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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
15 Ekim 2021 Cuma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve
Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4620)

YÖNETMELİKLER
–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve
Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul
ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (No: SGM-2021/22)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10489 Sayılı Kararı
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Tarım-ÜFE'de yükseliş sürüyor
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksindeki yükseliş devam ediyor.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Eylül'de aylık bazda yüzde 1,46
yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 23,35 arttı.
Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,00 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 21,71 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde
1,44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,39 artış, balık ve diğer balıkçılık
ürünlerinde yüzde 0,23 azalış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde
0,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde
5,02 azalış gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 59,27 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Yıllık artışın
fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 44,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve
yüzde 35,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık,
yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 5,40 ile üzüm, yüzde 6,55 ile çeltik ve
yüzde 11,94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.
Aylık en fazla artış yüzde 15,84 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Aylık artışın
fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 8,67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve
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yüzde 7,24 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık aylık artışın az
olduğu alt gruplar ise yüzde 2,65 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,68 tahıllar (pirinç
hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 6,53 ile
yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda oldu.
Eylül 2021'de, endekste kapsanan 84 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında
azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 40 maddenin ortalama
fiyatında ise artış gerçekleşti.
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Çiftçi uyardı: Mevsim geldi gübre
yok
Ağır sıkıntılara rağmen ayakta kalmaya çalışan çiftçilerden uyarı daha
geldi. Buğday ve arpa ekimi için gübre tedarikinde sıkıntılar başladığını
kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Yeterli miktarda
gübre ithalatı yapılarak makul fiyatlarda hasat vadeli olarak çiftçimize
acilen dağıtılmalıdır" dedi.

Gittikçe daha da ağırlaşan üretim maliyetlerinin yanında, ürünlerinden hakettiklerini
kazanamayan çiftçiler ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tohumdan, mazot
zamlarına, yanlış politikalardan kuraklığa kadar çok çeşitli sorunlarla boğuşan çiftçiler
şimdi de gübre kriziyle karşı karşıya…
Stratejik öneme sahip iki önemli kışlık ürün olan buğday ve arpanın ekim mevsiminin
yaklaştığını kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Çiftçilerimizin
gübre ve tohumluk tedarikine başladığı şu günlerde dünya ile paralel olarak
hammadde ve lojistik imkanlarındaki zorluklar nedeniyle fiyatların aşırı artmasının
ardından şimdi de gübre tedarikinde sıkıntılar başladı” dedi.
Doğru özetle şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:
•

Ticaret Bakanlığı'nın gübre ihracatını kayıt altına alarak kısıtlama önlemi
alması doğru bir adım olmasına rağmen tek başına yetersiz olacaktır çünkü
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kimyevi gübre ve hammaddesinde ülkemiz yüzde 96 oranında yurt dışına
bağımlıdır.
•

Vakit bu kadar daralmışken hiç olmazsa yaklaşan buğday ve arpa ekimi için
yeterli miktarda gübre ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılarak
makul fiyatlarda hasat vadeli olarak çiftçimize acilen dağıtılmalıdır.

“DOĞA BEKLEMEZ, TOHUMUN TOPRAKLA BULUŞMA ZAMANI”
•

Yem maliyetlerini düşürmek için arpa ve mısır ithalatı yaparak daha düşük
fiyata piyasada satan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı gibi piyasalara gübre
ithalatı yapılarak müdahale edilmeli ve çiftçi gübresiz bırakılmamalı, doğanın
bekleyemeyeceği, tohumun toprakla buluşmasının bir zamanı olduğu
unutulmamalıdır.

•

Ülkemizin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği için büyük devlet olmanın gereği
yapılarak, ileride daha büyük faturalarla karşılaşmamak için buğday ve arpa
üreticilerimize destek olunmasını talep ediyoruz.
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Arjantin hükümeti gıda fiyatlarına
müdahale etti
Arjantin hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek ay
gerçekleştirilecek kongre seçimleri yaklaşırken, enflasyonla mücadele
amacıyla perakendeciler ile bin 247 kalem gıda ve hane halkı ürününde
fiyatların 90 gün boyunca dondurulması konusunda anlaşmaya vardığını
duyurdu.

Arjantin’de tüketici fiyatları, ekonominin uzun bir resesyondan çıkması ile birlikte yıllık
yaklaşık yüzde 50 seviyesinde artıyor.
Arjantin İç Ticaret Bakanı Roberto Feletti, programı duyururken yaptığı açıklamada,
“Topu durdurmamız gerekiyor. Böylelikle gıda, ücretlilerin alım gücünü sınırlamaya
devam etmeyecek. Temel gıda sepeti Aralık 2019’da ortalama ücretin yüzde 9’una
denk geliyordu. Şimdi bu pay yüzde 11” dedi.
Fiyatların dondurulması tüketicilerin lehine, ancak bu adım perakendeciler arasında
rahatsızlık yaratabilir.
Peronist hükümetin merkez sol başkanı Alberto Fernandez geçen ay gerçekleştirilen
ön seçimde yenilgiye uğradı. Koalisyon hükümeti 14 Kasım’daki seçimde daha iyi bir
performans göstermek istiyor.
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Türk gıda sektörü Anuga'ya
katılımda ilk 4'e girdi
Türkiye, dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga’da Kovid-19
salgınına rağmen 290 firma ile 97 ülke içinde İtalya, Almanya ve
İspanya’nın ardından 4’üncü büyük katılımcı oldu.

Almanya'nın Köln kentinde 9 Ekim'de kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve
içecek fuarı Anuga 2021 bugün sona eriyor.
Anuga’ya Türkiye'den İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli organizasyonu ile 202
firma katıldı. 88 firma ise fuarda bireysel stantlarıyla yerini aldı.
İki yılda bir düzenlenen fuara 97 ülkeden 4 bin 600 firma katılırken, Türkiye 287 firma
ile İtalya, Almanya ve İspanya’nın ardından en fazla katılım sağlayan 4'üncü ülke.
Türk firmaları fuarın genel gıda, unlu mamuller, içecekler, dondurulmuş gıda, et ve et
ürünleri, aşçılık ekipman ve teknolojileri, sıcak içecekler ve organik gıda salonlarında
yerini aldı.
Salgın şartları gözetilerek, fuarın bu yılki ana teması "dönüşüm" olarak belirlenirken,
fuarda "sürdürülebilir gıda, yeni trendler, yeni kongreler ve sağlık" öne çıktı.
Anuga, salgınla başlayan hibrit fuarların dünyadaki ilk önemli örneklerinden biri olarak
da kayıtlara geçti. Fuarın "Anuga @home" adı verilen sanal formatı da yüz yüze
fuarla eş zamanlı gerçekleştirildi.
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Anuga 2021’de salgın nedeni ile koridor mesafeleri 5 metreye çıkarıldı. Fuara girişte
firmaların ismine özel giriş kartları hazırlandı. İlgili kişinin fuar giriş biletleri, mobil
uygulamaya yüklenerek aşı pasaportu ile birlikte geçerli hale geldi. Almanya’ya girişte
firma temsilcilerinden iki doz Astra Zeneca, Moderna, Biontech aşılarından birini
olmaları talep edildi.
"Tarımda büyüme potansiyelimiz çok yüksek"
İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO'nun salgın döneminde firmaların
stantlarından, teşhir edilecek ürünlerinin o ülkeye götürülmesine kadar tüm süreci
organize ettiklerini söyledi.
Anuga Fuarı’nda bu yıl salgın nedeniyle alınan önlemlere dikkat çeken Kuralay, "Biz
İTO olarak öylesine etkin bir stant yerleşimi gerçekleştirdik ki bu sayede
firmalarımızın ürünleri en efektif şekilde teşhir edilip sağlık kurallarına halel
getirilmeden ziyaretçiler tarafından görülüp detaylı bilgi edinilmesini sağladık. Umuyor
ve diliyorum ki, ortaya koyulan bu gayret ve çalışmaların karşılığını hem firmalarımız,
hem de Türk ekonomisi alacaktır" diye konuştu.
Kuralay, salgın ile birlikte tarımın öneminin çok daha fazla arttığını ifade ederek,
"Tarım ülkemizin bekası için en az sanayi kadar önemli. Tarımsal hasılamızı ve
katma değeri daha da artırmalıyız" dedi.
Türkiye’nin, gıda üretimi bakımından dünyada kendine yeten ülkelerden biri olma
vasfını korumasının son derecede stratejik olduğuna vurgulayan Kuralay, "Gerek
üretici ve gerekse tüketici enflasyonunda gıda ürünlerindeki artışların oldukça yüksek
seviyelerde seyretmesi, tüm dünyada arz eksikliği sorununa da işaret ediyor. Tarımda
büyüme potansiyelimiz çok yüksek.” değerlendirmesinde bulundu.
Anuga'ya İtalya'nın 731, Almanya'nın 400, İspanya'nın 377 firmayla katıldığını
belirterek, Türkiye'nin 290 firmayla fuarın en büyük 4’üncü katılımcısı olduğunu
söyleyen Kuralay, Türkiye'nin hemen hemen her şehrinden firmanın fuara katıldığını
dile getirdi.
İsrafil Kuralay, Türk lezzet endüstrisi olarak Avrupa'yı doğru bir pazar olarak
gördüklerini ifade ederek, Anuga'da 10 farklı bağlamda Türk firmalarının boy
gösterdiğini söyledi.
Türkiye'nin gıda alanında çok büyük firmaları olduğunu belirten Kuralay, şöyle devam
etti:
"Çok güzel markalarımız var. Dünyanın da bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hep
sanayi ve teknoloji öne çıkıyor olsa da özellikle gıdanın, insanlık için hayati ve
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stratejik bir sektör olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Türkiye'miz tarımda hala
kendisine yeten ülkelerden bir tanesi. Bu potansiyeli daha iyi
değerlendirebileceğimize, firmalarımızı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum.
Anuga'nın da bunun için bir zemin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk firmalarının
ihracat kültürü var. Üretim kültürü var. Kalite standartları çok yüksek. Bizim gibi ticaret
odalarına düşen, firmalarımızı dünya pazarlarıyla buluşturmak. Zaten bir müddet
sonra firmalar kendi yollarını da buluyor."
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TMO'dan 325 bin ton mısır alımı
Toprak Mahsulleri Ofisi, uluslararası ihaleyle 325 bin ton mısır aldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugün sona eren bir uluslararası ihalede 325 bin ton
mısır aldı. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.
Sevkiyatların 15 Kasım - 6 Aralık arasında Derince, İskenderun, Mersin, İzmir,
Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarına yapılması bekleniyor.
Ticaret kaynakları alım fiyatlarının navlun dahil (c&f) veya Türkiye'de depoya teslim
(EXW) usulüyle verildiğini belirttiler.

