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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
22 Nisan 2021 Perşembe
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
3858)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3859)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık
Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3860)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve
Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3861)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye Maarif Vakfının Statüsü ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3862)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından
Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında
Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
3864)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından
Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının
Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı
Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3865)
–– Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş
Milletler Konvansiyonunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3866)
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
–– 20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak
Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3863)
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)
–– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İçin
Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3868)
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3869)
–– 2021-2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3870)
–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi Kapsamında Dış
Temsilcilik Niteliği Taşımayan Geçici Yurtdışı Teşkilatı Olarak 10 Yıllık Proje Süresiyle
Sınırlı Olacak Şekilde Kurulan ve Teşkilat Merkezi Lefkoşa Olan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Proje Müdürlüğünün Görev Süresinin 7/9/2031 Tarihine Kadar Uzatılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3871)
–– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi (Cumhuriyet Meydanı) Sınırları İçerisinde Yer
Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 3872)
–– Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Çayırönü (Yeşilmezra) Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan
Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 3873)
–– Denizli İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3874)
–– Denizli İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3875)
–– Tunceli İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3876)
–– Aydın İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3877)
–– Malatya İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3878)
–– Ankara İli, Ayaş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şıngırdaklıin Mağarası Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3879)
–– Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Soğanlı Köyü Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3880)
–– Antalya İli, Demre ve Finike İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Beymelek Kıyı Bandı
Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı
Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3881)
–– İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 31. Grup Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3882)
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–– Çankırı İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Çorak Yerler Fosil Lokalitesi Doğal
Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:
3883)
–– Edirne İli, Keşan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mecidiye Köyü, Uzunkum Koyu ve
İthalyan Koyu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi
Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3884)
–– Sivas İli, Gürün İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gökpınar Gölü Potansiyel Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3885)
–– “154 kV Karaman OSB-Ereğli Enerji İletim Hattı Projesi” ve “154 kV Çumra-Karaman
Brş. N. Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi” ile “154 kV (Karaman-Ereğli) Brş. N.-Karaman
OSB Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3886)
–– Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Taşınmazların, Hanlar Bölgesi Olarak Bilinen Alanda Yer Alan Hanların Meydana
Çıkarılması Amacıyla Yürütülecek “Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak
Gelecek Nesillere Aktarılması” Temalı Proje Çalışmaları Kapsamında Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3887)
–– Kayacık Projesi (GAP) Kapsamında Yer Alan Kayacık Sulaması 1. Kısım
(Kayacık+Doğanpınar) İnşaatının Tamamlanması Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen
Güzergâhlara İsabet Eden Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Doğanpınar ve Kaşyolu Mahalleleri
Sınırları İçerisindeki Taşınmazlar ile Malzeme Ocakları ve Depo Yerleri İçin İhtiyaç
Duyulacak Diğer Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3888)
–– Ardahan İli, Posof İlçesi, Merkez Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 143 Ada, 10
Parsel Numaralı Taşınmazın, İlçenin İhtiyacı Olan Atık Su Arıtma Tesisinin Yapımı
Amacıyla Posof Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3889)
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Ekli Haritada Kamulaştırma Bilgileri
ve Güzergâhı Gösterilen Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3890)
–– Sakarya İli, Erenler İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, E80 Otoyolu ile
D-100 Karayolundan Şehre Alternatif Giriş Sağlayacak Ulaşım Güzergâhının Açılması
Amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3891)
–– 154 kV Yaylaköy TM ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3892)
–– Konya İli, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, 2. Etap
TOKİ Konutlarının Ulaşım, Elektrik, İçmesuyu ve Kanalizasyon Bağlantılarının Yapılacağı
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Yolun İnşası Amacıyla Hadim Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3893)
–– Bazı Taşınmazların, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Sınırlarının Genişletilmesi Amacıyla
Uşak İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3894)
YÖNETMELİK
–– Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2016/1808 Başvuru Numaralı Kararı
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Çiğ sütte yeni fiyat uygulamasının
ayrıntıları
Gıda Komitesi'nin belirlediği, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ
süt referans fiyatı ilk kez kaliteye ve sınıflandırma esasına göre
belirlendi. Daha önce yağ ve protein oranına göre tek bir referans fiyat
belirlenirken, Mayıs ve Haziran dönemi için yağ ve protein değerlerine
göre A,B ve C sınıfı olmak üzere 3 ayrı fiyat açıklandı.

Ali Ekber YILDIRIM
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Ocak 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan "Çiğ
İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, çiğ inek sütü yağ ve protein
oranına göre 3 sınıfta değerlendirilecek. Çiğ süt referans fiyatı da bu sınıflamaya göre
yapılacak.
Tebliğde 2020 ve 2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022
yılından itibaren ise tüm illerde bu uygulamaya geçileceği bilgisine yer veriliyor.
Ancak 2022 yılı beklenmeden 1 Mayıs itibariyle ülke genelinde bu uygulamaya
geçiliyor.
Fiyat litre başına en yüksek 2.90 en düşük 2.80 lira
Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs-30 Haziran 2021 dönemi için çiğ sütte, A sınıfı için litre
başına 2 lira 90 kuruş, B sınıfı için 2 lira 85 kuruş ve C sınıfı için 2 lira 80 kuruş
referans fiyat açıkladı.
Ayrıca, Tarım ve Orman Baklanlığı, bu iki aylık dönemde litre başına üreticiye 30
kuruş destekleme primi ödeyecek.
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Üretici de sanayici de fiyattan şikayetçi
Çiğ süt üreticileri son iki ayda yem başta olmak üzere girdi fiyatlarının yüzde 12-15
oranında arttığını belirterek yapılan fiyat artışının bunu karşılamaktan çok uzak
olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kaliteli sütün ucuz olduğunu ileri süren üreticiler, yağ
oranı ve protein oranı yüksek süt üreten yetiştiricinin ödüllendirileceğine
cezalandırıldığını iddia ediyor.
Süt sanayicileri de maliyetlerinin çok yükseldiğini, market zincirleri ile yaptıkları
sözleşmeler nedeniyle bu fiyat artışını fiyatlara yansıtmalarının zor olacağını ifade
ediyor.
Sistem 8 yıldır tartışılıyordu
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, çiğ sütün
kaliteye göre sınıflandırılması ve fiyatın buna göre belirlenmesinin tam 8 yıldır
gündemde olduğunu ve tartışıldığını söyledi. Özder, telefon görüşmemizde şu bilgileri
verdi: " Biz 8 yıldır bu konuyu tartışıyoruz ve ilk uygulamaya ilişkin açıklama
yaptığımız gün Avrupa Birliği'nden çok önemli bir açıklama yapıldı. Avrupa Birliği, süt
ve süt ürünlerini birliğin belirlediği kriterlere uygun üretim yapanlardan alacağını ilan
etti.Tesadüfün bu kadarı olmaz dedirtecek bir durum bu. Yani, Avrupa Birliği, hangi
kriterlere göre üretim yapıyorsa ithal edeceği ürünlerin de o kriterlerle üretilmesi
şartını getirdi. Ülke olarak Avrupa Birliği'ne çok büyük ihracatımız olmayabilir. Fakat,
bu kriterleri ihracat yaptığımız diğer pazarlar da isteyecektir. Bu nedenle kaliteye göre
sınıflandırma ve fiyat çok önemli. Avrupa Birliği veya başka pazarlar için değil
kendimiz için doğru adım atarak bu kaliteyi sağlamamız gerekiyor."
Protein ve yağ tespit analizinde sorun olmaz
Üreticilerin süt analizi, yağ ve protein oranının belirlenmesi konusunda endişe
etmelerine gerek olmadığını belirten Özder: "Üretici sütünü birlik veya kooperatif
üzerinden sanayiciye satıyor. Analizler de anlaşmaya bağlı olarak yapılıyor.
Analizlerde şahit numuneleri alınıyor. Tarım Bakanlığı bunlar üzerinden de gerekli
denetimleri yapıyor. Damızlık birliklerinin belli sayıda analiz laboratuarları var. Süt
üreticileri birliği de bu konuda bakanlıktan destek alarak laboratuarlar kurmak istiyor.
Bu konuda bir sorun olacağını sanmıyoruz."dedi.
İki aylık dönem iyi değerlendirilmeli
İlk kez kaliteye ve sınıflandırma esasına göre fiyat uygulanacağını hatırlatan Prof. Dr.
Muhittin Özder sözlerini şöyle sürdürdü: " Yeni başlıyoruz. Bazı sıkıntılar da
yaşanabilir. Bu iki aylık dönemi bir deneme süresi olarak da adlandırabiliriz. Ulusal
Süt Konseyi olarak biz de bu dönemi yapacağımız toplantılar, eğitim çalışmaları ile iyi
değerlendirmek istiyoruz. Kaliteyi belirlemek için belli formülasyonlar var. Programlar
var, veriyorsunuz 1 gram yağ veya protein artışında size fiyatın ne olması gerektiğini
veriyor. İdeal olanı bu. Ama daha yeni başlıyoruz. Bunların hepsi yapılacak."

