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Çin, Türkiye'nin süt ürünleri
ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu
Türkiye'den Çin'e yapılan süt ürünleri ihracatında artış sürüyor. Çin, 2021
yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirilen 9,3 milyon dolarlık
ihracatla en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında zirveye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar
neticesinde, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engelin 2020 yılı Mayıs
ayında kalkmasının ardından, Türk süt ürünleri ihracatçıları pazara hızlı giriş yaptı.
Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı 2020 yılında
301 milyon dolar olurken, Irak, 61 milyon dolarlık tutarla ihracat yapılan ülkeler
arasında zirvede yer aldı. Türkiye, Suudi Arabistan’a 42 milyon dolarlık, Birleşik Arap
Emirlikleri’ne ise 22 milyon dolarlık süt ürünleri ihraç etti. Çin ise, 14,5 milyon dolarlık
ihracatla listede 7'inci sırada yer yer aldı.
2021 yılının Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı yüzde 26’lık
artışla 32,8 milyon dolardan 41,2 milyon dolara çıktı. Çin'de kalıcı olmak isteyen
ihracatçıların tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı iş birlikleriyle pazar payını artırmasıyla
Çin'e 9,3 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Böylece Çin, zirvenin yeni sahibi
oldu. Çin'e yapılan süt ürünleri ihracatında peynir altı suyu 8,3 milyon dolarla ilk
sırada yer aldı.
2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye'den Irak'a 7,1 milyon dolar, Birleşik Arap
Emirlikleri’ne ise 3,4 milyon dolar değerinde süt ürünleri ihracatı yapıldı.
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Türk ürünleri raflardaki yerini aldı
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Bedri Girit, süt ürünleri sektöründe 54 firmamızın Çin'e ihracat izin aldığını ve
ihracatın hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Çin'in dünyanın en büyük tüketicilerden
biri olduğuna dikkati çeken Girit, "İlk başlarda süt tozu ile başlamıştık. Sanayi kısmına
gönderiyorduk. Peynir altı suyu da ihracatımızda bu ülkeye ilk sırada. Ancak
sevindirici olan Türk firmalarının başarılarıyla artık raflarda da yer alıyoruz. Son
tüketiciye kadar ulaştırabiliyoruz." dedi.
Egeli firmaların pazarda çok başarılı olduğunu, bölgedeki bir firmanın Çin'e mozarella
peyniri ihraç ettiğini dile getiren Girit, firmaların katma değeri yüksek ürünlerle
pazardan daha fazla pay almasını istediklerini söyledi. Girit, "Daha önceki
beyanatlarımızda Çin pazarında kalıcı olmak istediğimizi söylemiştik. Kalıcı
olduğumuz gibi pazardaki payımız da giderek artıyor. Çin'in 6 milyar dolarlık süt
ürünleri ithalatına bakıldığında küçük bir miktar olsa da bizim için önemli. Yılın ilk
ayında yakaladığımız 9,3 milyon dolarlık ihracat başarısının yıl boyunca devam
edeceğini öngörüyoruz. Uzun vadede ise bu rakamları katlamak istiyoruz. Çin pazarı
sayesinde süt üreticilerimizin nefes alacağına inanıyoruz." diye konuştu.
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Çin'den soya ve mısıra karşı yeni
hamle hazırlığı
Çin, hayvan yemlerinde mısır ve soya küspesi içeriğini azaltmaya
çalışıyor

Çin Tarım Bakanlığı, hayvan yemindeki mısır ve soya küspesi içeriğini azaltmak için
bir çalışma başlattı.
Reuters'ın haberinde üç sektör temsilcisinin verdiği bilgiye göre, hayvan yemi
üreticilerine ve diğer devlet dairelerine gönderilen belgede, beslenme uzmanlarının
bu ayın sonuna kadar mısır ve soya küspesinin alternatif tahıllarla değiştirilebileceği
yollarla ilgili kılavuzlar hazırlaması için bir plan özetleniyor.
Söz konusu belgenin, büyük ölçüde hayvan yeminde kullanılan tahıl fiyatlarının rekor
seviyelere gelmesi ve dünyanın en büyük ithalatıçı ülkelerinin başında gelen Çin'de
mısır açığının arttığı bir dönemde yayınlanması dikkat çekti.
Bu hafta yayınlanan ve küresel tahıl ticaretine yansımaları olabilecek bir belgeye
dayandırılan haberde, perşembe günkü gümrük verilerinden yola çıkılarak, yılın ilk iki
ayında Çin'in mısır ithalatının yüzde 400 artışla 4,8 milyon tona yükseldiği, buğday ve
sorgum ithalatının da arttığına dikkat çekildi.
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) son üç gün içinde toplamda yaklaşık 3,1 milyon
tonluk özel satışları onaylamasıyla, Çin'in ABD mısır alımlarının devam ettiği de
belirtildi.

5

22.03.2021
Çin'in mısır ve soyaya karşı söz konusu hamlesi, COVID-19 salgıyla birlikte ithalata
bağımlılık ve tedariklerin istikrarı konusunda artan endişelere paralel olarak Pekin
Yönetiminin gıda güvenliğine daha fazla odaklanmasının hemen ardından geldi.
Sektör paydaşları, bağlayıcı olması beklenmeyen söz konusu kılavuzların ne kadar
etkisinin olacağının net olmadığını söylerken, Advanced Economic Solutions Başkanı
Bill Lapp, "Daha yüksek proteinli öğün tüketimine doğru yöneldiler. Bu sadece bu
yolu yavaşlatabilir" yorumunda bulundu.
Çinli yem fabrikaları, fiyatların yükseldiği geçen yıldan bu yana mısır alternatiflerinin
kullanımını şimdiden artırdı. Arpa, beyaz buğday, kanola ve kolza ithalatı arttı.
Hatırlanacağı üzere, Çin, 2018 yılında ABD ile ticaret savaşının kızıştığı dönemde,
ABD'den soya fasulyesi ithalatına olan bağımlılığı azaltmak için hayvan yemindeki
soya küspesi içeriğini de azaltacağını açıklamıştı.
Söz konusu gelişmelerle ilgili olarak, StoneX'in Kıdemli Analisti Darin Friedrichs,
"Söylemesi yapmaktan daha kolay. Şu anda Brezilya, Çin'e göndermek için her hafta
gemilere 2 milyon tondan fazla soya fasulyesi yüklüyor. Diğer ürünlerde bu tür bir
ölçeğe ve verimliliğe sahip değilsiniz” yorumunda bulundu.
Kolza küspesi ve ayçiçeği küspesi gibi diğer proteinli küspelerden üretilen hacimler,
küresel soya fasulyesi üretiminin bir parçası olarak nitelendiriliyor.
Archer Daniels Midland ve Bunge gibi büyük yemlik tahıl tedarikçilerinin yöneticilerine
göre ise Çin'de daha ticari ölçekte domuz üretimine doğru yaşanan son değişimler,
soya küspesinin daha az değil, rasyonlarda daha fazla kullanılmasına yol açtı.
Bakanlık ise yemlik tahılların arz ve talebinde bir dengeye ulaşarak, pirinç, buğday ve
diğer tahılların yanı sıra mısır ve soya küspesinin yerini alacak diğer öğünlerin daha
fazla kullanılmasını teşvik etmek istediğini bildirdi.
Medya ile konuşmaya yetkili olmadıkları için kimliği belirtilmeyi reddeden kaynaklara
göre, Hayvan Besleme Komitesi, bakanlığın hayvancılık ve veterinerlik bürosuna 31
Mart'a kadar bir plan sunacak. Büro, planı kamuoyuna açıklamadan önce 10 Nisan'a
kadar inceleyip onaylayacak.
Öte yandan, pirinci daha fazla besleme ürünü olarak kullanma hamlesinin, Çin'in
devasa ve bakımı maliyetli pirinç rezervlerini daraltmasına neden olabileceği
kaydediliyor.
