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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
18 Mart 2021 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

ATAMA KARARI 

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili 

Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve 

Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

KURUL KARARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 10081 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2019/19137 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2020/8525 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210318-10.pdf
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Hububat ve bakliyatçılardan "yerli 

ve milli konteyner ağı" çağrısı 
Dünya genelindeki konteyner sıkıntısının Türk ihracatçıları da olumsuz 

etkilediğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat 

Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 

"O yüzden yerli ve milli konteyner sistemi geliştirmek zorundayız." 

ifadesini kullandı. 

 

Sektör temsilcileriyle video konferans sistemiyle bir araya gelen Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı 

Mahsum Altunkaya, Türkiye genelinden geçen yıl toplam 7 milyar 293 milyon 467 bin 

dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anımsattı. 

Bu sene 1 Ocak - 14 Mart arası dönemde 1 milyar 579 milyon 26 bin dolarlık ihracata 

imza atan hububat bakliyat ihracatçılarını kutlayan Altunkaya, şu değerlendirmede 

bulundu: "Gelinen süreç gösteriyor ki, 2021 yılı da zorlu bir yıl olarak geçecek. 

Pandemi nedeniyle yaşanan kriz, daha da derinleşecek gibi görünüyor ve insanların 

alım gücü dünya genelinde hızla düşüyor. Türkiye'nin sektörümüzle ilgili en önemli 

pazarı olan Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde insanların satın alma gücünün 

zayıflaması önümüzdeki süreçte ihracatımızı da olumsuz etkileyecektir. Ayrıca dünya 

genelinde konteyner sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum Türk ihracatçıları da olumsuz 

etkiliyor. O yüzden yerli ve milli konteyner sistemi geliştirmek zorundayız. Bu konuda 

ilgili bakanlıklarla sürekli görüş alışverişi yapıyoruz." 
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"Anadolu topraklarını değerlendirelim" 

Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatına sektörel katkı sunmak için üzerlerine düşeni 

yaptıklarını ifade eden Altunkaya, "Pandemiye rağmen uluslararası fuarlarda yer 

alarak dünya pazarlarına yenilikçi ürünleri sunarak pazar paylarımızı arttırmaya 

çalışıyoruz. Tarımsal üretimin önemi, pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldı." 

ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin ,dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biri olduğunu aktaran Altunkaya, 

"Binlerce yıldır Anadolu'nun bereketli toprakları, insanların sağlıklı beslenmesinde rol 

alan tarımsal ürünler yetiştirilmesinde önemli rol üstlenmiştir. Ülke olarak 

Anadolu'nun her karışını değerlendirmek, tarımsal alanları ekmek ve tarımsal 

üretimimizi artırmak zorundayız. Anadolu insanların ihtiyaç duyduğu her türlü tarımsal 

ürünlerin yetiştirilebileceği iklim ve toprak yapısına sahiptir. Bunu çok iyi 

değerlendirmek ve global ekonomik sıkıntıların derinleşmeye başladığı bu süreçte 

bunu üretimimizi arttırarak fırsata çevirmeliyiz." şeklinde konuştu. 
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Fitch Ratings, Türkiye büyüme 

tahminini güncelledi 
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 

3,5'ten yüzde 6,7'ye revize etti 

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı 

büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 

4,7'ye yükselttiğini açıkladı. 

Kredi derecelendirme kuruluşu, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'nin 

2021 yılında yüzde 6,7, 2022 yılında ise yüzde 4,7 büyüme kaydetmesinin 

beklendiğini bildirdi. 

Fitch Ratings, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan bir önceki raporunda ise ülkenin 

2021 yılında yüzde 3,5, 2022 yılında ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiğini 

belirtmişti. 

Son raporda, Türkiye'nin 2020'de yüzde 1,8 büyüme kaydederek kredi 

derecelendirme kuruluşunun yüzde 0,2 olan tahmininin üzerine çıktığı, Türkiye'nin 

Çin ile birlikte büyüme kaydeden ekonomiler içerisinde yer aldığı kaydedildi. 

Fitch'in raporunda, güçlü parasal desteğin ve kredilerin, 2020 yılında Türkiye 

ekonomisinin direncini desteklediği, fakat yıl sonunda enflasyonun yüzde 14 

seviyesine yükselmesine neden olduğu vurgulandı. 
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Öte yandan raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021'in sonunda yüzde 11,5'e, 2022'nin 

sonunda ise yüzde 9,2 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi. 

Fitch, politika faizinin bu yıl sonu yüzde 15, gelecek yıl sonu yüzde 12'ye inmesini 

beklerken, dolar/TL'nin bu yıl sonu 7,25, gelecek yıl ise 7,50 seviyesinde 

gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. 

Küresel büyüme tahmini de yükseltildi 

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, küresel ekonomik büyümenin ise 2021 

için yüzde 5,3’ten yüzde 6,1 seviyesine yükseltildiği belirtildi. 

Raporda, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4,5'ten 

6,2'ye çıkarıldığı, Çin'in aynı yıl için büyüme tahminin de yüzde 8'den 8,4'e 

yükseltildiği aktarıldı. 

