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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
21 Mayıs 2021 Cuma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek
Hibe Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3998)
–– Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3999)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede
Belirtilen Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen
Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4000)

YÖNETMELİKLER
–– Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4001)
–– Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/05/2021 Tarihli ve 10218 Sayılı Kararı
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Hayvancılık işletmelerine destek
kararı
Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının
geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması,
modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak
yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere yüzde
50 hibe desteği verilecek.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların
Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Yayımlanan karara göre, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin
altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması,
modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların
desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere hibe desteği verilecek.
EN AZ BİR YILDIR AKTİF OLANLAR BAŞVURABİLECEK
Hibe desteği programına, en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı
sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricileri başvurabilecek. Büyükbaş
yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en
fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı
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yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara yüzde 50,
makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Karar kapsamında başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım
konularından her birinden bir defa yararlanabilecek. Yatırım tutarını desteklemeye
esas üst sınırı Bakanlık belirleyecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni
veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Kararın uygulanmasına
yönelik usul ve esaslar ise Tarım ve Orman Bakanlığının çıkaracağı tebliğ ile
belirlenecek. (DHA)
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Esnaf ve sanatkarlara hibe desteği
Resmi Gazete'de
Esnaf ve sanatkarlara tek seferlik hibe desteği yapılmasına ilişkin karar
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere salgınla mücadele kapsamında 3,000 TL
ve 5,000 TL tek seferlik hibe desteği yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı
yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar uyarınca, gelir vergisi mükellefi
olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere Ticaret Bakanlığınca belirlenecek iki
ayrı grup için 3,000 TL ve 5,000 TL hibe desteği sağlanacak. Destek bütçesi, Ticaret
Bakanlığı bütçesine koyulacak ödenekten karşılanacak.
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34.5 Milyon kişinin bankalara 900
Milyar Lira borcu var
Yüksek faizlere rağmen kredi talebi sürüyor. Yılın ilk üç ayında 500 bin
kişi daha bankalara borçlandı. 34.5 milyon kişi 899 milyar liralık kredi
borcu ile baş başa kaldı.

Geçen yıl ucuz kredilerin destek gibi sunulduğu ekonomi politikaları vatandaşın
bankalara borcunu artırdı. Kredi faizlerinin yükselmesi de talebi durdurmaya yetmedi.
Geçen yıl bireysel kredi kullanan 1.9 milyon kişiye, bu yılın üç ayında 500 bin kişi
daha eklendi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre Mart 2021 itibarıyla
bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.3 milyon kişi
arttı. Böylece konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden oluşan bireysel kredilere borçlu kişi
sayısı 34.5 milyona çıktı.
YÜZDE 36 ARTIŞ
Türkiye'de pandeminin başladığı 2020 Mart ayından 2021 Mart ayına kadar geçen bir
yıllık süreçte hane halkının bankalara, finansman ve finansal kiralama şirketlerine
borcu yüzde 36 artışla 899 milyar TL'ye ulaştı.
TBB verilerine göre, yılın ilk üç ayında 400 bin kişi daha ihtiyaç kredisi kullandı, hacim
ise 16.8 milyar lira arttı. Böylece Mart 2021 itibarıyla 28.3 milyon kişinin toplam ihtiyaç
kredisi borcu 412 milyar liraya çıktı.
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Eski bir bankacı olan ekonomist Erol Taşdelen, yılın ilk çeyreğinde borçlanmanın
devam ettiğine dikkat çekti. Pandemi döneminde verilen düşük faizli kredilerin destek
gibi yansıtıldığını belirten Taşdelen, 2021'de artan faizlere rağmen vatandaşın
mecburen borçlanmaya devam ettiğini söyledi.
BORÇ SARMALINDA
Bankalara olan bireysel kredi borçlarının 2002'de 6.3 milyar TL olduğuna işaret eden
Taşdelen, “Faizlerin yükselmesine rağmen ihtiyaç kredisi kullanımının devam ettiği
görülüyor.
2021'nin ilk üç ayında bireysel kredi borcu 28.2 milyar TL daha artmış. 2019 sonuna
göre borçlanma yüzde 45.9 arttı. Vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına
girdi” dedi.
7 ayda 1.5 milyon kişinin cüzdanına kredi kartı girdi
TBB verilerine göre kredi kartı kullananlardaki artış da dikkat çekiyor. 2020 Eylül
itibarıyla ilk kez kredi kartı kullananların sayısı ortalamaların oldukça üzerinde artıyor.
Verilere göre, 7 ayda 1.5 milyon kişi ilk defa bireysel kredi kartı kullanımına başladı.
Böylece kredi kartı borcu olanların sayısı geçen yıl eylüle kadar 26 milyon kişi
düzeyinde seyrederken, 28.2 milyona çıktı. Artan gecikme faizine rağmen Mart
2020'de 116.1 milyar lira olan kredi kart borçları bir yılda 154.4 milyar liraya ulaştı.
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TÜSİAD Başkanı Kaslowski’den
uyarı: Türkiye’nin neden AB pazar
avantajını kaybettiğini açıkladı
AB’nin imzaladığı her yeni ticaret anlaşmasıyla Türkiye’nin AB pazarı için
göreli avantajını kaybettiğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı Simone
Kaslowski, “Sanayi standartları, küresel ticaret dengeleri, çevresel ve
dijital kurallar bağlamında AB ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin mevcut
çerçevede ilerlemesi imkansız hale geliyor” dedi. Kaslowski ayrıca ulusal
eylem planı hazırlanması önerisinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ulusal eylem planı hazırlanması önerisinde bulunan Kaslowski, “Türk özel sektörü
olarak bu yönde hedefleri belirlemek ve uygulamaya geçişte seferber olmaya her
zaman hazırız” dedi.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine değinen Kaslowski, “Salgın dönemine
de daha rekabetçi, öngörülebilir ve yatırım cazibesi yüksek bir Türkiye olarak
girmiş olurduk. Gerek AB’den gerekse bizden kaynaklanan sebeplerle bu fırsatı
kullanamadık. Tüm dünyanın dönüşüm içinde olduğu bu dönemde artık bu
konuda gecikme lüksümüzün olmadığına inanıyorum” dedi.
AB’nin imzaladığı her yeni ticaret anlaşmasıyla Türkiye’nin AB pazarı için göreli
avantajını kaybettiğini vurgulayan Kaslowski, “Sanayi standartları, küresel ticaret
dengeleri, çevresel ve dijital kurallar bağlamında AB ile ekonomik ve ticari
ilişkilerimizin mevcut çerçevede ilerlemesi imkansız hale geliyor” diye konuştu.
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Altında dolar ve kripto para etkisi.
Fiyatlarda büyük sürpriz
Kripto paraların çakılması, dolar hız kesmesi ve enflasyon endişesi
sonucunda altın yeniden yatırımcının güvenilir limanı oldu. Son 1 ayda
100 dolar artan ons altında pusula uzmanlara göre 1.900 doların üzerine
işaret ediyor. Fakat 'tahvil faizindeki kademeli artış baskı yaratabilir'
uyarısı yapılıyor.

Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre; küresel piyasalardaki karışıklık sonucunda
kazanan ‘güvenilir liman’ altın oldu. Altın, küresel toparlanmanın sekteye
uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayıları ile
beraber son dört ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Uzmanlara göre
‘güvenli liman’ talebiyle 1.890 dolara kadar ulaşmayı başararak yeniden moda olan
altının pusulası 1.900 doların üzerini gösteriyor. Bu yolda, değerli metalin önündeki
en büyük engel ise dolar ve artan tahvil faizi.
Doların hız kesmesinden ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons
fiyatı ocak ayı sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördü. Son 1 ay içinde fiyatlar
yüzde 5’ten fazla artarak 100 dolar çıktı. Yüzde 1.70 seviyesinin üzerini gören 10 yıl
vadeli ABD tahvil faizinin bu bölgede çok fazla kalıcı olmayarak yönünü yeniden
aşağı çevirmesi ve ABD’de göstergelerin beklentileri karşılayamayarak ekonominin
desteğe ihtiyaç duymaya devam ettiğini göstermesi ons altına yaradı. ABD Merkez
Bankası’nın son tutanaklarındaki ifadeler ise altında temkinli duruşa sebep oldu.
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Tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılması yönünde değerlendirmelerin yapılması
altının bundan sonraki rotasında izlenmesi gereken bir açıklama olarak öne çıktı.
Öte yandan altın kripto para piyasalarındaki sert düşüşten nemalanıyor. Başta Bitcoin
ve Etherium olmak üzere kripto paraların birkaç gün içinde yüzde 40’tan fazla değer
kaybetmesi, bu piyasadan çıkan paranın güvenli liman olarak altına yönelmesi
sonucunu doğuruyor. TD Securities analistleri, "Altın ETF’lerinden (borsa yatırım
fonları) aylarca süren çıkışların ardından, spekülatif yatırımlar geri dönmeye başladı.
Bu durum altında yukarı yönlü sert bir kırılmayı tetikleyebilir” ifadelerini kullanıyor.
1.900 DOLAR AŞILARSA RALLİ 2.072 DOLARA KADAR GENİŞLEYEBİLİR
Uzmanlara göre psikolojik bir bariyer 1.850 doların üzerinde kalınması yukarı yönlü
eğilimi destekleyebilir. Değerli metalde 1.875 seviyesinin üzerindeki kapanışlar
uzmanlara göre 1.900 / 1.915 dirençlerine doğru alımları tetikleyebilir. TD Securities,
ABD’nin verileri hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiği sürece altında 1.900 doların
kolay bir hedef olacağını söylüyorlar. Altında orta vade ise hedef 2020 zirvesi olarak
gösteriliyor. Sarı metalin 2020-2021 düşüş trendini kırdığını düşünen Commerzbank
analisti Karen Jones, sarı metalin yükselişini, geçtiğimiz yılki zirvesi 2.072 dolara
doğru doğru genişletmesini bekliyor. Altının ilk ana durağının Kasım 2020’de gördüğü
1.965 dolar olduğunu belirten Jones, bir sonraki başlıca hedef olarak geçen yılın
zirvesi 2.072 doları işaret ediyor. Uzun vadede ise altın fiyatlarının, bu seviyeleri
aşabileceğini öngörüyor. CE temkinli,1.600 $ beklentisini koruyor.
Fakat bu kadar iyimser konuşmayanlar da bulunuyor. Altına satış gelmesi halinde
1.860 ve 1.832 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Bu trendin
yeniden devreye girmesiyle uzun vadede 1.600 doların gündeme gelebileceği uyarısı
yapılıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin kademeli olarak yükselmeye devam ederek
altının önüne set çekeceğini düşünen Capital Economics analistleri, ons altının 2021
sonunda 1.600 dolara düşeceği yönündeki tahminlerine bağlı kaldığını kaydediyorlar.
BİTCOİN ÇAKILDI, ALTINA TALEP ARTTI
Kripto piyasalarındaki kriz altın için fırsat yaratmış görünüyor. JPMorgan Chase
analistleri, kurumsal yatırımcıların Bitcoin satıp altına geçiş yapmaya başlamış
olabileceğini söyledi. Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 20’den fazla değer kaybetti ve bir
ara 30 bin dolara kadar düştü.
Nisan’daki 64 bin 800 dolarlık rekorundan uzaklaşan Bitcoin yatırımcı baskısı altına
girdi. Kripto paraların piyasa değeri neredeyse 1 trilyon dolar eridi. Bu paranın bir
kısmının altına yöneldiği belirtiliyor. JP Morgan’a göre Bitcoin’de iki çeyrek dönemdir
devam eden yükseliş trendinin sona erdiğini düşünen yatırımcı geleneksel olarak
güvenli yatırım aracı olarak görülen altına geri dönüyor.
YENİ BİR BOĞA PİYASASI SİNYALLERİ
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Altında son haftalarda yaşanan yükseliş bazı uzmanlarca yeni bir boğa piyasasının
başladığı şeklinde yorumlanıyor. Correlation Economics yazarlarından Albert Sung,
ABD’de Sefalet Endeksi’nin yükseldiğini, altında kurumsal yatırımcıların yeniden
sahneye çıktığını, Çin ve Hindistan’ın altın alımlarını ikiye katlandığına dikkat çekerek
altında iki yıl sürmesi beklenebilecek bir boğa piyasasının sinyallerinin geldiğini
belirtiyor.
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Sağlık Bakanı Koca: 120 milyon doz
aşı için anlaşma tamam
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 120 milyon doz BioNTech aşısı
için anlaşma yaptığını belirterek, Haziran ayında 30 milyon doz aşının
Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların
karşısına geçti. Koca, Bilim Kurulu toplantısına öncekilerden farklı olarak Doktor Uğur
Şahin ve Özlem Türeci'nin de katıldığını belirtti. Koca şunları söyledi.
'Vaka sayımız 10 binin altına düştü'
"Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir
aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.
Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız
10 binin altına düştü. Düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz.
Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Doktor Uğur Şahin ve Özlem
Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi. Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor
olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an bizimle. Uğur
Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz.
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Uğur Şahin canlı yayınla bağlandı
Konuşmasına böyle bir imkan bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek başlayan
Şahin şunları söyledi:
"Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye
uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın
Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.
120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü Haziran ayının sonuna kadar
30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120
milyon dozu tamamlamak istiyoruz.
Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği
hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz. Üçüncü dozu
2022 yılı için öneriyoruz."
Bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini bildiren Koca,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl
yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz
vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki
süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın
aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor
olacağız."
Koca, ayrıca yaygın aşılamayla birlikte salgını gündemden çıkarmanın ana hedefleri
olacağını belirterek, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'den itibaren aşıyla birlikte
önlerini daha net görebildiklerini ifade etti.
Artık salgın öncesi döneme geçmek istediklerini vurgulayan Koca, "Bunun için de
vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken
dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi
geçirmesini özellikle, hassasiyetle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
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Yerli aşı çalışmalarında son durum
Bakan Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli
aşıda gelinen son durumla ilgili soruya Bakan Koca, şu yanıtı verdi:
"Yerli aşıyla ilgili, bildiğiniz gibi gönüllülerin faz-2 çalışması bitti ve faz-3'ün başlaması
da zannediyorum, önümüzdeki 2 hafta içerisinde yani haziranın başında
başlayabileceğimizi düşünüyorum. Düşünüyorum derken şunu kastediyorum. Bir
taraftan siz üretim yapıyorsunuz. Faz-3 için üretim yaparken bütün safhaların
başarıyla tamamlanması gerekiyor. Eğer kontaminasyon ve benzeri stabilasyon dahil
olmak üzere bütün sonuçları olumlu olursa, haziran başında biz, faz-3'e
geçebileceğimizi düşünüyoruz.
Bunun dışında, bildiğimiz gibi üç tane aşımız daha var. O üç aşıdan iki tanesi inaktif,
bir tanesi VLP aşısı. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum, önümüzdeki 2
veya 3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmalarının sonuçları görülerek, eğer
başarılı olursa faz-2'ye geçme durumu peyderpey başlamış olur ve faz-3'le birlikte,
inaktif olan ilk aşımızın, haziran başı başlanır. Bu süreçler başarıyla tamamlanırsa
eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda
ilk Türk aşımız, başarıyla gündeme gelebilir diye bekliyoruz ve yakın takip ediyoruz."
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İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze
Şeridi'nde ateşkesi onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese
gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı
bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana
devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul
ettiği ve yerel saatle 02.00'da ateşkesin yürürlüğe gireceği bildirildi.
İsrail basınında yer alan habere göre, Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle
kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer
aldığı ifade edildi.
Öte yandan BBC İsrail ile henüz ateşkesin saati konusunda bir anlaşma olmadığını
duyurdu.
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi
görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.
Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk,
39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.
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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara Peker
tepkisi: Soylu Erdoğan'dan talimat
almadan su bile içemez