RJ O’Brien şirketi yöneticisi Rich Feltes, 'Bu, büyük ve pahalı bir hamle... Bu noktada
bu bir spekülasyon ... Ama pirinç onlar için bir seçenek olabilir" yorumunda bulundu.
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Türkiye, 115 bin ton mısır ithal etti
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 115 bin tonluk mısır ithalatına onay verdiği
belirtildi

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre,
Perşembe günü tamamlanan ihaleyle Toprak Mahsulleri Ofisi 115 bin tonluk mısır
alımına onay verdi.
Söz konusu ihalede fiyatların ton başına 278,10 dolarla 280,70 dolar arasında
oluştuğu görüldü. İthalatın 25 Mart-20 Nisan arasında tamamlanması öngörülüyordu.
İhaleye göre, Kocaeli Derince limanından alınmak üzere Erser ve GTSC
firmalarından ton başına 278,10 dolarla 30'ar bin ton, İzmir limanından alınmak üzere
Rolweg firmasından ton başına 278,10 dolarla 30 bin ton, Balıkesir Bandırma
limanından alınmak üzere ton başına 280,70 dolarla 25 bin ton mısır ithal ediliyor.
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Piyasalarda zorlu hafta: Dolar,
8,47'den döndü
Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin ardından, haftaya 8,35
seviyelerinde başlayan dolar/TL, gece yarısı 8,4786 seviyelerine kadar
ulaştı. Benzer hareketlerle euro/TL de 10 lirayı aştı ve 10,08'in üzerine
tırmandı. Kurlar ilk tepkilerin ardından gevşedi ve sabah saatlerinde
dolar/TL 8,05'ler; euro/TL 9,60'ın hemen altında dengelendi. Sterlin/TL
ise, 11,7427 ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişimi sonrası ilk işlem gününde, tüm gözler
piyasaların vereceği tepkilere çevrilmiş durumda. Haftaya yüzde 15'i aşan
yükselişlerle 8,35 liranın üzerinde başlayan dolar/TL, gece saat 01.00 sularında gün
içi zirve olan 8,4786'yı gördü. Benzer hareketlerin yaşandığı euro/TL'de 10 liranın
üzerine çıktı ve 10,08'ler test edildi.
Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar
gevşedi. Dolar/TL, 8,05'ler düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 9,60'ın altına geldi.
Cuma günü kur, 7,1897 ile 25 Şubat'tan beri en düşük seviyeyi görmüş, kapanışını
ise 7,21 seviyelerinden gerçekleştirmişti. Euro/TL de geçen haftanın kapanışını
8,60'tan yapmıştı. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 8,5803'te
bulunuyor. Euro/TL'de rekor ise 10,2027 olarak Kasım 2020'de görülmüştü.
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İngiliz Sterlini, 11,7427 ile rekor kırdı
Dolar ve euro karşısında zayıflayan Türk Lirası, İngiliz Sterlin karşısında ise rekor
kırdı. Geçen haftayı 10 liranın hemen üzerinde tamamlayan Sterlin/TL kuru, bu gece
yaşanan sert tepkiyle birlikte 11,7427 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Kur bir önceki zirvesini geçen kasım ayında 11,2813'le görmüştü.
Bakan Elvan'dan açıklama: Serbest piyasadan kesinlikle taviz yok
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir
tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi. Elvan yaptığı açıklamada,
"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır" dedi.
2000'li yıllardaki ikinci çift haneli günlük değer kaybı
Türk Lirası'nda son 20 yılda tek günde çift haneli değer kaybını iki kez yaşadı. Biri
2018 Ağustos'ta yüzde 15,1 ile gerçekleşirken biri de bugün gerçekleşiyor. Bluebay
Asset Management'tan Timothy Ash TL'nin dolar karşısındaki bugünkü çift haneli
kaybını "Ağbal'ın görevden alınmasının maliyeti" sözleriyle tanımladı.
İlk toplantı bankacılarla yapıldı
TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu ilk açıklamasında, enflasyonda kalıcı düşüşü
sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde
kullanmaya devam edeceklerini söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki
banka genel müdürleri ile toplantı yaptı. Bankacılık kaynakları, faydalı bir görüşmenin
gerçekleştiğini belirterek, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi
içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.
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Elvan: Serbest piyasa
mekanizmasında kesinlikle taviz yok
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TCMB'de başkan değişikliği
ardından yaşanan sert satış baskısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada,
serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz verilmeyeceğini ifade
etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir
tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi. Elvan yaptığı açıklamada,
"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır" dedi.
Elvan şunları söyledi:
"Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye
ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü
önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar
kararlılıkla sürdürülecektir.
Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek
amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.
Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest
piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal
kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir."
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu,
bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle çok
verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza
verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye
Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı.
Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBB yönetimindeki banka genel
müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza
verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer verilen fotoğrafta, Kavcıoğlu'nun çevrim içi yapılan toplantıya TBB
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte katıldığı görüldü.
Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise toplantıda karşılıklı genel
ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.
Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya
müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin
edinildiği aktardı.
Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve
toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren
kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin
uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.
Kavcıoğlu, Twitter'da bugünkü ilk paylaşımında da "TCMB Başkanı olarak görevimize
başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip
etsin." ifadelerini kullandı.
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AK Parti’de değişim haftası
‘Türkiye için güven ve istikrar’ sloganı ile Çarşamba günü yapılacak 7.
Olağan Büyük Kongre’de partiyi 2023 seçimlerine götürecek yeni
kadrolar belirlenecek.

AK Parti “İnandığın yolda yürü” sloganıyla 2019’un Aralık ayında başlattığı 7. Olağan
Kongre sürecini bu hafta “Türkiye için güven ve istikrar” sloganı ile yapacağı büyük
kongre ile tamamlayacak. AK Parti teşkilatlarında yüzde 70’lere varan yenilenmenin
parti yönetimine de yansıması eş zamanlı olarak kabinede de değişiklik yapılması
bekleniyor.
2023’ün manifestosu geliyor
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresini 24 Mart Çarşamba günü Arena Spor salonunda
yapacak. Partinin en üst karar organı olan ve 50 kişiden oluşan Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu’nda yapılacak değişiklik devamında ‘A takımı’ olarak adlandırılan 16
kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde de değişimi getirecek. AK Parti’yi
2023 yılında yapılacak seçimlere götürecek yeni kadroların belirlenmesi açısından
büyük kongre önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çarşamba günü yapacağım
konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” açıklamasıyla kongrede
Türkiye’nin gelecek perspektifini ortaya koyan bir vizyon çizeceğine dikkat çekti.
AK Parti MKYK’daki değişimin ise bugüne kadar yapılan AK Parti kongrelerinde
gerçekleşen değişimden farklı olması bekleniyor. MKYK’da ağırlıklı olarak
milletvekillerinden oluşan yapı değişecek. MKYK’de milletvekili olmayanların
sayısının artması, eski milletvekillerinin yanında bugüne kadar AK Parti’de siyaset
yapmamış yeni isimlerin de yer alabileceği belirtiliyor.
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Bakanlıklar bölünebilir
Teşkilatlar, kadın ve gençlik kollarında gerçekleştirilen, bu hafta yapılacak 7. Olağan
Kongre ile parti yönetiminde yapılacak değişimin kabineye de yansımasına kesin
gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanının, sadece partide de değil kabinede de 2023
seçimlerine götürecek kadroları oluşturacağı bir anlamda ‘Seçim kabinesini’ kuracağı
belirtiliyor. Bazı bakanlıkların bölünerek yeni bakanlıkların kurulması, bazı bakanların
görevden alınması, bazı bakanlıklarda ise kaydırmalar yapılması şeklindeki bir kabine
revizyonunun gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabine değişikliğinin kongreden önce
gerçekleştirilerek kabine dışında kalan bazı isimlerin partiye kaydırılabileceği
belirtiliyor.