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Avro Bölgesi'nin 2021 için büyüme 

tahminin, değiştirilmeyerek yüzde 4,7 seviyesinde sabit tutulduğu kaydedildi. 

Raporda, ayrıca Çin hariç gelişen ekonomilerin 2021 için büyüme tahminin de yüzde 

5'ten 6,0 seviyesine çıkarıldığı belirtildi. 

Raporda değerlendirmeleri yer alan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, 

"Salgın henüz bitmiş değil fakat ekonomik krizin son evresine girdik gibi bir görünüm 

var." değerlendirmesinde bulundu. 

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi notuna ve not görünümüne ilişkin 19 

Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7, 

2022'de ise yüzde 4,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirmişti. 
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Merkez Bankası'ndan kritik faiz 

kararı öncesi dolar adımı geldi 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yarın açıklanacak faiz kararı 

öncesi dikkat çeken bir adım geldi. TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 

Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar lira verdi.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 

24 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi. 

134 milyar 170 milyon liralık teklifin geldiği ihalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik 

faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti. 

GÖZLER YARIN AÇIKLANACAK FAİZ KARARINDA 

Mart 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, yarın (18 Mart 2021) saat 

14.00'da sonuçları ile kamuoyuna açıklanacak. 

Son toplantıda Para Politikası için Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para 

Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 

yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi. 
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Dış borçta rekor kırıldı 

Kamu ve özel sektörün toplam 435 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Bu 

tutar ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 59’una denk geliyor. Dış 

borcun 190,3 milyar dolarının 1 yıl içinde döndürülmesi gerekiyor. Bu 

haliyle vadesine 1 yıldan az kalan dış borçlar tarihi rekorunu kırdı. 

 
Türkiye’nin kamu ve özel kesim birlikte düşünüldüğünde toplam 435,1 milyar dolar 

dış borcu var. Bu tutar, ülkenin bir yıllık gelirinin yüzde 59,1’ine denk geliyor. Dış 

borçların toplam gelir içindeki payının artması borcun yarattığı finansal stresi artırıyor. 

Ancak konuya ilişkin tek gösterge dış borçların toplam gelire oranı değil. Aynı 

zamanda toplam borç içinde ne kadarlık tutarın 1 yıl içinde döndürülmesi gerektiği de 

önemli bir diğer gösterge. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu 

göstergeyi yayımlayınca, 1 yıl içinde döndürülmesi gereken borçların da 190,3 milyar 

dolarla rekor kırdığı anlaşıldı. Bu tutara cari işlemler açığı da eklendiğinde ülkenin 1 

yıllık finansman ihtiyacı 200 milyar doların üzerine çıkıyor. 

 

Borcun büyük kısmı ise özel sektörün omuzlarına binmiş durumda olmakla birlikte 

kamunun borçlar içindeki payı artıyor. TCMB verilerine göre 190,3 milyar dolarlık 

borcun yüzde 64,8’i özel sektöre ait. Özel sektör içinde de bankaların yükümlülükleri 

öne çıkıyor. Toplam borç stoku içinde kamunun payı yüzde 23,2 olarak, TCMB’nin 

payı da yüzde 12 olarak kaydedildi. 

1 yıl içinde döndürülmesi gereken borçta son aylardaki artış ise riski artırıyor. 

Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayında 168,9 milyar dolar olan 

tutar, kısa süre içinde 2021 Ocak ayında dolar bazında yüzde 12,7’lik artış kaydetti. 

Daha önce bu göstergedeki rekor 2018’in Şubat ayındaki 185,9 milyar dolardı. O 
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senenin yaz aylarında yaşanan Rahip Brunson krizinin tetiklenmesinde de bu tutarın 

yüksek olması etkili olmuştu. 

 

2018’in Şubat ayındaki rekor 2020’nin aralık ayında 188,8 milyar dolarla kırılmıştı. 

Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında borcun artmaya devam ederek yeni bir rekor 

kırması tedirginliği daha da artırdı. 

 

1 yıl içinde döndürülmesi gereken dış borçlardaki artışın temel nedeni, ülkedeki 

ekonomik aktörlerin pandemi sürecinde uzun vadeli borç yerine 1 yıldan kısa vadeli 

borç kullanılması oldu. Zira salgın döneminde borçların vadesi kısaldı. Buna göre 

2020’nin nisan ayında 1 yıldan kısa vadeli borç tutarı 115,3 milyar dolarken, bu tutar 

2021’in Ocak ayında 140,3 milyar dolara kadar yükseldi. 

 

Uzun vadeli borçlar içinde vadesine 1 yıldan kısa süre kalanlar da eklendiğinde 

ülkenin 1 yıldan kısa sürede döndürmesi gereken tutar 190,3 milyar dolara 

yükseliyor. 

 
Yıllara göre ocak aylarında bir yıldan kısa vadeli dış borçlar. (Milyar dolar) 
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HDP'li Gergerlioğlu'nun 

milletvekilliği düştü 
Hakkındaki kesinleşmiş hüküm Meclis Genel Kurulu'nda okunan HDP'li 

Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. 

 

ANKARA Haber Merkezi - Hakkındaki kesinleşmiş hüküm Meclis Genel Kurulu'nda 

okunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. 