Teslim limanı
Derince
İskenderun
Mersin
İzmir
İzmir
Bandırma
Bandırma
Tekirdağ
Samsun
Karasu

Satıcı
Viterra
Viterra
Viterra
ADM
LDC
Erser
VAIT
MKM
MKM
Ameropa

Ton
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
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Fiyat (dolar)
307.4
311.6
306.9
312.75
307.75
319.25
314
309.8
309.8
317

C&F
C&F
C&F
EXW
C&F
EXW
C&F
C&F
C&F
C&F
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Azerbaycan ile ilave doğalgaz için
anlaşma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Azerbaycan ile 2024 sonuna
kadar geçerli olmak üzere 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz
anlaşması yapıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış yaklaşırken artması muhtemel
doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini
belirterek "Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve BaküTiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret
anlaşması yapılmıştır." dedi.
Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılmayacak
Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı
iddialarının "mesnetsiz ve gerçek dışı" olduğunu belirterek "Ne Türkiye Petrollerinin
ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir
zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye’nin enerji arz
güvenliğinde kilit bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Petrollerinin tarihinde ilk defa Rusya'da saha satın aldığını ve Azerbaycan'da
hisselerini artırdığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:
"Söz konusu uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz
sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji
tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz’de yapılan
540 milyar metreküplük keşif Türkiye Petrollerinin gerek teknoloji gerek finansman
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gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla
gerçekleştirdiğini ortaya koydu."
Dönmez, son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi projelerin mimarları arasında
BOTAŞ'ın da yer aldığını, şirketin Türkiye için hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.
1300 dolara doğal gaz alım iddiası
BOTAŞ'ın 1300 doların üzerinde doğal gaz aldığına ilişkin bir iddianın da
bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, gazın önemli bir kısmının uzun dönemli
sözleşmelerle temin edildiğini aktardı. Dönmez, uzun dönemli kontratlardaki fiyatların
uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olduğunu ve zikredilen
seviyenin altında olduğunu vurguladı.
"Türkiye gazı pahalıya alıyor." iddiasına da değinen Dönmez, şunları kaydetti:
"Bu iddia da yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım
sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası
piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında,
Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır."
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Akaryakıt istasyonları çift hane
hazırlığında
Akaryakıt istasyonları, fiyatlardaki artış beklentisinin ardından litre
fiyatlarının listelendiği tabelaları ikisi ana rakam, ikisi de virgül sonrası
küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentisi istasyonları harekete geçirdi. Önümüzdeki
dönemde ana rakamı çift haneye ulaşabilecek akaryakıt litre fiyatları için şimdiden
hazırlıklar başladı. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre akaryakıt istasyonları, benzin,
otogaz, motorinin litre fiyatlarının listelendiği tabelaları, ikisi ana rakam ikisi de virgül
sonrası küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlıyor. Geçen gün DÜNYA’nın
Pompada ÖTV marjı bitti’ başlıklı haberiyle Türkiye’nin gündemine oturan zam
beklentileri istasyonlardaki yatırımları da etkiledi. Önümüzdeki dönemde litre başına
2,5-3 liralık ar tışlar beklenirken, akaryakıt istasyonları da tabelalarını bu ihtimale
göre yeniliyor. Türkiye’de yaklaşık 20 bin akaryakıt istasyonundan bazıları, 4 haneli
tabela geçişini çoktan yapmışken, bazıları şimdi yenileme adımları atmaya başladı.
Petrol fiyatlarında ne oldu?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatları ile
döviz kurundaki artış kaynaklı yükselişe geçti. Son yıllarda bu yükselişin ekonomideki
etkilerini sınırlandırmak amacıyla eşel mobil uygulaması yürürlükte tutuldu. Bu
uygulama ile akaryakıt ürün fiyatına gelen zamlar, fiyatın içindeki ÖTV miktarından
otomatik olarak düşülerek satış fiyatları sabit tutuldu. Ancak, son dönemde ürün
fiyatlarındaki artış, toplam ÖTV miktarını aştı. Böylece akaryakıt ürün fiyatlarındaki
artışlar, satış fiyatlarına zam olarak yansıtılmaya başlandı. Şu anda motorin ve LPG
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bu şekilde olurken, benzin fiyatlarında ise 23 kuruşluk bir ÖTV marjı kaldı. Şu anki
durumda, bu seviyenin üzerindeki her artış, benzin satış fiyatlarında da artışa neden
olacak. Bu durumda ihtimali gören istasyonlarda, tabela yenileme yoğunluğu
yaşanacak. Bu arada, petrol istasyonlarında yılbaşından itibaren yeni nesil
pompaların kullanıma başlanacağı da belirtiliyor. Desnet Yazılım’ın kurucu ortağı
Ömer Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ekinci,
“Akaryakıt istasyonlarının yoğun şekilde tabela yeniledikleri söyleniyor. Birçok tabela
ana rakamı tek haneliymiş, şimdi ise çift haneye hazırlanıyorlar” diye yazdı.
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TBMM'den Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a bir yetki daha verildi. 3
katına kadar artırabilecek
TBMM Genel Kurulu'nda araçlarda ve tütün ürünlerinde ÖTV’yi 3 katına
kadar artırma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi.

