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İyi bülten dergisinde yayımlanması
kabul edilen yazıların telif hakkı İYİ
bülten dergisine devredilmiş sayılır.
Yayımlanan yazılardaki görüşlerin
sorumluluğu yazarlarına aittir.
İYİ Bülten dergisinin ücret karşılığında
satışının yapılması veya İYİ parti
İstanbul kalkınma politikaları başkanlığı
merkezi’nin bilgisi dışında dağıtımının
yapılması yasaktır. İYİ Parti kalkınma
politikaları başkanlığı dergisinin her
hakkı saklıdır.
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Satuk Buğra KAVUNCU
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı

Kıymetli İstanbullular

Geçtiğimiz yıl başlayan ve bütün dünyayı esir alan Covid-19 pandemisinin
üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıllık süreç,
kurumların çalışma şekillerini, bireylerin
yaşam tarzlarını ve devletlerin politikalarını köklü bir şekilde etkiledi. Ayrıca
toplumsal ve siyasi düzeyde önemli kırılmalara sebep oldu.
Türkiye de salgından ciddi ölçüde etkiledi. Sağlıkta yaşanan gelişmeler bir
yana, pandeminin etkisiyle ekonomi ve
çalışma hayatı ciddi ölçüde zarar gördü. Sektörel bazda yaşanan gerilemeler bir yana, alım gücünün düşüşüyle
vatandaşın hayatına da doğrudan sirayet eden gelişmeler yaşandı. Pahalılık,
yüksek enflasyon, işsizlik gibi olumsuzluklar yalnızca pandeminin etkisiyle değil; Türkiye’nin ekonomisini yönetenlerin
hatalı politikalarının yön vermesiyle gerçekleşti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak,
haftanın üç gününü esnaflarımıza ayırıyoruz. İstanbul’un farklı ilçelerindeki
bütün esnafların yaşadığı sıkıntıları yerinden gözlemiyoruz. Ekonomiyi yönetenlerin ise bu tabloya çok uzak olduğu
aldıkları ya da almadıkları kararlardan
anlaşılıyor. Bütün dünya ülkelerinin benimsediği ve ülke vatandaşlarını bu zor
süreçte desteklemeyi amaçlayan paketlerin benzerini Türkiye uygulayamadı. Bazı sektörlere uygulanması planlanan kira yardımı, destek ve benzeri
uygulamaların ise çoğu esnafa ulaşmadığını bizzat esnaflardan dinliyoruz.
Öte yandan hâlâ yüksek düzeyde fatura
ödemek zorunda kalan esnaf, ayrıca
dükkânlarının gerektirdiği ağır vergileri
de ödemek zorunda bırakılıyor.

İnsan kaynağı başta olmak üzere ekonomik parametrelerin olumlu düzeyde
olmasını sağlayacak her türlü imkânı
barındıran Türkiye’nin ekonomik ve kalkınma düzeyinde geri kalmışlığı maalesef doğrudan vatandaşa yansıyor. Kent
yoksulluğunun seviyesi gün geçtikçe
artarken, alım gücü düşüyor ve pahalılık artıyor. Türkiye’deki mevcut sorun,
toptan bir fakirlik ya da yoksulluk değil;
kendi siyasi elitlerini oluşturmuş bir iktidar çevresinin, siyasi bağlantılar aracılığıyla giderek zenginleşirken, toplumun
çok büyük bir kesiminin gittikçe fakirleşmesidir. Bu durum, toplumun farklı kesimlerinde haklı bir öfke yaratmaktadır.
Ancak sorunlar öfkeyle değil; demokrasinin daha çok içselleştirilmesi, adalet mekanizmasının daha iyi işletilmesi
adına güçlü bir kamuoyu ve sivil toplumun oluşması gibi yöntemlerle, sandık
başında halledilebilir.
Demokrasinin daha çok geliştirilebilmesi için siyasi aktörlere, yani bizlere fazlasıyla görev düşüyor. Bir yıldan fazla bir
zamandır sahada olan, vatandaşla bir
araya gelen, esnaf esnaf dolaşan Genel Başkanımızın öncülüğünde vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz.
Türkiye’nin geleceği, yeni ve cesur bir
anlayışla, güçlü ve karakterli, yeni bir siyasetle çözülebilir.
Son olarak, bütün kadınların 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Maalesef her türlü şiddete uğrayan ve katledilen kadınların varlığı da
hissettiğimiz sorumluluğu artırıyor.
Her zaman bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz.
Saygılarımla,

Ümit ÖZLALE
İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Açıklanan milli gelir büyümeleri üzerine…
Bildiğiniz gibi bu hafta başında 2020 milli gelir
verileri açıklandı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı
ekonomimizin yüzde 1.8 büyüdüğünü söyleyerek yeni bir başarı hikayesi yazdığımızı söyledi.
Ben de bu kısa yazıda size bu büyüme hikayesinin diğer yüzünü anlatmak istiyorum.

4) Vatandaşın alım gücü düştüğü için, bu ülkenin esnafına malını satması izni verilmediği için
üretici malını satamayıp stoklamış. Bu stoklama olmasa ekonomimizin yüzde 1.65 daralacağını söyleyelim, sizler stoklamanın boyutunu
hesaplayın.

1) İlk olarak Dolar bazında ekonomi yüzde 6 küçülmüş.

5) Bütün bunlar olurken Merkez Ban-kası’nın
net rezervi 80 milyar Dolar azalmış.

2) Büyümenin yarısından fazlası bankacılık faaliyetlerinden gelmiş. Eski Hazine ve Maliye Bakanı zamanında çılgınca bir krediye dayalı büyümenin kaçınılmaz bir sonucu milli gelirden
bankacılık faaliyetlerinin aldığı pay ise diğeri de
ödemeler dengesi krizidir. Türkiye bu krizin eşiğinden eski Hazine ve Maliye Bakanı’nın affedilmesiyle son anda kurtuldu. Maliyetini de bütün
ülke olarak yüksek faiz ve enflasyonla ödüyoruz
zaten!

6) Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin alan
vatandaşlarımız istihdamda sayıldıktan sonra bile işgücümüz bir milyondan fazla azalmış.
Yani hiçbir şekilde istihdam sağlamadan büyümüşüz.

3) Çalışan kesimin aldığı ücretin milli gelir içindeki payı düşmüş. Çalışanımız daha az kazanırken sermaye sahibi daha fazla kazanmış.
Alın size pandemi döneminde izlenen yanlış
politikaların bir kaçınılmaz sonucu daha!

Bütün bu açıklamalar bize çok yalın bir gerçeği bir kez daha gösteriyor. Bu ülkenin vatandaşları büyümeyi hissetmiyor. Bu ülkede iktidar çok uzun bir süredir istihdam sağlamayan,
gelir dağılımındaki uçurumu daha da derinleştiren bir ekonomi politikasını halka dayatmaya
çalışıyor.
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ekonomi

Artan Gıda Enflasyonu,
Azalan Sofralar....
Bir türlü durmak bilmeyen gıda fiyatlarındaki artış, gün geçtikçe
vatandaşın sırtındaki yükü de, açlığı da arttırıyor.

Her geçen gün ülkemizdeki gıda enflasyon artışı kontrol
edilemez şekilde yükseliyor. İşsizlik ile boğuşan vatandaş
da, açlık sınırının altında kalan asgari ücretli çalışan da,
gıda fiyatlarıyla baş edemiyor. Üstelik salgın döneminde
genciyle, yaşlısıyla halk sağlıklı beslenmek zorunda kalmışken, markete gitmeye korkar hale geldi.
Bağımsız araştırmacılar ve dernekler, 2020 yılı halkın hissettiği gerçek enflasyonu yüzde 36,7 ile yüzde 50 arasında hesaplarken, TÜİK’in hesaplamasına göre 2020 yılı
enflasyon oranı yüzde 14,6 olarak açıklandı. Gıda enflasyonu ise yüzde 20.61 olarak açıklandı. Bazı gıda ürünlerinde enflasyon yüzde 100’e ulaştı. Hal böyle olunca vatandaş temel gıda ihtiyaçlarına ulaşamaz hale geldi.
Halk hükümetten çözüm beklerken, iktidar mutfaktaki
yangını daha da alevlendirerek halkın yoksulluğunu derinleştirmiştir.
Market, pazar esnafı enflasyonun sorumlusu olarak hedef gösterilmiştir. Esnaf kredi borçlarının altında ezilmiş,
yeterince devlet desteği alamamış, vergileri zamlanmış,
maliyet giderleri artmışken tüm enflasyondan sorumlu
tutulamaz.
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iktidar acilen boş
konuşmayı, hamaset
yapmayı bırakıp,
milletimizin gündemine
odaklanmalıdır.
Meral AKŞENER

Cumhurbaşkanı Erdoğan “ekonominin sorumlusu benim, ben” derken, bir yandan da ekonominin sorumlusu
olarak salgın sürecini ileri sürerek, Pandeminin arkasına
sığınmaktadır. Oysa ki ekonomimiz çökmüş halde iken
pandemi ile karşı karşıya kalmışızdır.

Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedenleri; üretimde
dışa bağımlılık, yanlış tarım politikaları, Türk Lirasının
değer kaybı ve tek adam yönetim sistemidir.
Üretimle ekonomik kalkınmanın önemini Pandemi yüzümüze tokat gibi vurmuştur.
Memur ve emeklinin maaşı yüzde 13,5 ila yüzde 15 arasında artarken, gıda fiyatlarına gelen zam, maaş zamanlarının 4 katını aştı.

Artan zamlar ile birlikte bakkallardaki veresiye defterleri kabarıyor. Veresiye alışveriş yapan kişi sayısı %32 arttı.
Bakkallar, yağı plastik bardaklarda, toz şekeri gramlık poşetlerde satarak halkın ihtiyacını karşılayabiliyor.
Yüzde 30’un üzerinde bakkal kapandı. İstanbul’da Ocak
ayında bir önceki aya göre perakende fiyatları yüzde 1.16,
toptan fiyatları ise yüzde 1.31 oranında arttı.
(kaynak:Sözcü Gazetesi)

siyasetle meşgul olan
herkese esnaf gezilerini
tavsiye ediyorum.
Meral AKŞENER

İktidar algı ile ekonomi yönetimine devam ediyor. Televizyon kanallarında pazar artıklarından yemek tarifleri verilerek, çürük sebze, meyve toplamanın normalleştirilme
çalışması yapılıyor. Suni gündemlerle halkı meşgul etmek
için, televizyon kanalları programlanmış durumda. Seçim
döneminde olmamamıza rağmen, ittifaklar gündemde
tutuluyor. Oy oranları hesaplamaları yapılırken, halk ay sonunu getirebilme hesabını yapıyor.

İyi Parti iktidarında
Amerika, Kanada çiftçisi
değil, Türk çiftçisi
kazanacak.
Meral AKŞENER
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Enflasyonu düşürmek
neden önemlidir?
Enflasyon en başta sabit gelirli vatandaşların alım gücünü azaltarak ekonomideki gelir dağılımını olumsuz etkiliyor. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde iktisadi belirsizlik de yüksek olduğu için faizler de yüksek seyrediyor.
Bu da finans sermayesinin faiz gelirlerini arttırıyor. Yani
yüksek enflasyon ekonomide zenginle dar gelirli vatandaş arasındaki alım gücü farkını daha da arttırarak gelir
dağılımını olumsuz etkiliyor.
Yüksek enflasyonun faizler üzerindeki etkisi işini büyütmek için banka kredisine ihtiyaç duyan iş dünyasını da
olumsuz etkiliyor. Bu yüzden de enflasyonun uzun dönemde gelir dağılımındaki bozulmanın yanı sıra yatırımlar, büyüme ve istihdam üzerinde de olumsuz etkilerini
görüyoruz.

eskiden vatandaş
kuyumcuya yatırım için
giderdi. Şimdilerde, fatura
ödeyebilmek için, alyans
bozdurmaya gidiyor.
Meral AKŞENER
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Örnek: Diyelim ki TÜİK verileri doğru olsun ve yıllık enflasyon %14 olsun. Eğer bir vatandaşın aldığı net ücret son bir
sene içinde %14’den daha az artmışsa, ki birçok vatandaşımız kazançlarında hiçbir artış göremedi, o zaman
bu sabit gelirli vatandaşımızın satın alam gücü de düşmüş olur. Oysa faizlerin %20’ler civarında olduğu 2020
sonunda parasını faizde değerlendiren biri enflasyonun
üstünde bir kazanç elde edeceği için karlı çıkacaktır. Bu
durum da sabit gelirli bir çalışan ile faiz geliri üzerinden
geçinen biri arasındaki gelir uçurumunu arttıracaktır.
Örnek: TÜİK’in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi içinde gıdanın payı yüzde 20’nin biraz üstündedir. Oysa dar gelirli
bir ailenin bütçesinde gıda harcamaları yüzde 20’nin çok
üstünde yer tutmaktadır. Bu yüzden de gıda enflasyonun
yüksek olması dar gelirli vatandaşlarımızın enflasyondan
çok daha fazla etkilenmelerine yol açmaktadır.

Türkiye’de enflasyon neden
düşmüyor?
Türkiye’nin üretim yapısının ithalata duyarlı olması,
TL’deki değer kaybının üretim maliyetlerini arttırmasına
yol açıyor. Döviz kurundaki artışlar birkaç ay içinde etkisini enflasyonda gösteriyor. Türkiye’de tarımda ve sanayide üretim yapısı ithalata duyarlı olduğu için TL’deki
değer kayıpları ithalat faturalarını dolayısıyla da üretim
maliyetlerini arttırıyor. Artan üretim maliyetleri de bir
süre sonra etkisini enflasyonda gösteriyor. Bu yüzden
de bugünkü yüksek enflasyonun sebeplerinden biri eski
Hazine ve Maliye Bakanı görevinden affedilene kadar (!)
TL’deki yüksek değer kayıplarıdır.
Örnek: Dönemlere göre değişkenlik gösterse de döviz
kurundaki yüzde 1’lik bir artış tüketici fiyatlarını yaklaşık yüzde 0,15 etkilemektedir. Bu gelişmiş ülkelerde çok
daha düşük bir katsayıdır.
Enflasyonu arttıran bir başka etken de tüketim, yatırım
ve kamu harcamalarındaki artıştır. Üretimdeki artış ekonomideki talebi karşılamazsa fiyatlar artar. 2020’nin
ikinci yarısındaki sorumsuz kredi genişlemesi sonucu artan tüketim ve yatırımlar da bugün enflasyondaki artışın
nedenleri arasındadır.

Örnek: Eğer TCMB ve yeni ekonomi yönetimi 2021 sonu
enflasyonun % 9 olacağına herkesi inandıracak bir beklenti yönetimi gerçekleştirse, piyasadaki karar alıcılar da
fiyat ve ücret artış beklentilerini %9 civarında oluşturur.
Bu durum da sene sonu enflasyonunun %9 civarına inmesinde yardımcı olur.
Son olarak da, ekonomideki kaynakların yanlış dağıtılması ve oluşan verimsizlik orta ve uzun dönemde enflasyonu arttırır. Eğer ekonomideki kaynakları doğru yerde
kullanırsanız üretim maliyetleri de düşer. Yani, verimsizlik
enflasyonu arttıran en önemli etkenlerden biridir.

Yani, 2020’nin sonundaki suni büyüme bugün etkisini
yüksek enflasyonda göstermektedir.
Enflasyondaki artışın bir başka ve çok önemli sebebi de
ekonomiyle ilgili beklentilerdir. Ekonomide herkes fiyatların artacağını düşünürse, bu beklentiler gerçeğe dönüşür ve enflasyon artar. Bu yüzden de ekonomide güven
tesis etmek ve beklentileri yönetmek çok önemlidir.
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Enflasyonu düşürmek için
Merkez Bankalarının faiz
arttırması yeterli midir? Bu
faiz artışının maliyeti nedir?
Enflasyonu düşürmek için merkez bankalarının faiz arttırmaları tek başına yeterli değildir. Son dönemde de
görüldüğü üzere dünyada faizleri en fazla arttıran ülke
olmamıza rağmen enflasyonda bir düşme henüz gerçekleşmemektedir. Bu düşmenin gerçekleşmemesi yukarıda
belirtilen ve enflasyona neden olan sebeplerin ortadan
kalkmamasındandır. Mevcut ekonomi yönetimi, üretimde
ithalat bağımlılığını azaltırsa, beklentileri yönetirse ve verimlilik odaklı bir politika izlerse biz enflasyonun kalıcı olarak düştüğünü görürüz.
Bunun dışında enflasyonu sadece yüksek faiz artışlarıyla
düşürmeye çalışmak (sıkı para politikası) artan kredi faizleri yoluyla tüketim ve yatırımları olumsuz etkileyecektir. Bu
da ekonomide bir daralmayı ve istihdam kayıplarını beraberinde getirecektir.
Örnek: Son dönemde TCMB faizleri 700 baz puan (%7)
arttırsa da enflasyonun en az Mart ayına kadar düşmesi
beklenmemektedir. Bu da faiz artışlarının enflasyon üzerinde tek başına yeterli olmadığını ve hemen etki etmediğini gösterir.

