazminat hesaplamaları 

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılarak motorlu araçlar zorunlu mali 

sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapıldı. Bu 

tazminatlardan değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, 

hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. 

Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak 

hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 

2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel 

kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak. 

Sürekli sakatlık tazminatında, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak 

hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 

2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak 

hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak 
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hesaplanacak. Bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel 

Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek. 

Yasayla zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlara da ekleme 

yapılıyor. Buna göre, destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının 

kusuruna denk gelen tazminat talepleri; gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira 

mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar; hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya 

çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri zorunlu mali 

sorumluluk sigortası dışında kalacak. 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan 

sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski 

kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını 

veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan 

kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler de zorunlu mali sorumluluk sigortası 

dışında tutulacak. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, sigortacının Sosyal 

Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa bu sorumluluk sigortacının kendi 

sigortalısının kusuru oranında devam edecek. 

Madde ihdasları 

Genel Kurul'da kabul edilen önergelerle düzenlemeye 3 yeni madde ihdas edildi. 

Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tebliğ dahil eksik veya hatalı 

kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare adına tescil edilmiş olan 

taşınmazların değeri, idare adına tescil edildiği tarih değerleme tarihi olarak esas 

alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilecek. Tespit edilen bu 

bedel, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları esas alınarak, 

dava tarihi itibarıyla güncellenecek ve hesaplanan tutar hak sahibine ödenecek. 

Bu madde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, kanun yolu incelemesindekiler 

dahil görülmekte olan davalarda da uygulanacak. 

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış 

olmasına rağmen 4 Kasım 1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis 

edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen 

veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili el konulması 

veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve 

tazminata ilişkin davalarda verilen kararlar, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar 

kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecek. 
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Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına 

dayanılarak başlatılan icra takipleri, kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye 

kadar durdurulacak. 

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere 

kapattı. 
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Erdoğan: İftiraların peşinden gitmek, 

kendini oraya layık görenlerin işidir 
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Lağım 

çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin 

peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir." ifadesini 

kullandı. 

 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 

grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

gündemi meşgul eden iddialarla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "(Lağım 

çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, 

ancak kendini oraya layık görenlerin işidir." dedi. 

Erdoğan'ın konuşmasında şunları söyledi:  

"(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden 

gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. 

Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri 

yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. 

Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de 

içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik. 
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Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de 

terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden 

yegane parti biziz. 

Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan 

kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz. 

Türkiye’nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta 

hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların 

üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz." 

Müsilaja karşı stratejik plan 

"Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi 

en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz." diyen Erdoğan, "Müsilaj 

meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik 

Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz." açıklaması yaptı. 

"Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar" 

Erdoğan, muhalefet liderlerinin vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşadığından 

bahsettiklerini belirterek, şunları söyledi: 

"Bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan 

hep iftira… Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları 

buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek 

bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu 

konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün 

yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük biliyorsunuz parayla değil. Onlar yine 

nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler. Daha yeni hububat, çay 

fiyatlarını açıkladık, şimdi fındık geliyor onun da fiyatını açıklayacağız. Milletimizden 

gayet güzel teşekkürler alıyoruz ama bunlar çıkmış millet aç diyor." 

Kılıçdaroğlu'nun sözleri 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili, "Bu lağım 

çukuru, bu kadar kokuyu dünyaya yaymışken, neden kimse konuşmuyor. Neden 

savcılar harekete geçmiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti mi oldu? 

Nerede bu savcılık? Ben konuşurken 24 saat bile geçmiyor harekete geçiyorlar. 

Lağım basmış, yolsuzluklar diz boyu. Bir Allah’ın kulu kalem bile oynatmıyor, 

oynatamıyor. Dönüp bize ‘demokrasi var’ diyorlar. Sen onu benim külahıma anlat. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır." diye konuştu. 
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Kritik görüşme öncesi Beyaz 

Saray'dan açıklama: Yüz yüze 

diplomasi için bir fırsat 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran'daki görüşmesinden 

önce Beyaz Saray'da kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, görüşme 

için "Bu, Başkan Biden'ın, ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin 

önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat" ifadelerini 

kullandı. 