Meclis Genel Kurulu’nda TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından kesin hüküm 

kararının okunmasıyla birlikte HDP'li Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü. Yargıtay 

16’ncı Ceza Dairesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer 

Faruk Gergerlioğlu'na “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilen 2 yıl 6 ay 

hapis cezasını onamıştı. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesi ile HDP’nin 

TBMM’deki sandalye sayısı 55’e düştü. 

Karar sonrası açıklama yapan Gergerlioğlu, "Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu 

karar. Ben milliyetimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. 

Bu anayasa dışı bir karardır. Meclis'i terk etmiyorum. Anamın ak sütü gibi helal oyla 

geldim. Boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Ben 90 bin Kocaelilinin oyunu 

alarak buraya geldim." ifadelerini kullandı. 

Eski AK Partili milletvekillerinden protesto 

Gergerlioğlu kararının okunacağı sırada Meclis basın locasında oturan ve AK Parti 

22. Dönem Bitlis Milletvekili olduğu öğrenilen Abdurrahim Aksoy ayağa kalkarak, 

“Otokrasiye karşıyım, özgürlükçü demokrasi istiyoruz.” dedi. Bunun üzerine Meclis 

Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi 

olduğunu söyleyen Aksoy, polis memurları tarafından Genel Kurul'dan çıkarıldı. 
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HDP'ye kapatma davası: 600 kişi 

hakkında siyasi yasak istendi 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması 

istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, 600'ün 

üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. 

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) 

kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek 

Mahkeme'ye gönderildi. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, yazılı açıklamasında, demokratik siyasi 

hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin, toplumun ekonomik ve 

sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirtti. 

Siyasi partilerin bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde 

barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğunu vurgulayan Şahin, bununla 

birlikte Anayasa'nın 68/3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesinde, 

siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri 

gerektiğinin düzenlendiğini hatırlattı. 

Yine Anayasa'nın 14. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, "Devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı 

amaçlayan" faaliyetler biçiminde kullanılamayacağının öngörüldüğünü anımsatan 

Şahin, şunları kaydetti: 
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"Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 103. 

maddesinde, bir siyasi partinin Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine 

aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak bu nitelikteki fiillerin 

işlendiğinin ve odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde 

karar verileceği belirtilmiş, fıkranın devamında da bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o 

partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca 

zımnen veya açıkça benimsendiği, yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti 

organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş 

sayılacağına işaret edilmiştir." 

Başsavcı Şahin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesinin 1. fıkrasında, 

"herkesin barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkı"na sahip olduğunun 

belirtildiğini, aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu hakların kullanılmasına, ulusal ve 

kamusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin 

önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

amacıyla kanunla kısıtlama getirilebileceği ilkesinin kabul edildiğini vurguladı. 

Şahin, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terörün kınanmamasını dahi siyasi 

partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici 

ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri 

ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, Halkların 

Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve 

evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü 

ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde 

bulunarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan 

kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından, adı geçen siyasi partinin kapatılması 

Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir." 

Dava Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanıyor 

Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava 

üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanıyor. Anayasa Mahkemesi, 

temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet 

yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan dava üzerine Mahkeme, bir siyasi 

partinin Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü kapatılmasına veya 

dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen 

yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 

10'unun oyuyla karar verebiliyor. 
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Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu'nun davanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle dosya 

üzerinden Genel Kurulca inceleniyor ve kesin karara bağlanıyor. 

AYM Başkanı raportör görevlendirecek 

Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, raportör 

görevlendirecek. 

Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa 

sunacak. Sonrasında kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP'ye 

gönderilerek, usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak. 

HDP'nin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Bu sürenin uzatılması 

için yapılabilecek başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak. 

Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas 

hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra 

belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü 

savunma yapacak. 

Bütün bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas 

hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. 

Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü 

Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek 

kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. 

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti 

karara bağlayacak. 

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak. 

600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istendi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı 

davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. 

Anayasanın 69. maddesine göre, kapatma davasına bakacak Anayasa Mahkemesi, 

temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet 

yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor. 

Temelli kapatılan bir parti, başka ad altında kurulamıyor. 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı 

davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. 

Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen kurucuları dahil partililerin, beyan ve 

eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu 

kişiler Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi 

Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle bir başka 

partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor. 
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Almanya'dan Türkiye açıklaması: 

Güvenilir bir ortak 

 
  

Almanya, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 

Mart mutabakatında Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ispatladığını açıkladı. 

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Federal Basın Merkezinde 

açıklamalarda bulundu.  

5 yıl önce 18 Mart'ta imzalanan AB-Türkiye mutabakatını "iki tarafın ortak bir 

başarısı" olarak niteleyen Demmer, "Türkiye, güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı" 

dedi.  

Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde her iki tarafın da anlaşmaya sadık kaldığını ve birlikte 

uyguladığını vurgulayan Demmer, Türkiye’nin 3.6 milyon mülteciyi barındırarak büyük 

bir övgüyü hak ettiğini dile getirdi.  

