14.08.2020

ANKARA
TİCARET BORSASI
Basın Bürosu

GÜNLÜK BASIN
ÖZETLERİ

14 Ağustos 2020
Cuma
1

14.08.2020

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
14 Ağustos 2020 Cuma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Rektör Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2020/411)

YÖNETMELİKLER
–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve
Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2017/28079 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/10286 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/23568 Başvuru Numaralı Kararı
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Ciro ve ihracatın %70'i
Anadolu'dan
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci En
Büyük 500 kuruluşu listesinde Anadolu ve Trakya'dan 347 firma
bulunuyor. Bu firmalar ihracatın da üretimden satışların da
yüzde 70'inden fazlasını karşılıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2019 verilerine göre Türkiye'nin İkinci En Büyük 500
kuruluşu listesini açıkladı. Açıklamaya göre her 10 liralık cironun da ihracatın da 7
lirası Anadolu firmalarınca yapılıyor. Anadolu'dan 347 firma listeye adını
yazdırırken, bir önceki verilerde bu rakam 342 idi. 4 de kamu firması ikinci ligde
yerini aldı. 500 firmanın bulunduğu listede 28 şirket isminin açıklanmasını
istemedi. İkinci 500 listesinde Türkiye'nin 34 kenti hiç yer almadı. “Türkiye'nin En
Büyük 500 Kuruluşu” listesinde de 31 kent adı listeye yazdıramamıştı.
Son 10 yılın verileri değerlendirildiğinde İstanbullu firmaların İkinci 500
firmasında kan kaybetmeye devam ettiği ortaya seriliyor. 2010 yılında üretimden
satışların yüzde 38.2'si İstanbullu firmalarca yapılırken 2019 verilerine göre dün
açıklanan listede oran yüzde 30.0'e düştü. İhracatta da daha hızlı bir kan
kaybediş söz konusu. Listenin İstanbullu devleri 2010 yılında ihracatın yüzde
42.6'sını karşılarken dün açıklanan verilerde bu oran yüzde 29.1 oldu.
12 şehrin ismini, gözbebeği firmaları listeye yazdırdı
Türkiye'nin 12 şehri ise tek firma ile listede yer aldı. Bunlar Afyonkarahisar,
Amasya, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde,
Osmaniye, Tokat ve Trabzon oldu. Afyon'un yüzünü güldüren firma geçen sene
320'nci sırada olup bu sene açıklanan verilere göre 255'inci sıraya yükselen Afyon
Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık AŞ oldu. Amasya'nın ismini listeye yazdıran
Amasya Şeker Fabrikası AŞ oldu. Suluova'ya kayıtlı olan firma 2018 verilerine
göre 422'nci sırada yer alırken 2019 verilerine göre 156'ncı sıraya yükseldi.
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Burdur kendini 114'üncü sırada yer alan As Çimento San. ve Tic. AŞ ile listeye
aldırdı. Sıralamada 27'nci olan Mes Yağ ve Gıda San AŞ de Diyarbakır'ı Türkiye
sanayisinin ligine yazdıran firma oldu. Firma geçen sene 82'nci sırada yer
alıyordu. Edirne Yağ San. ve Tic. AŞ de bu yıl Edirne'nin ismini İkinci 500'e
yazdıran firma oldu. Geçen yıl Edirne listede yer almıyordu. Edirne yağ 485'inci
sıradan listeye girdi.
Tek firmalar sıçrayış sağladı
Kütahya listede firması Kros Otomotiv San. ve Tic. AŞ ile yer aldı. 2018 verilerine
göre 299'uncu sırada yer alan firma 2019 verilerine göre 436'ncı sırada kendine
yer buldu. Malatya, geçen sene de İkinci 500 listesindeki firması Ilsan Tekstil ile
sıralamada kendini temsil etti. Geçen yıl 355'inci sıradaki firma bu yıl 307'nci
oldu.
Nevşehir bu yıl listeye giren Doğa Tohumculuk Gıda San ve Tic. AŞ ile 479'uncu
sırada yer aldı. Kendini listede 383'üncü sıradaki Calmio Süt ile temsil eden kent
Niğde oldu. Osmaniye 234'üncü sıradan 131'e sıçrayan Sunar Özlem Gıda San ve
Tic. AŞ ile listede yerini aldı. Tokat'ın yüzakı 120'nci sıradan 78'e yükselen Dimes
Gıda San. ve Tic. AŞ oldu. Trabzon'un ismini listeye yazdıran şirket ise Karadeniz
Kardeşler Gıda San ve Tic AŞ oldu. Firma bir önceki verilerde 183'üncü
sıradayken dün açıklanan verilerde 127'nci sıraya yükseldi.
Türkiye sanayisinin öncü kenti Kocaeli'den 37 firma
Listede Kocaeli Sanayi Odası'na kayıtlı 37 firma yer aldı. Kocaeli'nin birincisi,
listenin 40. sırasında yer alırken, isminin açıklanmasını istemedi. Kentin listedeki
ikinci firması 50'nci olan Üntel Kabloları San. ve Tic. AŞ'ydi. Üçüncülükte ise
67'nci sıradaki Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022
yılı sonunda aracımız banttan
inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılı sonunda aracımız banttan
inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider
ülkelerden biri haline gelecektir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 75.
Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl
Dönümü programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız
bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur.
Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir.
Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır
ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.
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Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla
unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi,
hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan
oyunları hep aklımızda tutmalıyız.
Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.
2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele' dönemi olarak
adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu.
Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın
sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek. Salgının ve etkilerinin geçmesiyle
ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına
inanıyorum.
Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz
ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline
gelecektir.
2002 Türkiye ekonomisi açısından dönüm noktası oldu. Yakaladığımız ivmeyle
güçlü performans sergiledik.
IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık. Muhalefet borç alın
diyor. Bu sizin işiniz. Attığımız kararlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü şekilde
yoluna devam etmesini sağladık. Bugün dünyanın 13'üncü büyük ekonomisiyiz.
Muhalefet çiftçimiz battı diyor. Hiç merak etmeyin Türkiye tarımda patlama
yapacak. Ekonomide şahlanma dönemine gireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına sokacağız.
Sadece seçim başarısını hedefleyen bir parti olmadık. Toplumun değişim
taleplerine cevap vermeyi ilke edindik. Asla kindar değiliz. Kimseye husumet
beslemiyoruz. Ama milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı unutmayacağız.
Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi başka parti
bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetin
aklıdır.
AK Parti kadınların en aktif olduğu hareketlerden biridir. 4 milyonu aşan kadın
kolları üye sayısı vardır. Ünversitelerde kadın öğretim üyelerinin oranı yüzde
50'nin üzerinde.
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Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla,
'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla
bitmiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan
hiçbir düzenleme meşru değildir.
AK Partinin kadınları için AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye
gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak
suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve
kadınlar adına kınıyorum.
Özgürlük her insan için kutsaldır. Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır.
Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da
ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca
düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline
dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız. Birilerinin AK
Parti'li kadınlara hakaret etmesine sessiz kalamayız. Kadınların onuruna yönelik
saldırıya izin vermeyiz.
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Döviz rezervinde düşüş hız
kesti
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi geçtiğimiz hafta itibarıyla
bir önceki haftaya göre, 79 milyon dolar gerileyerek 46 milyar
594 milyon dolara geldi. Döviz rezervleri bir önceki hafta 4,3
milyar dolar erimişti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 7
Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 46 milyar 673 milyon dolardan 46 milyar
594 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 79
milyon azaldığı anlamına geliyor. Döviz rezervleri bir önceki hafta 4,3 milyar
dolar erimişti.
Merkez Bankası altın rezervi ise 43 milyar 572 milyon dolardan 45 milyar 230
milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler ise 90 milyar 245 milyon
dolardan 91 milyar 824 milyon dolara seviyesine yükselmiş oldu. Böylece, toplam
rezervler 1 milyar 579 milyon dolar artarken altın rezervlerindeki artış 1 milyar
658 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile
tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon
dolar seviyesindeydi.
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TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):
Altın