İYİ PARTİ’nin enflasyonla
mücadele planı nedir?
1) Ekonomide Güveni Tesis Etmek ve Beklentileri
Yönetmek
Dünyada enflasyonu düşürmek isteyip de düşüremeyen
tek bir ülke yok. Bu başarı hikayelerine baktığımızda da
en öne çıkan faktör ekonomide güveni tesis etmek. Siyasi
çıkarlardan bağımsız hareket eden, liyakat kriterleri gözetilerek atanan bir TCMB Başkanı ve ekibi enflasyonu düşüreceğine toplumu inandırırsa enflasyon da düşme

eğilimine girer. Bu açıdan da İYİ Parti’nin birinci önceliği
siyasi çıkarlardan bağımsız hareket edecek ve işinin ehli
olan bir ekonomi yönetimini oluşturup toplumdaki beklentileri yönetmektir.
2) Üretimdeki İthalat Bağımlılığını Azaltmak
İktidar partisinin uyguladığı ekonomi modeli hiçbir surette yerli ve milli bir ekonomi değildir. Çok basit bir örnek
verecek olursak dış borcumuzun milli gelire oranı 2001
krizinden daha yüksek bir seviyededir. Üretim yapısının
ithalata bağımlı hale gelmesi, TL’deki değer kayıplarının
enflasyonu arttırmasına ve dar gelirli vatandaşımızın da
fakirleşmesine yol açmaktadır. İYİ Parti’nin ana gündem
maddelerinden biri üretim yapısındaki ithalat bağımlılığını
azaltarak ekonominin kırılganlığını azaltmak, ülke içinde
yaratılan katma değerin artmasını sağlamak ve bu yolla
da enflasyonu düşürmektir.
3) Verimliliği Arttırıcı Politikalar
Mevcut yönetim sisteminde alınan keyfi kararlar ekonomideki kaynak dağılımını olumsuz etkilemektedir. Türkiye
ekonomisinde küçük ve büyük ölçekli şirketlerde verimlilik
kayıpları göze çarpmaktadır. İYİ Parti, etkin bir yönetim
anlayışı ve özel sektör odaklı bir büyüme modeli çerçevesinde ekonomideki kaynak dağılımını düzelterek verimliliği
arttırmayı ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.
4) Mali Disiplin
Sorumsuz kamu harcamalarının bütçe açığına yol açtığı
ekonomilerde merkez bankalarının sıkı para politikası izlemeleri enflasyonu azaltmaz, tam tersine kamunun faiz
giderlerini arttıracağı için arttırır. Bugün Türkiye sorumsuz
bir maliye politikası izlemektedir. Pandemiden olumsuz
etkilenen esnaf ve vatandaşların kayıpları telafi edilemezken, iktidarın keyfi harcamaları bütçe açığına yol açmaktadır. İktidar partisi bu açıkları vergileri arttırarak kapatmaya çalışmaktadır. Artan vergiler de fiyatlar üzerinde baskı
oluşturmaktadır. Bu yüzden de enflasyonla mücadele ve
hakkaniyetli bir vergi sistemi için bütçe disiplini şarttır. İYİ
Parti, şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir ve vergiyi tabana yayan bir maliye politikası uygulayarak enflasyonla
mücadelede başarı sağlayacaktır.
İyi Parti İstanbul Ekonomi Politikaları Başkanlığı

8

Enflasyon Tek Başına Merkezle ve Tüik Düşmez
Determinizm, aynı şartlar altında aynı olayların aynı
sonucu vermesini tanımlar. Merkez bankası para politikaları kurulu öncesi, merkez pas geçerse neler olacak
diye baktığımızda; Merkez Bankası, kur/faiz/enflasyon
üçgeninde bırakılırsa yine faiz artışını sürekli konuşuruz.
Maalesef öyle de oldu. Merkez bankasının enflasyon artışına proaktif tedbir olarak 100 puan artırıp artırmayacağının ihtimalini tartışıyoruz.
Neden? Çünkü Merkez Bankası enflasyonda mücadelede tek başına kaldı. Ancak enflasyon tek başına Merkez Bankası ve TÜİK gayretleri ile frenlenebilir mi? Tabii
ki hayır. TCMB diyor ki: Enflasyon artışına karşı proaktif
olunabilir, faiz artışı ihtimalini dışlamıyoruz. Bu söylem
aslında; “Yalnız bıraktınız el verin” feryadıdır. Aynı zamanda şunu diyebiliriz; Sıkı para politikasına bağlılık
taahhüdü tamam. Fakat istikrar vurgusu da yerinde olmasına rağmen yetmiyor.

Zira enflasyon TÜİK’in sepet tazeleme, itibar güncelleme gayretine rağmen tırmanıp duruyor.
Merkezin finansal duruşu tamam da, Hazine’nin mali
duruşu hükümetin reformist durumu nerede? Tersine
dolarizasyon? 232 milyar dolara parkeden döviz tevdiat
hesapları? Ya birikmesi gereken rezervler?
Acı ilaç diyorduk ya, faizden daha acı ilaç mı olur? Peki
sadece faiz ilacıyla olur mu? Asla olmaz. TÜİK’in de
merkezinde o sureti bir yere kadar.
Sonuç olarak; bize reform lazım.
Enflasyonla mücadelede şayet TÜİK’in marifetleri ve
merkezin gayretine kalmışsa merkez bankası başkanının elinde tek araç, faiz tokmağı kalmıştır.

Turan VAROL

sadece esnaf kepenk değil,
vatandaş evde kombi kapatıyor.
Meral AKŞENER
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SGK da Esnaf Kadar Perişan!
Rekor Kıran Açık Nedeniyle Emekli Maaşları Ödenebilsin
Diye Gayrimenkul Satışı Başladı!
Bu yıl 82 milyar lira bütçe açığı vermesi beklenen SGK
8 milyon 349 bin lira değerindeki taşınmazını daha satışa çıkardı. Ekonomik krizdeki Türkiye’de milyonlarca
emeklinin maaşını ödemekte zorlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun (SGK) bütçesindeki açık ve bu açığı kapatmak için yapılan satışlar dikkat çekiyor. Bu yıl kurumun
82 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Kurum daha önce
14 ildeki 36 taşınmazını 279 milyon 262 bin 804 liraya
satışa çıkarılmıştı. Kurumdan bir satış daha geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tokat’ın Turhal ilçesindeki 8
milyon 349 bin lira değerindeki taşınmazlarını satışa çıkardı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre SGK, büro ve
dükkanlardan oluşan 79 taşınmazını, 1-5 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ihalelerle açık arttırma
usulü satacak.

Yasemin KURTOĞLU

bir ülkenin zenginleşmesi için, öncelikli olarak yerine getirmesi
gereken bir şey var: Satın aldığından daha fazlasını üretip
satacaksın. Yani ihracat, ithalattan fazla olacak. Bu kadar basit.
Zenginliğin başlangıç noktası, tam olarak burasıdır.
Meral AKŞENER
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tarım

Gıda Enflasyonu Nedenleri
ve Çözüm Önerileri

Daha önce enflasyonun nedenlerinden bahsetmiş,
mevcut durumda enflasyonun temel belirleyicilerinden
birinin de gıda enflasyonu olduğunu yazmıştık.
Polisiye tedbirlerin işe yaramadığı bir kez daha anlaşılınca
gözler bir kez daha gıda enflasyonunun yapısal
belirleyenlerine ve çözüm önerilerine çevrildi bu konuya
değinelim istedik.
Kalkınma Politikaları Başkanlığı’ndan Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Ergin Kahveci sizler için yazdı.

“Politika” Nedenleri
Gıda fiyatları açısından OECD ülkeleri arasında %20,6 artış oranı ilk sırada yer alan ülkemizin tarımsal brüt hasıla
açısından AB ülkeleri arasında 1., dünyada ise 7.ci sırada
olması ortada ciddi bir açmazımızın olduğunu gösteriyor.
Üretim ya da ürün çeşitliliği üzerinden bakıldığında brüt
hasıla üzerinden bir sorunumuzun olmadığı okunuyor olsa
da, bunun çiftçilerin reel gelirlerine yansımadığı; ayrıca tüketicilerin yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığı da ortada.
Sorunun kökü, üretilen üründen üretenin hakkını alamadığını ve demografik, sosyal ve fiziksel koşullar nedeniyle de
üretimin giderek büyüyen zorunluluklar üzerinden yürütüldüğünü bize söylüyor. Üretimin sürdürülebilirliğinin kritik
eşik aşamasında olduğunu ve “domino etkisine” açık olduğunu gösteriyor.

