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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
5 Nisan 2021 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

 

–– Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Yönetmeliği 

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Kırklareli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Mersin Üniversitesi Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava 

Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210405-11.htm
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Nisan'da 55 bin baş besilik hayvan 

ithalatına izin verildi 
Nisan dönemi için 21 bin baş Avrupa'dan 34 bin baş Güney Amerika'dan 

olmak üzere toplam 55 bin baş besilik hayvan ithalatı için izin verildi. 

 
Ali Ekber YILDIRIM 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2021 yılında besilik sığır 

ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin Nisan, Haziran ve Ağustos olmak üzere 3 

dönemde düzenleneceğini ilan etmişti. Nisan dönemi için 8 Mart- 31 Mart tarihleri 

arasında başvurular alındı ve 21 bin baş Avrupa'dan 34 bin baş Güney Amerika'dan 

olmak üzere toplam 55 bin baş besilik hayvan ithalatı için izin verildi. 

İthalat izinleri ilk kez internette yayınlandı 

Baklanlık ilk kez besilik hayvan ithalatı için verilen izinleri internet sitesinde yayınladı. 

Listede il bazında, işletme numarası, başvuru tarihi, talep edilen hayvan sayısı, izin 

verilen hayvan sayısı ve hangi kıtadan ithal edileceği tek tek internet sitesinde 

yayınlandı. Böylece hangi işletmenin nereden ve ne kadar hayvan ithal edileceği 

kamuoyuna açıklanmış oldu. 

Avrupa'dan 21 bin, Güney Amerika'dan 34 bin baş için izin verildi 

İthalat için Avrupa kıtasından 21 bin baş, Güney Amerika'dan 34 bin baş için izin 

verildiği açıklandı.  Yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan ithalat yapmak için 29 bin 

baş besilik sığır ithalat başvurusu yapıldı. Ancak, yüzde 26.32 düşüşle 21 bin baş için 

izin verildi. Örneğin 300 baş talep eden herkese yüzde 26.32 kırımla 221 baş için izin 
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verildi. Güney Amerika için ise kısıtlamaya gidilmedi. Başvuru yapılan 34 bin baş 

besilik sığırın tamamı için izin verildi. 

İthalat izinleri kontrol belgesine dönüştürülecek 

İthalatın yapılabilmesi için alınan izinlerin  kontrol belgesine 

dönüştürülmesi,onaylanması gerekiyor. Aldığı izni kontrol belgesine dönüştürenler 

ithalat yapsa da yapmasa da bu yıl bir daha başvuru yapamayacak. Eğer üretici izin 

verilen sayıdan memnun değilse, kontrol belgesi almayarak ithalat yapmayabilir. O 

zaman diğer dönemlerde başvuru hakkı devam edecek. 

Yetkililer Avrupa'dan bu dönemde ithalat yapmanın zor olduğunu. Sezonun henüz 

yeni başladığını ve fiyat oluşumunun zaman alacağını ifade ediyor. Bu nedenle 

Nisan'da Avrupa'dan ithalatın  verilen izin sayısının altında gerçekleşmesi bekleniyor. 

Temmuz dönemi Avrupa'dan ithalat için daha uygun görülüyor. 

Önemli açıklamalar 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından listelerle ilgili 

yapılan açıklamada şu noktalara dikkat çekiliyor: 

1-  08.03.2021 tarih ve E.70251323-020-440265 Sayılı Genel Müdürlük Makam 

Olur’u ile uygulamaya konulan Besilik Sığır İthalatı Uyguma Talimatının 5.Maddesi 

gereğince Genel Müdürlüğümüzün web adresinde yayımlanmıştır. 

2- 2021 yılı besilik sığır ithalatı I. Dönem başvurularında Avrupa kıtasından talep 

edilen toplam miktarın, Bakanlığımızca izin verilen miktardan fazla olması nedeniyle 

tüm başvurulardan aynı oranda yaklaşık %26,32 düşüm yapılarak izin miktarları 

hesaplanmıştır. 

Onay için 30 Nisan son gün 

3- Listede bilgileri yazılı gerçek ve tüzel kişiler, 30.04.2021 tarihi mesai bitimine kadar 

kontrol belgesi onaylanması için gerekli evrakları dilekçe ekinde Hayvancılık Genel 

Müdürlüğü’ne teslim etmeleri durumunda kontrol belgeleri onaylanacaktır. Başvuru 

sahiplerinin kontrol belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 30.04.2021 tarihi, Saat 

18:00’a kadar teslim etmemesi durumunda, besilik sığır ithalatı için verilen izinleri 

iptal edilecektir. 

4-  Başvuru sahibine 2021 yılı içerisinde aynı işletme için sadece bir kontrol belgesi 

düzenlenecektir. Bir dönem içerisinde alınan kontrol belgesi başka bir döneme 

devredilemeyecektir. 

5- Kontrol belgesi onaylandıktan sonra, değişikliğe izin verilmeyecek olup ödenen 

döner sermaye ücretinin iadesi ilgili mevzuat gereği yapılmamaktadır. 
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6- Kontrol belgesi onaylanmadan, ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılan besilik 

sığırların ülkeye girişine izin verilmeyecektir. İhracatçı ülkenin resmi otoritesi 

tarafından düzenlenen veteriner sağlık sertifikasının tarihi, Genel Müdürlüğümüzce 

onaylanan kontrol belgesinin tarihi ile aynı tarihte ya da sonraki bir tarihte onaylanmış 

olmalıdır. Aksi durumda yaşanılabilecek olumsuzluklardan ithalatçı sorumlu olacaktır. 

Başvurular 8 Mart'ta başlamıştı 

Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı'na göre, besilik sığır ithalatının 3 kategoride 

ve 3 dönemde yapılacağı 8 Mart 2021'de duyurulmuştu. İlk başvurular da 8 Mart'ta 

alınmaya başlandı. Besilik sığır ithalatı yapmak isteyen işletmeler kapasitelerine göre  

ithalat yapabiliyor. Buna göre, 5001 baş ve üzeri ahır kapasitesi olan işletmeler 

kapasitelerinin yüzde 15'i kadar besilik sığır ithalatı yapmasına izin veriliyor. 

Kapasitesi 500 baş ile 5 bin baş arasında olan işletmeler, bu kapasitelerinin yüzde 

20'si kadar besilik sığır ithalatı yapabilecek. İşletmenin besi hayvanı ahırı kapasitesi, 

500 başın altında olan gerçek veya tüzel kişiler, Tarım Bakanlığınca kuruluşuna izin 

verilen Kooperatif Merkez Birlikleri, Üretici ve Yetiştirici Merkez Birlikleri ile Tarım 

Kredi Kooperatifleri ve İştirakleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığı ile müracaat 

ediyor. 

Bundan sonraki başvuru 1 Mayıs'ta 

Besilik sığır ithalatı için gerekli olan kontrol belgesi 2021 yılı için Nisan, Haziran ve 

Ağustos olmak üzere 3 dönemde düzenlenecek. Nisan dönemi için 8 Mart- 31 Mart 

tarihleri arasında başvurular alındı ve toplamda 55 bin baş besilik sığır ithalatına izin 

verildi. İkici dönem olan Haziran ayındaki ithalat için 1-31 Mayıs 2021 tarihleri 

arasında  başvurular alınacak. Son olarak ise Ağustos dönemi için  1-31 Temmuz 

tarihleri arasında başvurular alınacak. 