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'dan 

İngiltere'ye seyahat ettiği sırada uçaktaki gazetecilerin sorularını cevapladı. 

"CİDDİ ANLAŞMAZLIKLAR YAŞADIĞIMIZ..." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de yapacakları ikili 

görüşmeden beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Bu ilişki, yapıcı 

bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların 

ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların 

da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki. 

Bu, Başkan Biden'ın, ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli 

olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat" diye konuştu. 
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"GÜVENLİK KONULARINI GÖRÜŞECEKLERİNE EMİNİM" 

Psaki, görüşmede masada hangi konuların olacağı sorusuna ise "Küresel toplumu 

etkileyen bölgesel güvenlik konularını görüşeceklerine eminim, aynı şekilde 

Kovid-19 ve ekonomi de konular dahilinde olacaktır. Görüşme zamanı 

yaklaştıkça elimizde daha çok detay olacaktır" cevabını verdi. 

ERDOĞAN İLE İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK 

ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden, 

burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 

11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Zirvesi'ne katılacak. 

Biden, İngiltere'nin ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 

14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. 

Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. 

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve ardından 16 

Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir 

araya gelecek. 
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Faiz-kur ilişkisine devam... 

 
Alaattin AKTAŞ  

10 Haziran 2021 Perşembe 

 

✔ Birkaç gündür faizle döviz ve fiyat artışı arasındaki ters yönlü bağdan söz 

ediyoruz. Kullandığımız tüm veriler Merkez Bankası ve TÜİK'in resmi verileri. 

Bizim yaptığımız bunları bir araya getirmekten ibaret. 

✔ Ama hala bu bağın doğru olmadığını söyleyebilenler çıkıyor. Aslında bir 

türlü inanmak istemiyorlar. Nasıl inansınlar; yıllardır doğru bildikleri meğer 

yanlışmış, yıllardır yapılanlar meğer hatalıymış... 

Bu köşede dün sayıları vererek anlatmaya çalıştık. Faiz ile kur ve fiyat hareketleri 

arasında çok yakın bir bağ var. Ters yönlü bir bağ ama... 

Faiz ne zaman yüksek gerçekleşirse döviz kuru görece düşük seyrediyor, tersi 

olduğunda yani faiz düşük tutulduğunda ise bu sefer kur hızlanıyor. 

Elbette döviz kurunun düzeyini etkileyen yalnızca faiz değil, olamaz da. Bir dizi dış 

etken gündeme gelebilir. Ama örneğin döviz yükseldiğinde bizim yapabileceklerimiz 

de var. Böyle bir durumda elimizdeki en etkili ve en kısa dönemde sonuç verecek 

araç, Türk parasının değerini artırmayı sağlayacak şekilde faizi yukarı çekmektir. 

İşte dünkü yazımızda son üç buçuk yıldaki durumu ele aldık ve bu dönemin ders 

niteliğinde olduğunu vurguladık. 

2018’de rahip krizi yüzünden kurda bir tırmanış yaşanıyordu ve biz buna karşı uzun 

süre adım atmadık, sonrasında faizi yukarı çekerek yangını söndürebildik. 2018’in 

son çeyreğinde artırdığımız faizi 2019’un sonbaharına kadar koruduk ve bu sayede 

kur yataya yakın seyretti. 

2020 ile birlikte o eski alışkanlığımız depreşti. Anlaşılan “Faizi niye daha da fazla 

düşürmeyelim ki” görüşü ağır bastı. 2020’de faizin yönü iyice aşağı döndü, döviz de 

“Beni ihmal edemezsiniz” demeye başladı. Temmuz ayıydı ve Merkez Bankası'nın 

ortalama fonlama maliyetinin ay ortalaması yüzde 7.55’e kadar inmişti. Üstelik o ay 
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politika faizi yüzde 8.25 olduğu halde Merkez Bankası bir takım yan yollara sapmak 

suretiyle ay ortalamasındaki faizi yüzde 7.55'e kadar çekmişti. Bir maliyet 

ödeyecekti... 