Sorunun kurumsal ve yapısal boyutu bize piyasanın kontrolsüz, denetimsiz, vahşi, tek yönlü alıcı gücü üzerinden,
çiftçi/üreticilerin sıfıra yakın pazarlama ve satıcı gücü üzerinden bütün reaksiyonlara açık halde olduğunu söylüyor.
Yani dengeleyici, düzenleyici bir yapının, ne kurumsal olarak (kamu regülasyonu) ne de sosyal olarak (sivil toplum
ve çiftçi örgütleri) ortada olmadığını bize anlatıyor. Bu yapının özellikle sosyal ve makroekonomik yönden (ücretler,
gelirler) tüketiciler açısından da ciddi sorun olduğunu söyleyebiliriz.
Kısaca: Üretenin mutsuz, üretilen emtianın üreten açısından değersiz, tüketen açısından aşırı değerli olduğu bir
sonuç ile karşıya karşıyayız.

“çiftçiye kulak verin”
diyoruz. Diyoruz ama,
Türkiye’yi yönetenler,
sözlerimize kulak asmayıp,
veren el olmak yerine, hâlâ
alan el olmayı tercih ediyor.
Meral AKŞENER
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O halde “politika”
sorununun sonuç analizini
nasıl yapabiliriz?
Bütün tarafların sorunlu olduğu bir durumda alınan
tedbirlerin ve yapılan uygulamaların bir politikaya dayandığını söylemek mümkün değildir. Çünkü “politika”,
bir planlamaya dair yol ve yöntem öneren bir kavramdır.
Uygulayanlar yani “siyasi alanın” siyasi iradesi, bu yol
yöntemler arasında tercih yapar ve sorunlara önleyici,
koruyucu, çözümleyici tercihler yapar.
Görünen o ki ortada bir politika yoktur. Varolan “politika”,
olmayan politikanın günübirlik tercihlerle “varmış gibi”
gösterilmesidir.

Özetle, “Politikasızlığın politikasıdır”.

çarşı pazar karışmış sen hâlâ meselenin özünü
görememişsin. Halde 50 kuruş olan karnabahar rafta neredeyse
5 lira. Mesele çiftçiden sonra başlıyor sayın Erdoğan. Temelde
sorun zincir marketlerde ve onların tedarikçilerinde.
Meral AKŞENER

Peki; bu politikasızlık içinde yaşanan piyasa durumu nedir?
Gıda fiyatları açısından piyasada yaşanan fiyat krizindeki sorun, çiftçiden sonraki pazarlama ağındaki sorundur.
Çiftçi, mevcut piyasa durumunun en az etkileyeni ancak
en çok etkilenen iki tarafından biridir. Pazarlama ağındaki
çiftçi sonrası zincirin iki önemli halkası vardır. Tedarikçiler
ve zincir marketler.
Komisyoncular, alt-yerel simsarlar, kooperatifler-birlikler,
şirketleri tedarikçiler arasında saymak mümkün olsa da
asıl etken olan zincir marketlerin tedarikçileridir. Sayıları 31-32 bin arasında olan zincir marketlerin tedarikçileri
piyasaya büyük oranda hâkim olmuşlardır. Halciler, hal
komisyoncuları, kooperatifler ve birliklerin sistem içindeki
payı, piyasayı etkileyecek düzeyde değildir. Zincir market
tedarikçileri ya bağımsız gerçek ve tüzel kişilikler ya da
marketlerin kendi şirketleridir. Böylelikle aracı ve ara zincirin gelir paylaşımı modeli de akamete uğramakta; zincir
marketler bu şekilde kâr maksimizasyonu yapmaktadırlar.

Yani çiftçi sonrası yolculukta, raf’a kadar yolculukta, fiyatın etkin belirleyicisi zincir market tedarikçileri ve marketlerin kendileridir. Zayiat dışındaki proseslerin (lojistik+ön
işleme+depo+antrepo+pazarlama organizasyonu) büyük çoğunluğu bu ikili arasında işlemekte ve fiyat artışları
burada şekillenmektedir.

çünkü onların hayallerinin
bittiği yerde, İYİ Parti’nin
gerçekleri başlar.
Vizyonumuz belli,
milletimizin dertleri için
çözümlerimiz hazır.
Bizim yolumuz kalkınma
yoludur, bu yolun yokuşu
virajı yoktur.
Meral AKŞENER
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devlet başkanlarıyla, üç
gün sonra bozulan sığ
dostlukların değil, dost
ülkelerin sayısını artırmanın
peşinde olmalıyız.
Meral AKŞENER

Raf sonrası tüketicinin alım gücünün olmaması sorunu
belirginleştiren piyasa etkeni olarak ortaya çıkmaktadır.
Tüketicinin alım gücü ve alım miktarı alışkanlıkları, yaklaşık
8-10 yıldır gelen ve gelişmekte olan sorunu görünür hale
getirmiştir. Bu sorun ise siyasi iradenin kamusal gelirleri
paylaştırma sorunu olarak karşımıza çıkmakta ve makroekonomi alanını ilgilendirmektedir.

Sorun çiftçi sonrası “raf-tüketici” arasındaki sorundur.
Bu Durumda Sorulacak Soru, İYİ Partinin hem “politika”
olarak hem de uygulama sahasındaki mevcut piyasa durumuna çözümü nedir?

İyi Parti Çözümleri
En acil ve en hızlı şekilde “Ulusal Tarım Master Planı” hazırlanacak. Plan ile neyin nerede, ne kadar, ne şekilde, ne
miktarda ve nasıl üretileceği; nasıl sanayi ve katma değere dönüştürüleceği planlanacaktır. Bu plan çerçevesinde
“politika” oluşturulacaktır.

eylül sonu itibarıyla,
istihdamımız 896 bin
kişi azaldı. Geniş tanımlı
işsizlik ise, 10 milyon 600
bin kişiye ulaştı.
Meral AKŞENER

Piyasayı kamu adına regülasyon görevini aktif bir şekilde
ve etkililik sağlayarak acil olarak “Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu” oluşturulacak; kurumun altyapısı
ve sermaye gücü mevcut ESK, TMO ve TİGEM’lerin birleştirilmesi ile oluşturulacaktır. Böylece bir taraftan piyasaların
dengelenmesi, düzenlenmesi, denetlenmesi sağlanacak,
diğer taraftan ise yeni bir tarımsal destekleme modeline
geçilmiş olacaktır.
Özetle, Sorun çiftçiden, çiftçinin kullandığı girdi fiyatlarının
artışından bağımsızdır. Girdi fiyatları artışı ile çiftçinin eline geçen fiyatlar arasında doğrusal bir korelasyon yoktur.
Yani 6,5 kat artan mazot fiyatları, çiftçinin eline geçen fiyata 6,5 kat etki yapmamıştır. Son durumda ise hırpalanan,
fiyatı her şeye rağmen baskılanan yine çiftçi olmuştur. Bu
nedenle, “çiftçi masumdur”.
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Piyasa/Uygulama Çözümleri
Çiftçi ile tüketici arasındaki sorunlara odaklanacağız.
Girdiler üzerindeki vergi ve kamusal yükleri kaldıracağız.
Finansman temini dahil girdilere çiftçilerin erişimini kolaylaştırıp; kendi kooperatif, birlik, şirket ve kamusal pazarlama ve finansman mekanizmaları üzerinden teminini sağlayacağız.
Çiftçiden sonraki aşamada, çiftçilerin kendi pazarlama
ağlarını oluşturmaları için pozitif ayrımcılık yapacağız.
Zayiatları giderecek ön toplama, depolama (soğuk depo,
antrepo vb.), işleme ünitelerini ürüne en yakın yerde ve
çiftçiye en yakın yerde kamu, yarı kamu ya da çiftçilerin
kendi şirketleri üzerinden kuracağız. Tedarikçilerin ve zincir marketlerin “tekelci, tek yönlü çıkara dayalı” yapılarına müdahale edip “Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme
Kurulu” üzerinden sistemi normalleştireceğiz.