Demmer, mutabakat sayesinde Ege Denizi'ndeki ölümle sonuçlanan insan 

kaçakçılığıyla başarılı şekilde başa çıkıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:  

"Bu sayede Ege Denizi'ndeki ölümler azaldı. AB yardımları sayesinde Türkiye, 

mültecilerin sağlık, eğitim ve sosyal yaşamlarıyla ilgili ihtiyaçlarını karşıladı ve yaşam 

şartlarını iyileştirmesini sağladı. 1.8 milyon mültecinin her gün yaşam için gerekli 

ihtiyaçları gideriliyor. 660 bin mülteci çocuk okula gidiyor"  

Demmer, AB'nin yaptığı yardımların yerini bulduğunun altını çizdi.  
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Beyaz Saray Sözcüsü: Rusya'dan 

yaptıklarının hesabı sorulacak 

 
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Moskova ile ilişkilerinin Trump döneminden farklı 

olacağına belirterek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır" dedi. 

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın 

toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 

hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni 

Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu. 

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim 

yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile 

ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız" değerlendirmesinde 

bulundu.  

"STRATEJİMİZ, ONLARIN TAKTİKLERİNİ AÇIK ETMEK OLACAKTIR" 

Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu 

yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz 

alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir örnek, nükleer 

silahsızlanma buna bir örnek" diye konuştu 

Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan 

kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır" dedi.   

Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" 

eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu 

anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların 

taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında" ifadesini kullandı.   
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“Faizde ne olur” sorusunun yanıtı 

Ağbal’dan... 

 
Alaattin AKTAŞ  

18 Mart 2021 Perşembe 

 

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal neler söylemişti: 

✔ Sıkı duruşumuzu uzun müddet koruyacağız. 

✔ Bu yıl faiz indirimini pek beklemeyin. 

✔ Gerekirse ilave faiz artışı yapabiliriz. Peki bugünkü koşullar o ilave faiz 

artışını gerektiriyor mu? Yanıtı saat 14.00'te... 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. 

Dün de yazdık; genel beklenti politika faizinin bir puan artırılarak yüzde 18’e 

çıkarılacağı yönünde. Faiz artırılırsa piyasada fazla bir hareket yaşanmayacak; faizin 

sabit tutulması halinde ise bunun bir takım sonuçları olacaktır. En tipik sonuç 

muhtemelen kurun yeniden yükselmesi olarak ortaya çıkacaktır. Dün de yazdığımız 

gibi, kurda yaşanabilecek artıştan daha önemli tehlike, “Ekonomik gereklilik olduğu 

halde demek ki Merkez Bankası artık faiz artıramayacak, siyaseten verilen izin bu 

kadarmış” yaklaşımıdır. 

Aslında Merkez Bankası’nın bugün ne yapacağının işaretini Başkan Naci Ağbal 

Merkezin Güncesi adlı blogda 5 Mart’ta yayımlanan yazısında bir anlamda verdi. 

Biraz geri dönüp Ağbal’ın o yazıda neler söylediğini yeniden hatırlayalım: 

“Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat 

istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. Güven veren bir para politikası 

uygulayarak bu amaca ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam 

edeceğiz.” 

Dikkat ediniz; “Güven veren bir para politikası için çalışıyoruz ve çalışmaya devam 

edeceğiz” diyor Ağbal. Vurgu önemli; “Devam edeceğiz”... 
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“Yaklaşımı değiştirdik” 

Kasım ayı başından itibaren para politikasında güven inşa etmeyi amaçlayan yeni bir 

yaklaşım benimsediklerini ifade eden Ağbal, bu amaç doğrultusunda önemli adımlar 

attıklarını belirtti. Başkan Ağbal, yola öncelikle fiyat istikrarına ve enflasyon 

hedeflemesi rejimine bağlılık vurgusuyla çıktıklarını, ardından kasım ve aralıkta güçlü 

bir parasal sıkılaştırma yaptıklarını kaydederek şöyle devam etti: 

“Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet 

sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek sözle 

yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon 

riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın 

mümkün görünmediğini belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde 

güçlendirdik.(...) Yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşana kadar gerçekleşen/beklenen 

enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzeyi güçlü 

bir dezenflasyonist denge gözeterek oluşturacağımızı ve bu dengeyi sürekli 

koruyacağımızı ifade ettik. Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası 

aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.” 

“Sıkı duruşa yüzde 5’e kadar devam” 

Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın 5 Mart’taki yazısında verdiği bazı mesajlar daha 

önce Para Politikası metinlerinde de yer almıştı. Ağbal’ın yazısından devam edelim: 

“2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9.4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz; ancak 

bu konudaki risklerin de farkındayız. Para politikasındaki sıkı duruşu, yüzde 5 

hedefini elde edene kadar sürdüreceğiz. Hedefe ulaşmakla da yetinmeyecek, 

enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız. Özetle, bu 

stratejimizin geçici değil, orta vadeli bir strateji olduğunun ve hedeflerimize ulaşana 

kadar kararlılıkla uygulanacağının altını çizmek isteriz.” 

YÜZDE 17 BU SÖYLENENLERLE UYUMLU MU, DEĞİL Mİ? 