‘Siyasetçi bakan’lar gündemde
Gerçekleştirilecek kabine revizyonu ile siyasetten gelen isimlere daha fazla yer
verileceği de kulislere yansıyan bilgeler arasında. Yeni sisteme geçildikten sonra
kabinedeki siyasetçi bakan eksikliği AK Parti içinde de zaman zaman dile getirilirken,
özellikle muhalefetten gelen eleştirilere bakanların yanıt vermekte yetersiz kaldığı
tespit ve eleştirileri kulislerde yansıdı. Kabine revizyonunda bu durumun dikkate
alınacağı ve kabinenin siyasetten gelen isimlerle güçlendirileceği dile getiriliyor. Bazı
bakanlıkların iş yükünün çok artması nedeniyle bölünebileceği, cumhurbaşkanı
yardımcısı sayısının ise ikiye çıkarılabileceği de belirtiliyor.
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Katar'la suyumuz için de anlaşma
yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlandı
ama içeriği bilinmiyor

Türkiye ile Katar arasında geçen yıl imzalanan 'su yönetimi' anlaşması Resmi
Gazete'de yayımlandı. Anlaşmanın içeriği açıklanmadı.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye ve Katar'ın işbirliği alanları 'entegre su
kaynakları yönetimi, su tesisleri yönetimi, kıyı ve geçiş suları yönetimi' olarak
maddelendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Mart 2021 tarihli kararda "26 Kasım 2020 tarihinde
Ankara'da imzalanan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti
Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın
onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5'inci maddesi ve 9 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar
verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kasım ayında yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın
'su yönetimi alanında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ile bilgi alışverişini'
mümkün kılacağı bir metin olduğunu, iki ülke arasında suyun paylaşılması ve benzeri
hususları içermediğini belirtmişti.
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Biden’dan Türkiye’ye 'İstanbul
Sözleşmesi' tepkisi
ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ani ve
nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını
"derin hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını belirtti.
Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı
açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır." ifadesini kullandı.
Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde kadın
cinayetlerinin sayısında artışlar yaşandığını kaydeden Biden, kadınlara yönelik
şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.
Biden, "Kadınlara yönelik şiddetin küresel ölçekte son bulmasına yönelik uluslararası
hareket için bu kararın cesaret kırıcı bir geri adım olduğu" yorumunu yaptı.
Dünyanın herhangi bir yerindeki cinsiyet temelli şiddete herkesin karşı olması
gerektiğini ifade eden ve son dönemde Gürcistan'daki kadın cinayetlerini hatırlatan
Biden, "Bu durum hepimizi yaralıyor, kadınların şiddete uğramadıkları toplumlar
yaratabilmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.
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ABD Savunma Bakanı Austin:
Müttefiklerimizi Rus ekipmanından
uzak durmaya çağırıyoruz
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Tüm müttefiklerimizi ve
ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz.
Ortaklarımızın yaptırımlara neden olabilecek ekipman tedarikinden
kaçınması gerekir." dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin, müttefiklerinden Rus ekipmanlarından
uzak durmasını istediğini belirtti.
Hint basınında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Austin ve Hindistan
Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araya geldi.
Austin, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etme süreciyle ilgili bir
soruya cevaben, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak
durmaya çağırıyoruz. Ortaklarımızın yaptırımlara neden olabilecek ekipman
tedarikinden kaçınması gerekir." dedi.
Hindistan'ın sistemi satın almakla ilgilendiğinin farkında olduklarını belirten Austin,
"Henüz S-400 sistemi edinmediler, bu nedenle yaptırımların masada olması için bir
neden yok." ifadesini kullandı.
Austin, Hindistan'ın hızla değişen uluslararası dinamiklerde giderek daha önemli bir
ortak olduğunu kaydetti. Austin ve Singh, iki ülke arasındaki savunma iş birliği,
istihbarat paylaşımı ve lojistik konularında anlaştıklarını bildirdi.
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Önümüzdeki yıllarda Ankara'da fiziki
bir su sıkıntısı yaşanmaz
Önümüzdeki yıllarda Ankara’da fiziki bir su sıkıntısı yaşanma ihtimalinin
olmadığını söyleyen Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız,
“Ankara’nın Kızılırmak Kesikköprü Barajı Projesinden böyle dönemlerde
su alınarak Ankara’da fiziki su sıkıntısı önlenebilir.’’ dedi.

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve küresel ısınma Türkiye’de de son yılların en
kurak dönemlerinin yaşanmasına neden oluyor. Küresel ısınmanın etkileri Türkiye’de
kendini göstermeye başladı. Bu sene yağışların az olması nedeniyle barajlardaki
doluluk oranları alarm verirken, Ankara’daki barajlarda da doluluk oranları düştü.
Ankara’daki barajların son durumu hakkında bilgi veren Su Politikaları Derneği
Başkanı Dursun Yıldız Ticari Hayat Gazetesi okurlarına bu konuda en çok merak
edilen soruları yanıtladı.
Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İnşaat Mühendisiyim. Su Politikaları alanında yüksek lisans yaptım. DSİ’de (Devlet
Su İşleri) çalıştım. 2007 yılında emekli oldum. Halen Su Politikaları Derneği adlı bir
sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Bölümünde Su Politikaları dersi
veriyorum.
Türkiye suyunu verimli kullanmalı
Türkiye de, sanılanın aksine su zengini bir ülke değil, hatta tam tersine yılda
kişi başına düşen bin 519 m3’lük su miktarı ile “su sıkıntısı çeken” bir ülke
konumunda. Bu doğru bir bilgi mi? Bu konuya ilişkin neler söylersiniz?
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Türkiye su zengini bir ülke değil ama su fakiri bir ülke de değil. Su Kaynakları yere ve
zamana göre ülke geneline farklı şekilde dağılmış bir ülke. Nüfusunun büyük bölümü
batıda su kaynakları da daha çok doğu bölgesinde. Türkiye’nin su kaynakları hızlı
artan nüfus, çarpık ve düzensiz kentleşme, kirlilik ve iklim değişikliğinin baskısı
altında. Kişi başına düşen temiz su miktarı bu nedenlerle azalacak. Verilen değer
doğru ancak bu değer artan nüfusa ve diğer etkenlere göre değişken bir değer. Bu
nedenle Türkiye’yi suyunu verimli kullanmak durumunda olan bir ülke olarak
tanımlayabiliriz.
Peki, Ankara’da barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2021 barajların doluluk
seviyesi nasıl?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) verilerine göre
Ankara barajlarındaki aktif, yani kullanılabilir su miktarı azalıyor. Barajların aktif
doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 9.
Ankara’daki barajlarda su seviyesi düşük
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde içme ve kullanma suyu
sağlayan barajlarda geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha
az su bulunduğunu bildirdi. Bu bilgiye göre Ankara’da ilerleyen yıllarda su
sıkıntı yaşanma ihtimali var mı?
Ankara’ya su temin eden barajların havzalarına bu yıl yeterli su düşmedi. Bu nedenle
barajlardaki su seviyeleri düşük ancak Ankara’nın Kızılırmak Kesikköprü Barajı
Projesinden böyle dönemlerde su alınarak Ankara’da fiziki su sıkıntısı önlenebilir.
Halen Ankara’ya verilen günlük yaklaşık 1,2 milyon m3 suyun yüzde 35’i Kızılırmak
hattından veriliyor. Kızılırmak’tan gelen suyun kalitesi tat ve koku olarak düşük
olduğu için bu suyun daha büyük miktarda kullanılması istenmiyor. Bu nedenle gerek
bu yıl gerekse önümüzdeki yıllarda Ankara’da fiziki bir su sıkıntısı yaşanmaz. Ancak
Kızılırmak sisteminden gelen suyun şebekeye basılma oranı mecburen artacak
olursa suda bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Bunun için Ankara’nın suyunu tasarruflu
kullanması için çağrılar yapıldı.
Su yönetiminde anlayış değişiyor
Su sorunlarına karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
Türkiye’de su sorunundan daha çok su yönetim sorunu var. Burada alınması gereken
en önemli tedbir suyu kullananların ve suyu yönetenlerin ortak bir anlayışa ulaşması.