“Türkiye her alanda,
stratejisinin merkezine
kalkınmayı koymalıdır.”
diyoruz. Çünkü kalkınma
demek, üretim demektir,
istihdam demektir. Çünkü
kalkınma demek, insanımızın
zengin, hanelerimizin mutlu,
gençlerimizin umutlu
olması demektir.
Meral AKŞENER

Tüketicilerin alım gücünün artırılmasına katkı amacıyla,
yaklaşık 40 milyonu bulan, “kırsal alan” nüfusunun gelirlerinin artırılmasını, borçlarının tavsiyesini sağlayarak genel
ekonomiye katkı sağlayacağız.
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Tarım Ekonomisi ve
Tespitlerimiz
Son yıllarda
uygulanan yanlış
tarım politikaları ve
yetersiz desteklemeler
sonucunda, Türkiye’nin
tarım üretimi azalmış,
ülkemiz tarımda yüksek
ithalatçı konuma
gelmiştir.
biz, “Varlığım Türk
varlığına armağan
olsun” diyenleriz.
Meral AKŞENER

Ak Parti döneminde tarımsal katma değer, %2,75 oranıyla, ekonomideki ortalama büyümenin sadece yarısı kadar
artmıştır. Türkiye’nin tarım ithalatı 2002 yılında 4 milyar
dolar iken, 2020 yılında 20 milyar dolara ulaşmıştır.
Çiftçilerin alım gücü oldukça düşmüş, borcu gelirinin çok
üzerinde artmıştır. 2002-2020 döneminde tarımsal üretim değeri 9 kat artarken çiftçi borcu 59 kat artmıştır.
Tarım alanlarımız önemli ölçüde azalmıştır. Türkiye’nin
2002’ye göre, 2019 yılında 25 milyon dönüm daha az alanı
ektiği, kullanılan tarım alanının da 35 milyon dönüm düştüğü görülmektedir.
TİGEM işletmeleri kapanmış, arazileri çarçur edilmiş, büyükşehir yasasıyla meralar, yaylalar köylünün elinden alınmıştır.

Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında, 09.02.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulda gündeme getirdiğimiz, çözüm
önerilerimiz şunlardır:
2021 yılı bütçesinde 22 milyar TL olan tarımda doğrudan
destek ödenekleri 30 milyar TL’ye yükseltilmelidir. Destekler üretim sezonundan önce açıklanmalı, arz açığı olan
ürünler daha fazla desteklenmelidir.
Türkiye’nin gübre üretim kapasitesini artıracak tedbirler
alınmalıdır.
TİGEM arazileri yağmalanmaktan vazgeçilmeli, TİGEM
çiftçiye kaliteli ve hesaplı tohum tedarik eden bir kurum
hâline getirilmelidir.
Meralar, yaylalar köylüye geri verilmelidir.

eskiden vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi.
Şimdilerde, fatura ödeyebilmek için, alyans
bozdurmaya gidiyor.
Meral AKŞENER
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Son derece yavaş giden arazi toplulaştırması çalışmaları, vatandaşa haksızlık
etmeden, idareye yakın olanları kayırmadan hızlandırılmalıdır.
Tarımda kullanılan mazottan ÖTV alınmamalıdır.
Tarımsal sulama imkanları artırılmalıdır. Özellikle göleti
hazır, kanalları eksik olan yerlere öncelik verilmelidir.
Sebze ve meyveleri tarladan markete/pazara en ucuz
şekilde getirecek sistem kurulmalı, gerekli düzenleme ve
denetimler yapılmalıdır. Piyasadaki oligopson yapı kırılmalıdır.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere uyguladığı yüksek
faizler, hem ödenememiş borçları hem de yeni krediler
için, makul seviyeye çekilmelidir.
Fahiş fiyat denetimlerinde hedef olarak küçük esnaf, manav alınmamalı; ithalatçılara, büyük marketlere odaklanılmalıdır.
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Ülkenin Geleceği
Tarımda Çiftçi Batık
Son 2 yıldır tarımsal ürünlerde yaşanan aşırı fiyat
artışından çiftçi sorumlu tutulmakta hatta geçen yıl çiftçi
soğan ve patates stoklamakla sorumlu tutulup suçlu
bulunmuştu. Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntı ve dövizin
artması tarım için gerekli olan tüm girdi fiyatlarını etkilemiş
(gübre, mazot, elektrik vs.) ve çiftçinin ürün ekemez
duruma düşmesine neden olmuştur. Ektiği ürünlerin
pazarda maliyetinin altına İşlem görmesi çiftçiyi batık
duruma getirmiştir.
Burada çiftçinin önemli bir desteği durumunda olan Tarım
ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin çiftçiyi düşürdüğü zor bir
durum söz konusu. Tarım kredi kooperatifleri 1863 yılında
Mithatpaşa tarafından kurulmuş ve memleket sandıkları
adı altında ahilik ve imece gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı örgütlenmeleri çağdaş ortamda Tarım ve Kredi
kooperatif Birliği olarak ileri noktalara taşımıştır. Kuruluş
amacı kooperatifler birliği ile üreticilerin ürünlerini gerçek
anlamda aracısız tüketiciye sunmaktır. Tarım ve Kredi kooperatif Birliği bugün merkez birliğine bağlı bölge birlikleri,
kooperatifler, hizmet büroları, şirketler ile 9000 çalışan, 35
milyar aktif büyüklükte 850 bin üretici ortağı ile en büyük
çiftçi kuruluşudur. İştirakleri Tarım Kredi Holding, Gübretaş, Maden, Bereket sigorta, Bereket emeklilik, Tekafül,
Tarım ve Kredi Birlik, Tarım ve Kredi Yem, Tareks, Tarım ve
Kredi Lojistik, İmece, sera, Lidostur.
Tarım ve Kredi kooperatifleri çalışanları ile birlikte 1 milyon
çiftçinin tarımsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü ihtiyacını karşılayacak ve giderecek bir kuruluştur. Ayrıca Türk tarımına hizmet etmeyi amaç edinmiştir. Temel
amacı sabit faiz ile, 1-Gübre, yem, mazot, ilaç gibiaynıi
kredi vermek. 2-Diğer ihtiyaçlar için nakdi kredi sağlamak.
3-Hayvan alımı tarımsal araç gereç 2. El traktör, tesis yapımı için yatırım kredisi vermek.
Bugün geldiğimiz noktada tv, gazete ve diğer haber kanallarında izliyoruz ki, çiftçi tarım kredi borcunu ödeyemediği için traktörü, hayvanları haczedilmiş durumda. Hatta
intihar edenler bile var. Çünkü vermiş oldukları kredilerin
faizleri normal banka faiz oranları ile değil, daha farklı hesaplamalarla yıllık %30-40 faize denk gelmektedir. Son
yıllarda Tarım kredi kooperatifleri tamamen siyasal iktidarın arka bahçesi konumuna gelmiş ve iktidarın partizanca
yönetimine maruz kalmıştır. Kooperatif Genel Müdürlüğü-

nü eski Bilecik AKP milletvekili Fahrettin Poyraz yapmakta
hatta, iştirak şirketlerinin genel müdürlüklerine bile AKP’li
eski vekiller atanmaktadır. Bu sebeple kooperatife bağlı
şirketler arpalığa dönüşmüş ve AKP’nin istihdam ofisi haline gelmiştir.
2 yıl önce sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışları üzerine
Cumhurbaşkanının 500 market açacağız diye start verdiği ve bugünlerde tekrar gündemde olan tarım kredi marketleri de ayrı bir kara deliktir. Güya kooperatiflerin ürünlerini daha uygun fiyata satacağız diye diye yola çıkılan
marketler bugün zarar eder hale gelmiş, satılan ürünlerin
kalitesiz ve diğer marketlere göre daha pahalı olması da
ayrı bir sorundur. Atanan yöneticilerin Ticaret Bakanlığı tarafından defalarca tağşişli ürün satmak nedeniyle uyarılmış olması ve oralarda görevlerine devam etmeleri de ayrı
bir anlam taşımaktadır.
Sonuç olarak çiftçinin ve tüketicinin dostu olarak iyi niyetlerle kurulan tarım ve kredi kooperatifleri birliği bugün
çiftçinin dostu değil celladı olmuş ve tüketiciye ise kalitesiz
ürün sunmaktadır çünkü sistem siyasallaşmıştır.
Nafi ÇORUHLU
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Gara’daki kahrolası
o mağara, lebalep şehit
doluyken;
Sen, “Pandemiye rağmen
kongre salonu lebalep
dolu” diye sevinemezsin.
Böyle şuursuzluk, böyle
aymazlık olmaz.
Biz, senin adına utanmaktan
bıktık, sen bizleri
utandırmaktan bıkmadın
Sayın Erdoğan.
Meral AKŞENER

18

Gramaj
Oyunları İle
Tüketici
Aldatılıyor.

Son iki yıldır, pandemininde etkisiyle
yoksullaşan vatandaşa bir darbede
üretici firmalardan geliyor.

