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Kıymetli İstanbullular

Ekonomik gelişmişlik ile kalkınmanın eş
güdümlü olarak sağlanabilmesi için en
önemli aşama demokrasinin gereklerinin tam olarak yerine getirilmesidir.
Ekonomi, yalnızca rakamlarla ve kendi
iç süreçleriyle değil; sosyal ve siyasi yapının tamamına da bağlı bir şekilde gelişim gösterir.
Türkiye, bugün demokrasinin gereklerinin yerine getirilmemesinin yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Nitelikli ve kapsayıcı
bir demokrasinin yokluğu, başta ekonomik parametreler olmak üzere kalkınmamızı ve genelde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını ve geleceğini
olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etki, özel
olarak da başta büyükşehirler olmak
üzere vatandaşımızın cebine doğrudan
yansıyor.
Türkiye’deki ekonomik krizin en somut
yansıması ve yarattığı en büyük sorun,
maalesef kent yoksulluğudur. Pandeminin de etkisiyle artan yoksulluk, her sektörü olumsuz etkilerken yeni ekonomik
grupları da daha görünür hale geldi. İşsiz kalan kafe ve bar çalışanları, çalışma
yükleri her geçen gün artarken daha
da yoksullaşan apartman görevlileri,
restoranlarda veya diğer mekânlarda
sahne alan müzisyenler, kendi alanında
bir ekonomik dinamik olan ev hanımları,
bazı sitelere girişleri yasaklanan ve bazı
apartmanlarda asansöre binmeleri yasaklanan motosiklet kuryeleri, ekonomik tablonun yarattığı ve her geçen gün
yoksullaşırken daha da ezilen büyük bir
kesimi temsil ediyor.
Pandemi, yoksulluktan etkilenen kesimleri genişletse de hak arayışını ve sektör
düzeyinde çalışanların iletişim ağlarını

kuvvetlendirdi ve dayanışmayı da artırdı. Yalnızca çalışanların veya pandemi
nedeniyle işsiz kalanların kendi aralarındaki dayanışma değil; başta İBB olmak
üzere kurumsal düzeyde de güçlü bir
dayanışma ağı ortaya çıktı. Fakat çalışanların bir araya gelerek hak aramaları ve seslerini duyurmak adına kamusal
yaşamda görünür olmaları önem taşıyor.
Siyaset, en başta toplumsal hayatla
siyasi yaşamı ve yönetimi bağlayan bir
katalizör görevi görür. Taleplerin dinlenmesi, bunların kamuoyu önünde dile
getirilmesi, aktarılması ve bir çözüm
yolunun ortaya konması da “halka hizmet” odaklı siyaset anlayışını yansıtıyor.
İYİ Partimizin bugünkü siyaset anlayışı,
işte tam olarak burada özelleşiyor. Siyasi partilerin yalnızca seçim süreçlerinde sahada olmasına rağmen Partimiz,
başta Genel Başkanımız olmak üzere
bir yılı aşkın süredir sahada ve vatandaşımızın dertlerini kendine dert ediniyor.
İstanbul’un, İstanbullunun dertlerini
dert edinmek de bizim görevimiz. Pandeminin etkisiyle artan ekonomik krizin
ve kent yoksulluğunun yarattığı sosyal
ve ekonomik yıkımın, kendini ifade etmeye çalışan, ezilen ve daha da yoksullaşan yeni ekonomik grupların farkındayız.
İstanbul’da geçim sıkıntısı ve yoksulluk
çeken her vatandaşımızla dayanışma
içerisinde olacağız. İYİ’lerin iktidarı, Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığıyla
birlikte taçlanacak ve yoksulluğun yarattığı acımasız ortamı sona erdirecek.
Saygılarımla,
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Ümit ÖZLALE

Fiyat istikrarı için para
politikası yeterli mi?
Merkez bankalarının faiz artışlarının fiyat istikrarını tek başına sağlayamayacağının bir kez daha anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Enflasyonu düşürmek için katlanmanız gereken istihdam
ve üretim maliyetini düşürmek için güven tesis etmeniz gerekiyor. Kredibilitesi geçmiş dönemin şaibeli politikalarıyla yerle bir olan ve Başkanı dışında tüm
yönetimi aynı kalan TCMB’nin bu güveni tesis etmesi ise zor görünüyor. O
yüzden de hem gelişmekte olan ülkeler
arasında politika faizini en fazla arttıran
ülke olmamıza rağmen enflasyonu düşüremiyoruz, hem de 2021’in ilk yarısına
bu yüksek faizleri etkisiyle daralan bir
ekonomi olarak giriyoruz.
Dünyada enflasyonu düşürmek isteyip
de düşüremeyen tek bir ülke yok. Bununla beraber enflasyonu yapısal bir
problem olmaktan çıkaran ülkeler bunu
sadece para politikasına bel bağlayarak başarmamış. Öncelikle maliye politikasının destekleyici olması gerekiyor.
Oysa bu salgın döneminde eğitim ve iş
hayatımıza devam etmemiz için en fazla ihtiyaç duyduğumuz internete bile
yüzde 33 oranında bir zam geliyor. Bu
artışın enflasyona etkisi sınırlı olsa da
iktidar partisinin enflasyonla mücadele yöntemini göstermesi açısından çok
şey ifade ediyor. Ve tabii ki de problemin

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

tam odağında tarım var. Yüksek enflasyonun en temel belirleyicisi olan gıda fiyatlarında yüksek artışlar yaşanırken
durumu hepimizden daha fazla seyreden bir Tarım ve Orman Bakanı ve suçu yine esnafa yükleyip göz korkutmaya çalışan bir Cumhurbaşkanı var. Oysa
biz bu “polisiye” tedbirlerin işe yaramadığını iki sene önce “soğan ve patates
terör örgütü” operasyonunda gördük.
Oluşan tanzim satış kuyruklarının ne kadar gereksiz görüntüleri ortaya çıkardığını hepimiz hatırlıyoruz.
Artan gıda fiyatlarının birçok sebebi olsa da ilk etapta üretici ve tüketici arasındaki zincirin ulusal marketler tarafından tekelleşmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Yani burada küçük esnafı ya da pazarcıyı suçlamanın anlamı
yok. Çiftçinin fiyatları belirleme gücünün kalmadığı, kooperatiflerin, hal ve
komisyoncuların etkisinin giderek kaybolduğu, pandemi dolayısıyla toplu tüketim merkezlerinin zayıflayıp gıda toptancılarının iyice zor durumda kaldığı
bu dönemde inisiyatifin tamamen zincir marketler ve onların tedarikçilerin
elinde olması en temel sorunlar olarak
görünmektedir.

üretim maliyetleriyle karşı karşıya olmasıdır. Üretim maliyetlerini düşürüp verimliliği arttıracak yapısal düzenlemeler
hayata geçirilene kadar ilk etapta çiftçinin kullandığı mazottaki verginin yarıya düşürülmesi hem çiftçimize nefes
aldıracak, hem de maliyetler üzerinde
olumlu etki yapacaktır. Tabii ki bunun dışında uygulanmasına hemen başlanabilecek projeler de mevcut. Hayvansal
atıkların organik gübre olarak değerlendirileceği projeler hem ürünün niteliğini arttıracak, hem de ithal bağımlılığını azaltıcı etki yapacaktır. Yerli sermaye
ile kurulan tohum şirketlerimizin desteklenmesi ve tarım ıslahı konusunda rekabetçi olan insan gücümüzden daha
fazla yararlanılması tarımda artan dışa
bağımlığımızı azaltacak diğer adımlar
olacaktır. Tarımda firelerin azaltılması için soğuk hava depolarının ve ara işleme ünitelerinin sayılarının arttırılması,
veterinerlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, uygulanmasına hemen başlanacak projelerden sadece birkaçıdır. Düşündürücü olan ise burada yazılan çözümlerin birçok saygın uzman, akademisyen ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirilmesine
rağmen iktidar partisi tarafından görmezden gelinmesidir.

En az piyasa yapısı kadar önemli olan
bir başka problem de çiftçinin artan
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ekonomi

2021 Beklentileri
Türkiye ekonomisi 2021 yılına düşük büyüme, GSYH ve kişi başına gelir
düşüşü, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek bütçe açığı, yüksek
cari açık, yüksek dış borç yükü, yüksek risk primi, yüksek faiz, yüksek
kurla girmiş bulunuyor. Bunlara ek olarak sosyal ve siyasal sorunlarda
da önceki yıllara göre artış söz konusu. Bardağın boş tarafı böyle.
Bardağın dolu tarafında ise; salgına karşın işsizlik oranının daha da
artmamış olması, CDS priminin çok yüksek olmasına karşın düşmeye
başlaması, yıl için ciddi değer kaybı yaşayan TL’nin toparlanmaya
geçmesi ve olumsuz salgın ortamına karşın özel kesimin üretim
çabasına devam etmesi yer alıyor.

Gerçekleşmeyi değiştirmenin yolu beklentileri değiştirmekten geçer. 2020 yılsonunda yapılan anketler, ekonominin
geleceği konusundaki beklentilerin, reel kesim beklentileri dışında, 2019 yılı sonuna göre düşüş sergilediğini gösteriyor. Bu da bize beklentileri düzeltip gerçekleşmeyi olumlu şekilde etkileyebilmek için uygulamayı değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor.

