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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
3 Mart 2021 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

–– Çankaya Üniversitesi Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri 

 

KURUL KARARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10045-17 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2020/57, K: 2020/83 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/104, K: 2021/3 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2017/17753 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2018/2784 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-14.pdf
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Türkiye, Azerbaycan'dan sıfır gümrük 

vergisiyle gıda ürünleri ithal edecek 
Azerbaycan'dan ithal edilecek ürünler arasında peynir, çay, bitkisel yağ, 

şeker, ve şarap gibi ürünler bulunuyor 

 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye ile 

Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması uyarınca Azerbaycan'dan ithal 

edilecek bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları açıklandı. 

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalata gümrük vergisi ve varsa ek mali 

yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. 

Azerbaycan'dan bazı gıda ürünlerinin ithalatı için açılan tarife kontenjanının detayları 

şöyle: "Bazı peynir çeşitleri için 100 ton, bazı meyve çeşitleri için toplam 39 bin ton, 

siyah çay için 300 ton, ayçiçeği tohumu yağı için 5 bin ton, bazı hayvansal ve bitkisel 

yağlar için 2 bin 500 ton, şeker ve şeker mamulleri için 5 bin ton, kakao ve kakao 

müstahzarları için bin 250 ton, konserve sebze ve meyve için 750 ton, çeşitli meyve 

püreleri için 3 bin ton, elma suyu için 2 bin ton ve şarap için 9 bin hektolitre." 

Tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ve başvuru esasları, Resmi Gazete'nin 

bugünkü sayısında yer alan Ticaret Bakanlığı'nca tebliği ile düzenlendi. 

Kota dağıtımında; Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yağlı Tohumlar Tarım 

Satış Kooperatifleri Birlikleri, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ile Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri'nin tahsisat önceliği bulunuyor. 
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Domates, Meyve ve Sebze Şubat 

Endeksleri açıklandı 
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Şubat ayı Antalya Halleri Domates, 

Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı 

 
Şubat ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 11.17 ve sebzede 

yüzde 13.96 artarken, meyvede yüzde 2.60 azalış gösterdi. 

Geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda ise fiyat endeksi domateste yüzde 17.94 

gerilerken, sebzede yüzde 6.66 azaldı ancak meyvede yüzde 32.74 arttı. 

Şubat ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 1.66, 

sebzede yüzde 0.20 ve meyvede ise yüzde 12.58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre 

(yıllık) ise miktar domateste yüzde 25.58, sebzede yüzde 32.96 ve meyvede ise 

yüzde 31.12 azaldı. 
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STA’ya tarım ve hayvancılık 
eklenecek: İngiltere tarım 
ihracatında öne çıkacak 
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki tarım ve hayvancılık fırsatlarının 

tartışıldığı DEİK wabinarında konuşan Tarım ve Orman Bakan 

Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece Türkiye’nin 2020’de tarım ihracatından 

elde ettiği geliri yüzde 9 artırdığını söyledi. 

 

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece Türkiye’nin 2020’de 20 

milyar dolarlık tarım ürünü ihracat ederek bu alandaki ihracat gelirini yüzde 9 

artırdığını söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği “Türkiye – 

Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık & Yatırım ve İş Birliği Fırsatları” başlıklı 

webinarda konuşan bakan yardımcısı “361 milyon dolar seviyesindeki organik tarım 

ürünleri ihracatımızı da 550 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

Türkiye’nin 2020’de 7 milyon tonluk hasat artışıyla 124 milyon ton tarım ürünü 

ürettiğini söyleyen Işıkgece “18.6 milyon baş hayvanımızın olduğu 2020’de Türkiye 

yüzde 4.8 tarım büyümesi gerçekleştirdi. Tarım geliri de yüzde 20 arttı. 2020’de tarım 

ve gıda ihracatı da yüzde 5 arttı. Türkiye 20 milyar dolarlık ihracat yaparak bu 

alandaki ihracat gelirini yüzde 9 artırdı. 1982 farklı ürünü 205 farklı ülkeye ihraç 

edildi” bilgisini verdi. 

Dijital tarım portalı yurtdışına açılacak 

Türkiye’nin fındık, kayısı, incir kurusu, ayva ve kuru üzüm üretim ve ihracatında 

dünya lideri olduğunu söyleyen Işıkgece “Türkiye 540 bin hektarlık organik tarım alanı 

https://www.dunya.com/sektorler/tarim
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ile dünyada 13’üncü sırada. 2020’de organik ürünlerdeki ihracatımız 361 milyon dolar 

oldu. Bunu 550 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Bakanlık olarak pandemi döneminde mütemadiyen üreticilerle bir araya gelerek stok 

kontrolü yaptıklarını anlatan Işıkgece, “Üretiminin devamı için perakende zincirleriyle 

etkili bir şekilde çalıştık. Üreticiler pandemi kısıtlamalarından muaf tutuldu ve aralıksız 

bir şekilde çalışmaya devam etti” dedi. Işıkgece bakanlık olarak kurdukları, üretici ve 

alıcıları bir araya getiren dijital tarım pazarı portalının (www.ditap.gov.tr) israf ve 

kayıpları önleyerek pandemi döneminde etkili olduğunu söyledi. Bakan yardımcısı 

portalı diğer ülkelerin kullanımına da açmak istediklerini belirtti. 

Büyükelçi Chilcott: Brexit sonrası bağımsız ticaret ortağı olduk 

Webinarın açılış bölümünde konuşan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick 

Chilcott nüfus artışı ve iklim değişikliğine dikkat çekerek gıda üretiminde hiç olmadığı 

kadar yenilikçi olmaya ihtiyacımız olduğunu söyledi. Chilcott “Türkiye tarımda çok 

ileride, İngiltere’de de yenilikçilik alanında birçok gelişme var. İki ülkenin iş birliğinden 

tarım alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz ve tüm dünya istifade edebilir. 2019’da 

karşılıklı tarım ticareti Türkiye’nin lehine 400 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Birleşik 

Krallık 2019’da 167 milyon sterlin değerinde gıda ürünü ihraç etmiş Türkiye’ye” diye 

konuştu. 

“Siyasi irade ortaya koyabilirsek ciddi potansiyel var” 

Brexit ile birlikte Birleşik Krallık’ın 50 yıllık AB üyeliğinin ardından bağımsız bir ticaret 

ortağı haline geldiğinin altını çizen Chilcott bunun tarım sektörü için önemli olduğunu 

söyledi. Chilcott şöyle devam etti: “AB’nin yenilikçiliğe karşı bir takım tutumları vardı. 

Çiftçilerimiz bundan da zorlandı. İngiliz üreticiler ABD’ye dana eti ya da Hindistan’a 

İskoç viskisi gönderirken yüzde 28 tarifeyle karşılaşıyordu. Artık kendi tarifelerimizi 

belirleyebileceğiz. Yeni piyasalara açılmayı umuyoruz ve İngiliz tüketicilerin de AB 

dışı ülkelerden gelecek kaliteli ürünlerle tanışmasını istiyoruz.” 

Chilcott iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın iki yıl içinde 

kapsamının genişletilerek tarım ürünlerini de kapsar hale geldiğinde bu alanda çok 

başarılı iş birlikleri yaratacağını söyledi. Chilcott “Karşılıklı yatırımların da önünü 

açmamız gerekiyor. Engelleri hep birlikte bertaraf etmeliyiz. İki ülke olarak siyasi 

iradeyi ortaya koyabilirsek bu alanda çok ciddi bir potansiyel var” dedi. 