  



05.04.2021 

6 

 

Tarım Kredi borçları yapılandırılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Torba Yasa" ile çiftçilerin Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan takibe düşmüş ve ödenmeyen borçları 

yapılandırılıyor. 

 
Ali Ekber YILDIRIM 

AK Parti Milletvekillerinin 2 Nisan 2021'de Meclis'e sundukları "Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi"nde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe 

düşen krediler yani sorunlu kredilerin yüzde 18 ve yüzde 12 faizle yapılandırılması 

öngörülüyor. 

Torba Yasa'da yer alan düzenlemenin ayrıntıları şöyle: 

1- Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 

31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar 

hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor. 

2- Çiftçiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 

kooperatife başvuruda bulunmak kaydıyla yapılandırmadan yararlanabilecekler. 

3- Yapılandırılacak kredilerde yüzde 12 ile yüzde 18 basit usulde faiz uygulanacak. 

4- Çiftçiler yapılandırılacak kredi borcunu “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten 

ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden 

%30'u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından 

https://www.dunya.com/konu/ak-parti
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başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödeyebilecek. İlk taksit 2021 

yılının Ekim ayında ödenebilecek. 

Çiftçiye çare olur mu? 

Çiftçiler uzun bir süreden beri Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası 

kredilerinde yapılandırma istiyor. Ziraat Bankası takibe düşen alacaklarla ilgili bir süre 

önce 1 milyon liraya kadar yeniden yapılandırma çalışması başlattı. Tarım Kredi 

Kooperatifleri ise çiftçiyi haciz kıskacına alarak borçlarını tahsil etme yoluna gitti. 

Ancak, tepkiler üzerine Mart ayı sonuna kadar haciz işlemlerini durdurdu. Bu kanun 

teklifi aynen kabul edilirse belli oranda yapılandırma yapılabilir. Ancak, sorunu 

çözmeye yetmez. Özellikle, Tarım Kredi'den kredi kullananlar küçük ve geliri düşük 

olan çiftçiler. Bu yapılandırma ve bu faiz oranları ile borçlarını ödemeleri zor 

görünüyor. 

Özetle, yeni torba yasa ile, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldığı ve 

ödeyemediği için haciz ve icra takibi ,le karşı karşıya kaldığı borçlarla ilgili 

yapılandırma öngörülüyor. Bu borçların yapılandırma takvimine göre yüzde 12 ile 

yüzde 18 oranında basit usulde yıllık faiz uygulanacak. Kanun teklifi Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne sunuldu. Meclis'ten aynen mi, yoksa değiştirilerek mi çıkacak? 

Meclis'teki görüşmelerden sonra netleşecektir. 
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Sınai mülkiyet haklarında bilgi 

düzeyi artırılacak 
TOBB ve TÜRKPATENT, fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik iş birliği 

protokolü imzaladı. 
 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Patent ve Marka Kurumu 

(TÜRKPATENT) arasında, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin "Çerçeve İş Birliği 

Protokolü" imzalandı. 

Protokole, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan 

imza attı. 

Protokol ile Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların sınai mülkiyet hakları konusunda 

bilinçlendirilmesi hedefleniyor. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren oda-borsalara, 

sektör meclislerine, kadın ve genç girişimci kurullarına ve akademik danışmanlara 

yönelik etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi düzeyinin 

artırılması amaçlanıyor. 

Geliştirilen iş birliği kapsamında, TOBB'a üye olan işletmelerin sınai mülkiyet 

ihtiyaçları belirlenerek, sanayicilere müşteri odaklı ve yerinde hizmet sunulacak. 

Ayrıca TOBB'a bağlı oda ve borsaların coğrafi işaretli ürünlerin tesciline yönelik 

kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek. 

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi ile 

ortaklaşa düzenlenecek etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına 

ilişkin farkındalık düzeyi artırılacak. 
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Sicile kayıtlı patent ve marka vekilleri arasındaki iletişim güçlendirilerek sektörün 

gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecek. 

Protokol kapsamında TOBB ve TÜRKPATENT, üniversite-sanayi arasında ve farklı 

ölçekteki firmaların kendi aralarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak proje ve 

etkinlikler gerçekleştirecek. 
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Vergide 'maç başladı, kural değişti' 

tartışması 
Cuma günü TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinde yüzde 

20 olan Kurumlar Vergisi oranının 2021 için yüzde 25’e çıkartılması 

isteğine hem vergi dünyasından hem reel sektörden itiraz geldi. 

 

TBMM’ye 2 Nisan Cuma günü AK Parti tarafından sunulan 18 maddelik kanun teklifi 

ile birlikte kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı için yüzde 25, 2022 için ise yüzde 23 

olarak öngörülüyor. Kurumlar vergisine tabi mükellefler için ilk geçici vergi dönemi 

tamamlandı. Yani firmalar yılbaşında 2021 planlarını yüzde 20’lik vergi oranına göre 

yaptılar. Vergi uzmanları, vergilendirme dönemi başladıktan sonra vergi oranlarının 

artırılmasının, verginin hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğunu söylediler. Reel 

sektörden de “maç başladıktan sonra kural değişti” itirazı geldi. Ayrıca dönem 

ortasında vergi artışı olmasının yerli ve yabancı yatırımcılar açısından güvensiz 

ortam doğuracağı iddia ediliyor. 

Çıkarılan bir kanun ile 2017 yılında 3 seneliğine yüzde 20’den yüzde 22’ye 

yükseltilen kurumlar vergisi oranının 2021’de tekrar yüzde 20’ye indirilmesi 

gerekiyordu. 

Hem vergi dünyasının hem reel sektörün temsilcileri artışı DÜNYA’ya değerlendirdi. 

KARTALOĞLU: 

YATIRIMLAR İÇİN GÜVENSİZ ORTAM 

TBMM’nin kanuni düzenlemelerle vergi oranının artırma yetkisi bulunduğunu belirten 

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, buna karşılık vergilendirmeye ilişkin temel 

https://www.dunya.com/konu/ak-parti
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kurallar olduğunu hatırlatarak, bunların başında ‘hukuki güvenlik’ ilkesinin geldiğini 

söyledi. 

Yılbaşında dönem planlaması yapılırken yüzde 20’lik vergi oranının dikkate alındığını 

vurgulayan Kartaloğlu, “Vergi oranı artırılacaksa bile Kanun’un yayım tarihinden 

sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere bir artırıma gidilmesi daha doğru 

olacaktır” dedi. 

Dönem ortasında vergi oranındaki değişikliğin, yatırımcılar açısından güvensiz bir 

ortamın doğmasına neden olacağını ifade eden Kartaloğlu, “Bu sadece Türkiye’de 

mevcut yatırımcılar açısından değil, geleceğe yönelik olarak Türkiye’de yatırım 

yapmayı planlayanlar için de geçerlidir” diye konuştu. 