Piyasa Tespitleri
Gıda enflasyonu. Hali hazırda çok yüksek. Önümüzdeki
kısa vadede şu an yaşadığımız mevsimsel kuraklık sorun
yaratabilir. Konu tarımsal kuraklığa geçerse işimiz daha
da zorlaşır. Uzun vadede ise “su meselesi” küresel ekonomi açısından şu an düşündüğümüzden çok daha büyük bir problem haline gelebilir.
Gıda enflasyonu. Küresel gıda fiyatları çok hızlı artıyor.
Hem emtia hem gıda için geçerli. Özellikle Çin kaynaklı
yaşanan hızlı toparlanma da burada önemli tetikleyici.
Elimizi enflasyon tarafında zorlaması muhtemel diğer bir
faktör.

Kur geçişkenliği. Son dönemde oldukça mutedil bir kur
görüyoruz. Kısa vadede değer kazancının da devamı
beklenmekte. Buna rağmen hatırlayalım, 2020 başına
göre TL %25’e yakın değer kaybetti, ve henüz kur geçişkenliği tamamlanmış değil.

eşe, dosta, yandaşa
milyonları dağıt, Ama
geçinemeyen vatandaşa
gelince sabır.
Meral AKŞENER

4
iyi parti subat 2021_elif.indd 4

2.02.2021 13:56

esnaf siyasetçilerin
‘o budur, şu budur,
sen şusun, sen busun’
kavgasından bıkmış.
Meral AKŞENER

Enflasyon beklentileri bir yıllık vadede halen çift hane.
Doğru adımları atmaya başlamamıza rağmen, enflasyon hedeflemesi rejimini başarıya götüren beklenti yönetiminde henüz yolun çok başındayız.
Atalet faktörü. En tehlikeli olan; mücadelesi de bir o kadar
uzun zaman alan, zor bir faktör. Geriye dönük fiyatlamanın enflasyon üzerinde yarattığı bir yapısallık mevcut. Bu
son beş yılda artarak devam etti. Yukarıda ki faktörleri
eleseniz dahi, enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülmesi
sadece bu faktör sebebi ile çok zor olacak.

Türkiye, çok lüzumsuz
gerginliklerle baş başa.
Akşam eve ekmek
götürebiliyor muyuz,
götüremiyor muyuz?
Götürdük; o ekmeği huzurla
yiyebiliyor muyuz, yiyemiyor
muyuz? Türkiye’de yaşayan
insanların istediği bu.
Halbuki bunların üzerinde
durulması gerekirken, o ona
bunu dedi, bu buna bunu
dedi tartışılıyor.
Esnaf olmasa, sanayicinin
sattığı ürünleri kim satacak.
Esnafın böyle ciddi bir
konumu var.

Türkiye’de yassı çelik fiyatları %50’ye yakın yükseldi.
Pandemi döneminde Çin’den kaynaklanan talep şokuyla
birlikte dünya genelinde yassı çelik fiyatlarında ciddi bir
oynaklık meydana geldi. Türkiye’de fiyatların yüzde 50
artışla 820 dolara kadar yükseldiği, ülke genelinde yassı
çelik kullanan 25 bin firma olmasına rağmen sadece 3 firmanın üretici konumunda olduğu açıklandı.
Yassı çelik fiyatlardaki artışın, inşaat, otomotiv, beyaz
eşya, gemi, makine ve boru sanayi gibi 6 ana sektördeki
rekabet dengesini bozduğu açıklandı. Yapılan değerlendirmelerde, yassı çelik fiyatlarındaki artışın Ocak ayı enflasyonu verilerinde beyaz eşya fiyatlarına yansıyabileceği söylendi.
Beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik temininde son
dönem yaşanan sıkıntıların beyaz eşya üretimini ve ihracatını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.
Tüketici güveninde dünya sonuncusu olduk
Yapılan bir araştırmada tüketici güven endeksi Türkiye’deki tüketicilerin yaşadığı güven problemini ortaya seriyor.
Araştırmaya göre Ocak 2021 itibarıyla dünyada tüketici
güveninin en düşük olduğu ülke 100 üzerinde 31.7 ile Türkiye.

Umutlar Azalıyor
Global ortalamada 13.1 puan iyileşme olurken, Türkiye’de
finansal durumda iyileşme umudu olanlarda 3 puan
azalma var.
Araştırmada en dikkat çekici verilerden biri ise 6 ay öncesine göre ev içi tüketim ihtiyaçlarını karşılama konusunda
daha rahat olup olunmadığı sorusunda ortaya çıkmış.
Türkiye’de bu endeks -67.7’ye kadar gerilemiş durumda.

Meral AKŞENER
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İş Kaygısı Artıyor
Bir diğer çarpıcı veri ise işini kaybetme beklentisi. Türkiye’de
‘6 ay öncesine göre işini kaybetmeyeceğinize dair daha
güvenli misiniz’ sorusuna verilen cevapların oluşturduğu
endeks -54 seviyesine gerilemiş durumda. Bu paralelde
tüketicilerin ev, araba gibi büyük bir alışveriş yapmaya
dair kendilerini güvende hissetme durumu da büyük bir
erozyona uğramış durumda. Global ortalamada büyük
bir alım yapmaya dair kendini güvende hissetme endeksi
-40.5 iken Türkiye için bu endeks -63.9 seviyesinde.

Kapanan dükkan yok!

Türkiye Tüm Ortalamaların
Gerisinde

İYİ Parti olarak resmi cevabımız.

Pandemi ile tüm dünyada tüketici güveni erozyona uğradı. Ancak araştırmalara göre Türkiye’deki güven kaybı tüm
ortalamaların da üzerinde. Örneğin gelecekte yatırım yapabileceğine dair daha güvenli olanların endeksinde, ortalama -37 iken Türkiye -60.3 seviyesinde. Daha güçlü bir
ekonomi beklentisinde global ortalama -0.4 iken Türkiye
-13.5’te.
İstanbul’da kent yoksulluğu alanında çalışmalar yapan
Derin Yoksulluk Ağı, pandeminin yoksulluk çeken kişiler
üzerinde yarattığı etkiye dair iki rapor yayınladı. Rapora
göre; salgınla birlikte alınan tedbirler, evde kal çağrıları
ve salgının yarattığı sağlık riskinin etkileri her hanede aynı
olmadı. Var olan ekonomik krizin yanı sıra pandeminin
getirdiği yeni koşullar zaten geçinmekte güçlük yaşayan
bireyleri açlık ve yoklukla sınamaya başladı. Marketlerin
önünde atılacak sebze meyveler için toplanan insanların
sayısı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmada sarf
ettiği “Bazı dostlar, bugün de geldi yanıma, diyorlar ki
‘dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor’. İşte açıklıyorum rakamı, kapanan falan yok. Ki bunlar öyle sıradan
şirketler falan da değil. Bunlar güçlü şirketler, ihracat
yapıyorlar. Her şey ortada’’.

“Taklacı saray danışmanlarını değil, gerçek dostlarını,
ısmarlama rakamları değil, milletin sesini dinlemesini
tavsiye ediyoruz. Buyurun, her şey ortada… Ama birileri
kendini kandırdığı gibi vatandaşı da kandırabileceğini
düşünüyor.” Sayın Erdoğan’ın keyfi yerinde olabilir. Etrafını
sarmış danışmanların yalanlarıyla kendini oyalıyor olabilir.
Ama saraydakiler sefa sürerken olan milletimize oluyor.

hükümet halktan iyice
koptu.... Erdoğan kapanan
dükkan yok derken, insanlar
artık temel gıdaya dahi
erişemiyor.
Meral AKŞENER
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Et Fiyatları Hızla Artmasına Rağmen
Ne Üretici Ne de Vatandaş Mutlu
Son aylarda hızla artan et fiyatları hem vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor, hem de üreticinin üretim
maliyetlerini bile karşılayamadığı için üreticiyi mutsuz
ediyor.
Bugünlerde besiciler yaklaşık olarak bir yıl besledikleri
hayvanlarını üretim maliyetlerini bile bulmayan rakamlara mı sattıklarına yansınlar? Ellerindeki hayvanları sattıklarında yerine aynı miktarda hayvan alamayacaklarına mı yansınlar? Yoksa omuzlarındaki ağır banka faizini
karşılayamamanın yüküne mi yansınlar bilemiyorlar. Günün sonunda birçok üreticimiz bırakın emeklerinin karşılığını almayı ve üretime daha fazla katkı sağlayabilmeyi,
şu an başa baş gelmeye bile razı durumdalar. Aynı zamanda bu kısır döngü böyle devam ederse daha önce
olduğu gibi büyük bir ithalat faturasını ülke olarak karşımıza çıkmasına sebep olacaktır.

(holstein) ırkı için ise 41.5 TL olarak hesaplanmaktadır.
Şu an bu rakamlar yine aynı sektör kuruluşlarına göre,
21.01.2021 tarihi itibarıyla Türkiye bölge ortalamasına
göre ortalama 37,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Yani üretim maliyetleri ile gerçekleşen rakamlar arasında yaklaşık 4 TL/Kg fark olması gerekirken bu rakam üreticiyi
mağdur edecek şekilde onların emeklerini bile karşılayamayacak şekilde gerçekleşmiştir.
Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Haftalık
Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Fiyatları (TL/KG) - 21.01.2021
BÖLGE ORT.FİYATI
(ESK HARİÇ)

BÖLGE ORTALAMA
FİYATI

Dana Bıçak Kuzu Bıçak
Dana Bıçak
Yağsız
Yağsız TL/KG Yağsız TL/KG
TL/KG

BÖLGE
EGE BÖLGESİ
AKDENİZ BÖLGESİ
MARMARA BÖLGESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ

37,50
36,85
37,65
37,45
37,50
37,50
38,35

54,25
55,00
55,75
48,80
46,75
51,00
52,35

Kuzu Bıçak
Yağsız TL/KG

45,63
46,00
54,45
46,83
43,50
46,75
52,35

37,00
36,64
37,55
37,21
37,00
37,13
38,35

Öte yandan artan et fiyatları tabii ki de vatandaşında
cebini yakmaya devam edecek ve hane halkının daha
az et tüketmesine sebep olacaktır.