7

22.04.2021
Süt fiyatını USK değil, Gıda Komitesi belirliyor
Türkiye'nin süt ve süt ürünleri konusunda çok büyük potansiyeli olduğunu anlatan
Muhittin Özder:" Üretmeyi biliyoruz fakat pazarlama, satış konusunda sıkıntılarımız
var. Afrika'dan Doğu Asya'ya kadar çok geniş bir bölgedeki ülkelerin hepsi ithalatçı
konumunda. Bu ülkemiz için çok büyük fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bunun
için kaliteli üretim şart. Elbette burada en önemli sorun üretim maliyeti. Bu maliyet
dikkate alınarak fiyatın oluşması gerekir. Şunu da bir kez daha belirtmeliyim, sütün
fiyatını biz belirlemiyoruz. Ulusal Süt Konseyi olarak fiyatın en doğru biçimde
oluşması için çalışıyoruz. Son sözü Gıda Komitesi söylüyor. Biz onlara doğru bilgiler
sunmak için çalışıyoruz. Eskiden iki üç ayda rapor sunarken şimdi 15 günde bir daha
detaylı raporlar sunuyoruz. Fiyatı onlar belirliyor biz açıklıyoruz." bilgisini verdi.
Kaliteli süte daha yüksek fiyat verilmeli
Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sedat Güngör, uzun bir süreden beri
herkesin kaliteye göre süt fiyatının verilmesini istediğini belirterek, ilk uygulamanın 1
Mayıs itibariyle başlayacağını söyledi. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre
uygulamanın 2022'de başlaması gerekirken 1 Mayıs itibariyle uygulamaya
geçileceğini anlatan Güngör: "Bazı endişeler var. Sütün tümüyle analize tabi
tutulması gerekiyor. Bu analizi kim yapacak? Sanayici yaptığında üretici aleyhine bir
sonuç olur mu endişesi var. Bunların netleşmesi gerekiyor. Ayrıca, belirlenen
fiyatlarda barem farkı çok düşük. En yüksek kalite ile en düşük kalite arasında litrede
10 kuruş fark var. Kaliteli süte daha yüksek fiyat verilmeli. Kaliteli süt üretimi teşvik
edilmeli. Sanayici kaliteli süt almak istiyorsa bunun bedelini de ödemelidir.
Hayvancılıkta işler yolunda gitmiyor. Biz sürekli sahadayız. Üretici büyük sıkıntı
yaşıyor. Sütü değerinde satılmazsa üretimi sürdürmesi çok zor." yorumunu yaptı.
Yağ ve protein değerine göre çiğ inek sütü sınıflandırması

NOT: Sınıf tespitinde,yağ ve protein oranlarının aynı anda sağlanması zorunludur.
Sağlanamadığı durumlarda, düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırılır.
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Tarımda girdi fiyatları yıllık yüzde
19,60, aylık yüzde 1,40 arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,40,
bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,60 artış gösterdi.

Tarım-GFE, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,40, bir önceki yılın
Aralık ayına göre yüzde 3,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,60 ve on iki
aylık ortalamalara göre yüzde 11,57 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre
ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve
hizmet endeksi yüzde 1,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,41
artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet
endeksi yüzde 19,16, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde
22,33 artış gösterdi.
En fazla artış gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda
Yıllık en fazla artış yüzde 36,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.
Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,42 ile çiftlik binaları (ikamet
amaçlı olmayanlar) ve yüzde 29,00 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık,
bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde
2,59 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 7,43 ile enerji ve yağlar ve yüzde 9,02 ile
veteriner harcamaları oldu.
Aylık en fazla artış ise yüzde 5,96 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.
Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise
yüzde 3,33 ile veteriner harcamaları ve yüzde 1,97 ile malzemeler oldu. Buna
karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,14 ile enerji ve yağlar
ve yüzde 0,43 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt
gruplar ise yüzde 2,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 0,24 ile çiftlik binaları
(ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.
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Ukrayna-Rusya gerilimi gıda
enflasyonunu artırabilir
Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun artmasının küresel gıda
fiyatlarında artışa neden olabileceği belirtiliyor

Gıda enflasyonu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimden olumsuz
etkilenebilir. Rusya son olarak Karadeniz’den Azak Denizine tek geçiş olan Kerç
Boğazını askeri gemilere kapattı. Bu yasağın ticari gemilere de uygulanması
durumunda ihracatın da sekteye uğrayacağı belirtiliyor.
Rabobank, Ukrayna’nın küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu, arpa
ihracatının yüzde 16’sını yaptığını, ihracatta yaşanacak aksamanın zaten son
dönemde yükselen gıda enflasyonunda yeni bir yükselişe neden olacağını belirtti.
Rabobank analisti Dennis Voznesenski, Ukrayna’nın tahıl ihracatının yaklaşık yüzde
5’inin Azak Denizindeki 2 limandan yapıldığını belirterek “Rusya’nın bu yasağı ticari
gemiler için de geçerli olursa Ukrayna için büyük bir sorun olur. En büyük risk de
çatışmanın diğer limanları da etkilemesi.. Bu durumun küresel çapta etkisi olur” diye
konuştu.
Küresel gıda enflasyonu son dönemde dondurucu hava ve Çin’in talep artışıyla
yükseliyor.
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Pandemi esnafı da vurdu: Yüzde 65’i
borçlu
Türkiye’de faaliyet gösteren 300 bine yakın esnafın borçluluk oranı yüzde
65’e yükseldi. Ekonomik endişeler nedeni ile veresiye defteri yerine kartlı
alışverişe yönelen esnafta kapanma oranı sadece aylık olarak yüzde 78’lere kadar çıktı.