Büyükelçi Yalçın: Birleşik Krallık Türkiye’den bilgi istedi 

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da STA ile öngörülebilirlik kazandığımıza 

dikkat çekti. STA uyarınca Türkiye ve Birleşik Krallık tarafının değerlendirme süreci 

başlatacağını belirten Yalçın modernleştirilecek STA’nın Türkiye’ye çok önemli 

avantajlar sağlayacağını söyledi. Yalçın “İngiltere tükettiği gıdanın yüzde 64’ünü 

üretiyor, kalanı ithal ediliyor. Bu ithalatın toplam değeri 47.9 milyar sterline tekabül 

ediyor. Tarım üretiminde AB’de bir numara olan, dünyada ilk 10 ülke arasında yer 

alan Türkiye coğrafi avantajıyla da İngiltere için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin 
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bu ithalattaki payı artabilir” diye konuştu. Yalçın, Birleşik Krallık’ın Türkiye Tarım ve 

Ormancılık Bakanlığı’ndan koruma altındaki ürünler ve Türkiye’den gerçekleştirilecek 

ithalatla ilgili detaylar istediği bilgisini verdi. 

Tarım ve hayvancılıktaki fırsatlar konuşuldu 

DEİK Türkiye - Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay’ın ev sahipliğinde 

gerçekleşen etkinlikte DEİK Başkanı Nail Olpak da kısa bir konuşma yaptı. Etkinlik 

daha sonra tarım ve hayvancılık sektöründeki iş birliği fırsatlarının konuşulduğu 

panelle devam etti. Anadolu Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK 

Türkiye – Birleşik Krallık İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nurdan Erbuğ’un 

yönetimindeki panelde Genus ABS Büyükbaş Hayvancılık Müdürü Bryn Jones, 

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) Hayvan Bilimleri ve Tarım 

Teknolojileri Uzmanı Sam Hoste, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür 

Solmaz ile TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu ve sosyal girişimci Tülin Akın 

birer sunum yaptı.  
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İşyerlerinin çalışma saatlerinde 

değişikliğe gidildi 
İçişleri Bakanlığı, düşük, orta, yüksek riskli illerde market, manav, kasap 

gibi işyerlerinin saat 07.00-20.00 arasında açık olacağını duyurdu. 

 

İçişleri Bakanlığının iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelgesine göre, düşük, 

orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve 

güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri saat 07.00'de açılacak 20.00'de 

kapanacak. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" 

konulu genelge gönderildi. 

Genelgede COVID-19 salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek 

amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış 

saatlerine sınırlamalar getirildiği anımsatıldı. 

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 

Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda kontrollü normalleşme sürecine ilişkin temel 

usul ve esasların belirlendiğine işaret edilen genelgede, Sağlık Bakanlığınca tespit 

edilen kriterlere göre illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna 

ayrıldığı anımsatıldı. 

Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, 

düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, 
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pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri 

için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde 

hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği hatırlatıldı. 

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan, bakkal, market, 

manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin 

açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 

saatleri arası olarak belirlendiği ifade edildi. 

Genelgede ayrıca, vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı kaydedildi. 
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Kamu mevduat bankaları kâr 

edemedi 
Bankacılık sektörü yıla güçlü başlayamadı. Geçen yıla göre sektörün karı 

yüzde 45,2 azalırken kamu mevduat bankalarının karındaki düşüş yüzde 

99,8 oldu. Sektörün faaliyet giderleri artarken gelirler düştü. 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ocak ayı bankacılık 

sektörü verileri kamu mevduat bankalarının ocak ayını karsız kapattığını ortaya 

koydu. Verilere göre kamu mevduat bankaları ocakta 6 milyon lira kar ederken geçen 

yıl ocak ayına göre düşüş yüzde 99,8 oldu. Aralık 2020’ye göre ise kamu mevduat 

bankalarının karı yüzde 92,7 geriledi. Geçen yıl ocak ayına göre net faiz gelirleri 

geçen yıla göre yüzde 68,5, çekirdek gelirleri yüzde 58,2, brüt faaliyet gelirleri yüzde 

46,2 azalan kamu mevduat bankalarının faaliyet giderleri ise yüzde 21,9 arttı. Geçen 

yıl ocak ayına göre mevduat bankalarından karını artıran yok. Yerli özel mevduat 

bankalarının karı yüzde 31,7, yabancı mevduat bankalarının karı yüzde 19,7 düştü. 

Aralık 2020'ye göre özel mevduat bankalarının karı yüzde 90,2 artarken Aralık 

2020'de 144 milyon lira zarar eden yabancı mevduat bankaları da 1.5 milyar lira kar 

etmeyi başardı. 

Sektörde de yüzde 45,2 kar düşüş yaşandı 

BDDK verileri bankalar için yeni yılın çok da iyi başlamadığını gösteriyor. Verilere 

göre sektörün karı ocakta Aralık 2020’ye göre yüzde 262,4 artsa da geçen yıl ocak 

ayına göre yüzde 45,2 azaldı. Aralık 2020'de bankacılık sektörünün karı 1 milyar 198 

milyon lira idi. Geçen yıl ocakta ise 7 milyar 921 milyon lira kar elde edilmişti. Kar 

zarar tablosuna bakıldığında geçen yıla göre bankacılık sektörünün net faiz geliri 
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yüzde 20,9, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 1,2, çekirdek gelirleri yüzde 17, brüt 

faaliyet gelirleri yüzde 14,5 azaldı. Sektörün faaliyet giderleri yüzde 17,8 artış 

gösterirken net faaliyet karındaki düşüş yüzde 48,1 oldu. 

Mevduatlarda düştü katılımda arttı 

Mevduat bankaları için de durum biraz daha negatif görünüyor. Mevduat bankaları 

ocakta 3 milyar 235 milyon lira kar elde ederken bu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

54,5'lik düşüşe işaret ediyor. Mevduat bankalarının net faiz geliri yüzde 28 geriledi, 

net ücret ve komisyonlarda kayıp yüzde 5,8 oldu. Çekirdek gelirlerdeki düşüş ise 

yüzde 23,5 olarak hesaplandı. Ticari kar/zarar ise mevduat bankalarında yüzde 169,7 

artış gösterdi. Brüt faaliyet gelirlerindeki gerileme ise yüzde 57,9 oldu. Faaliyet 

giderleri ise yüzde 13,8 arttı. Katılım bankaları ise net faiz gelirini yüzde 65,9 

artırırken, net ücret ve komisyon gelirlerini yüzde 85,3, çekirdek gelirlerini ise yüzde 

68,8 yükseltmeyi başardı. Katılım bankalarının karı da geçen yıla göre yüzde 69,1 

artarak 367 milyon liraya çıktı. 