“Kâr dağıtımıyla birlikte vergi yükü yüzde 40’a çıkıyor” 

Vergideki bu tür sürpriz değişikliklerin, kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun 

vadede vergi idaresinin aleyhine işleyen sürece dönüştüğüne vurgu yapan 

Kartaloğlu, “Yatırımlar azalmakta ve kısa vadede işletmelerin finansman güçlüğü 

içerisine düşmesine ve dolayısıyla gelir idaresine tahakkuk tahsilat oranlarının 

düşmesine neden olmaktadır” dedi. 

Küreselleşmiş iktisadi yapılarda vergi rekabetinin, özellikle dışarıya açık şirketlere 

vergi yükünü düşürme fırsatı verdiğini dile getiren Kartaloğlu, “AB’ye üye ülkelerde 

kurumlar vergisi oranı ortalama yaklaşık yüzde 21’dir. Bu durumda Türkiye’de 

kurumlar vergisi oranının, bu orandan yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Kar 

dağıtımı aşamasında ödenecek vergi de dikkate alındığında kurumlar üzerindeki 

vergi yükünün yüzde 40’lar civarında olacağı görülmektedir” değerlendirmesinde 

bulundu. 

Kartaloğlu, 2021’de bütçe açığının kapatılması için vergi oranlarında artış 

beklentisinde olduğunu daha önce açıkladığını hatırlatarak, “ÖTV oranlarında artışa 

gidilmesi, yıllara sari inşaat işlerinde vergi kesintisi oranın yüzde 3’ten yüzde 5’e 

çıkarılması, finansman gider kısıtlamasının yıllar sonra yeniden uygulanmaya 

başlanması vergi oranlarında ciddi artış yapılacağının sinyalleri olarak 

algılanmaktaydı” diye konuştu. 

SEZER: 

ARTIŞ, VERGİ TAHSİLATINI AZALTIR 

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, devletin ekonomik süreci 

yönetebilmesi için gelire ihtiyacı bulunduğunu, verginin de bu konuda önemli bir silah 

olduğunu söyledi. Bu yönüyle verginin dikkatli kullanılmaması halinde yanlış hedefleri 

vurabileceğini belirten Sezer, “Tahsil edemediğiniz bir verginin oranının artırılmış 

olması, kamu gelirlerinin artırılmasına bir çözüm olacağını beklemek hayalciliktir. 

Bozuk olan vergi adaletini ve dengesini bozmaktan öte bir işe yaramaz” dedi. 
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Kurumlar vergisi oranının bütçe gelirleri içindeki payının ve tahsilat/tahakkuk oranının 

çok düşük olduğunu dile getiren Yılmaz Sezer, “Bu şartlarda verginin oranını 

artırmak, vergi gelirlerinin azalmasına yol açacaktır. En azından tahakkuk artsa bile 

tahsilat azalacaktır” diye konuştu. 

Artışı mükellef açısından da değerlendiren Sezer, faiz ve kur artışının bilanço 

dengelerini bozarak borçluluk oranlarını artırdığını, kârlılık oranlarını ise düşürdüğünü 

söyledi. 

2021 yılı bütçelerini yapan şirketlerin, siparişleri aldıklarını, hammadde siparişlerini 

verdiklerini anlatan Sezer, “Yani aslında oyun başladı ve hatta ilk geçici vergi dönemi 

bile bitti ama vergi oranı yüzde 20’den 25’e yükseltiliyor. Yani vergi yükü yüzde 25 

artırılıyor. Bu durum tüm imkansızlıklara rağmen vergisini ödemeye çalışan 

mükelleflerin de vergi küskünleri ordusuna katılmalarını sağlayacaktır” dedi. 

AKARCA: 

GERİYE DÖNÜK UYGULAMA İHTİLAFLARA YOL AÇAR 

Gazetemiz yazarlarından YMM Akif Akarca, ilk geçici vergi döneminin 

tamamlandığını ve beyannamelerin de 1 Nisan’dan itibaren verilmeye başlandığını 

söyledi. Mükelleflerin beyannamelerini 17 Mayıs’a kadar verip aynı süre içinde de 

ödemeleri gerektiğini belirten Akarca, “2021 yılı için belirlenecek yüzde 25 oranının ilk 

geçici vergi döneminde uygulanması halinde “yasanın geriye yürümesi” anlamına 

gelebileceğinden ihtilaf konusu olabilecektir” uyarısında bulundu. 

Yeni halka arz edilen şirketler 2 puanlık avantajı kullanamamış olacak 

Akarca, kısa süre önce yapılan bir düzenleme ile payları ilk defa borsada işlem 

görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketlere, 5 hesap dönemi 

boyunca 2 puanlık vergi indirimi getirildiğini hatırlattı. Akarca, “Eğer teklif aynen 

yasalaşırsa, bu kapsamdaki kurumlar için 2021 yılı kazançlarına yüzde 23, 2022 yılı 

kazançlarına yüzde 21 ve sonraki yıl kazançlarına ise yüzde 18 vergi oranı 

uygulanacaktır” diye konuştu. 

DOĞRUSÖZ: 

İLK GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANAMAZ 

Gazetemiz yazarlarından vergi uzmanı Bumin Doğrusöz, ekonomiyle ilgili 

düzenlemelerin kamuoyunda yeterince tartışılmadan yasalaşmasının sakıncaları 

olduğunu ve ilerde yeni düzenleme ihtiyacı ortaya çıkardığını bildirdi. Düzenlemenin 

Nisan ayında yasalaşması halinde, Kurumlar vergisinde 5 puan artış öngören 

maddenin ilk geçici vergi döneminde uygulanmaması gerektiğini vurgulayan 

Doğrusöz, “Zira kapanmış bir dönemdir. Oran artışı bence, sonraki geçici vergi 

dönemlerinde ve yıllık beyanda (yılın tamamı için) uygulanabilir. Hukuki güvenlik 

ilkesi bunu gerektirmektedir” dedi. 
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KARYAĞDI: 

YÜKSEK VERGİDE OECD İÇİNDE İLK 10’A GİRİYORUZ 

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ 

Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, kurumlar vergisini 2006’da yüzde 30’dan yüzde 20’ye 

indiren Türkiye’nin o dönem yabancı yatırımcı açısından cazibe kazandığını hatırlattı. 

Kurumlar vergisinin, torba teklifte öngörülen yüzde 25’e çıkarılmasıyla Türkiye’nin 

OECD içindeki sıralamasında 23’üncülükten 10’unculuğa çıkacağını belirten 

Karyağdı, bunun vergi rekabeti anlamında dezavantaj yaratacağını bildirdi. 

Bütçe açığının 2021’de 245 milyar lira öngörüldüğünü kaydeden Karyağdı, yapılacak 

kurumlar vergisi oran artışının tamamen bütçe açığını azaltmaya yönelik olduğunu 

söyledi. 

Geçen yıl yüzde 22 oranından 105 milyar lira kurumlar vergisi toplandığını kaydeden 

Nazmi Karyağdı, yüzde 25’lik oranla 14 milyar liralık gelir artışı beklendiğini vurguladı. 

Buna karşılık artış eğiliminde olan finansman giderleri nedeniyle kurum kazançlarının 

2021’de azalmasının beklendiğinin altını çizen Karyağdı, “Bu durum vergi gelirlerini 

de azaltacağından önlem olarak işletmelere ve kurumlara yüzde 10’luk finansman 

gider kısıtlaması getirilmişti. Dolayısıyla bu iki düzenlemeyi bütçe açığını azaltacak 

tedbirler olarak görmekte yarar var” dedi. 

