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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
7 Mayıs 2021 Cuma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3943)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3944)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu
Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3945)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin
Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin
700.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3947)

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3948)
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/05/2021 Tarihli ve 10203 ve 10206 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2021 Tarihli ve E: 2019/89, K: 2021/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2021 Tarihli ve E: 2018/99, K: 2021/14 Sayılı Kararı
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Yerli çiftçiyi Afrin firik buğdayı
endişesi sardı
Yerli çiftçi firik buğdayın toptan kilo fiyatını 11 TL'den satmaya
hazırlanırken, kaçak olarak Afrin'den getirilen temizlenmiş, işlenmiş ve
paketlenmiş firik buğdayı kilosu 7 TL'den piyasaya sürülüyor.

Suriye'nin Afrin bölgesinden üretilen firik buğday, kaçak olarak yurda sokulup yerli
üreticinin maliyetinin yaklaşık yarı fiyatına iç piyasaya sunuluyor. Bugünlerde firik
hasadına başlayan Hataylı üretici, sorunun zeytinyağında olduğu gibi büyümeden
çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
Afrin'den gelen tarım ürünleri, özellikle Hataylı Türk çiftçisinin kâbusu oldu. Bölgeden
Dahili İşleme Rejimi kapsamında gelen ve yurt dışına gönderilmesi gereken, fakat iç
piyasaya verilen zeytinyağının yarattığı sorun henüz ortadan kalkmadan şimdi de firik
buğdayı sorunu baş gösterdi.
DÜNYA'ya konuyla ilgili açıklama yapan Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Muzaffer Okay, çiftçinin ve tüccarın Afrin'den gelen firik buğdayı nedeniyle ciddi
endişeler yaşadığını söyledi. Afrin'den mart ayında 80 ton firik buğdayının getirildiğini
ve paketlenmiş, işlenmiş olarak kilosu 7 TL'den piyasaya verildiğini aktaran Okay,
"Görüştüğüm arkadaşlardan birisi bunun 20 tonunu almış, kalan 60 tonu da İstanbul'a
gönderilmiş. Bu geçen senenin friği. Çünkü erkenci ürün alan Hatay’da firik sezonu
henüz yeni açıldı. Yaklaşık bir ay sonra Afrin'de başlar. Şimdi bu yurda sokulan ve iç
piyasaya sunulan 80 ton ile bir kapı açılmış oldu. Bu da gösteriyor ki Afrin’den bu
bölgeye firik geçişi olacak" dedi.
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Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay

"Bizde toptan fiyatı 11 TL, paketlenmiş Afrin firiği 7 TL"
Afrin'den gelen firik buğdayı nedeniyle piyasada büyük bir belirsizlik yaşandığının
altını çizen Başkan Okay, hem üreticinin hem de tüccarın zor durumda olduğunu
söyledi. Afrin firik buğdayının neredeyse yarı fiyatına piyasaya verildiğini dile getiren
Okay, şöyle devam etti: "Temizlenmiş, işlenmiş ve paketlenmiş olarak Türkiye'ye
giren firiğin fiyatı 7 lira. Bizim geçen sene üreticimizin toptan vermiş olduğu fiyat ise
8-9 lira seviyesindeydi. Bu sene tüccarımız çiftçi ile yaptığı sözleşmelerde fiyatı 11 TL
olarak belirledi. Bir de bunun temizleme, işleme ve paketleme maliyeti var. Fakat yarı
fiyatına içeri ürün girerse tüccar da üreticiden bu fiyatlara mal almaz. Üreticimiz de
tüccarımız da ne yapacağını bilmez durumda."
Diğer taraftan Afrin'den giren firik buğdayının tedariki konusunda da belirsizlikler
olduğunu dile getiren Okay, "Bu gelen ürünlerin nasıl bu fiyatlara tedarik edildiği
konusu belli değil. İşleyişin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Tüccarın, çiftçinin elinde kalan
ürün mü, gasp mı edildi, çalındı mı bilen yok. Oradaki problemin dışında bizim için
asıl sorun, bu ürün Türkiye’ye nasıl giriyor? Afrin’den gelen firik bu şekilde devam
ederse, önü alınmazsa hem tüccar hem de çiftçi altından kalkamayacağı bir zarar ile
karşı karşıya kalır. Yerli üreticinin korunması için bu konuda tedbir alınmasını
istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Bakan Elvan: İlk çeyrekte yüzde 6
büyüme görebiliriz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 ilk çeyrekte yüzde 5,5-6,
ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde 5'in
üstünde büyüme göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,5-6 büyüme
beklediklerini söyledi. Elvan, ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de
yüzde 5'in üstünde büyüme performansı görülebileceğini kaydetti.
CNN Türk'te ekonomi gündemini değerlendiren Bakan Elvan, COVID-19 sürecinde
sağlanan desteklere ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Merkezi yönetim bütçemizden 2020-2021 döneminde bugün itibarıyla yapılan
harcama 78,6 milyar lira oldu. İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan ödemeleri de dahil edince bugün itibariyle
133,7 milyar liralık harcama yapıldı. Şu anda uygulanan destekler var, kısa çalışma
ödeneği, ücretsiz izin gibi destekler var, lokanta ve restoranlara yönelik destekler var,
sosyal yardımlaşmadan sağlanan bir destek var, esnafa yönelik destekler var.
Önümüzdeki haziran sonuna kadar yapılacak destekleri de dahil edince, bu rakam
2020-2021 yılları için 175,7 milyar liraya tekabül ediyor.
Yani haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar liralık harcama (bütçe, İşsizlik
Sigortası Fonu ve sosyal yardımlaşma dahil) yapmış olacağız. KGF kredileri dahil
kredi programlarını dikkate alınca firmalara şu ana kadar 315 milyar liralık kredi
verildiğini görüyoruz. Ertelemeler ne kadar? Tarım Kredi Kooperatiflerine yönelik,
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esnaf kredi ertelemesi var, vergi ve SGK prim ertelemeleri var, bunların da toplam
tutarını bütün olarak aldığımızda şu an için gerçekleşen 206 milyar lira."
"İlave destek gerekiyorsa verilecek"
Bu sürecin zorluğuna dikkati çeken Elvan, "Çok iyi gidiyoruz, vatandaşlarımıza
destek olmaya çalışıyoruz. Kamu maliyesi tarafında elimizden gelen desteği vermeye
devam ettik. Önümüzdeki süreçteki gelişmelere bağlı olarak yine desteklerimiz
olabilir, vatandaşların ihtiyaçları, talebi bizim için çok derece önemli. Hemen hemen
tüm kesimlere dokunmaya çalıştık, destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte
de bu desteğimiz sürecek." dedi.
Elvan, ilave bir destek olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine de "Bu dinamik bir
süreç, gelişmelere bakacağız, örneğin kısa çalışma ödeneğini haziran sonuna kadar
uzattık, gelişmelere göre hareket edeceğiz. Tabii burada aşılamanın hızı, salgının
seyri de önemli. Eğer yeni bir şokla karşı karşıya kalırsak elbette hükümet olarak
üzerimize düşen görevi yapacağız, ilave destek verilmesi gerekiyorsa bunlar mutlaka
verilecek." diye konuştu.
"İlave istihdama kredi desteği vereceğiz"
Bakan Elvan, "İstihdam desteklerini sadeleştirip, etkin olanları ön plana çıkaracağız.
İlave istihdama kredi desteği vereceğiz." dedi.
Kritpo varlık düzenlemeleri
Kripto varlıklara yönelik düzenlemelere de değinen Bakan Elvan, "Biz tüketiciyi
korumak zorundayız. Terörün finansmanını ve kara para aklama gibi durumları
önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerekli çalışmalarımızı yaptık.
Küresel ölçekte bu platformların denetlenmesine yönelik, alım satım işlemlerini
yapanların kimler olduğuna yönelik tedbirleri ülkeler almaya başladı. Bizim de taslak
bir çalışmamız var. Bir kanun teklifi muhtemelen olacak. Biz gerekli tüm
hazırlıklarımızı yaptık" dedi.
Elvan, "Vatandaşlarımız kripto varlıklara yatırım yaparken ihtiyatlı ve dikkatli olmalı,
kendilerini ve gelirlerini riske atacak girişimde bulunmamalı" uyarısında bulundu.
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Merkez bankasının faiz kararı için
kim ne dedi? Faiz kararı yorumları
Merkez Bankası faiz kararını verdi. Yapılan açıklamada faiz sabit
tutulurken ekonomistler konu hakkında ne dedi? İşte faiz kararı ile ilgili
yorumlar....