Brüt

Toplam

Tarih

Rezervi

Rezerv

Rezerv

----------

----------

----------

----------

07-08-2020

45.230

46.594

91.824

31-07-2020

43.572

46.673

90.245

24-07-2020

42.105

50.926

93.031

49.230

89.459

17-07-2020

40.229

10-07-2020

40.425

49.611

90.036

03-07-2020

39.160

51.344

90.504

26-06-2020

38.821

51.417

90.238

19-06-2020

38.371

53.222

91.593

12-06-2020

37.579

55.483

93.062

05-06-2020

36.610

55.610

92.220

29-05-2020

36.667

22-05-2020

36.812

55.595

92.407

15-05-2020

35.535

48.894

84.429

51.149

85.833

08-05-2020

34.684

54.360

91.027
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Vatandaşların döviz hesapları
220 milyar $'a dayandı
Vatandaşların döviz talebi, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya
göre 6 milyar 586 milyon dolarlık artışla 220 milyar dolara
dayandı ve rekor seviyesini güncelledi.

Vatandaşların dövize ilgisi her geçen hafta artarak devam ediyor. Temmuz ayı
boyunca rekor seviyelerini sürekli olarak güncelleyen yurt içi yerleşiklerin döviz
mevduatlarındaki tutarlar geçtiğimiz hafta itibarıyla 219 milyar 506 milyon dolara
yükseldi. Bu tutarlar bir önceki haftaya göre 6 milyar 586 milyon dolarlık artış
anlamına geliyor.
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220 milyar dolara dayanan döviz mevduat hesaplarının, 136 milyar dolarını
gerçek kişilerin hesapları oluştururken şirket hesaplarının büyüklüğü ise 83 milyar
505 milyon dolara yükseldi.
Döviz türü bakımından incelendiğinde ise 119 milyar 564 milyon dolarlık kısmını
ABD Doları hesaplar oluştururken euro hesapların dolar cinsinden karşılığı ise 63
milyar 404 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya ABD doları
hesaplardaki artış 1 milyar 101 milyon dolar olurken Euro hesapların dolar
karşılığındaki artış ise 1 milyar 112 milyon dolar olarak açıklandı. Diğer döviz
cinslerinden hesaplarda kayda değer bir değişim olmazken toplam tutar 3 milyar
952 milyon dolar oldu.
Kıymetli maden hesapların döviz karşılığı ise 28 milyar 208 milyon dolardan 32
milyar 586 milyon dolara çıktı. Böylece bir önceki haftaya göre kıymetli maden
hesaplarındaki artış 4 milyar 378 milyon dolar alarak kayıtlara geçti.
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İşsiz sayısı, yasakla azaldı
Salgın dönemi için getirilen işten çıkarma yasağı, işsizlik
ödeneği başvuruları ve kayıtlı işsiz sayısındaki artışı engelledi.
İŞKUR verilerine göre, işsizlik ödeneği başvuruları bu yılın ilk
yarısında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 4,8 azalarak
970 bin 117’ye geriledi.

COVID-19'un ekonomik hayata etkilerini sınırlandırmak üzere hayata geçirilen
işten çıkarma yasağı, işsizlik ödeneği başvuruları ve kayıtlı işsiz sayısındaki artışı
engelledi. İŞKUR verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 18
bin olan işsizlik ödeneği başvurulan bu yıl aynı dönemde yüzde 4.77 azalarak 970
bin 117'ye geriledi. Kayıtlı işsiz sayısı ise bu yıl Temmuz ayında, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 17.7 azalarak 4 milyon 39 binden, 3 milyon 325 bine geriledi.
Özellikle Mart ayından itibaren ekonomik hayata darbe vurmaya başlayan
COVID-19 salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı, birçok sektörde
işleri durma noktasında getirdi. Yanı sıra, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de 30'un
üzerinde sektörün faaliyeti tamamen durduruldu. Kısa çalışma ödeneği ve
ücretsiz izin desteği oluşturuldu. Ayrıca bu dönemde yapılan yasal düzenleme ile
işten çıkarma yasağı da hayata geçirildi. Bu önlemlerin bir kısmı doğrudan
firmaları rahatlatırken, özellikle yasaklar işçi çıkarmak zorunda olmalarına
rağmen, firmaların yasak olduğu için bu yönde bir girişimde bulunmamalarını
sağladı. Bu gelişmeler de doğal olarak istatistiklere yansıdı. Yürürlükteki mevzuat
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uyarınca işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için, sigortalının belirli kriterleri
taşıması gerekiyor. Bu yüzden yapılan her başvuru olumlu sonuçlanmıyor. Ancak
pandemi döneminde işsizlik ödeneğine yapılan başvurularda gerileme olmakla
birlikte, bunların kabul edilme oranlarında da dikkat çekici düşüş yaşandı. 2019
yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 18 bin 813 kişi işsizlik ödeneğine
başvururken, bunun yüzde 52.1'ine karşılık gelen 531 bin 57 tanesi kabul edildi.
Bu yılın aynı döneminde ise işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 970 bin 117'ye
geriledi. Ancak başvurusu kabul edilenlerin sayısı 339 bin 318'e, başvuru kabul
oranı ise yüzde 34.9'a indi.
Aylar itibarıyla bakıldığında ise Ocak'ta yüzde 55 seviyesinde olan başvuru kabul
oranlarının, pandemiyle birlikte giderek azaldığı gözlendi. Mart ayında yüzde 47.7
ile yüzde 50'nin altına düşen kabul oranı, nisanda yüzde 38.1'e, mayısta ise
yüzde 34.6'ya geriledi.
Yasak kayıtlı işsiz sayısını da düşürdü
İşten çıkarma yasağı İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında da azalma yaşanmasına
sebep oldu. Geçen yıl mart ayında 4 milyon 48 bin olan kayıtlı işsiz sayısı bu yıl 3
milyon 675 bine gerilerken, bu sayı nisanda 4 milyon 38 binden 3 milyon 629
bine, mayısta 4 milyon 84 binden 3 milyon 551 bine, haziranda 4 milyon 417
binden 3 milyon 379 bine, temmuzda ise 4 milyon 39 binden, 3 milyon 325 bine
indi.
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"Ümitsizlerin sayısındaki artış anket yöntemi kaynaklı"
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim elemanı Okan Güray Bülbül, gerek
kayıtlı işsiz sayısı gerekse işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki azalmaların,
mevzuattan kaynaklandığını bildirdi. Yapılan düzenlemelerle işten çıkarma yasağı
olarak bilinen uygulamanın, firmaların belirli koşullar dışında personeli işten
çıkarmasını yasakladığını belirten Bülbül, TÜİK işgücü verilerini de değerlendirdi.
Burada özellikle iş aramayan kişilerin sayısında artış, işsiz sayısında ise göreli
azalma olduğuna dikkat çeken Bülbül, “Daha önce yüz yüze yapılan anket
yönetimiyle belirlenen işgücü verileri, pandemi döneminde telefon ve mail
yöntemiyle alınmaya başlandı. İnsanlar ”iş arıyor musun ?" sorusuna sokağa
çıkma yasağı olduğu için aramadığı cevabını verdi. Bu durumdaki kişiler de işsiz
olarak kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.
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Bakan Pekcan: Libya ile çok
önemli bir belgeye imza attık
Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye ile Libya arasında ekonomik
ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza
atmış bulunuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat
zaptına imza koydu.
Pekcan, imza töreni sonrasındaki açıklamasında, iki ülkenin tarih boyunca
birbirlerine dost ve kardeş olduklarını söyledi.
Bu durumun ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını dile getiren Pekcan,
müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin bu açıdan önemine dikkati çekti.
Yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen bazı müteahhitlik projelerinin
yarıda kaldığını, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla ilgili belirsizlikler
oluştuğunu, bazı firmaların alacaklarını tahsil edemediğini anlatan Pekcan, şöyle
konuştu:
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"Geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve gelecekte yeni
projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı, güzel bir çalışma
yaptık. Bu konuda geleceğe yönelik çok olumlu bir adım atmanın memnuniyeti
içerisindeyiz. Bugün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz
açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge
firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin
çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma
niteliğindedir."
Başta Türk müteahhitlik firmaları olmak üzere her iki tarafın da 10 yıldır
sorunların çözülmesini, Libya'nın ihtiyaç duyduğu projelere devam edecek yol ve
yöntemleri bulmayı bekleyerek sancılı ve sıkıntılı bir dönem geçirdiklerine işaret
eden Pekcan, Libyalı muhataplarının anılan sorunların çözümü için iki ülke
arasında resmi düzeyde imzalanacak bir kılavuz metnin faydalı olacağı yönündeki
değerlendirmeleri sonunda çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.
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İhracat birim değer endeksi,
haziranda yıllık yüzde 2,8 düştü
İhracat birim değer endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 2,8,
ithalat birim değer endeksi de yüzde 9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayına ilişkin dış ticaret
endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,3
artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 42,4 ve
imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 düştü.
Endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalış
gösterdi.
İthalat birim değer endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 9 geriledi. Endeks,
geçen yılın ayını ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 artarken, ham
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 37,5 ve imalat sanayinde
(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 azalış kaydetti.
Endeksi 2020'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2
düştü.
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İhracat miktar endeksi yüzde 18,5 arttı
İhracat miktar endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artış
gösterdi. Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 32,9, ham maddelerde (yakıt
hariç) yüzde 18,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,9
artarken, yakıtlarda yüzde 35,9 azaldı.
Endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 23,8
azaldı.
İthalat miktar endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 22,1 yükseldi. Endeks bu
dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde
20,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18 artarken,
yakıtlarda yüzde 15,8 azaldı.
Endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6
azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mayısta 123,7 olan ihracat
miktar endeksi yüzde 18,8 artarak haziran ayında 147'ye çıktı. Takvim
etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziranda 143,8 olan ihracat
miktar endeksi de yüzde 0,7 artarak bu yılın haziran ayında 144,8 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mayısta 113,3 olan ithalat
miktar endeksi yüzde 7,6 artarak haziranda 121,9 oldu. Takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziran ayında 115,4 olan ithalat miktar
endeksi yüzde 5,9 artarak bu yılın haziran ayında 122,3'e yükseldi.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle
hesaplanan ve Haziran 2019'da 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7
puan artarak, bu yıl haziran ayında 109,9 olarak kayıtlara geçti.
Dış ticaret haddi, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 9,3
puan artarak 110,8 oldu.
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Ünlü Türk devi şirket yabancılara satılıyor:
Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı

Türkiye'nin şalgam suyu üreticilerinden Doğanay Gıda'nın tamamının,
Lüksemburg merkezli Purple Beverages tarafından devralınması için Rekabet
Kurumu'na başvuruda bulunuldu.
Lüksemburg merkezli içecek şirketi , Şalgam suyu üretiminde Türkiye’nin bilinen
en önemli firmalarından biri Doğanay Gıda'nın yüzde 100'ünü devralmak üzere
Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
Temeli 1960’lı yıllara dayanan şirket, ilk üretimine Adana’daki Hacı Ömer Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesiste 1997’de başladı. Remzi ve Rafet
Doğanay kardeşler tarafından yönetilen şirket, şalgam suyu ile birlikte limonata
(sade/naneli /şekersiz),çilek suyu, ananas suyu, limon suyu, limon sosu, üzüm
sirkesi, elma sirkesi, balsamik sirke, nar ekşisi, nar ekşisi sosu, nar ekşisi sosu ve
sarımsaklı acı sos üretimini de yapıyor.
EL DEĞİŞTİRİYOR
Rekabet Kurumu'nda yapılan açıklamada Doğanay Gıda’yı Lüksemburg merkezli
Purple Beverages satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa, Doğanay’ın yüzde 100'ü
Lüksemburg merkezli şirkete devredilecek.
RK'dan yapılan açıklamada; Sebze ve meyve suları imalatı yapan Doğanay Gıda
Tar. ve Hay. San. ve Tic. A.Ş'in yüzde 100'ünün, Purple Beverages Sarl
tarafından devralma işlemi başlatıldı
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THY zararını açıkladı! 4 milyar 257 milyon TL

Türk Hava Yolları (THY), salgının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 234
milyon, yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıkladı. Şirket
geçen sene ikinci çeyrekte 133 milyon TL net kâr, geçen senenin ilk yarısında 1
milyar 120 milyon TL net zarar açıklamıştı.
Korona virüsü salgınının en çok etkilediği Türk şirketlerden Türk Hava Yolları
(THY), ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, THY, 2020 yılının nisan,
mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL net
zarar etti. Geçen sene aynı dönemde şirket 133 milyon TL net kâr açıklamıştı.
KORONA NEDENİYLE SEFERLER DURDURULMUŞTU
Sözcü'nün haberine göre THY’nin 2020 yılının ilk yarısında toplam net zararı 4
milyar 257 milyon TL oldu. 2019’un aynı döneminde THY, 1 milyar 120 milyon TL
zarar açıklamıştı.Salgın nedeniyle THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini nisan ve
mayıs aylarında yapamamış, haziranda sınırlı sayıda sefer başlatılmıştı.

20

14.08.2020

Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de
tatbikat yaptı
Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan ve Fransa Doğu
Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi.

Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlediği
bildirildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği
çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da
kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat icra ettiği açıklamasını yaptı.
Yunanistan ve Fransa; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis isimli sismik
araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere
pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar
devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurmasının ardından alarma
geçmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile
gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye'nin tek taraflı olduğunu iddia ettiği
petrol arama çalışmalarını sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Macron ayrıca
tatbikatın ilk sinyallerini de, Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve
Yunanistan ile birlikte artırılacağını belirterek geçtiğimiz günlerde vermişti.
GİRİT ADASI'NDAKİ ÜS KULLANILDI
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için Türkiye'nin ilan ettiği
NAVTEX'in "yasa dışı" olduğu öne sürülen açıklamada, tatbikat çerçevesinde
Fransa'ya ait iki Rafale uçağının Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nü kullandığı
belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşmüştü. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos
Panayiotopulos da ayrıca Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi
yapmıştı. Macron, bölgede yükselen tansiyona ilişkin yaptığı açıklamada,
"Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla iş birliği içerisinde gelecek günlerde Doğu
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Akdeniz'de Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim."
ifadesini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama
çalışmalarına devam etmek üzere pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve
çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere
Duyuru) duyurulmasının ardından alarma geçmişti. Başkent Atina'da Milli
Güvenlik Hükümet Konseyini toplayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, konuya
ilişkin savunma ve dışişleri kurmaylarıyla da yoğun görüşme trafiğine girmişti. AB
Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil
toplantıya çağıran Atina yönetimi, ABD ve NATO nezdinde de yoğun girişimlerde
bulunmuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, cuma günü Doğu
Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir
araya geleceği açıklanmıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e
saldıracak olursanız, bunun bedelini ağır
ödersiniz
AK Parti 19 yaşında programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Oruç Reis'e
saldıracak olursanız, bunun bedelini ağır ödersiniz dedik' açıklamasında bulundu.
Partisi hakkında da değerlendirmede bulunan Erdoğan, ‘AK Parti'nin milletimizin
partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı
başarabilmesidir’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 19 yaşında programında önemli
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de çalışmalarına
devam Oruç Reis gemisiyle ilgili olarak sert mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini
ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
"ŞAHSİ EMELLERİNİN PEŞİNDE DÜŞENLER TARİHİN TOZLU RAFLARINDA
YER ALDI"
Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet
diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta
kendisidir. Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev
üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu
parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla
geldi. Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu
raflarında yer aldı. Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den
başka vizyon proje siyasi teşekkül bulunmuyor. Tek AK Parti'ye saldırmak, Recep
Tayyip Erdoğan'ı indirmek.
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Hz İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz. Musa'nın
Kızıldeniz'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz Muhammed'in Mekke'ye yürüyüşü
tarihi bir yürüyüştür. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran
milletimiz 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkına Partisi'ni kurarak yeni bir
hamle başlatmıştır.
Bu davaya gönül verenler kendileriyle birlikte yeryüzündeki tüm mazlumların
hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta 7 iklimde barışın kardeşlik için
ter dökmüştür. Bu hareket bu dava Selçuk'lunun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı
Cumhuriyet'in aklıdır. Bizim hareketimiz, bizim davamız, Her şeyden önce Allah
Kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.
"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"
19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin
özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin mayasını milletimiz
yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm
çabalarımız semeresi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve
aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele
yürümektir. AK Parti'nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk
seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.
"PERVASIZ GİRİŞİMLERİN HİÇBİRİNE EYVALLAH DEMEDİK"
Kendilerini milletin üstünde gören, ve ülkeninde sahibi sanan bir avuç azgın
azınlığın nasıl bürokrasiden medyada ilişkilendiği bize nasıl tuzaklar kurduğunu
hatırlıyoruz. Her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biz biliyoruz.
2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız
pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun bedelini de kapatma
davasıyla ödedik. Provakatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız
gözlerimizin önündedir.
"ORUÇ REİS'İMİZE SALDIRIRSANIZ BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ"
4 bir yandan eline geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler. Artık içeride ve
dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi bir mücadelenin içine giriyorduk. Gezi
olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbesiyle milli iradeyi
gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar. PKK'sından
DHKPC'sine varana kadar üstümüze saldılar. Oruç Reis'imize sakın saldırmayın,
saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı
aldılar.
"NEREDEN NEREYE"
Sağlıkta hastane tedavi kurumu, 8 bin 500 sağlık tesisini ülkemize kazandırdık.
Yatak kapasitemizi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitemizi 19 binden
148 binin üzerine çıkardık.
Üniversite öğrencileri harçla okuyordu. Biz harcı kaldırdık. Bizimle oldu. Lisans
öğrencilerine biz göreve geldiğimizde verilen burs 45'TL. Biz bunu 550 liraya
çıkardık. Yüksek Lisans'ta 1100 liraya çıkardık. Nereden nereye...
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76 olan üniversite sayımıza ilave 131 üniversite kurarak. Üniversite sayımızı
toplamda 207'ye yükselttik. Konya ile birlikte toplam 15 Şehir hastanemizi
milletimizin hizmetine sunduk.
Çağın ihtiyaçlarına göre üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz, çeşitlilik
esasında üniversiteler kurduk, kuruyoruz.
Robotik nanoteknoloji, aşı, yapay zeka gibi birçok önemli alanda geleceğin bilim
dünyasını şekillendirecek binlerce doktoralı bilim insanı yetiştiriyoruz. İnşallah
yetiştirmeye devam edeceğiz.
Ulaştırma ve Altyapı bizim son 18 yıla damga vurduğumuz alanların başında
geliyor. Mesafemiz bugün 27 bin 300 kilometreye ulaştı. Otoyol mesafemiz
1715km'den 3700 km'ye çıkardık. 50 km olan karayolu tünel mesafemiz 523
km'ye çıktı. Bolu Dağı tünelinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Osman Gazi
Köprüsü'nden Avrasya Tüneline tabi yanında Marmaray var.
26 olan havalimanımız 30 ilave ile 56 ya çıktı. Gurur abidesi eseri olarak
gördüğümüz İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon kapasitelik ilk etabını
hizmete aldık.
Tarımda kendi kendine yeterli olmamamızın yanı sıra ülkemiz ihracatçı bir ülke
konumuna da gelmiştir.
Millet bahçeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Enerjide TANAP ile TürkAkım
gibi prestij projelerini hayata geçirdik. Yerli otomobil gibi bir projeyi hayata
geçirmek Allah bize nasip etti.
Bugün ülkemiz ve milletimiz için verdiğimiz bu uzun meşakatli dolu dolu geçen
sürecin kritik aşamasındayız.
Birinci dönem 2002-2013 arasını kapsayan potansiyelimizi keşfetme
dönemimizdir. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Güçlü bir büyüme
performansına kavuştuk. Milli gelirimizi 36 milyar dolardan 2013 yılında 950
milyar dolara kadar çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3500 dolardan 12
bin 500 dolara kadar yükselttik. İhracatımızın 36 milyar dolardan 10 yıl sonra
152 milyar dolara ulaştı. Hatırlayın paramızda 6 sıfır vardı. O dönemde ne yaptık
sıfırları attık.
IMF BAŞKANI'NA 'BİZ TÜRKİYE'YİZ' CEVABI
Karar merci kim? Onu tabi konuşan söyleyen yok. Orada mühür kimdeyse sultanı
odur. Ve bu adımlar böyle atıldı. Ve faiz oranlarının yüzde 63 olduğu dönemde bu
faiz inecek dediğimizde direnenler bizim "inecek" dememiz karşısında daha fazla
direnemelerdir. Ve indirdik indirdik faizi % 6.3'e kadar çektik. Ve direniyorlardı.
IMF konusunda belli güçleri dirayetleri yoktu. Enteresan olan şuydu. Davos'a
gittiğimizde malum Fransız görüşme yapıyoruz. Sen IMF başısın. Ben de
Türkiye'nin başıyım. Dolayısıyla Türkiye'nin her borcuyla ilgili takip yapabilirsin
onlar ayrı. Ama siyasi noktada bize bir emir veremezsin o bize ait. Taksitleri
alıyor musun? Alıyorsun. Siyasi yön verme asla yön verme mümkün değil. Biz
Türkiye'yiz. O zaman IMF'ye borcumuz 22 milyar dolardı. Mayıs 2013'e geldik.
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Biz IMF'ye borcumuzu sıfırladık. IMF'ye borcumuz kalmadı. Nasıl oldu. Faiz
noktasında koyduğumuz adımlarla oldu. Ana muhalefet çıkmış IMF'den borç alın.
O sizin işiniz. Bizim IMF ile işimiz yok. Biz diyoruz ki "biz bize yeteriz" Bundan
sonrada yetmeye devam edeceğiz.
2013'ten günümüze kadar olan dönemi mücadele dönemi olarak adlandırıyorum,
ülkemize ağır bedelleri oldu. Attığımız kararlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü
hareket etmesini sağladık. Milli gelirimiz 236 milyardan 754 milyar dolara ulaştı.
Bugün dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. Turizm'de 2019'da 52 milyon turist
sayısına ulaştık. En ciddi kaybımız koronavirüs sebebiyle burada oldu. Dünyada
en çok turist sağlayan 6. ülke olduk. 2002'den itibaren ülkemize gelen doğrudan
yatırımlar 2019 sonu itibariyle 217 milyar dolar seviyesini aştı. Enflasyonu yüzde
geçen sene 11,8'e indirdik. Ayrıca bugün itibariyle organize sanayi bölgesine
sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Muhalefet diyor ya tarımda çiftçimiz şöyle
battı diye. Hiç merak etmeyin. Ellerinizi de fazla ovuşturmayın. Türkiye tarımda
Allah'ın izniyle patlama yapacak. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecek.
Uluslararası endeksler ise başarı elde ettiğimiz bir başka alan oldu.
"EKONOMİDE YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"
İnşallah salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz.
Bu döneminde şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Ülkemizin dünyanın en
büyük 10 ekonomisine dahil edeceğiz bu dönemde, 2023 hedeflerimize
yürüyeceğiz. Çünkü AK Parti'nin bu millete daha söyleyeceği çok sözü ve
yapacağı çok işi var. İnşallah 25 Ağustos akşamı Ahlat'ta olacağız. Sultan
Alpaslan geceyi orada geçirmişti. Biz de orada olacağız. Cumhurbaşkanlığı konutu
yaptık. 26 Ağustos sabahı da Malazgirt'e geçeceğiz. Her yıl yapmış olduğumuz bu
kutlamayı da böyle gerçekleştireceğiz. Biz hiçbir zaman sadece seçim başarısını
hedefleyen ve bunun üzerinden siyaset yapan bir parti olmadık. Toplumun
değişim taleplerine cevap vermeyi ilke olarak kabul ettik. AK Parti hareketini
milletimizin daha çok sahiplenmesinin sebebi budur. Her kademede vazife
üstlenen arkadaşlarımızın tek amacı aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmek
olmuştur. Türkiye'de bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur.
Biz millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için katıldı. AK Parti bu bilinci
kaybetmediği için bu günlere gelmiştir. Bizim davamızın bir önemli özelliği de
istişareye verdiği önemdir. Hukuktan siyasete ekonomiden diplomasiye
milletimize pusu kuranları unutmayacağız.
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Ferit Barış PARLAK

