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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
7 Ekim 2020 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 

Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3061) 

–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3062) 

–– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063) 

–– İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) 

–– Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Orman 

Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3065) 

–– Yozgat İli, Merkez İlçe, Köseoğlu ve Medrese Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulanan Bazı 

Taşınmazların Çapanoğlu (Büyük) Camii Çevre Düzenleme Projesinin Gerçekleştirilmesi 

Amacıyla Yozgat Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 3066) 

–– Iğdır ve Kars İllerinde Bulunan Bazı Alanların Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme 

Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3067) 

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair 

Tezkere 

 

ATAMA KARARI 
–– Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve Üyeliklerine Yapılan 

Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/438) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 
–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2020/44, K: 2020/41 Sayılı Kararı 
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Bakın peynir ve yoğurt diye 
vatandaşa ne yedirmişler 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen yasal denetimlere rağmen, süt ürünlerindeki 
taklit, tağşişte peynire bitkisel yağ konulurken, yoğurda kıvamı için nişasta katıldığını, 
sütün içerisinden çektikleri krema ile de tereyağı yapıldığı açıklandı. Adana Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kaypak Tona ise vatandaşları 
dikkatli olmaları yönünde uyardı. 

Tüketicilerin sağlıklı  gıdaya erişebilmesi adına denetimlerini sürdüren Tarım ve 
Orman Bakanlığı,  süt ve süt ürünlerindeki taklit ve tağşişin önüne geçmekte 
zorlanıyor. 

DHA'da yer alan habere göre, Adana Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Gıda Mühendisi Deniz Kaypak Tona, süt ürünlerinde yapılan taklit, tağşişte 
peynir içerisine bitkisel yağ, yoğurtta ise kıvam beklentisini karşılamak için nişasta 
katılabildiğini açıkladı. 

"SICAK YERLERDE AÇIKTA SÜT ÜRÜNÜ SATILMAMALI" 

Konuyla ilgili konuşan, "Adana Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Deniz Kaypak Tona” Adana gibi sıcaklığın 45 dereceleri bulduğu kentlerde 
açıkta süt ürünü satılmaması gerektiğinin altını çizen Tona, pazarlara soğuk 
zincirin korunacağı dolapların kurulması gerekiyor.” dedi. 

"SÜTÜN İÇİNDEKİ KREMADAN TEREYAĞ YAPILIYOR" 

Sütün içerisinden çekilen krema ile de tereyağı yapıldığını dile getiren Tona, bu tür 
gıdaları damak tadı gelişmiş tüketicinin anlayabileceğini belirterek, "Bazen 
yayınlarda görüyoruz; yanıyor, eriyor falan. Bununla ilgili damak tadımıza özen 
göstereceğiz. Alışveriş yaptığımız yerleri seçmek gerekiyor. Fiyat politikalarına 
dikkat edebiliriz. Aynı ürün başka bir yerde iki katı fiyattaysa aradaki farkın 
neden kaynaklandığını araştırmak lazım" dedi.   

"ÜRÜN KODLARINA DİKKAT EDİLMELİ" 

Vatandaşların taklit ve tağşişten korunması için peynir gibi süt ürünlerinde TR ile 
başlayan 'onay kodlu' ürünleri almaları gerektiğinin altını çizen Deniz Kaypak Tona, 
"Üründe etiketlerin üzerinde bir elips şeklinin içerisinde 'TR' diye başlayan 
numaralar var. Mesela bizim Adana için TR01 119 diye numaralar olur. Bu, 
işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kayıtlı olduğunu gösteren bir 
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işarettir. Ayrıca ambalaj bütünlüğüne, son kullanma tarihine, etiket bilgilerine 
dikkat edilmeli. Ambalajda bir şişme, sızıntı varsa o ürün alınmamalıdır. Küflü 
peynir cinsleri var. Ancak tüketici bir beyaz peynir alacaksa ve küf varsa bunu 
almaması gerek." diye konuştu. 

 

"PAZARDAN SÜT ÜRÜNÜ ALINMASIN" 

Pastörize edilmeyen sütlerden işlenen peynirlerin, enfekte hayvanlardan insanlara 
bulaşan bakteriyel bir bulaşıcı hastalık olan brusella riski taşıdığını dile getiren Tona, 
bundan korunmak için açıktan ürün alınmaması gerektiğini vurguladı. 
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Hazine 7,1 milyar lira borçlandı 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 3 
milyar 556 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 556 milyon TL ROT satışla 
birlikte toplam satış 7 milyar 112 milyon TL'ye ulaştı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Yıl (1.379 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1.820 
Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirdi. 
 
Hazine tarafından bugün gerçekleştirilen TLREF'e endeksli ihalede net satış 1 milyar 
806,3 milyon TL oldu. Nominal satış tutarı 1 milyar 773,0 milyon TL olan ihalede 
ortalama dönemsel bileşik faiz ortalama yüzde 2,52 olarak belirlendi. Tahvilin geri 
ödemesi 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak ve tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli 
olacak. 

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise net satış 1 milyar 749,7 milyon TL oldu. Satışların 
nominal tutarının 1 milyar 749,0 milyon TL olarak hesaplandığı ihaleye 2 milyar 718,0 
milyon TL nominal teklif geldi. Ortalama bileşik faiz ise yüzde 12,98 oldu.  Tahvil 
ihalesinde satılan kağıtlar 7 Ekim 2020 Çarşamba günü ihraç edilirken İlk kez ihraç 
edilen tahvilin geri ödemesi 1 Ekim 2025 günü yapılacak. 



07.10.2020 

6 

 

MB: Çekirdek enflasyonda 'eğilim' 
bir miktar azaldı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temel mal grubundaki 

artışta dayanıklı tüketim mallarının öne çıktığını, gıda grubunda hem 

işlenmemiş hem de işlenmiş gıdanın etkili olduğunu belirtti. 

 

TÜİK'in dün açıkladığı ve beklentilerin altında gelen eylül enflasyonunu 

değerlendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temel mal grubundaki 

artışta dayanıklı tüketim mallarının öne çıktığını, gıda grubunda hem işlenmemiş hem 

de işlenmiş gıdanın etkili olduğunu aktardı. 

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, eylülde yıllık enflasyon temel mal ve 

gıdada artarken, doğal gaz fiyatları kaynaklı yüksek baz etkisiyle enerji ile hizmet 

gruplarında geriledi.  

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 

yüzde 0,97 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 11,75 olduğunu açıklamasının 

ardından TCMB'nin Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.  

Rapora göre, eylülde bir önceki aya kıyasla yıllık tüketici enflasyonuna katkısı temel 

mal grubunun 0,43 puan ve gıdanın 0,28 puan arttı. Enerji, hizmet ve alkol-tütün-altın 

gruplarının katkıları ise sırasıyla 0,33, 0,26 ve 0,14 puan azaldı.  
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Böylece yıllık enflasyon temel mal ve gıda gruplarında artarken, enerji ve hizmet 

gruplarında geriledi. Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıktı. 

Gıda grubunda ise hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda etkili oldu. Enerji yıllık 

enflasyonu doğal gaz fiyatları kaynaklı yüksek baz etkisiyle gerilerken, hizmet 

enflasyonu yavaşladı. 

Bu görünüm altında, yıllık değişim oranı B endeksinde 0,39 puan artışla yüzde 11,57 

ve C endeksinde 0,29 puan yükselişle yüzde 11,32 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış 

verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimleri ise bir miktar 

azaldı. Bu dönemde, enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seyretmeye 

devam ederken, hizmet grubunda geriledi. 

Eğitim hizmetlerinde KDV indirimi fiyatlara olumlu yansıdı 

Hizmet fiyatları eylülde yüzde 0,58 artarken, grup yıllık enflasyonu 0,99 puan düşüşle 

yüzde 10,84'e geriledi. Yıllık enflasyon ulaştırma hizmetlerinde belirgin olmak üzere 

lokanta-otel ve kira gruplarında düşüş kaydetti, haberleşme ve diğer hizmetlerde ise 

yükseldi. 

Ulaştırma hizmetlerinde yıllık enflasyon baz etkisiyle önemli ölçüde geriledi. Aylık 

fiyat düşüşünde ise yüzde 6,31 ile şehirlerarası otobüs ücreti belirleyici oldu. 

Bu dönemde lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri fiyatları yüzde 0,83 yükselirken, 

konaklama fiyatlarındaki artış yüzde 0,12 ile sınırlı kaldı. 

Diğer hizmetler grubunda kura duyarlı olan kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve 

onarımı ile dişçilik ücreti fiyatlarında artış gözlendi. Eğitim hizmetlerinde uygulamaya 

konulan KDV indirimi, fiyatlara olumlu yansıdı. 

Otomobil fiyatlarındaki artışta matrah ve ÖTV değişiklikleri etkili oldu 

Temel mal grubu enflasyonu eylülde 1,66 puan artışla yüzde 11,68 oldu. Bu 

dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel mallarda yükselirken, giyim ve 

ayakkabı grubunda geriledi. Grup enflasyonundaki artışın sürükleyicisi dayanıklı 

mallar oldu. Bu artışın belirleyicisi olarak ise döviz kuru gelişmeleri ve talep koşulları 

öne çıktı. 

Aynı dönemde, altın hariç dayanıklı mallarda fiyat artışları alt kalemler genelinde 

hızlanarak devam ederken, bu gelişmede yüzde 7,14'le beyaz eşya, yüzde 4,11'le 

otomobil ve yüzde 3,30 ile mobilya grupları etkili oldu. Otomobil fiyatlarındaki artışta 

matrah ve ÖTV değişikliklerinin de etkili olduğu değerlendirildi. 
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Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar mevsimsel ortalamalara kıyasla oldukça eylülde 

zayıf bir seyir izleyerek yataya yakın seyretti. Bu sonuçla grubun yıllık enflasyonu 

yüzde 6,79'a geriledi. Diğer temel mal grubu fiyatları ise birikimli döviz kuru etkilerine 

bağlı olarak yüzde 1,54 arttı. 

Enerji grubu fiyatları eylülde yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde tüpgaz, şebeke suyu ve 

akaryakıt fiyatlarındaki artışlar öne çıktı. Grup yıllık enflasyonu doğal gaz 

fiyatlarındaki yüksek baz etkisiyle 2,82 puan azalarak yüzde 6,77 oldu. 

Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hanehalkı, sanayi ve ticarethaneler 

tarafından kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artışın, gelecek dönemde grup 

enflasyonunu yukarı yönlü etkileyeceği değerlendirildi. 

İşlenmiş gıda fiyatlarındaki artışta ekmek ve tahıllar öne çıktı 

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu eylülde 1,44 puan artarak yüzde 14,95'e 

yükseldi. Yıllık enflasyonu 2,11 puan artışla yüzde 17,47’ye yükselen işlenmemiş 

gıda grubu bu gelişmede daha belirleyici oldu. İşlenmiş gıda yıllık enflasyonu 0,93 

puan artarak yüzde 12,79 düzeyinde gerçekleşti. 

İşlenmemiş gıda grubunda, mevsimsellikten arındırılmış veriler taze meyve ve sebze 

fiyatlarının eylülde sınırlı bir oranda yükseldiğine, diğer işlenmemiş gıda grubu 

fiyatlarının ise yatay seyrettiğine işaret etti. 

İşlenmiş gıda fiyatları eylülde yüzde 1,48 artarken, bu gelişmede ağustos ayında 

olduğu gibi yüzde 1,96'yla ekmek ve tahıllar grubu öne çıktı. Bu dönemde diğer 

işlenmiş gıda grubunda da fiyat artışları hızlandı ve yıllık enflasyon katı ve sıvı yağlar 

öncülüğünde yükseldi. 

Bu gelişmeler sonucunda, taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon 

bir miktar artarak yüzde 13,47 oldu. 

Üretici fiyatlarında artışta döviz kuru gelişmeleri belirleyici oldu 

Yurt içi üretici fiyatları eylülde yüzde 2,65 yükseldi, yıllık enflasyon 2,80 puan artarak 

yüzde 14,33 oldu. Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru gelişmelerinin 

belirleyici olduğu değerlendirildi.  

Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi 

bu dönemde belirgin ölçüde yükseldi.  
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Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubunda gerilerken 

diğer alt gruplarda yükseldi. Aylık bazda enerji fiyatları yatay seyretti. Elektrik üretimi 

ve dağıtımı, su temini ve ham petrol fiyatlarında artış gözlenirken, rafine edilmiş 

petrol ürünleri ve gaz imalatında fiyatlar geriledi. 

Bu dönemde ara malları grubu fiyat artışlarında demir-çelik, plastik ürünler, temel 

kimyasallar, kağıt ürünleri ve tekstil öne çıktı. Sermaye malı fiyatlarındaki artışta 

metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ile parça-aksesuarları ve makineler etkili 

oldu. 

Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya ve tüketici elektroniği ürünleri öncülüğünde 

yükselirken, dayanıksız tüketim mallarındaki artışta katı-sıvı yağlar belirleyici oldu. 

Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek 

devam etti. 
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Varlık Fonu’na talep gelmedi Hazine 
harekete geçti 

TFV’nin Eurobond borçlanmasına talep gelmeyince devreye Hazine 
Bakanlığı girdi. Bakanlık 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde 
dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 
yabancı bankalara yetki verdi. 

 

  
Haziran 2020’de iddialara göre, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 2 milyar dolarlık 
borçlanmaya gideceği gündeme geldi. 

