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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
18 Haziran 2021 Cuma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
–– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile
Danışma Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile
Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2018/24477 Başvuru Numaralı Kararı
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TMO’dan 395 bin ton ekmeklik
buğday ithalatı
TMO, 395 bin ton kırmızı ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı. 30
Haziran’da yapılacak ihalenin fiyatı merak ediliyor.

Buğday hasadı sürerken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 395 bin ton kırmızı ekmeklik
buğday ithalatı için ihale açtı. Açılan ithalat ihalesi 30 Haziran 2021’de yapılacak.
Teslim tarihi 19 Temmuz - 21 Ağustos 2021 olarak belirlendi.
Arpa ithalatı da 320 bin ton olacak
TMO, ilk etapta 320 bin ton arpa ithalatı yapılacağını da duyurdu.

Fiyat ne olacak?
Geçen sene üreticiye verilen fiyattan daha yüksek bir fiyata ithalat yaptığı için çok
eleştirilen TMO, bu yıl çiftçiden 2021 ürünü ekmeklik buğday akımı için ton başına
2250 lira fiyat açıkladı.
Şimdi 30 Haziran’da yapılacak ihalenin fiyatı merak ediliyor.
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Türkiye'de son 51 yılın en sıcak
mayıs ayı yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de daha önce 16,7
olarak ölçülen ortalama mayıs ayı sıcaklığının 2,6 santigrat derece arttığı
tespit edildi.

Türkiye'de geçen ay, son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de daha önce 16,7 olarak
ölçülen ortalama mayıs ayı sıcaklığının 2,6 santigrat derece arttığı tespit edildi.
Böylece son ölçümlere göre bu yılın mayıs ayındaki sıcaklık 19,3 santigrat dereceye
çıktı ve son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Türkiye'de 1971'den bu yana en
yüksek ortalama sıcaklık 2007 yılının mayıs ayında yaşanmıştı.
Geçen ay sıcaklıklar Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Antakya, Elmalı,
Erdemli, Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde
mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında,
yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. AA
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Çiğ süt fiyatı üreticilerin
beklentilerini karşılamadı
Çiğ süt satış fiyatı üreticilerin beklentilerini karşılamadı. Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yem fiyatları düşmezse
açıklanan fiyatın üreticileri zarar ettireceğini söyledi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, açıklanan çiğ süt tavsiye
satış fiyatının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Toprak Mahsulleri
Ofisinin (TMO) yem fiyatlarına ilişkin çalışmasıyla piyasada yem fiyatlarının
düşmesini bekliyoruz. TMO'nun müdahalesiyle yem fiyatları düşmezse açıklanan çiğ
süt tavsiye satış fiyatı üreticilerimizi zarar ettirir." dedi.
Üreticilerin girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına işaret eden Keskin, son bir
yılda özellikle yem maliyetlerinde yaşanan artışın üreticileri olumsuz etkilediğini
söyledi. Keskin, üreticilerin çiğ süt fiyat önerilerinin litre başına 3,2 liradan daha
yüksek olduğunun altını çizdi.
Çiğ süte litre başına verilen desteğin de düşürüldüğüne dikkati çeken Keskin, 30
kuruş olan litre başına çiğ süt desteğinin 20 kuruşa indirildiğini anlattı. Keskin,
desteğin azaltılmasının da üreticileri olumsuz etkilediğini vurguladı.
Çiğ süt fiyatları için daha hızlı karar alınacak
Keskin, çiğ süt tavsiye satış fiyatının bundan sonra üretici ve sanayicilerin Ulusal Süt
Konseyinde bir araya gelerek belirleneceğine işaret ederek, "Daha önce toplantılarda
aldığımız çiğ süt fiyatı kararlarının Gıda Komitesi tarafından onaylanmasını
bekliyorduk. Bu bize zaman kaybettiriyordu. Şimdi daha hızlı kararlar alabileceğiz. Bu
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da üreticimizin mağdur olmasını engelleyecek. Anlaşmazlık olduğu durumda ise
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bize hakemlik edecek." açıklamasında bulundu.
Öte yandan, sütte yağ ve protein oranlarına göre satış fiyatının farklı olacağını
belirten Keskin, "Çok kaliteli süt üreten üreticilerimiz var. Eskiden her süt için aynı
tavsiye fiyatı baz alınıyordu. Şimdi kaliteli süt için daha yüksek satış fiyatı olacak. Bu
durum üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı." ifadelerini kullandı.
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Tahribat nedeniyle yılda 24 milyar
ton üst toprak tabakası kayboldu
Çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle her yıl yaklaşık 24 milyar ton üst
toprak tabakasının kaybolduğunu belirten TZOB Başkanı Şemsi
Bayraktar, "Yaklaşık 10 milyon kadar insan çölleşme veya arazi tahribatı
nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek göç etmek durumunda
kalmıştır." ifadesini kullandı.

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde kapsamında açıklamalarda
bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu
konulardaki farkındalığın daha da artması gerektiğini söyledi.
Çölleşmenin, iklim değişikliği ve insan faaliyetleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan
arazi tahribatı olduğuna işaret eden Bayraktar, çölleşmeyle mücadelede yerelden
küresele topyekun bir iş birliği gerektiğini vurguladı.
Bayraktar, dünyadaki kurak alanların yaklaşık yüzde 70'inin halihazırda tahribata
uğradığına dikkati çekerek, "Çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle her yıl yaklaşık
24 milyar ton üst toprak tabakası kaybolmaktadır. Bu durum, yaklaşık 1,2 milyar
insanı doğrudan etkilemekte ve 135 milyon insan ciddi risk altına girmektedir.
Yaklaşık 10 milyon kadar insan çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle yaşadıkları
bölgeleri terk ederek göç etmek durumunda kalmıştır." bilgisini verdi.
Artan nüfus, doğal kaynaklara talebi artırdı
Türkiye'de tabii çöl bulunmadığını ancak coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak
şartları göz önüne alındığında ülkenin arazi tahribatına ve kuraklığa karşı
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hassasiyetinin arttığını belirten Bayraktar, bu durumun Türkiye'nin çölleşme ve
kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almasına neden olduğunu söyledi.
"Ülkemizdeki çölleşmenin başlıca sebepleri toprak erozyonu, hatalı tarım
uygulamaları ve arazi kullanımı, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlanma, bitkilerin
yetişmesini engelleyen tuzlu, jipsli ve aşırı alkali reaksiyon gösteren ana materyaller,
ormansızlaşma, aşırı otlatma ve üst toprağın kirlenmesi olarak bilinmektedir" diyen
Bayraktar, ayrıca her geçen gün artan nüfusun doğal kaynaklara talebi artırdığını ve
bunun da çölleşmeye neden olduğınu aktardı.
Türkiye'nin yüzde 22,5'inin yüksek çölleşme, yüzde 50,9'unun ise orta düzeyde
çölleşme hassasiyetine sahip olduğu bilgisini veren Bayraktar, ülkede meydana gelen
toprak kayıplarında yüzde 14,26 yağış, yüzde 3,36 toprak, yüzde 47,55 topoğrafya ve
yüzde 34,82 bitki örtüsünün etkili olduğunu kaydetti.
Dünya ve insanlığın geleceğinin çölleşme ve kuraklık yüzünden tehlike altında
olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'de çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini
azaltmada acil tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.
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Tarımsal emtiada Fed biçer, Çin
döver
Fed'in şahin öngörüleri ve Çin'in emtia fiyatlarındaki artışa karşı farklı
önlemleri devreye almasıyla tarımsal emtia fiyatlarında düşüş izleniyor.
Bloomberg'in takip ettiği hububatlardan oluşan endeks 11 yılın en sert
düşüşünü yaşadı.