Merkez Bankası'nın (TCMB) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan Para Politikası
Kurulu toplantısından politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulması kararı çıktı.
Ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit
bırakılacağını tahmin ediyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında
politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.
Açıklamada, "Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi,
destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle
toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi
faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia
fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin
uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir.
Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep
gücünü korumaktadır. İmalât sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın
kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir.
Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet
üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. Ticari kredilerin yanı sıra bireysel
kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı
makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki
yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve
finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari
işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.
Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon
beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç
talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon
beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin
patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş
sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar
vermiştir.
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla
kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü
göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi,
güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir
düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.
Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para
ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman
maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal
istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı
ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam
edecektir."
FAİZ KARARINDAN SONRA DOLAR NE KADAR OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 19
düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından
dolar kuru 8,28 lira seviyesinde seyrediyor.
Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda yaşanan başkan değişikliğinin
ardından yüzde 11 civarında yükselen dolar/TL kuru, Nisan ayını neredeyse yatay bir
8

07.05.2021
seyirle kapattı. Kur bu haftaya 8,30 civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra
8,35’e kadar yükselmişti.
REUTERS SORDU 15 EKONOMİST YANITLADI
Reuters'ın bu anketinde faiz indirimi sorusuna yanıt veren 15 ekonomistten 2'si ilk
faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 10'u ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, üç
kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, fiyat baskılarından dolayı Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını bu yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit
tutmasını beklediğini açıkladı.
Araştırma notunda aynı zamanda TCMB'nin yapacağı herhangi bir erken faiz
indiriminin Türk lirası üzerinde güçlü bir baskıya yol açabileceğini belirtti.
Yılsonu politika faizi anketinin medyanı %16 seviyesinde bulunurken, tahminler %12
ila %17 bandında yer alıyor.
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Vatandaşın bankalarda ne
dövizi var? İşte son rakamlar

kadar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yurt içi yerleşiklerin döviz
mevduatını açıkladı. Son verilere göre vatandaşların bankalardaki döviz
mevduatı 224 milyar 827 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir
önceki hafta 225 milyar 62,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 30
Nisan ile sona eren haftada 224 milyar 827 milyon dolara geldi.
Şirketler sattı, bireyseller aldı
Döviz mevduatlarında gerçek kişilerin pozisyonları 33 milyon dolar artarak 140 milyar
944 milyon dolara yükseldi.
Tüzel kişilerin mevduatları ise 268 milyon dolar geriledi 83 milyar 882 milyon dolar
oldu.
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Moody's: Küresel ticaret 2021'de
toparlanmayı sürdürecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin
2021'de toparlanmaya devam edeceğini belirterek, bu yıl yüzde 7 ila
yüzde 9 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Moodys'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yeniden
artmasından kaynaklanan risklerin hala yüksek olduğu ve ülkelerdeki düzensiz
iyileşmelerle birlikte toparlanmayı tehdit ettiği kaydedildi.
Küresel ticaretin toparlandığı ve bu toparlanmanın bu yıl devam edeceği aktarılan
açıklamada, geçen yıl yüzde 9 daralan küresel ticaretin bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9
büyümesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, ancak ticaret hacimlerinin 2022'e kadar salgın öncesi seviyelerine
ulaşmayacağı vurgulandı.
Devam eden aşılamanın ve politika önlemlerinin, ekonomik toparlanmayı
destekleyeceğine, imalat faaliyetlerini ve ticaret akışlarını artıracağına işaret edilen
açıklamada, ancak yeni virüs türleri, vakaların yeniden artması ve yeni kısıtlama
risklerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, jeopolitik gerilimler, yeni yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve iç politika
odaklarının ticaret müzakerelerini zorlaştıracağına dikkat çekilerek, tedarik zinciri
değerlendirmelerinin stratejik sektörlerde iş planlarında değişikliklere yol açacağı
aktarıldı.
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Vakıfbank'tan ilk çeyrekte 750
milyon TL net kâr
Vakıfbank'ın 2021'in ilk çeyreğinde 750,1 milyon TL net kâr elde ettiğini
açıkladı.

Vakıfbank 2021'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre,
Vakıfbank'ın ilk çeyrek net kâr 750,1 milyon TL oldu. Banka geçen yılın aynı
döneminde 1,71 milyar TL net kâr açıklamıştı.
Aynı dönemde Vakıfbank'ın net faiz gelirleri 2,68 milyar TL olurken ilk çeyrek sonu
itibarıyla krediler toplamı 465,3 milyar liraya yükseldi. 2020 sonunda bankanın
kredileri 439,5 milyar lira düzeyindeydi.
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Brexit Türkiye’ye yaradı
Birleşik Krallık’la imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye'yi bu
pazarda diğer ülkelerinden daha avantajlı konuma getirdi. Yılın ilk dört
ayında Türkiye’den Birleşik Krallık’a yapılan ihracat, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 34,1 artarak 3,72 milyar dolar oldu. Aynı dönemde
AB ülkelerinin bu pazara ihracatı yaklaşık yüzde 30 küçüldü.