Kaynak: http://www.ukon.org.tr/Raporlar.aspx

Üretici sektör kuruluşlarının Eylül 2020’de hazırladıkları
raporlara göre Mayıs ayı kesimli olan dana maliyetleri
Kars tipi yerli ırk için 44.5 TL, yine Ege-Marmara bölgesi

Öte yandan ESK’nın
açıkladığı
TLLİSTESİ
1. Kalite dana alım
HAYVAN
ALIM36
FİYAT
Yürürlük
Tarihi: 14.12.2020
fiyatı ile de zaten üreticiyi
memnun
edecek rakamın çok
uzağında kalmıştır.
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATI(YERLİ)
ÖDEMEYE
HAYVAN CİNSİ

KESİM ŞEKLİ

ASGARİ KARKAS
AĞIRLIĞI (Kg)

ESAS
TL / ET KG

I. KALİTE
(Dana)

RANDIMAN
ASGARİ %
57,00 ve üzeri

YAĞSIZ

170,00

55-56
53-54

34,50
34,00

II. KALİTE
(Düve-Erkek Manda)

YAĞSIZ

155,00

51-52

33,50

III. KALİTE
(İnek-Öküz-Dişi Manda)

YAĞSIZ

145,00

49-50

26,50

48 ve altı

24,75

36,00
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ya “uçuyoruz” diyen
yalan söylüyor, ya da
“sabır” diyen yalan
söylüyor.
Meral AKŞENER

Üreticinin beklentisi ise bölge bazında değişmekle birlikte
minimum 40-42 TL fiyat ile malını satabilmek.
Diğer taraftan son birkaç aydır Pandemi önlemleri sebebiyle Turizm ve Yeme-İçme sektörü büyük oranda kapalı
olması sebebiyle henüz talep artışı yok. Ancak sektörlerin
açılmasıyla birlikte hızlı fiyat artışı da talep etkisi ile kaçınılmaz olacak. Şu an bile üretim ile satış arasındaki fark yaklaşık 4 TL iken talebin artmasıyla birlikte bunun fiyatlara
yansımasının çok daha fazla olacağı bekleniyor.
Yani şu an tam da ne alan ne satan mutlu! İthal et sarmalına girip yerli üretici mağdur edilmeden bir an önce üretim
artışı için üreticilere destek olunmalı.

Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Haftalık
Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Fiyatları (TL/KG) - 21.01.2021
BÖLGE ORT.FİYATI
(ESK HARİÇ)
BÖLGE
EGE BÖLGESİ
AKDENİZ BÖLGESİ
MARMARA BÖLGESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ

BÖLGE ORTALAMA
FİYATI

Dana Bıçak
Yağsız
TL/KG

Kuzu Bıçak
Yağsız TL/KG

Dana Bıçak
Yağsız TL/KG

Kuzu Bıçak
Yağsız TL/KG

37,50
36,85
37,65
37,45
37,50
37,50
38,35

54,25
55,00
55,75
48,80
46,75
51,00
52,35

37,00
36,64
37,55
37,21
37,00
37,13
38,35

45,63
46,00
54,45
46,83
43,50
46,75
52,35

HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ
Yürürlük Tarihi: 14.12.2020

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATI(YERLİ)
HAYVAN CİNSİ

KESİM ŞEKLİ

ASGARİ KARKAS
AĞIRLIĞI (Kg)

I. KALİTE
(Dana)

YAĞSIZ

170,00

II. KALİTE
(Düve-Erkek Manda)

YAĞSIZ

155,00

III. KALİTE
(İnek-Öküz-Dişi Manda)

YAĞSIZ

145,00

ÖDEMEYE
ESAS
TL / ET KG

RANDIMAN
ASGARİ %
57,00 ve üzeri
55-56
53-54

34,50
34,00

36,00

51-52

33,50

49-50

26,50

48 ve altı

24,75

Kaynak: https://www.esk.gov.tr/tr/11931/Alim-Fiyatlari

Asgari Ücretli Vatandaşın Geçim Sınavı
Türkiye’de asgari ücretle maaş alan insanların sayısı
her sene oransal olarak daha fazla artıyor. Bu durum
özellikle orta kesimin ortadan kalkmasına sebep oluyor. ‘’Türkiye’de artık ya zenginsin ya fakirsin’’ çizgisi
daha da keskinleşiyor. Çocuğunu tiyatroya, sinemaya,
konsere götürmek, dershaneye vermek artık elitist bir
aktivite olmak üzere. Vatandaşımız asgari ücretle açlık
sınırının 300 TL üstünde maaş alıyor. Oysa yoksulluk sınırı 11.186 TL seviyesinde.
Yoksulluktan kasıt şu; temel ihtiyaçlarının yanında insan
gibi yaşayabiliyor musun? Ailenle beraber tatile gidebiliyor musun, çocuğunu tiyatroya, sinemaya, konsere
götürebiliyor musun? Kişisel gelişimin için para harca-

yabilecek yeterli birikim yapabiliyor musun, çocuklarının
dünya vatandaşı olabilmesi için dünya ile rekabet edebilmesi için yurt dışını takip edebiliyor musun?
Maalesef yoksulluk sınırının üstünde yaşamak toplumumuz için gün ve gün zorlaşıyor.
Başkanlık sistemi ve onu oluşturan Bakanlar Kurulu
Cumhuriyet tarihinin en beceriksiz yönetimini teşkil ediyor.
Vatandaşımızı 1.sınıf vatandaş yapmak, toplumu sefaletten ve fakirlikten kurtarmak İYİ Kadroların en büyük
görevi olacaktır.

“Erdoğansal” düzeni tartışalım. Çadır yönetim sistemini,
kabile demokrasisini tartışalım. Çıkın, adam gibi, gerçek niyetinizi
milletimizin yüzüne söyleyin.
Meral AKŞENER
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Sn. Dursun ÇOLAK öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1971 yılında Rahmetli babam ve annem ailemiz olarak
Erzincan’dan İstanbul’a geldik ve o tarihten itibaren de
Maltepe’de ikamet etmekteyiz. Evli üç çocuk babasıyım.
Orta lise eğitimimi İstanbul’da tamamladım ve erken
yaşta iş hayatına atıldım.
İş hayatına erken girdiniz diyebilir miyiz?
Evet o zaman içinde bulunduğum şartlar ve ekonomik
durumlar yüzünden iş hayatına erken atıldım. Güvenlik sektöründen önce uzun yıllar büyük oteller de turizm
sektörün de çalıştım. Restoran işletmeciliği yaptım. Uzak
doğu sporu olan, savunma sanatı karate dalın da eğitim
aldım ve antrenör seviyesinde birçok öğrenci yetiştirdim.
Savunma sanatı ile uğraşmam dolayısı ile bir çok üst düzey kişinin ve pek çok ünlü kişinin yakın korumalığında
bulundum. 2001 yılında güvenlik hizmetleri faaliyetlerine adım attım. 2006 yılında 5188 sayılı özel güvenlik kanunun çıkması ile lisans sertifikamızı alarak profesyonel
olarak güvenlik sektöründe iş hayatıma devam ettim.
Sektörü seçme nedeniniz neydi acaba?
Sporcu bir yapım olması dolayısı ile bu sektör de ilerlemek
istedim. Ülke genelinde hem devlet kurumlarında hem de
özel sektörde güvenlik uzun süre hizmet verdim. Hizmet
vermeye de devam ediyorum. Yapılaşma o dönemde
yeni gelişiyordu ve ben de kendimi bu yönde geliştirdim.
2001’den beri TAÇ GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Kadromuz emekli emniyet ve emekli ordu mensubu
müdürler ve idari kadrolarından oluşmakta. Çok şükür
bugüne kadar adımıza herhangi bir laf gelmeden sek-