Suyun katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu durumda mevcut
sularımız bize uzun dönem yeter. Bu kapsamda su yönetimi özellikle kentsel su
hizmetinde şebekelerde kaybolan suyu en aza indirmek için çalışmalı. Bu oran
Türkiye geneli için yüzde 45 civarında. Su yönetiminde anlayış değişiyor. Artık yeni
su projeleri yapmak yerine eldeki mevcut suyu en verimli şekilde kullanma anlayışına
geçiliyor. Bunun yanı sıra atık suların arıtılarak tekrar kullanılması da artacak.
Suyumuzu yönetenler de kullananlar da geçmişe nazaran daha bilinçli olmalı.
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Evde kullanılan suyu daha verimli kullanmak gerekiyor
Peki, artık günümüzde bilinçli su tüketimi çok önemli. Vatandaşlara bilinçli su
kullanımı konusunda neler söylemek istersiniz?
Bilinçli su kullanımı için öncelikle suyun israf edildiği alanları tespit etmek ve gelişmiş
teknolojinin de yardımıyla bu kullanımı verimli hale getirmek gerekir. Bu kapsamda
işe önce evde kullanılan suyu daha verimli kullanmaktan başlanabilir. Evde kullanılan
suyun yaklaşık dörtte biri tuvalet rezervuarında tüketiliyor. Bunu aparatları
değiştirerek yarıya indirmek mümkün. Diğer su kullanım tesisatlarında yapılacak
değişiklikler ve suyu daha dikkatli kullanarak evsel tüketimin yüzde 40 oranında
azaltılabileceği tespit edilmiş. Ülkemizde suyun yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. Bu
kullanımda da verimlilik çok önemli. Sulamada suyu çok daha verimli kullanan
modern sulama sistemlerine geçilmesi lazım. Yine kullanılan suyun arıtılarak tekrar
kullanımı için alternatiflerin araştırılması gerekli. İstanbul’da belirli bir büyüklükteki
alana yayılan konut projelerinde çatılardan gelen yağmur sularının toplanması ve bu
suların kısmi olarak arıtılıp bahçe sulama gibi uygun yerlerde kullanımı konusunda
kararlar alındı. Türkiye’de başka il ve ilçelerimizde de bu uygulama teşvik
ediliyor. Vatandaşımız su kullanımı konusunda bilinçlendikçe bu projeler artacaktır.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Su ekolojik sistemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle suyu koruma
anlayışımızın öncelikle doğal çevremizi korumaktan başlaması lazım.
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Zeytinyağı ihracatına 20 yıl sonra
yasak geldi

Ali Ekber YILDIRIM
22 Mart 2021 Pazartesi
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi
üzerine 20 yıl aradan sonra zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine yasak
getirdi. Bundan 20 yıl önce o zamanki adıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı 25 Aralık 2001
tarihinde aldığı kararla dökme zeytinyağı ihracatını 31 Ekim 2002 tarihine kadar
yasaklamış ve büyük tartışmalara neden olmuştu. Aradan geçen 20 yılın sonunda
yine zeytinyağının dökme olarak ihracatı yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda 31
Ekim 2021 tarihine kadar zeytinyağı dökme olarak ihraç edilemeyecek. Sadece
kutulu, ambalajlı ihraç edilmesine izin veriliyor.
Gerekçe; Pandemi belirsizliği ve artan yağ fiyatları
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, dünyada
yağ ticaretinde çok ciddi bir artış olduğunu, özellikle ayçiçeği yağının fiyatının bile
zeytinyağı fiyatına yaklaştığını belirterek böyle bir kararın alınmasında koronavirüs
pandemisinin yarattığı belirsizlik ortamının önemli bir etkisi olduğunu söyledi.
Telefonla görüştüğümüz Harun Seçkin, Rusya, Ukrayna ve birçok ülkenin üreticisi
oldukları ayçiçeğinde ham yağda ve diğer bazı ürünlerde ihracatı zorlaştıran önlemler
aldıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda herkes belirsizlikten
şikâyetçi. Önümüzü göremiyoruz. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Özellikle yağ
konusunda bazı ülkeler ihtiyaçlarının da üzerinde ürün alıyor. Biz de bu çerçevede
dökme olarak zeytinyağımızın ihracatına bir kısıtlamanın uygun olacağını düşündük.
Ambalajlı ve kutulu olarak ihracatta bir sıkıntı yok. Yine 5 kilo, 20 kiloluk kutularda
ambalajlarda ihracat yapılıyor. Ama dökme olarak elimizdeki yağı bu belirsizlik
ortamında dışarıya vermemiz doğru değil. Birçok ülke ürettiği, güçlü olduğu ürünlerde
ihracata ek vergiler uyguluyor. Çünkü ihtiyacının üzerinde alım yapan, stok yapanlar
da var."
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"Tüketicinin lehine olacak"
Bu uygulama ile katma değeri daha yüksek markalı ve ambalajlı ürünlere de zemin
hazırladıklarını anlatan Seçkin: "Alınan karar tamamen dünyanın durumundan,
belirsizlikten kaynaklanıyor. Özellikle pandemi şartları önlem almaya zorluyor. Ayrıca
tüketicinin lehine bir karardır. Hem fiyat yönüyle hem de ürünün bulunabilirliği
açısından tüketiciyi koruyan bir uygulama" dedi.
İhracatçılar tepkili
Zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine getirilen yasak ihracatçıların sert
tepkisine neden oldu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 22
Mart Pazartesi günü basın toplantısı ile karara tepki göstermesi ve yasağın
kalkmasını talep etmesi bekleniyor. Sezon ortasında ihracatın yasaklanmasının hem
üreticiye hem de ülke ihracatına ciddi zarar vereceğini belirten ihracatçılar, yıllarca
büyük çabalarla kazandıkları müşterileri, pazarları kaybedeceklerini iddia ediyor.
"Enflasyonu artmasın" diye üretici cezalandırılıyor
Bu yıl üretimin düşük olmasına bağlı olarak fiyatların bir miktar arttığına dikkat çeken
ihracatçılar, Ankara'dan aldıkları bilgilere göre "zeytinyağı fiyatları gıda enflasyonunu
artıracağı" gerekçesiyle yasak kararının alındığını, zeytinyağının gıda
enflasyonundaki etkisinin yüzde 0.4 seviyelerinde olduğunu belirtiyor. İhracatçıların
iddiası bu kararın zincir marketlerin baskısı ile alındığı yönünde. İç piyasada daha
ucuza zeytinyağı satılması için zincir marketlerin bir süreden beri lobi yaptıkları, ihraç
edilemeyen yağların marketlere yöneleceği vurgulanıyor.
Yağda ithalat serbest, ihracat yasak
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine Ticaret Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü zeytinyağının dökme olarak ihracatına yasak getirirken, bugün
(20.3.2021) Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ayçiçeği, kanola
ve aspir ham yağına ve tohum olarak ithalatına uygulanan vergiler sıfırlanarak kapılar
sonuna kadar açıldı. Bitkisel yağda dökme zeytinyağına ihracat yasağı gelirken,
ayçiçeği, aspir ve kanolanın ithalatına vergiler getirilerek kolaylaştırıldı.
İhracatın yüzde 50'den fazlası dökme
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği her ay düzenli olarak ihracat verilerini
açıklıyor. Son olarak 15 Mart 2021'de yayınlanan verilere bakıldığında son iki
sezonda da dökme zeytinyağı ihracatı toplam ihracatın yarısından fazla. Varilli olarak
yapılan ihracatın da yasak kapsamında olduğu dikkate alındığında kutulu zeytinyağı
ihracatı yüzde 50'nin altında.
Sezon itibariyle verilere bakıldığında, geçen sezon 1 Kasım 2019 ile 28 Şubat 2020
tarihleri arasında toplam 19 bin 714 bin ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildi. Bu
ihracatın yüzde 48'i dökme, yüzde 5'i varilli ve yüzde 47'si ise kutulu olarak ihraç
edildi.