Türk ihracatçılar, geçtiğimiz yılı Brexit sonrası Birleşik Krallık ile imzalanabilecek
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) beklentisiyle geçirdi. STA anlaşması ise yıl
sonunda yapıldı. 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan STA sonrasında, bu pazara
ihracatın ciddi şekilde artacağını savunan ihracatçılar yılın ilk dört ayındaki rakamlara
göre haklı çıktılar.
Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu pazara ihracatı yüzde 25 ila 30
arasında azalırken, Türkiye’nin aldığı pay artıyor. International Trade Center (ITC)
verilerine göre, Türkiye’nin Birleşik Krallık’ın ithalatından aldığı pay 2018 yılında 1,71
iken, bu oran 2019’da 1,75’e, 2020’de ise 1,82’ye çıktı. Yılın ilk dört ayında Birleşik
Krallık’a yapılan ihracat, tüm zamanların en iyi performansı oldu. Bu pazara OcakNisan döneminde 3,72 milyar dolar ihracat yapılırken, artış yüzde 34,1 oldu. Pandemi
öncesi dönemle kıyaslandığında ise 2019 yılında 3,45 milyar dolar ihracat yapılmıştı.
İlk 10 sektörde artış ivmesi
Sektör bazında baktığımızda ise bu pazarda en başarılı ilk 10 sektör de önemli
artışlar kaydetti. İlk üç ayda, geçen yılın aynı dönemine göre lider sektör olan
otomotiv 977,5 milyon dolar ihracatla yüzde 50,2’lik artış sağladı. Otomotivi, yüzde
66,6’lık artışla elektrik elektronik, yüzde 33,7’lik artışla hazır giyim ve konfeksiyon,
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yüzde 25,2’lük artışla kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 72,8’lik artışla demir ve
demir dışı metaller takip etti.
Otomotiv sektöründe bu pazarda en başarılı ürün eşya taşımaya mahsus motorlu
taşıtlar oldu. Elektrik elektronikte alçak gerilim enerji kabloları, kimyevi maddeler ve
mamullerinde plastikler ve mamulleri ürünü, demir ve demir dışında bakır tel ve örme
halatlar, çelikte dikişli boru, tekstil ve hammaddelerinde iplik, deride ise ayakkabı ilk
sırayı alan ürünler oldu.
Türkiye’nin satabileceği 1,817 ürün daha var
Birleşik Krallık’ın 2020 yılında en çok ithalat gerçekleştirdiği ilk 3 sektöre
baktığımızda; 115 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 109 milyar dolarla
mücevher ve 87 milyar dolarla elektrik elektronik sektörleri yer alıyor. Türkiye’den en
çok ithalatı ise 2,28 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,76 milyar dolarla hazır giyim
ve konfeksiyon ve 1,74 milyar dolarla elektrik elektronik sektörlerinden gerçekleştirdi.
TİM verilerine göre, Birleşik Krallık, Türkiye’den 2 bin 827 ürün ithal ederken bunların
1.291’i rekabetçi Türk ihraç ürünlerinden oluşuyor.
Türkiye’nin Birleşik Krallık pazarına satabileceği 240’ı uluslararası piyasalarda
rekabet üstünlüğüne sahip olmak üzere, 1.817 ürün daha olduğunu tespit edildi.
Birleşik Krallık, bu ürünlerde Türkiye dışındaki tedarikçilerden 89,7 milyar dolarlık
ithalat yaptı. Türkiye ise bu ülke dışındaki pazarlara toplam 11,9 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirdi.
Birlik başkanları performanstan memnun
Elektrik Elektronik İhracatçılar Birliği Başkanı Güven Uçkan: Sektörümüz yılın ilk üç
ayında başarılı bir performans sergiledi. Sektörümüzü oluşturan beyaz eşya,
elektronik, elektrik, elektrik üretim dağıtım ekipmanları ve kablo mal gruplarının
hepsinde ilk çeyrekte önemli düzeyde ihracat artışları meydana geldi. Brexit
nedeniyle Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden yaptığı ithalat ocak ayında rekor
seviyede düştü. Ülkemizin Birleşik Krallık’a ihracatındaki artış ise dikkat çekici.
Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında imzalanan STA’nın önemi bu çerçevede ortaya
çıkıyor.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı
Adil Pelister: Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında yapılan STA ile sanayi ürünlerinde
gümrük vergisi sıfırlandı. Böylece olası ekstra maliyet yükünden kurtulmuş olduk.
Dolayısıyla ihracatımızı mevcut haklarımızı koruyarak, aksatmadan devam
ettirebiliyoruz. Brexit ile birlikte Birleşik Krallık, bu yılbaşından itibaren, AB REACH
mevzuat kapsamından da çıktı ve artık UK REACH tüzüğünü yürürlüğe koydu. Bu
kapsamda ihracatçı firmalarımızın UK-REACH’e de ayrıca uyum sağlamaları
gerekiyor.
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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı
Tahsin Öztiryaki: Türkiye’nin ikinci, sektörümüzün üçüncü en büyük ihracat pazarı
konumundaki Birleşik Krallık’la imzalanan STA ile birlikte, önümüzdeki iki yıl içinde,
daha da derin ticaret ilişkilerine yönelik çok daha kapsamlı bir ticaret anlaşması için
çalışma fırsatımız olacak. Son birkaç yıldır Avrupa’nın olduğu gibi Birleşik Krallık’ta
da üretim, Çin'e bağımlı hale gelmişti. Nihayet bu durumun olumsuzluğunu tespit
ederek tedarik kaynaklarını çeşitlendirmenin önemini fark ettiler. Birleşik Krallık’a
Çin'den çok daha yakın olan ülkemizin bu stratejik değişimden yararlanması
gerekiyor.
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan: STA’nın
Brexit sonrası yaşanmış olan belirsizlikleri ortadan kaldırması, genel anlamda iki ülke
arasındaki ticari ilişkileri iyileştirmesi ve ticarette olumlu bir hava yaratması
bekleniyor. Çelik sektörü özelinde baktığımızda, 2018 yılından bu yana Avrupa Birliği
Korunma Önlemi kapsamında çelik ithalatına kota uygulamaktadır. Birleşik Krallık,
Brexit sonrası bu uygulamaya kendi çizdiği çerçeve dahilinde devam etme kararı aldı.
STA ticareti pozitif yönde etkilese dahi, kotalar devam ettiği sürece çelik sektörüne
beklendiği kadar avantaj sağlayamayabilir.
İstanbul Tekstil Hammaddeleri ve İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet
Öksüz: Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecini 2017 yılından beri çok yakından
takip ettik. STA ile birlikte ticaret kesintiye uğramamış ve ihracatçılarımız vergi yükü
ile karşı karşıya kalmamış oldu. Birleşik Krallık özelinde sektörümüzün pazar payını
artırmaya yönelik bir etki analizi çalışması başlattık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda
belirlenen yol haritası ve stratejiler sayesinde, Birleşik Krallık’a tekstil ihracatımızın
2021 yılında 600 milyon dolar seviyelerine ulaşmasını, orta vadede ise 1 milyar
doların üzerinde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa
Şenocak: Birleşik Krallık, yüksek alım gücüyle bizim için her zaman hedef ülkeler
arasında yer aldı. AB’den ayrılma sürecinin ise yeni fırsatları berberinde getireceğini
görüyoruz. Bu durum pazarı bizim için çok daha önemli hale getirdi, STA’nın
avantajını kullanarak bu pazara daha da yoğunlaştık. Özellikle Birleşik Krallık’ta
pandeminin etkisinin azalması ve hayatın normale dönmesi ile birlikte sektörümüzün
İngiltere’deki pazar payının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüyeceğini
öngörüyoruz.
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Artık 3,3 kişilik aileyiz
TÜİK, 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hane halkı büyüklüğünün 2020
yılında 3,3’e düştüğünü açıkladı. Tespitlere göre, toplam aile sayısının
yüzde 21,3’ü yoksulluk sınırında yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "İstatistiklerle Aile 2020" bülteni yayımlandı. Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2008 yılındaki ‘4 kişilik aileyiz’
tanımının yerini 2020 yılında ‘3,3 kişilik aileyiz’ tanımı aldı. İllere göre incelendiğinde,
2020'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak
olurken, bu ili 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. Ortalama hanehalkı
büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile
Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir takip etti.
Yoksulluk oranı yüzde 21,3
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı
kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre
yoksulluk oranı 2019'da yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Hanehalkı tipine göre
yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 12,3'ünün, tek
çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 20,3'ünün, geniş ailelerden oluşan
hanehalklarının yüzde 27,7'sinin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden
oluşan hanehalklarının ise yüzde 14,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı
gözlendi.
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Tek kişilik aile sayısı arttı
ADNKS sonuçlarında ayrıca, 2014'te yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden
oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020'de yüzde 17,9'a yükseldiği görüldü.
Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014'te yüzde 67,4 iken geçen yıl
yüzde 65,2'ye düştü. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir
çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı aynı dönemde yüzde
16,7'den yüzde 14'e geriledi. Türkiye'de 2020'de toplam hanehalklarının yüzde
9,7'sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları teşkil etti. Toplam
hanehalklarının yüzde 2,2'sini baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 7,5'ini ise anne ve
çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu görüldü.
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Bloomberg’den Türkiye yorumu:
Bölgesel resetleme gündemde
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, son dönemde Türkiye'nin
Körfez ülkeleriyle yakınlaşması ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.
Bloomberg, "Türkiye, Suudi Arabistan'la görüşerek bölgesel ilişkileri
resetlemek istiyor" dedi.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Türkiye’nin son dönemde Körfez ülkeleriyle
arasını iyileştirmek için çaba içinde olduğunu yazarak kapsamlı bir analiz hazırladı.
“Türkiye, bölgesel ilişkileri resetlemenin bir parçası olarak Suudi Arabistan’la
görüşmek istiyor” başlığının kullanıldığı makalede, “Türkiye, gelecek hafta Suudi
Arabistan’a bir ziyaret planlayarak Arap dünyasındaki etkisini artırmak istiyor”
yorumunu yaptı.
Bloomberg’in makalesinde, “2018’de İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürülen
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından gelecek hafta düzenlenecek ziyaret o
zamandan beri bir ilk olacak. 11 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan ziyaretten önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ilişkileri iyileştirmenin
yollarını bulmak için Salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti” ifadesi
kullanıldı.
BIDEN’IN İSTEDİĞİ OLUYOR
Bloomberg, “Türkiye, Libya ve Suriye’deki sorunları çözmek ve bölgesel ticaret ve
enerji konusunda oluşan gerilimi azaltmak için Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri’yle ilişkilerini resetlemek istiyor. Bu hamle ABD Başkanı Joe Biden’ın
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Kasım ayında seçimi kazanmasından sonra istediği Orta Doğu’daki ilişkilerin yeniden
geniş ölçekte düzenlenmesi hamlesiyle eş gidiyor” iddiasını ortaya attı.
Makalede, “Erdoğan yönetiminde Türkiye, Müslüman Kardeşler’in destekçisi oldu ve
bu siyasi hareket birçok Arap hükümeti tarafından yönetime tehdit olarak görülüyor.
Türkiye’nin Riyad ve Abu Dabi’yle ilişkilerini düzeltmek için Müslüman Kardeşler’e
desteğini kesip kesmeyeceği belli değil. Suudi Arabistan, Türk işletmeler için
bölgedeki en büyük pazarlardan biriydi. Türk şirketler geçen yıl Suudi yetkililerin Türk
mallarının geçişine izin vermediğinden yakınmıştı. Kaşıkçı cinayeti sonrasında gerilen
ilişkilerle birlikte Türk ithalatçıların verilerine göre ithalat yüzde 90 oranında azalmıştı”
denildi.
“ERDOĞAN BAZI ADIMLAR ATTI”
Türkiye ile Mısır’ın 2013’te Muhammed Mursi’nin devrilerek Cumhurbaşkanı Sisi’nin
göreve gelmesiyle ilişkilerinin kötü bir hale geldiğini aktaran Bloomberg, iki ülkenin
birçok konuda sık sık karşı karşıya geldiğini yazarak, “Erdoğan son aylarda ilişkileri
iyileştirmek için bir takım adımlar attı ve Türkiye’nin Mısır ile deniz sınırı konusunda
anlaşmayı umut ettiğini söyledi” ifadesini kullandı.
Öte yandan Mısır ve Türkiye arasında uzun zamandır ilk kez yapılan üst düzey
görüşmeler dün tamamlandı. Reuters, Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra yapılan
ilk üst düzey görüşmede birçok konunun gündeme geldiği duyuruldu.
İki ülkenin bakan yardımcısı düzeyinde yürütülen ve Kahire’de gerçekleşen resmi
görüşmelerinden sonra Dışişleri Bakanlığı’ndan dün akşam yazılı açıklamada,
“Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak
üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması
ihtiyacı üzerinde durulmuştur” denildi.
MÜSLÜMAN KARDEŞLER LİDERLERİ İADE EDİLMEYECEK
Açıklamada görüşmeler “samimi havada ve kapsamlı içerikte” olarak nitelendi.
Açıklamada iki ülkenin görüşmenin sonuçlarını değerlendirdikten sonra atılacak
adımları kararlaştıracağı ifade edildi.
Mısır’dan iki istihbarat kaynağı Reuters’a konuşarak iki ülke arasında Libya
konusundaki sorunları gidermek amacıyla Libya’nın da katılacağı üçlü bir toplantı
düzenlemek üzere Ankara’nın hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti. Aynı kaynaklar
heyetin, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler liderlerini Mısır’a iade etmeyeceğini de
belirttiğini ifade ettiler.
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Fuat Oktay yanıtladı: Tam kapanma
uzar mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma süreciyle ilgili,
"Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde
yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında katıldığı programda
koronavirüsle mücadeleyle ilgili sorulara yanıt verdi. Oktay, tam kapanmanın bir hafta
uzatılma ihtimaliyle ilgili de net konuştu: Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay NTV canlı yayınında gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu:
"Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük
verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye
çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.
Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile
bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok
daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli
olduğunu gösterdi veriler.
KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?
Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai
karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde
yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti
Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü
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etkilendi.
Sanayi sektöründe Türkiye tarihinin en başarılı yılını kapatacağız. Burada hem
toplumumuzun sağlığını korumak diğer yandan da bir yılı aşan kısıtlamalar
döneminde hizmet sektöründeki esnafımızın biraz daha canlanmayı sağlarsak salgın
yönetiminde daha ileri bir aşamaya gelmiş oluruz.
MUHALEFETİN YETERİNCE DESTEK VERİLMEDİ İDDİASI
Yanıtlamaya gerek var mı bilmiyorum. Muhaşlefet bir şey üretmek üzerine
kurgulanmamış. Yalanlar üzerine kurulu bir politika üretiyorlar. Niye biz çok iyi
yönettik? Çok güçlü bir sağlık altyapısı ile girdik. Vatandaşlarımızı aldık Türkiye'ye
getirdik. 30 yıl öncesinin Türkiyesi'nin bunu yapması mümkün müydü? Toplumun
güvendiği bir lider olduğu zaman da muhalefet ne derse desin gidin sokağa
cumhurbaşkanına güvenen bir toplum görürsünüz. Önceki gün bir iftarımız vardı.
Farklı dini cemaatlerin, Diyanet İşleir Başkanımızın da olduğu bir iftardaydı. Oradaki
birisi aynen şunu dedi: ''Biz öyle bir şey yaşıyoruz ki sadece Türkiye'de bulunan birisi
olarka söylemiyorum, dışarıda bulunan diğer dini gruplarla da görüşüyoruz. Allah
Kovid'den korusun, yakalanacak da Türkiye'de yakalanalım, ya da Türkiye'ye
ulaşmayı nasip etsin''... 600 milyara yaklaştı dedim, bir genel başkan yardımcısı
'Hayal görüyorlar' demiş. Hesanı kitabı bilmedikleri için algı operasyonuna girerler,
klasik. Rakamlar net.
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Çavuşoğlu: Mısırla istikşafi
görüşmeler olumlu havada geçti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır heyetlerinin
Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin olumlu havada geçtiğini
belirterek, "Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek
adımlar konusunda görüşmeler devam edecektir." dedi.