Fed’in politika sıkılaşması yönünde şahin mesajları başta tarımsal emtia fiyatları
olmak üzere emita piyasasında ciddi satış dalgalarının gelmesine yol açıyor.
Soya fasulyesi vadelileri 2021 yükselişini silerken mayıs ayı zirvesinden de yüzde 20
geri çekildi. Mısır ve buğday fiyatları da gerilerken Bloomberg Hububat Spot Alt
Endeksi perşembe günü yüzde 5,9 ile 2009’dan bu yana en sert düşüşünü yaşadı.
Cuma günü söz konusu tarım ürünü kontratlarında kayıpların ufak bir kısmı silinirken
soya fasulyesi hala yüzde 11 ile yedi yılın en kötü haftalık kaybına ilerliyor.
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Platinyum, nikel ve şeker gibi bu yıl büyük ralliler kaydeden ürün kontratlarında da
yükselişlere ara verildi.
Emtiada satış dalgasında Fed projeksiyonu ile birlikte güçlenen dolar kadar Çin’in
enflasyonu kontrol atlına almak için rezervlerindeki bazı metallerin kullanacağını
açıklaması da etkili oldu.
StoneX Group Emtia Masası Başkanı Michael Cuoco’ya göre merkez bankalarının
teşvikleriyle 2020’de yükselişini hızlandıran emtia piyasaları “makro düzeltme”
yaşıyor. Cuoco’ya göre Çin önlemleri ve Fed’in üst üste gelmesi emtia
piyasalarındaki satış dalgasının en önemli sebebi.
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Soya fasulyesi bu yılki kazançlarını
sildi
Soya fasulyesi iyileşen hava koşullarıyla ralliyi sonlandırarak bu yılki
kazançlarını sildi.

Soya fasulyesi iyileşen hava koşulları ve ABD hükümetinin biyoyakıt politikasının
boğa piyasasını sonlandırmasıyla bu yılki kazancını sildi.
Soya fasulyesi bu sene Mayıs ayının ortasına kadar yüzde 27 yükselerek 2012’de
Chicago’da gördüğü zirve seviyeyi aştı. Küresel tarım bölgelerinde kötü hava
koşulları, Çin’de artan ithalat gibi faktörlerle tarım piyasalarının neredeyse
tamamında ralli yaşanmıştı.
Chicago’da soya fasulyesi fiyatları yüzde 2.8 kadar düşüşle bushel başına 13.055
dolardan işlem gördü. Mısır fiyatları bugün yüzde 4.1 gerileyerek Mart’tan beri en
düşük seviyeye inerken soya fasulyesi yağı da bu hafta yüzde 15 civarında düştü.
Kahve ve şeker fiyatları da düşüşte...
Yaşanan bu düşüşlerin market raflarına da yansıyarak küresel gıda enflasyonu
endişelerini azaltabileceği belirtiliyor.
CHS Hedging bir notunda düşüşe dair “soya fasulyesi hava koşulları ve düşük
biyoyakıt hedefleri konabileceği endişesiyle düşüyor” ifadesini kullandı.
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Kızılay vekaletle kurban kesim
bedelini değiştirmedi
Kızılay, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içi ve yurt
dışı için 1050 lira olarak belirledi. Yurtiçi kurban bedeline zam
yapılmazken, yurtdışı bedeli 200 lira zamlandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim
bedelinin yurt içi ve yurt dışı için bin 50 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kızılay'ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kınık, 2021 yılında
yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında da yüz bin hisse kurban olmak üzere toplam
152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak istediklerini söyledi.
Kınık, "Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı
hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bedelimize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi
yurtiçi kurban bedelimize yükselttik. Yurtdışı bedeli 850 liradan bin 50 liraya yükseldi"
dedi.
Talep çok olursa sadece yüzde 10'luk bir esneme şanslarının olduğunu belirten
Kınık, "Dolayısıyla bağışçılarımızın elini biraz çabuk tutması gerekiyor" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim
bedellerini açıklamış ve yurtiçinde 1.125 TL, yurtdışında ise 925 TL olarak
duyurmuştu.
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Merkez Bankası döviz rezervlerini
açıkladı!
Merkez Bankası resmi döviz rezervlerini açıkladı. Verilere göre döviz
rezervlerinde bir miktar artış yaşandı.

Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. Yayımlanan verilere göre Merkez
Bankası'nın dahilindeki brüt döviz rezervleri 11 Haziran haftasında 51,71
milyar dolar oldu. Merkez'in Döviz rezervleri bir önceki hafta 49,64 milyar dolar
düzeyindeydi.
Açıklanan verilere göre altın rezervleri ise 900 milyon dolar gerileyerek 43,15 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Böylece toplam rezervler 93,7 milyar dolardan 94,9 milyar
dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 93 milyar 813 milyon
dolar olan rezervler 11 Haziran itibarıyla 94 milyar 984 milyon dolara çıktı.
Öte yandan Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 232 milyon
dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 14 milyar 691
milyon dolar olan net uluslararası rezervler 11 Haziran ile sona eren haftada 14
milyar 923 milyon dolara geldi.
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HDP'ye silahlı saldırı: 1 ölü;
Siyasilerden tepki yağdı
HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına
alındı.

HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda parti
çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirirken saldırgan Onur Gencer gözaltına
alındı. Saldırının ardından HDP saldırıdan iktidarı sorumlu tutarken CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek
Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırıya tepki gösterdi. HDP Eş Genel
Başkanı Mithat Sancar ise, "İzmir İl Örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği
saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı" diyerek,
provokasyon kuşkusunu dile getirdi.
HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda parti çalışanı
Deniz Poyraz yaşamını yitirirken saldırgan Onur Gencer gözaltına alındı.
Saldırının ardından İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırganın daha önce
sağlık çalışanı olduğu ifade edildi. Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada,
olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.
SALDIRIYA SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI
Saldırının ardından HDP saldırıdan iktidarı sorumlu tutarken CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
saldırıya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı
lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı
diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum,
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kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu olaylar ileride hangi
videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum” derken Çelik, "İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı
ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan
provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı
hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve
toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına
asla müsaade etmeyecektir” paylaşımında bulundu.
Babacan ise “HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda
katledilen Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut
siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak
hükûmetin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada silahlı saldırıyı kınadığını belirterek, "Öldürülen Deniz Poyraz'a
Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkumdur. İktidar
siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır" kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından saldırıya ilişkin,
"Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar"
düşüncesini dile getirerek, "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı'na yönelik
saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve
sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
SANCAR: BU KATLİAM AYNI ZAMANDA BİR PROVOKASYONDUR
Saldırının ardından HDP Genel Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştiren
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar şunları söyledi:
"İzmir il binamıza alçakça bir saldırı gerçekleştirildi ve Deniz Poyraz kardeşimiz
katledildi. Bu alçakça bir saldırıdır ama göz göre göre gelen bir cinayettir. Şunu
öncelikle belirteyim, burada sadece rastgele bir kişiyi öldürme ile sınırlı bir plan söz
konusu değildir, bugün İzmir İl Örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde
yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı.
Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yani
burada plan açıktır, yapılmak istenen bir katliamdır. Biz bu katliam planlarını
yakından tanıyoruz, zaten İzmir İl binasına girip tabloyu gören arkadaşlarımız bir iki
kurşunla hedef gözeterek öldürme ile sınırlı bir amaç olmadığını görüyorlar. Çünkü
tam anlamıyla tarama yapmış katil, yani kim varsa öldürmek üzerine ateş açmış. Bu
katliam aynı zamanda bir provokasyondur, bunun çok tehlikeli bir provokasyon
olduğunu herkesin çok net görmesi gerekiyor."
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TBMM Başkanı Şentop'tan '10 bin
dolar' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, “Bakan Soylu’nun kastettiği isim TBMM’de
milletvekili olan bir kişi değil. ‘Tüm iddialarla ilgili adli makamlara
başvurulmuştur’ diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar,
soruşturmalar kapsamında olacaktır.” dedi.

ANKARA (DÜNYA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan 10 bin dolar maaş
aldığı iddia edilen siyasetçinin mevcut milletvekilleri arasında bulunmadığını açıkladı.
Şentop, bilgi ve belgelerin Cumhuriyet Savcılığı’na iletildiğini artık yargıdaki
soruşturmanın bekleneceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu ile dün makamında yaptığı 1,5 saatlik görüşmeyle ilgili olarak bir
açıklama yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Bir siyasetçinin para aldığına dair
açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin
kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini
talep etmiştim. Sayın Bakan beni ziyaret etti, yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan
Soylu’nun kastettiği isim TBMM’de milletvekili olan bir kişi değil. ‘Tüm iddialarla ilgili
adli makamlara başvurulmuştur’ diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli
çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır.” dedi.
Şentop, “Malum ben Meclis Başkanıyım ve TBMM’nin kurum olarak ve burada görev
yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızın hukukunu korumayı bir vazife addediyorum.
Ama Türkiye’de siyaset yapan herkesle ilgili olarak bir şey yapabilmem mümkün
değil. Konu artık adli makamlara intikal ettirildiğine göre burada yapılacak işlemler
neyse onları hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Sayın Bakan ‘İkinci TV
programında bunun bir milletvekili olmadığını, bir siyasi kişi olduğunu ifade ettim’
dedi. Ama mektupta bunu çok daha net olarak ifade etmiş oldu.” diye konuştu.
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Son dakika! Beyaz Saray'dan S-400
açıklaması: Bir çözüme varılamadı

Son dakika haberi... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ve
Erdoğan’ın S-400 konusunu konuştuğunu ifade ederek, “Bir çözüme varılamadı ama
diyalog devam edecek” dedi.
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden
görüşmesinde S-400 konusunun gündeme geldiğini bildirdi. Bu konuda bir çözüme
varılamadığı kaydedilirken diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildiği aktarıldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray muhabirleri ile
bir telefon brifingi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Biden görüşmesinde de bulunan Sullivan, görüşmeye ilişkin yaptığı
açıklamada, "Biden ve Erdoğan görüşmesinde S-400 konusu gündeme geldi. Bu
konuda bir çözüme varılamadı ancak diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildi"
değerlendirmesinde bulundu.
Sullivan söz konusu görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çıkma sürecinde Kabil
Uluslararası Havalimanı konusunun da gündeme geldiğini belirterek,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda
belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi, Biden da kendilerine destek taahhüdü
verdi" ifadesini kullandı.
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İki liderin de ekiplerini nihai plan konusunda çalışılması için görevlendirdiğinin altını
çizen Sullivan, "Türkiye'nin (Kabil) Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının
güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynaması konusunda mutabakata varıldı. Şimdi
bunu nasıl uygulayacağımız konusunda çalışıyoruz" dedi.
"TÜRKLERİN BU ROLÜN ALTINDAN KALKABİLECEĞİNE GÜVENİYORUZ"
Sullivan, Taliban'ın Kabil çevresindeki diplomatik ve güvenlik alanlarına saldırma
ihtimaline karşı duyulan endişeleri ciddiye aldıklarını belirtti.
Türkiye ile Kabil Havalimanı konusunda çalışmaktan dolayı iyi hislere sahip olduğunu
belirten Sullivan, "Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz" ifadesini
kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, 14 Haziran Pazartesi günü
Brüksel'de bir araya gelmişti.
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Ziraat Bankası Genel Müdürü,
Demirören'e verilen 750 milyon
dolarlık kredi ile ilgili konuştu
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding’e
verilen 750 milyon dolarlık kredinin geri ödenmediği iddiasıyla ilgili
açıklama yaptı...