Faizi adeta utangaç bir şekilde adım adım artırmaya başladık. Ama bu artışlar 

yetmiyordu artık. Oran tek başına çare olmaktan çoktan çıkmıştı. Ve kasıma geldik, 

Merkez Bankası’ndaki malum operasyon yapıldı, faiz artırıldı, söylem değişti ve kur 

yönünü yeniden aşağı çevirdi. Sonrasında bu yıl mart ayındaki operasyon ve faiz 

aynı kalmakla birlikte kurun yeniden tırmanışa geçmesi... 

Mevlana ne güzel söylemiş... 

Mevlana’nın anlamlı onlarca sözünden biridir: 

“Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.” 

Bu sözü özüne sadık kalarak değişik şekillerde ifade etmek ve eklemeler yapmak da 

mümkün tabii ki: 

“Ne söylersen, ne anlatırsan, ne yazarsan yaz, hepsi karşındakinin anladığıyla, daha 

da önemlisi anlamak istediğiyle sınırlıdır.” 

Girişte de belirttiğimiz gibi, dün bu köşede faizin düzeyi ile kur ve fiyat değişimi 

arasında ters yönlü çok belirgin bir bağ olduğundan söz ettik. Bugün de bu faiz-döviz 

bağını ay ortalaması itibarıyla yine son üç buçuk yılı kapsayacak şekilde bir grafiğe 

yansıttık. 

Bu oranları biz yalnızca bir şekle büründürüyoruz. 

Faiz olarak aldığımız değer, Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyetini 

gösteriyor. Yani kaynak Merkez Bankası ve tabii ki herkese açık bir veriden söz 

ediyoruz. 

Döviz kuru, elbette o da Merkez Bankası’nın verisi. 

Fiyat artışları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranlar. 

Bizim katkımız yalnızca bu değerleri bir araya getirmek, toplulaştırmak ve 

karşılaştırılabilir kılmak. 

Ama biz ne söylersek söyleyelim, istediğimiz kadar resmi verilerle hareket edelim, 

birileri gerçeği anlamak istemiyor, aklınca bir kulp buluyor. 

Rahmetli annemi andım. Bu tür durumlarda hep “Allah akıl fikir versin” derdi. Aslında 

Allah akıl vermiş de, kimilerini fikir yönünden biraz eksik bırakmış! 
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İnsanların aklını kullanıp "Şu sayı şöyle olunca demek ki bu sayı da bu şekilde 

oluşuyormuş, resmi veriler böyle olduğuna göre sakın bize şimdiye kadar söylenenler 

ve yıllardan beri yapılanlar yanlış olmasın” diye fikir yürütmesini bekliyorsunuz. 

Ama bazen olmuyor, insanlar düşünmeye yanaşmıyor. Zorla değil ya! 
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10.06.2021 

28 

 

 
Abdulkadir Selvi 

Sisli ortamda Erdoğan’ın mesajları 

10 Haziran 2021 

Son dönemde Türkiye yine bir kaos ortamına sokulmak isteniyor. Ortalığın sis 

ve pusla kaplanması hedefleniyor. Bunun 2 yıl sonra yapılacak 

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi olmadığı söylenemez. Bizde 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde her zaman sancılı bir süreç başlatılmak 

istenir. Darbelere, muhtıralara varan, kıran kırana bir mücadele sergilenir. Eski 

dönemin yeni oyuncuları bir kez daha kriz ve kaos senaryosunu devreye 

soktular. 

Böylesine kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajları dikkatle 

takip etmekte yarar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün AK Parti grubunda yaptığı 

konuşma da onlardan biriydi. 

PİYONLARA 

Cumhurbaşkanı hitabeti güçlü bir lider. Konuşmalarının da bir fikir örgüsü 

var. Erdoğan, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, 15 Temmuz’da bombalanan Gazi Meclis 

vurgusu üzerinden bir misyon ortaya koydu. 

“Milletimizin başını yere eğdirmedik. Bunu yaparken asla Türkiye’nin 

gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara teslim etmedik. 