Bloomberg’in aktardığına göre, Eurobond ihraç ederek bu yılın sonlarına doğru en az 
2 milyar dolarlık yeni borçlanmaya gideceği öne sürüldü. Fon, Mart 2019’da da 
Hazine garantili 2 yıl vadeli 1 milyar euro dış borç almıştı. 

Bloomberg’den Ercan Ersoy ve Kerim Karakaya’nın konuya dair bilgi sahibi 
kaynaklara dayandırdıkları haberde, yeni borçlanmanın TVF’nin stratejik varlık 
alımlarını artırdığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi. TVF’nin ihraç sürecinde 
aracılık edecek bankaları kısa bir süre içinde belirleyeceği, vade ve miktarın da daha 
sonra belli olacağı belirtildi. 

Geçen hafta da Varlık Fonu bunun için HSBC, ICBC ve Citi’yi yetkilendirdiği öne 
sürülmüştü. TVF’ye talep olmayınca devreye Hazine ve Maliyet Bakanlığı girdi. 
Önceki gün ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sitesinden yaptığı duyuruda 2020 
yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı 
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gerçekleştirmek üzere dün Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan’a yetki 
verildiğini açıkladı. Tahvil ihracından ilk gelir beklentisi yüzde 6,7 oldu. 

En son Şubat ayında dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim bir ihraç 
gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki 
verilmesinin ardından dış borçlanma duyurusu yapmayan Hazine, dün 5 yıllık yeni dış 
borçlanma yaptı. 

Bakanlık dün Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi 
tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının 
çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal 
yatırımcılara yönelik 9 Ekim 2020 valör tarihli Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira 
Sertifikası ihracı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Türkiye Varlık Fonu daha önce 1 
milyar Euro’luk borçlanmaya gitmişti. 

1.8 MİLYARLIK TAHVİL İHALESİ  

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1.379 gün) vadeli TLREF’e endeksli ve 5 yıl (1.820 
Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirdi. Hazine tarafından dün 
gerçekleştirilen TLREF’e endeksli ihalede net satış 1 milyar 806,3 milyon TL oldu. 
Nominal satış tutarı 1 milyar 773,0 milyon TL olan ihalede ortalama dönemsel bileşik 
faiz ortalama yüzde 2,52 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 17 Temmuz 2024 
tarihinde yapılacak ve tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Sabit kuponlu tahvil 
ihalesinde ise net satış 1 milyar 749,7 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarının 1 
milyar 749,0 milyon TL olarak hesaplandığı ihaleye 2 milyar 718,0 milyon TL nominal 
teklif geldi. Ortalama bileşik faiz ise yüzde 12,98 oldu. Tahvil ihalesinde satılan 
kağıtlar 7 Ekim 2020 Çarşamba günü ihraç edilirken İlk kez ihraç edilen tahvilin geri 
ödemesi 1 Ekim 2025 günü yapılacak. 
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Kayıt dışı çalışan 37 bin kişi vergi 
mükellefi yapıldı 
Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl kayıt dışı çalıştığını tespit ettiği 37 bin 

319 kişinin vergi mükellefi olmasını sağladı. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, sahada yürüttüğü denetimler sonucunda, geçen yıl kayıt dışı 

çalıştığını tespit ettiği 37 bin 319 kişinin vergi mükellefi olmasını sağladı. 

Elde edilen bilgilere göre, Başkanlık, geçen yıl sahada hedef bazlı vergi 

incelemelerini artırdı. 

Buna göre, 2019'da mükellefler nezdinde 443 bin 901 vergi denetimi gerçekleştirildi. 

Önceki yıl ise söz konusu denetim sayısı 205 bin 684 olmuştu. 

Bu kapsamda, 2018'de kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 29 bin 516 kişi için yeni 

mükellefiyet tesis ettirilirken bu sayı geçen yıl 37 bin 319 kişiye çıktı. 

Denetim uzmanları, 2019'da 4 bin 49 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulundu 

ve 26 bin 672 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı. Önceki yıl ise fiili hasılat 

denetimi sayısı 2 bin 128, nakliye aracı fiili denetim sayısı ise 22 bin 692 olarak 

gerçekleşmişti. 
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2018'de toplam denetim sayısı 26 bin 20, kesilen usulsüzlük cezası tutarı ise 75 

milyon 738 bin 130 lira olmuştu. 

Geçen yıl ise toplam denetim sayısı 511 bin 941'u bulurken bu denetimler sonucunda 

172 milyon 904 bin 114 liralık usulsüzlük cezası kesildi. 

İş yerlerine yoklama yapıldı 

Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun 

denetim çalışmaları yanında iş yerlerine yönelik yoklama faaliyetinde de bulundu. 

Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 177'si denetim, 1973'ü de yoklama faaliyetleri 

kapsamında olmak üzere 4 bin 150 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi. 

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen işçi sayısı, 2018'de ise 1638 olmuştu. 

İdarenin yürüttüğü faaliyetler sonucunda, 2019 sonu itibarıyla faal mükellef sayısı 5 

milyon 891 bin 369 oldu. Bu mükelleflerin 4 milyon 854 bin 297'u gerçek kişilerden 

oluştu. 
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IMF Başkanı Georgieva: Küresel 
ekonomi, krizinin derinliklerinden 
çıkıyor 
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin COVID-19 krizinin 

derinliklerinden çıktığını belirterek, "İkinci ve üçüncü çeyreklerdeki 

gelişmelerin beklenenden biraz daha iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, 

2020 için küresel tahminlerimizde küçük bir yukarı yönlü revizyona izin 

veriyor" dedi. 

 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, London School of 

Economics and Political Science ev sahipliğinde düzenlenen "Krizin Üstesinden 

Gelmek ve Daha Dirençli Bir Ekonomi İnşa Etmek" başlıklı etkinlikte, küresel 

ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Küresel ekonomik faaliyette bu yılın ikinci çeyreğinde benzeri görülmemiş bir düşüş 

yaşandığını anımsatan Georgieva, "IMF, haziranda 2020 için küresel ekonomide 

ciddi bir daralma öngördü. Bugünkü tablo daha az vahim değerlendirmesinde 

bulundu. 

Georgieva, ikinci ve üçüncü çeyreklerdeki gelişmelerin beklenenden biraz daha iyi 

olduğunu tahmin ettiklerini aktararak, "Bu, 2020 için küresel tahminlerimizde küçük 
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bir yukarı yönlü revizyona izin veriyor. 2021'de kısmi ve düzensiz bir toparlanma 

öngörmeye devam ediyoruz" dedi. 

"Felaket bitmedi" 

Alınan olağanüstü politika önlemlerinin dünya ekonomisini desteklediğini ifade eden 

Georgieva, "Hükümetler, hanehalklarına ve şirketlere yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali 

destek sağladı. Benzeri görülmemiş para politikası eylemleri, kredi akışını sürdürerek 

milyonlarca firmanın hayatta kalmasına yardımcı oldu" dedi. 

Georgieva, ABD ve Avro Bölgesi dahil olmak üzere birçok gelişmiş ekonomi için 

ekonomik gerilemenin son derece sancılı olmaya devam ettiğini ancak beklenenden 

daha az şiddetli olduğunu, Çin'in ise beklenenden daha hızlı bir toparlanma 

yaşadığını belirtti. 

Yükselen piyasalar ve düşük gelirli ülkelerin istikrarsız bir durumla karşı karşıya 

kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Georgieva, "Küresel ekonomi, Kovid-19 krizinin 

derinliklerinden çıkıyor. Ama bu felaket bitmedi. Artık tüm ülkeler benim 'uzun 

tırmanış' olarak adlandırdığım, uzun, düzensiz ve belirsiz olacak zorlu bir tırmanış ile 

karşı karşıya ve bu aksiliklere yatkın" dedi. 

Küresel kamu borcunda rekor beklentisi 

Kristalina Georgieva, ekonominin önündeki yolun olağanüstü belirsizliklerle 

gölgelendiğini belirterek, yüksek risklerin olmaya devam ettiğini ve birçok ülkenin 

daha savunmasız hale geldiğini söyledi. 

Mali önlemler, üretim ve gelir kaybı nedeniyle borç seviyelerinin yükseldiğine işaret 

eden Georgieva, küresel kamu borcunun bu yıl GSYH'nin yaklaşık yüzde 100'ü gibi 

rekor bir yüksekliğe ulaşacağını tahmin ettiklerini aktardı. 

Georgieva, orta vadede küresel üretimin salgın öncesi tahminlerin oldukça altında 

kalmasını beklediklerini ifade ederek, neredeyse tüm ülkeler için yaşam 

standartlarının gelişiminde bir gerileme olacağını belirtti. 

Daha dirençli ekonomi için reform vurgusu 

IMF'nin 81 ülkeye benzeri görülmemiş hızda ve ölçekte finansman sağladığını 

hatırlatan Georgieva, "Borç verme taahhütlerinde 280 milyar doların üzerine ulaştık. 

Mart ayından bu yana bunun üçte birinden fazlası onaylandı. Daha fazlasını 

yapmaya hazırız. Üyelerimizin hizmetlerine sunabileceğimiz, toplam 1 trilyon dolar 

borç verme kapasitemizden hala önemli kaynaklarımız var" dedi. 
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Daha dirençli bir ekonomi inşa etmek için temel reformlara ihtiyaç olduğunu 

vurgulayan Georgieva, güçlü ve sürdürülebilir bir toparlanma için gerekli olacak 

büyük yatırımların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Yeni bir IMF araştırmasının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu 

yatırımlarının GSYH'nin sadece yüzde 1'i kadar artırılmasının 33 milyona yakın yeni 

istihdam yaratabileceğini gösterdiğini aktaran Georgieva, şöyle devam etti: 

"Pek çok durumda, iyi tasarlanmış yeşil projelerin geleneksel mali teşviklere kıyasla 

daha fazla istihdam yaratabileceğini ve daha yüksek getiri sağlayabileceğini biliyoruz. 

Daha yüksek verimlilik ve daha yüksek maaşlı yeni işler vadeden hızlandırılmış bir 

dijital dönüşümün de devam ettiğini biliyoruz. Vergi sistemlerini yeniden düzenleyerek 

ve eğitim ile dijital altyapıya yatırım yaparak bu potansiyeli açığa çıkarabiliriz." 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı 
yayında açıkladı 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı 
kapsamında Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Avrupa'da 
yükselerek devam eden İslam düşmanlığı vardı. 

Beştepe'de düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam düşmanlığındaki yükselişe dikkat 
çekti. 

Erdoğan, "Avrupa’da ırkçılık ve İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi 
yayılıyor." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde: 

“Yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm diyanet mensuplarına selam ve 
muhabbetlerimi gönderiyorum. Burada bulunan kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm 
din görevlilerimizin, camiler ve din görevlileri haftasını gönülden tebrik ediyorum. Bu 
anlamlı hafta vesilesiyle bizleri bir araya getiren Diyanet İşleri Başkanlığı ve ekibine 
de teşekkürlerimi sunuyorum.” 

“DİYANET YABANCI SAPKINLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR” 

“Diyanet İşleri Başkanlığımız dünyanın dört bir köşesinde önemli bir görev yürüten 
kurumumuzdur. Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun. 
Toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığımızın görev alanının sadece cami 
ile sınırlı olduğunu söylüyor. Yaşadığımız onca provakasyona rağmen milletimizin 
birlik ve beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın etkisi göz ardı 
edilemez. Gerek 15 Temmuz darbe girişimin savuşturulmasında gerek FETÖ’nün 
toplum bünyesinde açtığı yaraların savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız 
daima ön safhalarda yer aldı." 

"BURADA NE EKERSEK, MAHŞERDE ONU BİÇERİZ" 

"Sosyal destek gruplarında da görev üstlendiler, zor günlerinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın yardımına koştular. İnsanların tek başına, çaresizce nefes verdiği 
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görüntülerin hiçbirini milletimize yaşatmadık. Ömer Döngeloğlu başta olmak üzere 
korona virüse kurban verdiğimiz tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Salgınla 
mücadele veren tüm kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi 
sunuyorum.” 

Kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Hiçbir vatandaşımızın böyle ağır bir vebalin 
altına girmeyeceğine inanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, toplumun 
bilinçlenmesindeki rolünü aynı şekilde devam ettirmesini istiyorum. Bizim inancımızda 
dünya, ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek, mahşerde onu biçeriz. Bu hayatın 
albenisine kendini kaptırıp, nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da nefsini de 
kaybeder." 

"TOPLAMDA 320 MİLYAR KÜPLÜK BU REZERV" 

Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin, 
musibetler karşısında acıyı bal eyleyendir. Kur’an-ı Kerim bize, her zorlukla beraber, 
bir kolaylığın olduğunu da müjdeler. Karadeniz’de tarihimizin en büyük doğalgaz 
rezervini keşfettik. Toplamda 320 milyar küplük bu rezerv, daha büyük keşifler için 
inancımızı artırdı. Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz çalışmalardan da iyi haberler 
almayı ümit ediyoruz. Bu dönemde, Ayasofya’yı kimliğine döndürmenin mutluluğunu 
yaşadık. Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun şekilde cami 
hüviyetine ulaşması, milletimizin en büyük hayallerinden biriydi. 