törde yer aldık. Buna ilaveten Uluslar arası Karayolu taşımacılığı sektöründe de 6 yıldır DST TRANS A.Ş. olarak
hizmet vermekteyiz.
Firmalar ile çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz?
Kamudan çok özel sektör ile çalışıyorum. Serbest piyasa
olduğu için zorluklar var tabii. Sözleşme şartları daha adil
ve koruyucu oluyor. Devlet ile olan ilişkimizi sağlıklı yürütmek için işi alacağımız kuruluşlara kendimizi anlatıyoruz.
SSK ve vergi mevzuatı konularında çok hassasız. Bu konuda işimizi ve hizmetimizi iyi yaptığımız için tercih nedeni oluyoruz. Ayrıca personelimiz eğitimli, devlet millet
sevdalısı insanlar o yüzden hizmet verdiğimiz kurumlar
tarafından TAÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ ŞİRKETİ benimsendi. Genelde Toplu yaşam alanı olan sitelere hizmet
veriyoruz. Sadece güvenlik değil bahçe bakımı, temizlik hizmetleri, teknik bakım hizmetleri, muhasebe kayıt
sistem hizmetleri ve idari hizmetler olmak üzere paket
programlar sunuyoruz ve insanlar tek muhatap olarak
karşılarında bizi gördükleri için tercih sebebi oluyoruz.
Sn. Dursun ÇOLAK sizce sektörün sorunları nedir ve
bu sorunlar nasıl çözülür?
Sektörün öncelikli problemi haksız rekabet. Gerçek rakamlar olması lazım. İnsanlar en iyi hizmeti isteyip en
ucuzu istiyor ama böyle bir şey maalesef yok. Bunun içinde mecliste 5188 sayılı özel güvenlik kanunu ile ilgili önergeler verilerek ücret politikalarının belirlenmesi gerekiyor.
İkinci sıkıntı personele istediğiniz ücreti veremiyorsunuz
bu yüzden çalışırken daha iyi bir ücret gelirse
sizi anında bırakıp gidebiliyor ve bu konuda bir
yaptırım yok. Haksız rekabetten dolayı ayrıca
devlet zarar etmektedir.
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Vergi ve SSK boyutunda kaçağın önüne geçilmesi lazım.
Sitelerde insanlar az aidat vermek istiyor. Bu yüzden kaliteyi bırakıp uygun fiyat arıyor. Doğru firma doğru yerde
olmalı. Hırsızlık ya da başka bir sorun olduğu zaman sektörün adı lekeleniyor.
Biraz da İYİ PARTİ’yi ve siyaset konuşalım. Siyaset ve İYİ
PARTİ hikayeniz nasıl gelişti?
Sayın Genel Başkanım Meral AKŞENER hanımefendi ile
birlikte uzun yıllar birlikte siyaset yaptık. Kendisini çok eski
tanırım. Eski partimizde genel başkanlık seçimlerinde
kendileri aday olmuştu ve ben üst kurul imzamı kendisine
vermiştim. O günden beri ben Meral Hanım ile birlikte yol
yürüyorum. Biz eski partimizden ihraç edildikten sonra ülkemizi il il gezdik. Halkın sevgisi ile birlikte yeni bir oluşumla
bu sevgiyi merkez sağda yeni bir yapıda yeni bir partide
birleşmesi fikrine vardık. Bu şekilde İYİ PARTİ süreci başlamış oldu. Benim ilk aldığım pozisyon İstanbul kurucu İl
Başkan Yardımcılığı, (İl Muhasibi) oldu. Daha sonraki aşamada üst kurul delegeliği, il delegeliği ve pek çok kongre
süreçlerimiz oldu. Seçimlere denk gelen bir süreçti. Partimizi seçimlere sokmamak için pek çok engel ve karalama
yapıldı. Ama genel başkanımızın dirayeti ve tecrübesi her
şeyin üstesinden geldi. Bu yolda kendisi ile yol yürüdük.
Ben seçimlerde İstanbul milletvekili adayı oldum.Sonraki
süreçte tekrar İstanbul İl Başkan Yardımcı olarak Mahalli
ve İdarelerden sorumlu görev aldım. 1. Kurultay sürecinde
üst kurul delegelerimizin desteği ile genel idare kurulu üyesi oldum. Partimizin 2. Olağan Kurultayında da tekrar seçildim. (GİK) ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevime
devam etmekteyim. Bu başarı hikayesinin oluşumunda,
her kademesinde emeğim var, teşkilatımın ve genel başkanımın yanında oldum ve il il dolaştım. Halen de teşkilatımın hizmetindeyim…
Peki son olarak ülkemiz ve partimiz için eklemek istedikleriniz var mı?
Sayın Genel Başkanımız Meral Hanım’da belirttiği gibi
ülkemizin gidişatı maalesef iyi değil. Ülke iyi yönetilmiyor
ve uçuruma doğru sürükleniyor. Bugün ülkeyi yönetenlerin amacı rant üzerine kurulu. Millet ve ülke çıkarları geride
kalmış durumda. Genel başkanımızın bir lafı var, “bugünkü iktidar cüzdan ve vicdan arasında sıkışıp kalmıştır.”
bu laf çok doğrudur. Ama İYİ PARTİ’nin amacı millet, vicdan ve ülkemizin çıkarladır. O yüzden bizler ülkenin bu kötü

yönetim şekline dur demek için sokaktayız. Bu yüzden genel başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz.

Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin ve Parlamentonun yeniden iyileştirilmesini istiyoruz. Kanun noktasında,
yasalar noktasında ve hukuk noktasında adaleti sağlamak
istiyoruz.Dibe vurmuş ekonomide, esnafına sahip çıkamayan kötü yönetime dur demek, ekonomide eşit gelir dağılımı yapıp ülkeyi kalkındırmak istiyoruz. Milleti ayrıştırmadan
bir bütün halinde yaşamak istiyoruz. Ülkemizin toprakları
parça parça satılıyor, toprak bütünlüğü kayboluyor, bunun
önüne geçmek istiyoruz. Dış Ülke ilişkilerimizi düzenlemek
istiyoruz. Herkesi partimize davet ediyoruz. Bütün teşkilatlarımız yoğun bir çalışma içinde. Bende teşkilatlarımızın
yanındayım. Ülkemizin yönetimine talip olduğumuzu, Sn.
Genel Başkanımızın liderliğin de hissettirmek istiyoruz.
Genel idare kurulu üyemiz sayın Dursun Çolak ile keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik. Bu güzel sohbet için kendilerine
çok teşekkür ederiz.
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Tekstil ve hazır giyim olmak üzere bitkisel yağ,
yem ve birçok sanayimizin temel ham madde kaynağı
olan pamuk stratejik öneme sahip bir üründür.
Pamuk üreticileri ülkemizde 1 milyon ton pamuk üretimi
hedefi koymalarına rağmen yanlış politikalar, verilmeyen
destekler nedeniyle pamuk ekiminden vazgeçti. Geçen
sene 818.511 ton olan lif pamuk üretiminin bu yıl 40 oranında düşüşle 626.000 ton civarında olması bekleniyor.
İthalat ise 1 milyon ton sınırına dayandı. Pamuk ülkesi
Türkiye’nin pamuk ithal ettiği ülkeleri incelendiğimizde
Uganda, Benin, Burkina Faso, Tanzanya, İsrail ve özellikle
Yunanistan olduğu görünmektedir. Her türlü siyasi kavganın içinde olduğumuz Yunanistan’dan Ege Bölgesi’nde
üretilen pamuktan daha fazla pamuk ithal ediyoruz.
Pamuğun başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere bitkisel
yağ, yem ve birçok sanayimizin temel ham madde kaynağı olduğu bilinmektedir. Pamuk üretiminden elde edilen
asıl ve yan ürünler bu sanayilerde işlenerek katlanarak
artan katma değerler ile ülkemiz ekonomisine kazandırılmaktadır. Ne var ki mevcut üretimimiz bu sanayicilerimizin
taleplerinin tamamını karşılayamamaktadır. Yurt içi talepteki bu açık ithalat ile kapatılarak her yıl 2 Milyar Dolar kadar döviz kaybı oluşturmaktadır. Halbuki ülkemiz pamuk
alanları bütün bu sanayilerimizin ham madde taleplerinin
hem miktar hem kalite olarak tamamına yakınını karşılayacak üretim kabiliyetine sahip bulunmaktadır.
2020-2021 sezonunda Türkiye’nin pamuk tüketiminin yine
1 milyon 650 bin ton seviyesinde olması bekleniyor. Ekim
alanlarındaki daralmaya bakılırsa en iyimser verilerle Türkiye, pamuk ihtiyacının 500-550 bin tonunu kendisi üretecek. İthalatın bu nedenle 1 milyon tonu aşması bekleniyor.

tarım

Stratejik Ürün Pamuk

Bunun anlamı şu; Türkiye, üretebileceği pamuğu ithal
ederek aslında kendi çiftçisine vermediği desteğin çok
daha fazlasını başka ülkelerin çiftçilerine ödeyecek.

Çiftçi Neden Pamuk
Ekmiyor?
Türkiye’de çiftçiler üretim kararı verirken, öncelikle ürünün
fiyatına, verilecek desteğe bakar. Para kazanacağı umudu ile üretim yapar. Çiftçi, 2019 üretim sezonuna,pamukta
yaşanan gelişmelere, fiyata, destekleme uygulamalarına
bakarak pamuktan para kazanamayacağını düşündü ve
bir bölümü pamuk üretiminden vazgeçti.
Çiftçiye verilen destekler dünya ortalamasının çok altında.
Bununla birlikte verilen desteklerin ne zaman eline geçeceğini bilmeyen çiftçiler , destek oranlarının azlığını da hesaba katarak üretimden vazgeçiyorlar.
Aslında bu sene Koronavirüs nedeniyle Çin’e tepki gösteren başta Avrupa ülkeleri olmak üzere siparişlerini
Türkiye’ye yönlendirmeye başladı. Tekstil ve konfeksiyon
sektörünün bu siparişleri karşılaması için, pamuk üretimini
artıracak yeni bir fırsat doğdu. Hükümetin bir an önce pamuk destek rakamlarını arttırıp doğrudan peşin desteklerle çiftçiyi pamuk ekimine teşvik etmesi gerekmektedir.
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Pamuk Üreticisinin
Basit Talepleri Var.
• Ülke çapında çağdaş teknolojilerin kullanılması desteklenmelidir.
• Pamuk üreticisine sağlanacak destekler önceden duyurulmalı ve 3-5 yıllık dönemlerin sözü verilmelidir.
• Destekler enflasyona endeksli olmalıdır.
• Mazot desteği arttırılmalı ve güncellenmelidir.
• Pamuk üretiminde, üreticiler programlı bir şekilde eğitime tabii tutulmalıdır.
• Pamuk stratejik ürün olarak tescil edilmelidir.