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal özetle ne diyor: 

“Parasal sıkı duruşumuzu uzun müddet koruyacağız...” 

“Bu yıl faiz indirimini gündemimize almamız pek beklenmesin...” 

“Gerekirse ilave faiz artışı da yapabiliriz...” 

Önemli soru şudur: 

“Bugünkü koşullar, o ilave faiz artışını gerektirmekte midir?” 

Yanıtı öğleden sonra göreceğiz. 
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Kamuoyundaki genel eğilim; “Evet, bugünkü koşullar o ilave faiz artışının gerektiği 

yönündedir” şeklinde oluşmuş durumda. 

Ancak, daha birkaç gün önce alınan bir kararı da bir kenara not etmekte yarar var. 

Konut satışlarında taksit sayısı sınırlamasının kaldırılması, otomobil satışlarında ise 

sınır esnetilmesi kararı. Bu, hiç kuşku yok ki piyasayı canlandırma yönünde atılmış 

bir adım. Dolayısıyla bir yandan “Ne yapar da piyasada canlılık sağlarız” diye 

düşünülürken Merkez Bankası faiz artırımına gider mi, gidebilir mi, bilinmez. 

Merkez Bankası kurun yeniden tırmanışa geçmesine yol açacak bir şekilde faizi sabit 

tutarsa bu sefer de şimdiye kadar tüm yapılan ve söylenenler bir anlamda boşa gitmiş 

olur. 

Neyse, şunun şurasında pek bir zaman kalmadı, saat 14.00’te takke düşecek! 
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Ağbal aşağı tükürse sakal yukarı 

tükürse bıyık 

 
Şeref OĞUZ  

18 Mart 2021 Perşembe 

 

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik reformun sunumunda; “fiyat istikrarını artık bir 

kenara koyuyoruz” dedi. Tam da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın “kalıcı fiyat 

istikrarı” vurgusunun olduğu bir dönemde… Erdoğan, faizin yükseltilmesine karşı 

hatta düşmesinde ısrarcı… 

-AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresi’ni 24 Mart'ta gerçekleştirecek. Kongre arifesinde 

bir faiz artışı gerçekleştirilmek istenmeyecektir. 

-ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Küresel türbülansa 

çok kritik bir süreçte yakalandık; Türkiye’de Enflasyon %15,61, Faiz %17’de, Dolar 

kuru 7,50 lira. TCMB; “faizi artırsam da etkili olmayabilir” diye düşünebilir. 

Faiz pas geçildiğinde neler gerçekleşir? 

-Finans piyasasında yapılan anketler 100 baz puanlık faiz artışına işaret ediyor. 

Ağbal göreve geldiğinden bu yana piyasaları yanıltmadı. Beklentiler doğrultusunda 

faiz artışı gerçekleşti. Bu toplantıda faiz artmazsa hayal kırıklığı olacaktır. 

-Türkiye ekonomisinde ikili para sistemi var. Lira ile döviz birlikte işlem görüyor. 

TCMB sadece liraya kumanda edebiliyor. Lirada reel faiz oluşmadığında para dövize, 

altına kayıyor. Lira değer kaybettikçe enflasyon yükseliyor, yapışkan hale geliyor. 

-Faiz artıran başkanlar şimdiye kadar görevden alındı. Ağbal, bu riski almak 

istemeyebilir. Neticede aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık… Ancak faiz 

artırmak zorunda kalırsa, “ne zaman görevden alınır?” diye Ağbal Toto oynayabiliriz. 

-Merkez Bankası’ndan ayrı olarak “fiyat istikrarı komitesi” kuruluyor. Merkez varken 

“neden ayrı bir istikrar komitesi kuruluyor?” sorusu gündemde olacak. 

https://www.dunya.com/konu/ak-parti
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HALKIMIZ FAİZE NE DİYOR? 

-TL borcu olanlar, kredi kullanan ve kullanmak isteyenler faizin yükseltilmesine karşı. 

Yüksek faiz taksitli satışları engelliyor. Özellikle otomotiv ve konut satışları geriliyor. 

-Döviz borcu olanlar, dövizle ödeme yapanlar, “TL’nin faizi yükselirse, döviz bollaşır, 

döviz fiyatındaki tırmanış yavaşlar“ diyerek faiz artışını bekliyor. 

-Halkımız; faizin eninde sonunda enflasyona dönüşeceğini biliyor ve haklı olarak 

artıştan korkuyor. 
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Abdulkadir Selvi 

HDP’ye kapatma davası ve Meclis’te 

yaşananlar 

18 Mart 2021 

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle Meclis’te 

olağanüstü oturumlarından biri yaşandı. 

Gazetecinin görevi tarihe tanıklık etmektir. O nedenle Genel Kurul’daki oturum 

başlamadan önce Meclis’te yerimi aldım. 

GERGERLİOĞLU MECLİS’TE 

Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 14.00’te oturumu açtı. Gergerlioğlu, 4 dakika 

sonra HDP milletvekillerinin alkışları arasında Genel Kurul salonuna girdi. HDP’li iki 

milletvekili sosyal medyadan hemen canlı yayına geçtiler. Artık her cep telefonu bir 

canlı yayın aracı oldu. 