Dün, TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın yetkilerini artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ÖTV'de yeni yetki verildi.
Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre Erdoğan, "tütün ürünlerinin" ve " araçların"
özel tüketim vergileri (ÖTV) ile oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını
üç katına kadar artırabilecek.
3 KATINDA KADAR ARTIRILABİLECEK
Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM’de
görüşülerek kabul edildi. Teklifin kabul edilen 56. Maddesine göre Erdoğan; “tütün
ürünlerinin” ve ” araçların” özel tüketim vergileri (ÖTV) ile oranlara esas ÖTV
matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut yetkilerine göre söz konusu kalemlerde vergiyi
bir katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu.
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Bakan Elvan, G-20 Bakanlar
Toplantısı'na katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Bakanlar Toplantısı'nda
küresel enflasyon baskılarını, emtia fiyatlarındaki son dönemde yaşanan
artışları ve artan küresel borçluluk düzeylerini ele aldıklarını bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de gerçekleşen G-20 Bakanlar
Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Elvan, "ABD'de gerçekleşen G-20 Bakanlar Toplantısı'nın ilk oturumunda,
küresel enflasyon baskıları, emtia fiyatlarındaki son dönem artışları ve artan küresel
borçluluk düzeylerini ele aldık." ifadesini kullandı.
G-20 toplantıları kapsamında İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco ile
görüştüklerini belirten Elvan, Franco ile ekonomik ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerini ve
son dönemdeki küresel ekonomik gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde
bulunduklarını aktardı.
Elvan, Pakistanlı mevkidaşı Maliye ve Gelirler Bakanı Shaukat Fayaz Ahmed Tarin
ve ekibiyle de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Sayın
Bakan ile tarım, inşaat, madencilik ve turizm sektörlerinde ikili işbirliğini artırma
konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile sürdürülebilir büyüme ve
yeşil finansman konularında görüştüklerini de aktaran Elvan, tarım, sanayi ve
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dijitalleşme alanlarında özel sektörle işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıklarını
kaydetti.
Elvan, G-20 toplantıları kapsamında, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed AlJadaan ile de görüştüklerini, ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler ile ticaret ve yatırım
konularını ele aldıklarını bildirmişti.
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Reuters: Türkiye'ye Paris İklim
Anlaşması hükümlerini uygulaması
için 3,1 milyar euro kredi verilecek

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe koymasının ardından, anlaşma
kapsamında belirlenen temiz enerji hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için
uluslararası toplumdan 3,1 milyar euro değerinde kredi almaya hazırlandığı bildirildi.
Reuters'ın anlaşmadan haberdar olan kaynaklara dayanarak hazırladığı haberine
göre krediyi Dünya Bankası, Fransa ve Almanya finanse edecek.
İngiltere merkezli haber ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Paris İklim
Anlaşması'nı yürürlüğe koymasında bu kredi anlaşmasının etkili olduğunu ancak
henüz son imzaların atılmadığını söyledi.
Kaynaklar kredinin 2 milyar eurosunun Dünya Bankası, yaklaşık 1 milyar eurosunun
Fransa ve 200 milyon eurodan fazla bir kısmının Almanya tarafından verileceğini
bildirdi.
BBCTürkçe'deki haberde Paris İklim Anlaşması geçen ay TBMM'de kabul edildikten
sonra yürürlüğe konmuştu. Bu, çevrecilerin ve iklim uzmanlarının uzun süredir talep
ettiği bir adımdı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Taliban heyetine tavsiyelerde
bulunduk

20 yılın ardından yeniden Kabil'e girerek Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban
heyeti bugün Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Taliban heyeti ile
görüşmesinden sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. 7 kişilik heyet
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyet ile Dışişleri
Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin,
“Kadınların, çocukların ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılması
konusunda tavsiyelerimizi paylaştık” dedi. Çavuşoğlu, Afganistan ekonomisinin
çökmemesi gerektiğini dile getirerek, Afganistan’ın yurtdışı hesaplarındaki paralarını
donduran ülkelerin maaşların ödenmesi bakımından daha esnek davranması
gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici
Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet,
Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Bakan
Çavuşoğlu, basın açıklaması yaptı. Taliban heyetinin dün akşam Türkiye’ye gelmek
istediğini kendilerine bildirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Biz de kendilerini davet
20

15.10.2021
ettik. Biraz önce heyetlerimizle beraber yine Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’ye
refakat eden Kültür ve Enformasyon Bakan Vekili, İçişleri Bakan Yardımcısı Vekili,
İstihbarat Başkanı gibi heyette kişiler vardı. Onlarla beraber bizim arkadaşlarımızla
ilgili kurumlardan yetkililerle beraber bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.
“İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞMASI ACİL İHTİYAÇ"
Afganistan’daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldıklarını ve bu bilgileri
aldıktan sonra Türkiye olarak düşüncelerini paylaştıklarını ifade eden Bakan
Çavuşoğlu, “Biz bugüne kadar uluslararası topluma şu andaki Taliban Hükumeti ile
angajmana girmenin önemini anlatıyorduk. Şu anda uluslararası toplum taraflı
tarafsız bu pozisyonda. Bu angajman çerçevesinde özellikle acil ihtiyacı olan insani
yardımların ulaştırılması gerekiyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerektiğini dile getirerek,
Afganistan’ın yurtdışı hesaplarındaki paralarını donduran ülkelerin de maaşların
ödenmesi bakımından daha esnek davranılması gerektiğini kaydetti ve bu konu
hakkında da Taliban heyetinden bilgi aldıklarını ekledi. Afganistan’da terörle
mücadelenin önemine değinen Çavuşoğlu, “Herhangi bir boşluk olursa terör
örgütlerinin saldırılarını artıracağını görüyoruz. Özellikle DAEŞ’in Afganistan’da güçlü
olduğunu görüyoruz. Son terör saldırılarında camilere ve havaalanlarına yaptığı terör
saldırılarını da gördük” şeklinde konuştu.
"KIZLARIN EĞİTİMİYLE İLGİLİ TAVSİYELERİMİZİ PAYLAŞTIK"
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduklarının altını
çizerek, “İnsani yardımlar konusunun dışında kadınların, çocukların ve kızların eğitimi
konusunda, kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi paylaştık. Bir
şeyin altını çizdik. Bunu sadece batılı ülkelerin bir ön şartı ya da onların bir talebi
görmeyin dedik. Bunun aynı İslam dünyasının yani diğer Müslüman ülkelerin de bir
beklentisi olduğunu, bir tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik. Özellikle bizim Maarif
Vakfı’nın kızlar için çok sayıda okulu var ama 50’sinden 14 tanesi kızlar için açılmıştı.
Bu okulların tamamının açılması gerektiğini ve destek vermeleri gerektiğini söyledik”
açıklamasında bulundu.
“YARDIMLAR DEVAM ETSİN TALEBİNDE BULUNDULAR”
Gündeme gelen diğer konuların Afgansitan’dan Türkiye’ye dönmek isteyen
vatandaşlar ve Başkonsoloslukların tekrar açılması olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu,
şunları söyledi:
“Kendileri de bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi
konusunda, ekonomi konusunda, şu an kalkınma yardımları konusunda yardımların
devam etmesi konusunda ricalarını ilettiler. Tüm bahsettiğim konularda da bize bilgi
verdiler. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve diğer kurumlarımıza gidip orada da
görüşmeler gerçekleştirecekler.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca göçmenler konusunun da konuşulduğunu bildiren Bakan Çavuşoğlu, “Çok
sayıda Afgan göçmen sadece bizde değil komşu ülkelerde de var. Bizde de belli
sayıda Afgan göçmen var. Düzenli ya da düzensiz. Bunlardan bazıları Afganistan’a
geri dönmek istiyor. Taliban yönetimi de eğer bunların ülkelerine dönmek isterlerse
gelip şu an ülkede kalan diğer herkes gibi şu anda devlet kurumda çalışan herkes
gibi ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler”
diye konuştu.
Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile yaptıkları görüşmeyi de değerlendiren Bakan
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
“Değişik alanlarda enerji alanında, kıta sahanlığı konusunda ve askeri eğitim,
polislerin eğitiminde kapasitenin güçlendirilmesi konusunda atılabilecek adımları da
değerlendirdik. Libya bir seçim süreci yaşıyor. Gerçekleştirilecek bu son seçim
hakkında kendilerinden bilgi aldık. Libya’ya her konuda Türkiye olarak destek
veriyoruz. Bu desteklerimiz tabii ki devam edecek. Libya ile angajmanımız devam
edecek. Özellikle halkın beklentisi olan alanlarda yani temel hizmetler konusunda
nasıl hizmetler vereceğimizi kendilerine bir kere daha anlattık. Ayrıca enerji
konusunda, elektrikle ve diğer hidrokarbon konusunda imzalayacağımız mutabakat
zabıtları ve iş birliğimizi de gözden geçirdik. Sonuçta son derece samimi ve verimli bir
görüşme gerçekleştirdik.“
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Türkiye endekste 21. sırada yer aldı