Bu üretici firmaların başında Ülker, Torku, Sütaş, Ünilever, P&G vs gibi tüketicin temel ihtiyaçlarını karşıladığı ürünler. Süt,
sıvı yağ, un, işlemiş ekmek, yumurta, yoğurt, salça, bisküvi çeşitleri kısaca bir markete temel ihtiyaç için girdiğimizde
satın aldığımız tüm ürünleri kapsamakta.
Son yıllarda dövizin değerlenmesi ile üretimdeki maliyet
artışları gizli zam denilen görüntüsü aynı olan ambalajda
gramajın düşürülmesi şeklinde olmaktadır.
Bu tamamen algı yönetimi şeklindedir. Gramaj eksilme,
küçük bisküvi paketlerinde, 5 litrelik sıvı yağlarda ve birçok
üründe gizli ve fark edilmeyecek şekilde yapılmaktadır. Ticaret bakanlığında standart ambalaj yönetmeliğinden
alınan onaylar bir şekilde delinmektedir.
Örneğin; Standard’ı 5 litre olan sıvı yağ 4.5 Lt. Olarak aynı
ambalaj görüntüsüyle 5 Lt fiyatıyla satılmaktadır. Tüketici bunu çoğu zaman aynı ambalaj görüntüsü olduğu için
fark edemez.
Ticaret bakanlığının görevleri arasında tüketicinin korunması için gerekli olan düzenlemeler yapmak ve tüketici
haklarını korumak ta olmasına rağmen bu güne kadar bir
önlem alınmamıştır.

Üreticilerin bu şekilde haksız kazanç sağlamaları ve tüketiciyi kandırmaları kabul edilemez. Gerekli düzenlemeler
yapılıp, alım gücü düşen halkın hakları korunmalı ve ilgili
olanların cezalandırılmaları gerekmektedir.

milletimize böyle mi örnek
olacaksınız? Dükkanın
kapısını açtırmayıp, açlığa
mahkum ettiğiniz esnafımızı,
çalışanlarımızı, kongre
salonlarını lebalep doldurarak
mı doyuracaksınız?
Meral AKŞENER
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ticaret

Bizim dolarla ne işimiz var!!
Bu defa “Plastik” zam dalgası
vatandaşı vuracak.

Maalesef üretim sektörlerimiz yarı mamul ve ham madde
ihtiyacını yurt dışından karşıladığı sürece çok işimiz olacak…
Örneğin plastik sektörünün hammaddesi büyük oranda yurt
dışından geliyor. Malum içtiğimiz suyun şişesinin hammaddesinden, seralarda kullanılan örtülere kadar her şeyin içinde
plastik ve türevleri bulunuyor.
Geçtiğimiz son üç ayda ham madde fiyatlarına %40 ila %56
oranında zam geldi ve daha da artması bekleniyor. Bu zam
neredeyse %100 dışa bağımlı olan plastik ürünleri için inanılmaz artışlar anlamına geliyor, şu an zamlar henüz tam
olarak üreticilerden piyasaya yansımadı ancak önümüzdeki
günlerde yansımak zorunda kalacak.
Örneğin içtiğimiz pet şişe suyun yaklaşık %80 maliyeti plastik,

iyileştirilmiş ve
güçlendirilmiş
Parlamenter Sistem,
içeride ve dışarıda güveni
sağlayacak, şeffaf ve
hesap verebilir bir yönetim
demektir. Zenginliğin,
huzurun ve refahın kapısını
aralamak demektir.
Meral AKŞENER
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kalan %20’si nakliye ve suyun işleme maliyeti. Hal böyle olunca pet şişe sudan, evlerde kullanılan Damacana suya kadar
herşeye zam yolu gözüküyor.
Aslında matematik gayet basit, sorun; Türkiye’nin üretim yapısının ithalata duyarlı olması, TL’deki değer kaybının üretim
maliyetlerini arttırmasına yol açıyor. Döviz kurundaki artışlar
birkaç ay içinde etkisini enflasyonda gösteriyor. Türkiye’de
tarımda ve sanayide üretim yapısı ithalata duyarlı olduğu için
TL’deki değer kayıpları ithalat faturalarını dolayısıyla da üretim maliyetlerini arttırıyor. Yani –“bizim dolarla ne işimiz var,
maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?” demek ile iş çözülmüyor!
Sertaç HAMZA

İsmail YAŞAR
Hoş geldiniz. Pandemi sürecinin ilk günlerinden bugüne kadar, misafir ağırlamak konusunda çok temkinliyiz. Fakat sizinle sohbet etmek benim içinde keyifli olacak.
Sn.İsmail Yaşar, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür
ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Böyle sorular beni hep tedirgin etmiştir. Şu ana kadar yaşadığım hayatımı 2 cümle ile anlattığımda hep bir eksik bırakma
endişe yaşamışımdır. Sanırım bugün de aynısı olacak. Ben
iş hayatıma iç işleri bakanlığı ile başladım. 1991-1999 yılları
arasında devlet memuru olarak görev yaptım. Daha memuriyetimin ilk gecesinde bugün bulunduğum konumu hayal etmiş, görev adamı olmak değil de sürekli gelişen ve geliştiren
üreten taraf olmayı tercih etmiş bir girişimci, bir iş insanı ve
edindiği tecrübeler gereği siyaseti de yoluna katıp ilerlemeyi
tercih etmiş 2 kız evlat babası, harika bir ailesi olan iş insanıyım. Depoglobal adındaki şirketim antrepo ve lojistik sektörü içinde yer alıyor. İyi insanlarla oluşan İyi parti Arnavutköy
meclis üyesiyim, ve elbette girişimciyim.

Cesur ve risk alan insanları severim. Onlara yaptığım işlerde
hiçbir sorunla karşılaşmam. Hayatında değişime ayak uyduran, duruşunun, fikirlerinin kalitesi olan insanlarla birlikte
olmaya özen gösteririm. Sadece maddi kazancı ön planda
tutan insanlar benim için yeterli olmaz. Başarı varsa kazanç
vardır, başarı yoksa orada maddi manevi bir kazançtan bahsetmemiz mümkün olamaz. En azından sürekli olmaz. Hızlı
ve çözüm odaklı olmak da benim için oldukça önemlidir. Yani
bir işin doğru ve sağlam yapılabilmesi için önce güven zeka
ve çözüm odaklı olmak ilk üç sıramda yer alan maddelerdir.
Başka türlüsü içime sinmez zaten.