Meclis Başkanvekili Celal Adan önce gündem dışı konuşma talebinde bulunanlara 

söz verdi. Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Andımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ta 

ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a sıra gelinceye 

kadar... Beştaş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis’e darbe 

olacağını savundu. Celal Adan’a, “O tezkereyi okumayın” diye çağrı yaptı. 

 

PROTESTOCU BİR KOLTUK ÜSTÜMDEYMİŞ 

Görüşmeleri basın locasından izliyordum. Oturduğum koltuğun bir üstünden birisi 

ayağa kalktı. “Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye! 

Kahrolsun otokrasi, demokrasi istiyoruz” diye slogan atmaya başladı. Celal 

Adan o sırada oturuma ara verdi. Geçmişte dinleyici locasında slogan atıp pankart 

açan bir grup olmuştu. O refleksle hemen yanında başka kimse var mı, pankart 

açacak mı diye sağa sola baktım. 

 

DEVA PARTİSİ KURUCUSU 

Protestocu şahıs bir süre ayakta benzer cümleleri tekrarladıktan sonra yerine oturdu. 

O sırada konuştuk. AK Parti’nin Meclis’e girdiği ilk dönem Bitlis milletvekilliği yapmış. 

İsminin Abdurrahim Aksoy olduğunu söyledi. “AK Parti milletvekili de AK Parti 

üyesi de değilim. AK Parti’den istifa ettim. DEVA Partisi’nin 

kurucusuyum” dedi. Eylemi Gergerlioğlu’na destek vermek için yaptığını söyledi. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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CHP’DEN DESTEK 

Oturum tekrar başladığında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir konuşma 

yaptı. Enis Berberoğlu kararında yaşananları hatırlattı. Gergerlioğlu’nun da 

Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu belirterek, kararın beklenmesini 

istedi. “Meclis olarak ikinci kez ofsayta düşmeyin” dedi. 

 

KARARIN OKUNMASI ANI 

Gergin bir gündü. O nedenle oturuma sık sık ara verildi. Saat 15.18’de ise Celal 

Adan, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tezkereyi 

okuttu. O anda HDP’liler sıra kapaklarına vurarak protesto eylemi 

yaparken, Gergerlioğlu ayağa kalkarak zafer işareti yaptı. HDP’liler bu sırada daha 

önce hazırladıkları pankartları açıp, “darbeci AKP” sloganları atarak eylemlerini 

sürdürdüler. 

 

MECLİS’TEN ÇIKMADI 

Tezkerenin okunması bittikten sonra Meclis Başkanvekili Celal 

Adan, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düştüğünü belirterek, Genel Kurul 

salonundan ayrılmasını istedi. Gergerlioğlu, “Ben milletvekiliyim. Hiçbir yere 

gitmiyorum” diye karşılık verdi. 

 

OTURUMA TEKRAR ARA VERİLDİ 

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tezkerenin okunmasıyla 

birlikte Meclis’teki gerginlik daha da arttı. HDP’liler sıra kapaklarına vurarak, slogan 

atarak, pankart açarak tepkilerini sürdürdüler. AK Parti milletvekilleri kulise çıkarken 

CHP’liler ve İYİ Partililer Genel Kurul salonunda oturmayı tercih ettiler. Ama 

HDP’lilerin eylemlerine destek vermediler. HDP’liler, Meclis Genel Kurul salonunda 

zaman zaman Kürtçe sloganlar atarak eylemlerini sürdürürken Ömer Faruk 

Gergerlioğlu, “Yaşasın halkların kardeşliği” diye slogan attı. 

 

CELAL ADAN İKİNCİ KEZ İSTEDİ 

Saat 15.31’de Celal Adan oturumu tekrar açtı. “Sayın Gergerlioğlu, lütfen dışarı 

çıkmanızı rica ediyorum” dedi. Celal Adan oturuma tekrar ara verdi ama HDP’liler 

eylemlerine ara vermediler. Pankart açıp slogan atmak suretiyle protestolarını 

sürdürdüler. 

 

BU KEZ GERGİNLİK 

Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 16.01’de oturumu tekrar açtı. HDP’liler yine sıra 

kapaklarına vurarak protesto etmeye başladı. Adan, “Sayın Gergerlioğlu’nun 

dışarıya çıkmasını rica ediyorum. Sayın idare amirlerini göreve davet 

ediyorum” dedi. AK Partili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan ile Ali Şahin o tarafa 

doğru yönelince HDP’liler Gergerlioğlu’nun önünde etten duvar ördüler. Eski milli 

futbolcu olan Alpay, HDP’lilerin savunma hattını yararak ilerledi ama o arada 

gerginlik arttı, sürtüşmeler başladı. HDP milletvekilleri ile Alpay arasındaki gerginlik 
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büyüyünce AK Parti milletvekilleri de HDP sıralarının önüne toplanmaya başladı. O 

sırada Celal Adan oturuma ara verdi. İyi de yaptı. Yoksa kavgaya ramak kalmıştı. 