Yabancı mevduat bankaları öne çıktı 

Mevduat bankaları arasında yabancı mevduat bankaları daha iyi bir performans 

sergilemiş gibi görünüyor. Net faiz gelirini yabancı mevduat bankaları yüzde 1,1 

artırırken, yerli özel mevduat bankaları yüzde 5,6, kamu mevduat bankaları ise yüzde 

68,5 azaldı. Net ücret ve komisyon gelirlerinde ise yerli özel mevduat bankaları yüzde 

9,4 kayıpla öne çıkarken kamu mevduat bankalarında düşüş yüzde 3, yabancı 

mevduat bankalarında ise yüzde 3,5 oldu. Çekirdek gelirlerde yabancı mevduat 

bankaları düşüş yaşamadı, yerli özel mevduat bankalarında yüzde 6,5, kamu 

mevduat bankalarında yüzde 58,2 kayıp oldu. Brüt faaliyet gelirleri yabancı mevduat 

bankalarında yüzde 3,7 arttı, kamu mevduat bankalarında yüzde 46,2 azaldı, yerli 

özel mevduat bankalarında ise yüzde 17,6 geriledi. Faaliyet giderleri de yabancı 

mevduat bankalarında yüzde 5,7 artarken, yerli özel mevduat bankalarında yüzde 

13,7, kamu mevduat bankalarında ise yüzde 21,9 arttı. 
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Normalleşmeyle nefes alan esnaf 

can suyu istiyor 
Sayısı 120 bini aşan restoran ve kafelerde ‘kontrollü normalleşme’ sektör 

temsilcileri tarafından olumlu karşılansa da destek çağrısı yinelendi. 

Uzun süredir kapalı olan işletmeler için ‘can suyu’ isteniyor. Öte yandan 

turizm sektörü temsilcileri de sürecin kendileri için etkilerinin sınırlı 

olacağı ifade ediyor. 

 

Yeme içme sektöründe 120 bine yakın işletme ve 2 milyon civarında çalışan, önceki 

gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına kilitlendi. Erdoğan 

restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin, 

çok yüksek riskli 17 il dışında, Türkiye genelinde sabah 7 ile akşam 19 saatleri 

arasında, yüzde 50 kapasiteyle hizmet verebileceğini söyledi. Kabine toplantısında 

alınan karar, yeme içme sektöründe sevinçle karşılansa da, uzun süren kapanma 

sürecinde ekonomik olarak zor durumda düşen ve sermayesi bulunmayan işletmeler 

destek beklentisine girdi. 

“Yüzde 100 olmasa da rahatladık” 

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de 

kademeli ve sınırlı olsa da açılmaları sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. 

Bingöl, “Bu hafta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, İstanbul 

Valimiz ve Maliye Bakan Yardımcımız ile bizzat görüşerek uzun uzun konuştuk 

sektörümüzün talep, sıkıntını dile getirdik. Bu konuda anlayış gösterdiler. Bizim 

talebimiz tam gün açılmak ve tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağının kaldırılması ya 
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da saat sınırlamalı bir açılıştı. Biz 17 bekliyorduk ama 19 olarak açıklandı. Yüzde 100 

olmasa da bizi rahatlatan bir karar çıktı” diye konuştu. 

“Can suyu desteği yapılacak” 

Bu konuda en fazla merak edilen konu ise denetimlerin nasıl yapılacağı konusu oldu. 

Ramazan Bingöl, bu kapsamda il hıfzıssıhha kurulları ve valiliğin komisyon 

kuracağını ve kendilerinin de bu komisyonda görev alacağı bilgisini verdi. Ramazan 

Bingöl, “Hıfzıssıhha kurulları denetim yapacak ama bize de önemli görevler düşüyor. 

Devletin ve yöneticilerin kararlarını uygulamak bize düşüyor. Aksini yaparsak kendi 

kendimize büyük zarar veririz” diye konuştu. Söz kapasite sınırı ile açılmanın 

işletmelere yetip yetmeyeceği konusunda ise Bingöl, “En önemli sıkıntılarımızdan biri 

sermayesi sıkıntılı olan işletmelerimiz. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin 

Nebati ile konuştuk. Tahmin ediyorum ki işletme sermayesinde can suyu olarak 

kullanılacak bir destek yapılacak” şeklinde konuştu. 

Ekonomide psikolojik rahatlama 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 2 milyona yakın esnafı temsil eden Türkiye Esnaf 

ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de gelişmeyi 

sevinçle karşıladıklarını belirterek, “Esnaf uzun zamandır açılmayı bekliyordu. Çok 

önemliydi ve beklentimiz karşılandı. Bu açıklama bizim yönümüzden çok hayırlı oldu. 

Açılma ile alışverişte de çok önemli ölçekte bir artış bekliyoruz. Psikolojik ölçekte bir 

rahatlama olacak ve bu da ekonomiye yansıyacaktır” dedi. 

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice de, 

sektörlerinin zor günler yaşadığına değinerek, “İş yerlerimizi belli ölçülerde açtık ama 

açılmak tek başına yetmiyor. Esnafımız kadar müşterilerimize de sorumluluk düşüyor. 

Birlik ve beraberlik içinde kötü günlere dönmemek, haritadaki turuncu, sarı ve 

kırmızıları da mavileştirmek amacıyla çalışmamız lazım. Bu çileyi çeken, sıkıntıyı 

yaşayan sektör biziz. Buradan aldığımız derslerle bu süreci atlatacağız. Tekrardan 

kapanmamak adına ulusal bir seferberlik gerekiyor” diye konuştu. 

AVM’ler ciroda %40 artış bekliyor 

Bünyesinde önemli oranda kafe ve restoran bulunduran AVM’ler de gelişmeyi 

sevinçle karşıladı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin 

Altaş, “Bizde ziyaretçi sayısını artıran esas etken restoran ve kafelerdir. Bunlar ikinci 

dalga ile kapanınca ziyaretçi sayımız ve cirolar yüzde 40 azalmıştı. Bu açılmalar ile 

birlikte ziyaretçi sayısında pandemi öncesinin yüzde 65’ine ciro da ise yüzde 80’ine 

ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu. 

Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise, açıklamanın beklenen 

bir haber olduğunu söyledi. Komşu illerde farklı uygulamaların ise gastronomi 

turizmine katkı sunacağına dikkat çeken Boztepe, “Gelişme gastronomi turizmi ve 

restoranlarda ciddi gelir artışı sağlayacak. Gastronomi turisti normal turistten 2,5 kat 

fazla harcama yapıyor. Sarı ve turuncu olan bölgelere gastronomi turizmi akışı 

https://www.dunya.com/


03.03.2021 

14 

 

olacaktır” diye konuştu. Bundan sonraki beklentiler konusunda ise Boztepe, “Bizim 

beklentimiz turistik cafe ve restoranlarda hijyene dikkat edilmesi ve hijyen belgeli ve 

güvenli turizm belgeli restoran sayısının artırılması” dedi. 

Turizme etkisi sınırlı olur 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yeni kararları önemli bir 

adım olarak gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:, “Hafta sonu sokağa çıkma 

kısıtlamasında yeni düzenleme, Türkiye genelinde başta yeme ve içme olmak üzere 

çok sayıda mekanın, sınırlı zaman ve kısıtlı kapasiteyle de olsa tekrar faaliyete 

başlaması yararlı olacak. Nikah ve düğün merasimlerinin, sivil toplum kuruluşları, 

meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurul toplantılarının da 

belli kurallarla yerine getirilmesi önemli bir rahatlama sağlayacak. Söz konusu 

uygulamalar direkt turizme yönelik değil toplumun ekonomik ve sosyal açıdan 

normalleşmesi için atılmış adımlar. Atılan adımların bu aşamada turizm sektörüne 

katkısının oldukça sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Bu dönem aynı zamanda 

normalleşmeye geçiş için önemli bir test niteliğindedir. Maske, mesafe, hijyen ve 

belirlenen kurallara titizlikle uyulması halinde, bugün itibariyle atılan adımların 

hızlanarak normalleşmenin başlaması temel beklentimiz” diye konuştu. 