milletimizin gerçek gündemi, tarlasını ekemeyen, ektiğini
biçemeyen, biçtiğini de satamayan çiftçimizin çilesidir. Milletimizin
gerçek gündemi, hayat pahalılığına ezdirilen işçilerimiz,
emeklilerimiz, memurlarımızdır.
Meral AKŞENER

Büyük Şehirlerde Köy ve Beldelerle İlgili Önemli Düzenleme
Hükümet, yaklaşık 9 yıl önce, 12 Kasım 2012’de Büyükşehir Yasası’nı değiştirerek 30 ilde 16 bin 220 köyü mahalleye dönüştürdü. Türkiye’deki 34 bin 434 olan köy sayısı
neredeyse yarı yarıya azalarak 18 bin 214 köye düştü.
Yine aynı değişiklikle, 1053 belde mahalleye dönüştürüldü. Yasa, 2012’de çıkarıldıktan sonraki ilk yerel seçimde
30 Mart 2014’te uygulamaya geçti. Geçen bu süre zarfında çok önemli sıkıntılar yaşandı. Mahalleye dönüşen
köylerin ve beldelerin ortak kullanılan tüm malları, meraları, taşınmazları bağlandıkları belediyeye geçti.
Bu değişiklik tarımsal üretime zarar verdi. Bazı yerlerde
tarım alanları imar değişiklikleri ve benzeri uygulamalarla amaç dışı kullanıma açıldı. Köylerin meraları belediyeler tarafından satıldı.
Köyler mahalleye dönüşünce büyükşehir yasası ve kuralları uygulandığı için köylülerin ihtiyaç duydukları ahır

ve benzeri yapıları yapmaları zorlaştı. Bürokrasi arttı.
Hayvancılık yapanlar “koku yapıyor” diye şikayet edilerek bulundukları yerlerden uzaklaştırılmaya zorlandı.
Tarımsal üretim, özellikle hayvancılık yapanlar için her
geçen gün daha zor hale geldi.
16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Fakat bu değişiklikten pek kimsenin haberi
olmadı.

iktidarın enflasyonu
başka, milletin
enflasyonu başka.
Meral AKŞENER
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aileleriyle birlikte milyonlarca
vatandaşımızın mağduriyetine
sessiz kaldınız. Onca şatafatın,
israfın içerisinde EYT’li
kardeşlerimin hak talebini yük
olarak gördünüz.
Meral AKŞENER

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254
Sayılı Kanun’un 10.maddesi İle Başvuru Yapmak Şartı İle
Köy Statüsü Yeniden Değiştiriliyor.
1. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen
ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye
hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu
ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye
meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye
meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal
yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal
mahalle kabul edilir.
2. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır.
Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen
diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak
kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle
veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle
kaldırılabilir.
3. Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.
4. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit
usulde gelir vergisine tabii mükellefler tarafından bizzat
iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken
amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan
bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat
harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre
alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.
7. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için
%25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına
göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen
muafiyet ve indirimler uygulanmaz.
8. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12.
maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831
sayılı Orman Kanununun ek 17. maddesi hükümlerinden
yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan
olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.
9. Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik
alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli
ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
geçici 1 inci maddesinin 15. ve 29. fıkraları uygulanmaz.

5. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli
uygulanır.
6. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
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Sayın Erdoğan’a şiddetle tavsiye
ediyorum; Tespitlerini sağlam analizlere
dayandır. Danışmanlarının kulağına
üfledikleriyle milletimizin huzuruna
çıkıp yalan yanlış konuşma. “Kapanan
işletme yok.” demek en hafif tabiriyle
ciddiyetsizliktir.
Meral AKŞENER

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı ile 2021 yılı
“Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı” ilan edildi.
Yıl boyunca beslenmede meyve ve sebzenin önemi, üretimden tüketime kadar olan süreçte yaşanan
sorunlar, kayıplar, açlıkla mücadelede önemi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı, küçük aile
işletmelerine gelir sağlayıcı özelliği ve birçok konuda çalışmalar yapılacak, etkinlikler düzenlenecek.

Uluslararası meyve ve sebze yılı ile
ilgili belirlenen hedefler şöyle;
• Meyve ve sebze tüketiminin beslenme ve sağlık yararları
konusunda farkındalık yaratmak ve politika ilgisini yönlendirmek;
• Meyve ve sebze tüketimi yoluyla çeşitlendirilmiş, dengeli
ve sağlıklı beslenme ve yaşam tarzlarını teşvik etmek;
• Meyve ve sebze gıda sistemlerinde kayıp ve israfı azaltmak;
• En iyi uygulamaları paylaşma:
• Sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunan meyve
ve sebzelerin tüketiminin ve sürdürülebilir üretiminin teşvik
edilmesi;

• Depolama, nakliye, ticaret, işleme, dönüştürme, perakende, atık azaltma ve geri dönüşümün sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu süreçler arasındaki etkileşimlerin iyileştirilmesi;
• Aile çiftçileri de dahil olmak üzere küçük çiftçilerin yerel,
bölgesel ve küresel üretime entegrasyonu, meyve ve sebzelerin sürdürülebilir üretimi ve tüketimi için değer / tedarik
zincirleri, çiftçilerin çeşitleri / yerel çeşitler de dahil olmak
üzere meyve ve sebzelerin gıda güvenliklerine, beslenmelerine katkılarının tanınması geçim kaynakları ve gelirler;
• Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin
meyve ve sebzelerin kaybı ve israfı ile mücadelede yenilikçiyaklaşımlar ve teknolojiyi benimseme kapasitesinin güçlendirilmesi.

bir şahsın iki dudağı
arasına bu ülkenin
yönetimini bırakmayın.
Meral AKŞENER
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siyaset insanların
birbirine hakaret ettiği,
tehdit ettiği bir alan
olamaz, olmamalıdır.
Meral AKŞENER

Gübre Fiyatlarındaki Artış %87’ye Ulaştı
Tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik
sorunlar 2021 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı ve çıkmazı olarak karşımızda duruyor.
Söz konusu maliyetlerdeki artış, çiftçi dolayısıyla tarımsal
üretim üzerinde de ciddi bir baskı yarattı.
Tarımsal üretimde önemli bir girdi kalemi olarak öne çıkan
gübre fiyatları son 1 yılda yüzde 90’a yaklaşan artışlara
sahne oldu. Çiftçiler tek bir çeşit gübre kullanmıyor. Farklı
zamanlar ve ürünler için farklı gübreler kullanıyor.
Çiftçinin en çok kullandığı 5 gübre çeşidinde son 1 yıldaki
fiyat artışları yüzde 53 ila yüzde 87 arasında gerçekleşti.

Kur yükselirken aynı hızda artan girdi fiyatları, kur gerilerken bırakın aynı oranda düşmeyi, yakın bir oranda dahi
gerilemiyor.
Tarımsal girdilerdeki fahiş yükselişler çiftçi üzerinde önemli derecede baskı, tarımsal üretimin geleceğine yönelik de
ciddi kırılganlıklar yaratıyor.
Dolayısıyla bu kronik problemlere artık eğilmek ve soruna
kalıcı çözümler üretmek gerekiyor.
Aksi takdirde bugün sadece üreticinin meselesiymiş gibi
gözüken bu mevzular yakın gelecekte tüketicinin sorunu
olarak daha büyük bir çapta karşımıza çıkacak.

adil olursanız,
milletin hakkını,
hukukunu, hazinesini
korursunuz. Aksi
halde, milletin hakkını
çiğnetir, hazinesinin
yağmalanmasına
neden olursunuz.
Meral AKŞENER
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Ayçiçeğinde yurt dışına bağımlıyız
Türkiye’de 1 milyon 800 bin ton civarında ayçiçeği üretilmektedir. Bunun
dışında Türkiye’nin 3,5 milyon ton civarında ayçiçeğine ihtiyacı vardır.
Ayçiçeğinde yurt dışına bağımlıyız. Ürettiğimiz yağlık ayçiçeği 1 milyon
500 bin ton civarında. Ülkemizde de 1 milyon 800 bin ton civarında ayçiçeği üretilmektedir. Bunun dışında 3,5 milyon ton civarında ayçiçeğine
ihtiyacımız var. Biz bunun geri kalan kısmını yurt dışından almak zorundayız. Hal böyle olunca pandemi ve kuraklık üzerine gelince fiyatlar etkilendi.
Bununla beraber yurt dışında 400 dolar seviyelerinde olan ayçiçeğinin
tonunun 700-725 dolara kadar yükselmesi, iç piyasada fiyat artışına
neden olmuştur.

milletimizin gerçek
gündemi; hakları verilmeyen
EYT’lilerdir,kendilerine
verilen 3600 ek gösterge
sözü tutulmayan
polislerimiz,sağlık
görevlilerimizdir, bir türlü
atanamayan, mağdur edilen
öğretmenlerimizdir.
Meral AKŞENER
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Çiftçi Şaşkın, Güven Problemi Yaşıyor.
Yıl boyunca gümrük vergileri düşürülerek ithalat desteklendi. Arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, mercimek, çeltik, pirinç, soğan, patates ve benzeri ürünlerde gümrük vergileri
düşürüldü. Limon ihracatına kısıtlama getirildi. Alınan her
karar çiftçiyi, üreticiyi tarıma küstürdü. Toprak Mahsulleri
Ofisi’ne, Suriye’den bile arpa ithalatı için yetki verildi.
Çiftçi borçları yapılandırılmadığı gibi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerin traktör, üretim araçlarını, hayvanlarını
haczetmesi günlerce gündemde kaldı. Tarım Kredi, tepkiler üzerine haciz işlemlerini 3 ay ertelemek zorunda kaldı.

tarken, elektrik fiyatı tarımsal üretimi tehdit eder noktaya
geldi. Girdi fiyatları artarken ürün fiyatları aynı oranda artmadığı için çiftçi para kazanamamaktan şikayet etti. Tüketici ise ürünlerin pahalı olmasından yakındı.
Pandemi desteklemeleri kapsamında, Çiftçinin 2019 ürünü için hak ettiği destekleri ödeyerek sanki yeni destek veriliyor gibi sunuldu.
“Ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız” denildi.
“Hazine arazilerini tarıma açıyoruz” denildi. Ancak yaklaşık 4 milyon hektar tarım arazisi boş bırakıldı!