REM Esnaf Barometresi Raporu Mart ayı sonuçları açıklandı. Türkiye’de geleneksel
esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu’na göre; Türkiye’de faaliyet
gösteren 300 bin civarında küçük mahalle esnafı diye tabir edilen işletmelerde
borçluluk oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Bu yıl ilk çeyrekte borcum var diyen
esnafın yüzde 30’u hem bireysel hem ticari kredi borcu olduğunu dile getirirken, kredi
borcum var diyen esnafın yüzde 10’u ise tekrar kredi çekme eğilimine içinde
olduğunu dile getirdi.
Rapor, REM People tarafından Türkiye’de 26 bölgede bin 500 esnaf ile yapılan
araştırmanın sonuçlarını kapsıyor. REM People’ın CEO’su Bülent Peker, söz konusu
araştırmaya başladıkları 2020’de salgının patlak verdiğini hatırlatarak, aynı yıl
toplamda 1.4 trilyon TL’lik büyüklüğe sahip Türkiye perakende pazarının her şeyden
habersiz yılı yüzde 10’luk büyüme ile kapatmayı planladığını söyledi. Kısa süre sonra
salgının etkisinin arttığını belirten Peker, “Geçen yıl AVM ve mağazaların
kapanmasıyla tüketiciler online ticarete ve küçük esnafa doğru yöneldi. İlk dalga
küçük esnafı büyüttü. Bu süreçte veresiye defterinin yerini kredi kartı almaya başladı.
Bu yılın ise aşıyla beraber temkinli bir açılma yılı olmasını bekliyoruz” dedi.
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Veresiye düştü kart kullanımı arttı
Araştırma sonuçlarına göre bakkallarda kredi kartı ile yapılan ödemelerin aylık ciro
içindeki payı, 3 aylık artış trendiyle yüzde 29’dan yüzde 32’ye yükseldi. Buna karşın
veresiyenin payı 3 aylık düşüş trendiyle birlikte yüzde 9’dan yüzde 7’ye düştü.
Kendisi de finansal zorluk içinde olan bakkal esnafı, vatandaşın veresiye yazdırma
talebini kredi kartına yönlendirdi.
‘Aşı olurum’ diyenler arttı
Buna bağlı olarak da “Aşı olurum” diyenlerin oranı ise bir önceki döneme göre 20
puan artarak yüzde 58’e yükseldi. Vakaların dramatik olarak artması ve bireylerin
tedbirlere uyum göstermediğini düşünmeleri esnafın içinde bulunduğumuz süreçte
kaygısının artmasına neden oldu.
Esnaf, hibe desteği bekliyor
Ekonomik yönden alınan tedbirlerde ise esnafın yüzde 32 gibi ciddi çoğunluğu
sağlanan desteklerden yararlanamadığını belirtirken, yararlanan yüzde 25’lik kesim
ise bu destekleri yetersiz görüyor. Esnafın asıl beklentisi karşılıksız hibe desteği,
vergi affı gibi daha etkin maddi desteğinin sağlanması.
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Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan
ilk açıklama
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatın artması ve refah düzeyinin
yükselmesi için elimizden geleni yapacağız.” açıklaması yaptı.

ANKARA - TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını
cevaplandıran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görevin sürpriz olup olmadığına ilişkin bir
soruya, “AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman her göreve hazır olmak gerekir.
Biz de ülkemiz adına her türlü göreve hazırlıklıydık.” dedi.
Bakan Muş, atama kararı öncesinde Cumhurbaşkanının kendisiyle konuyu
paylaştığını aktardı.
Muş, “Türkiye’nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin
yükselmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” Dedi.

13

22.04.2021

Tarihi kripto para dolandırıcılığı: 2
milyar dolarla kaçtı
Kripto para borsasında tarihi dolandırıcılık: 2 milyar doları alıp kaçtı...

Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu
Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) dün akşam saat 18'de
İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı öğrenildi. Borsanın kapanması ile mağdur
olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş
olabileceğini söyledi. Avukat Kılıç, Thodex'te birkaç gündür para transferi sıkıntısı
olduğunu, en son sitenin kapatıldığını ve yatırımcılar arasında panik başladığını
söyledi.
Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile sarsılıyor. Son günlerde para
transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi
kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Sayılarının Yyaklaşık 391 bin
olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in
kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Farik Fatih Özer'in dün
akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini
belirterek, "Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in
avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik
başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları
yapıyorlar" dedi.
2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI
Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre Thodex'de 400 bin kişinin hesabının
bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer,
"Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu
öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu
cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.
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ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Thodex
internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle
kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları
duyuruldu.
Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin;
sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da
kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız;
dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım
yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet
verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu
sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması
gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında
kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”
YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN KAMPANYA YAPTILAR
Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon
Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile
yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Olayın
duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya
çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.
GEÇEN HAFTA SİNYAL GELMİŞ
Kripto para piyasası yerli borsa Thodex skandalı ile çalkalanıyor. Günlük 1.3 milyar
dolarlık işlem hacimlerine ulaşmasının ardından, alım satıma kapanan ve hemen
ardından kurucusu ve CEO'su yurtdışına çıkan Thodex'te tehlike çanları aslında
geçen hafta çalmaya başlamış.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2017 yılında kurulan Thodex’in son
dönemde ulaştığı hacim ve portföy yapısına bakıldığında ise 17 Nisan Cumartesi
günü oldukça dikkat çekici.
Uluslararası kripto para borsalarına ilişkin anlık verileri paylaşan Coinmarketcap ve
Coingecko’nun verilerine göre Thodex’te, 17 Nisan günü tamı tamına 1 milyar 334
milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Bu rakam son 3 aylık dönemde Thodex’te bir
günde gerçekleşen açık ara en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmiş.
PORTFÖYÜNÜN YARISINDAN FAZLASI DOGECOIN
Thodex’de son gerçekleşen işlemlere bakıldığında ise bu borsanın yarısından
fazlasını Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın paylaşımlarıyla birlikte son
dönemde rekor üstüne rekor kıran Dogecoin işlemleri oluşturmuş. Kayıtlara geçen
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son işlemleri dikkat alan Coinmarketcap’in verilerine göre Thodex’te yapılan
işlemlerde Dogecoin yüzde 53, Tether yüzde 13, Ripple yüzde 7.4, Litecoin yüzde
3.3 ve Bitcoin ise yüzde 3 düzeyinde paya sahip.
ÜYE TOPLAMAK İÇİN 2 MİLYON DOGE DAĞITACAĞINI DUYURDU
Hatta Thodex geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin
dağıttığını da şu ifadelerle duyurmuştu:
“THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den
150’si senin olsun.”
MERKEZ BANKASI'NIN DÜZENLEMESİNİN HEMEN ARDINDAN GELDİ
Thodex’te yaşanan bu skandalların, Merkez Bankası’nın geçen hafta yayınladığı
yönetmeliğin hemen ardından patlak vermesi de ayrıca dikkat çekti. Kripto varlıkların
ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışmasını tamamlayan Merkez
Bankası, kripto para piyasalarındaki kullanıcılara yönelik olarak şu uyarıları yapmıştı:
“Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması,
merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi,
anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların
çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile
işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından
önemli riskler barındırmaktadır.
Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli
girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde
kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi
mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta
kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar
içerdiği değerlendirilmektedir.”
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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı
geldi