İşsizlik, enflasyon, faiz oranı ve milli gelir gibi ekonomik göstergelerin esas alınarak
hesaplandığı Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye 156 ülke içinde 21. sırada yer aldı.
Sefalet sıralamasında Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Endekste
sıralamanın yükselmesi ülkede sefaletin arttığını ve ekonomin kötüye gittiğini
gösteriyor.
Dünya Sefalet Endeksi’nin zirvesinde enflasyonun rekor seviyelere ulaştığı Güney
Amerika ülkesi Venezuela bulunuyor.
Venezuela’nın komşusu Guyana ise Sefalet Endeksi’nin son sırasında yer alarak bu
alanda en iyi ekonomik göstergelere sahip ülke oldu.
Sefalet Endeksi; bir ülkedeki işsizlik, enflasyon ve banka kredi faizi oranlarının
toplamından; kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi çıkarılarak
hesaplanıyor.
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2020 Dünya Sefalet Endeksi sıralamasında Venezuela ilk sırada yer alıyor. Güney
Amerika ülkesinde 2020 enflasyonu yüzde 3 bin 713, faiz yüzde 37, işsizlik oranı
yüzde 50,3 ve ekonomik küçülme yüzde 30,9 olarak hesaplandı.
Venezuela’nın sefalet puanı ikinci sıradaki Zimbabve’nin yaklaşık 7 katı.
Bu ülkeleri Sudan, Libya ve Surinam takip etti. 2020’de sefalet endeksinin en alt
sıralarında sırasıyla Guyana, Tayvan, Katar ve Japonya yer alıyor.
Sefalet endeksinin düşük olması bu ülkelerde ekonomik göstergelerin iyi olduğu
anlamına geliyor.
Türkiye endekste 41,2 puan ile 21’inci sırada yer aldı.
Listede yer alan Avrupa ülkeleri içinde sefalet endeksinin en yüksek olduğu ülke
Türkiye oldu. Endekse göre Türkiye’de ekonomik veriler bazı Afrika ve Ortadoğu
ülkelerinin gerisinde.
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Hanke’nin 2019 Sefalet Endeksi’nde Türkiye 95 ülke arasında 5. sırada yer almıştı.
Komşuları arasında Türkiye’den daha kötü durumda olan tek ülke 92,1 puan ile 8.
Sırada yer alan İran.
Euronews'e göre Irak ise 39,5 puan ile 26. sırada bulunuyor. Enflasyon-faiz ilişkinin
tartışıldığı Türkiye’de liranın döviz kurları karşısında değer kaybı sürüyor. 2021 yılının
Ekim ayında rekor kıran dolar kuru 9 lirayı aşmış durumda.
2020 Dünya Sefalet Endeksi’nde diğer bazı ülkelerin sıralaması ise şöyle:
Ermenistan (34), Etiyopya (37), Pakistan (49), Yunanistan (53), Azerbaycan (62),
Mozambik (71), Bosna-Hersek (77), Rusya (94), ABD (109), Tanzanya (142),
Almanya (145), Çin (152), Japonya (153), Katar (154) ve Guyana 156.
Dünya Sefalet Endeksi, Amerikan John Hopkins Üniversitesi’nden ekonomist Steve
H. Hanke tarafından hazırlandı.
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Şaşılacak ne var ki!

Alaattin AKTAŞ
15 Ekim 2021 Cuma
✔ Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği operasyonuna çok anlam
yüklenmiyor mu? Sanki Erdoğan Merkez Bankası'na ilk kez müdahale
ediyormuş gibi...
✔ Beş ay önce atanan başkan yardımcısının görevden alınmasını erken bulup
yadırgayanlara soralım: "Bırakın yardımcıyı, başkan olan Ağbal ne kadar görev
yapabildi ki!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
ile görüştü ve bu görüşmenin ardından Merkez Bankası’nda bir dizi görevden alma ve
yeni görevlendirmeler yaşandı ya, piyasa birden ayağa kalktı.
İki başkan yardımcısı ve 13.5 yıl boyunca çok uzaklardan, ta ABD'den her ay
Türkiye'ye gelip gitme zahmetine katlanan PPK üyesi görevden alındı. Atananlar ise
bir başkan yardımcısı bir de PPK üyesi.
Piyasa, bu görevden alma ve yeni görevlendirmelere çok büyük bir tepki verdi.
Doğrusu oluşan tepkiye bakıp da şaşmamak mümkün değil. Sanırsınız Erdoğan
Merkez Bankası’na ilk kez müdahale ediyor. Kaldı ki burada doğrudan müdahale
olarak nitelenebilecek bir durum da yok.
Kimi çevreler “Görevden alınan başkan yardımcılarından Semih Tümen daha mayıs
ayında bu göreve getirilmişti, çok kısa sürede görevden alındı” diyerek bunu bir
istikrarsızlık olarak görüyor.
Günaydın!
Bırakın başkan yardımcısını, bir önceki başkan olan Naci Ağbal kaç ay görev
yapabilmişti ki! Beş ayı bile bulmamıştı Ağbal’ın görev süresi.
Biraz daha geri gidelim; Murat Uysal’ı da göreve getirip daha sonra alan da
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı.
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Bir dönem daha geri gidelim... Uysal’dan önceki başkan Murat Çetinkaya için faiz
indirimine yanaşmadığı kastedilerek “Laf dinlemiyor adam” diyen de Erdoğan değil
miydi?
Kaldı ki Erdoğan kaç kez “Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim” demedi
mi?
Neye şaşırıyoruz peki şimdi?
Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı’nı Çankaya Köşkü’nde kabul etmiş ve
sonrasında bu görev değişiklikleri gerçekleşmiş, bu da faize müdahale edileceğinin
işaretiymiş...
Bir kez daha günaydın!
Sanki bugüne kadar faizi Merkez Bankası ekonominin gerekleri neyse onu gözeterek
kendisi belirliyormuş, sanki faiz belirleme sürecinde Cumhurbaşkanı’nın sözü hiç
dinlenmiyormuş gibi.
Şimdiye kadar alınan kararlar tam ekonominin gerekleri doğrultusundaydı da, sanki
şimdi siyaset etkili olacak!
Yapmayın, etmeyin, kendinizi kandırmayın; Merkez Bankası, bağımsız bir Merkez
Bankası olmaktan çıkalı çok ama çok oldu.
Şimdiye kadar ne nasıl yapılıyorduysa, şimdiden sonra da benzeri yapılacak.
Değişen bir şey yok.
Görevden alınan isimler bazı kararlara karşı ayak diredikleri ve işleri yokuşa
sürdükleri için mi koltukları kaybettiler, bilmiyoruz. Varsayalım öyle oluyordu, ama
belli ki bu direnç hiç işe yaramıyordu. Şimdi ne olacak, yapılmak istenen daha kolay
gerçekleştirilecek, o kadar...
Birlikte fotoğraf vermenin anlamı
Son görevden almalar ve görevlendirmeler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun
isteğiyle gerçekleştirilmiş gibi görünüyor. Ancak yine de ortada şekil yönünden dikkat
çeken bir ayrıntı var.
Bu değişiklik operasyonu ister tümüyle Erdoğan’ın tasarrufu sonucu olsun, ister
Kavcıoğlu’nun talebiyle gerçekleşmiş olsun sessiz sedasız yapılabilir ve biz de
atamaları Resmi Gazete’de görürdük. Ama Erdoğan bu kez farklı bir tutum izlemeyi
tercih etti.
Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Kavcıoğlu’nu kabul etti ve tüm piyasa “Bu
görüşmeden ne çıkacak” diye beklemeye başladı. Sonuçta da malum atamalar geldi.
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Bir süre önce medyada Erdoğan’ın Kavcıoğlu ile arasına mesafe koyduğunu ilişkin
haberler yer almıştı. Erdoğan birlikte fotoğraf verdiği Kavcıoğlu’nun arkasında
durduğunu ve Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirmeyeceğini ilan etmiş oldu. Ama bu
desteğin ömrü ne kadar olur, onu kimse bilemez.
21 Ekim için tahminler açıldı!
Hep bahis açılacak değil ya, bu sefer de tahmin açılmış olsun!
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bir hafta sonra, 21 Ekim Perşembe günü
toplanacak. Son görev değişiklikleri hemen perşembe günkü toplantıyla ilişkilendirildi.
Merkez Bankası’nın yeni bir faiz indirimine gideceğini, bunun kararının da ilk
toplantıda alınacağını söyleyenler çoğunlukta.
Mevcut durumda politika faizi yüzde 18, politika faizi için esas alınmaya başlanan
çekirdek enfl asyon ise eylül sonu itibarıyla yüzde 16.98. Yani arada bir puanlık fark
var. Merkez Bankası tutar faizi bir puan daha indirirse iki oran bir anlamda
eşitlenecek. Ama ya ekim sonundaki çekirdek enfl asyon yüzde 17’nin üstüne
çıkarsa, o zaman ne olacak?
Hiçbir şey olmaz! Aylarca politika faizini manşet enfl asyonu gözeterek belirleyeceğini
söyleyen Merkez Bankası bir anda çekirdek enfl asyonu gündeme getirdi ve faiz
manşet enfl asyonun altında kaldı da ne oldu ki! Faiz bu sefer de çekirdek enfl
asyonun da altına iner, o kadar!
Dolayısıyla 21 Ekim Perşembe günü yeni bir faiz indirimi görebiliriz; görmeyebiliriz de
ya da bir puan değil de daha düşük bir indirim görürüz.
Artık sağlıklı bir şekilde mantık yürütebileceğimiz; “Şu şu verilere göre faiz şu olur, şu
olmalıdır” diyebileceğimiz bir ortam yok.
Karar veriliyor, uygulanıyor...
Neye göre, ne amaçlanarak, ne gözetilerek, ortaya çıkacak sonuçlar iyi irdelenmiş mi;
bilinmiyor...
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Kaleciyi “gol atmaya” zorlayan…