Yıl boyunca tarımsal girdi fiyatlarındaki yüksek artış konuşuldu. Dövizdeki artışa bağlı olarak girdi fiyatları hızla ar-

Tarımda Günü Kurtarmak Nereye Kadar?
Milli bir tarım politikası olmayan ülkemizde girdilerin döviz kuru üzerinden olması, döviz kurunun da sürekli artması sebebiyle tarımsal ürünlerde fiyatlar her sene aşırı
dalgalı olmaktadır. Tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artış
direkt enflasyona etki ettiği için hükümet günü kurtarmak adına fiyatı yükselen ürünlerde ithalat ve gümrük
vergilerini hasat öncesi kaldırmaktadır.
Devletin sürekli ithal ikamesiyle çiftçiyi tehdit etmesi kabul edilemez ve sürdürülemez bir politikadır. Anlık gümrük vergilerinin ürüne özel sıfırlanması o ürüne 1 sene
boyunca çocuğu gibi bakan çiftçiyi önce zarar ettirir,

sonra küstürür. Son 10 yılda 300.000 çiftçinin tarımı bırakmasının esas sebebi budur.
80 Milyonluk bir ülke tarımda üretimden vazgeçemez.
“Köylü milletin efendisidir.” sözünü Gazi Mustafa
Kemal Atatürk bu minvalde söylemiştir.
Dönemsel rekolte düşüklüğü ürün fiyatını ve enflasyonu
arttırsa da yerli tarım ürünleri Milli Bekamız için önem
arz etmektedir. Buradan hükümete sesleniyoruz.
Yerli ve Milli olmak istiyorsanız yerli ve milli ürünlerimizi
ithal ürünlere karşı ezdirmeyin.

Ufuk ÇİFTÇİBAŞI

seçim barajını
konuşan iktidar yolcu
demektir.
Meral AKŞENER
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sanayi

Türk Sanayisi’nin 2021 Yılında
Beklentileri
Pandemi nedeniyle hem iç hem de dış pazarda bu yıl önemli oranlarda
kayıplar yaşayan üretim ve istihdamın lokomotif sektörleri 2021 yılında
toparlanma bekliyor. Otomotivden turizme, kimyadan tekstile, gıdadan
inşaata kadar piyasa belileyicisi sektörlerde 2021 beklentileri yatırım
finansmanı, reformlar, gümrük vergileri ve yerli üretimin desteklenmesi
konuları üzerinde yoğunlaşacağı görünüyor.

Öncelikle Fiilen üretim yapan sanayi kuruluşlarının kredi
limitlerinin arttırılması talepleri önemli bir yer tutmakta.
Bununla beraber Uygun faizle gerekirse sübvanse edilerek üretimin sürekliliği sağlanmak ve Yatırım teşviklerinde uygulanan reel faiz dikkate alınarak güncellenmesi de ilave talepler olarak öne çıkmakta.

Makine Sektörü

Makine sektöründe en önemli konularda birinin ekonomideki reform adımları ve finansal kırılganlıkların
azaltılması gerekmektedir. Bu alanda hükümet adımlar atarsa sektörün ekonomiye olan güveni artıracak,
yeni makine yatırımlarını da özendirecektir. Bununla
birlikte enflasyonla mücadele için ihtiyaç duyulan yüksek TL faizleri ve kredi büyümesindeki yavaşlama, yatırımların makine talebine olumsuz etkileri olabilir. Fakat
Türkiye’de sanayi 4.0 uyumu yeşil ve güvenli üretime
geçiş, dijitalleşme gibi ihtiyaçların ortaya çıkardığı makine ve teçhizat talebi güçlenerek devam edecektir.
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iyileştirilmiş ve
güçlendirilmiş
parlamenter sistem,
içeride ve dışarıda güveni
sağlayacak, şeffaf ve
hesap verebilir
bir yönetim demektir.
Meral AKŞENER

Sektörlere Bakış

Sanayi içerisindeki belirleyici sektörler de gelen öneri ve taleplere baktığımızda,?????
Otomotiv Sektöründe;
Gümrük vergilerinin iyileştirilmesi
İnşaat Sektöründe;
Dönüşümlü planlı teşvik edici unsurla desteklenmesi
Mobilya Sektörü;
Dünya mobilya pazarından aldığı %1,5’lik payı, 2021 yılında
%2’ye çıkarmayı hedeflendiği bir ortamda, sektörde faaliyet gösteren imalatçılara sigorta prim ve gelir vergisi kesintilerinde üretime yönelik indirime gidilmesi
Madencilik Sektörü;
Yatırımcının yurt içinde katma değer meydana getirmesi
için yasal düzenlemeye ve sürdürülebilir bir maden politikasına dönülmesi
Telekominikasyon Sektöründe;
2021 yılı Türkiye’nin fiber altyapısının bir n önce arttırılması

Kimya Sektöründe;
Otomotivden sonra en fazla ihracat yapan sektör olması
sebebiyle 2019’da 20,5 milyar dolar, 2020 Kasım ayı sonu
itibarıyla 16,5 milyar dolar ihracat yapılan ortamda Kimya sektörünün büyümesi, ortamların iyileştirilmesi, nihai
adımlar atılması, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların yapılabilmesi için yerleşme ve kümelenme sorunlarının düzenlenmesi
Tekstil sektöründe;
En fazla istihdam sağlayan sektörler arasında yer alması
fakat bununla beraber sektör üzerinde ithalat baskısı yaşanması, iç üretimi arttırıcı teşvikler verimesi ve hammadde
üretimine yönelik planlamalar yapılması
Perakende Sektöründe;
Korona virüs pandemisi döneminde yaşanılan ciro kayıpları
göz önüne alanırak sektöre yönelik destek paketlerinin açıklanması , istihdama yönelik sübvansiyonlar açıklanması ve
stopaj oranlarında esneklik ve indirim sağlanması öne çıkan
talepler olarak gözükmektedir.
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ticaret

Bankasının Yoksulluk ve Paylaşılan
Yoksulluk Dünya
Refah Raporu’nun 2020 sayısında koronavirüs
2021’e kadar 150 milyona yakın insanı
Artıyor salgınının
aşırı yoksulluğa sürükleyebileceğini ortaya
koymuştu.

taklacı saray
danışmanlarını
değil, gerçek
dostlarını,
ısmarlama
rakamları değil,
milletin sesini
dinlemesini tavsiye
ediyoruz. Buyurun,
her şey ortada…
Ama birileri kendini
kandırdığı gibi
vatandaşı da
kandırabileceğini
düşünüyor.
Meral AKŞENER

Dünya Bankasının Türkiye ekonomisi üzerine hazırladığı rapora göre;
Kovid-19 salgınıyla birlikte Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yüksek
orta-gelir kategorisindeki ülkelerde geliri günlük 5.50 doların altında
bulunanların sayısı 177 milyon artacak. Dünya Bankası’nın açıkladığı
verilere göre, Türkiye’de 1,5 milyonluk yeni bir yoksullar katmanı oluştu. Türkiye’de yoksul hanelerin oranı yüzde 10,4’ten yüzde 14,4’e çıktı.
Oluşan yeni bir buçuk milyonluk yoksulluk katmanı içinde yer alanların
yüzde 23,4’ü herhangi bir sosyal yardım almıyor.

elinizden geleni ardınıza
koymayın muhteremler! Biz
milletimizi dinlemeye devam
edeceğiz. Biz “Önce millet,
önce memleket!” demeye
devam edeceğiz.
Meral AKŞENER
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İşsizlik Artıyor
Kovid-19 etkisiyle işsiz sayısı ve iş kaybı 10 milyona yaklaştı. geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 27,6 olurken, son bir
yılda 733 bin kişinin daha azalmasıyla istihdam oranı yüzde
44,1 geriledi. “Ümitsiz” işsizlerin sayısı da yine son bir yılda
630 binden 1 milyon 402 bin kişiye yükseldi. Özellikle pandemi
sürecinde ücretsiz izin, esnek ya da kısmi çalışma yöntemleriyle işçi ve emekçiler açlığa terk edilirken, diğer tarafta sermayeye yönelik ardı ardına yardım paketleri açıklandı. İşçiler
ise ‘ücretsiz izin’ adı altında günlük 39,24 lira verilerek açlık
sınırının altında yaşamaya zorlandı. Hane halkına ise dört ay
boyunca 1000-1500 TL’lik yardımlar yapıldı. Sokağa çıkma
yasağı uygulanırken Havayolu yolcu taşımacılığını destekleyecek vergi indirimleri yapıldı. konut kredilerinin peşinat oranı
düşürüldü.