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soylu’nun Erdoğan’dan izinsiz ‘su bile içemeyeceğini’ ifade
ederek, organize suç örgütü lideri Sedat Paker’in iddialarına ilişkin “En tepedeki
insan, Türkiye’de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor orada. Bu adam kim ya? Bu
kokudan memnun anlaşılıyor” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
açıklamalarına ilişkin, “Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, her taraf kirlenmiş;
en tepedeki insan, Türkiye’de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor orada. Bu adam kim
ya? Bu kokudan memnun anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.
Sözcü TV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu, "514 kilo, 600 bilmem kaç kilo kokain
bulacaksınız; ortada dava yok ya, suçlu yok” diyerek, şunları söyledi:
Siyasi güç. Bütün yetkiler kimde? Süleyman Soylu'da mı? Su bile içemez
Erdoğan'dan talimat almadan. Nereden alıyor talimatı? Erdoğan'dan alıyor. Doğrudan
doğruya oradan alınıyor. Dava açılmıyorsa, bir gazeteci bunu saptıyorsa, bu ülkenin
emniyet güçleri bunu bilmez mi? Bal gibi bilirler.
Gemide önce arama yapılıyor, ‘suç unsuru yok, hiçbir şey yok burada' deniyor. Ama
bir emniyet mensubu, ‘hayır bir daha arayın' diyor, arıyorlar ve buluyorlar. Dava
açılmıyor. Allah bilir o emniyet müdürü nereye atanmıştır şimdi! Siyasi destek
alınmazsa mafya böyle at koşturmaz Türkiye coğrafyasında.
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Eğer siyasi desteği varsa mafya yürür, at koşturur, siyasetçiyi besler, onun
finansmanını yapar, ‘sen merak etme, ben sana her türlü desteği vereceğim' der.
Eğer bu noktaya Türkiye'yi taşıdılarsa, ki taşındı bu noktaya, asıl felaket buradadır.
“TÜRKİYE'NİN BÜTÜN BÜROKRASİSİ ADETA KİLİTLENMİŞ VAZİYETTE”
Kılıçdaroğlu, ‘Özellikle Süleyman Soylu'yu hedef alan iddiaların sonucunda bir şey
bekliyor musunuz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:
Ne olacak ki? Dava açılmadı, birisi kalkıp o savcıya sordu mu, ‘arkadaş sen niye
dava açmadın?' Bürokrasi görevini yapamıyor. Çünkü siyasi otorite, bürokrasinin
görev yapmasını engelliyor. Gayet açık söyledi değil mi sayın Cemil Çiçek; ‘Bu
şikayete bağlı bir suç değildir, bunun yüzde biri dahi gerçek olsa tam bir felakettir.
Savcıların derhal harekete geçmesi lazım.' Harekete geçen savcı oldu mu? Hayır.
Niye geçmedi? Bir kişiye bakıyorlar… Talimat gelirse harekete geçecekler. Talimat
gelmezse herkes susuyor. Böyle bir devlet yönetimi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç
olmadı. Böyle bir devlet yönetimi dünya tarihinde de yoktur.
Türkiye bu kadar köşeye sıkışmış değildir. Türkiye'nin bütün bürokrasisi adeta
kilitlenmiş vaziyette. Bir kişiye bakıyorlar. Böyle bir rezalet tarihimizde yaşamadık.
Devleti bir kişiye teslim edebilir misiniz ya? Konuşuyor mu Erdoğan? Asla
konuşamaz. Bu konuda soru soruluyor mu? Asla soru da sorulamaz. Ne zaman
konuşur? İşine geldiği zaman konuşur.
“LAĞIM PATLAMIŞ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURUYOR”
Kılıçdaroğlu, “Erdoğan neden susuyor sizce?” sorusuna ise şöyle karşılık verdi:
Ben de merak ediyorum. Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, her taraf
kirlenmiş; en tepedeki insan, Türkiye'de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor orada. Bu
adam kim ya? Bu kokudan memnun anlaşılıyor…
Patlayan lağımın kokusundan memnun, öyle anlaşılıyor. Çağırıp sordu mu İçişleri
Bakanı'na, ‘arkadaş ne oluyor?' diye. Sormadı ve konuşmadı. Belki sorsa diyecek ki,
‘sen talimat verdin, ben de gereğini yaptım.
“TÜRKİYE'Yİ BU HALE GETİRENDEN TÜRKİYE'Yİ KURTARMAMIZ LAZIM”
Türkiye'yi bu hale kim getirdi ona bakacağız. Asıl sorulması gereken soru budur.
Türkiye'yi bu hale getirenden Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Türkiye'yi yeniden bir
hukuk devleti yapmamız lazım.
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Türkiye'de mafyanın cirit attığı, at koşturduğu bir zemin olmaktan Türkiye'yi
kurtarmamız lazım. Bunu demokratik yollarla yapacağız.
Erdoğan eğer Türkiye'yi seviyorsa, 83 milyona karşı minnet duyuyorsa Erdoğan'ın
şunu demesi lazım: ‘Seçim. Ben halktan yeniden güven oyu istiyorum.' Bunu
söylemesi lazım. Niye susuyor Erdoğan? Niye konuşmuyor? Ben konuşuyorum, o da
konuşsun.
Soylu konuşuyor, o da konuşsun. Böyle bir rezalet çıktığı zaman eğer bir ülkenin en
tepe noktasında ve bütün yetkileri kendi üzerine almış bir kişi, bunu davet edip,
‘beyim bu rezalet nedir?' diye nasıl soramaz ya? Sorması lazım.
AKŞENER'E YÖNELİK SALDIRIYA TEPKİ: KESİNLİKLE ORGANİZE
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize’de karşı karşıya kaldığı provokatif
eylemlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Siyasetçinin görevi nedir? İktidara gelip, ülkeyi yönetmektir ve bunun için de halka
gitmektir, halkı dinlemektir, var olan sorunları saptayıp, sorunların çözümlerini halka
anlatmaktır. Eğer siyasetçinin görevi buysa, vatandaş ister dinler, ister dinlemez; ister
oy verir, ister oy vermez. Ama bir siyasi parti liderine saldırıda bulunmak, onun
konuşmasını engellemek asla kabul edilemez. Yapan kişiler, demokrasi kültüründen
nasibini almamış kişilerdir.
“KABAHAT ÜLKEYİ BU HALE GETİRENDE”
Meral hanım Rize'ye gidiyor; sorunlar var, sorunlara sahip çıkmak istiyor, çözüm
üretmek istiyor, vatandaşla konuşmak istiyor, esnafın derdini dinlemek istiyor. Esnaf
gerçekten perişan vaziyette. Bir partinin genel başkanın da bu hareket, davranışı
zaten olması gereken bir davranış. Siz ama tahammül edemiyorsunuz, ‘buraya niye
geldin' diyorsunuz ve eleştiriyorsunuz veya onun konuşmasına veya siyasi görevini
yapmasına engel oluyorsunuz. Kabul edilebilir bir olay değil. Doğru değil. Onlara
kabahat bulmuyorum, ülkeyi bu hale getirende asıl kabahat.
Provokatif eylemlerin ‘organize’ yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kesinlikle
organize. Bu insanlar önceden bir yere yerleştirilir, ‘genel başkan buraya gelecek'
denir, ‘siz şu protestoları yaparsınız' denir. Bazen parayla tutulur, bazen militan
olarak görevlendirilir. Maalesef bunlar zaman zaman oluyor. Olmaması en büyük
dileğimiz. Bu ülkeye demokrasi gelecekse herkesin düşüncesine hepimizin saygı
duyması lazım. Bu ülkede demokrasi algısını güçlendirmek istiyorsak ve Türkiye'yi
dünyaya rezil etmek istemiyorsak, siyasi partilerin konuşmalarına izin vermemiz
gerekir. Doğrusu da budur” diye konuştu.