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Bu sezon ise, 1 Kasım 2020'den 28 Şubat 2021'e kadar 16 bin 653 bin ton ihracat
yapıldı. Bu ihracatın yüzde 47'si dökme, yüzde 4'ü varilli ve yüzde 49'u kutulu olarak
ihraç edildi.
Ayçiçeği, kanola ve aspir ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı
Artan yağ fiyatlarını düşürmek için ayçiçeği, kanola ve aspirde hem tohum olarak
hem de yağ olarak yapılacak ithalatta 1 Temmuz 2021 tarihine kadar gümrük vergileri
sıfırlandı. Gümrük vergilerinin sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugün( 20
Mart 2021) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sezon başından bu yana özellikle ayçiçeği tohumu ve ham yağ ithalatı ile ilgili birçok
karar alındı. Buna rağmen yağ fiyatları düşmedi. Yeterli üretim olmaması ve dünya
fiyatlarındaki artış nedeniyle alınan vergi indirim kararları işe yaramadı. Yapılan her
vergi indirimi Türkiye'ye tohum ve ham yağ satan ülkelere ve şirketlere yaradı.
TMO'ya sıfır gümrükle ithalat yetkisi
Tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sıfır gümrükle ayçiçeği yağı ithalatı için
yetki verildi. Ofis, 18 Şubat'ta yaptığı 25 bin ton ham yağ ithalat ihalesine 3 firma ton
başına 1394 dolar ile 1441,50 dolar arasında değişen fiyat verdi.
DİR uygulaması da işe yaramadı
Ayrıca, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalatta da düzenleme
yapılarak "önce ithal et sonra ihraç et" uygulamasına geçildi. Normalde firmalar önce
ihracat yapıyor ve ithalat yapmaya hak kazanıyordu. İç piyasada yağ arzını artırarak
fiyatı düşürmek için bu uygulama tersine çevrildi. Yağ ithalatının artması ve piyasaya
verilmesi için "önce ithal et, 6 ay sonra ihraç et" uygulamasına geçildi. DİR
kapsamında yapılan ithalatta da sıfır gümrük uygulanıyor. Bu kez DİR kapsamında
ithalat yapmayan firmalar açısından haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle 20
Mart 2021 tarihli resmi Gazete'de yayınlanan kararla ithalatta vergiler herkes için
sıfırlanmış oldu.
2021 yılı da kaybedilmesin
Yıllardır yazıyoruz. 2020-2021 sezonu bir kez daha gösterdi ki, üretimi artırmadan
gümrük vergilerini düşürmek veya sıfırlamakla bitkisel yağ sorunu çözülemiyor. Tek
çözüm üretimi artırmaktır. Yapılan vergi indirimleri çiftçiye zarar veriyor. Üretim
yapmasını engelliyor. 2021 yılı ekim sezonuna günler kala gümrük vergilerinin
sıfırlanması çiftçinin üretim şevkini kırıyor. Yapılması gereken, üretim yapacak çiftçiye
destek olmak ve üretimi artırmaktır. Ayrıca sulama yatırımlarının tamamlanarak sulu
tarımla verimliliğin artırılması sağlanmalı. Üretimi artırmadan ithalat bağımlılığı ile yağ
fiyatlarını kontrol etmek mümkün değil. Üretmeden olmaz. Taşıma suyla değirmen
dönmez.
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Faiz indirimi bu hafta değil, peki 15
Nisan’da mı?

Alaattin AKTAŞ
22 Mart 2021 Pazartesi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk açıklamasının “Faiz
indirmeyeceğim” anlamına gelecek içerikte olması ne kadar ilginç. Merkez Bankası
daha şunun şurasında dört gün önce faiz artırıyor, yeni başkan ise dolaylı olarak apar
topar bir kararla faiz indirimine gidilmeyeceğini söyleme gereği duyuyor. Çünkü
kamuoyunda kendisinin bu misyonla göreve getirildiği düşüncesi hakim. Piyasalarda
bu algının oluşması da Kavcıoğlu’nun bizzat kaleme aldığı bir yazıdan kaynaklanıyor.
Yeni Başkan Kavcıoğlu daha 9 Mart’ta Yeni Şafak’ta bakın neler yazmış:
“Pandeminin 2021 yılını da olumsuz etkilememesi için kalıcı büyümeyi hedefleyip,
sıkı para politikasından vazgeçerek yatırım ve ihracat odaklı, istihdam sağlayan
büyümeyi gerçekleştirmeliyiz. Bunun için, yatırım ve üretim maliyetini doğrudan
etkileyen kredi maliyetlerinin makul seviyede olması için faiz artışından vazgeçmemiz
gerekir...”
Üstelik bu görüş kaleme alındığında politika faizi yüzde 17 düzeyindeydi, şimdi ise
yüzde 19. Yüzde 17'yi sıkı para politikası olarak gören Kavcıoğlu, yüzde 19'u çok
daha sıkı olarak niteliyordur.
“Sıkı para politikasından vazgeçilmeli” görüşü de akıllara hemen bu hafta olağanüstü
bir PPK toplantısı yapılabileceğini getirmişti.
İşte Kavcıoğlu dün yaptığı açıklamada "Para Politikası Kurulu toplantıları daha önce
kamuoyuna ilan edilen takvime uygun olarak yapılacak” deme gereği duydu.
Daha dün bir, bugün iki misali, atamanın ikinci günü bir anlamda “Faiz
düşürmeyeceğim” deme durumunda kalmak, göreve artık kaç sıfırsa kesin yenik
başlamak demektir.
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 15 Nisan’da. “Sıkı
para politikasından vazgeçilmelidir” diyen Başkan, ne yapacaksa belli ki o zaman
yapacaktır.

130 MİLYAR DA İZAH EDİLECEK GİBİ...
Başkan Kavcıoğlu Yeni Şafak’ta 2 Mart’ta yayımlanan yazısında da rezervler
konusuna değinirken şunları yazmış:
“Geçen haftanın önemli konularından biri de muhalefet tarafından tekrar gündeme
getirilen Merkez Bankası rezervlerinin neden eksiye düştüğü ve bu rezervlerin ne
olduğu konusuydu. Aslında bu konunun TCMB tarafından açıklanması yararlı olurdu.
Ancak TCMB’den bir açıklama gelmeyince, sanki bu konuşulan 130 milyar dolar bir
yerlere uçtu gitti gibi algılanıyor...”
Dikkat ediniz, bu yazıda önemli bir detay var; yeni Başkan Kavcıoğlu rezervlerin
eksiye düştüğünü kabul ediyor. Bu kabul, Başkanlık koltuğunu çok dikenli hale getirir,
aman dikkat!
Başka ne diyor Kavcıoğlu: “Merkez Bankası keşke bu konuyu açıklasaydı...” Artık
makam sizin, karar verme durumunda olan da sizsiniz, buyurun yarından tezi yok,
açıklayın bu 130 milyarı...
“BİLSEM SÖYLEMEM Mİ YAVRUCUĞUM”
1990’lı yılların başından 2000’e kadar TRT televizyonlarında çeşitli programlara
konuk olarak katıldım. Ardından 2000’den 2010’a kadar yine TRT’de çok sayıda
program hazırladım ve sundum. Canlı olarak gerçekleştirdiğim yayın sayısı üç bine
yakındır. Televizyon yayıncılığının (buna radyo da dahil) bir konuda hiç affı
olmadığını öğrendim. Bir konuyu bilmiyorsanız, vermeniz gereken en tatmin edici
yanıt “Bilmiyorum” olmalıdır. Hadi en fazla daha ılımlı bir dille “Bu konuda fazla bilgim
yok” diyebilirsiniz ki o da aslında aynı kapıya çıkar. Ama eğer, bilmediğiniz halde bir
şeyler biliyormuş gibi ahkam kesmeye başlarsanız izleyici ya da dinleyici bunu
anında yakalar ve cezanızı keser, size notunu verir.