“Vergi maliye politikası aracı olmaktan çıktı” 

Vergi oranının yılbaşından itibaren geçerli olacak şekilde artırılmasının, hukuki 

belirlilik ve kanunların geriye yürümezliği ilkesine aykırı olacağına değinen Karyağdı, 

“Eğer artış yapılacaksa, 2021 bütçe açığı tahmini ortaya çıktığında yani geçen yılın 

sonunda yapılmalıydı. Maalesef 2010’lardan itibaren vergiler maliye politikası aracı 

olmaktan çıkmıştır” dedi. Karyağdı bu aşamadan sonra yapılması gerekenin 

bütçedeki rekor açığın; ödenekler, harcamalardan yapılacak dramatik kesintilerle 

azaltılması, vergi artışından gelen kaynağın ise COVID-19 sebebiyle açlık sınırına 

itilen kesime doğrudan destek olarak aktarılması olduğunu aktardı. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/04/05/8909808-pj46.jpg
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Reel sektör: Yatırım kararlarını etkiler 

Ayhan Zeytinoğlu - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı 

İlave stopaja alternatif olarak yapılıyor 

3-5 yıl öncesine kadar kurumlar vergisi yüzde 30 civarındaydı. Sonra yüzde 20’ye 

indirildi. Daha sonra yüzde 22 yapıldı, şimdi ise yüzde 25’e çıkarılıyor. Tekrar yüzde 

23 yapılacak. Biz yabancı sermaye çekmeye çalışan bir ülke olduğumuz için kurumlar 

vergisinde bu kadar değişen bir yapımızın olmaması gerekiyor. Bundan evvel, 2020 

ve 2021 yıllarına ilave stopaj konulacağı belirtilmişti. Biz de, onun yüksek yargıdan 

dönebileceği şeklinde bir uyarı yapmıştık. Dolayısıyla yüzde 25’e çıkarmak buna bir 

alternatif olarak yapılıyor. Bu tarz değişiklikler, önceden bildirilmesi gereken 

değişikliklerdir. 2025’te kurumlar vergisini yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarıyoruz diye 

önceden bildirilirse, daha doğru olacağını düşünüyoruz. Güncel politikalarla yatırım 

kararlarını etkileyen düzenlemeleri yapmamamız gerekiyor. Yatırım kararlarını 

etkileyecek vergi oranlarının, daha planlı ve süreli bir şekilde yapılması daha doğru 

olacaktır. 

Nurettin Özdebir - Ankara Sanayi Odası Başkanı 

Ülkemizin öngörülebilirliği açısından doğru bir uygulama değil 

COVID-19 döneminde tüm dünya gibi Türkiye’nin de öngörülebilirlik yönünden sıkıntı 

yaşadığını belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide öngörülebilirlik 

olmamasının ise sıkıntı yaratacağını söyledi. Sermayenin ürkek olduğunu bildiren 

Özdebir, vergi artışının ülkemizin öngörülebilirliği açısından doğru olmadığını 

kaydetti. 

Harcamalardaki ciddi artış sebebiyle bütçede sıkıntı olduğunu ifade eden Özdebir, 
“Geliri artırmanın tek yolu vergi artışı değil. ASO’nun daha önce kamuoyuna 
duyurduğu, kaydi para önerimiz var” dedi. 

Özellikle bilmediği bir ülkeye giden yabancı sermaye açısından da öngörülebilirliğin 
önemli olduğuna vurgu yapan Özdebir, “Bilmediğiniz bir ülkeye gidip yatırım 
yapmadan önce, mevcut vergi yükünü de dikkate alarak fizibilite yapıyorsunuz, sonuç 
olumlu ise yatırımı hayata geçiriyorsunuz. Üstelik sadece yabancı firmalar için değil, 
yerli firmalar için de yatırım yapan veya yapmayı planlayanların hesapları bir anda 
değişiyor” diye konuştu. Özdebir, “Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, şirketlerin 
kendilerini toparlamaya çalıştığı, ihracattan olumlu haberler almaya başladığımız 
dönemde, moral kırıklığına, şevk kırıklığına yol açacak bir uygulama” ifadelerini 
kullandı. 

Ender Yorgancılar - Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı 
Artmasını değil azalmasını bekliyorduk 
Biz vergi artışı bir yana düşürüleceğini tahmin ediyorduk. Her zaman verginin azaltılıp 
yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü savunduk ama bunun aksine bu yıl yüzde 25, 
önümüzdeki yıl yüzde 23 olarak uygulanması söz konusu oldu. Bu, başta sanayiciler 
olmak üzere iş dünyası için ilave maliyet demek. Firmalarımızın işletme sermayeleri 
zaten düşük. Vergi de ödenmesi gereken bir şey. Konuşulan, vergi oranlarının 
düşürülerek tabana yayılması olduğundan bu artış beklemediğimiz bir durumdu. 
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Enflasyon martta zirve yenileyecek 

mi? 
Piyasada gözler, pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon 

verilerine çevrildi. Yıllık enflasyonun yüzde 16'nın üzerine çıkarak yeni 

zirveyi göreceği düşünülüyor. 

 

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Piyasanın medyan tahmini 

TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağı yönünde. Bu şekilde gerçekleşme olması 

durumunda, yıllık enflasyon yüzde 15,61'den yüzde 16,10’a yükselecek. Bu durumda 

5 aydır yükselişte olan TÜFE, yıllık enflasyonda 1,5 yılın zirvesini yenilemiş olacak. 

Şubatta aylık bazda yüzde 0,91 artan TÜFE, yıllık bazda yüzde 15,61 ile Temmuz 

2019 sonrası en yüksek seviyeye çıkmıştı. 

İstanbul'da enflasyon da zirvede kalmayı sürdürüyor. İstanbul Ticaret Odası'nın 

(İTO) 1 Nisan’da açıkladığı mart ayı verilerine göre; İstanbul'da martta bir önceki aya 

kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı. İstanbul'un yıllık enflasyonu da yüzde 

16,37 artarak, 19 ayın zirvesine işaret etti. 
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'Gıda düşer, enerji artar' tahmini 

Tacirler Yatırım, gıda fiyatlarında yıllık artışın bir önceki ayki yüzde 18,4 

seviyesinden yüzde 18 seviyesinin altına gelmesini bekliyor. Kurumun, enflasyona 

dair notunda; aylık enerji fiyatları artışının oldukça sınırlı kalacağı beklentisine 

rağmen, olumuz baz yılı etkisi nedeniyle yıllık enerji fiyatlarının artmaya devam 

edeceği ve bu çerçevede yüzde 8,8 seviyesine kadar yükselebileceği düşünülüyor. 