 

GERGERLİOĞLU ÇIKMADI 

Celal Adan oturumu kapattı, CHP’liler bir süre bekledikten sonra ayrıldılar. HDP’liler 

AK Parti aleyhine slogan atmaya devam edince AK Parti milletvekilleri, HDP’lilere 

karşı, Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öcal’ın ‘PKK Terörü ve Kadın’ kitabını 

göstererek, “Kahrolsun PKK” sloganları ile karşılık verdiler. AK Partililer de çıkınca 

içeride sadece HDP’liler kaldı. HDP’liler Genel Kurul salonundan çıkmadılar. 

Başkanlık Divanı’nın önünde toplanıp, pankart açmak suretiyle eylemlerini 

sürdürdüler. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’ten çıkmayacağını söylemişti, 

dediğini yaptı. 

 

HDP HAKKINDA KAPATMA DAVASI 

HDP’liler Meclis’te oturma eylem yaparken, Yargıtay’ın HDP’yi kapatma davası geldi. 

Ne gündü ama... Hem Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü hem 

de HDP hakkında kapatma davası açıldı. Hem de MHP kurultayından bir gün önce... 

 

SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLADI? 

HDP’nin kapatılmasıyla ilgili sürecin düğmesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kobani iddianamesini istemesiyle basıldı. 

Zaten bir süredir MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrıları vardı. Kapatma davasının 

açılmasıyla birlikte yeni bir sürece girildi. 

Yargıtay, kapatma davasının gerekçesinde, “Siyasi partilerin terör örgütleriyle 

irtibatı olmamalı” diyor. HDP’nin PKK’nın uzantısı olarak faaliyet gösterdiğini ifade 

ediyor. 

HEP’ten DEP’e, oradan HDP’ye kadar uzanan çizgide 7 parti kapatıldı. Bu sekizinci 

oluyor. Tam bir kısırdöngü. Ama ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya ne 

Ortadoğu eski Ortadoğu... Milletvekilliğinin düşürüldüğü, milletvekilinin 

dokunulmazlığının kaldırıldığı, partilerin kapatıldığı bir iklimi değil, reformların 

yapıldığı özgürlüklerin, konuşulduğu bir Türkiye’yi tercih ederiz. 

TEK YANLI ÇABA YETMİYOR 

Ama bu tek yanlı çabalarla olmuyor. HDP’lilerin de PKK terörü ile aralarına mesafe 

koyması gerekiyor. Onlar PKK’nın sözcüsü gibi hareket etmeyi tercih ediyor. 

Sonunda olan Türkiye’ye oluyor. Demokrasiyi yaşatmak bu kadar zor olmasaydı 

keşke. 
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Yoksulluk kader değil 
Esfender KORKMAZ 

 
18 Mart 2021 

Yoksulluk sosyal huzuru bozacak kritik eşiğe geldi. Etrafımıza yakından bakarsak, 

yoksulluğun boyutunu tartışmaya gerek kalmaz. Son yıllarda artan işsizlik, tarımsal 

desteklerin azalması, vergi adaletsizliği ve kamu kaynaklarının popülizmde 

kullanılması, Türkiye'de yoksulluğu artırdı. Pandemi de işin tuzu biberi oldu. Tez 

elden önlem almalıyız. 

1. Önce durum tespiti yapmak gerekir. 

Türkiye şartlarında yoksulluk sınırı nedir, kime yoksul diyoruz, yoksul sayısı nedir? 

Bunlar tespit edilmeli ve arkasından yoksulluğu önleme planlaması yapılmalıdır. 

Uygulanacak politika ve programların formüle edilmesi ve seçimi yapılmalıdır. 

2. Pandemide doğrudan devlet yardımlarını artırmalıyız. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ocak 2021 raporunda, Kovid-19 döneminde 

hükümetlerce yapılan nakit harcama ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payının en 

az olduğu üç ülkenin ise Meksika, Türkiye ve Arnavutluk olduğunu açıkladı.  

Türkiye'de kredi desteği yerine diğer ülkelerde olduğu gibi, ihtiyaç sahiplerine siyasi 

ayırım yapılmadan maddi destek sağlanmalıdır.  

3. İşsizlik sorunu çözülmelidir.  

Yoksulluğun çözümü için en etkili yol, işsizlik oranını düşürmektir. İşsizlik oranını 

düşürmek için de her şeyden önce yeni yatırım yaparak istihdam yaratmak gerekir.  

Yatırımların altyapısı olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve mülkiyet 

güvencesini yeniden tesis etmeliyiz.   

Bütçeden popülist harcamalara ayrılan kaynaklarla iktidar her ilde bir yatırım yaparak, 

para ve poşet dağıtmak yerine iş dağıtmalıdır. Her ilimizde o ile ait yeraltı ve yerüstü 

kaynakları var. Söz gelimi devlet Kars-Ardahan'da halkla ve çalışacaklarla ortak bir 

organik tarım ve hayvancılık ürünleri fabrikası kurabilir. İş dağıtabilir. Sonra fabrika 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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üreticilere ve işçilere devredilir. 

İstihdam üstünde vergi ve prim yükü yüzde 37 ile yüzde 40 arasındadır. Bu yükü AB 

ortalaması olan yüzde 28'e çekerek istihdamı teşvik etmeliyiz. 