Sektörü seçme nedeniz neydi acaba?
Az öncede söylediğim gibi, ben üreten toplumda yetiştim.
Köklerine, toprağına bağlı olarak büyüdüm. Hazıra gelmeye
hiç alışmadım. Benim için memuriyet tam olarak öyleydi. Yeni
bir şey üretmenize gerek yoktu. Sadece görev insanı olmak
yetiyordu. Bana uygun değildi. Ben her zaman geliştiren, değiştiren ve üreten tarafta olmayı tercih ettim. Elbette daha
yorucu daha karışık ama beni daha mutlu eden, manevi bir
haz veren bir şeydi. Bu yüzden seçtiğim sektörün ve uzmanlık
alanlarımın çok doğru olduğuna eminim. Memuriyet hayatım
boyunca edindiğim tecrübe ve çevrem ile başarılı işlere imza
attım. Kendimi sürekli geliştirmeye devam ediyorum. Doğru iş
birlikleri doğru insanlar ve doğru projeler üzerinde doğru zamanlama ile çalışmalarımı sürdürüyorum.
Firmalar ile çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz?
Benim her konuda önceliğim güvendir. Önce kendime sonra dahil olduğum işe sonra karşımdakine güvenmeyi tercih
ederim. Her anlamda güvenden bahsediyorum elbette. Yani
iş birliğinde bulunduğum firmalar ya da kişilerin davranışları, söylemleri, iş yönetim biçimleri, ölçekleri, hızları benim için
oldukça önemlidir. Kafasını kullanan insanları severim ben.
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Sn. İsmail Yaşar, sizce sektörün sorunları nedir ve bu
sorunlar nasıl çözülür?
Sektör olarak değil de bu soruya genel bir yanıt vermek istiyorum. Bizlerin asıl sorunu hızlı kazanç elde etmek. Üzerine çok
düşünmeden, b planı yapmadan, bir sorunu problem haline
getirmeden önce çözmeye bile teşebbüs etmemek bizim
asıl sorunumuz. Okumuyoruz, araştırmıyoruz, görmüyoruz,
dinlemiyoruz. Dünya sürekli bir değişim içinde. Bir söz vardır,
eğer işler iyi gidiyorsa ülkeni 1 kere gez, eğer işler kötü gidiyorsa ülkeni defalarca gez. Çünkü orada kaçırdığın bir nokta
vardır demektir. Bir ihtiyacı görmezden geliyor olabilirsin. İşte
bizdeki asıl sorun bu. Bizim bir orta noktamız yok. Ya x sektöründeki tüm rakiplerin yaptıklarını yapıp onlara benziyoruz ya
da onları asla görmezden gelip kendi kafamızda oluşturduğumuz kodlar ile çalışıyoruz. Araştırmadan ya da değişime
ayak uydurmadan iş yapmaya çalışıyoruz. Ve bundan da
başarı bekliyoruz. Çok ironik değil mi? Bu sorun kişinin kendini
eğitmesi geliştirmesi ve değişime ayak uydurması ile çözüm
bulabilir diye düşünüyorum.
Biraz da İYİ PARTİ’yi ve siyaset konuşalım. Siyaset ve İYİ
PARTİ hikayeniz nasıl gelişti?
Aslında iç işleri bakanlığında çalıştığım dönemde siyasete
olan yakınlığımı fark ettim. Yaşadığım ülkenin, şehrin, mahallenin sorunu bireysel değil siyasi altyapı ile çözülebiliyor.
Haliyle üretken ve değişikliği seven bir yapım olduğu için siyasete olan yakın tavrım o zamanlardan beri vardı. Sayın
Meral Akşener’e yapılan haksızlıklar, değerinin yeterince bilinmiyor olması ile başlayan dönem ve sonrasında İYİ Partinin
kuruluşuna kadar geçen sürede aktif rol oynadım. İyi insanlar
oluşan, iyi fikirlerin çıktığı, iyi işlerin altına imza atıldığı, iyilik isteyen, iyilik yapan, iyi değişiklikler olsun diye çabalayan iyi insanlarız biz. Yüreklice söyleyebiliyorum bunu. İnsanlığa dair,
hayata ve iyi yaşamaya, adalete ve eşitliğe dair ne varsa,
kendimiz için ne istiyorsak ülkemiz ve halkımız içinde aynını
istiyoruz.
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Bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz. Çabalamaya da devam
ediyoruz, edeceğiz. Bu bir hikaye değil aslında, gerçeğin en
sert hali. Her yönüyle iyilik hareketi.
Önümüzde 8 Mart dünya kadınlar günü var. Bugün için de
özel bir projeniz mevcut mu?
Aslında evet. 8 Mart bu yıl daha da anlamlı bizler için. Çünkü
son yıllarda kadına karşı şiddetin durması, durdurulması, önlenmesi için, kadınların artık kendi güçlerinin farkına varması,
her alanda başarılı olması için onlara destek olmak biz iş insanlarının ve siyasetçilerin ilk görevi diye düşünüyorum. Her
şeyden önce onlara ne kadar değerli olduklarını hatırlatmak,
birbirimizi tanımasak bile arkalarında duran insanların varlığını göstermek için 8 Mart dünya kadınlar gününde, İYİ parti
içinde yer alan, tüm illerde görev alan kadınlarımıza anlamlı
bir hediyemiz olacak. İnanın bunun için ben de çok heyecanlıyım. Bunun dışında aslında şu an detay vermeyeceğim birbirinden kıymetli sosyal sorumluluk projelerimiz de yer alacak.
Değişen dünya dediniz. Siz bu değişen dünyaya nasıl
uyum sağlıyorsunuz?
Ben artık şuna inanmaya başladım. Dijital dünya diye bir şey
var. Ve siz ne yaparsanız yapın, dijital dünyada yer almadığınız sürece bunun gerçek değerini tam olarak alamıyorsunuz.
Büyük bir ekiple gece gündüz çalışıyoruz. Kendimizi daha iyi
nasıl ifade edebiliriz, daha iyi neler yapabiliriz, nasıl faydalı
olabiliriz diye. Ben artık youtube üzerinden girişimcilik üzerine
eğitimler, hikayeler ve tecrübelerimi paylaşmaya başladım.
Özellikle yeni neslin mutlaka bu konuda maddi manevi desteğe ihtiyacı var. Daha çok başındayız ama çok olumlu dönüşler alıyoruz elbette.
Son olarak ülkemiz ve partimiz için söylemek istedikleriniz
var mı?
Biz iyiyiz, iyi olmak isteyen herkese kapımız da gönlümüz de
açık. İyi bir hayat iyi seçimlerden oluşur.

2021 yılı Turizm sektörü açısından belirsizliklerle başladı. Pandemi
belirsizliği ve Ülkelerin dış uçuşları serbest bırakmama eğilimi 2021 yılı
için iç turizm sektörünün canlanması gereğini ortaya koyuyor. Bir çok
ülke iç turizmi canlandırmak için vatandaşlarına teşvik paketleri açıkladı.
Böylece pandemi yüzünden zor durumda olan işletmelere canlılık ve bir
bakıma ekonomik destek vermek adına harekete geçilmiş oldu.
Ülkemizde ise iç Turizmi canlandırmak adına açıklanmış
herhangi bir destek paketi bulunmuyor. İşletmeler kendi
çabaları ile kampanyalar düzenleyip kötü biten 2020 sezonunun aksine iç aktiviteyi arttırmaya çalışıyorlar. İşletmelerin devletten talebi , diğer ülkelerdeki gibi iç turizme

turizm

Sektör Beklentileri

destek paketleri açıklanması , acenta ve Oteller bağlamında hibe krediler verilmesi ve bilhassa özel Havacılık sektöründe zor durumda olan firmalara vergi desteği ve teşvik
paketlerinin bir an önce uygulanması olarak öne çıkıyor.

İç turizme ülkelerin sağladığı destekler
• İTALYA: 40.000 Euro’ya kadar geliri olan ailelere, iç turizm konaklamasında harcamaları için 500 Euro’ya kadar
katkı sağlandı.

• TAYLAND: Beş geceye kadar normal oda fiyatlarının
yüzde 40’ı üzerinden 5 milyon gecelik otel konaklamasını
sübvanse etti.

• FRANSA: Ülke çapındaki destinasyonların çeşitliliğini vurgulayan ‘Bu Yaz Fransa’yı ziyaret ediyorum’ kampanyası
başlattı.

• ÇİN: Çin Turizm Akademisi tarafından yayınlanan raporda Çin’in iç turizm pazarının yılda ortalama 10 milyar ziyaretçi alacağı ve tüketimin gelecek beş yıl içinde 10 trilyon
Yuan’a (yaklaşık 1,5 trilyon ABD dolarına) ulaşacağı belirtiliyor.

• İSPANYA: İç turizmde konaklamaların yüzde 25’ini devlet
ödedi.
• YUNANİSTAN: Yurtiçinde otelde en az 4 gecelik konaklama yapanlara 120 Euro değerinde e-kupon verildi.
• RUSYA: Yurt içinde tatil yapan vatandaşlarına 70-210
dalar arasında destek sağladı. Bu amaçla 15 milyar ruble
(211 milyon dolar) bütçe ayrıldı.
• JAPONYA: Yurtiçinde yapılan tatillerde konaklama ve
ulaşım giderinin yüzde 35’ini devlet karşıladı.

salonların lebalep
dolmasından memnunsun
da, on binlerce esnafımızın,
milyonlarca vatandaşımızın
günahı ne Sayın Erdoğan?
Meral AKŞENER

• MALEZYA: iç turizmle ilgili harcamalar için 113 milyon
ABD Doları değerinde seyahat indirim kuponu ve 227 ABD
Dolarına varan kişisel vergi indirimi yaptı.
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Turizm Sektörü 2021
Tahminleri
2020 sezonu Dünya turizminde olduğu gibi Türk uluslararası turizminde de kayıp yıl oldu. Bakanlık verilerine göre
Ocak - Kasım arasında 12.034.883 turistin ziyaret ettiği ülkemizde bir önceki yılın aynı ayına göre (42.910.408 Kişi)
yüzde72’lik bir kayıp söz konusu Birleşmiş Milletler Dünya
Turizm örgütü turizmde yaşanan kayıpların Dünya gayrı
safi hasılasında 2 Trilyon USD azalma yaratacağı tahmininde bulunmaktadır uluslararası turizmde salgın sonrası
geri dönüş seyahat amacına göre her alanda aynı olmayacaktır. Seyahat amaçları virüsten farklı etkilenecektir.
Tatil amacıyla uluslararası seyahat yapan büyük kitle
(yüzde56) salgın riskinin ortadan kalkması ile eski alışkanlıklarına kısa sürede geri dönecektir. Bu kitlenin seyahat
faturasını kendisi ödemektedir. Türkiye’nin turizm pazarında turist gönderen ülkelerin önde gelenleri olan Almanya,
Rusya, Hollanda gibi ülkelerin ekonomilerinde virüs nedeniyle ciddi bir hasar olmamış gözükmektedir ve bu pazarların hane halklarının gelirinde, tatil talebine büyük darbe
vuracak, bir gerileme henüz ortaya çıkmamıştır.