Öte yandan şubat ayında birikimli kur etkilerinin temel mal fiyatları üzerindeki etkisinin 

yavaşladığına işaret eden Taciler Yatırım, şu değerlendirmede bulundu: “Mart ayı 

fiyatlarında da ek olumsuz bir etki görmeyi beklememize rağmen, yakın dönemde 

artan kur volatilitesi ve TL değer kaybını devamının gelecek aylarda kur 

geçişkenliğinin oldukça etkili olmaya başlayacağı sinyalini veriyor. Pandemiye ilişkin 

sınırlandırılmalarının kademeli olarak hafiflemesi, devam eden ekonomik aktivite, 

gecikmiş kur etkisi nedeniyle hizmet fiyatlarının yüksek seyredebileceğini 

düşünüyoruz.” 
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Son kısa çalışma ödeneği bugün 

yatıyor! 
Nisan 2021 itibariyle sona eren Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında Mart ayına 

ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatıyor. 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz hafta 

yaptığı açıklamada, mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 

Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN YATIYOR 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı 

açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan 

vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti. 

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı 

kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa 

Çalışma Ödeneği kararı; 

"Yeni Koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 

durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri 

için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe 

konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince 

karar verilmiştir." denildi. 

 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/koronavirus
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/covid-19
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/04/05/kisa-calisma-odenegi.png
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CHP'li Ağbaba: Yeme içme 

sektöründe 1561 işletme iflas etti 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kısıtlamalardan en fazla 

lokanta, kafe ve restoranların etkilendiğini belirterek, bu yılın ilk iki ayında 

yeme-içme sektöründeki 1561 işletmenin iflas ettiğini söyledi. 

 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama ile yeme-içme 

sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin zor durumda olduğuna dikkati çekerek, bu 

sektördeki işletmelerin tek tek iflas ettiğini vurguladı. 

Ramazan ayında restoran ve lokantaların kısıtlamalar kapsamında kapatılarak 1 

milyondan fazla kişinin açlığa terk edildiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti: 

"Ticaret sicil gazetesi verilerine göre, lokanta ve seyyar yemek faaliyeti hizmetleri ile 

belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı 

perakende ticareti yapan 495 iş yeri bu yılın ocak ayında, 1066 iş yeri ise şubat 

ayında kapandı. Sadece ocak ve şubat aylarında yeme-içme sektöründe faaliyet 

gösteren toplam 1561 işletme iflas etti. İktidar lokanta ve restoranların faaliyetlerini 

tekrar kısıtlarken, bu sektörde çalışan 1 milyona yakın işçiyi de günlük 50 lira, aylık 

1500 liraya mahkum ederek açlığa terk etmiş durumda. 

Ramazan'da kısıtlamalara tekrar maruz kalan esnaflarımıza yeteri kadar destek 

verilmemesi durumunda, hem iflaslar önümüzdeki aylarda daha da artacak hem de 

iflaslardan kaynaklı olarak işsizlik daha korkunç boyutlara ulaşacaktır." 

Ağbaba, 2020'de Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, kepenk kapatan 

esnaf sayısının en az 99 bin 588 olduğunu anımsatarak, "Bu yılın ilk iki ayında Esnaf 

Sicili Gazetesi ve Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, iflas eden esnaf sayısı 25 bin 

322'yi bulurken, son 14 ayda iflas eden esnaf sayısı ise en az 124 bin 910 oldu. Bu, 

söz konusu dönemde her ay ortalama 8 bin 922 esnafın iflas ederek kepenk kapattığı 

anlamına geliyor" ifadesini kullandı. 
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Emekli amirallerden Montrö bildirisi 
Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili 103 

emekli amiral gece yarısı bir bildiri yayınladı. 

 
Montrö sözleşmesiyle ilgili açıklama yapan 103 emekli amiral, "Montrö, Türkiye’nin II. 

Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri 

nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma 

konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve 

eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. 

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili emekli 

amirallerden dikkat çeken bir açıklama geldi. 103 emekli amiralin isminin yer aldığı 

açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

*Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali 

yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile 

karşılanmaktadır. 

*Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu 

antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını 

en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir 

sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam 

egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük 

bir diplomasi zaferidir. 

*Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i 

barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan 

taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. 
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*Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. 

Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö 

Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek 

her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. 

 *Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez 

nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için 

çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. 

*TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı 

yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu 

kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, 

değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. 

*Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün 

çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla 

karşı çıkıyoruz. 

*Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en 

tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin 

bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda 

yetiştirilmesi elzemdir. 

*Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır 

ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması 

için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin 

yanındayız. 

 

  

https://www.dunya.com/
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Montrö bildirisine imza atan emekli 

amirallere gözaltı 
“Montrö” bildirisinde imzası olan emekli amirallerden 10'u gözaltına 

alındı, 4 amirale 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat 

yapıldı.  

 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin 

soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 

 

Soruşturmada 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için de tebligat 

yapıldı.  

Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü ekipleri, ikametleri İstanbul'da bulunan emekli amiraller Alaettin Sevim, 

Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve 

Türker Ertürk'ü gözaltına aldı. 

Şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri 

sürüyor. 

İstanbul'da ikamet eden ancak yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı 

verilmeyen emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve 

Atilla Kıyat'a, evlerindeki arama el koyma işlemi sonrası, emniyete müracaat ederek 

ifade vermeleri için tebligat yapıldı. 

  



05.04.2021 

22 

 

Son dakika! CHP'den amirallere 
gözaltıya ilk tepki: Türkiye için utanç 
verici bir gün 

 

  
Son dakika haberi... Montrö bildirisine imza atan amirallerin gözaltına alınmasına 
CHP'den ilk tepki geldi. 

Son dakika haberi... Montrö bildirisine imza atan amirallerin gözaltına alınmasına 
CHP'den ilk tepki geldi. 

Twitter'dan paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Emekli Amiral 
Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı. Türkiye için utanç verici bir 
gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de 
boyun eğmeyecek"  ifadelerini kullandı. 
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Başkan Kavcıoğlu’na bir de buradan 

soralım... 

 
Alaattin AKTAŞ  

05 Nisan 2021 Pazartesi 

 

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na dört soru yönelttik: 

✔ Sıkı para politikasından vazgeçilecek mi? (Cevap vazgeçilmeyecek oldu.) 

✔ 130 milyarlık rezerv kaybını izah etmeyi düşünüyor musunuz? 

✔ Faiz sebep-enflasyon neticedir görüşüne nasıl bakıyorsunuz? 

✔ Kur artmasın diye kamu bankaları eliyle döviz satılmasına onay verir 

misiniz? 

Naci Ağbal’ın yerine 20 Mart’ta Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Şahap 

Kavcıoğlu’nun bu göreve getirilmeden önce Yeni Şafak gazetesinde haftada bir köşe 

yazdığı herkesin malumu. İsteyen istediği yerde yazabilir tabii ki, bunda yadırganacak 

bir yön yok elbette. 

Ama yazılanlar Merkez Bankası’nın politikalarıyla ilgili olunca ve bu satırları kaleme 

alan Kavcıoğlu şimdi o bankanın başkanlık koltuğuna oturunca insan ister istemez 

merak ediyor: 

“Yazar Kavcıoğlu ile Başkan Kavcıoğlu acaba aynı konularda aynı yaklaşımı mı 

sergiliyor, yoksa unvan değişince görüş de değişti mi?” 