4. Tarımsal destekler artırılmalıdır. 2001 krizinden sonra IMF ve devamında AK 

Parti tarımsal destekleri düşürdü. Tarım kanununa göre GSYH'nın yüzde birinden 

fazla olması gereken tarımsal destekler, halen yüzde 0,40 gibi çok düşük seviyededir. 

Yeniden millî gelirin yüzde birinin üstüne çıkarmalıyız. 

5. Vergilemede adalet sağlamalıyız. Türkiye'de öteden beri vergilerin üçte ikisi 

zengin ve fakirin aynı oranda ödediği KDV-ÖTV gibi dolaylı vergilerden oluşuyor. 

Vergi sisteminde değişiklik yapılarak dolaylı vergilerin payını düşürmek, gelir ve 

kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payını artırmak gerekir. 

Asgari ücreti vergi dışına çıkarmak gerekir. 

6. Sosyal kalkınma programı yapmalıyız. Başta etkin bir nüfus planlaması 

yapmalıyız. Sosyal koruma politikaları uygulamalıyız. Tüketici kooperatiflerini yeniden 

organize etmeliyiz. 

Et Balık Kurumu gibi kurumları yeniden devletleştirerek veya yenilerini kurarak, gelir 

dağılımını bozan piyasadaki tekelci yapıları ve stokçuları engellemeliyiz. Anayasaya 

göre devletin görevi piyasa aksaklıklarını ve kartelleşmeyi önlemektir. 

Elektrik dağıtımı gibi özel sektöre devredilen imtiyazları yeniden devletleştirerek, 

halka ucuz elektrik verilmelidir. 

Sonuç, hükümet niyet ederse yoksulluk kader olmaktan çıkar. 
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18 Mart 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Amerikan iç politikasında kimin kimi 

hedef alacağı hiç belli değil... 
 

Amerikan iç politikasındaki gelişmeler kesinlikle bizimkilerden daha ilgi çekici. 

Gerek Biden gerekse Trump, kendilerinden bahsettirmek için gereken her şeyi 

yapıyorlar. İşin en garip yanı, bunlardan biri Rusya'yı suçlarken diğeri aynı konuda 

karşıtını suçluyor. Bu arada bu ülkenin siyasetine, İngiliz kraliyet ailesine musallat 

olan bir kadın aktör de karıştı. Yani Meghan Markle'ı, galiba sonunda Beyaz Saray'a 

ilişkin gelişmelerde de izleyeceğiz. 

 

'Putin katildir' 

Önce Başkan Biden'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'i hedef alan 

tehlikeli suçlaması ile konuya girelim. Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için katil 

benzetmesinde bulunarak, "Putin katil, seçimlere müdahalesinin 

bedelini ödeyecek" dedi. 

 

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, iddialara ilişkin olarak "ABD 

yönetimi, ülke içindeki istikrarsızlık durumu nedeniyle dış aktörleri suçluyor. 

Washington'un eylemleri ikili ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuyor. 

Amerikan yönetiminin bu tavrı, acil sorunlara karşı çözüm bulmak için eşit 

ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa uzak" denildi. 

 

Bir rapor 

Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık 

raporda, Trump'ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya'yla 

bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden için yapılan iddiaların yayılarak 

Moskova'nın elinin güçlenmesinin sağlandığı belirtildi. 

 

Bu arada Florida'ya yerleşen Trump'tan aylar sonra bomba açıklamalar geldi. 

Seçimde hile iddialarını yenileyen Trump, son günlerde dünyanın en çok konuşulan 

ismi olan Meghan Markle'a da ilginç bir mesaj verdi. 

 

Putin ve Meghan Markle 

3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokratların hile yaptığını 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rusya
https://www.sabah.com.tr/haberleri/washington
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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ve mahkemelerin buna karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Trump ise seçim 

sonuçlarıyla ilgili iddialarını yineledi. Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye 

giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve 

bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti. Kraliçe tarafından pek de sevilmediği 

herkesin dilinde olan asi gelin, bu kez de eski ABD Başkanı Trump'ın gündemine 

girdi. Trump, Fox'a verdiği mülakatta Meghan Markle'a 2024 yılındaki başkanlık 

seçimlerinde aday olması çağrısı yaptı. Trump bu ilginç çağrıyı şöyle açıkladı: 

 

Kraliçe'yi seviyor 

"Eğer bu gerçekleşirse sanırım seçim yarışına girmek benim için daha cazip 

olacak. Ama bu söylediklerim sizi yanıltmasın. Kraliçe Elizabeth'i çok 

seviyorum ama Meghan'a hiç de hayran sayılmam. Kraliçe'yle tanıştım ve onun 

muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi 

söyleyemem. Karşımda aday olursa onu yenmek için yarışa girmek benim için 

daha çekici hale gelecektir." 

 

Bilindiği gibi eski Başkan Obama'nın eşi de, Meghan Markle'ı İngiliz sarayına karşı 

korumak gerektiğini söylemişti. 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/abd
https://www.sabah.com.tr/haberleri/meghan-markle