silah arkadaşları,
şehitlerimizin hesabını
sormak için emir bekliyor,
Sayın Erdoğan,
kongrelerde geziyor.
Türkiye’de, iş bulmaktan
umudunu kesenlerin sayısı,
işsizlerimizin sayısından fazla,
İktidar, buna çare bulmak
yerine, TÜİK’in başkanını
görevden alıyor.
Meral AKŞENER
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Türk turizmi Dünya turizmine göre daha şanslı bir konumdadır. Sektörün tatil turizmine yönelik yapısı gereği Dünya
genelinden daha avantajlıdır. Türkiye’deki turizmin hizmetine verilen yatak sayılarına baktığımızda kriz sonrası toparlanmanın neden daha kolay olacağı açıkça görülebilir.
Bakanlık verilerine göre Türkiye’de turizm sektörünün
hizmetinde (07/01/2021 itibarıyla) 1.763.780 yatak bulunmaktadır. Bunların 1.188.120 adedi Bakanlık belgeli tesis
olup içinde 167.168 yatağı yatırım halindedir. Yatırım halinde olan yatakların bir kısmı ise işletmede olup toplam
bakanlık belgeli konaklama tesisi sayısı 4.861, tesis başına
ortalama yatak sayısı ise 244’dür. Belediye belgeli 8.602
tesiste ise 575.660 yatak bulunmakta olup ortalama yatak sayısı 67’dir.
Küresel salgın krizi sonrası uluslararası tatil turizmi talebinde geri dönüşün hızlı olacağı verisinden yola çıkıldığında
Türk turizminin çabuk toparlanacağı ortadadır. Özellikle
Antalya, Dalaman Destinasyonları avantajlı gözükmektedir. Nitekim 2020 sezonunda uçuşların açıldığı ülkelerden
bu iki havalimanına beklentinin üstünde bir yoğunlukta
turist talebi olmuştur. Fakat virüse karşı aşı çalışmalarının
sonucu ve aşılamaya paralel açılacak uçuşlarla 2021 sezonunun kaderi belli olacaktır. Görünen odur ki 2021 sıkıntılı geçecek, 2022 ise Türk Turizminin alıştığı yıl olacaktır.
Nadir AĞDAĞ

İstanbul’da Gezilecek Yerler
Çemberlitaş İmparator 1. Konstantin onuruna,

MS 330 yıllarında İstanbul’un yedi tepesinden birine
dikilen Çemberlitaş sütunu, zamanla bütün bir semte
adını vermiş.

Yaros Kalesi Yemyeşil ormanlarla

kaplı Beykoz’dan Karadeniz’i kuş bakışı
seyreden Yoros Kalesi, İstanbul’da Doğu
Romalılardan kalan önemli tarihi
yapılardan biridir.

Kuleli Askeri Lisesi

İstanbul’un siluetini
çizen önemli mimari yapılardan biri de Kuleli Askeri
Lisesi. Çengelköy kıyısından Boğaz’a bakan bu
yapının tam arkasında yer alan İstanbul’daki ikinci
en büyük Türk bayrağı yer alıyor.

Eyüp Sultan Camii

İstanbul’daki en önemli camilerden
biri olan Eyüp Sultan Camii, Haliç’te
yer alıyor. Hz. Muhammed’in bayraktarlığını yapan Ebu Eyyüp el- Ensari’nin 7. Yüzyılda İstanbul kuşatması
esnasında şehit düşerek buraya
defnedildiğine inanılıyor. Eyüp Sultan
Türbesi’nin hemen yanına inşa edilen
Eyüp Sultan Camii İstanbul’un
fethinin ardından 1458’de Fatih
Sultan Mehmet’in emriyle yapılmış.
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dijital dönüşüm

Start-up Ekosistemi ve
Ülkemizin yeri

Start-uplar herhangi bir soruna çözüm bulmak amacıyla yola çıkan
ve geliştireceği ürün veya süreçlerle var olanı toptan değiştirmeyi
vaat eden ama başarılı bir sonucun da garanti edilmediği
şirketlerdir. Belki biraz daha risk alan ve küresel ölçekte işler
yapmaya çalışan bir girişimcilik olarak da tanımlanabilirler.

Bu tür şirketler hızlı bir şekilde büyümektedirler ve herhangi bir coğrafi kısıt olmadan bunu gerçekleştirmek
isterler. Türkiye’de kurulan bir start-up’ın İngiltere ya da
Amerika’da faaliyet gösterebilmesi gerekir ki zaten asıl şirketin değerini yükseltecek olan da bu şekilde global olarak
ölçeklenebilmesidir.
Ekonomi açısından önemi ise bu tür yaratıcı şirketlerin
büyüme hızına paralel olarak çok ciddi değerler yaratabilmesi ve dijitalleşme ve inovasyonu destekleyerek ülkeleri
bu alanda ciddi bir ekonomik değere taşıyabilmesidir.
Bir an yaratılabilecek değer üzerinde düşündüğümüzde
sanırım son dönemde satışı gerçekleştiren ve yılların markası olan süt ve süt ürünleri şirketi SEK’in gayrimenkulleri
de dahil yaklaşık 33 milyon dolara, geçmişi 10 yıl bile olmayan ve Türkiye’de kurulmuş Peak oyun şirketinin 1,8 milyar
dolara satılmış olması burada nasıl bir değerin, ne kadar
kısa sürelerde yaratabileceğinin güzel bir örneğidir.

Bu şirketlerin gelişmesi için bir ekosisteme ihtiyaç vardır,
bu ekosistemin paydaşları devlet kurumları, Kurumsal
şirketler, üniversiteler ve yatırımcılardır. Özellikle tohum
aşaması olarak adlandırılan ilk başlangıç süreçlerinde bu
şirketlere kaynak yaratılması çok önemlidir. Üniversitelerin
de katılımıyla oluşturulan hızlandırma programları, bunların kamu, özel sektör ve yatırımcıları paydaş olarak yanına
alması genelde başarılı örnekleri oluşturmaktadır ki, ülkemizde de özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki İTÜ Çekirdek oluşumu da bu şekilde işlemektedir.
Peki ülkemiz bu önemli ve geleceği belki de belirleyecek
konuda nerededir, aşağıdaki startups watch tarafından
hazırlanan tabloya baktığımızda yıllar içerisinde startuplara aktarılan fonlama miktarında bir artış trendi olmasına
rağmen maalesef istenilen seviyede olduğunu söylemek
zordur.

dış politikada yapılan hataların sonuçları bir milletin kaderini
etkiler. O nedenle, ülkelerin dış politikaları, kişilere göre
oluşturulmaz, kişiler arası dostluk ilişkilerine göre belirlenmez,
haftada bir politika değiştirilmez.
Meral AKŞENER
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TURKEY
YEARLY ANGELwatch
& VC DEAL ACTIVITY
Yine
startup
raporuna göre dikkat çekici bir startups.watch
bilgi ise
özellikle son yıllarda Türkiye’den çıkan girişimlerin neredeyse yarısının şirketlerini yurt dışına taşımakta olmasıdır.
Bu ülkemiz adına ciddi bir tehdit ve kayıptır. Bunun başlıca
sebebi Türkiye’deki hukuki ortam ve altyapı yetersizliği ile
ülkede girişimler için mevcut fonlamanın yetersizliğidir.
$79M

96

$57M

65

$38M

151

$37M

25

30
$28M

2011

2012

$74M

$69M

77

$78M

179

$1M
$112M

149

$52M

$20M
13

114

105

2010

$79M
2013

2014

96
2015

Deal Size$69M

77

2016

2017

2019

$54M

$54M

Deal Count
$1M

Cenk TABAKOĞLU

startups.watch

TURKEY YEARLY ANGEL & VC DEAL ACTIVITY
$38M

2020
$61M

$57M

65

2018
$20M

Türkiye yine Avrupa ülkeleri ile sıralamaya sokulduğunda
2020 yılındaki 139 milyon USD lik yatırım miktarı ile kendisine
ikinci klasmanın son sırasında yer bulmaktadır. Aşağıdaki tablodan görüleceği gibi önde gelen ülkelerde milyar
dolarla ölçülen girişim fonlamalı yapılırken Türkiye’nin
ekonomik büyüklüğü ile orantılı olamayacak şekilde mütevazı bir fonlama miktarı bulunmaktadır. Çok yakında bu
miktarlarla ancak 3. Klasmanda yer bulmamız kaçınılmaz
gözükmektedir. Her alanda olduğu gibi yanlış ekonomik
politikalar, hukuk sistemindeki bozulma ve eğitim seviyesinin liyakatsiz kadrolaşmaların da bir sonucu olarak düşmesi tüm bu ekosistemi olumsuz anlamda etkilemektedir.
Doğru politikalar geliştirildiğinde ise bu alanda ülkemizin
özellikle oyun sektörü ve benzer bir kaç sektörde daha girişimcilikte lider ülkeler arasına yani Süper Lig’e hızla yükselmek için ciddi bir potansiyeli bulunmaktadır. Yeter ki ülke
yönetimi doğru ellerde olsun..
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