İşte bu düşünceden hareketle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na 25 

Mart’ta yazılı olarak üç soru yönelttik. Bir haftaya yakın bekledik, ses yok. Cevap alıp 

alamayacağımızı sorduk, “Yakında” denildi. Ama o yakın bir türlü gelmedi, aradan on 

gün geçti. Biz de sorularımızı bir kez de buradan soralım istedik. 
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SORU 1: SIKI PARA POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLECEK Mİ? 

 Biz bu soruyu sorduktan sonra cevap, kamuoyuna açık bir şekilde çeşitli 

platformlarda verildi. Sıkı para politikasından vazgeçilmeyecekti. Hatta Kavcıoğlu 

faizlerin hemen aşağı çekileceği gibi bir düşünceye kapılmanın doğru olmadığını 

söyledi. 

Bizim bu soruyu sorma nedenimiz Başkan Kavcıoğlu’nun Yeni Şafak’ta 9 Mart’ta, 

yani daha göreve gelmeden on gün kadar önce ve politika faizi henüz yüzde 17 

düzeyindeyken yazdıklarıydı: 

“Pandeminin 2021 yılını da olumsuz etkilememesi için kalıcı büyümeyi hedefleyip, 

sıkı para politikasından vazgeçerek yatırım ve ihracat odaklı, istihdam sağlayan 

büyümeyi gerçekleştirmeliyiz. Bunun için, yatırım ve üretim maliyetini doğrudan 

etkileyen kredi maliyetlerinin makul seviyede olması için faiz artışından vazgeçmemiz 

gerekir...” 

Tarih 9 Mart, faiz yüzde 17 ve Kavcıoğlu “Faiz artışından vazgeçmemiz gerekir” 

diyor. 

Şimdi faiz yüzde 19, bir artış olmuş, para politikası daha sıkı ama Kavcıoğlu “Faiz 

indirimi beklenmesin” anlamında açıklamalar yapıyor. 

9 Mart’ta dile getirilen düşünce mi yanlıştı, bugünkü yaklaşımda mı bir yanlışlık var? 

Sahi bu çelişkiyi izah edebilen varsa ve bize de anlatabilirse seviniriz. 

SORU 2: 130 MİLYAR KONUSUNU İZAH ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 

Başkan Kavcıoğlu’na yönelttiğimiz ikinci soru buydu. Çünkü Kavcıoğlu, bu konunun 

Merkez Bankası’nca izah edilmemesini bir anlamda yanlış bulduğunu yazmıştı. Hem 

de ne zaman biliyor musunuz, 2 Mart’ta, yani göreve getirilmeden yalnızca iki buçuk 

hafta önce: 

“Geçen haftanın önemli konularından biri de muhalefet tarafından tekrar gündeme 

getirilen Merkez Bankası rezervlerinin neden eksiye düştüğü ve bu rezervlerin ne 

olduğu konusuydu. Aslında bu konunun TCMB tarafından açıklanması yararlı olurdu. 

Ancak TCMB’den bir açıklama gelmeyince, sanki bu konuşulan 130 milyar dolar bir 

yerlere uçtu gitti gibi algılanıyor...” 

Bu köşede 22 Mart’ta da yazmıştık. Bir kere Kavcıoğlu, rezervlerin eksiye düştüğünü 

kabul ediyor, sonra da “Merkez Bankası açıklama yapsaydı yararlı olurdu” diyor. 

İşte bu değerlendirmeleri dikkate alarak Başkan Kavcıoğlu’na bu 130 milyar dolarlık 

erimeyi izah edecek detaylı bir açıklama yapma düşüncesi olup olmadığını da sorduk 

ama yanıt alamadık. 
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SORU 3: "FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR" TEZİNE BAKIŞINIZ? 

Zaman zaman dile getirilmekle birlikte hiç uygulanmayan bir “faiz sebep enflasyon 

neticedir” yaklaşımı var. Acaba yeni Merkez Bankası Başkanımız bu konuda ne 

düşünüyordu. Kavcıoğlu’na bunu da sorduk. Ama bunu da durup dururken sormadık, 

çünkü kendisi 9 Şubat’ta Yeni Şafak’ta bu konuya değinmiş: 

“...Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada 

faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. 

Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü faiz artışları 

dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır.” 

SORU 4: DÖVİZ SATIŞINA ONAY VERİR MİSİNİZ? 

25 Mart’ta yazılı olarak ilettiğimiz üç soruyu bir soru daha eklemekle yetinelim: 

“Merkez Bankası’nın bir kur hedefi olmadığı hep söyleniyorsa da hızlı kur artışı 

yaşanmaması için bir dönem kamu bankaları eliyle döviz satıldığı biliniyor. Kurda yeni 

bir hızlanma söz konusu olursa böyle bir satışa onay verir misiniz?” 
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Abdulkadir Selvi 

Cunta bağlantıları araştırılmalı 

5 Nisan 2021 

Kenan Evren’in anılarını yeniden okuyorum. Sadece Evren’i değil, darbecilerin 

anılarını okudukça görüyorum ki, darbeler bir günde olmuyor. 

Darbe zemini bir günde hazırlanmıyor. Darbeler bir süreç. Bildirilerle, manşetlerle, 

açıklamalarla asker kışkırtılıyor. TSK içinde cuntalar oluşturuluyor. Darbe bir saplantı 

haline getiriliyor. Bakınız 12 Mart’a. 

28 ŞUBAT’TA DA DENİZCİLER 

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sizi şaşırtmasın, 28 Şubat’ın fitilini de önce 

denizciler ateşlemişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Erbakan’ın YAŞ 

üyelerine verdiği yemekte içki içerek 28 Şubat’ın ilk işaretini vermişti. 

 

EMEKLİ ASKER DARBELERİ 

28 Şubat’ın Genelkurmay Başkanı İsmail Karadayı, Sincan’da tankların 

yürütüldüğünü televizyonlardan öğrenmişti. Cuntacılık budur işte. 27 Mayısçılar 

ellerini TSK’nın içinden hiç çekmediler. Talat Aydemir ikinci darbe girişimi sırasında 

emekliydi. 9 Martçılar ise MBK üyesi emekli askerlerdi. Ama darbecilik ruhlarına 

sindiği için askerin içindekilerle işbirliği yapıp, darbe girişiminde bulunmuşlardı. 

Emekli amirallerin bir hedefinin de bu olduğu anlaşılıyor. 

 

ÖNCEDEN İRTİCAYDI ŞİMDİ MONTRÖ OLDU 

Geçmişte irticayı kılıf yapıyorlardı. Laiklik tehlikede diyorlardı. Emekli amiraller ise 

Montrö’yü kılıf yapmışlar. Emekli amiraller, Kanal İstanbul gündeme geldiği günden 

bu yana ekranlarda Montrö’yü savunuyorlar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 

olmayan bir sözü üzerinden tekrar Montrö gündeme geldiğinden beri de emekli 

oramiraller, ekranlarda Montrö’yü savunuyorlar. Kimse onlara engel oldu mu? Ne 

söyleyemiyorlardı da darbe tehdidinde bulunma gereği duydular? 

 

DARBE İMASI 

Peki darbe tehditli bildiriye ne gerek var? Nedir bu demokrasiye parmak 

sallamak? “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için 

en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” tehdidi ne 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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anlama geliyor? Bu dil darbe dilidir. Bu dil muhtıra dilidir. Bu dilin sahipleri darbe 

kışkırtıcılığından hesap vermelidir. Çünkü biz bu demokrasiyi bildirilerle kazanmadık. 