Ferit Barış PARLAK
15 Ekim 2021 Cuma
2 yıl önce...
Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda işveren ve işçi sendikaları bir araya
gelmiş, ortak kararlar almıştı...
***
40 yıl aradan sonra gerçekleşen birlikteliğin önemini TİSK Başkanı Özgür
Burak Akkol özetlemişti:
“Bir araya gelmek her şeyin ilk adımı…”
“Sendikacının görevi, sadece masada oturup “sözleşme imzalamak” olmamalı…”
“Sendikacı, gençlerin eğitilmesine, meslek edinmesine, teknoloji geliştirmesine katkı
sunmalı…”
“Sanayiyi, ticareti geliştirmek için öncü olmalı…”
***
“Birçok yere 2’şer metrelik kuyular kazıp, suyu bulamamaktansa…
Birlikte 600 metre kuyu kazıp, suyu bulmak istedik…”
***
Dün...
“Birlikte mümkün” sloganıyla, tekrar bir araya geldiler...
Ve...
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Asli görevleri değil ama, teknik eğitimin niteliğinin artırılmasından, öğrencilere
yurt/burs sağlanılmasına, kadınların çalışma hayatına katılımını hızlandıracak
kreşlerin açılmasına kadar birçok konuda ortak çalışma yapma kararı aldılar...
***
Dünyanın en iyi defans oyuncularına sahip bir takımda…
Orta saha ve forvet oyuncuları kötüyse…
Dünyanın en iyi defans oyuncuları o takıma ne kazandırabilir?
En iyi ihtimalle, beraberlik…
***
Üstüne…
Forvetin kötülüğü…
İyi defans oyuncusunu, hatta kaleciyi, artı sorumluluk alarak, ileri çıkmaya da zorlar…
Yani, kötü forvetin getirisi:
Artı, savunmada zaaf!
VELHASIL
Forvetin görevine kaleci;
Okulun görevine fabrika;
Manavın görevine petrol istasyonu;
Belediyenin görevine müteahhit;
Milli eğitimin görevine sendika
kısa süreliğine soyunabilir…
Ama…
Fabrikanın, kalecinin o zaman aralığında yapamadığı “asli görevi” kim yapacak?
Forvetin, manavın görevini iyi yapmasını sağlamak daha mı zor?
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Doları düşürmezsen, enflasyonu
dizginleyemezsin!

Şeref OĞUZ
15 Ekim 2021 Cuma
5 Ekim’de dolar 8,87 TL seviyesindeyken sormuştum: “içtenlikle cevap verin; kur
düşsün istenmiyor mu?” Cevap kısa sürede kur hareketi ile geldi. Bugün 14 Ekim ve
dolar 9,14 TL. Kurdaki aşama aşama tırmanışı izliyoruz. Artık HATA söz konusu
değil, yükseK kur TERCİHİ aşikâr…
Para politikası araçlarının hiçbiri kullanılmıyor. Faiz tersine işliyor. Sözlü yönlendirme;
tersine işliyor. Rezervler; sanki hiç yokmuş gibi hareket ediliyor. Üstelik tam dere
geçilirken at değiştiriliyor. Kurun 9,14TL’ye tırmandığı gün Merkez Bankası
yardımcıları değişiyor. Peki, neden? Neyi yanlış yaptılar?
Naci Ağbal da gece yarısı görevden alınmıştı. Bakanlar, kabine değişikliği… Şimdi
Merkez’in yönetimi… Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile
PPK Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak,
PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı.
Kur tercihi mevduatları dolara çeviriyor
Faizin enflasyonun üzerine çıkmasından bu yana para piyasalarında sular
durulmuyor. Merkez Bankası Başkanının enflasyon yokmuş gibi hareket etmesi,
çekirdek enflasyona vurgu yapması, para politikası metninden “sıkı paraya” ilişkin
söylemlerin kalkması, faiz indirimlerinin devam edeceğine dair mesajlar gerilimi
tırmandırdı.
İKİ SORU İKİ CEVAP
Kur enflasyonu etkileyecek mi?
Hem de nasıl… Enflasyon %19,58 seviyesinde. Salgında tırmanan enflasyon, kur
hareketi ile kalıcı hale geldi. En büyük riskte yapışkan enflasyondur ve artık
ekonomiye yapıştı kaldı.
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Bundan sonra neler olabilir?
Yabancı raporlarda kırılganlık vurgusu artmaya başlayacaktır. Yüksek enflasyonun
tüm sonuçlarını yaşayacağız. Ücretler hızla eriyecek, gelir dağılımı daha da
bozulacak, oligarklar türeyecek, dış şoklara daha açık hale geleceğiz.
NOT
DUMANI GÖRMEDİNİZ YANGINI GÖRÜN BARİ
Kur hareketlerinin yükselişe meylettiği günden bu yana sürekli uyarıyorum.
Enflasyonist ortam Türkiye için en büyük risktir. Zira sanayinin üretimini, ülkedeki
katma değeri, var olan sermayemizi alır ve götürür. Bizi kredi kulvarında aşağı çeker.
Likidite arenasında sıkıntıya iter. İş yapamaz hale getirir.
Gözümüzün önünde paramız her gün eriyor. Böyle bir ortam tüm ülkenin cebinin
yanmasıdır. Hadi dumanları görmediniz. Yangını da mı görmüyorsunuz? Sizin
cebinizdeki para erimiyor mu? Merak ediyorum, sahi siz paralel evrene mi geçtiniz?
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Abdulkadir Selvi