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018
yıllarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Türkiye'deki bankacılık sektörünün şeffaf, kurallar çerçevesinde işlediğini dile getiren
Çakar, Demirören Grubu'na sağlanan krediye ilişkin sorulara yönelik şunları kaydetti:
"Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata her sektöre kredi
verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu
kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla
Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle
çizeyim, Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere
bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi
işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu bankacılıkta belirlenen kural seti ne
ise o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz."
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TMO'dan 720 bin ton buğday ve arpa
ithalatı

Ali Ekber YILDIRIM
18 Haziran 2021 Cuma
Buğday ve arpa hasadı sürerken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 400 bin ton
kırmızı ekmeklik buğday ve 320 bin ton arpa ithalatı için düğmeye bastı. Kuraklık
nedeniyle buğday ve arpa üretiminde ciddi düşüş beklenirken, iç piyasada artan
fiyatları frenlemek için ithalat seçeneği gündeme getirildi.
DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre 395 bin ton buğday ithalatı için 30 Haziran'da ihale
yapılacak. Hangi limana ne kadar buğday teslim edileceği belirlenirken, teslimat tarihi
19 Temmuz - 21 Ağustos 2021 olarak belirlendi.
Buna göre Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun olmak
üzere her bir limana 2 X 25.000 ton olmak üzere toplam 350 bin ton, Trabzon
limanına 20 bin ton, Sakarya Karasu limanına da 25 bin ton olmak üzere 395 bin ton
(+/- % 5 opsiyonlu)kırmızı ekmeklik buğday ithalatı yapılacak.
Gıda enflasyonu riski yüksek
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada kuraklık nedeniyle
üretimin azalacağı ve henüz hasadın başında olunmasına rağmen fiyatların arttığı ve
bununda gıda enflasyonu için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada şöyle
denildi: "Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatı, sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 17
Mayıs 2021 tarihinde ekmeklik buğdayda %36 artışla 2.250 TL/ton, Makarnalık
buğdayda %36 artışla 2.450 TL/ton ve arpada %37 artışla 1.750 TL/ton olarak
açıklanmış ve üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak ülkemizde
bu yıl ciddi boyutlara varan tarımsal kuraklık, hububat ekili alanlarda verim kaybına
neden olmuş, hasat ilerledikçe kuraklığın etkisi belirgin hale gelmiş ve öngörülen arz
açığı nedeniyle, hasadın henüz başı olmasına rağmen hububat piyasa fiyatları artışa
geçmiştir. Hasat döneminde piyasada oluşan yüksek fiyatlar, hububatı hammadde
olarak kullanan besici, yetiştirici ve yem üreticilerinin maliyetlerini arttırmakta,
hayvansal ürünlerin tüketiciler aleyhine yüksek fiyatlara ulaşması ve gıda enflasyonu
riskini taşımaktadır."
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Stoklar takviye edilecek
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 26 Mayıs 2021'de satış fiyatlarını ekmeklik buğdayda
2.450 TL/ton, makarnalık buğdayda 2.650 TL/ton ve arpada 1.950 TL/ton olarak ilan
ettiği belirtilen açıklamada: "TMO’nun stoklarındaki ürünler ve ilgili sektörlere uygun
fiyatla ürün tedarik etmesi, fiyat istikrarının sigortası niteliğindedir. Bu nedenle TMO
stoklarının takviyesi zorunluluk arz etmektedir. TMO olarak 2020/21 sezonunda 1,8
milyon ton yem hammaddesi, besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla tahsis edilerek,
yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanmıştır. Son olarak Haziran ayında 160
bin ton mısır, yetiştiricilerimize 1.950 TL/ton fiyatla satışı gerçekleştirilmiştir. Haziran
ayına kadar yapılan satışlarımıza, Temmuz ayından itibaren devam edilecektir."
denildi.
Olağanüstü önlemler zorunlu hale geldi
Hasat döneminde TMO tarafından ilke olarak ithalat ve satış gerçekleştirilmediğine
dikkat çekilen açıklamada: "Ancak kuraklık nedeniyle içinde bulunduğumuz
olağanüstü dönem, olağanüstü önlemleri gerekli kılmaktadır. Bu nedenle
kuruluşumuz tarafından, hububat ve yem piyasalarında istikrarı sağlamak ve ürün
arzında oluşan açığı kapatmak üzere ihtiyacımız olan hammaddenin bir kısmı dış
alımla tedarik edilerek uygun fiyatla piyasaya arz edilmesi ve gıda enflasyonu riskinin
önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda ilk etapta 320 bin ton arpa ve
yaklaşık 400 bin ton buğday ithalat ihaleleri için iş ve işlemler başlatılmıştır.
TMO, her koşulda üreticilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Yem
hammaddelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz son hamlelerimizin temelinde hayvansal
üretimin bel kemiği olan besici ve yetiştiricilerimizin ihtiyacını gidermek ve
hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yem maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamak
yer almaktadır. Kuruluşumuz piyasaları anlık takip etmektedir. Üretici ve
tüketicilerimizi koruyan her türlü tedbir zamanında alınmaya devam edilecektir."
bilgisine yer verildi.
Üretici ithalata tepkili
Yapılacak ithalata üreticiler tepki gösteriyor. Buğday ve arpa üreticileri hasada daha
yeni başladıklarını, hasat devam ederken ithalat yapmanın gelecek senenin üretimini
olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor. Kuraklığın yeni ortaya çıkmadığını geçen
seneden beri yağışların azaldığını belirten üreticiler, "Mayıs'ta fiyatlar açıklanırken
kuraklık nedeniyle ürünün az, fiyatın yükseleceği belliydi. O zaman yüksek fiyat
açıklayıp ürünü alsalardı ithalata gerek kalmazdı. Verilen fiyat enflasyona göre
yüksek ama ülke ve dünya piyasalarında fiyat yükseliyor. Üretici olarak bizim de girdi
fiyatlarımız başta gübre olmak üzere yüzde 100'den fazla arttı. Neden buna
müdahale edilmiyor da buğday arpa fiyatına müdahale ediliyor. Kuraklık bu kadar
zarar verdiyse kuraklık için verilen dekar başına en fazla 100 lira neden artırılmıyor."
bilgisini verdi.
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Besici fiyatların düşmesini istiyor
Hayvancılık yapanlar ise yem fiyatlarındaki aşırı yükselmenin önlenmesi için buğday,
arpa, mısır, kaba yem fiyatlarının düşürülmesini veya müdahale edilerek yem desteği
verilmesini istiyor. Yem fiyatlarındaki artışı et, süt ve yumurtaya yansıtamadıklarını
belirten yetiştiriciler 31 Aralık'a kadar çiğ süt referans fiyatının litre başına 3.2 lira ile
sabitlendiğini bu 6 ayda yapılacak zamların yetiştiricinin sırtına yüklendiğini dile
getiriyor.
Fiyat ne olacak?
Geçen sene üreticiye verilen fiyattan daha yüksek bir fiyata ithalat yaptığı için çok
eleştirilen TMO, bu yıl çiftçiden 2021 ürünü ekmeklik buğday alımı için ton başına
2250 lira fiyat açıkladı. Şimdi 30 Haziran’da yapılacak ekmeklik buğday ihalesinde
fiyatın ne olacağı merak ediliyor.
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Merkez Bankası “Faiz sabit tutula”
dedi

Alaattin AKTAŞ
18 Haziran 2021 Cuma

✔ Merkez Bankası politika faizini üçüncü toplantıda da değiştirmedi. Martta
yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarılan faiz bir ay daha bu düzeyde uygulanacak.