"İSLAM DÜŞMANLIĞI ZEHİRLİ BİR SARMAŞIK GİBİ YAYILIYOR" 

“Bizler de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren, Ayasofya’dan yükselecek ezan sesini 
bekledik. Türkiye’nin kendi hükümranlık haklarını kullanarak attığı bu adım, dünya 
siyasetinde yeni bir dönemin habercisidir. Ayasofya Kararı ile Türkiye bağımsızlığı 
üzerine vurulan bir prangadan kurtulmuştur. Ayasofya’nın hemen sonrasında Sümela 
Manastırı da ülkemizin dini inançlarla ilgili hiçbir kompleksinin olmadığını göstermiştir. 
Bu açılışta Ayasofya kararı üzerinden Türkiye’yi acımasızca eleştirenlere de en iyi 
cevabı verdik. 

Ayasofya’nın ibadete açılmasının millete ve ümmete hayırlı olmasını diliyorum. 
Değerli hocalarım Türkiye dini hak konusunda örnekler sergilerken, batıda tam tersi 
olduğunu görüyoruz. Avrupa’da ırkçılık ve İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi 
yayılıyor. Müslüman kadınlar baş örtülerinden dolayı sözlü tacize maruz kalıyor. 
Neredeyse sırf Müslüman olduğu için işten atılan insanlarımızın haberlerini alıyoruz. 
Müslümanlarla birlikte diğer kesimlerden de Neo Nazi terörüne maruz kalıyor. DEAŞ 
benzeri bir ideolojik fanatizmin Avrupa toplumunu günden güne etkilediğine şahit 
oluyoruz. İşveç’te Kur’an yakılması, Norveç’te yırtılması, Fransa’da Hz. Muhammed’e 
hakaret eden karikatürlerin teşvik edilmesi, kutsallarımıza yönelik saldırışlardan 
sadece birkaçıdır.” 

“Bizim oğlan bina okur, döner döne bir daha okur. Batı dünyası, kanser hücresi gibi 
büyüyen bu tehdit ile yüzleşme cesareti gösterememiştir. Camilere ve Müslümanlara 
ait iş yerlerine saldıran caniler, kovuşturmaya dahi uğramıyor. Çok açık ve net 
söylüyorum, bugün birçok batı ülkesinde ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet 
tarafından himaye edilmektir. Medya adeta bu örgütlerin halkla ilişkiler faaliyetlerini 
yürütmektedir. Avrupa’nın ikinci dünya savaşındaki soykırımlar gibi katliamlarından 



07.10.2020 

19 

 

da ders çıkarmadığı görülüyor. Sadece düşmanları değil, kendi ülkesinden çocukları 
da katletti.” 

"SORUN YOK SAYILINCA ORTADAN KALKMIYOR" 

“Avrupa ülkeleri ısrarla bu gerçeklere göz yummayı tercih etti. Son yıllarda bazı 
Avrupalı liderle ve medya kuruluşları eli ile körüklenen İslam düşmanlığının arkasında 
yatan sebeplerden biri de budur. Bizi düşmanlaştırınca hatalarının görünmeyeceğine 
inanıyorlar. Sorun yok sayılınca ortadan kalkmıyor. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile 
yüzleşmek gerekiyor. Bugün görmezden geldikleri sorunlar yarın daha büyük 
felaketler olarak karşılarına çıkacaktır. Müslümanlara saldırmak, Avrupalı 
siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için başvurduğu yollardan biri haline 
gelmiştir. 

İç siyasette sıkışan Avrupalı liderler, İslam’ı hedef alarak başarısızlıkları örtmeye 
çalışıyorlar. Macron’un ‘İslam krizde’ açıklaması, saygısızlıktan öte açıkça 
provokatörlüktür.” 

"Fransa Devlet Başkanı olarak İslam’ın yapılandırılmasından bahsetmesi ile 
hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın 
yapılandırılması gibi bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki İslam’ın 
yapılandırılmasından bahsediyorsun. Devlet eli ile dinde reform gelişimleri totaliter 
toplumların alameti farikasıdır. Macron, bu yol ile Fransa’nın içindeki durumu örtmek 
istiyor." 

"Yurt dışındaki kardeşlerimize asla içlerine kapanmamaları, siyasette, sanatta, iş 
hayatında hep görünür olmalarını tembih ediyoruz. Avrupa’daki vatandaşlarımızın 
kimliğini koruyarak, sağlıklı entegrasyonu destekleyen tüm çalışmalara katkı vermeye 
hazırız. İstanbul, Mardin, Hatay gibi şehirlerimiz, bir arada yaşamanın sembolleridir. 
Yurt dışındaki imamlarımız, yurt dışı müşavirlerimiz Avrupa’daki vatandaşlarımızın 
ihtiyacı noktasında önemli görevler üstlenmiştir. 

Batılı liderlerin popülizm uğruna yanlış yollara sapmamalarını temenni ediyoruz. Biz 
her zaman hoşgörüyü yükselmeye devam edeceğiz." 
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Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik 

çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik 

çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti.  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.40'ta 

Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

ve diğer ilgililer uğurladı. 

 

Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT 

Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın eşlik ediyor.  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını 

kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri 

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.  

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel konularla ilgili görüş 

alışverişinde bulunulacak.  

 

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 

ile bir araya gelecek. 

 

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi 

imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş 

alışverişinde bulunmaları öngörülüyor. 
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CHP lideri Kılıçdaroğlu grup 
toplantısında açıklamalarda bulundu 

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 
Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomi vardı. Esnafın zor durumda olduğunu dile 
getiren CHP lideri, ödeyemediği borçları nedeniyle intihar yolunu seçen esnafları 
hatırlattı. 

Meclis'e verilen aranın son bulmasının ardından yeni dönemde partisinin ilk grup 
toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: 

"Tam bir dert yumağına dönmüş Türkiye’de sorunların çözümü için parlamentoda en 
azından sorunlara katkı vermek adına vatandaşlar en azından sorunların çözümü için 
partilerin katkı vermelerini istiyorlar. Sizin sorunlarınızın çözümleri için hangi partiden 
teklif gelirse gelsin, buradan açık imza veriyorum, katkı vereceğiz. Böyle bir teklif 
gelmezse sizin sorunlarını çözmek için CHP’li milletvekilleri kanun teklifini hazırlayıp 
TBMM’ye getirecekler, sonra o sorunla ilgilenen kanaat önderleriyle görüşüp sizin 
sorunlarınız için çözüm üretiyoruz diyeceğiz." 

"AZERBAYCAN TOPRAKLARI İŞGAL ALTINDA OLAN BİR DEVLET" 

"Azerbaycan toprakları işgal altında olan bir devlet. Uluslararası hukuka aykırı olarak 
toprakları işgal edildi. Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor. Azerbaycan yönetimi de 
artık bizin işgale tahammülümüz kalmadı diyor. Artık burada bir çatışma var. 83 
milyon olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Bürokrat olarak Azerbaycan’a 2 defa gittim. 
Türkiye’de yaşayan çok sayıda Azeri vatandaşımız var. Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğünü koruyarak bu işgalin sonlanmasını diliyoruz. Sayın Aliyev net bir 
açıklama yaptı. Bizim Ermeni halkıyla değil, Ermeni yönetimiyle sorunumuz var. Bu 
arada sivillerin hedef alınması çok acı bir olay. Umarım uluslararası kuruluşlar bu 
konuda adımlar atarlar. 

Sorunlar nasıl çözülür, demokrasiyle çözülür. Parlamentoya Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının seçimiyle geliyoruz. Demokrasi bizim için vazgeçilmez bir alan. Bu 
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alanı güçlendirmemiz lazım. Ayrıca düşüncelerini özgürce ifade ederler. 
Düşüncelerine katılırsınız ya da katılmazsınız ama fikirlerine saygı duyarsınız. Eğer 
siz bir gazeteciyi hapse atarsanız, farklı düşündü diye bir siyasetçiyi hapse atarsanız 
bunlar doğru değil. Bu tür eylemler Türkiye’de demokrasi olmadığı inancını 
uluslararası arenada kuvvetlendiriyor." 

"BURADA BİR SORUN VAR DEMEKTİR" 

"Biz her koşulda demokrasiyi korumak zorundayız. Baroların kendi seçimlerini 
yapmalarıyla ilgili yasak geldi. Hukukçuya, avukata yasaya aykırı işlem yaptırıyorlar 
ve ülkede demokrasi var diyorlar. Demokrasinin bir başka özelliği de seçimle gelenin 
seçimle gitmesidir. İster cumhurbaşkanı ister muhtar, seçimle geliyorsunuz. Neden 
seçimle gelmek önemlidir, çünkü meşruiyetin kaynağı halktır. Eğer seçimle gelen 
birinin yerine kayyum atıyorsanız burada demokrasi yok demektir. Hele ki seçimle 
gelen biri gözaltına alınmış, hapse girmiş, ceza almış ve sonrasında Anayasa 
Mahkemesi bu konuda devleti tazminata mahkum oluyorsa burada bir sorun var 
demektir. Sayın Davutoğlu istifa ettiğinde de aynı itirazı yaptık. Demokrasinin çifte 
standardı olmaz. Aksi halde sizin adalet kavramınız evrensel adalet kavramıyla 
uyuşmuyor demektir." 

"BUNLAR BİZ MİLLET İTTİFAKINI NASIL DAĞITIRIZ DİYE BAKIYORLAR" 

"Bazen deniyor ki gözaltına alınanlar HDP’li ya da bir başka partiden. Bir yerde 
haksızlık varsa o haksızlığa susana ne denir? Haksızlıklara kaşı susana dilsiz şeytan 
denir. Varsa bir adaletsizlik yapma kardeşim diyeceksiniz. Balyoz, Ergenekon 
olaylarını hatırlıyorsunuz. O zaman da itiraz ettik. Kim haklı çıktı, biz çıktık. Bir kişi 
seçime girmek istiyorsa, savcılığa dilekçe veriyorsunuz aday olacağım diye. Savcı 
sizin sicilinize bakıp olabilirsin diyor. Sonra YSK bakıyor olabilirsiniz diyor. Peki bir 
suç için 6 yıl niye beklediniz. Papazı hemen bırakıyorsunuz. Bunlar biz Millet İttifakını 
nasıl dağıtırız diye bakıyorlar. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor. Biz doğru 
olamaya devam edeceğiz." 

"Zor bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu dönemde sağlıkçılar tarih yazdılar. Türk 
Tabipleri Birliği “rakamları yanlış açıklıyorsunuz doğruyu açıklayın” dediler. Sonra 
“vay sen bunu nasıl dersin” dediler. Sonra çıktı ki gerçekten Sağlık Bakanı doğruları 
millete söylemiyor. Devlet yalan söyler mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sözcüsü 
olan biri yalan söyler mi? Biz bilgi vermiyoruz diyebilirsiniz eyvallah ama doğruyu 
söylemek zorundasınız. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine 
Allah’tan rahmet, yakınlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu süreçte değerli bir bilim insanı 
hayatını kaybetti. Prof. Dr. Hasan Onat… Kendisi ilahiyat alanında dünyaca tanınan 
biriydi." 

"ESNAFIN BORCUNA DEVLETİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM" 

"Bugün konuşmanın ağırlığını esnafa vereceğim. Esnafı bir direk gibi tanımlarız. 
Devletin orta direği… Esnafın yaygınlığı, coğrafyanın her yanına dağıldığı bir gruptur. 
Esnaf, ahilik ocağının kurallarına uyan kişidir. Çocukken ilk alışveriş yaptığımız kişi 
de mahallenin bakkalıdır. Gelirimiz yoksa açar defterini istediğimiz verir, defterine 
kaydeder. Ahilik geleneğinin verdiği her şeyi yansıtır." 
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“DAMAT, İNTİHAR EDEN ESNAFI BİLİYOR MU ACABA” 

"Salgın döneminde esnafa dükkanı kapatacaksın dediler. 700 bine yakın dükkan 
kapandı. Kapatıldı da ne oldu? Basın toplantısında söylemiştim. Dükkanın 
kapatılması doğruydu ama mali olanakları onlara sağlamak zorundasın. Hemen bir 
sicil affı çıkar, esnafın kredi almasını sağlarsın. Stopaj vergisini kaldır. Aslında stopaj 
vergisi esnafla değil gayrimenkul sahibiyle alakalı. Esnafın elektrik, su ve doğalgaz 
faturalarının ödenmesine devlet destek versin dedik ama hiçbirine yapmadılar. 
Üstüne zam üstüne zam yaptılar. Bütün dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor, bizde 
zam yapıyorlar. Esnafın kim onlara sahip çıkıyor, kim sahip çıkıyormuş gibi yapıyor 
görmesi lazım. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de 35 bin esnaf kepenk kapattı. 

Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de 35 bin esnaf kepenk kapattı. TÜİK’in verilerine 
göre, 2 milyon 616 bin esnafımız var GEÇEN YIL. BU yıl 335 bin esnaf dükkan 
kapattı. Birleşik Esnaf Derneği başkanı il konuştu arkadaşlar. Başkan, devlet bize hiç 
destek vermedi, sadece kredi verdi dedi. Kahveciler, lokantacılar iş yapamıyor bizim 
kira ve stopaj desteğine ihtiyacımız var diyor. Söylediklerinin tamamı doğrudur. Eksiği 
var, fazlası yok. 

Bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Yıllardır yapılan yanlış ekonomi politikaları yüzünden 
bu hale geldik. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 5 çocuk babası bir esnaf borcunu 
ödeyemediği için kendini dükkanında astı. Sonra dükkanı satılığa çıkarıldı. Aydın’da 
evli ve 2 çocuk babası bir kişi kendini evinde astı. Eşine attığı son mesajda ekonomik 
sebepler yüzünden intihar ettiğini söylüyor." 