Çalışan Ve Esnaf Kesimi Fazi Yüküne Boğulmuş Durumda
iktidar ekonomideki baş aşağı gidişin önüne geçip, iç tüketimi canlandırmak için yurttaşları düşük faizli kredilerle borçlandırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine
göre, bireysel kredi müşterilerinin sayısı 2019 Temmuz’da 31,3
milyon kişi iken, 2020 Temmuz’da 33,4 milyon kişiye yükseldi. Yani son bir yılda 2,1 milyon kişi birden arttı. Yine Temmuz
2019’da 527 milyar TL olan bireysel kredi borçları, Temmuz
2020’de 769,2 milyar TL’ye ulaştı. Son bir yılda ihtiyaç kredisi kullananların sayısında ise yüzde 200’ü aşan artış dikkat
çekti. Buna göre, ilk defa ihtiyaç kredisi kullanan tüketicilerin

sayısı 2019 Temmuz’da 105 bin kişi iken, 2020 Temmuz’da
392 bin kişiye ulaştı. Aynı dönem aralığında bankalara olan
ihtiyaç kredisi borçları da 220,9 milyar TL’den 365,8 milyar
TL’ye yükseldi.
Öte yanda ise hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan
mudi sayısı bu yılın ilk 10 ayında 96 bin 784 arttı, milyonerlerin
toplam mevduatı 2 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Yine TÜİK verilerine göre, son üç ayda en fazla büyüyen sektör yüzde 41 ile
finans sektörü oldu.

dış politikasını, iç politik
kaygılarla, mevcut iktidar
mensuplarının şahsi ikballerine
bağlamış ve ikbal kaygılarını
da devletin beka sorunuymuş
gibi sunar hale gelmiştir.
Meral AKŞENER
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turizm

Ekonomi ve Turizm İlişkisi
Dünya GSMH’nın ve toplam işgücünün %10’unu, dünya ihracat
gelirlerinin %15‘ini turizm sağlamaktadır. Turizm istihdama, gelirlere,
iç-dış borcun ödenmesine, ödemeler dengesine ve ülke ya da bölgenin
ekonomik büyümesine katkı sağlar.

Turizmin Ekonomiyle Olan İlişkisi
• Turizm dünyada pek çok insanı üretici/tüketici olarak
doğrudan ya da dolaylı ilgilendirir.

• Turizm ekonomiye yeni iş olanakları sağlar.
• Emeğe olan talep diğer sektörlere oranla daha fazladır.

• Turizm sadece seyahat ve konaklama olayı değildir. Turizm arzını oluşturabilmek için ekonomik olarak belirli bir
sermaye gerektirir.
• Üretim faktörleri sayesinde turizm ürünü oluşturulur. Bu
faktörler aynı zamanda uluslararası turizmde rekabet
edebilirliği belirleyen faktörlerdir.
• Turistlerin ziyaret ettiği bölgeye bıraktığı dövizler ülkenin
ödemeler bilançosuna katkıda bulunur.

•Yabancı sermayenin ülkeye çekilmesinde önemli bir
araçtır.
Özetle ihracat etkisiyle döviz arzını olumlu etkilemesi,
Yatırımların geri dönüşünün yüksek ve karlı olması, Yeni
istihdam alanları oluşturması, Ülkenin iç – dış borç ödemelerinde yeni kaynak oluşturması, Katma değer sağlaması, Bölgeler arası dengeli kalkınmaya katkısı ile günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinden sonra 3. hizmet
sektörü turizmdir.
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Turizmin Ekonomik Etkileri
Uluslararası turizm dünya dış ticaretinin en geniş kalemidir. Birçok ülke için en önemli ihracat kaynağıdır. Bununla birlikte turizm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki
ekonomik etkileri farklıdır. Yani gelişmiş ülkelerin turizm
den elde ettiği gelir. Gelişen ülkelerin elde ettiği gelirden
fazladır. Ayrıca gelişmekte olan bir ülkede turistler tarafından seyahat için harcanan her bir Dolar ve Euro istihdam
oluşturmak amacıyla kullanılırken, gelişmiş ülkede bir otel
inşası ya da yenileme yatırımı olarak harcanır. Az gelişmiş
ya da gelişmekte olan ülkede turizmden elde edilen gelir
turizm dışı sektörlere aktarılırken, gelişmiş ülkelerde daha
çok sektör içinde kullanılmaktadır. Bölgeye-ülkeye gelen
turist sayısındaki artış yeni tesislere altyapıya olan ihtiyacı
artırır. Bu yönüyle turizm sadece ekonomik olarak sektör
içinde kendisini göstermez. Örneğin turizm sektöründeki
bir yatırım inşaat sektörüne de yansır. Beraberinde karadeniz-hava trafiğini de artırır. Turizmin, turizmde gelişmemiş yada turizme yeni açılmakta olan bir bölgenin ekonomik yapısı üzerindeki etkisi çok azken, turizmde gelişmekte
olan bölge için orta düzeyde katkı sağlamaktadır. Turizmin, turizmde gelişmiş bölgeler üzerindeki ekonomik etkisi
ise oldukça yüksek olabilmektedir.

Seyahat Acentaları ve Tur
Operatörlerinde Son Durum Ortalama Geceleme
Turizm sektörünün lokomotifi konumunda olan tur ope- Sayısı: 11.7 Gece
ratörleri ve seyahat acentaları, sektörün en çok zarar
eden kesimi olmuştur. Sezon planlamaları dahilinde 2019
yılı sonunda otellerin oda ve uçakların koltuk bedellerini
önceden ödeyen tur operatörleri ve seyahat acentalarının, erken rezervasyon 11 döneminde gerçekleştirdikleri
satışların büyük kısmı ya iptal edilmiş ya da ileri bir tarihe
ertelenmiştir. Korona virüsü salgını kaynaklı kriz önceki yıllarda yaşadığımız birçok krizden çok daha derin ve geniş
kapsamlı bir yapıda olduğu giderek daha net anlaşılmıştır.
Özellikle tatil seyahatlerinin sağlıklı ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi için organize biçimde yapılabilmesi gerektiği bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır. Bu sektörün lokomotifi
seyahat acentalarının bu süreçte ayakta kalabilmesi için
desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, Almanya,
Fransa, İspanya, Rusya gibi ülkelerde hükümetler seyahat
acentalarına yönelik özel destek paketleri açıklamışlardır.
Tatilleri iptal edilen tüketiciler ise ödemelerini almak için
tur operatörlerine veya seyahat acentalarına başvuruda bulunmuşlardır. Dolayısıyla seyahat acentaları, ciddi
bir finansman kriziyle baş başa kalmıştır. Turizmin önemli
kaynak pazarı olan Avrupa’da tur operatörleri krizle başa
çıkabilmek için devlet desteğine başvururken, tüketicilerin
seyahatlerini ileri tarihlere ertelemelerini telkin eden kampanyalar ile kupon uygulamaları gündeme gelmiştir.
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Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 255 milyon 77 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 11.7 gece oldu.

“devleti devlet gibi,
devlet ciddiyetiyle,
devlet aklıyla, Türk
Devletine yakışır
donanımdaki
kadrolarla yönet.”
diye uyarıyoruz.
O bizi değil, saray
danışmanlarını
dinlemeye devam
etse de, uyarmaktan
vazgeçmeyeceğiz.
Meral AKŞENER
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Turizmin Diğer Sektörlere Etkisi
Turizm, tarım ve hayvancılıktan yılda 2 milyar Dolarlık alım yapıyor.
Seyahat organizasyonu, turizminden 4,8 milyar Dolar katkı alıyor.
Turizm, gayrimenkul sektöründe yılda 1 milyar Dolarlık uyarma yapıyor.
Turizmin, enerji sektöründe yılda 1 milyar Dolar canlanma yaratıyor.
Turizm, tasarım, dekor, marka, fuar vb. faaliyetlere 1,3 milyar Dolar harcıyor.
Konaklama tesisleri yılda 9 milyar Dolar satın alma yapıyor.
Konaklama sektörünün ekonomiye yıllık net katkısı 11 milyar Dolar düzeyinde.
5 yıldızlı bir tesis yılda 150 ton dolayında et ürünleri tüketiyor.
5 yıldızlı bir tesis, yılda 400 ton dolayında meyve-sebze tüketiyor.
5 yıldızlı bir tesis, yılda 1000 ton dolayında içecek tüketiyor.
Otellerde yıllık et tüketimi, Türkiye üretiminin % 10 unu oluşturuyor.
Türkiye de sigortalı çalışanların, % 6-7 si turizm sektöründe bulunuyor.
Turizmde üretilen cironun % 75’i Antalya, İstanbul ve Muğla da.
Türkiye de 2015 e kadar yapılacak yatırımlarla 10 milyar Dolar katkı sağlanacak.
Tesisler, yatırım ve yenilemeye yılda 2,5 milyar Dolar ayırıyor.
Turizm, istihdam başına sabit yatırımları en düşük olan sektörler arasındadır.
Konaklama sektörünün bugünkü yatırım değeri 71 milyar Dolardır.
Konaklama, telif hakları ödemeleri ile sanatçılara yılda 8 milyon TL. destek oluyor.
Turizm, ekonomide en fazla girdi alan ilk 15 sektör içindedir.
Türkiye paket tur pazarında Dünyada 2. sıradadır (1.İspanya).
Türkiye turizmde 1,2 milyon çalışanla Avrupa’da 5. sıradadır.
Türkiye’de teşviklerle yaratılan her 100 istihdamdan 16 sını turizm sağlıyor.
Turizm, teşviklerle en çok istihdam yaratan 2. sektördür. (1.Dokuma-giyim)
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İstanbul’da Gezilecek Yerler
Kapalı Çarşı

Tarihi Yarımada’nın
en gözde duraklarından biri de Beyazıt’ta 550 yıldır
ayakta duran Kapalı Çarşı. Yabancıların Grand
Bazaar adıyla tanıdığı Kapalı Çarşı, içinde
kaybolacağınız sokakları ve dünya altın piyasasına
yön veren kuyumcularıyla ünlü.