Biz bu demokrasiyi darağaçlarına, tanklara bedel koruduk. 15 Temmuz’da şehitler 

verme pahasına, tanklara, savaş uçaklarına, bombalara, kurşunlara karşı durduk. 

Emekli amirallere yem etmeyiz. 

 

DAHA AĞIRI GELİR 

Eğer buna müsamaha gösterilirse arkasından daha ağırı gelir. 28 Şubat’ta 

Başbakan Erbakan’a küfreden Osman Özbek isimli general korundu da ne oldu? 

Arkasından daha ağır baskılar geldi. Seçilmiş Başbakan istifa etmek zorunda 

kaldı. Osman Özbek’ten hesap sorulsa, 28 Şubatçılar cesaretlendirilmezdi. O 

nedenle darbe tehditinde bulunanlara hesap sorulmalı. Yoksa bu iş yol olur. 

 

9 SUBAY OLAYI ENGELLENSE 27 MAYIS OLMAZDI 

27 Mayıs’tan önce 9 Subay olayı yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “Mesele 

ciddidir. Bu iş, 9 subayın işi değil. Bütün memlekette ordu içinde cuntalar kök 

salmıştır. Bunların üzerine ciddiyetle gidin, teşkilatı meydana çıkarın” demişti. 

Ama olmadı. 9 subaydan hesap sorulmadı. 9 subayın tamamı da 27 Mayıs’ın lider 

kadrosunda yer aldı. 9 subaycılar yakalanınca TSK’daki cuntalar çil yavrusu gibi 

dağılmıştı. Ancak onlar ceza almayıp, bırakılınca TSK’daki cuntalar yeniden 

faaliyetlerine başladılar. Ta ki 27 Mayıs darbesine kadar. 

 

CUNTA BAĞLANTISI VAR MI? 

Şimdi 104 emekli amiralle ilgili soruşturmanın da ciddiyetle yürütülmesi gerekiyor. Bu 

bildiri bir sinyal olabilir. Asıl önemli olan nokta, bunların TSK içinde de bir 

bağlantılarının, cuntaların olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü bunların 

arasında 28 Şubat ve Cumhuriyet mitingleri bağlantılı isimler var. Celal 

Bayar’ın, “Dokuz subay olayı iyi değerlendirilmiş olsaydı, 27 Mayıs 

olmazdı” sözü iktidarın kulağına küpe olmalı. 

 

KILIÇDAROĞLU DESTEKLİYOR MU? 

 

Darbe kokulu açıklama bir demokrasi sınavına dönüştü. Maalesef ki CHP 

lideri Kılıçdaroğlu, demokrasi sınavında çaktı. 15 Temmuz’a “kontrollü 

darbe” diyen CHP lideri, emekli amirallerin darbe tehdidi karşısında ise “Bu sahte 

gündem tutmaz” dedi. Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu? Darbe tehdidinin 

sahtesi olur mu? “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve 

bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir”in 

neresi sahte? Açın okuyun darbe bildirilerini, muhtıra metinlerini okuyun, bu cümlenin 

tıpkısının aynısı orada değil mi? 

Kılıçdaroğlu, darbeye karşı mısınız, değil mi? Bu bildiriyi onaylıyor musunuz, 

onaylamıyor musunuz? 
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Hani darbe olduğunda tankın üzerine çıkacaktınız? Bırakın tankın üzerine çıkmayı, 

kapıya çıkmayı bile beceremediniz. Yaptığınız açıklama darbe tehdidine destek 

vermekten başka bir anlama gelmiyor. Nokta. 

CHP, ÜNİFORMASINI GİYDİ 

Kılıçdaroğlu böyle der de CHP yöneticileri ondan eksik kalır mı? Grup 

başkanvekili Engin Özkoç “Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum” diyerek darbe 

tehditli bildiriye tam destek verdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise darbe tehditinde 

bulunanları değil, demokrasiye sahip çıkanları suçladı. “103 tane amiralin 

açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir 

özelliktir” diye konuştu. Şaşırmadım. Çünkü Öztrak Ailesi her darbede görev 

üstlenmiştir. Faik Bey belki heyecanlanmış olabilir ama Türkiye eski Türkiye değil. 

Üzüldüm çünkü CHP yeniden askeri üniformasını giydi. 27 Mayıs darbesinin ünlü 

formülü olan, “CHP artı ordu eşittir darbe” denklemi yeniden kuruldu. 

 

İMAMOĞLU NİYE SUSKUN 

Siyasi olaylar karşısında açıklama yapmaktan çekinmeyen hele hele HDP’yle ilgili bir 

sorun olduğunda kendini paralayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu niye sustunuz? Sizin için darbe tehdidi önemli değil mi? Gün demokrasiye 

sahip çıkma günü değil mi? 

 

AKŞENER VE AĞIRALİOĞLU’NA TEBRİKLER 

 

28 Şubat’ın yiğit kadını olarak Meral Akşener ise bildiri karşısında kararlı bir duruş 

sergiledi. “Emekli amirallerin canı sıkılmış, bir bildiri yayınlamışlar. Bu bir 

zevzekliktir” dedi. Gece yarısı yayınlanan bildirilerin muhtıraları hatırlattığını ifade 

etti. Aynı şekilde Yavuz Ağıralioğlu da amirallerin bildirisinde darbe iması olduğunu 

ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek demokratik bir duruş sergiledi. 

 

AYTUN ÇIRAY LEKE SÜRDÜ 

İYİ Parti’li Aytun Çıray militarist yönünü önplana çıkarıp, “Bir tbp.teğmen olarak 

altına imzamı atıyorum” dedi. Böylece darbe tehdidine destek veren ilk siyasetçi 

oldu. Aytun Çıray, İYİ Parti’nin demokrasi duruşuna leke sürdü. 

 

ERDOĞAN DEĞERLENDİRİYOR 

AK Parti MYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanıp, bu bildiriyi 

masaya yatıracak. Ama ondan önce saat 15.00’te Külliye’de Erdoğan’ın 

başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu da Cumhurbaşkanı’nın bu 

işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Erdoğan zaten ilk andan itibaren süreci adım 

adım takip ediyor. 

Bu arada Erdoğan’ın Ankara’ya gelişi bakanlık beklentisi içinde olanları 

heyecanlandırdı. Çünkü Erdoğan’ın haftasonu Marmaris’te kabine değişikliği 

üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. 
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İbrahim Kahveci 

Hazine’de müşteri memnuniyeti 

Devletin Hazinesinden müşteri memnuniyeti nasıl sağlanır? Konumuz bu...  

Şarkıcı Demet Akalın İstanbul-İzmir otoyolunu kullanırken bir video çekmişti. 

“Yapandan da Allah razı olsun, gidenden de” diyordu.   

Ama videoda bir nokta önemliydi: Yol adeta bomboştu. Şarkıcı için yol sanki protokol 

olarak trafiğe kapatılmıştı.   

Hazine garantili yolların-köprülerin boş olduğunu herkes biliyor. Çünkü verilen garanti 

dolmadığı için Hazine bu yollara ve köprülere sürekli para ödüyor.   