18

21.05.2021

Akşener’den provokasyon tepkisi:
Çirkinlikler 'Abbas yolcu'nun bir
örneği

Rize'de karşılaştığı provokatif eylemlerin ardından İstanbul'a dönen İYİ Parti lideri
Akşener, "5 müteahitten birinin cebine tekrar para doldurmak üzere ormanların
mahvedilmesi, o kadınların ve köylülerin emeklerinin mahvedilmesinin
unutturulmasına, örttürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu çirkinliklerin tamamı, 'Yol
yakın, Abbas yolcu'nun bir örneğidir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağına
karşı direnen köylüleri ziyareti ve Çayeli ilçesinde esnafı ziyareti sırasında bir grubun
provokatif eylemleriyle karşılaşmasının ardından ziyaretini sonlandırıp İstanbul’a
döndü.
Yeşilköy Atatürk Havalimanı’na gelen Akşener, burada açıklamalarda bulundu.
Akşener, partisinin İstanbul il teşkilatı tarafından karşılandı.
“YOL YAKIN, ABBAS YOLCU”
Yaşanan provokatif eylemlere ilişkin Akşener, şunları söyledi:
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Taş ocağına karşı hakkını korumaya çalışan, sesini duyurmaya çalışan köylülerin
durumunu görmek üzere gitmiştik. Kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak
amacıyla gitmiştik.
Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın
yanında durma eylemimizi örtemedi. Örtemeyecek. Çirkinlik, sahibini çirkinleştirir.
Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. O insanların aradıkları haklarının örtülmesine
müsaade etmeyeceğiz. 5 müteahhitten birinin cebine tekrar para doldurmak üzere
ormanların mahvedilmesi, o kadınların ve köylülerin emeklerinin mahvedilmesinin
unutturulmasına, örttürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu çirkinliklerin tamamı, ‘Yol
yakın, Abbas yolcu’nun bir örneğidir.

NE YAŞANDI?
Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. AK Partili bir
grubun protestosu üzerine ortalık karıştı. Protestoculardan birinin Akşener'e "PKK'yla
işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" demesi tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine
Akşener "Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri'yi
ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan"
diyerek cevap verdi.
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Yabancı “Dönsem mi, dönmesem
mi” diye fal bakıyor!