  

https://www.dunya.com/sektorler/turizm
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Erdoğan ile Macron arasında kritik 

görüşme 

 
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında yapılan görüşmenin ardından İletişim 

Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre video konferansta, Türkiye-Fransa ilişkileri 

ve bölgesel konular ele alındı.   

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden 

görüştüklerini ve Macron'un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti.  

Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden 

Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum" dedi.   

"10 MİLYON VATANDAŞ AŞILANDI" 

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü 

normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi.   

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna 

değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyalogun her 

zaman büyük rolü olduğunu ifade etti.  
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"TÜRKİYE-FRANSA İŞ BİRLİĞİNİN CİDDİ BİR POTANSİYELİ VAR" 

Fransa Kralı Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup 

teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli 

olduğuna inandığını dile getirdi.  

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK ADIM VURGUSU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan 

Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve 

barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve 

mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz 

adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket 

etmesini arzu ediyoruz" dedi. 
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CHP lideri Kılıçdaroğlu 128 milyar 
doların yabancılara verildiğini iddia etti 

 

  
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık 
rezervinin kime verildiğini açıkladı: 128 milyar dolar yurt dışına kaçmak isteyen 
yabancılara verilen paradır. Rüşvettir. Adamlar yurt dışına çıktı. 83 milyonun alın 
teriydi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Merkez 
Bankası rezervleriyle ilgili iddiasını yineleyen Kılıçdaroğlu 128 milyar doların kime 
verildiğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz, birileri gibi belli çevrelere kaynak aktarmıyoruz. 
Bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz.  

19 yıl geçmiş hâlâ insan haklarını düşünüyorlar. Yeniden toplantı yapacağınıza 
dünya kadar yayın var. Bunların dünyadan haberi yok. 

Niğde-Ulukışla-Aksaray yolundan şikâyet ettiler, Kanal İstanbul’la uğraşacağına 
yapsana demiryolunu. Aksaray esnafı perişan, orada da büyük işsizlik var. 
 Anadolu’ya bir yüzünü çevir ya. 

Sandık gelecek, seni bu hale düşüren iktidara oy vermeyeceksin. 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek ders karşılığında çalışan 
personelin çok ciddi sorunları var.  Bana gelen metni okuyunca bunun grup 
toplantısını aştığını gördüm.  Bu insanların iş güvenliği yok, her talimata uymak 
zorundalar.  Özlük hakları yetersiz.. Meclis araştırmasında dile getireceğiz.  Hangi 
partiler sorunlarına sahip çıkıyor, vatandaşlarımız görsün. 

71 yerde patates üreticimiz var. Ekim- kasım ayında hasatlar yapıldı, 4 aydır depoda 
tutuyor üretici." 

"İKTİDARA DERSİNİ VERMELİSİNİZ" 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi kurumlarımız var, patates 
üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Patatesinizi hükûmet almazsa sandığa gittiğiniz 
zaman bu konuda iktidara dersini vermelisiniz. 

Eğitim konusunda pek çok sorunu dile getirdim. Çocuğunu okula gönderen hiçbir 
anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini deneme tahtasına 
dönüştüren bu iktidara bütün anne babaların ders verme zamanı geldi, geçiyor.  

Sadece ve sadece çocuklarınız için iktidara ders verin. 20 bin öğretmen ataması 
yaptılar. 

Eğitimde tasarruf olmaz. Eğitim sınıf atlatılır.  Eğitim için iktidarın fedakârlık yapması 
lazım. Kanal İstanbul için inat edeceğine eğitim için inat et. 

BAKAN KOCA'YA: SENİ ALDATIYORLAR 

Bakan Koca, “Herhangi bir aracı yok” dedi aşı için. Ben de aracı olan firmanın adını 
açıkladım, “Keymen” Koca’dan yanıtı şunun için istedim. Siz aracı yok diyorsunuz, 
size aracı yok diyen kim, onu iyi tanıyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşin veriyor, seni 
aldatıyorlar. 

Devlet Malzeme Ofisi’yle Sinovac’ın yaptığı anlaşma benim elimde var, senin 
bulamadığın o anlaşmayı ben sana gönderebilirim. 

Keymen İlaç, DMO’nun istediği teminatı vermiyor, veremiyor. Bunu da Sinovac da 
teyit ediyor. Sayın Bakan’ın bundan haberi vardır herhalde. DMO, Hazine ve Maliye 
Bakanı’na bağlı, onun açıklaması lazımdı. Sağlık Bakanı’nın sırtına yıkıyorlar. 1 
milyon doz aşı bedava gelseydi, CHP iktidarda olsaydı Filistin’e gönderirdik. 

Havuz gazetesine seslenelim, bütün belgeleri veririz. 

ERDOĞAN'A 5 SORU 

128 milyar dolar… Bunu uzun süredir dile getiriyorum.  Erdoğan, 128 milyar doları 
kime sattın? “2020 yılı para ve kur politikası” Merkez Bankası’nın sitesinde var. 
Merkez Bankası, 'Döviz kurunu politika aracı olarak kullanmıyoruz' diyor. 

Erdoğan’a 5 soru soruyorum: 
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* Bu satış hangi yöntemle yapıldı?  Merkez Bankası yaptığı bütün satışları 
kamuoyuna duyuruyor. 128 milyar dolarla ilgili hiçbir duyuru yok 

* Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? 

* Hangi kurdan, ne kadar döviz satıldı? 

* Bu ticaretin alıcıları kimler? 

* Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? 

128 milyar dolar yurt dışına kaçmak isteyen yabancılara verilen paradır. Rüşvettir. 
Adamlar yurt dışına çıktı. 83 milyon alın teriydi. 

"KİM BÜYÜDÜ?" 

Çiftçi kardeşlerimiz, esnafımız büyüme var mı? Tam tersi oldu. Esnaf, emekli, çiftçi 
perişan. O zaman soru şu: Kim büyüdü?  Saray ve beslemelerinin tamamı büyüdü. 
Onlar o kadar lüks içinde yaşıyorlar ki… 5 ayrı yerden maaş alıyorlar. 

Beşli çete büyüdü. Bankada dövizi olanların durumu iyi.  Devlete dolarla altınla borç 
verenler var. Bütün bunlar olurken yerli ve milliyiz ayaklarıyla yapıyorlar.  Sayın 
Bahçeli bu tablonun neresi yerli ve milli? 

Dokunulmazlıkları gerçek anlamda kaldırılabilmesi için Türkiye’de yargı bağımsızlığı 
olması lazım. 

Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin dokunulmazlık dışında bir 
güvencesi yoktur. Milletvekilliğinin dokunulmazlığını kaldırmak için sayısal 
yeterliliğiniz var.  Bu teminatın, bu güvencenin kalkmaması lazım. 

"DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI İÇİN TARAFSIZ YARGI OLMALI" 

Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldıracaksak tarafsız yargı olmalı. Dokunulmazlıklar 
siyaseti kendi arzularına göre dizayn etme alanı değildir. Aradan 6-7 geçmiş şimdi 
Millet İttifakı’nı nasıl bozabiliriz diye yola çıkıyorlar. Fezlekeleri getirelim, CHP zor 
durumda kalsın. CHP haksızlıklar karşısında susmaz. 