"SARAY BİR TANE ESNAFI ÇAĞIRIP DİNLEDİ Mİ?" 

"Bunlar esnaf. Bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum: Saray, bakanlar, sizin sesinizi 
duyuyor mu? Bütün esnafların, sokak satıcılarının alnının teriyle ekmeğini 
kazananların sözcüsüyüm, olmaya da devam edeceğim. Sorunu yaşayanı 
dinlemezsen nasıl çözeceksin? CHP’li bütün milletvekili arkadaşlarımı 
görevlendirdim. İllere dağılın, bütün esnaf dernekleriyle görüşün bir rapor hazırlayın. 
Saray bir tane esnafı çağırıp dinledi mi?" 

"18 YILDIR BU ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR?" 

"Biz halkın partisi isek herkesin ayağına gidip sorunlarını dinleyeceğiz, sonra çözüm 
üreteceğiz. Bir kırtasiye esnafı bütün yıl içinde satışların yüzde 40’ını okulların açık 
olduğu zaman yapıyoruz dedi. Ama şimdi okullar kapalı. Bir esnaf kardeşim 60 yıldır 
böyle bir tablo görmedim diyor. O zaman şu soruyu sorması lazım esnaf kardeşimin: 
18 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?" 

"Gelir olmayınca ev kirası, elektrik su faturası ödeyemez hale geldi vatandaş. Bir 
milletvekili arkadaşımızın raporuna göre, sadece bir esnaf SGK primlerini 
ödeyebilmiş. Bayburtlu bir servisçi arkadaşımız eğitimin yüzde 90’ı tanımalı eğitim 6 
aydır iş yok. Diyarbakır’da okul servis güzergah ücretleri yılda bir defa belediyeler 
tarafından alınıyor. Türkiye’de en fazla ücret Diyarbakır’da. Yozgat’ta bir arkadaş 
araç muayene fiyatları olağanüstü arttı, ödeyemiyoruz diyor. Konya’daki Bosna 
bölgesinde ticaret tamamen durdu esnaf kepenk kapatma noktasında diyor 
esnafımız." 
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"DEVLET ŞANTAJ YAPAR MI?" 

"Devlete mal satan medikal firmalar 15 aydır paramız verilmiyor dediler. Bunlar fatura 
kestiler KDV verdiler. Normalde 150 günde ödenmesi gereken para 450 gündür 
ödenmiyor. Şimdi resmi yazı yazmışlar, yüzde 25 alacağınızı düşürün ödeyelim 
yoksa ödemeyeceğiz diyorlar. Devlet şantaj yapar mı? Sen ona göre vergini 
almışsın." 

"ÖDEMELER BAŞLADI AMA DÜKKAN KAPALI" 

"Bu taleplerin tamamının arkasında duracağız. Dertlerini anlatacağı bir muhatap 
bulamıyorlar. CHP iktidarında kesinlikle esnaf bakanlığı kuracağız. Mutlaka sicil 
affının çıkması lazım. CHP’li grup başkanvekili arkadaşlarıma söylüyorum, mutlaka 
yeniden kanun teklifini hazırlayın sicil affını çıkaralım. Kamu bankalarından kredi 
alındı ödemeler başladı ama dükkan kapalı. Esnaf diyor ki ben ödeyeceğim gibi 
taksitlendirin faiz almayın." 

"Stopajı kaldırın diyorlar. Bu konuda da bir kanun teklifi hazırlayın. Zincir mağazalar 
ilgili düzenleme yapın, AVM’ler en azından bir gün kapalı olsun diyorlar. Zincir 
mağazalar turşu zamanı kavanoz, okul zamanı bot satıyorlar. Esnafın bunla 
mücadele etmesi mümkün değil. Esnafın sicili işini sürdürebilmek için vergisini, 
primini ödeyebilmek için bozuldu. Bu esnafa saygı duymak lazım. Esnafın sosyal 
güvenlik primlerini devlet ödesin. Esnaf, primlerini yatıramazsa sağlık hizmetlerinden 
de yararlanamıyor." 

"TÜRKİYE’DE PARA VAR VE TÜRKİYE BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE" 

"Esnafa bu süreçte insafsızca ceza kesmekten vazgeçin. Devlet esnafa borcunu 
ödesin. Kısa çalışma ödeneğinden esnafın yanında da çalışanlar yararlanmalı. 
Ertelenen vergi ve stopaj primleri ekim, kasım ve aralık aylarında çift ödemeye 
dönüşecek bu sorun da çözülmeli. Esnaf, icra memurlarının baskısından kurtarılmalı. 
Servis işletmecilerinden ihale için alınan teminat mektupları iade edilmeli ya da iptal 
edilmeli. Pandemi döneminde zarar eden esnafa kira yardımı verilmeli." 

"Türkiye’de para var ve Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Diyecekler ki nerede para 
var? Esnafa para vermemek bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihinizi koyar para kaynağını 
dağıtırsınız. 8 ayda Saray hükümeti ne kadar para kullandı? 510 milyar 418 milyar 
vergi toplandı. 26 milyar 400 milyon dış borç alındı. 389 milyar 791 milyon lira yurt 
içinden borçlandı. Merkez Bankası’nın 44 milyar 460 milyon liralık karını Hazine’ye 
devretti. Yetmedi karşılıksız olarak 66 milyar lira para bastırdı. Ayrıca kasadaki 73 
milyar 878 milyon doları döviz satarak aldı. Kullandığı para 1 tirlyon 568 milyar 748 
milyon lira. 

Vergileri ertelediler ama faiziyle. 8 ayda 1 tirlyon 568 milyar 748 milyon lira para 
kullanan devletin esnafa verdiği tek kuruş yok Tefecilere 8 ayda 91 milyar 614 milyon 
lira ödediler. Bunu dolara çevirelim, 13,8 milyar dolar. Esnafa, çiftçiye, emekliye 
vermedi ama tefeciye gelince kesenin ağzını sonuna kadar harcadı." 
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Akşener: “Damat bey sen Nereye 

bakıyorsun?” 

 
TBMM  – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “2002 senesinde milletin dertlerini, 
isteklerini önceleyen bir AK Parti vardı. Bugünse, elindeki medya gücüyle her türlü 
başarısızlığı örtmeye çalışan bir anlayış var.” dedi. 

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda hükümetin ekonomi politikalarını 
eleştirdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programına 
değinen Akşener, “Damat bakan, bu defa kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa 
çıkarmayı başarmış. İktidar 2023 yılı için ne vadetmişti? Mesela, 2 trilyon dolar milli 
gelir demişti. Damat bakan bunun yarısını bile değil, sadece 875 milyar dolar milli 
gelir diyor. Sözüm ona doları önemsemiyor ama tüm rakamları da dolar olarak 
açıklıyor. İktidar, 2023’te Türkiye’yi ilk 10 ekonomiden biri yapmayı vadetmişti. 
Damatsa, ilk 20 ekonomi arasında kalabilmeyi hedefliyor. İktidar, 500 milyar dolar 
ihracat sözü vermişti. Yeni ekonomi programı, 214 milyar doları hedefliyor.” diye 
konuştu. Akşener, OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunun parasının dolar karşısında 
değer kazandığını, 37 OECD ülkesi arasında değeri en çok düşen paranın Türk Lirası 
olduğunu söyledi. 

Gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına göre Türk Lirası’nın bugün 6 lira 20 kuruş 
olması gerektiğini savunan Akşener, şöyle devam etti: 
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“Bakın Türk Lirası’nı gelişmiş ülkelerin para birimleriyle değil, gelişmekte olan 
ülkelerin para birimleriyle karşılaştırıyorum. Avrupa ülkeleriyle değil, Kenya’yla 
karşılaştırıyorum, Sisi’nin yönettiği Mısır’la karşılaştırıyorum. Türkiye’nin performansı 
maalesef onların bile altında. Türk Lirası dünya liginde kiminle yarışıyor biliyor 
musunuz? İflas eden Arjantin’le yarışıyor. 9 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye’yle 
yarışıyor. Damat bakanı tebrik edebiliriz. Bir ülkede iç savaşın ekonomik yıkımıyla, 
bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı. 

Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, 
hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi, damadının 
mıncıklayacağı oyun hamuru değil. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız 
değil. Türk Lirası, 83 milyonun alın teridir. Türk Lirası değerliyse Türk milletinin emeği 
değer bulur. Türk Lirası değerliyse Türk milletinin alım gücü artar. Ne söz verdiniz, 
nereye geldik?” 

Akşener, izlenen yanlış politikalar nedeniyle doların sürekli arttığını iddia ederek, 
“Damat bakan, 2020’de doları 6,91 lira, 2021’de ise 7,68 lira öngörmüş. Evet yanlış 
duymadınız. Bir sene sonra dolar ortalama 7,68 lira olacakmış. Güler misin, ağlar 
mısın? Arkadaşlar dolar daha dün 7,76 liraydı. Bu aymazlık yetmezmiş gibi bir de 
gazeteciler döviz kurunu sorduğunda, dönüp ‘ben işin orasına bakmıyorum’ diyor. 
Bunu bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı söylüyor.” dedi. Akşener, dövizin 
artmasıyla süt ürünlerinden teknolojik ürünlere, araçların yakıt giderlerinden yol ve 
köprü geçiş ücretlerine kadar her alanda fiyat artışının görüldüğünü dile getirdi. 
Yeni ekonomi programının, 2020-2023 dönemindeki bütçe açığının, son 10 yıldan 
daha yüksek olacağını gösterdiğini vurgulayan Akşener, şöyle konuştu: 

“İktidara geldiklerinde yüzde 18 olan özel sektör dış borcunun milli gelire oranı tam iki 
katına çıkmış. Türkiye’nin dış borcunun milli gelire oranı, 2001 krizi seviyesinin bile 
üstünde. Ama belli ki damat bakan, memleketi döviz cinsinden ne kadar 
borçlandırdığına da bakmıyor. 

Allah aşkına söyler misin damat bey, sen nereye bakıyorsun? Hamdolsun, 
enflasyonda da 15 sene öncesinin gerisine gidiyoruz. Damat bakan, enflasyonun bu 
sene sonunda yüzde 10,8 olacağını söyledi. Yahu senin güya tarafsız Merkez 
Bankan bile bunu daha yüksek beklediğini senden 10 gün önce söyledi. Nitekim dün, 
türlü oyunlara rağmen enflasyon yüzde 11,75 çıktı. Ama belli ki damat bakan, kendi 
Merkez Bankası’nın enflasyon açıklamalarına da bakmıyor. Allah aşkına söyler misin 
damat bey, sen nereye bakıyorsun?” 

Ekonomik sorunların çözümü için zikzak yapmaktan vazgeçilmesi gerektiğini belirten 
Meral Akşener, acele kararların alınmasından ve piyasaların güvenini sarsacak 
açıklamalardan kaçınılmasını istedi. 

Yapılacak ilk işin ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluğun kaldırılması 
olduğunu ifade eden Akşener, “Hazine ve Maliye Bakanı, yasal olmayan bir şekilde, 
ekonomiden sorumlu bakan gibi davranıyor. Ama ne bunu yapacak bir hukuki altyapı 
var ne de kendisinin bu işi görecek kurumsal altyapısı var. Derhal ekonomiden 
sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı atayın. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı 
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güçlendirin ve makro perspektifi yeniden yakalayarak, atanacak cumhurbaşkanı 
yardımcısına bağlayın. Bir ülkeyi ayakta tutacak olan kurumlarıdır. Kurumları daha 
fazla itibarsız hale getirmek yerine çalıştırın.” değerlendirmesinde bulundu. 
Meral Akşener, önümüzdeki aylarda koronavirüs salgınının artma riskine karşı gelir 
kaybına uğrayan küçük esnaf, sanatkar ve işini kaybeden çalışanlara borçla değil 
doğrudan nakit yardımı yapılması gerektiğini dile getirdi. Öncelikli olmayan harcama 
programlarının iptal edilmesi gerektiğini savunan Akşener, “Devletin bütçesini, 
salgından olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı destekleyecek şekilde yeniden 
düzenleyin. 2021 yılını, ‘israfla mücadele yılı’ ilan edin diyeceğim ama o size zor gelir. 
En azından ‘devlette tasarruf yılı’ ilan edin. Kamu hizmet bina yapımlarını durdurun. 
Kırtasiye, mobilya, taşıt kiralama, temsil ağırlama giderlerini kısın.” diye konuştu. 

“Varlık Fonu kapatılsın” 
Akşener, ekonomik sorunların çözümü için ekonomide güveni tesis edecek adımların 
atılması, yapısal reformların yapılması ve Varlık Fonu’nun kapatılması gerektiğini 
belirtti. 

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için gerekli adımların da 
atılması gerektiğine dikkati çeken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “2002 senesinde 
milletin dertlerini, isteklerini önceleyen bir Ak Parti vardı. Bugünse, elindeki medya 
gücüyle her türlü başarısızlığı örtmeye çalışan bir anlayış var. Hizmet üretmek yerine 
yalan üreten, palavra satan bir anlayış var.” dedi. 
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Dışişleri'nden Avrupa 
Komisyonu'nun Türkiye raporuna 
sert tepki 

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye 
Raporu’na gösterdiği sert tepkide, “AB’nin önyargılı, yapıcılıktan uzak ve 
çifte standartlı yaklaşımını yansıtmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

 

  
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'na ilişkin, "Yönetim 
sistemimiz, seçimler, temel haklar, bazı yargı kararları ve idari kararlar ile terörle 
mücadeleye yönelik olarak alınan meşru önlemlerin yanı sıra dış, güvenlik ve 
ekonomi politikalarımıza ilişkin ön yargılı, haksız ve orantısız eleştirileri raporun 
objektiflikten ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" açıklamasını yaptı. 