Alaattin AKTAŞ
21 Mayıs 2021 Cuma

✔ Merkez Bankası'ndaki başkanlık operasyonu sonrası ilk iki hafta
Türkiye'den kaçarcasına uzaklaşan yabancı yatırımcı ürkek bir şekilde yavaş
yavaş yeniden dönüyor. Oysa "fiyatları düşürerek ve kuru artırarak" yabancıya
dönmeleri için adeta kırmızı halı sermiş olduk...
Merkez Bankası 18 Mart’taki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi artırdıktan
hemen sonra Başkan Naci Ağbal’ın çok sürpriz bir şekilde görevden alınarak yerine
Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesiyle birlikte özellikle yabancı yatırımcılarda oluşan
Türkiye’ye dönük kuşkular bir türlü giderilemiyor.
Bu görev değişikliği operasyonuyla birlikte başlayan Türkiye’den kaçış, özellikle ilk iki
hafta rekor düzeylerde döviz çıkışına yol açmıştı.
19-26 Mart haftasında 1.9 milyar dolarlık, 2 Nisan’da biten haftada ise 505 milyon
dolarlık çıkış olmuş ve Türkiye, bir çırpıda 2.4 milyar dolar kaybetmişti.
Aslında ne kadar tuhaf; böylesine bir çıkışa ve beraberinde kurun bir anda
zıplamasına yol açan operasyona niye gerek duyulduğu da hala pek anlaşılabilmiş
değil.
Sorun, Merkez Bankası’nın 18 Mart’ta faizi yüzde 19’a çıkarmış olması ise, soru,
hala bu faizin niye aşağı çekilmediğidir.
Yok eğer sorun, faizin yüzde 19'a çıkarılmış olması değil ise, soru, Türkiye'nin
milyarlarca dolarına mal olan ve kurun yaklaşık yüzde 15 yükselmesi yüzünden
ülkenin ciddi bir maliyet ödemesine yol açan bu operasyona niye gerek
duyulduğudur.
Şu meşhur söz geliyor akla...
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Doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor!
Bir gerekçe yok, en azından bizim bildiğimiz bir gerekçe yok!
Yabancı hala ürkek!
Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki operasyon sonrası Türkiye’yi kaçarcasına terk
eden yabancı yatırımcı daha sonra yeniden dönüş sinyalleri vermedi değil.
Yabancılar adeta fal bakıyor gibi; “Türkiye’ye dönsem mi, dönmesem mi” diye... O
iki haftadaki panik atlatıldıktan sonra yabancılar Türkiye’yi gözler hale geldi. Ne öyle
çok yoğun bir çıkış yaşanıyor, ne de kayda değer bir giriş oluyor.
Merkez Bankası’nın veri açıklamasında bayram tatili dolayısıyla bir haftalık gecikme
oldu ve henüz mayısın ilk haftasına ilişkin sonuçları biliyoruz. İkinci hafta verileri de
bugün açıklanacak. Ama gözlenen şu; nisanın son haftası ile mayısın ilk haftası
toplamında küçük bir giriş söz konusu. Bu durum hem hisse senedi için geçerli, hem
iç borçlanma senedi için.
Yabancı yatırımcı tedirginliğini bir türlü atamıyor. Haksız olduklarını söylemek
mümkün mü? Merkez Bankası’na ilişkin bakışın değişmesini sağlayan Ağbal’ın
görevden alınması bu kaygıların iyice depreşmesine yol açtı. Şimdi yüzde 19'da sabit
tutulmakta olan faizin bir süre sonra yine ekonominin gerekleriyle hiç uyuşmayacak
bir adım atılarak hızla aşağı çekilmeyeceğinin garantisini kim verebilir ki? Bu da
haliyle "bekle gör” politikası izlenmesine yol açıyor.

NORMALDE YABANCININ KOŞA KOŞA GELMESİ GEREKİR
Aslında 22 Mart’taki başkan değişimini izleyen iki haftada yaşanan 2.4 milyar dolarlık
kaçıştan sonra Türkiye’ye dönüş yeniden avantajlı hale geldi. Örneğin 19 Mart’ta
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7.27’ye kadar gerileyen dolar, bir hafta sonra 8.30 dolayındaydı. Elindeki menkul
kıymeti satıp doları 7.27’den alan ve bir süre kenarda bekleyen yabancı için aynı
doları bu kez tekrar getirip 8.30’dan TL’ye geçmek kadar avantajlı ne olabilir?
Buna ek olarak bir de faiz yükseldi; yani menkul kıymetler ucuzlamış oldu. 100 lira
nominal bedelli bir kağıdı örneğin 85 liradan sat, eline geçen TL’yi yaklaşık 7.30’dan
dolara çevir; birkaç hafta sonra gel aynı dövizi bu sefer 8.30’dan TL’ye çevir ve 85
liraya sattığın kağıdı da 82’ye ya da 83’e geri al.
Katmerli karın bir de hisse senedi boyutu var tabii ki. Kur avantajı orada da aynen
geçerli, hisse senedi fiyatlarının ucuzlaması da ikinci bir avantaj.
Bu dış güçler işini gerçekten biliyor. Ama içeriden de sanki birileri yardımcı
oluyor!
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Derece/maaş yükseltmek için
“diploma” lazım!

Ferit Barış PARLAK
21 Mayıs 2021 Cuma
8 milyon üniversite öğrencisinin…
2 milyondan fazlası 30 yaşından büyük!
1 milyondan fazlası ise 25-30 yaş aralığında…
*

*

*

Üniversite diploması:
Memurluğa başvuru evrakı!
Veya kamuda çalışanların derece/kademe/maaş yükseltme aracı!
Veya…
*

*

*

Oysa…
İhtiyaç duyulan:
Nitelikli, teknik, geliştirebilen, üretebilen, çabalayan gençler…
*

*

*

Okullarımız aracılığıyla arza sunulan ve sunulacak olan:
(Çoğunlukla) Ailesine/çevresine iş aratan gençler…
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*

*

*

15-34 yaş grubundaki işsizlerin haricindeki 11 milyon gencin iş gücünde dahi
olmaması bu yapıya dayanıyor…
Bu yaş aralığındaki 24.3 milyon gençten sadece yüzde 44.3’ünün çalışıyor olması da
bu yapıya dayanıyor…
Tükettiğimiz kadar üretemememiz de bu yapıya dayanıyor…
Ürettiğimizden çok daha fazlasını tüketmemiz/tüketecek olmamız da bu yapıya
dayanıyor…
Üretmekten ziyade tüketmeyi düşünmemiz de bu yapıya dayanıyor…
Üretenin zarar edişi, üretimden soğuması, bu nedenle üretim kabiliyetini yitirmeye
başlaması da bu yapıya dayanıyor…
*

*

*

Bu yapının getirdiği noktayı da…
Götüreceği noktayı da…
Türkiye’nin enflasyonu, faizleri, kur seviyesi, borçlanması, bütçe/dış ticaret gibi
açıkları, rezervleri çok net biçimde anlatıyor…
VELHASIL…
Üç hayati meselemiz var…
15-34 yaş arasında, çalışan 11 milyon gencin verimliliğini, acilen artırmak…
15-34 yaş arasında, çalışmayan 14 milyona yakın genci, zamanla ekonomiye
kazandırmak…
İlk iki sorunun oluşmamasına veya çözümüne zemin hazırlayacak: Diplomayı evrak
olmaktan çıkarıp, niteliğini/itibarını artırmak…
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Abdulkadir Selvi