Bir milletvekilinin dokunulmazlığı bir kişinin iradesine terk edilemez. Talimatla el 
kaldırıyorsanız burada irade yok demektir. Beyefendi kararını vermiş zaten. Sonra bu 
memlekette adaletten söz ediyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o 
şeytan asla olmayacağız." 
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ABD Dışişleri’nden Türkiye mesajı! 
ABD'den Türkiye'yle ilgili peş peşe açıklamalar sürüyor. Dişişleri Sözcüsü Ned Price, 

Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki iş birliğine ilişkin bir soruya yanıt verdi 

 
ABD’de 20 Ocak’ta Donald Trump’tan görevi devralan Joe Biden yönetiminin 

Türkiye’yle ilgili sıcak açıklamaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Temsilciler 

Meclisi’ndeki 170’ı aşkın vekilin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Türkiye’ye baskı 

uygulanması yönünde mektup kaleme aldığı ortaya çıkarken, bu kez de kritik bir 

açıklama geldi. 

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter’dan Türkiye’yle ilgili çarpıcı 

paylaşımlar yaptı. Türkiye ve İdlib üzerine bir mesaj paylaşan Price’a, Biden 

yönetiminin Türkiye’yle İdlib’de çalışıp çalışmayacağına yönelik bir soru yöneltildi. 

Price, Türkiye ile bölgede ortak çıkarlarının olduğunu belirtirken, “Bu çıkarlarımızı 

gerçekleştirmek için yapıcı şekilde beraber çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini 

kullandı. 

‘TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ’ 

Price, İdlib’le ilgili ilk paylaşımında şehit olan Türk askerlerine değindi. Price 

mesajında şu ifadeleri kullandı: 

“Bundan bir yıl önce, 33 Türk askeri İdlib’deki masumları Esad rejimi ile Rus ve İranlı 

destekçilerinin gaddarlığından korurken hayatını kaybetti. Onların fedakarlıklarını 

anarken, NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.” 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/abd
https://www.milligazete.com.tr/etiket/disisleri-bakanligi
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/03/03/abd-disisleri2.png
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/03/03/abd-disisleri2.png
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Kendimi tekzip edilmiş 

hissediyorum 

 
Alaattin AKTAŞ  

03 Mart 2021 Çarşamba 

 

✔ Böylesi hiç görülmemişti; iki hafta önce atanan TÜİK Başkanı görevden 

alındı. 

✔ Dosdoğru bu iki haftada bir hata yaptığı için mi görevden alındı, yoksa bu 

göreve layık olmadığı mı anlaşıldı? Öyleyse bu seçimi yapanlar hata yapmış 

olmuyor mu? 

✔ TÜİK'e nasıl zarar versek diye düşünülse, bundan daha etkili bir adım 

atılamazdı. 

Ortada ne bir karşı görüş metni var, hele hele ne bir mahkeme kararı. Ortada alınmış 

idari bir karar var yalnızca, bir atama kararı ve işte bu beni bir anlamda tekzip etmiş 

oluyor. Ya da ben kendimi tekzip edilmiş hissediyorum. 

Geçen ayın ortasında TÜİK Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad 

Dosdoğru vekaleten atanmıştı. Son yıllarda üst düzey bürokratların hemen hemen 

tümü vekaleten atandığı için bu durum hiç yadırganmamıştı. Zaten bir göreve 

vekaleten atama yapmakla asaleten atama yapmak eskiden farklıydı. Günümüzde iki 

atama arasında pek fark kaldığı söylenemez. Yönetim isterse asaleten atananı da 

anında görevden alabiliyor. 

TÜİK Başkanlığı yalnızca iki hafta süren Dosdoğru da dün görevinden alındı. 

Kürşad Dosdoğru göreve başladığında kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yapmış 

ve düşündüklerine, planlarına bu köşede 17 Şubat’taki yazımda yer vermiştim. 

Yazımın başlığını da “TÜİK’te ‘olumlu anlamda’ neler oluyor” diye atmıştım. 

Dosdoğru’nun başkanlık görevine getirilmesi olumlu hava doğmasını sağlamıştı. 

Kamuoyundaki olumsuz algıyı bir anda yıkmak tabii ki mümkün değildi ama bir 

“Bekleyelim bakalım, galiba bu sefer iyi şeyler olacak” düşüncesi oluşuyor gibiydi. 
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Çünkü Kürşad Dosdoğru "liyakat" kavramını tam anlamıyla karşılayan bir isimdi. 

Dosdoğru üniversiteyi bitirdikten sonra meslek yaşamının tümünü TÜİK’te geçirmişti. 

TÜİK’i daha iyi bilen biri herhalde bulunamazdı. 

TÜİK’in itibarı yerlerde sürünüyordu. Dosdoğru, kendisinden önceki Başkan 

Muhammed Cahit Şirin döneminde başlatılan danışma kurulu uygulamasını 

yaygınlaştırmayı amaçlıyordu. Enflasyon ve işgücü konularında danışma kurulları 

zaten oluşturulmuştu ve yeni kurulların öncelikle GSYH ve demografi alanlarında 

tesisi planlanıyordu. 

İfade edildiği kadarıyla bu kurulların hizmetine tüm veriler sunulacak, varsa 

eksiklikleri bildirmeleri istenecek ve buna göre bir yön çizilecekti. 

Dedim ya TÜİK’in itibarı yerlerde sürünüyordu ve bir yerden başlamak, TÜİK’i 

verilerine iyi kötü güvenilen bir kurum haline getirmek gerekiyordu. 

Enflasyon ve işsizliğe el atılacaktı 

Dosdoğru’nun projeleri arasında “Benim enflasyonum” adlı bir çalışmayı hayata 

geçirmek bulunuyordu. Herkes tüketimine konu maddelerin fiyatından yola çıkarak 

kendi enflasyonunu hesaplayabilecekti. Ayrıca yaşam maliyeti endeksi gibi yeni fiyat 

endekslerinin oluşturulması da düşünülüyordu. 

Türkiye işsizlikten kırılırken uygulanan metodoloji yüzünden işsizlik artmak bir yana 

azalıyordu. Kürşad Dosdoğru bu duruma el attı ve üç ayın ortalaması alınarak 

hesaplanan işsizliğe ek olarak aylık bazda hesaplamaya geçilmesi, ayrıca geniş 

işsizlik gibi yeni tanımlarla hesaplama yapılması kararını açıkladı. 

Türkiye adım adım daha sağlıklı veri üretmeye doğru yol alacak gibi görünüyordu. 

TÜİK çalışanları da memnundu bu gelişmelerden. En azından “kendi dillerini” 

konuşan bir başkanla çalışacaklardı. Sorunları bilen, çözümün ne olabileceğini gören 

bir isimdi Dosdoğru. 

Projeler hayal mi oldu, sürer mi? 

Ancak yapılabilecekler, bir hayal olarak kaldı. 

Başlatılan projeler aynen devam ettirilir mi bilemeyiz. 

Kurullardaki akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görevlerine 

devam etmek isterler mi, onlar istese bile yeni yönetim bunu kabul eder mi, hatta 

daha ötesi bu kurulları lağvetme yoluna gidilir mi, bilemeyiz. 

Ama bildiklerimiz var... 
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Hani TÜİK’e olan güven yerlerde sürünüyor, dedim ya. Artık o düzey bile yukarıda 

kaldı sayılır. TÜİK örneğin bugün şubat ayı fiyat artışını yüzde 10 açıklasa, 

kamuoyundaki algı “Demek ki yüzde 15’ti ki 10 olarak açıkladılar” şeklinde olacaktır. 