✔ Temmuz toplantısı kritik... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin temmuzağustos gibi aşağı çekilebileceğine dönük açıklaması temmuz toplantısı öncesi
kurda yeni bir hareketlenmeye yol açabilir.
Merkez Bankası tahmin edildiği gibi haziran toplantısında da faizi değiştirmedi ve
oran yüzde 19'da sabit tutuldu.
Merkez Bankası böylece son üç toplantıda faizi değiştirmemiş oldu. Faiz son olarak
18 Mart’taki toplantıda yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarılmış; daha sonra 15 Nisan ve 6
Mayıs toplantılarında değişiklik yapılmamıştı. Dünküyle birlikte faizin değiştirilmediği
toplantı sayısı üçe çıktı.
Merkez Bankası’nın dünkü Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan
açıklamadaki “Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından
olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin
daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır” vurgusu dikkati çekti.
Oysa Merkez Bankası geçen ayki toplantı açıklamasında salgın kısıtlamalarından
olumsuz etkilenen hizmetler sektöründeki seyrin zayıflığına vurgu yapma gereği
duymuştu.
Neredeyse aynı ifade
Merkez Bankası faiz açıklamasında üç aşağı beş yukarı ne diyebilirdi, dün köşemizde
buna yer vermiştik. Hem zaten bunu tahmin etmek zor değildi. Geçmiş ayların
metinlerine bir ek yapmış ve enflasyonla ilgili risklere dikkat çekerken iç talebin
canlılığına vurgu yapılabileceğini belirtmiştik.
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Merkez Bankası bire bir talep canlılığı ifadesini kullanmadı ama enflasyon görünümü
üstündeki riskleri sayarken “talep koşulları” ifadesine yer vermeyi tercih etti. Parasal
sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üstünde yavaşlatıcı etkide bulunduğunun altı bir
kez daha çizilmekle birlikte “ithalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurları, talep koşulları,
bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler”in,
fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üstünde risk oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, “Nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana
kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu
doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” denildi.
Faiz düşüşüne kaldı bir ay!
Merkez Bankası dün gerçekleştirilen haziran toplantısı öncesi rahattı. Banka üstünde
faiz indirmesi yönünde baskı yoktu.
İki hafta önceye dönelim; Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katıldığı bir programda
faizin daha aşağılarda oluşması gerektiği yolundaki görüşünü bir kez daha dile
getirirken temmuz-ağustos aylarına işaret etmişti.
Dolayısıyla Merkez Bankası haziran toplantısını görece rahat atlattı.
Şimdi önünüzde kritik bir süreç var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun
bundan sonraki iki toplantısı 14 Temmuz ve 12 Ağustos'ta.
Erdoğan’nın faiz düşüşüyle ilgili açık açık zaman vermesinden dolayı 14
Temmuz’daki toplantı çok kritik hale geldi.
Bir yanda faizle ilgili düşüncesi ortada olan Erdoğan, diğer yanda daha önce olduğu
gibi dün yaptığı açıklamada da bir anlamda “Bu koşullarda faiz inmez” diyen Merkez
Bankası... Ne mi diyor Merkez Bankası:
“TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla
kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü
göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi,
güçlü dezenflasyon etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir
düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.
Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para
ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman
maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal
istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı
ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”
Merkez Bankası bu görüşleri dile getiriyor getirmeye de, bunları söylüyor olmak çok
mu önemli? Pek sanmıyoruz... Eğer öyle olsaydı, geçmişte de söylenmiş benzer
sözler bizi bir sonuca götürürdü...
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NE GELMEYE CESARETLERİ VAR, NE TÜMÜYLE TERK EDEBİLİYORLAR
Yabancı yatırımcılardan söz ediyoruz. Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi
yoluyla Türkiye’de yatırım yapan yatırımcılardan...
İki arada bir derede kalmış gibiler... Ne yüklü miktarda alım yapmaya yanaşıyorlar, ne
de geçen yılki gibi Türkiye’yi adeta terk etme niyetindeler.
Son yedi haftanın verileri ciddi bir durağanlığa işaret ediyor. Yabancılar 22 Nisan’dan
11 Haziran’a kadar geçen dönemde net 168.5 milyon dolarlık hisse senedi ve 435.4
milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi aldı. Hepsi bu kadar... Toplam tutar 604
milyon dolar. Haftalık ortalama tutar da 86 milyon dolar.
Yabancıların geçen haftaki alımlarının hisse senedinde 33.5 milyon, DİBS’te 80.3
milyon dolar olduğunu da aktaralım.
DÖVİZ HESAPLARINDA NET 806 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ
Merkez Bankası verilerine göre döviz hesapları 4-11 Haziran haftasında görünürde 1
milyar 26 milyon, parite etkisinden arındırılmış olarak ise net 806 milyon dolar arttı.
Artış tümüyle tüzel kişilerden kaynaklandı. Söz konusu hafta içinde tüzel kişilerin
hesabı net 907 milyon dolar artarken, vatandaşın hesabında 101 milyon dolarlık
azalma oldu.
Bankalarda 11 Haziran itibarıyla 256.2 milyar dolar tutarında döviz hesabı bulunuyor.
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Takım ve Merkez Bankası…

Ferit Barış PARLAK
18 Haziran 2021 Cuma
Futbol…
Sahada 4-4-2 sistemi de kurgulanabilir…
4-3-3’de… 3-5-2 de…
9-1’de… 3-7’de…
Gücüne göre…
*

*

*

Sistemdir…
Kurulur…
Takımın sorumluları/üyeleri, o kurguya göre, gücü/eğitimi/bilgisi/zekâsı ile “sistemi
işletir/geliştirir”…
Aksayan taraf, çok daha iyisiyle güçlendirilir…
*

*

*

Golcün dünyanın en iyisi olsa da, ona topu taşıyan bihaberse top taşımaktan,
“koskoca bir hiçtir” golcünün yetenekleri/eğitimi/çabası…
*

*

*

Ekonomi de “takım” oyunudur…
*

*

*

Merkez Bankası’nın takımdaki yeri/rolü bellidir…
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Demiryollarının da, denizlerimizin de…
Galibiyet için tarım da sorumludur, turizm de…
Gol için çabaya da ihtiyaç vardır, biriktirdiğin kondisyona (tasarruf-sermaye) da,
eğitime de…
Sahaya 30 kişiyle veya dopingle veya lisanssız çıkılamayacağı kuralları olduğuna
göre, “evrensel kurallara uyum”a da…
*

*

*

Faizin 0 olmasının “koskoca bir hiç” olmaması için; demiryolu, tarım, eğitim gibi diğer
oyuncularının güçlü olması gerekiyor…
Diğer oyuncuların güçlüyse, MB’nin koşmadan gol atan iyi bir santrfor
olacağını ve faizin 0’a yaklaştığını “dünyadaki somut örneklerler” de kanıtlıyor…
VELHASIL…
“Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git...
Uzağa gitmek istiyorsan birlikte git...” diyor Afrikalılar…
*