Ülkemize ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin 

ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet 

çizmesine izin verdik” dedi. 

PUSULA 

Türkiye’yi kriz ve kaos ortamına sürüklemek isteyenlerin kirli planlarını sahneye 

sürdükleri bir dönemde pusulanızın ne olduğu çok önemli. Erdoğan, o pusulanın 

adresini verdi. 

“Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre de belirlemedik. Bizim 

tek pusulamız aziz milletimizdir” diye konuştu. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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KİRLİ SENARYOLAR 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde AK Parti’nin yerleştirilmek istendiği kirli 

fotoğraf karesine işaret etti. “AK Parti’yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme 

gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’de bu kadar tek parti 

faşizmiyle de, vesayet ve darbe heveslileriyle de, terör örgütleri ve organize suç 

şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegâne parti biziz. Yarın da bu 

mücadeleyi sürdürebilecek tertemiz sicile, yeterli donanıma, gereken azim ve 

kararlılığa sahip tek parti yine biziz” dedi. 

DÖRT KOL 

Son dönemlerdeki tartışmalara ışık tutması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

AK Parti’yi hedef alan yapılara ilişkin değerlendirmesi önemliydi. Erdoğan hepsi 

birbirinden daha kirli olan yapılara işaret etti. PKK, FETÖ ve ASALA artığı örgütleri 

saydıktan sonra, “Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını 

eklediler” diye konuştu. 

LAĞIM ÇUKURU 

Kılıçdaroğlu, CHP Grubu’ndaki konuşmasının dört yerinde, “lağım” benzetmesi 

yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik en sert tepkisi 

de “lağım” üzerinden geldi. Erdoğan, “CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat 

çıkmış lağım çukuru diye ifade ettiği birtakım iddiaları Meclis kürsüsünden 

tekrarlıyor. Aynı kürsü PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma 

zemini haline de dönüştürüldü. Aynı kürsü geçmişte FETÖ’nün kumpas 

projelerine de pervasızca alet edilmişti. Aynı kürsü nice yalanın, iftiranın, 

bühtanın, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı. Lağım çukuru diye ifade 

edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfillerin peşinden gitmek, ancak 

kendini oraya layık görenlerin işidir” dedi. 

MÜSİLAJ 

Türkiye’yi kirletmeyi amaçlayan müsilajdan Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaja 

geçti Erdoğan. 

“Nasıl Haliç’i tertemiz yaptıysak, Haliç’te denize girilir hale getirdiysek, orada 

balık tutar hale getirdiysek, inşallah bu müsilaj belasından da kısa zamanda 

Marmaramızı, İstanbulumuzu temizleyeceğiz” diye konuştu. 

MEGA PROJELER 

Mega projelerle Türkiye’yi Özal tanıştırmıştı. Menderes ve Demirel döneminde de 

Boğaz Köprüsü, Keban Barajı gibi büyük eserler kazandırılmıştı ama Özal bunun 
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adını ‘Mega Projeler’ olarak koymuştu. Söz konusu ‘Mega 

Projeler’ olunca Erdoğan’ın da gözlerinin parladığını fark ettim. Erdoğan, AK Parti 

iktidarında Türkiye’ye kazandırılan ‘Mega Projeler’i konu alan bir video 

izletti. Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamalarının da yer aldığı video iyi 

hazırlanmıştı. Erdoğan, tabii sonunda Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Yatırımlara 

düşmanlık yapmakla suçladı. 

İMAMOĞLU’NA GÖNDERME 

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. İmamoğlu’nu “Temel Atmama” törenleri 

ve kapattığı metro çukurları üzerinden vurdu. 

“Gözbebeğimiz Marmara’yı ve İstanbul’u Silahtarağa’daki arıtma tesisinin 

yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını, 

Sancaktepe’de toprakla kapatan, Küçükçekmece’nin derelerini bakterilere 

teslim eden, Beykoz’daki, Şile’deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek 

kire-pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden 

basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz” diye 

konuştu. 

2023 VURGUSU 

 

Tüm bu yaşananların merkezinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinde de 2023 vurgusu önemli yer tuttu. 