Son dakika haberine göre 23 Nisan'dan pazartesi gününe kadar 3 günlük sokağa
çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.
Son dakika haberine İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma
Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta
sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da
başlayacak.
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması,
26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.
Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve
Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve
kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan
Cuma günü de bire bir uygulanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve
kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki
esaslara göre kutlanacak.
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- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda
çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde
katılımla gerçekleştirilecek.
- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek
kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç
konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi
etkinliklere ağırlık verilecek.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören
ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma
kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
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ABD, Türkiye'yi F-35 programından
çıkardı

Son dakika haberi... ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardığına dair
Ankara'ya bildirimde bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak
çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
ABD'li bir savunma yetkilisi, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi.
Yetkili, bildirimde, 2006'da katılımcıların imzasına açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak
2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğunun ve yeni
mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğinin belirtildiğini kaydetti.
Yetkili, 2006 tarihli mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellendiğini ve programa
yeni herhangi ortak katılımcının eklenmediğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile
ortak üretici olarak katılmıştı.
Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda,
Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.
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Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.
2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk
pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35
uçağının daha mülkiyeti verilmişti.
Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer
edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için
alınması kararlaştırılmıştı.
Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime
katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005
parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.
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ABD’den ‘Türkiye’ye seyahat etmeyin’
çağrısı: Gerekçelerden biri "keyfi
gözaltı riski"
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edilmemesi yönünde çağrı
yaptı. Bakanlık çağrının gerekçesini artan koronavirüs vaka sayıları ile
'terörizm ve keyfi gözaltı riski' olarak açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sayfasında Türkiye ile ilgili ‘seyahat etmeyin’
uyarısında bulundu. Söz konusu çağrıda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi'nin (CDC) koronavirüs uyarıları hatırlatılarak, Türkiye’de yaşanan vaka
artışlarına değinildi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, çağrıda, Şırnak ve Hakkari illeri vurgulanarak
Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgeler için uyarı da yapıldı.
Bakanlığın söz konusu çağrısında şu ifadeler kullanıldı:
"Terörist gruplar Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler
turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, market ve alışveriş merkezlerini, yerel yönetim
binalarını, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet yerlerini, spor ve kültürel faaliyetlerin
yürütüldüğü mekanları, eğitim kurumlarını, havaalanlarını ve diğer ortak alanları
hedef alabilir.
Güvenlik güçleri, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu binlerce kişiyi, siyasi
amaçlı ve terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddialarıyla gözaltına aldı. ABD vatandaşları
da Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına maruz kaldı. Türkiye
tarafından açıkça onaylanmamış gösterilere katılmanın yanı sıra hükümete yönelik
eleştiriler (sosyal medya platformlarında yapılanlar da dahil olmak üzere)
tutuklanmaya neden olabilir."
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Yarım doktor candan, yarım hoca
dinden, yarım iktisatçı 128 milyardan...

Alaattin AKTAŞ
22 Nisan 2021 Perşembe

✔ TL faizini düşürdükçe düşür, yani TL'yi zayıflat; kurun artmasına zemin
hazırla, sonra da "TL zayıfladı, kur artıyor" diye döviz sat...

✔ Hem de bunu dolambaçlı yollardan, adeta gizli kapaklı bir şekilde ve tüm
sisteme açık olmadan yap...

✔ Peki bu satış kur artışını önledi mi? Hayır! Ama belli dönemler hariç. Yoksa
amaç zaten o dönemlerde kur istikrarı sağlamak mıydı?
Hala arada "128 milyar dolar kasada duruyor" diyen cılız sesler çıkıyorsa da artık
kabul edildi ki bu döviz satıldı.
Tamam peki satıldı da ortada cevaplanması gereken o kadar çok soru var ki...
-Diyelim Merkez Bankası’nın bu dövizi satması gayet yerinde bir uygulama. Peki
satışı niye Merkez Bankası kendisi yapmadı da bu iş Hazine’ye devredildi?
Varsayalım bunun da haklı ve geçerli bir gerekçesi var, peki, tamam;
Hazine niye bu satışı tüm bankalara açık olarak yapmadı?
-Hangi gün ne kadar döviz satılacağına kim neye göre karar verdi?
-Döviz satışının yapılacağı günlerde birilerinin yüklü miktarda döviz ihtiyacı olacağı
biliniyor muydu? Soruyu tersinden soralım; döviz ihtiyacı olan birileri, hangi gün ne
kadar döviz satılacağını biliyor muydu?
-Ve en can alıcı soru. Varsayalım yapılanların tümü; gizli protokol, yalnızca kamu
bankarının aracılık etmesi, hepsi doğru. Peki bu satış işe yaradı mı, kurun artması
önlenmiş oldu mu? Bir dönem için değil, bugün için, işte dolar 8,20'ye dayandı yine...
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Satış kuru kaç?
Satışın ortalama olarak hangi kurdan yapıldığını kamuoyunda kimse bilmiyor.
Çünkü satışın ne kadarının hangi kurdan yapıldığı en azından şimdilik açıklanmış
değil.
Aylık satış tahmininden yola çıkılıyor ve “aylık satış-aylık ortalama kur” bağlantısıyla
da genel ortalamaya ulaşılabiliyor. İşte bu da 6.30 dolayında bir kura işaret ediyor.
128 milyarın ucuza satıldığı kesin!
Dövizin satıldığını kabul ettikten sonra vuruşa vuruşa çekilircesine yeni savunma
mekanizmaları geliştirilmeye çalışılıyor. Bunların başında da dövizin piyasa fiyatından
satıldığı, daha düşük fiyattan satış yapılmasının söz konusu olmadığı tezi geliyor.
Doğru, döviz o günkü piyasa fiyatından satılmıştır. Ama bu operasyonla arz talep
dengesini bozarak piyasa fiyatının düşük oluşmasına yol açmışsanız ne olacak! Yani
döviz fiyatının düşük oluşmasına siz yol açmışsanız!
İktisatçı olmaya, milyar dolarlara hükmetmeye, o milyarları alıp satacak pozisyonda
olmaya gerek yok. En küçük esnaf da, pazarda limon satan vatandaş da, çiftçilik
yapan bir kişi de bilir. Herhangi bir mal ve hizmetin fiyatını arz talep dengesi belirler.
Nasıl mı ucuza satıldı?
128 milyar doların yirmi ay gibi bir zamanda satıldığını biliyoruz. Yani aylık ortalama
satış 6 milyar dolar civarı.
Şimdi şöyle düşünelim...
Geçen yıl herhangi bir gün... Varsayalım o gün 1 milyar dolarlık satış yapılması
kararlaştırıldı. Dolar bir gün önce 6.50'den kapanmış. Talep güçlü; vatandaş döviz
almak istiyor, yabancı Türkiye'yi terk etme peşinde... Herkes "Döviz daha da
pahalanmadan nasıl alabilirim” diye uğraşıyor. O gün döviz almayı düşünenler 6.60’a,
hatta 6.70’e razı, bu fiyattan döviz alacak. Ama o da ne; sihirli bir el döviz havuzunun
kapağını açıyor ve bir anda döviz bollaşıyor. Kolay mı, piyasaya 1 milyar dolar
sürülüyor. 6.70’lik kura bile razı olanlar, bu 1 milyar dolar sayesinde 6.50’de kalan,
hatta gün içinde bir ara daha da aşağı düşen dövizi kapışıyor.
Şimdi söyleyin! O günün hakkı 6.60-6.70 ise ve dolar 6.50’de tutulmuş ise ve o
6.50’lik kurdan satılan döviz Merkez Bankası’nın, yani hepimizin dövizi ise ucuza
satış yapıldığını söylemenin neresi yanlış!
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"Artmasını önledik ya" diyenlere!
"Ne yapsaydık yani, talep vardı o yüzden sattık, bıraksaydık da döviz fırlasa mıydı"
diyenler de çıkıyor. Hele hele hızını alamayıp "Merkez Bankası TL getiren herkese
döviz vermek zorundadır" diyenlere bile rastlanıyor.
Merkez Bankası'nın herkese değil, yalnızca Hazine'ye her halükarda döviz temin
etme zorunluluğu olduğu galiba unutuluyor.
Hem Merkez Bankası'nın kurun yükselmesini önlemeyi döviz satarak sağladığı ne
zaman görülmüş ki... Ayrıca, Merkez Bankası çok kısa süreli keskin dalgalamalar
yaşandığı takdirde devreye girebilir. Bu yalnızca Türkiye özgü bir durum da değil.
Ama hiçbir merkez bankası kendi çıkarmadığı paranın değerini o parayı satarak
kontrol altına alamaz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz mi basıyor ki, dolar ve euro mu basıyor ki
bunları satarak piyasayı kontrol edebileceğini sanıyor. Bu paralar TL'ye karşı
güçlendiğine göre Merkez Bankası'nın yapacağı TL'ye destek vermek ve söz konusu
paralar karşısında ulusal paramızın değerini artırmaktan ibaret. Siyasi otoritenin
alması gereken kararlar ayrı. Çok kısa dönemli önlemlerden söz ediyoruz.
Sen TL faizini düşürdükçe düşür, yani TL'yi zayıflat; kurun artmasına zemin hazırla,
sonra da "TL zayıfladı, yani kur artıyor" diye döviz sat!
Hem de kulağını tersten göstere göstere, akıllarda bir dizi soru işareti bıraka bıraka...
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Abdulkadir Selvi