*

*

Ama…
Bu bilgiyi duvara asıp, bakıyorlar!
*

*

*

Takımın nasıl olması gerektiğini devlet adamı Muhammed İkbal özetliyor: “Harekette
birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.”
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Abdulkadir Selvi

HDP'ye saldırı aydınlatılmalı
18 Haziran 2021
HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan saldırı kınanmakla, geçmiş olsun demekle
geçiştirilecek bir olay değil. Öncelikle yaşamını yitiren Deniz Poyraz’a Allah’tan
rahmet diliyorum.
Ortada büyük bir siyasi provokasyonun olduğu açık. Bu saldırı sadece HDP’ye değil,
demokrasiye ve iç barışımıza yönelik yapılmış bir saldırıdır. Arkasında organize bir
yapı olup olmadığı ortaya çıkarılmalı. Onur Gencer, HDP binasında 40 kişinin
katılacağı toplantı yapılacağı istihbaratını alarak bu saldırıyı gerçekleştirdiyse büyük
bir katliamın planlandığı açık.
BU FİLMİ GÖRDÜK
Geçmişte sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni olaylarını yaşadık. İzmir gibi duyarlı bir
kentimizde yapılan saldırı ile bir Türk-Kürt çatışması, HDP’li MHP’li kavgası
planlandığı açık. İlk andan itibaren parmakların gösterdiği hedefler işin arkasındaki
gerçek mahfilleri gizlemek için yapılmış olabilir. Kitlelere sokağa çıkmaları yönünde
yapılan çağrılar tehlikeli olabilir. Bizim ülkede sokaklar tekin değildir. Aman ha bu
provokasyona gelmeyelim. Biz geçmişte bu filmi çok gördük. Hepsi büyük bir
felaketle sonuçlandı.
Bildirilerle, video operasyonlarıyla nihayet HDP’ye yapılan kanlı saldırı ile Türkiye
alacakaranlık kuşağına sokulmak isteniyor. Belli ki birileri düğmeye bastı. Bu olayların
devamı gelecek. Türkiye’yi bir kaos ortamına sürüklemek isteyecekler. Bu tuzağa
düşmemeliyiz. Bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü çatı çökerse hepimiz altında
kalırız.
ARKASINDAKİ YAPI
HDP’yi basarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in eylemi PKK nefreti ile
yaptığı yönündeki beyanı ikna edici değil. Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın da
milliyetçi duygularla hareket ettiği söylenmişti. Arkasından örgütlü bir yapı çıktı. Onur
Gencer’in sağ olarak yakalanması önemli. Arkasındaki bağlantılarını ortaya
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çıkarırsak bu bize daha sonra yapılacak olan eylemleri önleme fırsatı
verir.
SAĞDUYU ZAMANI
Gün birbirimizi suçlama günü değil. Gün kitleleri tahrik edip sokağı harekete geçirme
günü değil. Gün elele verip bir provokasyonu önleme ve HDP’ye yapılan saldırıyı
aydınlatma günü. Gün her zamankinden daha çok sağduyuya sahip olma günü.
HDP DAVASIYLA İLGİLİ KRİTİK SÜREÇ
HDP hakkında açılan ikinci kapatma davasında bugün raportörün hazırladığı raporu
üyelere sunması bekleniyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi üyeleri pazartesi günü
HDP’yle ilgili kapatma davasını görüşmek üzere toplanacaklar.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin toplantıdan önce raporu incelemeleri gerekiyor.
Anayasa Mahkemesi üyeleri raportörün raporuna uymak zorunda değil.
KARAR PAZARTESİ GÜNÜ
Anayasa Mahkemesi 21 Haziran Pazartesi günü ise HDP hakkındaki kapatma
davasını görüşmek üzere toplanacak. Kararın aynı gün içinde açıklanması
bekleniyor.
Eğer iddianamenin kabulü kararı çıkarsa HDP hakkındaki kapatma davası süreci
başlamış olacak. İddianame HDP’ye gönderilecek.
Anayasa Mahkemesi’nin iki konuda daha karar alması gerekecek.
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP’li 451 kişi hakkında siyasi
yasak konulmasını talep etmişti. Mahkeme bu konuda bir karar alacak.
2- HDP’nin banka hesaplarına da tedbir konulması talebi karara bağlanacak.
ASİLTÜRK İLE KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞECEK Mİ?
BAŞLIKTAKİ sorunun yanıtını hemen vereyim, görüşecekler. Hatta bugün de
görüşmeleri mümkün. Ama bugün olmasa da en kısa sürede görüşecekler.
Çünkü parti tabanından ciddi bir baskı var. Parti içinde bir güç savaşı
yaşanmadan Asiltürk ile Karamollaoğlu’nun bir araya gelmesini istiyorlar. Testi
çatlamadan Oğuzhan Asiltürk ile Temel Karamollaoğlu’nun bir araya gelip, sorunu
çözüme kavuşturmasını istiyorlar. Ama görüşmeden mutlaka bir uzlaşma çıkacak
diye beklemeyin. Sorun ciddi. Temel Karamollaoğlu partiye, Oğuzhan Asiltürk ise
Milli Görüş’e hâkim. O nedenle Saadet Partisi’ni sancılı bir süreç bekliyor.
SP’DEKİ SORUN
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Saadet Partisi’nde üç sorun yaşanıyor.
Saadet Partisi bir türlü büyüyemiyor. Çünkü büyümeye dönük pozitif bir siyaset
üretemiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin peşine takılmış gibi bir imaj oluşturuyor.
Keskin muhalefet dili muhafazakâr-dindar seçmen tarafından olumlu karşılanmıyor.
Saadet Partisi, millet ittifakında CHP’nin payandası gibi görülüyor.
CHP’YE KAZANDIRIYOR
Saadet Partisi’nin millet ittifakında yer alması hem CHP’ye daha fazla milletvekili
kazandırıyor hem de dindar-muhafazakâr seçmen nezdinde meşruiyet sağlıyor. İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 seçimlerinde CHP’nin, Saadet Partisi’nin
oylarının katkısıyla, hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde yıllar sonra ilk kez
milletvekili çıkardığına dikkat çekmişti. CHP, ittifak sayesinde Adıyaman, Karabük,
Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve
Yozgat’ta yıllar sonra milletvekili çıkardı.
ERBAKAN’IN HAYALLERİNİ ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRDİ
Saadet Partisi’nin muhalefette yer alması nedeniyle Milli Görüşçüler değerleri ile
ittifakları arasında bir ikilem yaşıyor. Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılsın
diyen Erbakan’dı. Ayasofya’ya vurulan zincirleri kırıp, cami olarak açan
ise Erdoğan oldu.
Taksim Camisi Erbakan’ın hayaliydi. 28 Şubat sürecinde Taksim camisinden dolayı
olmadık saldırılara maruz kalmıştı. Taksim’e camiyi yaptıran Erdoğan oldu.
Filistin ve Kudüs Erbakan’ın davasıydı. Filistin davasını omuzlayan, Kudüs’ün
mücadelesini veren Erdoğan oldu.
Başörtüsü yasağı ise en çok Erbakan’ı üzüyordu. Başörtüsü yasağını kaldırıp,
okullara Kuran-ı Kerim dersi koyan Erdoğan oldu.
Milli Görüş’ün ve Erbakan’ın hedeflerini Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan’ın partisi
olduğu iddiasındaki Saadet Partisi ise bu süreçte muhalefet cephesinde yer aldı.
Ayasofya’nın, Taksim Camisi’nin coşkusunu paylaşamadı. Saadet Partisi’nden yürek
dolusu bir destek ve teşekkür gelmedi.
Bu da muhafazakâr-dindar kesimde burukluğa neden oldu.
O GECE KÂBUSU YAŞAYAN KIZ BÜYÜDÜ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la görüşmesinde
tercümanlığını yapan Fatma Gülham Abushanab’ın Merve Kavakçı’nın kızı olması
birilerini fena halde rahatsız etti. Onların başında da İYİ Parti Genel Başkan
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Yardımcısı Ahmet Erozan geliyor. İYİ Parti, Ahmet Kamil Erozan’ın başörtüsü
düşmanlığı ile muhafazakârlardan nasıl oy alacağını iyi düşünsün. Ben asıl ErdoğanBiden görüşmesinde yer aldığı için 28 Şubatçıları rahatsız eden Fatma’yla ilgili
gündeme gelmeyen bir olayı aktarmak istiyorum.