Ahmet Kürşad Dosdoğru’nun başkanlığa getirilmesiyle birlikte TÜİK’in daha güvenilir 

veri üreteceğine dönük beklenti artmış ve olumsuz algı biraz biraz kırılmaya yüz 

tutmuşken yapılan bu görevden alma TÜİK’e yapılabilecek en büyük kötülüktür. 

Yeni Başkan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer döneminde TÜİK ağzıyla kuş tutsa bile bu 

olumsuz algıyı yıkmak hiç de kolay olmayacaktır. Belki de hiç mümkün olmayacaktır. 

YENİ BAŞKANA ŞAHANE BİR ÖNERİ 

  

Bir okurumdan dün çok kısa bir mesaj aldım. Mesaj aslında yeni Başkan Prof. 

Dinçer’e... 

Okurum Kerim Çelik tek cümlelik kısacak mesajında şunu yazmış: 

“TÜİK Başkanı değişim istatistikleri de özen ve dikkatle tutulmalı.” 

Kim bilir bu çağrıdan belki bir uyarı anlamı da çıkarılabilir. 

MERAK EDENLERE; İKİ İSMİ DE TANIMIYORUM 

Görevden alınan Ahmet Kürşad Dosdoğru ile yalnızca iki kez telefonda konuştum. 

Kendisiyle hiç yüz yüze gelmedim. 

Yeni Başkan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’i de hiç tanımam, telefon görüşmem bile yok. 

Dosdoğru için olumlu bir yaklaşım sergiliyor olmamın temelinde TÜİK’in içinden 

gelmiş olmasının yatıyor. Hep istediğimiz, hep vurguladığımız liyakat yatıyor. 

Prof. Dinçer için olumsuz bir görüş dile getiremem, kendisini tanımıyorum. Ama çok 

şanssız bir başlangıç yaptığını söylemeye bile gerek yok; zaten kendisi de bunun 

farkındadır. 
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Abdulkadir Selvi 

Şantaj kasetiyle benden 1 milyon 

dolar istediler 

3 Mart 2021 

Her türlü suçlama var. Çok iğrenç ilişki iddiaları söz konusu. Kaset 

var, şantaj var, çete var, insanın ailesinin, çocuklarının, eşinin 

yüzüne bakamayacağı ithamlar var. 

Hakkında kaset komplosu olduğunu iddia ederek CHP’den istifa eden Denizli 

milletvekili Teoman Sancar’dan söz ediyorum. 

 

Sancar’ın bana şantaj yapıyorlar diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Bir kişi gözaltına alınıp, 

sorgulanmaya başladı. Ben işin özel hayatı ilgilendiren kısmıyla ilgili değilim. Ama 

kaset ve şantaj iddiaları önemli. Hem de çok önemli. 

Deniz Baykal bir kaset komplosuyla CHP’nin başından götürüldü. MHP’de bir dönem 

Genel başkan yardımcıları kaset şantajıyla istifa ettirildi. Onların siyasi bir hedefi 

vardı. FETÖ tarafından siyaset kasetler üzerinden tanzim edildi. Teoman 

Sancar’a “kaset şantajı” yapanlar ise 1 milyon dolar para istemiş. Sancar istenen 

parayı vermeyince Denizli’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne uzanan bir trafik 

yaşanmış. 

 

ŞANTAJ KASETİ 

Dün hakkındaki iddialar nedeniyle CHP’den istifa etmek zorunda kalan Denizli 

milletvekili Teoman Sancar’la konuştum. Zor bir durumla karşı karşıya olduğu her 

halinden belliydi. “Çocuklarıma, eşime, anneme, babama, abime psikolojik sıkıntı 

yaşattılar. Allah kimsenin başına vermesin. Üzüntüm bunun böyle 

paylaşılmasıdır” dedi. Ama soruşturma açılıp şantaj yapanların yakalanmaya 

başlanması, ifadelerinde para koparmak amacıyla bu görüntüleri kaydettiklerini itiraf 

etmeleri onu kısmen rahatlatmış. Soruşturma ile her şeyin daha netleşeceğine 

inanıyor. 

 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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BİR İNSAN BİR KURŞUNLA VURULUR 

Teoman Sancar, konuşmamız boyunca ısrarla kendisine şantaj yapan çetenin ağır 

bir saldırısına maruz kaldığını anlattı. 

 

“Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-

Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. 

İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir 

günde mi buldunuz” diye sordu. 

 

SORUŞTURMA BİTSİN KONUŞACAĞIM 

En çok kaset şantajına maruz kaldığı eşcinsellik iddiaları yaralamış. “Sadece 

eşcinsellikle ilgili değil, ondan sonra yapılan kumpas çok büyük ve çok pis bir 

kumpas var. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de affedersiniz ihale 

yolsuzluğu. Ben Teoman Sancar olarak bunların hiçbirisinin içinde olmadığımı 

kamuoyuna anlatacağım. Ama soruşturmanın bitmesini lazım. Çünkü iş 

yargıda” dedi. 

 

BENDEN 1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER 

Şantajcıların hazırladığı kaseti izlememiş ama haberi olmuş. Zaten o kaset üzerinden 

şantaj yapmışlar. “Benden bir milyon dolar para talep edildi iki kez üst üste. 

Vermedim tabii, niye vereyim? Affedersiniz neyle ilgili kendimi aklayacağım? 

Tacizci değilim, tecavüzcü değilim, eşcinsel değilim. Pazarlığını yapmadım, 

gittim şikâyet ettim” diye anlattı. 

 

ÜÇ SORU 

Kendisine kasetle şantaj yapanları 1 hafta 10 gün önce savcılığa şikâyet 

etmiş Teoman Sancar. Cumartesi günü ise CHP Genel Merkezi’nin talebi 

doğrultusunda partisinden istifa etmiş. Telefonu kapatırken, “Ben neden biri taciz ve 

tecavüzden, biri eşcinsellikten, biri de ihale yolsuzluğundan olmak üzere aynı 

anda üç şeyle neden suçlanıyorum?” diye soruyordu. 

 

TÜNELİN UCUNDAKİ REFORM IŞIĞI 

REFORM günleri başladı. Yargı reformu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 

açıklandı. 

Haftaya da ekonomi reformu açıklanacak. 

Türkiye’nin yönünü reformlara doğru çevirmesi beni heyecanlandırıyor. 

İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydik. 

Geniş bir katılım vardı. Gayrimüslim cemaatlerinin temsilcileri, yabancı ülkelerin 

temsilcileri ile aynı kapıdan girdik. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kısa bir süre önce salona bakanlar girdi. Birkaç dakika 

içinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerini aldı. Bahçeli’nin girişi sırasında 

ismi anons edildi. 
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Erdoğan salona Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte girdi. Erdoğan yerine 

oturmadan önce Bahçeli’ye doğru birkaç adım atarak selamlaşıp, ayaküstü hal hatır 

sordu. 

 

DEĞİŞİM İRADESİNE VURGU 

Erdoğan konuşmasına, “Bugün açıklayacağımız eylem planı değişim ve reform 

irademizin devam ettiğinin ve edeceğinin bir örneğidir” diye başladı. 

Cumhurbaşkanı, eylem planının 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere 

hazırlandığını söyledi. Böylece bir takvim ortaya çıktı. 