Kabine değişikliği nasıl karşılandı?
22 Nisan 2021
Dün Meclis’te gece yarısı yaşanan kabine değişikliği nedeniyle gözler yeni
bakanların üzerindeydi. Ticaret Bakanlığı görevini üstlenen Mehmet Muş, uzun
süre AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptığı için grup toplantısına önceden
gelmişti. Tebrik ettik. Başarılar diledik.
Meclis açıldığında üç bakan yemin ederek göreve başladılar.
ÖNCEDEN MESAJI VERMİŞ
Üç bakana yeni görevleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aranarak
önceden bildirilmiş. Yeni bakanlar, “Önceden haberimiz vardı” dediler. Erdoğan 13
Nisan tarihinde yapılan kabine toplantısında, bakanlara değişiklik olacağı yönünde
mesaj vermiş. Ayrıca hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında
da, “Vatandaşların beklentisi doğrultusunda kabine değişikliğini
gerçekleştireceğiz” demiş.
YENİ DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Mini revizyon nedeniyle kulislerde “ikinci bir değişim olur mu” sorusunun yanıtı
aranıyordu. Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında bu tartışmaya son noktayı
koydu.
AK Parti’de gerekli değişiklikleri yaptıklarını, kabine değişikliğini gerçekleştirdiklerini
belirttikten sonra, “Artık, genel merkezimizle, meclis grubumuzla, kabinemizle,
beldesinden iline kadar tüm teşkilatlarımızla 2023’e odaklanmamız gereken bir
döneme girdik” dedi.
Böylece AK Parti’de değişim sürecinin tamamlandığını ifade etti. 2023 hedefini
gösterdi. Kabine değişikliği AK Parti milletvekilleri arasında çok büyük bir gündem
maddesi olmadı.
Yeni bakanlar mutluydu ama kabine değişikliğinin yapılmasıyla en çok mevcut
bakanlar rahatladı.
ÇAVUŞOĞLU’NA TEBRİK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup konuşmasını 128 milyar dolara ayırmıştı ama
ona rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Yunanistan Dışişleri Bakanı’na
verdiği yanıttan dolayı teşekkür etti. Çavuşoğlu, densizlik eden Yunanistan Dışişleri
Bakanı’na ağzının payını vermiş, milletin hukukunu korumuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına da Çavuşoğlu’na destek vermişti. Dün
de, “Asla boyun eğmeyecek ve dik durmaya devam edeceğiz” dedi.
Zaten Erdoğan’ın başına ne gelirse “Dikleşmeden dik durduğu” için geliyor.
MENDERES TEHDİDİ
CHP’de makul bir isim olarak bilinen Engin Altay’ın, Menderes benzetmesine ne
dersiniz?
Engin Altay’ı canlı yayında izlemiştim. Dün de kendisiyle konuştum.
“Erdoğan benim konuşmamı izlememiş. İzlese beni arar. Tebrik eder” dedi. O
sözlerinin devamında Erdoğan’ı seçimle göndereceklerini ifade ettiğinin altını çizdi.
CHP’lilerin darbeyi, Menderes’i, idamı ağızlarına almaması gerekiyor. Çünkü 27
Mayıs’tan kaynaklı bir sicilleri var. Ama onlar tam aksine her fırsatta ya darbe
diyorlar, ya Menderes benzetmesi yapıyorlar.
“Umarım Erdoğan’ın da sonu benzemesin Menderes’e” denilir mi?
MEYDAN OKUMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes benzetmesine bir meydan okumayla karşılık
verdi. “Şimdi çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes’in
akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola
çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık” dedi.
“Menderes’in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz?
Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi
hatırlatıyorsunuz?” diye tepki gösterdi.
Erdoğan daha sözlerini bitirmeden AK Parti milletvekilleri ayağa fırlayıp uzun süre
alkışladılar.
SUÇ DUYURUSU
Erdoğan, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilişkilendirerek CHP’li Engin Altay hakkında
suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Altay hakkında
soruşturma açtı. Erdoğan daha önce “Bunlar sadece 104 emekli amiralden ibaret
değil” demiş, CHP’nin bu işin tam göbeğinde olduğunu söylemişti.
ÖZAL’IN SÖZLERİ
Aslında ne hazin değil mi? Türk siyasetçisi yola kefenini giyerek çıkmak zorunda
kalıyor. Merhum Özal “Benim iki gömleğim var. Biri bayramlık, diğeri
idamlık” demişti.
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Çünkü bu sözün arkasında darağacındaki Menderes’in fotoğrafı var.
MENDERES’İN FOTOĞRAFI
Demirel, “Başbakanlık koltuğuna oturduğumda Menderes’in idam sehpasındaki
fotoğrafı karşımda duruyordu” demişti.
Demirel ayrıca, “Bir kere başbakan asarsanız, gelecek başbakanların hepsi
çalıştığı odada darağacını görür” diye konuşmuştu. Zaten o fotoğraf tam da o
maksatla çektirilmişti. Başbakanlar, darağacını unutmasın diye çektirilip, servis
edilmişti.
DEMİREL’DEN BİR ANI
Menderes’i astıkları yetmediği gibi, Demirel’i de, Özal’ı da, Erdoğan’ı
da Menderes gibi asmakla tehdit ettiler. Demirel, TBMM Darbeleri Araştırma
Komisyonu’na, “1966’da Giresun’da, kısmi senato seçiminde, vatandaş bir kâğıt
gönderdi. Giresun’da büyük bir çınar ağacı vardır, onun altında. Diyor ki:
‘Menderes’i astık, seni de asarız’” diye tehdit edildiğini anlatmıştı.
MENDERES TRAVMASI
CHP’lilerin anlamadığı nokta burası. Menderes’in idamı muhafazakâr kesimde bir
travmadır.
128 MİLYARIN HESABI
CUmhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasının neredeyse tamamını 128 milyar dolar
hesabına ayırdı. Zaten parti yönetimine de, “Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını
millete izah edin. Muhalefetin yalanlarını millete izah edin arkadaşlar” demişti.
Ama iş başa düşünce Erdoğan 128 milyar dolar işine girdi.
İLHAN KESİCİ - SEDEF KABAŞ
Önce CHP’nin algı operasyonu yaptığını anlatan bir video izlendi. İyi hazırlanmış bir
videoydu. AK Parti milletvekilleri, CHP’li İlhan Kesici’nin konuşmasını alkışlamamak
için kendilerini zor tuttular. Ama Sedef Kabaş’ın, “Ama çok büyük bir yalan
olsun” sözünden mutlu oldular.
RAKAMLARLA KONUŞTU
Erdoğan, 128 milyar dolar işini dağdaki çobanın anlayabileceği bir sadelikte ama
rakamlarla anlattı. Buharlaşmış bir para olmadığını söyledi. “Halihazırda Merkez
Bankamızın 90 milyar dolara yakın rezervi var” dedi.
AYRINTILI AÇIKLAMA
“Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için
kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları
bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği
kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar
karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir.
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Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya
çıktı” dedi.
MUHALEFET İKNA OLUR MU?
Peki muhalefet verilen bu bilgilerden dolayı ikna olup, 128 milyar dolarla ilgili
kampanyayı bitirir mi? Kesinlikle hayır.
Bu kez de “165 milyar dolar nerede” kampanyası düzenlerlerse şaşmam.