Erdoğan, “Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, bu 

ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil demokratik mekanizmalarla 

yönetildiğini 2023’te bir kez daha göreceklerdir” diye konuştu. 

2023 HEDEFİ 

Erdoğan konuşmasının iki yerinde, 2023 seçimlerinin önemine değindi. Konuşmasını 

tamamlarken, AK Parti milletvekillerine 2023 seçimlerini hedef olarak gösterdi. 

“İnşallah siyaseti de kirli ellerin, kirli niyetlerin operasyon aracı olmaktan kurtaracağız. 

Bunun için 2023 çok önemlidir. Sizlerden Haziran 2023’e kadar geçecek her günü 

hazine değerinde görerek çalışmanızı, dokunmadık yürek, kazanmadık gönül, 

tebessüm ettirmedik yüz bırakmamanızı istiyorum” dedi. 

Belli ki Erdoğan 2023 seçimlerini kaos ve kriz heveslileri ile bir hesaplaşma seçimine 

dönüştürecek. 

BIDEN MESAJI 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile 

görüşecek. Biden görüşmesi öncesinde mesajını verdi. 

“Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde katılacağımız oturumlarda gündemimizdeki 

meseleleri muhataplarımızla ele alacağız, herhangi bir geri duruş asla olmayacak” 

dedi. 

Bu sisli ortamda Erdoğan’ı dikkatle izlemekte yarar var. 
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Esfender KORKMAZ 

 

TL'de yine gözyaşı var 
 

10 Haziran 2021 Perşembe 

Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. TÜİK'e göre Mayıs'tan-
Mayıs'a son bir yılda Mevduat Faizi ile Devlet İç Borçlanma Senetleri reel kayıp 
getirdi. Borsa, altın, döviz ise reel getiri sağladı. 

TL'de mevduat faizinin (Brüt) yıllık reel getiri oranı eksi 6,39 oldu. Yani mevduat 
sahiplerinin satın alma gücü bir yılda yüzde 6,39 oranında düştü. (Aşağıdaki tablo.) 

 

TABLO YATIRIM ARAÇLARI 

Bu şartlarda TL tasarruflarının gidebileceği iki yol var… Ya tasarruf sahibi elinde TL 
tutmayacak, tüketim için harcayacak. Ya da yatırım yapacak. Bugünkü koşullarda 
fiziki yatırımların önü kapalıdır. Çünkü güven sorunu dip yaptı ve ekonomide panik 
yaşıyoruz. O zaman tek yol kalıyor; döviz ve altına yatırım yapmak. 

Bunun içindir ki dolarizasyon arttı. Son ay itibariyle yurt içi toplam mevduatın; yüzde 
46,27'si TL, yüzde 45,31'i döviz, yüzde 8,42'si ise kıymetli maden depo hesaplarıdır. 

Türk lirasını kurtarabilir miyiz? Nasıl kurtarırız? 
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Her şeyden önce başkanlık sisteminden çok hızlı çıkıp, parlamenter demokrasi 
sistemine dönmemiz gerekir. 

Ekonomik istikrar için, enflasyonla mücadele programı yapılması gerekir. Faktör 
verimliliğini artırmak gerekir. Kronik enflasyona neden olan yapısal sorunları çözmek 
gerekir. Sermaye için mülkiyet güvencesi getirmek, kayyum uygulamasını kaldırmak 
gerekir. Kurumsal devlet yapısını yeniden oluşturmak gerekir. 

Dalgalı kur politikasını değiştirmek gerekir. 

Merkez Bankası'nı siyasi tasalluttan uzak tutmak gerekir. Cumhurbaşkanının faiz 
indirimi ısrarından vazgeçmesi gerekir. 

IMF'ye gitmek gerekir. AB uyum sürecine hız vermek gerekir. Bu ikisi, güven 
tazeleme ve yabancı yatırım sermayesi girişi için önemlidir.  

Bunları bugünkü iktidar yapmıyor. Sanki kur artışı ve dolarizasyonu istiyor.  