Bazen “Bilmiyorum” yanıtı, aslında açıklama yapılmak istenmediğinde
kullanılabilecek güzel bir kaçış aracına da dönüşebilir. Çernobil patlamış, Karadeniz
nükleer serpintiye maruz kaldı mı, kalmadı mı tartışması sürüyor, çaylarımızda
nükleer serpinti var mı, bunun tartışması yapılıyor. Dönemin Sanayi Bakanı merhum
Cahit Aral radyasyonlu çayların daha lezzetli olduğunu söyleyerek Bekerel Cahit
olarak anılmaya başlamış. Ama radyasyonlu çayın daha lezzetli olduğunu söyleyen
Aral, o günlerde ne olduğunu unuttuğum bir soruya ya yanıt vermek istemiyor ya
gerçekten o konuda bilgisi yok. Bizler genç muhabirleriz; sorumuz karşısında şu
yanıtı alıyoruz:
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“Bilsem söylemem mi yavrucuğum...”
Koskoca bakan bilmediğini söylüyor, ne diyebiliriz ki! “Niye bilmiyorsun” diye hesap
soracak halimiz yok ya.
★★★
Bütün bunlar nereden mi aklıma geldi, niye mi yıllar öncesine dönüverdim...
Cumartesi sabahından beri telefonum adeta susmuyor:
“Naci Ağbal görevden niye alındı?”
İşte bu soru aklıma hep merhum Aral'ın "Bilsem söylemem mi” yanıtını getiriyor.
Gerçekten de Naci Ağbal’ın niye görevden alındığını bilmiyorum, bilmem de mümkün
değil zaten. Kaldı ki bu tasarrufun gerekçesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka
bilen var mıdır, ondan da emin değilim.

NİYE GELDİLER, NİYE GİTTİLER, NİYE GELDİ?
Murat Çetinkaya görevden niye alındı, faizi düşürmüyor, diye. Ne demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çetinkaya için: “Laf dinlemiyor!”
Yerine getirilen Murat Uysal “laf dinledi” ve faizi yüzde 24’ten yüzde 8.25’e kadar
çekti. Ama böylesine bir faiz indiriminin kağıt üstünde durduğu gibi durmayıp
Türkiye’ye inanılmaz bir fatura çıkardığı da görüldü. Gerçi o faturanın tümü de henüz
ödenmiş değil ya...
Uysal gitti, Naci Ağbal geldi. Aslında Ağbal kasım ayında göreve faiz artırsın diye
getirilmedi ki, bunu istendiği ya da kendi haline bırakıldığı takdirde Uysal da pekala
yapabilirdi. Ama Merkez Bankası farklı bir görünüme kavuşsun, itibarı artsın ve
bağımsız çalışabiliyor görüntüsü oluşsun isteniyordu. Yani sonuçta Ağbal faizi artırsın
diye değil, itibar sağlasın diye o göreve getirildi. Ağbal bırakın Merkez Bankacı
olmayı, bankacı bile değildi ama son yıllarda hiçbir başkana nasip olmayan bir
kamuoyu kredisiyle işe başladı. Ayrıca Ağbal’ın faiz artıracağını Erdoğan bilmiyor
muydu ya da faiz artırımı kararları Erdoğan’dan habersiz mi alındı, hiç sanmıyoruz.
Şu durumda Naci Ağbal’ın görevden alınmasını nasıl izah edeceğiz? Var mı bunun
bir açıklaması?
Verilebilecek en samimi yanıt, en azından benim açımdan “Bilmiyorum” olacaktır.
Hem gerçek nedeni bilsem yazmaz mıyım, bundan güzel yazı konusu mu bulacağım.
Ama bilmiyorum ki, hem kim biliyor ki!
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Peki Şahap Kavcıoğlu’nun seçilme nedeni ne? Onu da bilmiyorum.
BAKANLIĞA DÖNÜŞ MÜ?
Naci Ağbal’la ilgili bir takım yeni görev iddiaları var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
ikiye ayrılacağı ve Ağbal’ın eski görevi olan Maliye Bakanlığı’na döneceği, Lütfü
Elvan’ın da Hazine Bakanlığı görevini sürdüreceği gibi.
Bunlar Ankara’da konuşulan iddialar. Gerçekleşir mi, onu bu hafta içinde göreceğiz.
Varsayalım böyle bir görev değişikliği oldu, Ağbal yeniden Maliye’nin başına geçti. En
azından bu görev değişikliği eş zamanlı gerçekleştirilirdi, öylesi daha şık olurdu. Hem
zaten Hazine ve Maliye’nin ikiye ayrılacağına da şu aşamada iddiadan ibaret.
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Abdulkadir Selvi

Erdoğan’ın açıklayacağı manifesto
ne olacak?
22 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabet yeteneği güçlü olan, milyonları peşinden
sürükleyen bir lider. Mesajlarını çok etkili bir şekilde vermeyi başarıyor. Ama
bazen konuşarak bazen de konuşmayarak mesaj veriyor.
Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresi öncesinde
mesajlarını cuma namazından sonra verdi. Biden ile Putin arasındaki tartışmaya,
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile yapacağı görüşmeye, Kilis’e
atılan rokete ve nihayet AK Parti kongresinde vereceği mesajlara değindi. Ama iki
konuya girmedi. Oysa Türkiye’nin gündeminde Andımız ve HDP’ye açılan kapatma
davası vardı. Erdoğan her iki tartışmaya da girmeyerek mesafeli durduğu mesajını
verdi.
ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI
Erdoğan Andımız konusunda tavrını Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki
konuşmasında ortaya koydu. “Milli andımız İstiklal Marşı’dır” dedi. Erdoğan,
Danıştay andımızla ilgili düzenlemeyi iptal ettiğinde de aynı tavrı ortaya
koymuş, “Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber
yolumuza devam ediyoruz” demişti.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN USTALIĞI
Andımız ve HDP kararıyla birlikte gözler cumhur ittifakına çevrildi.
Ancak Erdoğan ve Bahçeli’nin liderliği sayesinde cumhur ittifakı süreçten zarar
görmeden çıkmayı başardı
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2023 MANİFESTOSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün
manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları
Eylem Planı ve Ekonomi Reformu’nu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında
reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması bekleniyor.
KURULTAYIN TEMASI
Her kurultayın bir teması oluyor. AK Parti kurultayı için yeni bir başlangıcı
çağrıştıracak bir slogan üzerinde duruluyordu. Ama “güven ve istikrar” teması
üzerinde karar kılındı. Erdoğan’ın 1 saat 45 dakika sürecek konuşmasında 2023 için
bir manifesto ve yol haritası açıklaması bekleniyor. Kongre salonundaki müzik de
önemli olacak. Kongre için orijinal bir müzik arayışı söz konusu. Seçim
kampanyalarının usta ismi Erol Olçok’u rahmetle anarken, yeni müzik yetişse de
yetişmese de “Dombıra” ve “Haydi Bi Daha” da kullanılacak.
DEĞİŞİM
AK Parti her kongrede kadrolarını her seçimde listelerini yenileyerek başarılı
oldu. Erdoğan, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisi” ilkesinden hareket
ederek her kongrede kadrolarını, her seçimde listelerini yeniledi.
Kongrelerde AK Parti teşkilatlarının yüzde 65’i değişti. Büyük kurultayda ise değişimin
yüzde 50 oranında olması bekleniyor. Erdoğan’ın, yeni yönetimi sahada karşılığı
olan eski bakan ve belediye başkanları ile takviye edeceği söyleniyor. MKYK’ya
alınacak bakanların ve milletvekillerinin ise genel başkan yardımcılıklarını üstleneceği
ifade ediliyor.