TL değerlenecekse...
Gelişmemiş ve/veya az gelişmiş ülkelerde yerli para...
Yabancının dolaylı yatırımları ile (sıcak para) değerlenebilir...
Ve/veya...
Eğitimden adalete standart yükseltecek/sınıf atlatacak reformlar, yatırım iklimi
gibi “orta ve/veya uzun vadeli hikâye(ler)” sayesinde güçlenebilir...
★★★
Bu durum...
Hikâyelerin başarılı sonuçları ve/veya “üretim ve ihracat temelli büyüme” devam
ettiği müddetçe sürdürülebilir...
★★★
Ancak...
O ülkelerde gelir artışları, tasarrufa değil tüketime yönlenir...
Bu nedenle, “değerli TL döneminde de sıklıkla ifade ettiğimiz gibi”, çok dikkat
edilmelidir...
Gelen sıcak para iyi yönetilmeli ve tüketim değil verimlilik/ üretim/ihracat/döviz
artışı için değerlendirilmelidir...
★★★
Aksi durumda...
★★★
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Dolaylı yatırımlardaki artış nedeniyle kur ucuzlar...
Dolayısıyla “ithal ürün” fiyatları düşer...
Yanı sıra gelir artışı hissiyle, tüketim/harcama yükselir...
Dolayısıyla ithalat artar...
Dolayısıyla rekabet edemeyen “yerli üretim” düşmeye başlar...
Dolayısıyla verimlilik anlayışı ve üretim kültürü/kabiliyeti kaybedilir...
Dolayısıyla “yerli üretim” daha da düşer...
Dolayısıyla dışa bağımlılık artar...
Dolayısıyla “döviz ihtiyacı” artar...
Dolayısıyla borçlanma artar...
Dolayısıyla riskler ve “döviz fiyatı” veya “dövize ödenen faiz” artar...
VELHASIL...
"Değerli TL” için kutlamalar yaptık. Tüm uyarılara rağmen, o şansı, üretimi/
ihracatı geliştirmede değil, tüketimi/ithalatı geliştirmede kullandık...
Şimdi "Değersiz TL”nin "yerli üretim” için rekabet avantajı sağlayacağı
konuşuluyor. Öncelikle 7'den 77'ye verimlilik artışına odaklanılmalı...
Kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamında da işin bir tarafından tutma ve
üretimi artırma arzusu görüyorum...
Aynı işin yüzde 20'şerini yapan 5 kurumla, verimliliğin yüzde 100 artmayacağı,
yine yüzde 20'lerde kalacağı unutulmamalı...
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Alaattin AKTAŞ
14 Ağustos 2020

Tasarrufun döviz mi, bir de
bankaya mı yatırdın; cezalısın!
✓ Bankalar artık isterlerse döviz hesaplarından efektif para çekilirken
masraf alabilecek. Ancak bu düzenleme mutlaka masraf alınacağı
anlamına gelmiyor. Masraf alıp almamak bankanın inisiyatifinde.