"RAPOR OBJEKLİFTEN UZAK" 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Komisyonu bugün 2020 yılı 
Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için 
hazırlanan ülke raporlarını açıklamıştır. 2020 yılı Türkiye Raporu, bu sene de AB'nin 
ön yargılı, yapıcılıktan uzak ve çifte standartlı yaklaşımını yansıtmaktadır. Bu raporda 
da AB yerine getirmediği sorumluluk ve taahhütlerine değinmezken temelsiz 
argümanlarla ülkemizi eleştirmektedir. Özellikle yönetim sistemimiz, seçimler, temel 
haklar, bazı yargı kararları ve idari kararlar ile terörle mücadeleye yönelik olarak 
alınan meşru önlemlerin yanı sıra dış, güvenlik ve ekonomi politikalarımıza ilişkin ön 
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yargılı, haksız ve orantısız eleştirileri raporun objektiflikten ne kadar uzak olduğunu 
göstermektedir" denildi.  

Türkiye'nin her şeyden önce, bazı AB çevrelerince sergilenen dar görüşlü tutumlar 
nedeniyle müzakere süreci engellenen ve buna rağmen bu sürece sahip çıkan bir 
aday ülke olduğu belirtilen açıklamada, "AB'den uzaklaşmadığı gibi, bazı çevrelerin 
uzaklaştırma çabalarına rağmen AB üyelik sürecine bağlıdır. Komisyonun raporda 
bunu güçlü bir şekilde vurgulaması ve genişleme stratejisinde ve uygulamada aday 
ülkeler arasında 'Batı Balkanlar' ve Türkiye şeklinde ayrım yapmaması beklenirdi" 
denildi.  

"KOMİSYONUN TARAFSIZLIĞINA LEKE DÜŞÜRMEKTEDİR" 

Açıklamada, raporda yer alan Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve Kıbrıs ihtilafları ile 
Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin tezler şu şekilde eleştirildi:  

"Raporun; Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümleri tamamen 
Yunan- Rum tezlerine dayanmaktadır. Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke 
düşürmektedir. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Ege ve Doğu Akdeniz'in 
istikrarına katkı sağlayan bu yanlı ve hukuk dışı bakış açısını reddediyoruz. Dahası 
Yunan- Rum ikilisinin, AB- Türkiye ilişkilerini bu raddede rehin alabilmesi, Birliği 
stratejik akıl ve vizyondan uzaklaştırmakta, AB'nin çıkarlarına da zarar vermektedir. 
Kimsenin hakkında gözü olmayan Türkiye, kendinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını 
korumaya kararlılıkla devam edecektir. Raporda, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve 
Temel Haklar faslına ilişkin bölüm, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sınamaları ve 
PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tehditlerini dikkate almayan bir 
yaklaşımla kaleme alınmıştır. Bu bölümde kullanılan dil, Avrupa'daki AB ve Türkiye 
karşıtı radikal kesimleri mutlu etmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. 
Türkiye evrensel değerler çerçevesinde, güvenlik ile temel haklar, demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü dengesinde hareket etmektedir." 

"ÖVGÜ DEĞİL, KÜLFET PAYLAŞIMI BEKLENMEKTEDİR" 

Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve 
Güvenlik fasıllarının halen müzakerelere açılmadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, 
ortak değerler üzerine kurulu bir güç olduğunu iddia eden AB'nin 23'üncü Yargı ve 
Temel Haklar ile 24'üncü Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarını halen müzakerelere 
açmamış olması ciddi bir tezat teşkil etmektedir. Türkiye, insani temele dayanan 
düzensiz göç yönetimi politikasında AB'den övgü değil, külfet paylaşımı ve 18 Mart 
Mutabakatı'nın tüm taahhütlerini yerine getirmesini beklemektedir. Raporda, Türkiye 
ekonomisinin Birlik içindeki rekabet baskısı ile piyasa güçleriyle baş edebilme 
kapasitesinin iyi düzeyde olduğu vurgulanmakla birlikte, ülkemizin izlediği bazı 
politikalar, işleyen piyasa ekonomisi kriteri açısından eleştirilmektedir. Ülkemiz gerek 
ticaret gerek yatırımlar bakımından AB pazarıyla ileri düzeyde bütünleşmiş olup, 
AB'de yaşanan ekonomik sorunlar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan 
doğrudan etkilenmektedir. Ancak Türkiye gerekli önlemleri alarak, AB üyesi ülkelerin 
bile derinden etkilendiği bu zor süreci, asgari hasarla atlatmaya çalışmaktadır. Öte 
yandan AB'nin, Gümrük Birliği'nin güncellemesi müzakerelerini başlatmazken, bu 
konuyla ilgili alanlarda gerileme olduğunu belirtmesi manidardır" ifadeleri yer aldı. 
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Açıklamada, raporda belirtilen, Türkiye'nin 21 fasılda genel uyum düzeyinin iyi 
olduğu, son bir yılda ise 17 fasılda çeşitli seviyelerde ilerleme sağlandığı ifadelerinin, 
Türkiye'nin katılım sürecinde karşılaştığı siyasi engellere rağmen, AB müktesebatına 
uyum çalışmalarını sürdürmek konusundaki iradesinin en açık ifadesi olduğu 
kaydedildi.  

Açıklamada son olarak, Türkiye'nin AB'den beklentileri, "AB'nin aday ülke Türkiye'ye 
bazı çevrelerin bencil ve dar görüşlü çıkarları açısından değil, kıtamızın daha büyük 
ve ortak çıkarlarıyla, ortak vizyonundan bakması; üyelik perspektifi doğrultusunda 
Türkiye- AB ilişkilerinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi ve ilerletilmesidir" diye aktarıldı. 

AB'NİN TÜRKİYE RAPORU  

Reuters’ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği’nin hazırladığı 2020 Türkiye 
Raporu’nda ekonomiden demokrasiye kadar birçok konuya ilişkin değerlendirmeler 
yer aldı. Raporda yargı bağımsızlığı vurgusu yapılırken, “Ankara, AB’ye her 
zamankinden daha da uzaklaştı” ifadesi kullanılmıştı.  

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin fiilen durma noktasına geldiğinin belirtildiği 
raporda ayrıca, “AB’nin hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı alanında devam 
eden olumsuz gelişmelerle ilgili ciddi endişeleri, Türkiye tarafından güvenilir bir 
biçimde ele alınmadı” denilmişti.  
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Azerbaycan-Ermenistan gerilimi: 
Düşman kaçıyor 
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada 
Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem noktasının yok edildiği bildirildi. 

 
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu ile 
çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Silahlı 
Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi” 
denildi. 

Ermenistan’ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen 
açıklamada, “Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek 
yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman 
birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de 
mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor” ifadesi kullanıldı. 
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PAŞİNYAN: TAVİZ VERMEYE HAZIRIZ 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa 
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi. 
Pashinyan’ın açıklaması TASS haber ajansında dün akşam yayımlandı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Ekim’de yaptığı açıklamada 
Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan 
topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etmiş ve çatışmaların takvim 
açıklanana kadar süreceğini söylemişti. 

20 YILDAN BERİ EN ŞİDDETİ OLAYLAR 
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan 
arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet 
Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan 
gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. 

27 Eylül’de başlayan çatışmanın 10 günü aşkın bir süredir devam etmesi, 
“1990’lardan beri iki ülke arasındaki en sert çatışma” yorumlarının yapılmasına sebep 
oldu. 

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan 
sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki 
doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da 
yakından takip ediliyor. 
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KKTC'de HP koalisyondan çekildi, 
hükümet düştü 

Son dakika haberi... KKTC'de hükümet ortağı Halkın Partisi'nin 
koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü. HP Genel 
Başkanı Yanal Senin açıklamasında "Bu tutarsızlık ve hükümetin 
bozulma sebebi Ersin Tatar'dır" dedi. 

 

  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel 
Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada 
HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu. 

HP Genel Başkanı Yenal Senin, “Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde 
sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili 
olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret 
Özersay devre dışı bırakılmıştır” dedi. 

Toplumun gözü önünde cereyan eden son hadiseler karşısında sessiz ve tepkisiz 
kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Genel Başkan Senin, “HP Parti Meclisi, 
hükümetten çekilme kararı aldı. Yeni hükümete kuruluna kadar sorumluluk bilinciyle 
hareket edeceğiz” diye konuştu. 

“HÜKÜMETİN BOZULMA SEBEBİ ERSİN TATAR’DIR” 

“Maraş konusunda uluslararası hukuka ayrı hareket etmeden, seçim sonrasına planlı 
bir şekilde görüş bildirmiştik” diyen Senin, “HP'nin bugün yapılan açılımı destekleyen 
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bir tutumu vardır. Bizim tutumuz 2015 yılından beri bellidir. Mevcut durum seçime 
müdahale olarak düşünülebilir ancak devlet bütünlüğünün bozulması bizim için 
önemlidir” dedi. 

Yenal Senin KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a tepki göstererek, “Tatar, herhangi bir 
bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay telefonla sorduğunda da bilgi 
vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır” ifadelerini 
kullandı. 

TATAR 'DAN KAPALI MARAŞ AÇIKLAMASI  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında 
“Kapalı Maraş” meselesine ilişkin konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta 
ikili anlaşmalardan kaynaklanan meşru haklarımızı kullanmakta kararlıyız. Halkımız 
perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava 
olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum” demişti. 

RUM KESİMİNDE PANİĞE NEDEN OLMUŞTU  

Rum Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı 
Maraş'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söylemişti.  

Rum medyası da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı 
Nikos Hristodulidis’in Kapalı Maraş'ın açılmaması için BM, AB ve güçlü ülkeler 
nezdinde girişimler yapmaya devam ettiğini yazmıştı.  

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konular Müsteşarı David Hale ile görüşen 
Hristodulidis, Kapalı Maraş'ın açılmaması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 
çalışmalarının engellenmesi için ABD'nin devreye girmesi yönünde destek istemişti.  

KAPALI MARAŞ NEDİR? 

1974'te Kıbrıs adası ikiye bölünmeden hemen önce Gazimağusa kentinin bir kıyı 
beldesi olan Maraş, Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden biri olarak görülüyordu. 
O dönemde Maraş'ın ismi Beyrut ile yan yana anılır duruma gelmişti. 

1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın son günününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
ele geçirilen Maraş, daha sonra yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerleşim ve iskana 
kapatıldı. Maraş'ta savaş öncesi dönemde Türklere ait birçok araziye, Rum yönetimi 
tarafından el konularak Rumlara ve İngilizlere verildiği iddia edildi.  
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Başkentten en fazla ihracat ABD’ye 

yapıldı 
Başkentten bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla ihracat ABD’ye 

gerçekleştirildi. 

 

ANKARA (AA)- Başkentten bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla ihracat ABD’ye 

gerçekleştirildi. Ankara’dan bu yılın ocak-eylül döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracat 

gerçekleştirilirken ABD 509,3 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. AA 

muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği 

bilgiye göre, Türkiye’den eylül ayında gerçekleştirilen 16 milyar 13 milyon dolar 

ihracatla tüm zamanların eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Ülkenin ocak-eylül 

dönemindeki ihracatı ise 118 milyar 355 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 

Bu dönemde Ankara’dan yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 

azalışla 5 milyar 584 milyon 525 bin dolar oldu. Geçen yıl 9 aylık dönemde 

başkentten 5 milyar 865 milyon 517 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. 

 

Ankara’dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD’nin en fazla 

ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD’ye 509 milyon 258 bin 228 

dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 452 milyon 567 bin 136 dolarla Almanya, 386 milyon 

742 bin 184 dolarla Çin, 247 milyon 43 bin 791 dolarla Irak ve 214 milyon 403 bin 



07.10.2020 

36 

 

999 dolarla İtalya takip etti. 

 

“OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ” İHRACATTA İLK SIRADA 

 

Ankara’dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracatta “otomotiv endüstrisi” 839 

milyon 857 bin 130 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 807 milyon 75 bin 535 dolar 

ile “makine ve aksamları”, 754 milyon 397 bin 482 dolarla “kimyevi maddeler ve 

mamulleri”, 600 milyon 624 bin 241 dolarla “madencilik ürünleri” ve 526 milyon 928 

bin 213 dolarla “savunma ve havacılık sanayisi” takip etti. 

 

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN SEKTÖR “HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON” 

OLDU 

 

Öte yandan bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran 

sektör yüzde 126,2 ile “hazır giyim ve konfeksiyon” oldu. Bu sektör söz konusu 

dönemde 112 milyon 454 bin 206 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 

İhracatını oransal olarak en fazla artıran diğer sektörler ise yüzde 51,6 ile “kuru 

meyve ve mamulleri”, yüzde 51,4 ile “fındık ve mamulleri”, yüzde 35 ile “deri ve deri 

mamulleri” ve yüzde 25,8 ile “diğer sanayi ürünleri” olarak sıralandı. 
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Kızılcahamam Belediyesinden tarım 
hamlesi 
Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam’da tarımsal projeleri tek çatı 
altında toplamak ve çiftçiye destek olmak için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 
kurdu. 