DGM SAVCISI EVLERİNİ BASMIŞTI
Ecevit’in “Bu kadına haddini bildirin” talimatı üzerine Merve Kavakçı’nın Meclis’te
yemin etmesi engellenmişti. Ancak sorun orada bitmemişti. DGM Savcısı Nuh Mete
Yüksel evini basarak Merve Kavakçı’yı gözaltına almak istemişti. Kavakçı’nın evi
polis tarafından kuşatmaya alınmış, müthiş bir korku iklimi oluşturulmuştu. Merve
Kavakçı’nın dayısı Fazilet Partisi Karaman Milletvekili Zeki Ünal destek için evine
koşmuş, FP Milletvekili Meclis’te, “Milletvekili seçilmiş olan bir kadının evi
basılıyor. Çocukları korkudan tir tir titriyor” diye tepki göstermişti. O gece kapının
arkasında korkudan titreyen kız çocuklarından biri Biden’ın karşısında
oturan Fatma’ydı. Cumhurbaşkanı Demirel’in devreye girmesi üzerine Nuh Mete
Yüksel geri çekilmek zorunda kalmıştı.
OKUL BAHÇESİNDE YUHALATILDI
Ama zulüm bitmemişti. Merve Kavakçı’nın ellerinden tutup okula götürdüğü iki kız
çocuğu bazı TV muhabirlerinin örgütlemesi üzerine okul bahçesinde toplanan
çocuklar tarafından yuhalatılmıştı. Fatma bir mücadelenin simgesi olarak oturuyordu
o masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyüklüğü de oradan geliyor. Annesi
başörtülü olduğu için Meclis’ten atılan milletvekilinin kızını ABD başkanının karşısına
oturtan liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan.
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Esfender KORKMAZ

Parti devleti halkın refahını
düşürdü
18 Haziran 2021 Cuma
Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olması her zaman devletin de
parti devleti olması sonucunu doğurmayabilir. Ama, demokrasi talebi gelişmemiş,
tersine biat kültürünün hakim olduğu, özellikle de devlet denetim mekanizmalarının
çalışmadığı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, devleti kullanmak iktidar partisinin
insafına kalıyor.
Bu gerçeği, önce Fetö cemaati tarafından yaşadık. Bu cemaat devleti ele geçirmek
için, askeri okullarda ve üniversitelerde soru çaldı. Orduyu ele geçirmek için
Ergenekon gibi uydurma davalar icat etti.
2013 ve 2015 sonrasında, Başkanlık Sistemi ile devlet siyasi iktidarın özel alanı oldu.
Liyakata ağırlık veren kurumsal devlet yerine, partizan kadrolara yer veren parti
devleti geldi.
Sedat Pekerin itiraflarına, Baran Korkmaz'ın söylediklerine bakarsak, parti devletinin
ne kadar yozlaşabildiğini de şahit oluyoruz.
Türkiye 'de devletin ne hale geldiğini, Freedom House (Dünya Özgürlükler Evi) 2021
Türkiye raporunda da yer alıyor. Raporda Türkiye'de devlet için yorumlar ve verilen
puanlar aynen şöyledir;
C1) Devletin işleyişi, hükümetin politikalarını özgürce seçilmiş hükümet
başkanı ve ulusal yasama temsilcileri belirliyor mu?
Puanı: 4 üzerinden sıfır...
Yorumu: "2018'de uygulamaya konan yeni başkanlık sistemi, yürütmenin zaten aşırı
olan yetkisini büyük ölçüde genişletti. Başbakanlık görevinin kaldırılmasıyla birlikte,
Cumhurbaşkanı Erdoğan artık tüm yürütme işlevlerini kontrol ediyor; diğer yetkilerin
yanı sıra kararname ile hükmedebilir, gözetim sağlaması gereken yargıçlar ve diğer
yetkilileri atayabilir ve herhangi bir memur hakkında soruşturma emri verebilir.
Erdoğan ve yakın çevresi tüm anlamlı siyasi kararları alıyor ve parlamentonun
Erdoğan'ın yönetimini denetleme kapasitesi pratikte ciddi şekilde sınırlı kaldı."