RÜZGÂR HANGİ YÖNDEN ESİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan usta siyasetçi. Hangi stratejiyi izleyecekse ona göre bir
kadro oluşturuyor. Yani futbol maçına çıkacaksa voleybol takımı kurmuyor. Çözüm
süreciyse çözüm sürecine uygun bir kadro, terörle mücadele süreciyse ona göre bir
ekip... Parti yönetiminde ise izleyeceği siyasi stratejiye uygun bir yönetim kadrosu
oluşturuyor. Son dönemlerde Milli Görüş’e yakın isimlerin göreve getirilmesi,
muhafazakâr ve milliyetçi tercihlerin ön plana çıkması dikkate alınırsa yeni rüzgârın
AK Parti kurultayına yansıması sürpriz olmamalı.
PARTİ KAPATMAYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞE DESTEK VERMEMİŞLERDİ
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HDP hakkında açılan kapatma davasıyla parti kapatma konusu yeniden
gündemimize girdi. Ülkemizin reformlarla, özgürlüklerle anılması gerekirken parti
kapatmalar üzerinden tartışılmaktan dolayı mutlu değilim.
Ancak bu süreçte HDP çizgisindeki partilerin de vebali büyük.
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile parti kapatmayı Meclis’in iznine bağlayan
düzenlemeye destek vermediler. O günün tanıkları ile konuştum. Meclis zabıtlarını
çıkardım. Kısaca hatırlatmak istedim.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ
Partilerin kapatılmasını düzenleyen Anayasa’nın 69. maddesi şöyle düzenleniyordu.
“Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın
talebi üzerine, TBMM’de grubu bulunan her siyasi partinin 5’er üye ile temsil
edildiği ve Meclis Başkanı’nın başkanlığında oluşturulacak komisyonun üye
tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava
sonucunda Anayasa Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanacak.”
BDP’DEN DESTEK İSTENDİ
Anayasa değişikliği ilk oylamada 337 oyla kabul edilmişti ama kulislerde ikinci turda
AK Parti’den 20 milletvekilinin ret oyu vereceği konuşuluyordu.
AK Parti’nin 337 milletvekili vardı. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin oy
kullanamadığı için bu sayı 336’ya düşüyordu. Yani bıçak sırtı bir durum söz
konusuydu. Tehlikeyi ciddiye alan AK Parti üç ayaklı bir strateji geliştirdi.
1- Ret oyu kullanması muhtemel isimler, yakın markaja alındı.
2- Bağımsız iki milletvekilinin desteğinin sağlanması için harekete geçildi.
3- Bağımsız milletvekili Mücahit Pehlivan ve Seyit Eyyüpoğlu ile temas kuruldu.
O dönem HDP yoktu. Barış ve Demokrasi Partisi, Meclis’te 20 milletvekili ile temsil
ediliyordu. Selahattin Demirtaş çok iyi hatırlayacaktır. BDP ile diyalog kurulup
destekleri istendi. İkinci tur oylamaya DBP’den 5 milletvekili girdi. Muş
milletvekili Sırrı Sakık ve arkadaşları madde üzerinde değişiklik önergesi verdi. Kabul
edilmedi. AK Parti’den Cahit Bağcı, Azize Sibel Gönül ve İsmail Bilen’in teklifleri de
reddedildi. Maddenin oylamasına geçildi. İki bağımsız milletvekili evet oyu
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kullanmasına rağmen madde 227 oy aldı. 330’un altında kaldığı için düştü. AK
Parti’den 8 milletvekili fire vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan oy vermeyen
milletvekilleri için “Bize ihanet ettiler” diyecekti.
BDP’NİN 20 MİLLETVEKİLİ VARDI
Ufuk Uras’ın desteğiyle 20 milletvekiline ulaşıp Meclis’te grup kuran Barış ve
Demokrasi Partisi, ikinci tur oylamaya 5 milletvekilini soktu. Ancak 20 milletvekili
olmasına rağmen, ikinci tur oylamaya 5 milletvekili girmesine rağmen BDP’liler oy
vermeyince parti kapatmayı Meclis’in iznine bağlayan madde düştü. O nedenle HDP
çizgisinin de vebali büyük dedim.
Her kapatma ile oylarının yükseleceğini hesap eden HDP çizgisi, sadece Anayasa
değişikliğine destek vermedi. PKK ile ilişkileri konusunda da bir özeleştiri yapmadılar.
Bir çözüm geliştirmediler. Kapatılmak için gereken neyse yaptılar.
Ama olan sadece onlara olmuyor. Ülkemiz zarar görüyor. Türkiye’nin parti
kapatmayla anılması sevinilecek bir durum değil.
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Esfender KORKMAZ

KRİZ KAPIDA!
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 'gösterge faizini 2 puan artırarak yüzde 19'a
çıkardı' diye Cumhurbaşkanı Merkez Bankası başkanını değiştirdi. Başkan 20 ayda
dördüncü defa değişti. Bu uygulama normalde ve istikrarlı ekonomilerde görülmemiş
bir olaydır. Anlaşılan odur ki, hükümet panik içindedir. Acayipleşen ekonomi yönetimi
artık adam akıllı zıvanadan çıktı.
Öte yandan Türkiye de faiz cahili oldu. Çünkü enflasyonu ve ülke riskini dikkate
almadan, yalnızca nominal faize bakan bir körlük bir akıl tutulması yaşıyoruz.
Merkez Bankası'nın perşembe günü aldığı faiz kararından sonra, birisi iktidar yanlısı
diğeri muhalif görünen iki gazete de aynı manşeti attı.
Yeni Şafak gazetesinin yorumu, "Bu operasyonu kim adına çektiniz - gelişmiş
ülkelerin hiçbirinde yüksek faiz yoktur'' şeklindeydi.
Sözcü gazetesi de, ''Avrupa'da faiz Şampiyonuyuz'' diye manşet atmıştı.
Akla ilk gelen soru; her iki gazete de neden Türkiye'yi kendisi gibi gelişmekte olan
ülkelerle değil de, gelişmiş ülkelerle ve Avrupa ile karşılaştırıyor? İkincisi, Osmanlıdan
beri Türkiye bir faiz sorunu yaşıyor ve fakat hala neden reel faizi öğrenememiş veya
öğrenmek istemeyen kesim çoğunluktadır?..
Gerçekte Yüksek enflasyon faiz serabı yaratır. Bunun için nominal faizden enflasyon
etkisini bertaraf etmek gerekir. Reel faiz hesabında teknik olarak bir ay, veya bir yıl
sonrasının faiz ve enflasyonu dikkate alınır. Ancak pratikte bu günkü nominal faizle,
bu günkü enflasyon karşılaştırılıyor.
Şubat ayı TÜFE oranı yüzde 15,61 oldu. Merkez Bankası da gösterge faizini bu
enflasyona göre yüzde 19'a çıkardı. Bu durumda reel faiz oranı; 1,19 /1,1561 -1x100
= reel faiz oranı = yüzde 2,9'dur.
Tartışmayı 2,9 reel faiz üstünden yapmak gerekir. 2,9 reel faiz yüksek mi? Bunun
içinde Türkiye'nin uluslararası piyasalarda beş yıllık tahvillerinin iflas risk primine
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(CDS) bakmak gerekir. İflas risk primi Cuma günü 326 baz puan, yani reel faizin
üstünde idi. Türkiye'de reel faizin bu riski de içermesi gerekir. Aksi halde yabancı
veya yerli neden yüksek riskli tahvilleri alsın? Tasarruf sahibi neden parasını TL'ye
yatırsın?
Almanya'da faiz oranı sıfır ve fakat yıllık enflasyon yüzde 0,5 ve Risk primi CDS 10
baz puan, Almanya ile Türkiye yi karşılaştırmak abesle iştigaldir.
Endenozya'da nominal faiz düşük yüzde 3,75'tir. Ama enflasyonda düşük yüzde
1,59'dur. Reel faiz oranı yüzde 2,13 demektir. Dahası Endenozya'nın CDS oranı
74,92 baz puandır. Reel faiz ülke riskinin çok üstündedir. Bizde ise ülke riski reel
faizden yüksektir.