TRT Haber'de Mısır temaslarıyla ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Mısır'ın daveti
üzerine Türk heyetinin Kahire'ye gideceğini daha önce duyurduğunu hatırlattı.
Çavuşoğlu, "Ortak açıklamada da vurgulandığı gibi pozitif bir atmosfer içinde
görüşmeler yapıldı. İkili ilişkilerde neler yapılabilir bunu ele aldı arkadaşlarımız."
ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların da değerlendirildiğinin altını
çizerek, "Libya, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz konusu hepimiz için önemli. Mısır için de
önemli. Her zaman söylüyoruz, Mısır'la burada yapabileceğimiz bir iş birliğinden Mısır
da çok karlı çıkacaktır. İlişkiler o noktaya geldiği zaman bunları da elbette görüşürüz."
değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Daha sonra hangi adımlar atılabilir, bu konularda da yine birlikte görüş alışverişinde
bulunacağız. Neden olmasın, şimdi Kahire'de bir görüşme oldu, ilerde (Mısır) Dışişleri
Bakanı Samih Şukri ile... Biz zaten geçmiş dönemde de New York marjında olsun,
Suriye Destek Grubu Toplantıları marjında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantıları
marjında (görüştük), Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz bazı toplantılara da katılmıştı.
Zaten her zaman bu anlamda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. En son biliyorsunuz,
ramazan tebriki için de beni aramıştı. Gemi kazasında ben kendisini aramıştım,
yapabileceğimiz bir şey var mı, diye. Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek
için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecektir."
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"Türkiye-AB ilişkilerinde Almanya'nın önemli, kritik bir rolü var"
Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin geçen yıllara göre çok iyi noktalara geldiğini
belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki üst düzey temaslara dikkati çekerek, "Daha iyi
noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta Almanya'yla olan bu ilişkilerimizdeki
gelişmenin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yansıdığını da görüyoruz. Gerek
Doğu Akdeniz konusunda gerekse Türkiye-AB ilişkilerinde Almanya'nın önemli, kritik
bir rolü var." dedi.
Çavuşoğlu, Almanya'nın Doğu Akdeniz ve diğer konularda dürüst bir arabulucu
görevi üstlendiğini vurgulayarak, "Türkiye ile AB arasında daha pozitif bir atmosferin
yaratılmasında da Almanya AB'nin en önemli üyelerinden bir tanesi. Çok önemli
katkısı oldu." diye konuştu.
Türkiye- Almanya ilişkilerindeki pozitif atmosferin ekonomik ilişkilere de yansıdığını
anlatan Çavuşoğlu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ikili
ticaret hacminin artarak 37,7 milyar dolar olduğunu, bu yıl ilk 4 ayda 14 milyar dolara
yaklaştığını ve böyle devam ederse yıl sonunda 40 milyar doları aşmasının
öngörüldüğünü belirtti.
"Bu aşıyı yapmamız lazım"
Çavuşoğlu, iki ülke arasında geçen yıl geliştirilen sağlıklı turizm konsepti iş birliğinin
bu yıl tüm Avrupa'da yankı yarattığını söyleyerek, bugünkü temaslarında bu iş
birliğinin devam ettirilmesi konusunda da mutabakata vardıklarını vurguladı.
Bugün Türkiye'nin salgın döneminde turizm alanında aldığı tedbirlere ilişkin
açıklamasının yanlış yorumlandığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Kastımız gayet açık, net. Sektörel bazda aşılamalarımız var. Turizm sektöründe
çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Sadece turisti korumak için değil, kendi
vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Diğer taraftan
'turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik
tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net. Ayrıca, 'sadece
turisti korumak için bu aşılama yapılıyor' demek yanlış. Bugün Türkiye'de (aşılamada)
yüzde 26'ya ulaştık hem çift doz hem tek doz ikisi beraber. Vatandaşımızı korumak
için yapıyoruz. Çalışanlarımızı da korumamız lazım. Bir de, yerli turist dediğimiz kendi
vatandaşlarımız da havalar ısındıkça tatile çıkacak. Kendi vatandaşlarımızın da aynı
şekilde güvenli, sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirmek için bu tedbirleri alıyoruz. Bunu
alıp da aşılamayı başka bir yere çekmenin hiç bir anlamı yok. Bunu yapanlar ancak
kötü niyetli olanlardır. Bunu buradan açıkça söylemek isterim. Bizim söylediklerimiz,
tüm cümle okunduğu zaman gayet sarih, net ve güvenli turizm için söylediklerimiz.
Yoksa turist için vatandaşımızı heba etme veya feda etme gibi bir şey yok. Aşının da
yanlış bir şeyi yok, aşı vatandaşlarımızı Kovid-19'dan korumak için yapılmaktadır."
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ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Hakan
Atilla kararı
ABD, Borsa İstanbul'un eski genel müdürü ve Halkbank'ın eski genel
müdür yardımcısı Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın alt birimlerinden olan Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin yayımladığı
kararda Atilla'nın İran'a yönelik yaptırımların delinmesi suçunu işlediği belirtilerek
ticaret yapmasının yasaklandığı ifade edildi.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, bu kararın Atilla'nın hüküm giydiği tarih itibarıyla 10
yıl boyunca geçerli olacağı aktarıldı.
Atilla'nın kendisinin, Atilla'nın atadığı temsilcilerin ya da çalışanların direkt ya da
dolaylı olarak ABD ile ilişkili mal, yazılım ve teknoloji ihracatı ya da ithalatı
yapamayacağı vurgulandı.
Metinde kararın Atilla'nın cevabının incelenmesinin ardından alındığı da belirtildi.
Atilla'nın bu karara itiraz etmesi için 45 gün süresi olduğu da ifade edildi.
Atilla, Halkbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde ABD hükümeti
tarafından, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle
suçlu bulunmuş ve 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye dönüşünün
ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla mart ayında
görevinden istifa etmişti. Halkbank davası ise temyiz sürecinde devam ediyor.
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Sahi biz bu Merkez Bankası
operasyonunu niye yaptık?