Kılıçdaroğlu’na çağrı çıkarılacak
15 Ekim 2021
Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetlere ilişkin iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı resen soruşturma açmıştı.
Nasıl bir prosedür uygulanacak diye baktım. Kılıçdaroğlu hakkında bir fezleke
düzenlenmesi söz konusu değil. Görevli başsavcı yardımcısı, Kılıçdaroğlu’nun
bilgisine başvurmak üzere bir çağrı çıkaracak. Kılıçdaroğlu, tanıklık etmeyi kabul
ederse bilgisine başvurulacak. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Elindeki
bilgileri ‘Cumhuriyet Savcıları’ ile paylaşırsa
siyasi cinayetlerle ilgili soruşturmada mesafe alınmasını sağlayacak. Yok, eğer bilgi
vermekten kaçınırsa çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalacak.
90’LI YILLARIN KAOS PLANI
Kabinenin etkin bir ismiyle gelişmeleri değerlendiriyorduk. “Bakan olana kadar
Gayri Nizami Kuvvetleri’nin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum” demişti. 90’lı
yıllar konseptini devreye soktular, tespitini doğrulayacak gelişmeler yaşanıyor. Gayri
Nizami unsurlar devrede. Özal’ın tasfiye edilmesiyle birlikte Türkiye’nin ipleri
değişimcilerden statükocuların eline geçmişti.
SİYASİ CİNAYETLER
90’lı yılların perdesi siyasi suikastlarla açıldı. 28 Şubat’la devam etmişti. Erdoğan’ın
tasfiye edilmesi için kaos planı devreye sokuldu. Organize suç örgütü
liderinden, Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler tartışmasını açmasına kadar. Bu kez
hesap etmedikleri bir şey var. Bu millet 90’lı yılları yaşadı. Faili meçhulleriyle,
başörtüsü yasağıyla, siyasi suikastlarla, 28 Şubat postmodern darbe süreciyle ağır
bedeller ödedi. Millet, her şeyi izliyor. Sonunda milletin derin feraseti harekete
geçince kimse onun önünde duramaz. İkincisi ise Erdoğan, bu planlara teslim olacak
lider değil. Erdoğan savaşır ve kazanır.
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MAHİR KAYNAK FORMÜLÜ
Şu günlerde Mahir Kaynak’ı sıkça hatırlıyorum. 90’lı yıllarda siyasi suikastlarla
oluşturulan kaos ortamında elimize muazzam bir ölçü vermişti. Mahir Kaynak “Kime
yarar?” diye sorardı. Kılıçdaroğlu’nu siyasi cinayetler iddiası üzerine Mahir
Kaynak formülüyle “Kime yarar?” diye soruyorum. Kendi döneminde işlenen siyasi
cinayetler iktidara yarar mı?
KİME YARAMAZ?
Korku ikliminin oluşması, kaos düzeninin hâkim olması, yönetilemeyen bir Türkiye
tablosunun ortaya çıkması 2023 seçimlerine giderken Erdoğan’a yarar mı?
Tam tersine, siyasi cinayetler en çok kime zarar verir derseniz en çok AK Parti’ye
ve Erdoğan’a zarar verir.
SUFLE FETÖ’DEN
Kılıçdaroğlu, siyasi cinayetler iddiasını ortaya atınca bir süre önce firari
FETÖ’cü Cevheri Güven’in 15 Ağustos 2021 tarihli videosu aklıma geldi. Firari
FETÖ’cü, “Siyasi suikastlar işleyip cemaatin üzerine atacaklar”
diyordu. “Kontrollü darbe” iddiasını da önce FETÖ’cüler ortaya atmış,
sonra Kılıçdaroğlu bunu sahiplenmişti.
SOYLU’YA SORUN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce “Ben İçişleri Bakanıyım, sordum.
‘Arkadaşlar, böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa
sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?’, yok. Milli İstihbarat
Teşkilatı’mıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok’ dedi.” demişti. Soylu,
Kılıçdaroğlu’nun benzer bir iddiayı 2016 yılında da ortaya attığını ve daha
sonrasında da 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu hatırlatıp “Acaba bu bir şifre
midir?” diye sormuştu. Soylu dün de, “Sosyal medyada ‘siyasi cinayetler’
tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69’u bot hesaplardır” diye açıklama
yaptı. Süleyman Soylu hem İçişleri Bakanı olarak hem Demokrat Parti geleneğinden
geldiği için siyasi tecrübesi yüksek bir isimdir. O nedenle siyasi cinayetler
soruşturmasını yürüten savcıların Soylu’yla görüşüp devletin elindeki bilgileri
sormalarında yarar var.
SURİYE OPERASYONU NE ZAMAN?
ÖNCE Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Sabrımız tükendi” açıklaması geldi. Sonra
onu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
ABD ve Rusya’ya dönük eleştirileri takip etti. Bu ne demek? İdlib’e operasyon hemen
geliyor mu? İdlib’den şehitlerimiz gelmesi üzerine Ankara’da rahatsızlık artmaya
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başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinden sonra
şehitlerimizin gelmeye devam etmesi rahatsızlık katsayısını yükseltti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışından sonra Ankara’da ne yapılıyor? Önce en üst
seviyeden Türkiye’nin kararlılığı ortaya konuldu. Bunun bir defalık bir tepki olmadığını
anlatmak için bakanlar tepkilerini sürdürdü. Bir yandan da “Harekât
Planları” yapılıyor.
SALDIRILAR SÜRERSE
Operasyon hazırlığı sürdürülüyor. Ama bugün yarın bir operasyon var mı derseniz,
şimdilik kararlılığımızın anlaşılıp gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Yok eğer
saldırılar sürerse aynen “Barış Pınarı Harekâtı”nda olduğu gibi bir gece yarısı
gireriz.

35

15.10.2021

Esfender KORKMAZ

Gidişat iyi değil
15 Ekim 2021 Cuma
Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.
Muhtemelen görevden alınanlar faiz gerçeğini daha iyi biliyorlardı ve eksi reel faiz
hedefinin, kur artışları yaratacağını ve kur artışlarının da tüm makro dengeleri
bozacağını savunuyorlardı.
Türkiye, faiz takıntısı nedeni ile bugünkü, enflasyon, döviz sorunu ve dış borçlarda
temerrüt riskini yaşıyor. Bundan sonra da devam edeceği anlaşılıyor. Öte yandan
rekabetçi kuru da sağlayamadık. Çünkü temel sorun üretimde ithal girdi oranının
yüksek olmasıdır.
O zaman bu kadar yüksek maliyetine rağmen kur artışının yolunu açmanın altında
başka nedenler varmış gibi bir algı ortaya çıkıyor. Kırılganlık ve güven sorunu artıyor.
Netice olarak bugün ekonomik istikrar sorunu için en büyük tehdit faiz takıntısıdır.
Faiz sorunu devam edeceğe benziyor ve Türkiye'yi derin bir kriz bekliyor.
Son beş yıldan öncesinde Türkiye'de ekonomik krizler oldu, siyasi krizler oldu ancak
bugün hayatın her alanında, çoklu kriz yaşıyoruz. Demokrasi, hukuk, dış politika,
siyaset alanlarındaki krizler de ekonomik istikrarı bozuyor.
Her alanda sorun olduğunu, uluslararası sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği,
OECD, IMF de yıllık raporlarında açıklıyor. Ama aynı zamanda toplum da gidişattan
memnun değil.
1.Halk geçim derdi çekiyor.
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Kadir Has Üniversitesi; Türkiye Eğilimleri-2020 Kantitatif Araştırma Raporu anketinde
halkın ekonomik durumunu sormuş ve katılanların;
* Yüzde 51,1'i kendimi ve ailemi geçindiremiyorum,
* Yüzde 29'u ortada,
* Yüzde 19,9'u geçiniyorum; diye cevap vermiş.
2.Hukukun üstünlüğünde geri düştük ve halk yargıya güvenmiyor.
Kamuoyu araştırma şirketi ORC, 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 ilde,
toplamda 4 bin 156 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarına
göre halk yargıya güvenmiyor. Yargıya Güveniyor musunuz? sorusuna verilen
cevaplar;
* Güveniyorum: Yüzde 11,7
* Kısmen güveniyorum: Yüzde 20,3
* Güvenmiyorum: Yüzde 68
3.Demokrasi çalışmıyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 5-7 Nisan 2021 tarihlerinde Türkiye
çapında 12 ilde 1515 kişi ile yapılan ankette ''Genel olarak düşündüğünüzde
Türkiye'de demokrasinin işleyişinden ne kadar memnunsunuz?'' sorusuna
katılanların;
* Yüzde 55,5'i memnun değilim,
* Yüzde 32,7'si memnunum,
* Yüzde 11,8 bilmiyorum. Demiş.
4.En büyük kriz göçmen krizidir. Türkiye'de halkın yüzde 59'u sınırların kapatılmasını
istiyor.
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Uluslararası danışmanlık şirketi Ipsos'un 26 ülkeden 18 bin 27 kişinin katıldığı
kamuoyu araştırmasına göre sınırları en çok kapatmak isteyen ülkelerin başında
Hindistan, Türkiye ve İsveç geliyor.