 

Erdoğan, önce 11 ilkeyi saydı. Masuniyet karinesi ve lekelenmeme hakkına özel bir 

vurgu yaptı. 

 

BİREYSEL BAŞVURU 

Eylem planının amacını ise 9 maddede ayrıntılı olarak açıkladı. Anayasa 

Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’yla ilgili kararı nedeniyle tartışma konusu olan 

bireysel başvuru hakkında ise “Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 

sisteminin etkinliğini arttırmayı planlıyoruz” dedi. 

 

ALKIŞLANDI 

Erdoğan’ın “Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları 

ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz” sözleri 

ise salonda alkışlarla karşılandı. 

 

GECE YARISI OTELDEN ALINMA 

Bir dönemler neredeyse rutin bir uygulamaydı, bir gece yarısı otelden alınıp 

götürülmek. Son zamanlarda yaşanmıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sadece 

ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma ve otelde 

gecenin bir yarısı bulup gözaltına alma gibi uygulamalara son 

veriyoruz” vurgusu önemliydi. 

 

KADINA ŞİDDET 

En büyük sorunumuz kadına şiddet. O nedenle Erdoğan’ın “Eşe karşı işlenen 

suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak 

şekilde genişletiyoruz. Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak 

düzenliyoruz” sözleri yoğun ilgi gördü. 

 

EN ÇOK ALKIŞI HANGİSİ ALDI? 

Bu soruya hemen yanıt vermek istiyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanının yeni anayasa 

çağrısı aldı. 

Cumhurbaşkanı hukuk reformunu anlattı, sonunu da yeni anayasa çağrısı ile 

taçlandırdı. 



03.03.2021 

27 

 

“Eylem planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır” dedi. 

 

Erdoğan’ın anayasayla ilgili bir tanımı bana çok sıcak geldi. “Yeni anayasa 

herkesin anayasası olacaktır” dedi. İşin özü bu. Hem Türkiye’yi darbe anayasasıyla 

yönetilme ayıbından kurtaracak, hem de herkesin benim anayasam diye içine 

sindirebileceği bir anayasa olacak. Çok mu zor? İstendiğinde neden zor olsun ki? 

Yeter ki istensin. 

 

YÜZLERDEKİ IŞIK 

Cumhurbaşkanı eylem planını açıkladığı konuşmasını yeni anayasa konusundaki 

çağrısını yineleyerek tamamladı. 

“Bunun için tüm siyasi partilerimizi, kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, 

akademimizi, ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa 

yapım sürecine davet ediyoruz” dedi. 

 

1 saati aşkın süren toplantı bitti. Salonda herkesin yüzünde bir umut ışığı gördüm. 

Dilerim yanılmam. 
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Neden yoksullaştık? 
Esfender KORKMAZ 

 
03 Mart 2021 

Dünyada ve Türkiye'de yoksulluğun, gelir dağılımı politikaları, istihdam politikaları, 

sosyal devlet, kamu kaynaklarının yanlış kullanılması, popülizm gibi genel nedenleri 

vardır. Türkiye'de bu yanlışlara ek olarak, öteden beri devam eden cari açık ve son 

yıllarda daralma veya düşük büyüme, kur artışı ve pandemi de yoksulluğu artırdı. 

Sürekli cari açık vermemiz aynı zamanda yurt dışına kaynak transferine sebep oldu. 

Dış borçlarda faiz ve sıcak para yoluyla yüksek kâr transferleri yoksulluğu artırdı. 

Dahası iktidar, yapısal çözümlere gitmedi ve piyasayı canlı tutmak için zaman zaman 

özellikle kamu bankaları aracılığı ile aşırı kredi genişlemesine gitti. Büyümenin 

enflasyonla finansmanı, ekonomide kırılganlığı artırdı. Gelir dağılımını bozdu. 

Yoksulluğu artırdı.  

1) Cari açık yoksullaştırdı. 

Türkiye 2003 yılından 2020 sonuna kadar 611,2  milyar dolar cari açık verdi. Cari 

açığın büyüklüğünü daha iyi görebilmek için 2020 GSYH'sı ile karşılaştırabiliriz. 2020 

yılında Türkiye'nin GSYH'sı 713 milyar dolardır. Demek ki Türkiye 2003-2020 

arasında bir yıla yakın bir zaman yalnızca açığa çalışmış. Yani 16 sene kendimize, 

bir sene cari açık verdiğimiz ülkelere çalışmışız. Bundan daha büyük sömürü olur 

mu? Netice olarak, cari açık demek kaynak kaybı ve yoksullaşma demektir.  

2) Fert başına GSYH da daraldı. 

Türkiye'de ortalama yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,4'tür. 2019 yılında GSYH yüzde 0,9 

oranında arttı ve fakat fert başına gelir yüzde 0,5 dolayında daraldı. 2020'de yüzde 

1,8 büyüdü ve fakat fert başına gelir artışı çok düşük, yüzde 1,24 oldu. 

3) Kur artışı enflasyona yansıdı.  

MB reel kur endeksine göre, TL döviz karşısında yüzde 35 oranında daha düşük 

değerdedir. TL değer kaybı, madalyonun tersi kurun artması ithalat yoluyla doğrudan 

üretim maliyetlerini ve Yİ-ÜFE'yi artırıyor. Yİ-ÜFE de perakendeye ve TÜFE 

oranlarının artmasına neden oluyor. 

Gelirler aynı oranda artmadığı tersine daraldığı için, enflasyon halkın satın alma 

gücünün düşmesine neden oluyor. 

İşçi ve memur daha çok kaybediyor. Çünkü TÜİK'in açıkladığı ve zam olarak 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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düzletme yaptığı ortalama TÜFE oranı, mutfak enflasyonundan daha düşüktür. Bu 

durumda Türkiye'de TÜİK geçinme endeksi hazırlamadığı ve düzeltme bu endekse 

göre yapılmadığı için, işçi ve memurun satın alma gücü düşüyor ve yoksullaşıyor. 

4) Pandemi yoksulluğun tuzu-biberi oldu. 

IMF, Ocak 2021 tarihi itibarıyla pandemi nedeni ile ülkelerin aldığı mali önlemleri 

yayınladı. Aşağıdaki grafikte pandemi nedeni ile ülkelerin yaptıkları sağlık 

harcamaları ve gelir desteğinin GSYH'daki payı yer alıyor. Türkiye Meksika'dan sonra 

sondan ikinci sıradadır. 

Pandemide ülkelerin yaptıkları sağlık harcamaları ve parasal desteklerin GSYH 

içindeki payı (Yüzde) 

 

DİSK-AR'ın hazırladığı "Dünyada ve Türkiye'de Covid-19'un Sosyal ve Ekonomik 

Etkileri ile Mücadeleye Ayrılan Kaynaklar"  başlıklı raporda da Türkiye, 

pandemiyle mücadeleye GSYH'sının yüzde 1,1'i kadar kaynak ayırdığı için dünyada 

en az kaynak ayıran ülkeler arasında olduğu belirtildi. 

Ayrıca rapora göre; Türkiye'de Covid-19 kapsamında 2020 yılında yapılan toplam 

nakit desteği 42,8 milyar TL'dir. Türkiye tarafından yapılan nakit destek ve 

harcamalar hem oransal hem de miktar olarak diğer ülkeler ile karşılaştırılamayacak 

kadar düşüktür. Öte yandan Türkiye'de yapılan toplam 42,8 milyar TL'lik nakit 

transferin 35 milyar TL'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, yaklaşık 6,4 milyarı Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan ve 2 milyar TL'si ise bağış kampanyasından 

sağlanmıştır. Böylece Türkiye tarafından yapılan nakit desteklerde bütçeden 

doğrudan ayrılan kaynak söz konusu değildir.'' 