32

18.06.2021
C2) Resmi yolsuzluğa karşı önlemler güçlü ve etkili mi?
Puan: 4 üzerinden sıfır...
Yorum: ''Türkiye'de yolsuzluk -kara para aklama, rüşvet ve devlet sözleşmelerinin
dağıtımında gizli anlaşmalar dahil- devletin en üst düzeylerinde bile büyük bir sorun
olmaya devam ediyor. Yolsuzlukla mücadele yasalarının uygulanması tutarsızdır.
Yolsuzlukla mücadele kurumları etkisizdir. 2016 darbe girişiminden bu yana yürütülen
baskılar, hedeflenen işletmelere ve sivil toplum kuruluşlarına (STK'lar) toplu el
koymalar, yolsuzluk fırsatlarını büyük ölçüde artırdı. El konulan varlıklardaki
milyarlarca dolar, hükümet tarafından atanan kayyumlar tarafından yönetiliyor ve
hükümet ile dost işletmeler arasındaki yakın bağları daha da güçlendiriyor.
Ocak 2018'de, Türkiye'nin devlete ait finans kurumu Halkbank'ın kilit yetkililerinden
Mehmet Hakan Atilla, ABD mahkemesinde İran makamlarının yaptırımlardan
kaçmasına yardım etmekten suçlu bulundu ve o mayıs ayında 32 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Duruşma sırasında, Türkiye'de iş yapan İranlı işadamı Reza Zarrab, üst
düzey Türk yetkililerin planın bir parçası olarak rüşvet kabul ettiğini söyledi. Erdoğan,
ABD hükümetine soruşturmalarına devam etmemesi için lobi yaptı, ancak
Halkbank'ın kendisi Ekim 2019'da ABD savcıları tarafından suçlandı ve dava 2020'de
devam ediyordu.''
C3) Devlet açıklık ve şeffaflıkla işliyor mu?
Puan: Dört üzerinden sıfır...
''2016 darbe girişiminden bu yana hükümetin uyguladığı baskının yarattığı siyasi ve
yasal ortam, sıradan demokratik gözetim çabalarını neredeyse imkansız hale getirdi.
Türkiye'de bilgiye erişim yasası olmasına rağmen, uygulamada hükümet şeffaflıktan
yoksun ve keyfi olarak devlet görevlilerinin ve kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi
vermiyor. Sivil toplum grupları ve bağımsız gazeteciler gibi dış gözlemciler,
hükümetin yanlışlarını ortaya çıkarmaya çalışırlarsa tutuklanabilir ve yargılanabilir.''
Fredoom House, bütün dünyada her ülke için ve 1970 yılından beri Demokrasi ve
İnsan Hakları ile ilgili raporlar hazırlıyor. Bunun için yerel halkla anket yapıyor ve
yerel kuruluşlarla istişarelerde bulunuyor. Türkiye için 2021 raporunda gerçekten
ağır tenkitler var. Bu tenkitleri görmezden geldiğimiz için, dış politikada batıya daha
çok taviz veren ülke olduk.
Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönmesi gerekiyor. Gel gör ki;
Bu şartlarda çalışan bir iktidar partisi partizanlıktan vaz geçemez. Zira iktidarda
kalabilme için, devlet kaynaklarını iktisadi ve sosyal etkinlik kriterlerine göre
değil, yandaşları için ve popülizm için kullanmak zorundadır.
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İbrahim Kahveci

Naci Ağbal’ı mumla aramak!
Gece yarısı kararnamesi ile görevden alınan Murat Uysal’ın yerine yine aynı şekilde
gelmişti. Ve yine aynı şekilde bir gece yarısı kararnamesi ile de gitti.
Göreve getirildiğinde “Naci Ağbal faiz artıramaz” demiştim. Çünkü kamuoyuna verilen
fısıltı bilgilere göre Murat Uysal gizli gizli faiz artırdığı için görevden alınmıştı.
Örtülü faiz artırımı bizim Merkez Bankası’nın son yıllarda başvurduğu önemli bir
argümandı. Murat Uysal tabela faizini 10,25’te bırakmıştı ama fiili faizi yüzde 15’e
çoktan çıkartmıştı ama dahasına koltukta kalma süresi yetmedi.
Eğer Murat Uysal yine bir gece yarısı görevden alınan Murat Çetinkaya gibi üst
iradenin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) isteklerine uymuyorsa koltukta kalamayacağı dile
getiriliyordu. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Murat Çetinkaya için faiz indiriminde
direniyor diye “laf dinlemiyor” demişti.
Aslında her şey çok açıktı.
Faiz indiren kalır, faiz artıran gider...
Naci Ağbal göreve geldiğinde tabelada 10,25 olan ama fiili olarak 15,0’e yükseltilen
faizi sadece birbirine eşitledi. Ama ardından tablodaki görüntüye göre faizi önce
yüzde 17,0’ye ve sonra da yüzde 19.0’a yükseltti.
Bu hamlelerin sonucu olarak dolar 8,50’lerden 7,0 liranın altına düşerken yabancı
sermaye girişi de pozitife dönmüştü.
Ama ne olduysa oldu ve faizi yüzde 190’a yükselten Naci Ağbal’da görevden alındı.
İşte o günlerde TV ekranlarına çıkan herkes Naci Ağbal’ın faiz artırdığı için görevden
alındığını söyledi.
O zaman şimdi ne durumdayız?
Naci Ağbal gidince ne oldu?
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Faiz hala yüzde 19,0’da. Aradan 4 ay geçti ve tek bir faiz hamlesi yapılmadı.
Ama bu sefer dolar/TL’de yükseldi. Yüzde 15,0 faizde 8,50 olan kur bugün yüzde
19,0 faizde aynı seviyede.
Şimdi sormamız gerekmiyor mu? Madem bu olumsuz dengeye yol açacaktık neden
Naci Ağbal görevden alındı?
Bunun hesabını kim nasıl verecek?
Acaba dış güçler diyerek bu yanlış kararların sorumluluğundan kurtulabilir miyiz?
Yanlış kararların sorumluluğunu üstlenecek miyiz? Ya da aslında Naci Ağbal faizden
dolayı görevden alınmadı, başka nedenler var diyerek bunu mu kamuoyunun
bilgisine açıklamalıyız?
Bakınız ekonomi öngörülebilir bir şeffaflık ister. Yarın ne olacağını, hangi şartlar
karşısında nasıl davranılacağını bilmek ister.
Yatırımcı öngörülebilir bir ekonomide daha rasyonel kararlar alabilir.
Şimdi kendimize soralım: Öngörülebilir bir politikamız var mı? Dün Merkez
Bankası’nın sürpriz yapıp yapmayacağı konusunda kaç kişi tedirgindi?
Naci Ağbal’ın aslında en başarılı tarafı buydu. Yani enflasyon artarsa hiç çekinmeden
faiz artıracağını ama düşerse de indireceğini net şekilde söyledi.
Yaz aylarından sonra faiz indirimi olabileceğini ama bunun önce enflasyon düşüşüne
bağlı olduğunu açıkladı.
Bugün ise bu sözlü yönlendirmeler bile istikrarsız. İki ay önce yazılı metinden
çıkartılan cümleler iki ay sonra yeniden geri geliyor. Acaba ne değişti ki?
Kararlı duruş için neden veya nereden çekiniyoruz?
Burada artık şunu diyemeyiz: “Biz yaptık oldu, bitti.... Gerisini sorgulamayın.”
İyi ama sokaklarda işsiz, yoksul, fakir bir ülke kaldı. Verilen yanlış kararlar topluma
ağır bir ekonomik yük olarak yansıyor.
Bu toplum bu ağır yükü daha ne kadar “dış güçler” yalanı ile idare edecek?
Artık gerçekleri görmek ve ona göre hareket etme zamanı gelmedi mi? Lütfen
gerçeklere dönelim ama lütfen....
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