Alaattin AKTAŞ
07 Mayıs 2021 Cuma

✔Ağbal'ın görevi devrederken bıraktığı faize iki toplantıda da dokunulmadı.
Ama kur o dönemin yaklaşık yüzde 15 üstünde.

✔ Merkez Bankası'nın yeni yönetimi faiz dışında çok daha farklı ve önemli
kararlar alıyor da bu kamuoyunun gözünden kaçıyor olabilir mi?
Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı oldu; politika faizini yüzde 10.25’ten önce yüzde
15’e, ardından yüzde 17’ye çıkardı. İki ay değiştirilmeyen faiz mart ayında yüzde 19'a
yükseltildi.
Şahap Kavcıoğlu başkanlığa getirildi; faiz yüzde 19’du, nisan ayındaki Para Politikası
Kurulu toplantısından sonra dünkü toplantıda da faiz bu düzeyde tutuldu.
Naci Ağbal görevi devraldığında 8.50'yi zorlamakta olan dolar, bu atamayla birlikte
hızlı bir gerileme eğilimi içine girdi. Dolar, faizin yüzde 19’a çıkarıldığı dönemde bir
ara 7 liranın da altını gördü.
Şahap Kavcıoğlu başkan olduğunda faize zaten hemen dokunamazdı, o günlerde
PPK toplantısı yoktu. Bu yüzden bir faiz indirimine gitmek için PPK’yı olağanüstü
toplamak gerekiyordu, dolayısıyla faiz değişmedi ama dolar bir anda kendini yeniden
8 liranın üstüne attı. Dolar, politika faizi nisandan sonra mayıs toplantısında da
görece yüksek olan yüzde 19’da tutulmasına rağmen hala 8.30 dolayında.
★★★
Naci Ağbal bankacı kökenli olmamasına, hele hele merkez bankacı hiç olmamasına
rağmen başkanlık koltuğuna oturduğunda ortalık bir anda sakinleşmişti. İster geçici,
ister kalıcı; ama bir sakinlik yaşanmıştı. Çünkü piyasa oyuncusu dediğimiz kesimler
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“paralarını ürkütecek birilerini” istemiyordu. İstenen, çok zikzak çizmeyen, hatta hiç
çizmeyen istikrarlı bir uygulamaydı. Piyasa Naci Ağbal’ın şahsında bunu bulmuştu.
Artık faizi “izin verilen sınırların ötesinde artırdığı için” mi, yoksa iddia edildiği gibi 128
milyar doların üstüne gittiği için mi bilinmez, Naci Ağbal hiç beklenmedik bir anda
mart ayındaki faiz kararını açıkladıktan hemen sonra görevden alındı.
Yerine de, yazarlık günlerinde “Faiz düşürülmeli” görüşünü savunan bankacı kökenli
eski siyasetçi Şahap Kavcıoğlu getirildi.
Ama piyasa yeni başkana hiç kredi açmadı.
Kavcıoğlu iki toplantıdır faize dokunmadı, oran hala yüzde 19. Ama kur, görevi
devraldığı dönemin neredeyse yüzde 15 üstünde.
Son günlerde çok tekrar ettik ama bir kez daha belirtelim; döviz, kasımdan nisana
herhalde durduk yere V çizmedi.
★★★
Şimdi sorma hakkımız yok mu:
“Sahi biz başkanlık operasyonunu niye yaptık?”
Öyle ya, sıradan bir bürokrat değil değiştirilen, Merkez Bankası Başkanı.
Bu değişikliği yapmakla bir kazanç elde etmemiz gerekir. Var mı ortada bir kazanç?
Ne gezer; tam tersine bir dizi kayba uğramışız.
Soru, kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi dönüp duruyor:
“Görülebildiği kadarıyla bir kazanç elde edilemediğine göre, hatta tam tersine ülke
ekonomisi için önemli zararlar ortaya çıktığına göre, bu operasyona niye gerek
duyuldu?”
Hani Kavcıoğlu göreve gelince faiz indirseydi, doğru bir karar olup olmadığı ve
sonuçları ayrı bir konu, bir faiz indirimine gidilseydi, şunu söylemek mümkündü:
“Naci Ağbal da söz dinlemedi, faizi çok artırdı, bu göreve de faizi düşürecek başka bir
isim atandı.”
İyi de faiz de inmiyor, iki aydır sabit. Faiz, Merkez Bankası’nın daha önceki toplantı
açıklamalarında olduğu gibi dünkü toplantı açıklamasında da yer alan ifadeye göre
kolay kolay da inmeyecek.
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Yine aynı soruya geliyoruz değil mi...
Kedi kuyruğunun peşinde dönüp duruyor işte...
TERS PARA İKAMESİ Mİ, NEREDE...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantılarından sonra yapılan açıklamalarda
hep ters para ikamesine dikkat çekiliyor. Yani vatandaş dövizden vazgeçip TL’yi
tercih edecek.
Ne var ki bırakın ters para ikamesi lehine bir gelişme yaşanmasını, tersi oluyor.
Merkez Bankası’nın dün açıkladığı veriler...
Mevduat ve katılım bankalarında nisan sonu itibarıyla toplam 3.6 trilyon lira mevduat
var. Bu tutarın 1.6 trilyonu TL cinsinden, 2 trilyonu ise döviz cinsinden.
Yani toplamda TL cinsi mevduat yüzde 45, döviz cinsi ise yüzde 55 pay alıyor.
Hani gidişat döviz hesaplarının payının azalması yönünde olsa, “Galiba zamanla
olacak, gidişat iyi” diyebileceğiz. Oysa tam aksine döviz cinsi mevduatın payı giderek
artıyor. Bir yıl önce nisan sonunda TL cinsi mevduatın payı yüzde 49, döviz cinsi
olanların payı yüzde 51’di. Döviz hesaplarının payının son bir yıldaki artışında kurdaki
yükselme de etkili oldu.
Geçen yıl nisan sonunda 223 milyar dolar olan bankalardaki döviz tevdiat hesapları,
bu yıl nisan sonunda 253 milyar dolara yükseldi.
Bu arada Naci Ağbal’ın göreve geldiği ve faizin artırıldığı dönemde döviz
hesaplarında birkaç haftada gözlenen ve daha sonra yerine konulan 12 milyar
dolarlık gerileme yanıltmamalı. Döviz hesaplarından hemen TL mevduata ya da
başka yatırım araçlarına geçebilecek bir kesim mutlaka vardır ve bu hızlı hareketi
gerçekleştirenler onlardır. Zaten söz konusu tutar, toplam hesap içinde yüzde 5’i bile
bulmuyor. Bizim gerçek bir ters para ikamesinden söz edebilmemiz için döviz
hesaplarında çok daha yüklü bir çözülme gerekir; ne var ki o da bu yönetim anlayışı
ve güvensizlik duygusuyla hiç mi hiç mümkün görünmemektedir.

27

07.05.2021

Hastaneye, 30 kilometreden “şişe
su” taşımak…

Ferit Barış PARLAK
07 Mayıs 2021 Cuma
Alanı görerek/duyarak/dinleyerek…
Alanın özelliklerini/geçmiş uygulama sonuçlarını bilerek…
Yapılmış hataları eleyerek…
Kısacası;
“Alanda yaşayarak”/“yaşayanı dinleyerek” alınır, “alan ile ilgili karar”…
***
Bu yol izlenerek alınan karar:
Verimliliği/hızı artırabilir…
Maliyetleri/israfı azaltabilir…
İhtiyacımız olan “doğru ekonomi modelini” sağlayabilir…
***
Savcı arkadaşım aradı dün:
“Hastanede su sırasındayım!” diye başladı…
“Hastaların dışarıdan su siparişi vermesi yasak…
Koronavirüslü hasta için, refakatçi de yasak…
Doktorlar da bol su içmeyi zorunlu tutuyor…” diye devam etti…
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***
“Sonrasını anlatmama gerek var mı!?”
***
“9 gündür, hastaneye şişe su bırakmak için 60’ar km yol yapıyorum…
Su bırakmaya gelenlerle, kapalı alanda 1 saat sıra bekliyorum…”
***
Bu dönemde, binlerce kişiyi, kapalı alanda toplamak…
Toplamda milyonlarca kilometrede harcanan yakıtı/zamanı hesaplayamamak…
“1 şişe su” kararı ile ülkeye 1-2 baraj maliyeti çıkarmak!
VELHASIL…
Çek kararı…
Fabrikalar üretime devam ederken, fabrikanın temizliğinden sorumlu şirketlerin
“ticaret” alanında olması nedeniyle kapalı olması kararı…
Doktorlar, hemşireler çalışırken; kreşlerin kapatılması, bakıcıların sokağa
çıkamaması kararı…
Gibi binlerce, alanı dinlemeden alınan, verimsizliği tetikleyen karar…
***
Unutmayalım:
Faiz, döviz, enflasyon gibi sıkıntılarımızın temelinde de/çözümünde de bu mikro
kararlar var…
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Abdulkadir Selvi