 

Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam’da tarımsal projeleri tek çatı altında 
toplamak ve çiftçiye destek olmak için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurdu. 

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ekim ayı meclis toplantısında 
alınan karar ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulduğunu, amaçlarının 
Kızılcahamam’da turizm ile birlikte kentin en önemli ekonomik potansiyeli olan tarımı 
en üst noktaya çıkarmak ve böylece hem çiftçinin daha fazla kazanmasını hem de 
ülkenin ihtiyacı olan tarımsal ve hayvansal üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. 

6360 Sayılı Büyükşehir yasası ile Kızılcahamam’da 104 köyün mahalleye 
dönüştüğünü, mahalleye dönüşen bu yerleşim yerlerinde temel geçim kaynağının 
tarım ve hayvancılık olduğunu hatırlatan Başkan Acar, “Kızılcahamam Türkiye’nin en 
fazla köye sahip ilçelerinden biriydi. Bu mahalleler kırsal kimliğini koruyor. 2 Ekim 
tarihinde gerçekleşen Belediye Meclis toplantısında oy birliği ile Kırsal Hizmetler ve 
Muhtarlıklar Müdürlüğü kurduk” dedi. 

"ARACISIZ TARIMDA ÖRNEK İLÇE OLACAĞIZ" 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kızılcahamam’da da "aracı"nın büyük bir problem 
olduğuna dikkat çeken Başkan Acar, “Çiftçimiz hak ettiği parayı kazanamıyor. Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Kızılcahamam’da da asıl parayı aracı kazanıyor. Kırsal 
Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulmadan önce ciddi bir hazırlık yaptık; üretici 
ile tüketicinin buluştuğu satış kanalları kuracağız; ürünlerin markalaşması için 
çalışma yapacağız. Kızılcahamam aracının tamamen ortadan kalktığı ilk ve örnek ilçe 
olacak” ifadelerine yer verdi. 
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"TOPYEKÜN HİZMET HAMLESİ" 

Kızılcahamam Belediyesi bünyesinde kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün, kent 
genelinde üretim faaliyeti yapan her mahallede aktif çalışacağına ve üreticinin her 
süreçte yanında olacağına dikkat çeken Başkan Acar, "Müdürlüğümüz tamamen 
kırsal kalkınma ve üretim çalışmalara ilişkin görevlendirildi. Bu müdürlüğü kurmamız, 
bu işi ciddiye aldığımızı ve omuzladığımızı gösterir. Kırsal bölgelerimizde 
sağlayacağımız güç birliği ile kalkınmayı da hızlandıracağız. En baştan söylediğimiz 
gibi Kızılcahamam’da herkes kazanacak. İlçe çapında topyekün hizmet anlayışı ile 
üretimi geliştirmeyi ve bölgemizdeki özel ürünlerin tüm Türkiye’de tercih edilebilirliğini 
sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. 

"24 SAAT ULAŞILABİLEN BİR MERKEZ OLACAK" 

Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğünün, ilçedeki tüm muhtarların 24 saat 
ulaşabileceği bir merkez olacağı bilgisini veren Başkan Acar, şöyle konuştu: “Tarım 
ve hayvancılık alanındaki tüm işleri mahalle muhtarlarımız ile yaşama geçireceğiz. 
Ayrıca Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğümüz, çalışmalarında üretim ile 
alakalı tüm üniversite, vakıf, dernek, birlik, kamu ve özel kurumlarla koordineli 
çalışacak." 

Yeni kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün başına Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapan ve aslen 
Kızılcahamamlı olan Kahraman Özdoğan getirildi. 

 
  



07.10.2020 

39 

 

Ali Ekber YILDIRIM 

07 Ekim 2020 

Sayıştay’a göre Tarım Bakanlığı’nda 
doğru yapılan iş yok 
Sayıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nu yayımladı. Rapora 

bakılırsa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğru yaptığı iş neredeyse yok. Mali 

tablolardan, muhasebeleştirmeye, tarımsal desteklerden kooperatifçiliğe, meraların 

ıslahından vergi ve cezalara kadar tespit edilen 45 bulgu ile yanlışlar tek tek dile 

getiriliyor. 

Raporda “Denetim Görüşü” olarak “Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılına ilişkin 

geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının 

‘Denetim Görüşünün Dayanakları’ bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve 

güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıştır.” deniliyor. 

Sayıştay Raporu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılı içerisindeki yanlış 

uygulamaları “Denetim Görüşünün Dayanaklarını oluşturan bulgular ve “Denetim 

Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler” başlığı altında 45 madde olarak 

yer verildi. 

İşte 0 45 madde şöyle: 

1- 2019 Yılı mali tabloları ile verilmesi gereken sayım ve tespit tutanaklarının 

verilmemesi, 

2- Mali tablolarla birlikte sunulması gereken açıklama ve notların bulunmaması 

3- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında kullandırılan 

fonların bakanlık muhasebe sistemine kaydedilmemesi 

4- Muhasebe yetkilisi sıfatı bulunmayanlar tarafından idare adına banka hesabı 

açılması suretiyle kayıt dışı mali işlemler yapılması 

5- Bakanlıkça uygulanan idari para cezalarının muhasebeleştirilmemesi ve 

raporlanmaması 
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6- Bakanlığın yönetiminde ve kullanımındaki taşınmazların muhasebeleştirilmemesi 

ve mali tablolarda raporlanmaması 

7- Mera, yaylak ve kışlak olarak tescil edilen taşınmazların ilgili hesaplarda 

muhasebeleştirilmemesi ve mali tablolarda raporlanmaması 

8- Uzun süreli kiralanan meraların kira gelirlerin ilgili hesaplarda 

muhasebeleştirilmemesi ve mali tablolarda raporlanmaması 

9- Gerçek ve tüzel kişilere kiralanan veya tahsis amacı değişikliği yapılan meralar için 

ilgililerden alınan teminatların muhasebeleştirilmemesi ve mali tablolarda 

raporlanmaması 

10- Tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacakların 

gerçek tutarı göstermemesi 

11- Tarımsal destekleme ödemelerinde gerçekleştirme işlemleri tamamlanmaksızın 

bütçeden harcama yapılması 

12- Bütçeden yapılan hayvancılığı geliştirme projesi kapsamındaki proje ödemelerinin 

gerçekleştirme işlemleri tamamlanmaksızın yapılması 

13- Yersiz ödenen tarımsal destekleme giderlerinin çiftçilerden geri alınması gereken 

tutarın tespitinin yapılamaması 

Denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler 

14- Tahsis amacı değişikliği dolayısıyla zarar gören meraların eski vasfına 

getirilmesinin sağlanmaması 

15- İdare bütçesinden karşılanan elektrik dağıtım tesis giderlerinden doğan 

alacaklarının elektrik dağıtım şirketlerinden takip ve tahsil edilmemesi 

16- Entegre idare ve kontrol sisteminin teknik ve mevzuat çalışmalarının 

tamamlanmaması 

17- Taşınır Mal Yönetmeliği’nin bazı hükümlerine uyulmaması 

18- Bir mali yıl içerisinde gerçekleştirdiği destekleme ödemelerine ilişkin iş ve 

işlemlerinin bir bütün olarak kamuoyuna açıklanmaması 

19- İlama bağlı tarımsal destekleme ödeme bilgilerinin ve tutarlarının TBS/ ÇKS’ye 

kaydedilmeden banka hesaplarından ödenmesi 
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20- Ziraat Bankasına yapılan komisyon giderlerinin hizmet alımları yerine hane 

halkına yapılan transferler olarak giderleştirilmesi 

21- Tarım Kanunu uyarınca yasaklı olan tarımsal işletmelerin takibinin sağlıklı 

yapılamaması 

22- Haksız yapıldığı tespit edilen destekleme ödemelerinden rızaen geri alınan 

tutarların, ilgili sistemlerde izlenmemesi ve muhasebeleştirilmemesi 

23- Çiftçilere yapılan destekleme ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi 

kesintisinin idarenin muhasebe kayıtlarına yansıtılmaması 

24- Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin tamamlanamaması 

25- Yapım işlerinde ihale sonrası büyük kapsamlı proje değişikliklerine gidilmesi 

26- Bilişim alanında stratejik yönetime ilişkin doküman ve mekanizmaların olmaması 

27- Bilişim hizmet alımlarına ilişkin sözleşme ve şartnamelerde eksiklikler olması 

28- Bilgi güvenliği yönetimine ve bilişim teknolojileri politika ve prosedürlerine ilişkin 

eksiklikler bulunması 

29- Bilişim teknolojileri organizasyon yapısının uygun olmaması 

30- Bilişim teknolojileri risk yönetimine ilişkin eksiklikler bulunması 

31- Bilişim teknolojilerine ilişkin rol ve sorumlulukları belirleyen dokümanlarda 

yetersizlikler bulunması 

32- Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller çerçevesinde 

iş sürekliliği ve felaketten kurtarma süreçlerinde eksiklikler bulunması 

33- Bakanlık organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukların açık bir 

şekilde belirlenip yazılı hale getirilmemiş olması 

34- Bakanlık merkez teşkilatında norm kadro uygulamasına henüz geçilmemiş olması 

ve teknik personelin uzmanlık alanları dışındaki görevlerde çalıştırılmaları 

35- Bakanlık tarafından yurt dışına gönderilen devlet memurlarının mecburi hizmet 

yükümlülüğü takibinin yapılmaması 
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36- Tedvir ve vekâleten görevlendirmelerde kanuna riayet edilmemesi ile 

görevlendirme sürelerinin makul olmaması 

37- Tarım ürünü olmayan ve tüketim amacıyla kullanılan sanayi ürünlerinin ihalesiz 

olarak satın alınması 

38- İl müdürlükleri tarafından hurdaya ayrılan taşınırların satışının yapılması 

konusunda gerekli işlemlerin yapılmaması 

39- Denizlerde ve iç sulardaki balıkçı gemilerine %20 gemi boyu artışının yönetmelik 

yerine idari kararla verilmesi 

40- Sulak Alanları Koruma Çalışmaları ve Ulusal Su Planının Uygulanmasında Veri 

Paylaşımı İhtiyacının Bulunması 

41- Su ürünleri yetiştiricilerine aşılama ve boylama için alan gösterilmemesinin üretim 

kaybına sebep olması 

42- Yem amaçlı kullanılacak hayvansal yan ürünlerinin taşıma ve depolama 

şartlarının belirlenmemesi 

43- Tütün ve alkol piyasasındaki denetleme ve inceleme görevleri için personel 

altyapısı oluşturulmaması 

44- Kırsal kalkınma yatırımı projelerinin tamamlanma sürelerinin ötelenmesinin 

ekonomik kayıplara yol açması 

45- Alkolden alınan vergilerin kayıp ve kaçakların önlenmesi için amaç dışı alkol 

kullanımına ilişkin önleyici kontrollerin yetersizliği 

Sayıştay’ın raporunda bu bulgulara ilişkin tek tek ayrıntılı açıklamalara yer veriliyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile birleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 

uygulamalarına ilişkin 8 bulguda yapılan yanlışlara yer veriliyor. 

Özetle, Sayıştay raporuna göre Tarım ve Orman Bakanlığı birçok konuda ciddi 

yanlışlar, usulsüzlükler yapmış ve yapmaya devam ediyor. 

Bunlardan sadece bir iki tanesini özel bir şirket, kooperatif veya şahıslar yapsa ne 

kadar ağır cezalar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını tahmin etmek zor değil. 

Fakat bakanlıklar, kamu idaresi yapınca sadece raporlarda kalıyor. Bu kadar yanlışı, 

usulsüzlüğü demokratik, yasaların uygulandığı bir ülkede bir bakanlık yapabilir mi? 
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Bakanlık Sayıştay'ı dikkate almıyor 

 

Sayıştay, her yıl yaptığı denetim sonucunda hazırladığı raporda yanlışları bulgularla 

tek tek açıklıyor. Ayrıca, önceki yıllarda yapılan denetimlerde tespit edilen yanlışların, 

usulsüzlüklerin düzeltilip düzeltilmediğini de bir sonraki raporda yer veriyor. Sayıştay, 

2018 Denetim Raporu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili 42 bulgu tespit 

edilmişti. Aradan geçen bir yılın sonunda hazırlanan 2019 Denetim Raporu’na göre, 

bulgulardan 27’si ile ilgili hiçbir düzeltme yapılmamış. Bulgulardan 9’u ile ilgili kısmen 

düzeltme yapılmış ve sadece 6 bulgu ile ilgili yanlışlar düzeltilmiş. Bu verilerden de 

görüleceği gibi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sayıştay’ı pek dikkate almamış ve yanlış 

uygulamalara devam ediyor. 

  



07.10.2020 

44 

 

Alaattin AKTAŞ 

07 Ekim 2020 

Varsayın ki enflasyon yüzde 100 
doğru ölçülüyor... 
✔ Bugünden itibaren sihirli bir el değse ve vatandaş açıklanan enflasyonun 

gerçeği yansıttığına inansa ya da enflasyon yaşanan, hissedilen oranda 

açıklansa... Geçim zorluğu sona mı erecek? 

✔ Hatta bir adım ilerisi; fiyatlar ve ücretler sabitlense, şu anki gelir düzeyiyle 

rahat bir yaşam mümkün mü? 