28

22.04.2021

Esfender KORKMAZ

ÖZELLEŞTİRME İŞİMİZDEN VE
EKMEĞİMİZDEN ETTİ
Özelleştirme uygulaması, halkın refah seviyesini düşürdü. İşsizliği, pahalılığı artırdı.
Halkı yoksullaştırdı. Piyasada tekelci yapılar oluştu. Bugünkü ekonomik çıkmazda
özelleştirmenin payı büyüktür.
Özelleştirilen kamu malları toplumun malıydı. AKP iktidarı özelleştirme gelirleri ile
yeni yatırım yapmadı, bu gelirleri bütçe açıklarında kullandı ve böylece kamunun
serveti azaldı. Doğrudan yaşamımızı olumsuz etkiledi.
1) Tüketici refahı düştü.
Özelleştirme yapılırken tüketici yararının iyi hesaplanması gerekir. Tüketiciye
yansıyacak faydanın hesabı yapılırken özelleştirilecek kamu üretici birimi hakkında
aşağıdaki sorulara cevap aramak zorundayız.
* Özel girişimci, ürünü daha düşük fiyata üretecek mi? Bu ürün tüketiciye daha ucuza
satılacak mı?
* Daha yüksek üretim elde edilecek mi?
* Daha iyi kalite ve ürün çeşidine ulaşılacak mı?
* Daha çok yenilik yapılabilecek mi?
* Özelleştirme önceki duruma göre, çalışanlara, üreticilere, ihracata ve vergi
mükelleflerine ilave yarar sağlayacak mı?
Söz gelimi Telekom bir kamu tekeli iken, özel tekel oldu. Tüketici, internet gibi
araçları daha zor ve daha pahalı kullanıyor.
Yine kağıt üretimi yapan SEKA özelleştirildi. Özel sektör, 2012 yılına kadar aşırı
değer kazanmış olan TL nedeniyle üretim yerine ithalatı tercih etti. 2018 ve önceki
birkaç yıl öncesinden başlayarak, TL değer kaybedince bu defa ithalat pahalı geldi ve
Türkiye kağıt kıtlığı yaşadı.
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Et ve Balık Kurumu, üreticiyi istismar etmeden malı uygun fiyata alıyor, üzerine
işletme maliyeti koyarak tüketiciye ucuz fiyata satıyordu. Et ve Balık Kurumu
özelleştirildi, aracılar üreticinin malını ucuza kapattı. Hayvancılık geriledi. Aynı
aracılar et fiyatını artırdı. Et ithal etmek zorunda kaldık. Toplumun et tüketimi düştü.
Özelleştirilen şirketleri alanlar, bunların arsasını ve yatırımlarını değerlendirdi. Üretim
yapılmadılar ki, beklenen yenilik ve kalitede olsun.
SEKA örneğinde olduğu gibi, özelleştirilen kuruluşlar ihracata değil ithalata yöneldiler.
2) Özelleştirme işsizliği artırdı.
Örnek olarak SEKA özelleştirilmeden önce 1.359 çalışana sahipken, özelleştirme
sonrası işçi sayısı 514'e; Kardemir'deki işçi sayısı 5.417'den 3.919'a, SEKA Bolu
İşletmesinde 247'den 71'e; özelleştirilen çimento fabrikalarında toplam 6.737'den
3.087'e; PETLAS'da 1.102'den 471'e; Petrol Ofisi'nde 3.822'den 1.029'a düştü.
3) Devlet dışlandı ve Devlet-Piyasa optimal dengesi bozuldu. Kamu hizmetleri
aksadı.
Devlet tekelleri, enerji dağıtımı gibi imtiyazlar özel sektöre geçince, Tank Palet
Fabrikası gibi kritik işletmeler özelleştirilince, hem oligopol piyasa yapıları,
monopolleşme ve tekelleşme oluştu, hem de ülkenin stratejik hareket kabiliyeti
daraldı.
Artık elektrik ve doğal gazı daha pahalı tüketiyoruz.
Enerji, ulaştırma ve haberleşme sektörleri, tüm ülkeye yayılan altyapı yatırımları
gerektirir. Ayrıca bu yatırımlar tekel niteliğinde olur. Bu tür büyük ölçekli yatırımlar için
piyasa ekonomisi yeterli kaynak ayırmakta zorlanabilir. Kaldı ki yeterli sermayeye
sahip olan piyasa ekonomisi üretici birimlerinin piyasada tekel olmaları muhtemeldir.
Bu alanlarda devletin faaliyette bulunması ve piyasa ekonomisinin yetersizliğini telafi
etmesi gerekir.
Özelleştirme yoluyla halkın malı siyasi popülizme gitti. Halk yoksullaştı. Yandaşlar
zenginleşti.
2021 yılındayız. Siyasi iktidarın siyasi destekçilerine sağladıkları imkânlar giderek
daraldı. Özelleştirmede sınırlı imkanlar kaldı. Bütçe açıkları, dış borçlanma zorlukları,
mali kaynakların daralmasına neden oldu. Önümüzdeki yıllarda siyasi iktidarın
destekçilerine, medya sektörüne, iş çevrelerine, altyapı ve inşaat firmalarına, Diyanet
İşlerine bugüne kadar ayırdığı kaynakları sağlamakta zorlanacaktır. Açık finansman
yoluyla da imkan yaratamaz. Çünkü açık finansman enflasyona yansıyor.
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İbrahim Kahveci