Sonuç olarak, günübirlik politikalar başarısızdır. O kadar ki dışarıdan bakınca 

bu  politikalar ile Türkiye sanki bilerek  yoksullaştırılmış şeklinde bir algı 

yaratıyor. 
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İbrahim Kahveci 

Fakirlik davası 

Acaba Maltepe’de çöp yığınları AK Partili bir belediye olsaydı nasıl bir sonuç çıkardı? 

Mesela belediye başkanı işçilere “Bizi CEHAPE’ye karşı nasıl mağdur edersiniz? 

Grev de neymiş; davamızı mı satıyorsunuz” diyebilir miydi?   

Temizlik işçileri de ‘dava’ zarar görmesin diye asgari ücrete hem de fazla mesai 

yaparak sokakları pırıl pırıl temizler miydi?   

Bunlar elbette bir varsayım. Ama bir gerçek ise karşımızda duruyor.   

Maltepe Belediyesi temizlik işçileri en düşük 4 bin 700 lira net maaş karşılığı anlaşma 

yaparak işe geri döndüler.   

Zaten CHP’li belediyeler asgari ücreti 3 bin 100 lira uyguluyor. Birçok belediye ise bu 

ücretin de üzerinde çalışanlarına maaş veriyor.   

Acaba şu soruyu mu sormak lazım: Onca işsiz varken siz çalışanlar neden açlık 

sınırına razı olmuyorsunuz?   

*** 

‘Ücret beğenmiyorlar’ yaklaşımı aslında mevcut merkezi yönetimin sıkça dile getirdiği 

bir argüman. Hatta çiftçi iyi bir cep telefonu kullanabiliyorsa yoksulluktan bile 

bahsedilemez.   

Şimdi durum nasıl oldu?   

AK Partili belediyelerde temizlik işinde çalışanlar ‘dava’ları uğruna asgari ücrete razı 

gelirken, muhalefet belediye çalışanları insani kazancı alıyor.   

Taha Akyol’un sürekli değindiği meseledir bu. Sol kesimde ‘devrim’ sağ kesimde ise 

‘dava’ adı altında olan hep çalışana oluyor. Ama bu sefer işler biraz değişti. Sol 

kesimde ‘devrim’ lafı artık fazla duyulmuyor ama ‘hak ve insani yaşam’ sözleri daha 

öne çıkıyor.   
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Maltepe Belediyesinde çalışanlar devrimmiş, davaymış bakmadılar. İnsani yaşam için 

haklarını aradılar.   

Kimse bu AKEPE bizi şikâyet ediyor, çöp yığınları nedeniyle devrim liderlerimiz zora 
giriyor demedi. İnsani yaşamı merkezlerine aldılar ve parayı da ceplerine...  

*** 

Bugün bütün dünyada gelir dağılımı eşitsizliği had safhada. ‘Bir yer bir bakar kıyamet 
ondan kopar’ ya; durum aynen böyledir.   

Özellikle ülkemiz bu acı tabloyu daha derin yaşıyor. Bu nedenle ülkemizde artık 
sosyal politikalar çok daha önemli hale gelmiştir.   

Özellikle ‘insani yaşam’ açısından ekonomi politikalarının şekillenmesi gerekiyor.  

Ülkemizde kamu, ya da merkezi yönetim veya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yönetimi 
müthiş bir israf içerisinde. Yukarıdan başlayan israf en alt kamu yönetimine kadar 
sirayet etmiş durumda.   

Hazine garantili müteahhitlerin vergi borçları affedilirken, vatandaşa yeni yeni vergi 
sürprizleri gelebiliyor. 

Bu acı tablo nasıl aşılacak?   

Öncelikle çalışan her birey kendisinin bir dava parçası olmadığını, bir ailesinin 
olduğunu ve bir birey olduğunu görmesi gerekiyor.   

Alt kesime dava diye satılan söylemlerin üst tarafta sürekli paraya devşirildiğini 
görmesi ve anlaması gerekiyor.   

Birey olmadan bu ülkenin kurtulamayacağını, fedakarlığın sadece kendisine 
yüklenmiş olduğunu idrak etmesi zaruridir.   

Ülkemizde maalesef çalışanlara satılan ‘fakirlik davası’ yönetim tarafından lüks-
şatafat ve ‘itibar davası’ olarak şekilleniyor.   

Maltepe Belediyesi grevini farklı yerden gelse de örnek alınması gereken bir eylem 
olarak görmeliyiz.   

Sokaklar çöp yığınları ile doldu derken aslında kendi tarafımızda çalışanlara 
bakmamız gerekiyor. İnsanlara 1500 lira maaşı “şükredin” diye vermemek, insani 
yaşamı sağlayacak bir geliri düşünmemiz gerekiyor.   

İnsanca yaşamadıktan sonra  

varsın sokaklar çöp yığınları ile dolsun.   

Bilmem anlatabildim mi?  
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03 Mart 2021, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

İnsan Hakları Eylem Planı ile 

cumhuriyetimiz daha ileri yaşam tarzına 

kavuşacak 
 

"İnsan Hakları Eylem Planı" tanıtım toplantısında 

konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönlü demokrasi, özgürlük ve hukukun 

üstünlüğü gibi ilkelerden yana olanların da düşüncelerini yansıttı. Sonunda plan 

9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. "İki yıllık 

bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır" dediği belgenin 

ayrıntılarını anlatırken şunları da işaret etti: Artık otelde gece yarısı gözaltına alma 

dönemi bitti, katalog suçlarda "somut delile dayanma" şartı aranacak, kamu ve özel 

sektörde çalışanların ve öğrencilerin kendi dini bayramlarında izinli 

olmaları sağlanacak. 

 

Amaç hukukun üstünlüğüdür 

Osmanlı'dan bugüne Türkiye'nin demokrasi, özgürlükler ve hukuk alanlarında çok 

önemli reform tarihleri vardır. Sonuçta bir antik imparatorluktan modern bir 

cumhuriyete geçişin teminatı bu reformlar olmuştur. Bugün Türkiye'yi pek 

çok Ortadoğu ülkesinden ayıran şey de bu reformlarla oluşan yaşam tarzı değil 

midir? Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topluma sunduğu "İnsan Hakları Eylem 

Planı" ile daha ileri bir düzeye geçme imkânı ufukta göründü. Bu planın 11 temel 

ilkesini artık belleğimize yerleştirmenin zamanı gelmiştir: 

 

11 temel ilke 

 

1- İnsan doğuştan sahip olduğu haklarıyla yaşar. Devletin görevi de bu 

hakları korumaktır. 

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. 

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce temelinde hiçbir ayrımcılık 

söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. 

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız biçimde sunulması temeldir. 

5- Mevzuat tereddüt doğurmayacak şekilde açık kurallar içerir. 

6- Sözleşme özgürlüğüne, kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/osmanli
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ortadogu
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müdahale edilemez. 

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini korur ve geliştirir. 

8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza 

sorumluluğunun şahsiliğini koruyan bir yaklaşımı merkezine alır. 

9- Hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun 

bırakılamaz. 

10- Hukuk devleti her alanda tahkim edilir. 

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun 

yollarına zahmetsizce erişebilir. 

 