✔ Vatandaşın temel sorunu fiyatların çok artıyor olması değil, bugünkü fiyat 

düzeyinin bile geliri ezip geçmesidir. 

Açıklanan enflasyon oranlarına inanan, bu oranları doğru bulan neredeyse yok. Konu 

enflasyon oldu mu, parti ayrımı neredeyse kalmıyor ve bu oranların inandırıcı 

bulunmadığı hemen herkes tarafından dile getiriliyor. 

Enflasyon oranlarıyla oynanıyor mu, bir müdahale var mı? Bu soruya evet diyebilmek 

için elde veri olması gerekir. Çarşıdan pazardan alınan üç beş fiyatla TÜİK’i 

yalanlayacak bir oran ortaya koymak gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Unutmayalım; fiyat 

endeksleri yüzlerce mal ve hizmetin fiyatı izlenerek oluşturuluyor. Oranlara 

inanmamanın temelinde de her mal ve hizmeti herkesin kullanmıyor olduğu gerçeği 

yatıyor. 

Siz sigara kullanmıyorsunuz ama endekste sigara da var. Kendi evinizde 

oturuyorsunuz ama endekste kira da kapsanıyor. Otomobil almanız söz konusu bile 

değil ama endekste otomobile de yer veriliyor. 

İşte belki vatandaşın hiçbir zaman kullanmadığı mal ve hizmetlerin fiyatındaki artış 

düşük kalınca ve bu durum genel oranı aşağı çekince, ama başta gıda maddeleri 

olmak üzere sürekli tüketilmek durumunda olunan kalemlere yüklü zamlar gelince 

ortalamayı gösteren endeks gerçekçi bulunmuyor. 

Diyelim tamamen doğru... 



07.10.2020 

45 

 

TÜFE’nin ortaya koyduğu oranı yüzde 100 doğru kabul edelim. 

Endekse ne müdahale ediliyor, ne fiyat toplamada bir sorun yaşanıyor, ne hesaplama 

yönteminde sıkıntı var; her şey dört dörtlük. 

Vatandaş da açıklanan oranlara inanıyor, aklında hiç soru işareti kalmamış; kimse 

“Pazardaki enflasyon en az yüzde 30-40, ne yüzde 10’u” demiyor artık. Çünkü 

açıklanan oran gerçek enflasyonu yansıtıyor. 

Ekim ayından itibaren böyle olduğunu, Türkiye’de enflasyon oranlarıyla ilgili 

tartışmanın bıçak gibi kesildiğini varsayalım. 

Bu durum vatandaşın geçim derdine çare olacak mı? 

Yoksa yalnızca enflasyonun yüksek olduğuna ilişkin şikayetler mi sona erecek? 

Fiyatları sabitleseniz ne olur ki? 

Hadi enflasyonu doğru ölçmenin bir adım daha ötesine geçelim ve fiyatların da, 

ücretlerin de sabitlendiğini varsayalım. 

Enflasyon sıfır, ücretler sabit! 

Toplumun çok büyük bir kesimi bu sayede rahat bir nefes alabilir ve artık geçim 

zorluğunu yenebilir mi? 

Pandemi dolayısıyla en düşük emekli maaşına tam yüzde 50(!) zam yaparak 1.500 

liraya çıkarmışsınız, yani 200 dolara ve “Artık bu parayla güle oynaya geçinirsin, bak 

enflasyon sıfır” diyorsunuz! 

Gelişmişliğin ölçüsü 

Bir ülke için gelişmiş, kalkınmış olmanın tek bir ölçüsü yok tabii ki. Ama en tipik 

ölçülerden biri çalışanlara, emeklilere nasıl bir hayat standardı sunulmuş olduğudur. 

Bir Alman, bir İngiliz emekli maaşıyla iyi ve rahat bir hayat sürüyor; her yaz yeni bir 

ülkeye tatile gidebiliyorken emekli bir Türk geçinebilmek için ek iş yapmak 

durumunda kalıyorsa herhalde biz bu konuda biraz geri kalmış bir ülke oluyoruz. 

Fiyatlar hiç artmıyor, sonuçta enflasyon sıfır; iyi de ele geçen maaş bu fiyat 

düzeyinde rahat bir yaşama elvermiyor ki... 

Refah hiç artmayacak demektir 



07.10.2020 

46 

 

Dedik ya, enflasyonu yok etsek bile bugünkü gelirle rahat bir yaşam sürmek 

olanaksız. 

Tabii ki ne enflasyonu sıfırlamak mümkün, ne gelir artışını. Ayrıca enflasyon tam 

ölçülüyor olsa bile bu oranın birkaç puan üstünde artış verildiğinde dahi kayda değer 

bir refah artışından söz edilemez. 

Dolayısıyla vatandaş aslında fiyat artışının değil, bugünkü fiyat düzeyinin altında 

eziliyor. Buna bir de fiyatlardaki artış eklendiğinde fiyat düzeyi daha da “ağır”, daha 

da “ezici” hale geliyor. 

Yani bizim temel sorunumuz enflasyonun eksik ya da yanlış ölçülüyor olması değil, 

bizim sorunumuz vatandaşın bugünkü fiyat düzeyine yenik düşmüş olmasıdır. 

Yıl ekimde bitse enflasyon tahmini tutardı! 

 

2021-2023 dönemini kapsayan yeni ekonomi programında yer alan bu yıla ilişkin 

TÜFE tahmini yüzde 10.5. 

 

TÜİK’in önceki gün yaptığı açıklamaya göre ilk dokuz aydaki artış yüzde 8.33. Yani 

yılın son çeyreğindeki artışı yüzde 2’de tutabilirsek, yüzde 10.5’lik tahminde 

kalabileceğiz. 

 

Yeni seri TÜFE’nin oluşturulmaya başlandığı 2003’ten 2019’a kadar olan 17 yılda son 

çeyrek artışı ortalama yüzde 3.08. 

 

Bu 17 yılda ortalama olarak ekim aylarında yüzde 1.97, kasımda yüzde 0.78, aralıkta 

yüzde 0.31 artış kaydedilmiş. 

 

Bu yıl üç ay toplamında oranı yüzde 3’ten yüzde 2’ye nasıl indireceğiz ya da indirme 

şansımız var mı? 

 

Dün yazdık, kur artışı ilk dokuz ayda Yİ-ÜFE’ye çok az yansıdı. Dolayısıyla TÜFE’ye 

yansıma da çok az oldu. Koşullar yüzde 3’te bile kalmanın zor olacağını gösteriyor 

ama biz yalnızca yüzde 2’lik bir hareket alanına sahibiz. 

 

Sonunda ölüm yok ya, tahmin yüzde 10.5 ama gerçekleşme yüzde 11.5 de olur, 

yüzde 12 de... 

  



07.10.2020 

47 

 

 
Abdulkadir Selvi 

Aliyev ile Putin’in yaş günü 
diplomasisi 

7 Ekim 2020 

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısından bu yana dikkatle izlenen liderlerden birisi 

Rusya Devlet Başkanı Putin. 

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın suratına telefonu kapatan Putin, şu ana kadar 

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i aramadı. Putin, saldırıların başladığı 

andan itibaren beklentilerin aksine Ermenistan’ın yanında yer almadı. 

Hatta Paşinyan’ın içine düştüğü zor durumu uzaktan izlemekle yetindi. 

Putin böylece ABD ve Fransa yanlısı Paşinyan’ın burnunu sürtmüş 

oldu. Putin’in, Paşinyan’ın devrilmesi için çaba gösterip göstermeyeceği ise 

bilinmiyor. Putin’in, Paşinyan’ı devirip Rusya yanlısı bir yönetimi işbaşına 

getirebileceği konuşuluyor. 

Bu süreçte Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in yürüttüğü diplomasiye de 

dikkat çekmek istiyorum. Aliyev, Rusya’yı karşısına alacak açıklama yapmaktan 

kaçınıyor. Çok akıllı bir strateji izliyor. Putin’in, Ermenistan’ın yanında bir görüntü 

vermesine neden olacak tahriklerden kaçınıyor. 

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaları izleyen Putin’in ne zaman devreye 

gereceği önemini koruyor. Ama bu süre zarfında Azerbaycan’ın işgal altındaki 

topraklardan bir kısmını kurtarması bekleniyor.  

 

PUTİN’İN DOĞUM GÜNÜ 

İlham Aliyev’in öncelikli olarak Putin’in Ermenistan’ın yanında yer almamasını 

sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Hatta mümkünse yanına çekmeye çalışıyor. Akıllı bir 

politika. Aliyev, Putin’in doğum gününü bahane ederek bir adım atacak. 7 Ekim 1952 

tarihinde Petersburg’da doğan Putin bugün 68. yaş gününü kutlayacak. Aliyev, 

Ermenistan-Azerbaycan savaşından bu yana sessizliğini koruyan Rusya Devlet 

Başkanı Putin’in doğum gününü kutlayarak diyalog sürecini başlatmış olacak. 

Böylece savaş ortasında bir doğum günü diplomasisi yaşanacak. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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ÇAVUŞOĞLU BİR PLAN MI GÖTÜRDÜ? 

Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye’yi ziyaretinden sonra 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bakü’yü ziyareti, diplomatik kulisleri 

hareketlendirdi. NATO Genel Sekreteri bir plan mı getirdi yorumlarına neden oldu. 

Türkiye’nin aracı olduğu bir müzakere mi yürütülüyor sorusu gündeme geldi. Perde 

arkasına baktım. Çavuşoğlu’nun ziyareti Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılmış. 

Azerbaycan’a moral desteği olması için planlanmış. Ayrıca NATO Genel Sekreteri 

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasıyla ilgili bir plan getirmemiş. Stoltenberg, 

Yunanistan’la ilişkilerin düzeltilmesi üzerinde durmuş. 

 

KOBANİ OPERASYONU DEMİRTAŞ’A MI ODAKLANACAK? 

 

HDP’yle ilgili ikinci dalga Kobani soruşturması üzerinde gizlilik kararı olduğu için kısıtlı 

olarak bilgi alabiliyoruz. 

 

6 yıl sonra tekrar başlayan operasyonda asıl hedefin ne olduğunu ölçmeye 

çalışıyorum. Asıl hedef HDP mi, Selahattin Demirtaş mı yoksa Kobani olaylarının 

çıkmasına neden olarak gösterilen tweet’in atılması kararının alındığı MYK’ya 

katılanlar mı? 

 

Yargılama süreci başladığında sis dalgası dağılacak, neyin ne olduğunu görmüş 

olacağız. Tabii ki asıl odak noktası, Kobani olaylarının gerekçe göstererek 6-8 Ekim 

tarihleri arasında 37 kişinin vahşi bir şekilde katledilmesi ve şehirlerimizde terör 

havasının estirilmesi. 

Ancak yine de öncelikle nereye odaklanıldığı konusunda kafamı kurcalayan sorular 

vardı. Galiba aradığım sorulardan birinin hatta en önemlisinin yanıtını, MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü grup konuşmasında buldum. 

 

Bahçeli, “Demirtaş 6-8 Ekim olaylarının bir numaralı 

sorumlusudur” dedi. Bahçeli’nin bu sözleri benim için uyarıcı oldu. HDP ya da 

dokunulmazlığının kaldırılması istenen 7 milletvekilinden ziyade Selahattin 

Demirtaş’a odaklanılacağını düşündüm. 

 

İYİ PARTİ’DE NE OLUYOR? 

 

İYİ Parti’de Koray Aydın’ın liste darbesiyle yaşanan sarsıntı devam ediyor. Merkez 

sağdan gelen isimler partiden dışlandıkları görüşündeler. Ancak tepkiler ilk günkü gibi 

sıcaklığını korumuyor. Yavaş yavaş yatışmaya başladı. Aralarında milletvekillerinin 
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de yer aldığı 20 kişilik bir grup olarak başlamışlardı. Meral Akşener’in tercihini Koray 

Aydın’dan kullanması üzerine partiden istifalar bekleniyordu. Yoğun bir tepki yaşandı 

ama kırgınlar partiden istifa etmeyecekleri yönünde bir açıklama yaptılar. Ancak 

tepkilerini sürdüren 9 milletvekili, geçen hafta grup yönetiminin seçildiği toplantıya 

katılmamıştı. Dün önemli bir gündü. Yeni yasama yılında Meral Akşener’in 

başkanlığında ilk kez grup toplantısı yapıldı. Dünkü grup toplantısına ise 6 milletvekili 

katılmadı. İki milletvekili de mazeret bildirdi. 

İYİ Parti içindeki liste sancısına yoğunlaştık ama dünkü grup toplantısında Meral 

Akşener’i izledim. Akşener, Kobani soruşturmasına ve HDP’lilerin dokunulmazlığının 

kaldırılması konusuna hiç değinmedi. Hani bu operasyonun bir hedefi İYİ Parti’yi 

millet ittifakından koparmak deniliyor ya, bana Meral Akşener siyasetin mayınlı 

alanına girmeyerek bu hamleyi de savuşturuyor gibi geldi. 

 

MECLİS’TE TUMA ÇELİK GÜNÜ 

 

D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının 

kaldırılması istenen Mardin milletvekili Tuma Çelik’le ilgili oylama bugün 

yapılacak. Tuma Çelik’in hakkındaki suçlamalara ilişkin olarak Meclis Genel 

Kurulu’nda sözlü savunma hakkı bulunuyor. Çelik, Anayasa-Adalet Karma 

Komisyonu’nda sözlü savunma yapmıştı. Ancak bugün Meclis’te kürsüye çıkıp 

çıkmayacağı bilinmiyor. Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı 

komisyonda biri çekimser olmak üzere oyçokluğu ile alınmıştı. HDP milletvekilleri 

dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. 