Anket mi algı yönetimi mi
7 Mayıs 2021
Kamuoyu araştırmalarını dikkatle takip ederim. Ne yazık ki son dönemde anket
firmaları kamuoyunun nabzını tutmaktan ziyade algı operasyonları yapıyorlar.
Böylece kendi inandırıcılıklarına darbe vuruyorlar. Anket firmaları artık
kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri olarak değil, kamuoyunu
manipüle eden firmalar olarak görülmeye başlandı.
Kamuoyu araştırma şirketlerinin en büyük sermayesi inandırıcılıklarıdır.
ANKET BORSASI
Her seçime giderken anket borsası açılıyor. Ama bu kez borsa erken açıldı. Sanki
ihaleye çıkılmış gibi. AK Parti’yi en düşük gösteren ihaleyi alacak gibi. Şimdilik yüzde
30’un altına indirdiler. Yakında yüzde 20’nin altına çekeceklerinden eminim.
Sanıyorum ihale en fazla verenin üstünde kalacak.
Muhalefeti bir motivasyon içinde görüyorum. Ama bunun boyu nedir, Millet İttifakı
birbirinden mi oy alıyor, iktidar ve muhalefet arasında geçişkenlik yaşanıyor mu?
Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bunları görmeliyiz...
AK PARTİ ANKETLER İÇİN NE DİYOR?
Anket firmalarının AK Parti’nin oylarını düşürmek için yarıştıkları bir dönemde AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’le konuştum. Şen, araştırmaların
yapıldığı AR-GE’den sorumlu. Ayrıca GENAR Araştırma Şirketi’yle AK Parti
kurulmadan önce de bu işin içinde olan birisi.
Dikkat edin Mustafa Şen’e oy oranlarını sormadım. Netice itibarıyla o da AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı.
MUSTAFA ŞEN’İN SORUSU
Mustafa Şen söze, “Bir kısım, anketler üzerinden algı operasyonu yapıyor. Aynı
isimler 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan birinci turda
kazanamıyor, ikinci tura kalıyor diyorlardı. Ne oldu? Erdoğan ilk turda
kazandı” diye başladı.
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Günümüze geldik. Anketleri konuştuk. Mustafa Şen, “Şimdi bu arkadaşların hangi
sözüne güvenelim, nasıl inanalım? AK Parti yüzde 30’un altına düştü, diyorlar.
Peki bunu hangi veriye dayalı olarak yapıyorsun diye sıkıştırdığımızda ise
Türkiye’nin toplam nüfusu esas alındığında bu sonuç çıkıyor, diyorlar. Seçmen
bazında değil, diyorlar. Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim
anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor” diye konuştu.
TEMEL ELEŞTİRİ
Mustafa Şen, 30-35 yıldır kamuoyu araştırmasıyla uğraştığını söyledi. Yani
çekirdekten yetişme.
Anketlerle ilgili temel bir itirazda bulundu. “Biz seçimlerde neyi esas alıyoruz? Bir,
sandığa giden seçmenleri esas alıyoruz. İki, seçim sonuçları ise geçerli oylar
üzerinden ilan ediliyor. Türkiye’nin nüfusu 83 milyon ama örneğin 57 milyon
seçmen varsa bunun hepsi de oy kullanmıyor. Yüzde 80-85’i sandığa giriyorsa,
yüzde 10-15’i oy kullanmıyor. Seçim sonuçları ise kullanılan oylar değil, geçerli
oylar üzerinden hesaplanıyor. Bu durumda toplam nüfus üzerinden anket
sonucu açıklamak, manipülasyondur. Ayrıca öyle açıklasalar dahi gerçek öyle
değil. Zira toplam nüfusta bile AK Parti’nin oyları hiçbir zaman yüzde 35’in
altına düşmüyor” dedi.
ÇAĞRI
Sonra meslektaşlarına bir
çağrı yaptı.
“Ben bu anket firmalarını:
1- Bilimsel uzmanlık ilkelerine uymaya davet ediyorum.
2- Bilimsel etik ilkelerine uymaya davet ediyorum” dedi.
İşin ahlaki boyutu açısından Mustafa Şen’in çağrısını yerinde buluyorum.
AK PARTİ ANKET YAPTIRIYOR MU?
Mustafa Şen, anket yaptırdıklarını belirtiyor. Anketlerde kararsızların ikinci parti
çıkması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor.
“Bizim kısa bir süre önce sonuçlanan ve Türkiye genelinde 5 bin katılımcı ile yüz yüze
görüşme yöntemiyle yaptığımız anket bize bir şeyi daha gösteriyor. Bu
arkadaşlar, ‘kararsızların oranı çok yükseldi’ diyorlar. Yüzde 20’ye, yüzde 30’a
çıkaranlar oluyor. Bizim anketlerimizde kararsızlar, cevap vermeyenler ve ‘henüz
kararımı oluşturmadım’ diyenlerin oranı yüzde 10-12 oranında çıkıyor. Ama gerçeği
saptıranlar kararsızların oranı ‘yüzde 20-30 oldu’ diyorlar. Bu işlerini düzgün
yapmadıkları anlamına geliyor. Çünkü Türk toplumu, politize bir toplumdur. Bunu her
seçimde görmek mümkündür” dedi.
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POLİTİZE TOPLUMDA KARARSIZ OLMAK
Mustafa Şen bir noktaya dikkati çekti. Hem toplum kutuplaştı deniliyor hem de
kararsızların oranı yüksek çıkarılıyor. Oysa kutuplaşma ile kararsızlık birbirine zıt ve
birbirini ortadan kaldıran iki durum.
Mustafa Şen de o noktaya değindi. “Kutuplaşmış toplumlarda kararsız sayısı
minimuma iner. Öyle 15’lerde, 20’lerde, 30’larda olmaz. Bu durum arkadaşları
yanlışlayan önemli bir veri olarak önümüzde duruyor. Bu anketleri yapanların
biraz ofislerinden dışarı çıkıp, seçmenlerin arasında olmaları gerekiyor. Bunu
yapanlar bilerek, tasarlayarak ve taammüden gerçekleri öldürüyorlar. Yalan
söylüyorlar” diye konuştu.
Anket sonuçlarını tartışmaya devam edeceğiz.
DENİZ GEZMİŞ, KENAN EVREN’İN EVİNDE SAKLANMIŞ
BİRİ devrimci gençlik lideri, diğeri 12 Eylül Darbesi’nin lideri. Kenan Evren’in
hayatında saklayacağı en son şey Deniz Gezmiş olurdu herhalde.
12 Eylül’de “Bir sağdan, bir soldan” diye ülkücü ve solcu gençlerin idamına karar
vermiş olan Kenan Evren’den söz ediyoruz.
EVREN’İN TANDOĞAN’DAKİ EVİ
Ben de Deniz Gezmiş işini Kenan Evren’in anılarını okurken öğrendim.
Zaten Kenan Evren de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kendi evinde
saklandığından sonradan haberdar olmuş. Önce Kenan Evren’in anılarından o
bölümü aktaracağım.
“Bir aralık gazetelerde Ankara Tandoğan meydanındaki bir evde, Deniz Gezmiş
denen teröristin misafir edildiğinin anlaşıldığı, evin mühürlendiği ve evdeki
kiracı karı kocanın gözaltına alındığı haberini okudum. Gazetedeki adres ve
basılan resim, bizim evin adresiydi.”
O sırada Kenan Evren, Trabzon’da 11. Kolordu Komutanlığı yapıyor. Konya’da 2.
Ordu Komutanlığı’nda Kurmay Başkanlığı yaparken, Ankara’daki evini askerliğini
asteğmen olarak yapıp terhis olan bir doktora kiraya veriyor. Ancak doktorun
karısının Deniz Gezmişlerin arkadaşı olduğunu bilmiyor. Kocası nöbetteyken Deniz
Gezmişleri evinde sakladığını sonradan öğreniyor. Haberi gazetede okuduktan sonra
atlayıp Ankara’ya geliyor. Evi açtırıyor. “Ev berbat olmuştu ama bir odada kilitli
olan eşyalarımıza dokunulmamıştı” diyor.
DENİZLERİN İDAMI
Dün Deniz Gezmişlerin idam yıldönümüydü.
Evren’in anılarını aktarırken bir yandan da düşündüm. İnsanların yaş günü olur,
evlilik yıldönümü olur. Ama bizim ülkede idam yıldönümleri yaşanıyor. Yazık oldu
Denizlere. Gençlere kıydılar.
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Esfender KORKMAZ