128 milyardan bize ne!
Ne vardı bunda bu kadar büyütecek?
2019 yılında yerel seçimlere giderken ve 2020 yılında da ucuz kredi dağıtırken kurlar
yükselmesin diye döviz namına ne varsa satılmışsa...
Hainlik mi var?
Ülkemizde sadece finansal istikrar sağlansın diye 128 milyar doları satılmış. Hem
kimseye peşkeş çekilmedi ki...
Piyasa fiyatlardan ve piyasada sattık diyor sayın Canikli o dolarları.
Hem bunu niye bu kadar büyütüyoruz ki, yan tarafta çok daha vahim 157 milyar
dolarlık Hazine garantili müteahhitlerimiz var. Onların yaptığı köprüleri parasızlıktan
kullanamıyorsunuz ama parasını tıkır tıkır ödüyorsunuz. Havalimanına verilen
garantinin 1/10’u ancak geliyor ama olsun, nasılsa siz ödemeyi kabullenmişsiniz.
Neden bu 128 milyar dolar aşkı?
***
Aslında bu düşüncede gayet haklılar. Neden mi? Mayıs 2019’da yüzde 49,5 oy alan
Başbakanı sıfır oylu Başbakanla değiştirdiler... Piyasa mı yıkıldı?
Merkez Bankası başkanlarından Murat Çetinkaya gece yarısı görevden alındı da ne
oldu? Hatta yerine getirilen Murat Uysal’da bir gece yarısı görevden alındığında
piyasalar bayram havası yaşamadı mı? Gerçi o hafta Hazine Bakanı Berat Albayrak
istifası da vardı.
Ama ne oldu ise Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrası yaşandı.
Hiç beklenmedik şekilde piyasalar alt üst oldu.
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Aslında benzer gelişme 128 milyar dolar işinde de yaşanıyor. Evet, seçim dolayısı ile
olsun, ucuz kredi dağıtırken olsun yapılan yanlışları örtmek için ülkenin döviz namına
nesi varsa satılıp heba edilmiş. Ama bunun topluma şimdilik kısa vadeli zararı 250
milyar lira civarında.
Oysa sadece Naci Ağbal’ın değişimi sadece dış borçlarda 450 milyar lira maliyete yol
açmadı mı?
***
O dövizleri satmayacaktık.
Piyasa fiyatından sattık derken zaten piyasa fiyatını baskılamak için sattıklarını
söylemiyorlar elbette. Kimseye iltimas geçilmedi ama sadece yabancılar bile döviz
alıp giderken ucuz kur yerine daha yüksek kurdan paralarını TL’ye çevirecekti.
Benzer örnek elbette oldukça fazla verilebilir.
Ama Merkez Bankası hakkında iki temel yanlışı yeniden belirtelim:
1- Kasada ne var ne yoksa satıldığı gibi, swap yolu ile yeni döviz borçlanmalarına
gidilerek net bakiye eksiye düşmüş oldu.
2-İhtiyat akçesi namına da kasa tamamen boşaltıldı.
Bu iki gelişmeyi dikkate aldığımızda karşımıza nasıl bir fatura çıkıyor?
Kasada para yoksa pandemi de önlem de yetersiz kalıyor. Her gün ortaya çıkan vaka
ve vefat artışları bir bakıma ihtiyatsız bir ülkenin beklenen sonuçları oluyor.
128 milyar dolar olsun, ihtiyat akçesi olsun bütün bunlar günü kurtarma politikası
sonucu bugün ve yarın bizi ayazda bırakan yanlışlardı.
O günlerde bu yanlışların bizlere “Yerli ve Milli Ekonomi” diye de satıldığını
hatırlatmak isterim.
Acaba bugün parasızlıktan kıvranan bir ülkeyi bu yanlış noktaya kim taşıyabilirdi? Bu
kadar vahim tabloyu yabancı düşman bile dışarıdan becerebilir miydi?
Dün sorduğum soruyu tekrar etmek gerekirse; “O cin fikirler nerede ve kimin aklına
nasıl gelebiliyor?”

32

22.04.2021

Barış Pehlivan

Berat Albayrak’ın iş arkadaşı
22 Nisan 2021 Perşembe
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş için “Berat Albayrak’a yakın isim” deniyor. Doğru.
Peki, nereden geliyor bu yakınlık? Sadece hemşeri olmalarından mı? Hayır. Kimse
yazmadı, iş başa düştü.
Hani, çiçeği burnunda Bakan Muş’un biyografisinde “özel sektörde çalıştı” deniyor
ya... İşte o gizli özne Çalık Holding.
Berat Albayrak, Çalık’ın üst düzey yöneticisiyken Mehmet Muş da holdingin bütçe
planlama ve raporlama uzmanıydı. O günlerden gelen dostluk AKP’de yükselmesinin
önünü açtı.
Bu arada; Çalık Holding’in sürekli Albayrak ismiyle, daha doğrusu siyasetle
anılmaktan rahatsız olduğu da kulağıma gelen duyumlar arasında.
Bir revizyon iddiası daha
Hemşeri demişken, kabinede Trabzonlu ağırlığı yerini koruyor. Süleyman Soylu,
Mustafa Varank ile Adil Karaismailoğlu isimlerinin yanına, şimdi Mehmet Muş da
eklendi. Eşinin memleketinden dolayı “enişte” diye adlandırılan Adalet Bakanı Gül’ü
de düşünürsek, kabinede Trabzon rüzgârı estiğini söylemek yanlış olmaz.
Son bir not:
“Belki hemen değil ama kabinede bir revizyon daha olacak” diye konuşanlara da AKP
kulislerinde rastladım.
İTİRAF
Hani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görevden alınacaktı?
Bu o kadar çok dile getirildi ki... Kaynağım ise sürekli “Dedikoduyu bir bakan
yardımcısı yayıyor. Derdi, Koca’nın koltuğuna kendi oturmak. Halbuki, Fahrettin Bey
ile Cumhurbaşkanı’nın arası çok iyi ve kabinede kalacak” diyordu.
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Gelin görün ki... O işaret edilen bakan yardımcısı değil de diğer
yardımcılardan Emine Alp Meşe görevden alınınca yazmadım bu tezi.
Günün sonunda Fahrettin Koca koltuğunu korudu. Yani o kaynak haklı çıktı, buradan
itiraf edeyim.
KAYIP BİLGİSAYARDAKİ KİR
“Yastık altında olmayan altınları da bilirler mi acaba?”
AKP’li Nurettin Canikli’nin Habertürk’teki sözlerine bir göndermeydi bu. Ama başka
bir şeydi demek istediği. Çıkar dilinin altındakini, dedim.
Diyarbakır’daki kayıp altınları kimse konuşmuyor, diye yanıt verdi.
Başladı anlatmaya...
Zülfikar Ortaç, kardeşi Zülküf Ortaç ve Serdar Adıgüzel üç ortaktı. Diyarbakır’da
altın üreten Zerya Kuyumculuk’un sahibiydiler. Ama asıl yaptıkları, insanlardan
aldıkları yüklü miktarda paranın ve altının işletilmesiydi. Birden, 22 Haziran 2020’de
kayboldular. Dolandırıldığını anlayan 50 kişinin şikâyetiyle soruşturma başlatıldı,
zaman içinde yakalandılar.
“Basit bir dolandırıcılık vakası işte” diye araya girdim. Biliyordum dosyayı ama
kaynağımı açmak istedim. “Dur, asıl şimdi başlıyor film” diye heyecanlı heyecanlı
anlatmaya devam etti...
Toplamda 350 milyon liraya yakın bir vurgundan bahsediliyordu. Şikâyetçi olanların
hepsi esnaftı. Halbuki sessiz kalan hâkimler, savcılar, polisler vardı. Onların da
parası kayıptı ancak şikâyetçi olmadılar.
“Neden sence” diye sordum, “Demek ki temiz para değil” diye yanıt aldım.
İddia o ki FETÖ Borsası’ndan kazanılan paralar ve ihalelerden alınan komisyonlar da
vardı Zerya Kuyumculuk’a emanet edilen. İlişkiler o kadar giriftti ki dolandırıcıların
kiracısı olan ve hatta çocuğunu yanlarında çalıştıran devlet görevlilerinin bile ismi
geçiyordu.
Meğer asıl bombayı en son işitecekmişim...
Tüm bu kirli ağı çözecek bilgiler kuyumcuların bilgisayarında saklıydı. Kimden ne
zaman ne kadar para alındığı kalem kalem orada yazılıydı. Ve işte o bilgisayar,
paralarla birlikte bir arabaya konup kaçırılmış. Şimdi Adana’da mı, Mersin’de mi,
Antalya’da mı?
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Bugün paraları da bilgisayarı da ilişkileri de soran yok.
Organize suç örgütünden yargılanmalılar, diye haykıranlara da kulaklar kapalı.
Diyarbakır’da görülen davanın şimdilik tutuklu sanıkları da işte bu yüzden çok rahat.