 

D.K. Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusunda cinsel saldırı 

sonrasında Tuma Çelik’in kendisini, “Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı 

siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı 

benim için ‘Erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların 

insan içine çıkamaz” diye tehdit ettiğini söylemişti. 

 

YARGILANACAK 

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra D.K. isimli kadının cinsel saldırı mağduru 

kadınlara örnek olacak mücadelesi sonucunda Tuma Çelik’in yargılanmasına 

başlanacak. 
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Dünya bizi nasıl görüyor? 
Esfender KORKMAZ 

 

 
07 Ekim 2020 

Küresel ticaretin artması ve sermaye hareketlerinin hızlanmasıyla aynı zamanda 
dünya ülkeleri de birbirini daha yakından tanıma ihtiyacı duydular. Bu ihtiyaç yalnızca 
ekonomik durumla ilgili değil, aynı zamanda demokrasi, hukuk, insan hakları, 
yolsuzluk gibi sorunları da kapsıyor. Bunun için de  raiting kuruluşlarının ve bu alanda 
fahri çalışan kuruluşların önemi  arttı.  

Söz gelimi insan hakları ve demokratik özgürlükler alanında Dünya Özgürlükler Evi 
(Fredoom House); dünya adalet projesi (World Justice Project) bütün ülkeleri 
kapsayan endeksler hazırlıyorlar.  

Ayrıca 1995 yılından bu yana Uluslararası Şeffaflık Örgütü ''Yolsuzluk algı endeksi'' 
hazırlıyor ve yayınlıyor. Yolsuzluk Algısı Endeksinde, uzmanlarının görüşleri ve 
kamuoyu araştırmaları derlenip, ülkelerdeki yolsuzluk algısı tespit ediliyor. Endeks 
179 ülkeyi kapsıyor. 

Demokratik ülkelerde Yolsuzluğun kamu oyu tarafından denetimi, basın tarafından 
yapılır. Bu nedenle  yolsuzluk algı endeksini iyi anlamak için basın özgürlüğü 
endeksine de bakmak gerekir.  

Sınır tanımayan gazeteciler örgütü'de 2002 yılından beri 180 ülkeyi kapsayan ''Basın 
Özgülüğü Endeksi'' hazırlıyor.  Dünya Bankası bu endeksi, yatırım desteği 
vereceği ülkelerde  hukukun üstünlüğü durumunu değerlendirmek için kullanıyor.  

Bütün bu endeksler paralel sonuçlar veriyor. 

Yolsuzluk algı endeksinde 100 ile sıfır arasında puan veriliyor. 100 temiz puanı 
olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin 2013 yılında yolsuzluk algı endeksinde puanı 
ortada, 50 idi.  2019 da 39' puana geriledi. Puanın en fazla düştüğü yıllar 2014 (-5) ve 
2015 (-3) ve 2019 (-2)yılları oldu. 

Türkiye'nin yolsuzluk algı  endeksinde neden geri düştüğün gerekçeleri de şöyle 
açıklanıyor:  

Yürütme erkinin tek elde toplanması, 

Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüne dönük ihlaller;  

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Denetleyici ve düzenleyici kurumların etkisini ve işlevini yitirmesi,  

Meclis'in denetleme ve hesap sorma gücünü kaybetmiş olması . 

Türkiye basın özgürlüğü endeksinde de 2019 yılında bu 180 ülke arasında 
154'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin tutuklu gazeteci sayısında dünyada Çin'den 
sonra ikinci sırada olduğu belirtildi. Dışarıdaki gazetecilerin de soruşturma, 
dava hatta fiziki saldırılara maruz kaldığı vurgulandı.   

Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik istikrar sorununun temelinde dünyanın 
demokrasi, hukuk ve siyasi özgürlükler konusunda bize olan bakış tarzı ve algısı 
yatıyor. 

Bu şartlarda yerli ve yabancı yatırım sermayesi, yatırım yapmaya çekiniyor. Son iki 
yıldır Türkiye de yatırımlarda değişme negatif seyrediyor. Yabancı yatırım sermayesi 
girişi durdu. Çıkışı hızlandı.  

Oysaki, Türkiye Çin'den çıkan yabancı yatırım sermayesi için iyi bir fırsattır. Çin'de 
Mülkiyet rejiminde sınırlar olduğu sürece, tek parti rejimi devam ettiği sürece, 
sermaye çıkışı olacaktır.  

Bu algıyı dış güçler diye algılamak yanlıştır. Bu raitingler ve endeksler yıllardır 
yapılıyor. Başkanlık rejimine kadar da dış güçler vardı. Dış güçler var olan 
demokrasiyi mi; yargı bağımsızlığını mı, hukukun üstünlüğünü mü kasten yanlış 
yorumladı?   

Oturup düşünmemiz gerekmez mi?.. 
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İbrahim Kahveci 

Kâğıt üzerinde cennet 

İnanılmaz işler başarıyoruz. Bu başarılı işlerin ilk sıralarında da kayıt sistemimiz 
geliyor. 
Kâğıt üzerinde adeta mucize yaratıyoruz. 

Çalışan sayısı düşüyor, enerji tüketimi düşüyor ama milli gelirimiz artabiliyor. 

Sanayi üretim endeksinde sanayi sektörü daralıyor ama GSYH hesabında sanayi 
üretimi meğerse büyümüş görülebiliyor. 

Çalışan sayımız düşüyor ama işsiz sayımız da düşebiliyor. Hatta ekonomimiz 
daralırken işsizlik oranımız da daralabiliyor. 

Ya da raflarda fiyatlar artabiliyor ama enflasyonumuz artmayabiliyor. 

Böyle bir mucize dünyanın başka neresinde yaşanabilir? 

*** 

Bakınız yıllardır şu meseleyi dile getiriyorum: 2013 yılında GSYH’nın revize edilme 
çalışması başlamış ve devletin resmi kayıtları üzerinden hesabın yapılacağı 
açıklanmıştı. Ama çalışmanın 2017-2018 yılında yetiştirilebileceği söylenirken, birden 
2016 sonunda açıklandı. 

2015 yılı revize GSYH’sı yüzde 20 civarında artarken, eski yıllara gittikçe revize oranı 
düşüyor. Örneğin 2002 yılında eski ve yeni seri GSYH arasında sadece yüzde 2 
civarı fark kalıyor. 

Yani bu mübarek revizyon kâğıt üzerinde AK Parti dönemini adeta parlak bir 
vaha gösteriyor. 

Ve bu sayede meydanlarda “Ekonomi bizim dönemde 3 kat 5 kat büyüdü” 
diyebiliyoruz. 

Şu mucizeyi biri çıkıp anlatabilse ya. 

Hatta şu diğer mucizeleri de anlatabilseler ya. 
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Mesela kurlar yüzde 35 yükseliyor ama birden ülkemizde artan kurların fiyatlara 
yansıması mucizevi şekilde gerçekleşmiyor. 

Mesela kredi genişliyor, para basılıyor, talep şişiriliyor ama bunlar da fiyatlara 
yansımıyor. 

Ya da Türk-İş ‘açlık sınırı’ eylül ayında yüzde 2,68 arttı diye hesaplıyor ama TÜİK’in 
gıda fiyatları sadece yüzde 0,66 artabiliyor. 

Tekstilciler eylül ayında kışlıkları getirir ve zam yapardı ama bu yıl ürün bazında o 
zamları görmemize rağmen toplamda meğerse giyim fiyatları yüzde -0,03 düşmüş. 

*** 

Hesap sistemleri vasıtası ile bir vaha yaratıyoruz ama gerçek hiç öyle değil. Cennet 
dediğimiz ekonomik tablo aslında tam tersi yönde. 

Bu işin bir itirafı da var. Bakın yerli milli ekonomi yaratıyoruz, bazı sıkıntılar oluyor 
diyerek aslında faturamıza katlanın deniliyor. 

Oysa ortada ekonomide yerli ve milli adına zerre bir adım yok. Onun da tam 
tersi yapılıyor. 

İç borçlanmasını bile Amerikan doları ile yapan bir yönetim var. Köprülerini, yollarını, 
şehir hastanelerini, havalimanlarını zaten Amerikan dolarına çoktan bağladılar. 

Ve ekonomisi yabancılar için sudan ucuz hale gelmiş bir Türkiye var. 

Yıkılan ekonomiyi bile yerli ve milli diye pazarlayabiliyorlar. 

Ama bu pazarlamanın altında en fazla en çok oy aldıkları alt gelir grubu var. Mesela 
emekliler gerçek enflasyona göre değil, açıklanan resmi düşük enflasyona göre zam 
alacaklar. Memurlar da öyle... 

Bakalım kim karlı çıkacak? 

*** 

Bugün ülkemizde ciddi sorunlar birikiyor. 

Yapısal olarak devlet kurumumuz en büyük yarayı alıyor. Kurumlar ve kurallar 
çalışmayınca Devlet dediğimiz yapı sallanıyor. 

Oysa ülkemizde nasıl bir sorun yaşanıyorsa yönetimin dilinden tam tersi beyanları 
dinliyoruz. Demokrasi ve özgürlükte dünyaya örneğiz derken haber yapan 
gazetecileri gözaltına alabiliyoruz. 

Herkesi kucaklıyoruz derken eski davalara yeni davalar açıp tutuklamalara 
gidebiliyoruz. 
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Ekonomi pik yapıyor derken aslında çok sert finansal dalga yaşanabiliyor. 

Kısaca bizde de gerçek ile algı arasında tercihin algı yönünde yapıldığı 
anlaşılıyor. 

Gerçeğin hükmünü yitirdiği bir dünyada yaşadığımız malum. Ama gerçeğe en erken 
dönen toplumların da bu kısır döngülü çöküşten kurtulacağı bellidir. 

Ne zaman ki kâğıt üzerindeki cennet tablolarından uyanır ve gerçek gidişatı görürüz, 
işte o zaman kurtulabiliriz. 

Aksi halde hep beraber kaybetmeye devam ederiz. 

KARAR sizindir! 
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07 Ekim 2020, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre 
Macron hadsiz ve edepsiz bir kişi 
 

Yurttaki ve dünyadaki gelişmeler gerçekten çok karmaşık. Örneğin ABD 

Başkanı Donald Trump gerçekten koronavirüse yakalandı mı, yoksa bu bir seçim 

hilesi miydi? Üç gün içinde hastaneden çıktığı için bu konudaki kuşkular artıyor. 

Fakat unutmayalım ki bu hastalığın belirtileri yedi günde belirli hale geliyor. Belki de 

Trump gerçekten hasta ve Amerika'daki belirli çevreler onu yok etmek için bir planı 

uyguluyorlar. 

 

Macron'a uyarı 

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Töreni'nde 

konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyet'le ilgili sözlerine tepki gösteren 

Erdoğan, "Bu sözler hadsiz ve edepsizliktir. Sen kim oluyorsun ki İslam'ın 

yapılandırılması sözünü ağzına alabiliyorsun" dedi.. 

 

Erdoğan ve Bahçeli 

İçeride belirli çevrelerin hemen her konuda kafaları çok karışık. Ülkenin hayati 

çıkarlarını ilgilendiren konularda bile bu çevrelerin düşünceleri kargaşa içinde... 

Açıkçası 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminden bu yana toplumun 

duygularına ve düşüncelerine cevap verebilen iki siyasi liderden biri Cumhurbaşkanı 

ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, diğeri de MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli'dir. Bu iki liderin uyumu ve işbirliği devam ettiği sürece Türk siyasetinde bir 

boşluk olmayacağı kesindir. 

Bu bakımdan Sayın Bahçeli'nin dünkü MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın 

bazı bölümlerini kayda geçirmek yararlı olacaktır. 

 

"Kılıçdaroğlu'na tavsiyem..." 

"- Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki, kovan içinde saklanan CHP'ye 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/donald-trump
https://www.sabah.com.tr/haberleri/cumhurbaskani
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.sabah.com.tr/haberleri/mhp
https://www.sabah.com.tr/haberleri/devlet-bahceli
https://www.sabah.com.tr/haberleri/devlet-bahceli
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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değmiş, iyisinden kötüsüne diğer siyasi yandaşlara temas etmiştir. Kılıçdaroğlu'na 

tavsiyem, yeni bir iskambil destesi alarak birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim 

kâğıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı 

olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından siyasetçi taklidi yapmasında fayda 

vardır." 

 

Azerbaycan'a destek 

"- Karabağ, Azerbaycan'ın hakkıdır, helalidir. Terör devleti Ermenistan, 27 Eylül'de 

sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de saldırmıştır. Şakamız yoktur, işgalcilerin 

şakağına sıkacak irademiz hamdolsun vardır hatta sefer için tetikte beklemektedir. 

Gerekirse aynı bayrak altında aynı sipere gireriz. Ermenistan katil bir devlettir. Bu 

ülkeye yapılan tembih de bu şekildedir. Erivan yönetimi maşadır. Emperyalizmin yılan 

başlı kuklasıdır. Ermenistan'ın masumları hedef alması, insanlık suçudur, alçaklıktır, 

şerefsizliktir. Korkak Ermenistan sivillere saldırmıştır." 
 