Ne oldu HDP, cevap ver bakalım
21 Mayıs 2021
HDP Genel Merkezi’nden 17 Mayıs Pazartesi günü bir açıklama yapıldı.
Buyurgan bir dille Hürriyet’in ve benim yalanımızı düzeltmemiz ve Demirtaş’tan
özür dilememiz isteniyor.
Yalan neymiş?
Ben, Demirtaş’ın, HDP’nin hükümette yer alması için yapılan pazarlıkların ipucunu
veren değerlendirmesini yansıtmışım. Gazeteciler her zaman demeçleri yazmazlar,
kulis haberciliği diye bir şey vardır. Birçok şeyin perde arkasını da kulis haberlerinden
okuruz. Kulis haberciliği, gazeteciliğin esasıdır.
Demirtaş, HDP’nin hükümette nasıl yer alacağını anlatıyor. Ne diyor?
Ortak cumhurbaşkanı adayı diyor. Peki Demirtaş kim? Hem 2014 seçimlerinde hem
2018 seçimlerinde HDP’nin resmi cumhurbaşkanı adayı.
ORTAK ADAY MODELİ
Ortak aday dediğine göre demek ki Demirtaş, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı
adayı olmayacak. Geçen seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak için Abdullah Gül’ün
ortak adaylık önerisini reddeden Meral Akşener de bu kez aday olmayacağı sinyalini
veriyor.
Peki bu durumda siyasi kulis yazarı olarak benim bu veriler ışığında 2023 seçimlerine
dönük bir projeksiyon yapmamın neresi yanlış?
HDP İKNA EDİLMİŞ
Belli ki mutfakta birileri muhalefetin 2023 seçimlerinde ortak aday çıkarması işini
pişiriyorlar. Millet ittifakının resmi ortağı olmayan HDP’yi de buna ikna etmişler.
Bu önemli bir gelişme değil mi? Olmaz mı? 2023 seçimlerine damgasını vuracak en
önemli gelişmelerden biri.
YEREL SEÇİMDE HDP KATKISI
HDP son yerel seçimlerde batıdaki büyükşehirlerde belediye başkan adayı
çıkarmayıp AK Parti karşısındaki adayları destekledi. HDP’nin desteği etkili olmadı
mı? Millet ittifakı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin’de HDP’nin desteğiyle
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seçim kazanmadı mı? HDP’nin desteğiyle 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi
CHP’nin eline geçti.
HDP NE KARŞILIĞI İKNA EDİLDİ?
2023 seçimleri için Türkiye’nin kader seçimi yorumu yapılıyor. Bu değerlendirmeye
ben de katılıyorum. 2023’e giderken HDP’nin tavrı çok belirleyici olacak. O nedenle
HDP’nin ortak cumhurbaşkanı adaylığına nasıl ikna edildiği noktası büyük önem arz
ediyor. Hatta 2023’e giderken en önemli sorulardan birini oluşturuyor. HDP ne
karşılığında ikna edildi?
KILIÇDAROĞLU’NUN LİDERLER KABİNESİ ÖNERİSİ
Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun kısa bir süre önce gündeme getirdiği “liderler
kabinesi” formülünü hatırlamakta yarar var. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı millet
ittifakından olunca cumhurbaşkanı yardımcıları da Meclis Başkanı da millet
ittifakından olacak. Temel Karamollaoğlu da Meral Akşener de Gültekin Uysal
da yönetim kadrosunda olacak” demişti.
Bunun bir eksiği var. O da HDP. Kemal Bey bu aşamada İYİ Parti ve CHP’nin duyarlı
tabanını ürkütmemek için HDP’yi gündeme getirmiyor.
DURSUN ÇİÇEK - GÜRSEL TEKİN
Kılıçdaroğlu’nun söylemediğini Dursun Çiçek ile Gürsel Tekin itiraf etti.
CHP’li Dursun Çiçek, “HDP’den bir iki isme bakanlık verilebilir” dedi. Gürsel
Tekin, “Meclis’te HDP’li bir başkan vekili var. Kabinede neden bir bakan
olmasın?” diyerek öneriye destek verdi.
HDP’Lİ BAKAN NEDEN ÖNEMLİ?
HDP’li bakan konusu neden bu kadar önemli? 2023 strateji açısından en önemli
kilometre taşlarından biri de o açıdan önemli.
Düne kadar PKK’lı teröristleri devlete bakan yaptırmayız diyen İYİ Parti cephesinde
dahi bir yumuşama hissediliyor da o yüzden önemli.
Dursun Çiçek ne diyor? İYİ Parti’nin milletçi tabanını da ürkütmeyecek isimler olabilir
diyor.
HDP DEVLETTE
Puzzle’ın parçalarını bir araya getirdiğimizde bir fotoğraf ortaya çıkıyor. O fotoğrafın
tek bir adı var. O da HDP devlette...
Ben HDP’nin meşru siyasetin içinde olmasını, Meclis’te temsil edilmesini hep
önemsedim. Ama bu 2023 seçimlerinde HDP’nin devlet yönetimine taşınması
projesini görmeme engel değil.
DİLİMİZ KÜRTLERİ İNCİTMEMELİ
HDP’li bakan tartışmasını yaparken bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu tartışmayı
Kürtlerimizi incitmeden yapmalıyız. Çünkü bizim Kürtlerimiz kıymetlidir. Nasıl ki PKK
ile Kürtler arasına bir çizgi çiziyorsak, HDP’li bakan işini tartışırken de Kürtlerle ilgili
özenli bir dil kullanmalıyız. Bu ülkede Kürt cumhurbaşkanı da oldu, başbakan da.
Bizim öyle bir takıntımız yok. Ama 2023’te Erdoğan’ı tasfiye etmek için “PKK’nın
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siyasi uzantısı” denilen HDP ile ittifak planlanıyor, HDP’li bakan formülü
hazırlanıyorsa buna kayıtsız kalamayız. Bu kimin kimle ittifak yaptığını göstermesi
açısından önemli bir adımdır.
DEMİRTAŞ’A DÖNERSEK
Ben kulis yazısında ne yazdım? Demirtaş’ın “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç
cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç
bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler.
Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi
bir bakanlık olabilir” dediğini yazdım.
HDP bunun yalan olduğunu ve özür dilemem gerektiğini iddia etti.
SOYLU’DAN HDP’Lİ BAKAN ÇIKIŞI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT’deki yayında HDP’li bakan konusunu bir ileri
aşamaya taşıdı.
Hiçbir yoruma girmeden, Süleyman Soylu’nun açıklamalarının aynen aktarıyorum.
Soylu ne diyor?
“Fikrim yok, bilgim var. Peki kim pişiriyor bu işi, nerede pişiyor? Bilgim var
diyorum değil mi? Mesele sadece bakanlık değil, başka işler de var. İki
bakanlık. Yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Birisi başkan yardımcılığı. Direkt Kandil,
buradaki iş tutanlarıyla. Öteki Kültür ve Turizm Bakanlığı” diyor.
SOYLU AYRINTI VERİYOR
Soylu, yayında birlikte olduğu gazetecilere, bakanlığa gelirlerse belgeyi de
göstereceğini söylüyor. Bu denli iddialı. Belgeye dayalı konuşması, İçişleri Bakanı’nın
açıklamalarına kulak vermemizi gerektiriyor. Soylu, ayrıca ayrıntı veriyor. “Bize ilk
etapta İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi bakanlıkları vermezler. Kim
konuşmuş, ne konuşmuş, nasıl konuşmuş, talep nereden gelmiş, teklif nereden
gelmiş? Altını oluşturmuşlar. Ve bitmiyor. Yok derlerse can yakarım” diye
konuşuyor.
HDP’NİN DEVLETTEKİ YERİ
HDP’yi sadece hükümete değil, devlete taşımayı hedefleyen modeli ise Soylu şöyle
anlatıyor: “Sonra yetmedi. Diyor ki valiler ve kaymakamlar diyor. Aman diyor iyi
çalışın diyor. Bunlara yönelik hükümeti şekillendirmeliyiz diyor. Bürokraside
adamlar oluşturmalıyız diyor. Her bakanlıkta bakan yardımcımız olması lazım
diyor. Bunu kim diyor? Kandil ve Kandil’in buradaki uzantıları diyor. Ben
bakanlık ismi veriyorum. Başkan yardımcılığı.”
NE OLDU HDP?
Ben yazınca esip kükreyen HDP, hadi İçişleri Bakanı Soylu’nun iddialarına yanıt ver?
Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, “Ne oldu Paşinyan?” cümlesini
ödünç alarak ama aynı ses tonu ve tavırla seslenmek istiyorum. “Ne oldu HDP?”
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Esfender KORKMAZ

Kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk!..
21 Mayıs 2021 Cuma
Ekonomi, kriz dönemlerinde yavaşlasa da çarklar dönüyor. Bazı kesimlerin hayat
standardına bakarsak, bu standartların TÜİK tarafından açıklanan fert başına gelirin
daha üstünde olduğu anlaşılıyor. Bunun nedenlerinden birisi yeraltı ekonomisinin
ekonomi içindeki payının yüksek olmasıdır.
Son günlerde sosyal medyada ortaya çıkan mafyasal ilişkiler de aynı kapıya çıkıyor.
Kayıt dışı ekonomi veya yeraltı ekonomisi devletten gizlenen kayda geçirilmeyen ve
bu sebeple denetlenemeyen faaliyetlerdir. Yeraltı ekonomisi kapsamına giren
ekonomik faaliyetler arasında uyuşturucu madde yapımı ve satışı, insan kaçakçılığı,
silah kaçakçılığı, her türlü kaçakçılık, yasal ancak faturasız mal satışı, vergi kaçırmak
amacıyla yürütülen ekonomik faaliyetler ve devlette yolsuzluk ve rüşvet girer.
Kayıt dışı faaliyetler kayıt dışı istihdamı artırır. Uygulamada Milli Gelir hesap
tahminlerine yansımaz.
Dünyada kayıt dışı faaliyetler terörün finansmanında da kullanılıyor.
Kayıt dışı ekonomi, mevcut vergi mükelleflerinin hem daha çok vergi vermesine, hem
de kayıt dışı ticaret ve istihdam alanlarında haksız rekabet oluşmasına yol açar.
Kayıt dışı ekonominin, ekonomik ve sosyal nedenlere bağlamak doğru değildir. Tek
doğru olan, güvenlik güçlerinin denetimde zayıflığı veya devlet-mafya ilişkileridir.
Bunun yanında, enflasyon belirsizlik yarattığı için, yüksek vergi yükü vergi kaçırma
riskine değer görüldüğü için ve işsizlik işçinin mecbur kalması nedeni ile kayıt dışı
faaliyetlerin artmasına neden olur.
Uyuşturucu kaçakçılığı, insan hayatını ve toplum düzenini bozar. Bu nedenle
caydırıcı müeyyideler önemlidir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesi uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin
ülkeye sokulması veya ülke dışına çıkarılmasının suç olduğu açıkça belirtilmektedir.
Kanuna göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak,
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ithal veya ihraç edenlere 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ve 20.000 gün kadar ek
adli para cezası verilir. Uyuşturucu kaçakçılığının suç sayıldığı tüm ülkelerde oldukça
ağır cezalar uygulanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Suç Ofisi (UNODC) ölüm cezasına karşı olduğunu
belirtmesine rağmen halen dünyada, ABD de dahil olmak üzere 32 ülkenin
kanunlarında uyuşturucu kaçakçılığı suçuna idam cezası yer alıyor. Ancak bu ülkeler
içinde Malezya, Filipinler, Çin, İran, Sri Lanka, Vietnam, Endonezya, Singapur, Suudi
Arabistan gibi ülkeler uyuşturucu kaçakçılığı suçuna ölüm cezası uygulayan
ülkelerdir.
Türkiye Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her sene açıklanan yolsuzluk
endeksinde, 180 ülke içinde, 2010 yılında 59. sırada iken 2015 yılında 65 sırada ve
2020 yılında ise 40 puanla 86 sırada yer aldı.
2020 yolsuzluk endeksinde yolsuzluğun en az olduğu ülke 88 puanla Danimarka
birinci sırada ve yolsuzluğun en çok olduğu ülke ise 12 puanla Danimarka 179
(Sonuncu) sırada yer aldı.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği
Başkanı E. Oya Özarslan 2020 yılı sonuçlarını şöyle değerlendirmektedir:
"Türkiye yolsuzlukla mücadele konusunda endişe verici durumunu koruyor. Temelli
bir adım atmadığımız sürece de böyle olmaya devam edecektir."
Atatürk döneminde, Ardahan'ın bir köyünde bir köy eğitmeni, okul kapısı üstünde,
kapıyı tutturmak için çakılan mismarlardan (yassı çivi) ikisini çekmiş ve kendi evinde
kullanmış. Köye gelen müfettiş bu olayı zapta geçirmiş. Eğitmen hem ceza almış;
hem de işine son verilmiş. Bu olaya Ardahan'da devlet malına zarar verenlere
gözdağı için adam ''bir çivi için hapse girdi…'' derlermiş.
Devletin ilk işi yeraltı ekonomisini ve yolsuzluğu önlemektir. Eğer her yapanın
yanında kar kalırsa yeraltı ekonomisini ve yolsuzluğu önlemek imkanı kalmaz.
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İbrahim Kahveci