Galata Kulesi Bugün en tepesine çıkıp

İstanbul manzarasını seyretmek için uzun
kuyrukların beklendiği Galata Kulesi, İstanbul’un
siluetini çizen en önemli simgelerden biri.

Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet’in

İstanbul’un Fethi esnasında Karadeniz’den Bizans’a
gelebilecek yardımları kesmek amacıyla 90 günde
yapılan Rumelihisarı, amacınva uygun olarak
Boğazkesen Hisarı adıyla da biliniyor.

Yedikule Zindanları

“Yedi düvel
zindanından beterdir Yedikule…” diyor ya Yeni Türkü,
bir zamanlar İstanbul’un tüm haydutlarının son durağı
olmuş Yedikule Zindanları.

Süleymaniye Camii Dünyanın

tanıdığı ismiyle Muhteşem Süleyman, yani
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557
yılları arasında Mimari Sinan’a yaptırılan
Süleymaniye Camii, Beyazıt’ta yer alıyor.
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dijital dönüşüm

Yapay Zeka ve Ekonomik Etkileri
Gündelik hayatımıza önce filmlerle, daha sonra cebimize giren
yapay zeka, yani makine öğrenimi ve derin öğrenme, artık tüm iş yapış
şeklimizi, mesleklerin tanımını ve geleceğimizi şekillendiriyor.
Makine ve Derin Öğrenmenin birleşiminden oluşan Yapay zeka insan
öğrenmesi temel alınarak geliştirilmiş algoritmalardan oluşmaktadır.
İnsan ve makine öğrenimi arasındaki temel fark insanların her zaman
öğrenilecek konunun ayırt edici özelliklerine odaklanmıştır.
Makineler ise tüm özelliklerin sayısallaştırılarak bilgi olarak verilmesiyle
öğrenmektedir. Öğretmek için ne kadar çok veri ulaşılabilir ve güvenilir
durumda ise, öğrenme o derecede iyi gerçekleşiyor.
Makine öğrenmesi 3 katmandan oluşmaktadır, algoritmaya giren veri, işlem ve sonuç. Bu sayede makine öğrenmesi algoritmaları veriyi inceleyerek, öğrendiklerini gösterir veya daha önce öğrendikleri ile bir sonuç üretir. Makine
Öğreniminin bir alt kolu olan Derin öğrenme temel aynı prensipte çalışsa da, içerisinde daha fazla işlem katmanı
bulundurmaktadır. Her bir işlem katmanı önceki katmandaki sonuçları değerlendirip, insanlardaki gibi sinir ağları
oluşturur, yeni bilgiler, kararlar ortaya çıkartır. Örneğin Google’ın geliştirdiği Alphago yazılımı, Eski Go oyunlarını izleyerek nasıl oynandığını öğrenmiş ve karşısındaki rakibe göre hamlelere karar vermeye başlamıştır.

iktidar, milletimizin kendine
verdiği işi yapmalıdır.
Emeklilere nefes aldıracak
adımları atmalı, Tencereyi
kaynatamayan anaların
feryadına kulak vermeli,
Ülkesinden umudunu kesen
gençlerimize moral olmalıdır.
Eğer bunu yapamıyorsa da
benden bu kadar demeyi
bilmeli, Özetle ya bir yol bulmalı
ya da yoldan çekilmelidir.

Finans Sektörü ve Yapay Zeka
1950’lerden beri var olan yapay zeka konseptinin son
10 yılda bu kadar çok artmasının sebebi ise dijital olarak veri saklanmasının ucuz bir duruma gelmesi ve verinin saklanmasındaki engelin ortadan kalkmasıdır. Verilerin varlığı ile çok daha iyi çalışan makine öğrenmesi
ve derin öğrenme algoritmaları görüntü/ses tanıma,
öneri sistemleri, NLP, sürücüsüz araçlar gibi insanların yaptığı işleri insanlardan çok daha iyi yapar duruma geldi. Dünya genelinde 2020’de 62 milyar dolarlık
endüstriye dönüşmüş olan yapay zeka 2027’de 500
milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor. Sadece
2020’de önde Amerika, Çin, İngiltere ve Kanada olmak
üzere toplamda 8 milyar doların üzerinde girişimci şirketlere yatırım yapılmış durumda.

Meral AKŞENER
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Finansa sektörü, zengin ve çeşitli verinin bulunduğu sektörler arasında bulunuyor. Müşteri, ürün, kanal, davranış
gibi farklı veriler saklanıyor. Dünyanın önde gelen finans
şirketleri ile yapılan araştırmalarda, yapay zekanın en çok
fayda sağlayacağı alanlar Aktüerya, Risk Analizi, Fiyatlama ve Hedef kitle önceliklendirmesi olarak belirlenmiştir. Makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi algoritmaların
şirketler tarafından kullanılmaya çalışılmasının öncelikli
sebeplerinden biri gider kalemlerinin azaltılma ihtiyacıdır.
Finansal piyasaların karmaşık yapısı nedeniyle, makine
öğrenmesi algoritmaları sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş öneriler sunan sistemler geliştiriliyor. ‘Denetimsiz’ makine öğrenimi sayesinde müşteriler benzerliklerine
göre sınıflandırılıp, davranış grupları oluşturulmaktadır. Bu
gruplara özel yeni ürünler, yeni faydalar ve yeni fiyatlamalar çalışılabilmektedir.
En büyük gider kalemlerinden biri olan suiistimal tespitinde de günümüzde çok yoğun bir şekilde denetimli ve denetimsiz algoritmaları kullanılmaktadır. Sadece Amerika’da
her yıl suiistimal sebebi ile finans sektöründe milyarlarca
dolar para kaybedilmektedir. Birçok farklı türdeki suistimal
durumlarını inceleyen ve tespit eden, gelecekteki suiistimal durumlarını tahminleyen programlar sayesinde bu
durumların önüne geçilebilmektedir.
MarketsandMarkets araştırma şirketi Yapay Zeka piyasa
büyüklüğünü 2018 yılı için 21.4 milyar ABD Doları olarak
tahminlenmiştir ve 2025 yılında, yıllık 36,62% büyüme ile
190.61 milyar ABD Dolarına ulaşmasını beklemektedir. Bu
büyümenin ana taşıyıcıları ise büyük veri analizi alanındaki
gelişmeler, bulut tabanlı yazılımlara ve güçlü bilgisayarlara geçiş ile akıllı algortimalaraın vereceği karar ve analizlere olan ihtiyaç olarak sıralanabilir.
Yine başka bir araştırmaya göre (MemSQL gerçekleştirdiği anket sonuçları), % 88 katılımcı şirketin yapay zeka
kullanımı üzerine ya mevcutta çalışması olduğunu veya

yapay zeka ve makine öğrenmesi için planlar yaptıklarını
belirtmiştir.
Yine 65% katılımcı yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanım sebeplerinin daha veriye dayalı ve analitik şekilde kararlar almak olduğu belirtirken, 74% katılımcı yapay zeka /
Makine öğrenmesinin oyun değiştirici boyutta fayda sağlayacağını ve çalıştıkları sektörü dönüştürebilecek bir güç
olduğunu düşünmektedir.
Sanayi devrimini belki bir şekilde zor da olsa Cumhuriyet’in
kazanımları ile yakalayan ülkemizin bu değişimi ıskalamaması gerekmekte ve bu alanda hem gerekli insan kaynağını hem de teknoloji geliştirmek adına yatırımlar yapmalıdır.
Burada Üniversite sanayi işbirliğinin hayata geçirilerek,
girişim kültürünün de desteklenmesi ve sermayenin bir
şekilde bu yeni teknolojilerle buluşmasını sağlamak önümüzdeki dönemde dünyada ülkemizin alacağı ekonomik
pay açısından kritik öneme sahip olacaktır.

Türkiye Ak Parti’nin
çapsız kadrolarına,
vizyonsuz zihniyetine
mahkum değil. Kimse
endişe etmesin.
Biz varız. Milletimiz
sandıkta yetkiyi verir,
biz de memleketimizi
hak ettiği yere
hızla getiririz.
Meral AKŞENER

27
iyi parti subat 2021_elif.indd 27

2.02.2021 13:57

**İYİ Parti 2020 Verilerine Göre Üye Sayısını
En Yüksek Oranla Artıran Partidir.

Geleceğin Türkiye’sinde Sende Yerini Al!
Birlikte Başaralım
Kodu Okut, ÜYE OL

**TC Yargıtay Başkanlığı 2020 Verilerine Göre Belirlenmiştir.
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