Çıkış yolu çok zor ve zahmetlidir (3)
6 Mayıs 2021 Perşembe

Önceki gün ve dün bu köşede krizden çıkış için, kurumsal ve yapısal sorunların
çözümü için önerilerde bulunmuştum.
Kısa ve orta vadede yapılacaklara gelince;
1 - Kısa ve orta dönemde para, kur ve dış ticaret politikası değişmelidir. Dalgalı kur
politikası, cari açıkları ve dolarizasyonu tırmandırmıştır. Merkez Bankası bağımsızlığı
zedelendi. MB prestij kaybetti. Dalgalı kur politikasını, iki veya üç yılık geçici bir
zaman içinde değiştirmek ve Çin'deki gibi yarı-sabit kur sistemine geçmek; aynı
zamanda da MB yasasını değiştirerek bankanın TL yanında kuru da gözetmesini ve
bankanın tam bağımsızlığını sağlamak gerekiyor. (İktisatta Marcus Fleming ve
Robert A. Mundel tarafından 1960 başlarında geliştirilen, sabit döviz kuru, serbest
sermaye hareketleri ve bağımsız para politikası imkansız üçlemesi, Türkiye
şartlarında geçerli değil.)
2 - Aynı paralelde sıcak para haraketlerini kontrol etmek gerekir. Sıcak paranın,
spekülatif sermayenin cirit attığı ekonomilere, yeni yatırımlar için doğrudan yabancı
yatırım sermayesi girmez. Spekülatif sıcak para hareketlerini, vergi dışında Merkez
Bankası'na binde bir karşılık alarak kontrol etmek gerekiyor.
3 - Doğrudan yabancı yatırım sermayesi teşvik edilmelidir. Doğrudan yabancı
sermaye çekmenin önündeki bürokrasi ve bürokrasinin finansmanı ortadan
kaldırılmalıdır.
Örnek vermek gerekirse: Volkswagen Türkiye'de yatırım yapmak istedi ama vazgeçti.
Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine
sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı
sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi
bekleniyordu.
Volkswagen'in yatırımdan vazgeçmesinin, pandemi gibi açıklanan nedenleri akla
yakın değil. Zaten yatırımın tamamlanması pandemi sonrasına kalıyordu. Ben
nedenini bürokrasinin ağır maliyetine bağlıyorum. Başımdan geçtiği için biliyorum.
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Yatırım projeleri, imar planları için devlete, özellikle çevre ve şehircilik bakanlığına
yüksek harçlar ve paralar ödeniyor.
4 - Kamu kaynakları etkin kullanılmalıdır. Bütçeye yeniden Meclis ve Sayıştay
denetimi getirilmelidir. Meclis denetimi dışındaki fonlar ve uygulamalar kaldırılmalı;
tüm kamu sektörünü kapsayacak, "global bütçe" uygulamasına gidilmelidir.
5 - Varlık Fonu kaldırılmalıdır. Bütçeden yapılan popülist harcamalar ve şatafat
giderleri, her şehirde bir fabrika yapmak ve halka iş dağıtmak için kullanılmalıdır.
6 - Dolaylı vergiler düşürülmeli, asgari ücretin tamamı vergi dışı tutularak, halkın satın
alma gücü artırılmalıdır.
7 - Kamuda yolsuzluklar için ağır müeyyide getirilmelidir. Zira yolsuzluklar kamuda
mal ve hizmet maliyetlerinde verimliliğin düşmesine ve maliyetlerin artmasına neden
olur.
8 - Kamu-Özel İşbirliği Kanunu tamamıyla kaldırılmalıdır. Bu yolla yapılan yatırımların
halka maliyeti yüksektir. Talep garantisi dünyanın hiçbir ülkesinde ve hiçbir
uygulamada yoktur. Talep garantisinin altında halkın aleyhine yanlışlar yatıyor. Bu
yolla yapılan, köprü, tünel, yol, hastaneler, cari yatırım değeri ile devletleştirilmelidir.
Devletleştirme ödemeleri, bu kapsamda yapılan yatırım gelirleri ile karşılanmalıdır.
9 - Tarımsal destekler AB seviyesine çıkarılmalıdır. Milli gelirin en az %1'i alt sınır
olmalıdır. Organik tarıma daha yüksek teşvikler verilmelidir. Tarım sektörüne spesifik
ve acil müdahaleler yapılmalı; tarımsal destekler artırılmalıdır.
10 - Elbette bütün reformlar, siyasi, sosyal ve ekonomik iyileştirmeler, yeni bir
kalkınma planı içinde yapılmalıdır.
Netice olarak; Çıkış çok zordur ve zaman alır.
Bilmek gerekir ki, otokrasi yoluna giren hiçbir iktidar, ben yapamadım diye çekilmez.
Ama 20 yıllık negatif birikimin devam etmesi toplumu daha da zor duruma sokacaktır.
Bunun içinde Halkın tepkisi artmıştır. Erken seçim çözümü hızlandırır.
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İbrahim Kahveci

Öz yurdunda parya!
69 yılının en uzun gecesinde doğduğumdan henüz aşı için yaşım tutmuyor.
Mesleki olarak ise Cumhurbaşkanlığı İletişimle henüz iletişim kuramadık. Yani
anlayacağınız basın kartı vs hikaye. Geriye SGK 212 çalışma şartı kalıyor. Kayıtlarda
212 olmasına rağmen e-nabız bize yine 3 sıfır gösteriyor.
Anlayacağınız aşı karnesi işimiz Sağlık Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı ile çözülecek
gibi değil.
Sağ olsun Dışişleri Bakanımız.
“Turistin görebileceği herkesi mayıs ayında aşılayacağız” dedi.
Dün birden seviniverdim. Turist görmeye gidersem aşı olma ihtimalim de olacak. Ama
aklıma takılan soru şu: Turistin bizi görme ihtimali göz mesafesi mi? Yoksa fiziki
temas mesafesi mi? Yani kaç metre yaklaşırsak aşı ihtimali artabilir?
***
Yaşadıklarımız espri değil elbette. Günlük vaka sayıları 60 binlerin üzerine çıktığında
dahi bir açıklama gelmemişti. Ne zaman ki turist gelmeyecek krizi çıktı, işte o zaman
kapanma geldi.
Turist bizim için önemli.
Onlar olmasa kapanmayacak ve günlük ölüm sayısı artmaya devam edecekti. Ama
bir kısmımız en azından turistler sayesinde yaşamış olduğumuzu bilelim.
Eğer 128 milyar doları satmamış olsaydık döviz ihtiyacımız bu kadar kuvvetli
olmayacaktı. O zaman belki Biden’e sözde soykırım tanımasından dolayı rahat bir
“Eyyyy...” de çekebilirdik.
Ama olmadı işte.
Kasada döviz pozisyonu eksi.
Turist gelsin ki döviz getirsin.
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Para bizim için önemli. Hatta para uğruna İkizdere’de Cengiz bakın neler yapabiliyor.
Para çok önemli.
***
Bir ülke düşünün;
dünyada gıda fiyatları 7 yılın zirvesinde; aynı şekilde rafta satılan gıda fiyatları da
zirvede... Ama o ülkede çiftçinin ürünü para etmiyor.
Neden mi?
Pardon Osmangazi Köprüsü’nü bir kamyon kaç liraya geçiyor? Ya YSS Köprüsünü...
İşte Binali Yıldırım söylemi ile “en pahalı hizmet olmayan hizmettir”
O yüzden çiftçi de tarlasındaki ürünleri artık yola döküyor veya hasat bile etmiyor.
Bu arada o köprü fiyatını gördünüz mü? Vatandaş aracı ile tam geçerken 147 lira
yerine 286 lira yazmış.
Ben bu konuda ÖZEL SEKTÖR HAZİNE GARANTİLİ MÜTEAHHİTLERİN HGS VE
OGS sistemlerinin bozuk olduğunu defalarca yazdım.
Millet resmen yollarda soyuluyor.
Ciddi bir soygun düzeni gibi durum var.
Umarım başınıza gelmeden uyanırsınız. Yoksa iş başınıza geldiğinde “bi şey yapın,
bi şey yapın” diye bağırmazsınız.
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