5.Halk kutuplaşma var diyor.
GMF ve Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan ''Türkiye'de Kutuplaşmanın
Boyutları 2020 Araştırması''na' göre ankete katılanların;
* Yüzde 51,9'u görüş ayrılığı arttı;
* Yüzde 43,8' i geçmişte de zaten görüş ayrılığı vardı;
* Yüzde 4,3'ü cevap yok; demiş.
Bu tabloyu siyasi iktidar yarattı. Geldiğimiz noktada, yerli ve yabancı sermaye güven
duymuyor ve yatırım yapmıyor. Üstelik de yerli sermaye ve yetişmiş beyinler dışarıya
gidiyor. Bu işe dur demezsek, gerçekten gidişat kötü ve hepimiz sıkıntı yaşayacağız.
Krizlerde devlet iflas etmez ve fakat halk sürünür.
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İbrahim Kahveci

Lideri ve ülkeyi sevmek!
Aslında yanlış bir başlık olduğunu ben de biliyorum. Konuyu anlatabilmek için bu
yanlışı yapmak zorundayım.
Önce yanlış olanın ne olduğunu belirteyim: Hiç ama hiç kimse bir başkasının ülke
sevdasını sorgulayamaz.
Hatırlarsanız 80 öncesi için bu cümleler çok kurulmuştu: Herkes ülke sevdası adına
birbirini yiyordu...
Bugün bir başka durum var. Kısaca belirtelim.
“Ülkede büyük bir Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı var. Hatta muhalefetin 5
benzemezi bile bu alanda bir araya gelebiliyor.”
Siyasete bu şekilde baktığınızda olayları nasıl görebilirsiniz? Mesela Sayın
Erdoğan’ın yola çıktığı arkadaşlarının büyük kısmının ihanet içinde olduğunu
düşünebilirsiniz. Erdoğan’ı eleştirenlerin de art niyetli birer hain olduğunu ileri
sürebilirsiniz.
Gelin şimdi bir başka açıdan ve sadece bir örnek üzerinden bunu değerlendirelim.
Konumuz Merkez Bankası olayı...
Hatırlarsanız 2013 yılında henüz Başbakan olan Erdoğan, Ekonomiden Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile danışmanını muhatap etmek istemişti. Ki o
danışmanının ne kadar tutarlı olduğunu (isim vermek bile bu satırlar için olmaz) ekran
arşivlerinden biliyorsunuz.
Kısaca yola çıktığı yol arkadaşı ile değil de yolda bulduğu danışmanı ile para
politikasına yön vermek isteyen Sayın Erdoğan’ın kendisi idi.
Sadece son olaya bakalım: Merkez Bankası Başkanlığına getirdiği Naci Ağbal normal
ötesi bir başarı yakaladı. Kendi adıma söyleyeyim ki Naci Beyin böyle bir başarı
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yakalayacağını beklemiyordum (Erdoğan’ın müdahalelerinden dolayı). Yanılmışım ve
yanıldığıma da ülkem adına o kadar sevindim ki, anlatamam.
Ama olmadı... Naci Ağbal da derhal görevden alındı.
Kim aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Naci Ağbal görevden neden alındı? Açıklanan bir bilgi yok... Ama faizi yükselttiği için
söylenemez. Çünkü yerine atanan Şahap Kavcıoğlu’da faizi aylarca düşürmedi (Mart
2021’de gelip Eylül 2021’de 100 baz puan düşürdü)
***
Merkez Bankası politikasını banka uzmanlarına bırakmak yerine sayın Erdoğan
danışmanları ile kendisi karar verir durumunda. En azından kamuoyuna verilen
mesajlar bu yönde.
Mevsimlik işçi gibi MB Başkanları görevden alınınca bu tablo elbette piyasalara
yansıyor. Enflasyonu düşürmeden, fiyat istikrarı sağlamadan faizler indirilince yine
bizim yerli yatırımcı parasını TL yerine dövize yatırıyor.
Bakın burada bir tane dış güç vs yok. Göreve getiren, görevden alan biziz.
Parasını TL yerine dolara yatıran da biziz. Ama tüm bu süreçleri oluşturan da
biziz. Ya da ülke yönetimimiz...
Şimdi işin rakam tarafına gelelim: MB’sında Şahap Kavcıoğlu ile Başkan değişimi
ülkemize ne kadara mal oldu?
Başkan değişimi ile 1 dolar 7,40’tan 9,10’a geldi. Yani 1,7 liralık artış var.
Ülkemizin 460 milyar dış borcunun TL karşılığı 780 milyar lira böylece artış gösterdi.
250 milyar dolar ithalatın da maliyetini sadece 1 yılda 425 milyar lira artırmış oldu.
Buna bir de 170 milyar dolarlık Hazine garantili müteahhitlerimizin alacağını
ekleyelim: Oraya da 290 milyar lira ekledik... Etti mi size 1,5 trilyon lira.
Bunlar kayıtlı ve stok etkiler. Ama isterseniz burada bile keselim.
Bir Merkez Bankası Başkanı değişiminin ülkemize maliyeti 1,5 trilyon lira
ediyorsa acaba bunu hangi dış güçler başarmış olabilir?
Mesela bize bu yapılanları ABD’mi dayattı? Yoksa İngiliz Kraliçe mi “bunları yapın”
dedi... Sahi bu ülkemize bu maliyeti hangi dış güç yükledi?
Ya da şunu soralım: Bu kadar yanlış nasıl yapılır? Bu kadar yanlış bilinçsiz
yapılabilir mi?
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Faiz lobisi diye söylene söylene dolar lobisine çalıştı ülkemiz. Sahi bu dolar
lobisi kimler? Kim kazanıyor bu dolar yükselişinden?
***
Bu kadar olayı neden anlattım?
Bakın burada bir fark ortaya çıkıyor. Lider sevdasına bağlandığınızda bu maliyetlerin
ve gidişatın her biri sizi ilgilendirmez ve bağlamaz. Feda edecek ‘sözde bir
davanız’ vardır.
Ama sevdanız ülke olduğunda karşınıza bu rakamların her biri dikilir ve
evladınızın gözüne bakamaz olursunuz. Çünkü sizin lider aşkınız aslında
evladınızın geleceğini karartan bir ülke gerçeğine dönüşmüştür.
Sadece Kavcıoğlu portresi bile bu ülkeye 1,5 trilyon liraya ulaşmış ise hadi bunun
cevabını lider aşkı ile siz verin...
Evladınızın ve ülkenizin geleceğini bir de bu açıdan düşünün.
Karar sizindir.
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15 Ekim 2021, Cuma

BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Türkiye’nin kıymetini bilelim
Türk seçmenleri olarak yaşadığımız çoğu zorluğun dünyanın başka ülkelerinde de
var olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Örneğin, hayat pahalılığı... Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin
hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkân vitrinleri boş.
Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz.
Dünyanın en zengin ülkesi Norveç'in 5 milyon 300 bin nüfusu, kişi başına 95 bin dolar
geliri var. Ve bugün Norveç, doğayı korumak için yaptığı doğalgaz araştırmalarının
durmasına son verdi, kazılar yeniden başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi enflasyon % 5.5, ancak aranan pek çok mal
stoklarda yok.
Geçen gün Putin, salgın döneminde talep düşeceği için Amerika'nın ve bazı Batı
ülkelerinin petrol üretimini azalttıklarını ve bu yüzden şimdi petrol ve akaryakıt
sıkıntısı olduğunu söylemişti.
DENGESİZ BİR DÜNYA
Bilmemiz gereken gerçek şu: Dünya eskisi gibi değil, bu dünya daha yoksul, daha
insafsız, zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul oldukları bir dünya.
Bütün bu dengesizlikler, insanların günlük hayatına acı şekilde yansıyor.
Örneğin, biz sağlık tesisleri bakımından dünyaya örnek ülkelerden biriyiz. Ama en
gelişmiş ülkelerde hastanelerde yer olmadığı için insanlar sokaklarda ölüyordu.
Ayrıca Türkiye'nin hedef olduğu saldırılar, dünyanın pek az ülkesi için söz konusu.
Türkiye, insanların refahı için harcanması gereken paranın önemli bölümünü askeri
harcamalara ayırıyor.
Şu anda yurtdışında 44 bin askerimiz var. Ayrıca 84 milyon nüfuslu Türkiye, 5 milyon
göçmeni konuk ediyor, onlara iş buluyor, okul buluyor, hastane buluyor.
ÖRNEK DURUMDAYIZ
Kısacası, ne kadar şikâyet edersek edelim, ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz.
Geçmişte hiç yaşanmamış krizlerin üstesinden geldik.
Hayal bile edemediğimiz altyapılara sahip olduk.
Ve Ortadoğu denilen istikrarsızlık coğrafyasında bir devlet olarak dünyaya örnek
konumdayız.
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Asgari ücret ne olabilir!
Önceki gün Türk sanayinin önde gelen isimlerinden biriyle beraberdik.
Haliyle konumuz ekonominin durumu idi.
Bana göre sanayicinin keyfi yerinde olmalıydı.
Kapasite kullanımı artıyordu.
Sanayi üretimi pandemi sonrası rekorlar kırıyordu.
İhracat tüm zamanların en yüksek sayılarına ulaşıyordu.
Sanayici “Tüm bu söylediklerin doğru. Biri hariç” dedi, “Keyfimiz yerinde değil.”
“Sürdürülebilir bir büyüme içinde değiliz. Bizimkisi daha çok can havli ile büyümeye
çalışma ya da komaya girmeden önceki iyilik hali gibi” dedi.
Endişelerini sıraladı:
1. Dünyada emtia fiyatlarındaki artış korkunç. Biz şu ana kadar bunu sanayici olarak
sineye çektik. Ama bundan sonrası yok. Ya batacağız ya bu artışı yansıtacağız.
2. Enerji fiyatlarındaki artış daha az değil. Bunun Türkiye’deki bölümünü devlet bir
bölümünü sanayici sineye çekti. Petrolde devlet vergiden vazgeçerek durumu idare
etmeye çalıştı ama artık vergi de kalmadı. Bu da sürdürülebilir bir durum değil. Bu da
eninde sonunda fiyatlara yansıyacak.
3. Evet ihracat artıyor ama ne pahasına? Değersiz TL rekabetçi olduğu için falan
değil, işçinin alın teri üzerinden ihracatımız artıyor. Peki nereye kadar bu alın teri
ihracatını sürdüreceğiz? Asgari ücret 300 dolara düştü. Bir de kayıt dışı istihdam var.
İhracatı bu ayakta tutuyor. Kur falan değil. Peki hayalimizdeki Türkiye bu mu! Boğaz
tokluğuna çalışan insanlar mı!
4. Mutfaktaki enflasyon yüzde 29. Şimdi sendikalar asgari ücret komisyonunda
oturacaklar. En az yüzde 30 zam isteyecekler. Devlet de verecek. Vermek zorunda.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelince bu silsile halinde zam demek. Maliyetlerin
üzerine bir de bu binecek.
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5. Ekonomi yönetimi zaten döviz kurunu gözden çıkarmış. Nereye giderse gitsin tavrı
içinde. Zannediyorlar ki, bu ihracatı arttıracak. Öyle bir şey olmayacak ama bunu
önceden göremiyorlar. İlle yaşayıp görmek zorundalar sanki.
Tam orada susturdum.
Son cümle Türkiye gerçeği idi.
Eğitim, bilgi ve bilgiye saygı azaldıkça bazı şeyler ancak yaşanarak görülüyor.
Türkiye’deki asıl çekişme de zaten öngörenler ile yaşayarak da öğrenenler arasında.
Bunda bir sorun yok.
Asıl mesele yaşayıp da öğrenemeyenlerde.
Ay çok şaşırdım gerçekten
Türk toplumunun en iyi yaptığı şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi!
Şaşırmış gibi yapmak.
Bildiği bir şeyi başkasından duyunca çok iyi şaşırmış taklidi yapıyor.
Önceki gün iktidara fazlasıyla yakın bir vakfın mensuplarını işe sokmak için torpil
listeleri yaptığı ortaya çıktı.
Önce iddia idi, sonra vakfın müthiş zeki yöneticisi çıkıp “Böyle bir şey yok zaten o kişi
bizim belgelerimizi çalmış şimdi ifşa ediyor” diyerek muazzam zeka dolu bir açıklama
yaptı.
Anladık ki iddialar doğru.
Peki doğru söyleyin bunun böyle olduğu zaten belli değil miydi!
Ancak vakfın, derneğin, tarikatın, cemaatin asıl amacının mensuplarına imkan
sağlamak ve bu yolla güç oluşturmak olduğunu bilmiyor muyduk!
Tüm bunlara kamu kaynaklarının kullandırıldığını, hepsinin merkezi otorite veya yerel
imkanlardan faydalandığını fark etmiyor muyduk!
Son derece aşikar olan bir durum birkaç sayfa doküman ile belgelendi diye mi
öğrendik yani de “Aaaa, çok şaşırdım” yapıyor herkes!
FETÖ’nün devlette yapılandığını bilmiyor muyduk mesela da darbe girişiminde
bulundukları zaman “Aaa, devlette amma da yapılanmışlar” diye yalandan rol kesti
herkes.
Bırakın bu çok şaşırmış numaralarını.
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Tarım Kredi
Biliyorsunuz, vatandaşı enflasyondan ve hayat pahalılığı baskısından Tarım Kredi
Kooperatifleri Birliği kurtaracak.
Plan bu.
Gerçi Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarının zincir marketlerden
daha pahalı olduğu ortaya çıktı ama sorun değil.
Şimdilik onlar terörist değiller.
Zincir marketlerden alışveriş her an terör örgütlerini destek kapsamına alınarak
tüketicinin Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazalarına akın etmesi sağlanabilir.
Açılacak 1000 mağaza dolup taşabilir.
Ancak benden duymuş olmayın ama son dönemde bulduğu milyarlarca dolarlık altın
ile adı çokça duyulan Gübretaş’ın da sahibi olan Tarım Kredi Kooperatiflerinde halen
sürmekte olan bir “yolsuzluk soruşturması” var.
Şaka yapmıyorum.
Neredeyse Osmanlı zamanında kurulan, Cumhuriyet döneminde gelişen ve son
haline 3 yıl önce yapılan bir yasal düzenleme ile getirilen Tarım Kredi Kooperatifleri
Birliği’nde yolsuzluk soruşturması sürüyor ve iddia o ki bayağı da derinlere iniyor.
Sevsinler inananı
Döviz alım satımlarında kimlik kaydı zorunluluğu getirildi.
Beklenmeyen bir adım değildi.
Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz.
Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam.
Buna şaşırmadım ama bununla ilgili yapılan açıklamanın bizi “ahmak” yerine koyması
ağırıma gitti.
Bu kararı alanların bahanesi şu: “Döviz bürolarının kurumsallaşmasını sağlamak”
Döviz büroları bu haliyle 1997 yılından beri faaliyette.
Hemen hemen 24 yıldır.
Bu 24 yılın hemen hemen 20’si AK Parti döneminde geçmiş.
Ve AK Parti bu 20 yılın sonunda döviz büfelerini kurumsallaştırmaya karar vermiş.
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Biz de buna inanmışız.
NE ZAMAN ADAM OLURUZ?
Öcü kelimesini anlamsız hale getirmenin yolunun korkmamak olduğunu anladığımız
zaman.
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