Oh oh!
Hadi biraz eğlenelim. Mesela son bir hafta içinde Cumhurbaşkanımızın müjdelerine
bakalım: 1 milyon 385 bin esnafa 1 yıllık Covid19 desteği açıklandı. Tamı tamına 4
milyar 600 milyon lira.
19 Mayıs gençleri ile sohbette ise geçen yıl Karadeniz’deki doğalgaz keşfine yeni bir
müjde eklendi: Akdeniz’de petrol keşfi...
Gerçi enerji arama gemimiz Antalya Limanında bekliyor ama biz petrolü gemi
olmadan da bulur ve müjdeleriz.
Nasılsa Ay’a 4 şeritli yol yapıyoruz. Yerçekimi yok, benzinli olmasa bile gaz ile Ay
yolculuğumuzu yapabiliriz.
Güzel müjdeler peş peşe geliyor.
Dün de akaryakıta ÖTV müjdesi geldi: Benzin ÖTV’sine %54,0; Motorin ÖTV’sine
%78,3 ve LPG ÖTV’sine %188,5 zam geldi. Pardon ya, fiyat ayarlaması...
Artık zam kelimesi yok. Zam yerine ‘fiyat ayarlaması’ diyoruz.
***
Mart 2021 itibari ile ülkemizde trafiğe kayıtlı 24 milyon 454 bin araç var. Bu araçların
13 milyon 294 bini otomobil. 5 milyon 563 bin ise kamyon-kamyonet, minibüs ve
otobüslerden oluşuyor. 1 milyon 976 bin ise traktörümüz var. Kalan 3,5 milyon civarı
da iki tekerlekli kuryeler...(Size hızla eve malzeme getirenlerin kullandığı araçlar)
Biz otomobillere bakalım: 3 milyon 293 bin benzinli otomobile karşılık 5 milyon 072
bin dizel yakıt kullanan otomobilimiz var. Kalan 4,8 milyonu aşkın araç ise LPG’li...
Kısaca dün akşam verilen müjde yaklaşık 24,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Dolaylı
olarak ise 83,5 milyonu...
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***
Gece yarısı kararnamesi sonrası benzin satışında 7,17 TL olan fiyat 7,67 TL’ye çıktı.
Motorinde ise 6,55 TL olan fiyat 7,22 TL’ye zamlanmış (pardon, ayarlanmış)
EPDK verisine göre (son veri Ocak 2021) yurtiçi satışlar (Ton);
Benzin türleri: 155.615,9
Motorin türleri: 1.963.093.8
Bu miktarları ortalama satışla (ocak fiyatı) kıyasladığımızda sadece ocak ayında
millet olarak benzin ve mazota 13,3 milyar lira para ödemiş oluyoruz. Burada
LPG yok tabii.
Yine ocak ayı fiyatına baktığımızda benzinde yüzde 33’lere ve motorinde yüzde
28’lere ulaşan bir ÖTV oranı görüyoruz. Ortalama yüzde 29’lara gelen bir ÖTV yükü
söz konusu.
Bütçede petrol ve doğalgaz (LPG dahil) ürünlerinden alınan ÖTV tutarı ocak ayında
4,3 milyar lira. Kaba hesapla bu tutarın 3,8 milyar lirası benzin ve motorinden geliyor.
Kalan kısım ise LPG ve diğer yakıt türlerinden.
Bütçe’de mart ve nisan aylarında akaryakıttan alınan ÖTV tutarı 1 milyar liralık
kayıpla 3,2 milyar liraya geriliyor. Nitekim ocak ayında 2,37 TL olan benzin ÖTV’sinin
Mart ayında 1,52 TL’ye gerilediği görülüyor (Eşel mobil sistem). Motorinde de 1,86 TL
olan ÖTV 1,26 TL’ye gerilemiş durumda. Kısaca ÖTV oranı yüzde 29 seviyesinden
Mart ayında yüzde 20’lere düşmüş oldu.
***
Şimdi son hesaba gelelim. Ocak ayındaki benzin ve motorin tüketimlerini baz
aldığımızda ve dün yapılan pompa fiyatlarındaki artışı bu tüketimle çarptığımızda
karşımıza şu sonuç çıkıyor.
155.615.882 litre benzinde 0,55 TL’lik zam yaklaşık 86 milyon lira;
1.694.093.778 litre motorine ise 0,67 TL’lik zam yaklaşık 1 milyar 135 milyon lira ile
toplamda 1 milyar 220 milyon lira aylık yeni ÖTV zammını hayatımıza katmış oldu.
Bu hesapla yıllık (12 aylık) ÖTV zammının toplam maliyeti yaklaşık olarak 14,6
milyar lira etmektedir.
1 milyon 385 bin esnafa verilen 4,6 milyar liralık desteğe karşılık bir gece yarısı
ÖTV zammı ile 14,6 milyar lira olarak geri alınmış oluyor.
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***
Nasıl? Mutlu muyuz?
Verilen 4,6 milyar liralık müjde 14,6 milyar lira olarak geri alınıyor.
Karadeniz’de doğalgaz bulduk müjdesinden sonra bu yıl her ay doğalgaza yüzde 1
zam geldi. Petrol müjdesinden sonra da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
Müjdelerin devam etmesini bekliyoruz.
Yoksa geçilmeyen köprülerin, gidilmeyen otoyolların parası nasıl çıkar?
5-10 Hazine garantili müteahhide çalışmayacağız da kime çalışacağız. Dış güçler
var, ezanlar susmayıp, bayrakların inmemesi için para lazım ama.
***
Elektrikli araç üretiyoruz dedik ama elektrikli araca yüklü bir ÖTV zammını yaptık.
Dün de en yüksek zammı LPG’ye uyguladık.
Vatan toprağına ARSA gözü ile bakış olursa elbette ağaca, çevreye de PARA
gözüyle bakabiliriz.
Ne çevresi... Ne doğası...
Evladının geleceğini satan ülkenin yönetiminden daha bekleyebiliriz.
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21 Mayıs 2021, Cuma

BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na
tazminat ödemeye doymuyor
Meğer muhalefet lideri olmak ne kadar kolay bir işmiş. Aklına estikçe iktidardakilere
çamur at. Sonuçta olsa olsa tazminat ödersin. Bunun başka müeyyidesi yoktur.
Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğundan bu yana 1.5 milyon
lira tazminat ödemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a...
Son olarak Man Adası belgelerine ilişkin CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinafın bozduğu ve yerel mahkemeye geri
gönderdiği davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira tazminat
ödemesine hükmetti.
TAZMİNAT BAĞIMLISI
Aslında Siyasi Partiler Kanunu'na bir madde eklense ve "Üst üste üç kez tazminat
ödeyen siyasi parti genel başkanı müstafi sayılır" denilse, daha sağlıklı olmaz
mıydı? Bu arada yeni bir tazminat bağımlısı daha gündeme geliyor. Son dakika
bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi
tazminat davası açtı. Meral Akşener, grup toplantısında "Netanyahu, Erdoğan'ın
İsrail versiyonudur" diyerek tepki çeken ifadelere imza atmıştı.
Bilindiği gibi CHP milletvekillerinin aylıklarından yapılan kesintilerle Kılıçdaroğlu'nun
kaybettiği tazminat davalarının bedelleri karşılanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi.
Rize'nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizdereli
vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar, Akşener'e, "Buraya neden geldiniz, çocuk
katilleriyle iş yapıyorsunuz. Provokasyon için mi geldiniz" dedi.
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