✓ Ancak yine de böyle bir uygulama ve özellikle de zamanlaması çok
yanlış. Vatandaş "Masraf bugün az, yarın daha artar" diye bankaya
yönelirse ne yapılacak. Daha da tehlikelisi "Bugün masraf, ya yarın"
düşüncesi oluşursa...
Gün geçmiyor ki dövizde kafa karıştıracak bir önlem alınmasın. Son uygulamayı
biliyoruz; bankalardan nakit döviz çekiminin “masraf alınabilecek kalem” olarak
nitelenmesinden sonra bankalar uygulamaya geçmeye başladı.
Ama şu önemli; bankadaki döviz hesabından para çekmek isteyenlerden mutlaka
masraf adı altında kesinti yapılması gerekmiyor. Bankalar, efektif işlemlerde
masrafları olduğu gerekçesiyle Merkez Bankası'ndan bu ödemelerde masraf
almalarına izin verilmesi yönünde talepte bulunuyorlardı. Merkez Bankası da
efektif çekimlerde bankaların masraf adı altında kesinti yapabileceğine karar
verdi. Ancak bu karar, mutlaka masraf alınacağı anlamına gelmiyor. Nasıl ki
EFT’de bazı bankalar hiç ücret almıyorsa, döviz hesabına ilişkin ödemelerde
isteyen banka da masraf kesintisi yapmayabilir.
Ama yine bu kararın zamanlamasının çok yanlış olduğu ortada. Kaldı ki bankalar
efektif işlemlerde bir masraf yapıyor olsalar da bu dövizden zaten para
kazanıyorlar.
“Bankaya yatırmasaydın!”
Tasarruf etmiş, dövizi seçmişsiniz ve aldığınız dövizi de bankada tutuyorsunuz.
Tercihiniz yastık altı olmamış. Bankaya yatırdığınız döviz, ekonomiye katkı
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demek. En başta, nakit çekildiğinde “Bundan masraf alınabilir” diyen Merkez
Bankası için kaynak demek. Bankaya yatırılan her 100 doların ortalama 15.1
doları zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası’nda tutuluyor.
Şimdi Merkez Bankası "Nakit çekiminden masraf alabilirsiniz” diyerek
bankalardaki dövizin eksilmemesini, bu sayede kendisinde tutulan zorunlu
karşılığın azalmamasını amaçlıyor olabilir mi? Amacın o olduğunu pek
sanmıyoruz. Bu kararın bankadan döviz çekmeyi caydıracak bir boyutu
olmayacaktır.
Ama diğer yandan bu karar vatandaş tarafından “Bankadan paramı çekmek
istedim, kendi paramdan masraf ödedim” biçiminde okunmayacak mı,
algılanmayacak mı? Ve bundan sonra döviz cinsinden tasarruf edenler bu
tasarrufu nerede tutacakları konusunda tercihlerini yastık altından yana
kullanmayacak mı?
Sorun yalnızca bundan sonra döviz tasarrufunda yastık altının tercih edilmesiyle
sınırlı olsa iyi. Henüz tüm bankaları kapsayacak şekilde yaygınlaşmayan ve
esasları tam olarak bilinmeyen masraf kesme uygulamasından dolayı vatandaş
“Bugün (örneğin) yüzde 1 kesiliyor, yarın bu oran artarsa” diye düşünürse ve
bankalara bir akın yaşanırsa?
Hesap açılırken bu kural var mıydı?
Şimdi şunu dile getirenler çıkabilir:
“Avrupa'da bazı ülkelerde negatif faiz var, orada parasını bankaya yatıran zaten
baştan anaparasını eksik alacağını biliyor; işte bizde oraya doğru gidiyoruz.”
Negatif faizle masrafı aynı kefeye koymak elmayla armudu toplamak demektir.
Ayrıca...
Birincisi; o ülkelerde anaparanın eksik alınacağı “baştan” biliniyor.
İkincisi; Bankaların dile getirdiği ve kendileri için yük olduğunu bildirdikleri
masraf biraz abartı değil mi?
Üçüncüsü; maç oynanırken kural değiştirilmiş olmuyor mu?
Dördüncüsü ve en önemlisi; hani ekonomi büyük ölçüde algıydı, algıyı böylesine
bozmak için adım atmak büyük bir yanlış olmuyor mu?
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Sinek küçük ama!
Bu uygulama bankada dövizi olan hesap sahibine bir anlamda “Hele bir dur, bir
süre bankaya gelme, bak masraf ödeyeceksin" demek.
Hele bir dur, hele biraz dur, hele şimdi gelme!
Niye ki? Sahi niye ki? Tamam, bankalar bu işlemden masrafa giriyormuş, bu
masrafı hesap sahibinden tahsil etme amacı varmış. Ama algı bu olmayacak ki...
Herhalde hiç kimse bankalarda vatandaşın parasını ödeyecek dövizin
bulunmadığını, bu anlamda bir sıkıntı yaşandığını söyleyemez.
Öyleyse durup dururken insanların aklına niye kötü şeyler getiriyorsunuz ki?
Bu kararı verenler Türkiye ekonomisine büyük kötülük etmiştir.
Bankanın keseceği masraf hesap sahibi için çok büyük bir kayıp olmasa gerek.
Ama adı kötüdür bu uygulamanın, adı! Hesap sahibinin parası adı masraf da olsa
kesilerek ödenecek sonuçta.
Sağlamsa niye sürekli doktorda?
Birisi için sürekli "Çok sağlıklı çok" diyorsunuz. Ama sağlıklı dediğiniz kişiyi
neredeyse her gün hastanelere taşıyor, doktora götürüyor; kimi zaman da
yerinden kımıldatamayıp eve doktor çağırıyorsunuz.
Hani bu kişi hasta değildi?
Bu kadar önlem, bu kadar ilaç neden?
Bizim de döviz konusunda bir sıkıntımız yoksa, hele hele "artık rekabetçi kura
geçmişsek" (gerçi ne zamandan bu yana olduğu pek belli değil) döviz konusunda
niye böyle sık sık önlem alma gereği duyuyoruz?
Önce döviz alımlarına yüzde 1 komisyon, şimdi de o döviz bankadan çekilirken
masraf...
Niyet elbette kötü değil ama ah şu zamanlama hataları yok mu...
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Abdulkadir Selvi
aselvi@hurriyet.com.tr

Muharrem İnce ne getirir ne götürür
14 Ağustos 2020

Muharrem İnce’nin merakla beklenen basın toplantısını salonda izledim.
- İyi hazırlanmış bir konuşma yaptı. Konuşmasını ikiye ayırmıştı. Önce
Türkiye’ye hitap etti sonra CHP’ye yönelik mesajlar verdi. En can alıcı olanı
CHP’ye ilişkin sözleriydi.
- Konuşmasına Ahmet Arif’in, benim de çok sevdiğim şiiri, “Hasretinden
prangalar eskittim” şiiri ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel şiir
okuyor. Muharrem İnce de hakkını verdi.
- Dün itibarıyla yeni bir hareketin başlangıç vuruşunu yaptı. Kısa süre sonra bu
hareketin bir partiye dönüşüne tanıklık edeceğiz. Hareketin adını koydu.
“Memleketim hareketi” dedi. Madem şiirden başladık, madem memleketin
hareketini başlattı, Muharrem İnce’ye önerim Cahit Sıtkı Tarancı’nın, “Memleket
isterim” şiirini de okuması yönünde olacak. “Memleket isterim/ Ne başta dert,
ne gönülde hasret olsun/ Kardeş kavgasına nihayet olsun.”
- İnce, “Memleketim hareketi”ni 4 Eylül’de Sivas’tan başlatacağını açıkladı.
Böylece hedef kitle olarak, Atatürkçü, Kuva-yı Milliyeci damara sesleneceği belli
oldu. “Memleketim hareketinde Atatürk düşmanları olmayacak” sözleriyle
CHP’nin içine mesaj gönderdi. Daha önce “CHP’de Atatürk düşmanları
var” demişti.
- “Ayrılsam bile CHP’yi kurtarmak için ayrılırım” sözleriyle ilk kez CHP’den
ayrılma sinyalini verdi. Zaten dün itibarıyla CHP’yi köprüleri attı. Önce CHP
mi Muharrem İnce’yi ihraç edecek, yoksa Muharrem İnce mi elini çabuk tutup
CHP’den istifa edecek.
- Siyasi hayatının kâbusuna dönen seçim gecesine ilişkin açıklama yapması
yerindeydi. Zaten kendisi de özür diledi ama o geceyi iyi yönetememişti.
YSK’dan aldığı belgeye göre 13 bin sandıkta CHP’nin gözlemci bulundurmadığını
söyledi. Ancak öyle CHP’yi sarsacak, bomba bir açıklama gelmedi. Ancak
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kendisine veri gelmeden CHP Genel Merkezi’nin seçimlerin ikinci tura kaldığını
açıklamasını istemelerini iyi izah etti. Yalan söylemesinin istendiğini ifade etti.
- Eline iki su şişesini alarak verdiği cumhur ittifakı ve millet ittifakı örneği
yerindeydi. Miting meydanlarında da bu tür yöntemleri kullanması etkili olur.
Millet ittifakında yer alacağını açıklayarak, “bir bölen” iddiasını boşa çıkardı.
Ama bu iş hiç belli olmaz.
- 29 Ekim’den önce ikinci önemli basın toplantısını yapacağını açıkladı. Böylece
kuracağı “Memleket Partisi”ne bir adım daha yaklaşmış olacağız.
- Muharrem İnce’nin ne getireceğinden ziyade ne götüreceği daha önemli.
Yüzde 50 artı 1’in geçerli olduğu, yüzde 0.5 oy oranının dahi önemli hale
geldiği yeni sistemde İnce’nin, CHP’den ne götüreceği daha önemli hale geldi.
CHP, Muharrem İnce’yi hafife almakla hata yapıyor ama anketlerde fena
gözükmüyor.
Peki Muharrem İnce siyasette iş yapar mı? Çapı ne olur bilmem ama yapar.
Şimdiye kadar 2023 Cumhurbaşkanlığı denkleminde Muharrem İnce yoktu. Dün
itibarıyla Muharrem İnce’siz hesap yapılamaz.
ABDULLAH GÜL NEREDEYDİ?
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı
seçtirme çabası içinde olmakla suçlarken, Abdullah Gül geldi gözlerimin
önüne. Erdoğan, Cumhuriyet mitinglerine, 27 Nisan e- muhtırasına ve 367
kararına rağmen Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı seçtirmişti. Dün Ak Parti’nin
kuruluş yıldönümü törenleri vardı. Gül neredeydi? Kendisini Cumhurbaşkanı
yapan partisinin yanında değil, CHP’de polemik
konusuydu.
GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU’NU HEDEF ALDI
Erdoğan, dünkü konuşmasında Abdullah Gül’ü, Ali Babacan’ı, Ahmet
Davutoğlu’nu hedef aldı. “Kerameti kendinde görenler, şahsi emellerinin peşine
düşenler siyaset tarihinin tozlu raflarında yerlerini aldılar” dedi. Ak Parti
sayesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan yardımcısı olanların şimdi
tek hedefi var Erdoğan’ı tasfiye etmek. Peki Erdoğan’ın bunu söylemeye hakkı
yok mu?
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KİMİ KAST ETTİ
Erdoğan, “Soru-2 ‘One minute’de işte şimdi yandık’ dediler. Zamanı gelecek
bazı şeyleri şahitleriyle çok açık net ortaya koyacağız. Ama zamanı var” dedi
beni bir merak aldı. Erdoğan kimi kast etti acaba?
BAHÇELİ’NİN “EVİNE DÖN” TALİMATI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yapmıştı. Bahçeli’nin
çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da güçlü bir destek gelmişti.
Ancak Akşener, “Yola çıktıklarımızı yolda bırakmayız” diyerek millet ittifakı ile
devam edeceğini sinyalini vermişti. İYİ Parti lideri ayrıca önce Ali Babacan’ı
ziyaret ederek ardında da dün İzmit’te Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılmak
suretiyle bu mesajını pekiştirmişti. Bu süreçte MHP lideri Bahçeli, yeni bir
açıklama yapmadı. Sadece Akşener’in, parlamenter sisteme dönüşle ilgili
sözlerine üstü kapalı yanıt vermeyi tercih etti. “Geleceğin temeli
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle atılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter
sistem özlemleri boşuna bir taleptir” demekle yetindi.
Ama daha önce İYİ Parti ve Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kullanmamayı
tercih etti. Bahçeli’nin parti yöneticilerine de “Evine dön” çağrısıyla ilgili olarak
”konuşmama” talimatı verdiği söyleniyor. Bu tablo Bahçeli’nin çağrısında ısrarlı
olduğunu ve MHP’nin sürece zarar verecek bir açıklama yapılmasını
istemediğini gösteriyor. Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla
takip etmeye devam edecekler.
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Dış borçlarda temerrüt riski var mı?
Esfender KORKMAZ