Devlet iç borçlanma senetlerinde de reel faiz eksi oldu. Aslında devlet borçlarında 
eksi faiz, devletin borçlanmadan kârlı çıktığını gösterir. Bu koşullarda devletin yatırım 
yapmak için borçlanması, finansman ve yatırım maliyetinin düşmesi demektir. Buna 
rağmen siyasi iktidarın, yolları, köprüleri, geçitleri ve hastaneleri neden kamu-özel iş 
birliği yoluyla daha pahalı yapmasının ekonomik anlamda izahı yoktur.  

Son bir yılda BİST 100 Endeksi yüzde 22,02 oranında reel getiri sağladı. Borsa bazı 
yıllar eksi, bazı yıllar artı getiri sağlıyor. 

Yine son bir yılda dolar yüzde 3,26, Euro yüzde 15,26 oranında reel getiri sağladı. 
Dolar son bir yılda gelişmiş ülke paraları karşısında değer kaybetti. TL karşısında 
değer kazandı. Euro'nun reel getirisi daha yüksek oldu. Zira geçen sene Mayıs 
ayında Euro/dolar paritesi 1,0809 idi. Bu sene Mayıs ayında Euro dolara karşı yüzde 
12 oranında değer kazandı ve parite 1,2149 oldu. 

Döviz kuru için, piyasa Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran'da Brüksel'de, 
NATO zirvesinde Biden'le yapacağı görüşmeye odaklandı. Bu durum aynı zamanda 
Türkiye'de kırılganlığın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye 2013 yılında 
dünyanın en kırılgan beş ülkesi içinde gösterildi. Son yıllarda ise dünyanın en kırılgan 
ülkesi ilan edildi. Eğer ekonomik ve siyasi istikrar olsaydı, döviz kurları iki liderin 
görüşmesinden etkilenmezdi. 

İkincisi, Merkez Bankası'nın 17 Haziran 2021 Para Politikası Kurulu toplanacak. Bu 
toplantıda yüzde 19 olan Merkez Bankası gösterge faizinin düşmesi beklenmiyor. 
Zira Mayıs ayında TÜFE oranı yüzde 16,59 oldu. Bu durumda bugün için reel faiz 
oranı yüzde 2,07 demektir. Bu reel faiz Türkiye'nin riskini zar-zor karşılıyor. 

Netice olarak artık öğrenmiş olmamız gerekir ki; ne yaparsak yapalım 
günübirlik kararlarla, bakkal hesabı ile hiçbir ekonomi dikiş tutmaz. Maliyetine, 
toplum olarak hep birlikte katlanıyoruz. 
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İbrahim Kahveci 

Millet aç aç! 

Önceki gün DEVA Partisi’nin Tarım Eylem Planı’nı açıklaması için izlemek için 

Adana’ya gittim. Çukurova Kulübü’nde enfes bir karpuz, mükemmel bir kavun ve 

hepsinden önemlisi muhteşem bir kebap... 

İyi ama ya perde arkası? 

Mesela o karpuz İstanbul’da 2,0 lira civarında satılıyor. Ama aynı karpuzun Adana’da 

tarla fiyatı 30 kuruş. Hasadı ise bir başka sorun. Tarım işçiliği mi yoksa kölelik ötesi 

bir baraka sistemi mi, karar veremedim. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasında Ziraat Bankası’nı yeniden 

çiftçi bankası haline getireceklerini ve teşvik vereceklerini açıkladı. 

Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir ise hem sorunları hem de çözüm önerilerini 

açıkladı. Birol Aydemir konuşurken yan tarafta gözüm gübre torbasının üzerindeki 

fiyata takıldı. Geçen yıl 2 bin lira olan gübre bu yıl 4 bin lira... 

Peki, ne oluyor da tarlada 30 kuruş olan karpuz raflarda 2 liradan satılıyor? 

İnsanın aklına Binali Yıldırım’ın muhteşem Hazine garantili ama çok paralı yolları 

geliyor. O karpuzu Osmangazi Köprüsü’nden, Yavuz Selim Köprüsü’nden ve 

otoyollarından geçirdiğinizde zaten iş bitiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul ihalesi için TRT’de muhalefete “hesap 

bilmezler” demişti. Hesap bilenler için karpuz tarlada toplanmaz halde beklerken, 

millet ise sofrada aç halde bekliyor. Keser döner, sap döner; gün gelir hesap döner.... 