Hatta Ulaştırma Bakanı Aralık 2020’de TBMM’de Bütçe görüşmeleri esnasında 

Osmangazi Köprüsünün garanti geçişi doldurduğunu söylüyordu. Oysa sonradan 

anlaşıldı ki, 2020 yılında sadece Osmangazi Köprüsüne Hazine’den 3,3 milyar lira 

para ödenmiş.   

Evet, sadece 1 köprüye Hazine’den garanti kapsamında ödenen para 3,3 milyar 

lira...  

Aynı Hazine, 2020 yılında Millette merkezi bütçeden sadece 8 milyar lira nakit 

pandemi desteği veriyor.   

1 köprüye 3,3 milyar lira ama 83,5 milyon kişiye 8 milyar lira... Unutmadan şunu da 

ekleyelim: Bu 8 milyar liranın da 2 milyar lirası yine Millete “Biz bize yeteriz” denilerek 

verilen IBAN ile geri alınıyor.   

***  

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu köprülerin, yolların pahalılığı konusunda “Bu bir 

finansman modelidir, müşteri memnuniyetine bakıyoruz” diyor.   

Sanırım müşterinden kastı bu yolları kullananlar olmalıdır.   
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Maddi durumu elverip bu yolları kullananlar açısından, mesela şarkıcımız gibi müşteri 

memnuniyeti yüksek çıkabilir. Ödediğiniz 300-400 liracık yol parası ya da ayda bir 

asgari ücretli işçi parası Avrasya Tüneli için sorun olmayabilir.   

Zaman ve maliyet konusu bir tercih nedeni olabilir. Burada şaşacak bir durum yok.   

Hatta bu fiyatlar daha da yüksek olabilir. Mesela Avrasya Tüneli günlük git-gel 92 TL 

yerine 200 TL’de olabilir. Böylece Tünel yolu daha da boş kalarak parası olanlar için 

daha yüksek tercih nedeni olabilir.   

Burada mesele şudur: Zaman-maliyet kavramını değerlendirmesi gerekenlerin 

dışında kalan faturayı Milletin ödemesidir. Yani Milletin Hazinesi’nden ödenmesidir.   

Kısaca yolu kullanamayan ve hiç kullanamayacak olan vatandaşların da bu maliyete 

ortak edilmesidir.   

Bir bakıma fakirden toplanan paralarla zenginlere özel yollar, köprüler yapılmış 

olmasıdır.   

İşte bu açıdan baktığınızda müşteri memnuniyeti sanırım en yükseğe çıkıyor. 

Zenginin kullandığı ama kullanmadığı bölümünde de yolların, köprülerin kalan 

parasını fakirler ödüyor.   

***  

Hazine garantili işler gerçekten önemli bir mesele.   

Örneğin Anadolu’da 1 saatlik mesafelere Hazine garantisi üzerinden havalimanları 

yaptırılıyor. Oysa İstanbul’da yeni havalimanına ulaşmak bile artık 2-3 saate varıyor.   

Ama bir başka noktada şu: Mesela bu havalimanlarından devletin alacağı kira gelirleri 

pandemi nedeniyle mücbir sebep sayılarak 2020 yılı iptal edildi. Sonraki iki yıl için ise 

yüzde 50 indirim yapıldı. Oysa aynı havalimanlarında Hazine garantisi olarak verilen 

yolcu garantileri üzerinden Devletin ödeyeceği paralar aksatılmadan ödeniyor. Bu 

sözleşmeler TL’ye bile çevrilmeden ödemeler yapılıyor.   

Milletin kendi aralarındaki sözleşmeleri TL ile yapmaya mecbur bırakan 

Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen Devlet bir avuç müteahhide dolar bazında 

ödemeyi makul görüyor.   

***  

Dün Karar Gazetesinde ilk yazısını yazan Prof. Uğur Emek Hocamız Kanal İstanbul 

hakkında bütün detayları yazdı.   
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Geçen yıl Kanal İstanbul için “gerekirse Milli Bütçe üzerinden yaparız” deniliyordu.   

Bunun üzerine 03 Ocak 2020 günü TV5’de “İddia ediyorum, para olsa da bu proje 

asla ve asla Merkezi Bütçe üzerinden yapılmayacak. Kanal İstanbul kesinlikle Hazine 

garantisi üzerinden yapılacak” demiştim.    

Neden mi?   

Siz hala anlamadınız mı?   

Oysa durum çok basit. İsterseniz programın twitter linkini buraya bırakayım. 

 https://twitter.com/tv5televizyonu/status/1377900375857115137?s=08 

  

https://twitter.com/tv5televizyonu/status/1377900375857115137?s=08
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BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Muhtıracılığa heves edenleri 
uluslararası hukuktan ve siyaset 
tarihinden sınava sokmalı 
 

Muhtıracılığa heves eden emekli amiraller, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 

değişeceğini nereden duydular da, birilerini Atatürk'ün hatırasına saygı duymaya 

davet ediyorlar. Ayrıca Atatürk döneminde imzalanan anlaşmalarla mı onun Türk 

ulusunun kalbindeki yeri belirleniyor? 

 

Misak-ı Milli 

Bu amiraller acaba hiç "Misak- Milli" kavramını duydular mı? İnönü Lozan'ı 

imzaladıktan sonra Atatürk TBMM kürsüsünde "Lozan'la misak-ı milliyi 

gerçekleştirdik" diyor. O sırada salonda bulunan ve İstanbul'daki Meclis-i 

Mebusan'dan Ankara'daki TBMM'ye katılan Kocaeli mebusu Sırrı Bey "Doğru 

değil" diye bağırıyor. Atatürk "Sen misak-ı milliyi nereden bileceksin" diye 

cevap verince de Sırrı Bey "Misak-ı Milliyi ben yazdım" diyor. Bu cevabı 

duyan Atatürk "İyi halt etmişsin " diyor. 

Düşünün ki Misak-ı milli sınırlarında batı Trakya da, Musul da vardı. Yani 

şimdi "Musul petrolleri bizim değil" diye, bu amiraller bir bildiriyle Atatürk'ü mü 

kınasınlar? 

 

Olacak iş mi? 

Atatürk'ün vefatı ertesinde kurulan Bayar hükümetinde Atatürk'ün Dışişleri 

Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya dışarıda bırakılmıştı. Bu 

durum Atatürk'e ihanet değil miydi yani? Ya da Atatürk'ün Başbakanı ve onu 

Anıtkabir'e taşıyan Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın darbeci subayların 

güdümündeki Yassıada Divanı tarafından yargılanıp, önce idama sonra da ömür 

boyu hapse mahkum edilmesi, Atatürkçülüğün gereği miydi? 

 

Ne yapmalı? 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 103 emekli amiralin 'darbe' çağrışımlı 

bildirisine "Rütbeleri sökülmelidir" demiş. Bence bunlar uluslararası hukuktan ve 

Türk siyaset tarihinden sınava sokulmalıdırlar... 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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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/montro-bogazlar-sozlesmesi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/istanbul
https://www.sabah.com.tr/haberleri/musul
https://www.sabah.com.tr/haberleri/tevfik-rustu-aras
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