14 Ağustos 2020
İMF ve Dünya Bankası, bir ülkede ortaya çıkan krizi yerinde bastırmak ve diğer
ülkelere sıçramasını önlemek için oluşturulmuş fonlardır. Her ikisi de, cari açığın
artmaya başlaması, sermaye çıkışı ve rezervlerdeki sert düşüşe dikkat çekerek
Türkiye'nin dövize sıkıştığını açıkladılar.
Türkiye döviz kazanmıyor, döviz kaybediyor. Pandemi turizmi vurduğu için
döviz kaybı arttı. Dolayısıyla dış borçları çevirme riski de gündeme geldi.
Dış borçlarda Osmanlı İmparatorluğu 1881'de; Türkiye'de 1958'de moratoryum
ilân etti. Türkiye 1959 yılında Moratoryum ilan ederek, dış borçları yeniden
yapılandırdı. İMF ile anlaşma yaparak, 25 milyon IMF'den, 250 milyon ABD'den,
diğer OECD ülkelerinden 75 milyon dolar kredi aldı.
Bu gün dış borç stokunun GSYH'a oranı yüzde 57'dir ve yüksek değildir. Bizim
ilk sorunumuz döviz sorunudur.
Türkiye'nin dış borçlarını ödemesi için
Yeni borç bulması gerekir. Bu durumda dış borç artı faizleri kadar yeni dış
borç bulmak gerekir. Dış borç bulmakta zorlanmayız fakat yüksek faiz vermek
zorunda kalırız. Zira uluslararası piyasalarda ülke tahvilleri risklerine göre iflas
sigortası yapılıyor. Türkiye'nin beş yıllık tahvillerinde iflas risk sigorta pirimi
(CDS) 573 baz puandır. Bu demektir ki Türkiye, faiz artı 5,73 yüzdelik puan ile
ancak dış borç bulabilir. Eğer faiz oranı yüzde 2 ise, Türkiye için borç maliyeti
yüzde 7,73 demektir. Zaten yeni dış borçlarımızda ortalama faiz oranı yüzde
7,40'tır. Yüksek faizle borçlanmak borç maliyetini gelecek nesillere aktarmak
demektir.
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Eğer bu borçlarla yatırım yapmış olsaydık, gelecek nesillere hem borç
hem de yatırım devredecektik. Biz ise kötü miras olarak yalnızca dış borç
bırakıyoruz.
Türkiye'nin dış borçlarla yatırım yapmadığı, ithalatın yapısından anlaşılıyor.
Toplam ithalat içinde yatırım malları ithalatının payı yüzde 12'dir. Bunlarında
tamamına yakın kısmı mevcut yatırımların yenilenmesi için yapılıyor. Yeni yatırım
için ithalat yapılmıyor.
Eğer Türkiye, yatırım için borçlanmış olsaydı, bu yatırımlar kendi borçlarını
öderdi.
Öte yandan dış borçların ödenmesi için önce içerde gelir artışı yaratmalıyız. Sonra
bu geliri dövize çevirmeliyiz.
Fert başına gelirin ve talebin düşmesi, bazı firmaları zora sokabilir. Bankalara
olan döviz borçlarında dönmeyen krediler artabilir. Ancak özel sektör ve bankalar
ihtiyatlı davranıyor. Söz gelimi son günlerde kur arttı ve fakat Döviz tevdiat
hesapları da 10 milyar dolar kadar arttı. Çünkü özel sektör dış borçları için kurun
daha fazla artacağını düşündü ve TL borçlanarak döviz aldı. Ayrıca özel sektör
muhtemelen yurt dışında ihtiyat olarak ta döviz tutuyordur.
Bankalara gelince , 2013 milyar dolar döviz tevdiat hesabının yüzde 20 kadarı
zaten Merkez Bankasında karşılık olarak tutuluyor. Dahası MB'ının TL mevduat
hesapları içinde isteyen banka döviz olarak karşılık tutabilir kararına istinaden,
takriben hesapların yüzde 15'i kadarını da yine MB'da döviz olarak tutuyorlar.
Ayrıca bankaların dış muhabir hesaplarında da döviz tevdiatının yüzde 5'i kadar
dövizleri var. Kalan kısmı çeşitli şekillerde verilen kredilerdir. Yani dönmeyen
döviz kredi riski yüksek değildir.
Bu şartlar altında Türkiye'nin dış borçlarda temerrüde düşme riski
yüksek değildir. Ancak her durumda daha pahalı borçlanacak, İMF gibi
kaynaklardan taze döviz gelmezse, kurlar artmaya devam edecektir.
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İbrahim Kahveci