O FOTOĞRAF NEDEN ÇEKİLDİ?
Muhafazakârlığın kurucusu Edmund Burke demiş: “Korku kadar insanın aklını
başından alan, şaşkına çeviren bir duygu yoktur.”
Bu toprakların “muhafazakârı” TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede’nin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı ile fotoğrafını görünce aklıma düştü bu söz.
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Öyle ya...
Sen git, daha dün “mücadeleci işadamı Sedat Peker” de, “Peker’e vurmaya çalışan
haindir” de, “Peker’e yapılan kara propagandaya sessiz kalan vefasızdır” de...
Bugün de git, üstüne basa basa “Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker” diye
konuş. Peker’in adamları tutuklanınca da soluğu adliyede al. İstanbul’un
başsavcılarından biriyle fotoğraf çektirip sosyal medyaya koy.
Peker’in suçlarını devlet yeni keşfetmemiştir, vardır bu operasyonun bir başka nedeni
daha. Ama ben en çok suç örgütüyle telefon iletişimini merak ediyorum bazılarının, o
da çıkar ortaya bir gün.
Yoksa, bir fotoğraf örter mi her şeyin üstünü? Avrupa yakasından, operasyonu
yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na mesaj mıydı bu? Sanmak istemiyorum.
YALÇIN KÜÇÜK NEREDE?
O kadar çok insan soruyor ki, hem seviniyorum hem üzülüyorum. Herkes merak
ediyor: Yalçın Küçük iyi mi? Onu dinlemenin tam sırasıydı, diyorlar.
Kardeşinin vefat ettiği haberini duyunca, başsağlığı dilemek için dostlarla birlikte
Yalçın Hoca’ya telefon açtık. Bu sayede onu da sormuş olduk. Bir süredir bazı sağlık
sorunları nedeniyle köşesine çekilmiş olduğunu biliyorduk.
Öğrendiğimize göre, sağlık durumu daha iyi. Ancak doktorları halen konuşmasına,
yazmasına, çalışmasına müsaade etmiyor. Dinlenmesini, sakin bir hayat sürmesini
istiyorlar. Bu nedenle Yalçın Hoca da Bodrum ile Ankara arasında inzivaya çekildi.
Konuştuğumuza göre aşısını da oldu.
Yalçın Hoca’ya hem başsağlığı diliyor hem geçmiş olsun diyoruz. 83 yaşındaki
çınarın tez zamanda dinlenip aramıza dönmesini bekliyoruz.
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Saçma sapan konuşmalar yapan
CHP’liler, aslında
Cumhurbaşkanı’na yardım ediyorlar
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programında
söyledikleri, gerçekten akıl dışı ve cahilceydi.. Ne dediğini hatırlatayım:
"Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve
onlar o kadar ileri gitmişti ki Menderes'ten aldıkları güç, yüzle. Menderes sonra
ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı.
Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."
Soylu'nun cevabı
Bu adama tabii ki sayısız cevap geldi. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Twitter'dan şöyle yazmıştı:
"Tarih fukarası, cahil... Millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören
zavallılar... 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak'mış. Vallahi sizi 15
Temmuz'dan beter yaparız..."
Cevapsız bırakılmıyor
Bu akıl dışı söylemler acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırmak için mi
seslendiriliyor? Çünkü bir söylediğini ertesi gün unutup tam tersi şeyler
söyleyen Kılıçdaroğlu başta olmak üzere saçmalayan muhalefet sözcüleri, sanki
paylarını almak için ağızları açık bekleyen gevezelere benzemiyorlar mı? Bu tür
saçmalıklara her seferinde MHP Genel Başkanı Bahçeli gereken cevabı mutlaka
veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü AK Parti grup toplantısında Menderes'in
sonunu hatırlatan adama şöyle cevap verdi:
Erdoğan'ın sözleri
"Bir ahlaksız çıkmış, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini
ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi
giyerek çıktık. Siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik
arayanlardansınız. Menderes'in akıbetinden hoşnut mu, memnun mu
oluyorsunuz?"
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Hepsi aynı
"O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Bize de aynısını mı hatırlatıyorsunuz, biz
bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve hazırlayanlara da bu
ülkeyi mezar ettik, mezar. Basın toplantılarıyla falan benim akıbetimin öyle
olacağından hiç bahsetme. Biz şuna inanmışız, her nefis ölümü tadacaktır, bitti.
Senin değerlerinde böyle bir şey yoksa onu da bilmem. Ama sen de tadacaksın,
onu bil."
Amiraller
"Emekli amirallerle kol kola vererek Kılıçdaroğlu beyefendi, 'Emekli olanlar
(darbe) yapabilir mi?' diyor. Onlar sizin akıl hocanız. 'Dökülün sokağa' diyorlar,
15 Temmuz'da olduğu gibi. Bilin ki bu ülkede, her şeyi bitmiş tükenmiş olan bu
akıl hocalarına yer ve yol kalmayacak."
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