Ama Millet aç... 

*** 

Evet, tarlada para etmeyen tarım ürünleri raflarda ateş pahası. 
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Varlık bizde ama yokluk çeken de biziz. 

Çözüm derseniz, soluduğunuz havadan HGS-OGS almadığımıza şükredin 

diyebilecek bir yönetim anlayışı karşınızda bekliyor. 

Bir örnek mesela: Çukurova’da çiftçiler soğan tarlasını hasat etmeden sürmüş. Hasat 

etmeye değecek bir fiyat olmadığından tabii. Hatta başka ürünlerde de benzer 

durumlar yaşanıyormuş. 

Oysa Türkiye ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Adeta gıda anlamında ne varsa 

değerlendirmemiz gereken bir dönem. 

Hatta kuraklığın daha artacağı varsayımında Çukurova Avrupa’nın gıda kaynağı da 

olabilir. Adana’da sohbetlerine doyum olmayacak dostlar bu durumdan bahsettiler. 

Neden sulama sistemleri düzenlenmiyor? 

İşte size bir soru daha... Su var, toprak var ama sulama sistemi eski kalan düzeni; 

yani verimsiz ve yok edici sulama düzeni. 

Neden yatırım yapılmıyor? Neden bizim yönetimimiz tarım-gıda yerine Kanal 

İstanbul-rant diyor? 

Tabii ki ülkemize arazi yerine arsa gözüyle bakınca bunlar gayet normal. 

İyi ama Millet aç... 

*** 

Muhalefet partileri milletin aç olduğunu söylemiş. 

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da “Muhalefet doyursun” dedi. 

Açıkçası milletin çalışması ve kendi karnını kendinin doyurması gerekiyor. Onun için 

de ülkenin iyi yönetilmesi ve çözümlerin üretilmesi öne çıkıyor. 

Demirören’e Ziraat Bankası’ndan medya satın alsın diye kredi verip, tahsilatın ne 

durumda olduğunu da bilemiyorsak; 

Millet aç kalmış, işsiz kalmış çok da önemli olmuyor. 

En azından muhalefetin çözüm arayışlarının sürmesi bile umut veriyor. Başka ne 

kaldı ki geriye. 

  



10.06.2021 

36 

 

 

10 Haziran 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Artık 
yeter’ diyerek yine uyardı 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantılarında seslendirdiği öfkeli tepkileri 

anlayışla karşılamamak pek mümkün değil. Gerçekten de AK Parti iktidar olduğundan 

beri Türkiye'de yaşananlar, izleyenleri bile yoracak niteliktedir. Darbe heveslilerinin 

yaptıkları cumhuriyet mitingleri, Gezi kalkışması, FETÖ'nün çeşitli darbe girişimleri ve 

Amerika'nın hem FETÖ'ye hem de PKK/PYD'ye verdiği destek hiç tükenmemiştir. 

 

Artık yeter 

Diyorsunuz ki... Bunca deneyimi yaşamış bir toplumu artık gerçek ötesi gündemle 

meşgul edemezsiniz. Siyasette iktidarda da olsanız muhalefette de, toplumun ve 

ülkenin beklentilerine cevap vermek ana uğraşınız olmalıdır. Ama gerçekler, 

beklentilerden çok farklı. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan dayanamayıp sık 

sık "Artık yeter. bıkmadınız mı" diye haklı olarak feryat ediyor. Dünkü AK Parti Grup 

toplantısındaki konuşması da bu içerikteydi. Bazı bölümlerini hatırlayalım: 

 

Suç örgütleri 

"Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri 

yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu 

insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde 'Şu 

kadar oy almazsam bırakırım' diyen ve her defasında arsızca 

koltuğunda oturmaya devam edenler, aynanın karşısına geçip bunu 

kendilerine söylemelidir." 

 

Aynı kaynaklar 

"Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu 

görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ 

terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı 

kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların 

hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal 

uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor." 
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