Maaşlar TL ama ödemeler dolar
Nihat Bey... Yok efendim ben sizin yerinizde olsam ‘Bankalar Birliği
anlaşmasını’ imzalardım.
Ben şirketlerimde imzalıyorum. “Ben de imzalarım. Hazine garantili borçları ben
de imzalarım. Kendi şirketlerinde yaptığı bütün işler Hazine garantili”
Bu açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e cevaben
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından söylendi.
Aslında bu cümle Türkiye ekonomisi ve İktidarın eko-politiği açısından oldukça
açıklayıcıdır. Nasıl bir ekonomi yönetimi anlayışı ile Ülke yönetiliyor?
***
Dün Anadolu Ajansı’ndan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının KÖİ
haberi düştü. Buna göre 2019 sonu itibari ile KÖİ kapsamında 155,8 milyar
dolarlık sözleşme yapılmış.
Hemen Prof. Dr Uğur Emek’i aradım. “Bunlar Devlet garantisi değil, bunlar
sözleşme değeridir. Mesela havalimanı yatırımında şirketin ödeyeceği kira bedeli
veya elektrik dağıtım şirketlerinin 25 yıllık hak alımı gibi” dedi.
Kısaca, ortada ülkenin gelecek gelirlerinin satışı söz konusu. Buna bir de
nihayetinde Devletin olduğu için Hazine garantilerini ekleyin.
Geçmişi sattığımız yetmedi, geleceğimizi de bir güzel satıyoruz.
Hazine garantilerinde ise zaten nerede ise tamamı Amerikan Doları üzerinden
verilmiş garantiler bunlar. Birkaçı da Avrupa avrosu. Yani Hazine Garantili
Müteahhitlerimizin işleri Türk Lirası ile işlemiyor.
***
Geçen yıl temmuz ayında Merkez Bankası Başkanı “Laf dinlemiyor” babında
görevden alındığında Yavuz Oğan ile yayına katılmış ve şu açıklamalarda
bulunmuştum:
Merkez Bankası Başkanının görevden alınma nedeninin temelde faiz olmadığını,
asıl nedenin kurların yükseltilmek istenmesi olduğunu söylemiştim. Ülke
yönetiminin örtülü şekilde kurların yükselmesini istediğini anlatırken de köprüler,
yollar, hastaneler hepsi dövizle demiştim. (Bu açıklamayı yaptığım tarihte
dolar/TL 5,60 seviyesindeydi.)
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Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir ‘pr’ programına katıldı.
Orada kur yükselişi hakkındaki soru karşısında sunucuya “Maaşın dolarla
mı” diye cevap verdi.
Evet, ülkemizde maaşlar genel düzeyi asgari ücrete oldukça yakın. Ve nerede ise
tamamı Türk Lirası üzerinden.
Ama Ülke yönetimimiz yıllardır giderleri Amerikan Doları ve Avrupa avrosuna
bağlamış durumda.
Osman Gazi Köprüsü’ne gidiyorsun 45 dolar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne
çıkıyorsun yine dolar. Avrasya Tüneli’ne geliyorsun, karşında yine dolar tabelası.
Bu köprülerin otoyolları da dolar. Çanakkale Köprüsünün fiyatı ise avro...
Hastaneye gidiyorsun müteahhidin hizmeti dolar garantisi.
Havalimanına iniyorsun karşında yükselen dolar fiyatı.
Kısaca gelirler TL ama giderler Amerikan doları ve Avrupa avrosu. Ama durum
sadece bu kadar değil. Mesela Devletimiz kendi vatandaşından bile yabancının
parası üzerinden borçlanmaya başlamış. Her kur artışında borcun da artıyor,
Hazine garantin de...
Zaten dış borçlar çok ciddi sorun noktasında. Ülkede reel kesimin bile döviz açık
pozisyonu bile 200 milyar doların altına yeni düştü.
Kısaca durum şudur:
Maaşlar dolar değil ama ödemeler dolar. Hakkari’deki vatandaşımızda bu
Hazine Garantili ödemelere katılıyor, Artvin’deki vatandaşımız da.
Herkesin dolar bazında çok ciddi borcu bulunuyor. Ama kesin hesabı Millet
bilmiyor. Çünkü orası ticari sır diye bilgileri vermiyor ekonomi yönetimi.
***
Sayın Bakan yüksek kur sayesinde ithalatın azalacağı, ihracatın artacağı ve yeni
bir ekonomik dengenin oluşacağı beklentisinde olduğunu ifade etti. Oysa Merkez
Bankası verilerine baksa, orada TL’nin değerinin 1994 ve 2001 kur
şoklarının bile altında olduğunu görecektir.
Ve bu kadar değersiz TL ile cari açık nasıl veriliyor, buna bakmalıyız. Hani
kendileri 2008-09 krizde bile cari açık verilmişti de, 2019’da verilmemişti ya. İşte
o tablonun meselesi sadece TL’nin değersizliği değil, yönetimin kalitesini de
içerdiğini gösteriyor.
Bu kadar değersiz TL ile cari açık nasıl verilirmiş; dünya iktisat literatürüne
kaynak bilgi sağlanıyor sanırım.
Hepimize kolay gelsin der ve herkesi TL maaşları ile Ekonomi Yönetimimizin
verdiği Dolar borçlarını ödemeye davet ederim.
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BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Muharrem İnce’nin ağzında CHP yönetimi hakkında
söylenmedik söz kalmadı
Muharrem İnce'nin bundan sonra ne yapacağını tam olarak bilmesek de galiba
tahmin edebiliriz. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'de bundan
sonra barınması kolay değildir. İnce dünkü açıklamalarında lafı hiç saptırmadan
"Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkan vardır şimdi" diyerek
Kılıçdaroğlu ile arasındaki köprünün kalıntılarını da havaya uçurmuştur. İnce son
yerel seçimlerdeki başarıyı da Kürt oylarına bağlamıştır.
Bundan sonrası
Bazıların göre bundan sonra Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir. Bazıları da
CHP yönetiminin bundan sonraki tutumuna göre İnce partisini kurabilir. Ancak
inkar edilmesi imkansız olan gerçekler var bu tabloda sergilenen. AK Parti'yi
yerden yere vuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olmakla itham eden CHP
sözcüleri bundan böyle ağızlarını açmadan önce aynaya bakmak durumunda
kalacaklardır.
Suçlamalar
Muharrem İnce'nin CHP'nin ayıplı durumlarını teşhir eden konuşmasının
ilgili bölümlerini hatırlayalım: "Herkes konuştu bilen de bilmeyen de konuştu.
Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Bu kötü gidişattan CHP nasibini almıştır. CHP
ile özdeşleşmiş olan ön seçim artık yok. Kurultaylarımızda beş dakika
konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekir. Kurultay'da Genel Başkan bir
konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir. Kadın Kolları
Kurultayı'na katılma zahmeti bile göstermemiştir.
Kurultay ve Kılıçdaroğlu
Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkan vardır şimdi. 'Ömrüm
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CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti' diyen dostlarına değil kendi evlatlarına
güvenmelidir. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Biz Türkiye'ye yeni bir
seçenek sunuyoruz. Türkiye'nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sımsıkı
sarılarak çözülür. Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir.
Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki 50 + 1 mümkündür.
Sivas'a doğru
Bugün başlattığımız hareket 'Bin Günde Memleket' hareketidir. Önümüzdeki
günlerde bu kadroyla yola çıkacağız. Bu hareket gücünü de finansmanını da
milletten alacaktır. 4 Eylül'de hareketimizi başlatacağız. Bu hareket aklı ve bilimi
temel alacaktır. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. 4
Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız" CHP'ye yakın olan
Sözcü'ye göre "Muharrem İnce'nin CHP yönetimine dönük eleştirilerine CHP Genel
Merkezi'nden sert bir karşılık verilecek. CHP'nin, İnce'nin bundan sonra yapacağı
eleştirilere cevap vermeyeceği de öngörülüyor. Bu açıklamanın ilk ve son olacağı
öğrenildi."
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