Ekonomi yönetimi neden bu gerçekleri görmüyor? Gizli ajandası mı var? Yoksa
gerçekten üstünde belli grupların baskısı mı var ?
Yüksek reel faiz, yatırımların ve işletmelerin maliyetini artırır. Bu yolla İşsizliğin
artmasına neden olur. Ama TL cinsinden finansal yatırımların da artmasına neden
olur. Dahası oligopol piyasa yapısı arz eksiği olduğu için de, artan maliyetler
enflasyona daha kolay yansır. Ancak kur artışları maliyet artışından daha yüksek
enflasyon yaratır. 2018 kur şoku ile bunu yaşadık. Kaldı ki, kur şokları döviz borcu
olan firmaları da zora soktu.
Reel faiz geçici çözümdür. Reel faizden sonra, kur politikasını değiştirmek, yapısal
reformlar yapmak, hukuki ve demokratik altyapıyı sağlamak gerekir.
Ancak, kısa dönemde Hükümetin ve MB'nın elinde kur şokunu önleyecek araç
kalmadı. Dolarizasyon yüksek olduğu için para politikası çalışmıyor. Merkez
Bankası'nın kura müdahale edecek rezervi kalmadı. Elinde tek araç reel faiz kaldı.
Eğer MB başkanı faiz nedeni ile değiştiyse ve Türkiye yeniden eksi reel faize
geçerse, kriz kapıda demektir
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İbrahim Kahveci

Gizli el!
Türkiye, Güney Kore, Filipinler ve Arjantin...Bu 4 ülkenin özelliklerini verelim:
Arjantin: Tarihi parlaklıktan tarihi çöküşe giden ülke...
Güney Kore: Tarihi fakirlikten tarihi zenginliğe giden ülke...
Filipinler: Tarihi fakirlikten daha da fakirliğe giden ülke...
Türkiye: Ortalarda gezinen dalgalı ülke...
60’lı yıllarda Arjantin 1.190$ kişi başı gelir ile dünya ortalamasından 1,8 kat daha
zengin ülkedir. Aynı dönemde Türkiye ise, dünya ortalamasının yüzde 67 seviyesinde
bir gelire sahip. Filipinler ve Güney Kore ise yüzde 30’larda seyrediyor. Hatta
Filipinler 195$ gelirle Güney Kore’deki 180$ gelirin bile üzerinde yer alıyor.
Durumu daha net anlatmak için 60’ların ortalama kişi başına gelirini verelim: Arjantin1.196$; Türkiye-439$; Filipinler-195$ ve Güney Kore-180$
Şimdi mi? (2013-2019 son 7 yıl)
Artık Güney Kore 30.191$ ile dünya ortalamasından 2,8 kat daha zengin. Türkiye tam
ortalama düzeyinde gelirdedir. Arjantin hala ortalamanın sadece yüzde 16 üzerinde
yer alıyor. Filipinler ise ortalamanın yüzde 30’unda kalmaya devam ediyor.
Son yıl olarak baktığımızda ise hem Türkiye hem Arjantin dünya ortalamasının yüzde
80’lerine düşmüş durumdalar. Yani tek iyi ülke artık Güney Kore...
***
Filipinler neden hiç toparlayamıyor? Neden hep fakir durumda? Arjantin ise
neden gittikçe fakirleşiyor? Bir türlü kalıcı iyileşme sağlayamıyor. Ama
Arjantin’in tam tersi olan Güney Kore ise küçük kriz dalgaları hariç neden hep
yükseliyor?
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Türkiye ise neden küçük iyileşmeler dışında yapısal bir başarı yakalayamıyor? Bazı
ara dönemlerde kazandıklarını neden hemen kaybediyor?
Acaba bir GİZLİ EL mi var üzerimizde?
***
20 Mart Dünya Mutluluk Gününüzü kutlarım.
Sahi mutlu musunuz?
Türkiye’de 2004 yılında yükseköğretim mezunlarının %66,8’i mutluyken bir okul
bitirmeyenlerde bu oran %54,4’deydi. 2020 yılında yükseköğretim mezunlarında
mutluyum diyenlerin oranı %46,1’e gerilerken, bir okul bitirmeyenlerde bu oran hala
%54,4’de kalıyor.
Hatta şu nokta daha ilginç: Bir okul bitirmemiş olanlar 2004 yılında %18,6 oranında
mutsuzum demişler. Oysa 2020 yılında bu kesimde mutsuzum diyenlerin oranı
%14,2’ye düşmüş. Yüksek öğretim görenlerde ise mutsuzum diyenler %7,7’den
%14,6’ya çıkmış.
Benzer tablo 18-24 yaş grubu ile 55+ yaş grubu için de söz konusu. Gençlerde
mutluyum diyenler 60,9’dan 47,1’e geriliyor ama 55+ yaş üstünde bu oran 58,6’dan
sadece 53,4’e geriliyor.
Az eğitim ve yüksek yaş Türkiye’de mutlu olmak için iyi bir referans.
Yaşınız genç ve eğitiminiz de yüksek ise Türkiye sizin için bir karanlık ülke...
Bu konu ülkemizde bırakın günlerce tartışılmayı, aylarca üzerinde düşünmemiz
gereken bir mesele.
Cahiliye bir devir yaşamaya başlıyoruz ve yapısal olarak çöküyoruz. Ama henüz ne
Arjantin gibi zenginlikten fakirliğe gidiyoruz, ne de henüz Filipinler olduk.
Hatırlarsanız Venezuela’nın slogancı kamyon şoförü olan Başkanı, ülkesinden
ABD’ye göç edenler için “tuvalet temizliyorlar” demişti.
Bugün kısmen ülkemiz olmak üzere ama Körfez ülkeleri yoğunlukta olacak şekilde en
belirgin ev hizmetlerinde Filipinli kadınları görürsünüz. Filipinler’de nüfusun yüzde
15’inden fazlası yurtdışındadır.
Bir ülke yapısal olarak çöktüğünde asıl büyük faturayı yaşlı kuşaklar değil,
gençler ödemektedir. Ama o faturanın en acı tarafında ise, o ülkenin kadınları
ve kızları yer almaktadır.
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Ülkelerde yapısal çöküşleri toparlamak öyle kolay olmuyor tabi. Filipinlere bakın
mesela... Bir türlü Ferdinand Marcos çöküntüsünü üzerinden atamıyor. Belki de bir
çoğunuz eşi İmelda Marcos’un lüks tüketim ve şatafatından hatırlayacaksınız
kendisini.
Ama bıraktığı miras öyle oldu ki, ülke bir daha toparlanamaz noktaya geldi.
İşte bizler de ekonomik krizlerden ziyade YAPISAL ÇÖKÜŞLERE odaklanmalıyız.
Mesela herkesi üniversiteli yaparak aslında bir yapısal çöküş yaratmış oluyoruz.
Çünkü ara eleman veya mesleki eleman ortamını yok ediyoruz.
5. kol faaliyetleri aslında ülkelerin yapısal çöküşlerine zemin hazırlayan
faaliyetlerdir. Görüntüde milli ve yerli söylev ülkeleri aslında içten içe çökertilen
ülkelerdir. Bilimselliği yok edilen, liyakat ve ehliyeti kaybedilen ülkelerdir.
Kısaca içten içe çürüyen ülkelerdir.
***
Burada bir başka temel sorun ise muhalefettir.
Yapısal çöküşleri önlemek basit ekonomik modeller ile geçiştirilemez. Hatta o basit
öneriler yıkım sürecini daha da hızlandırabilir.
Çok geniş ve kapsayıcı DEVRİM niteliğinde programlar gerekir. Yoksa hepimiz
kaybetmiş oluruz.
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22 Mart 2021, Pazartesi
BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Bir eski milletvekilinin polis zoru ile
TBMM’den çıkartılması tartışılıyor...
HDP-PKK ilişkileri yoğun biçimde tartışılırken, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk
Gergerlioğlu'nun önce TBMM çatısı altında direnişe geçmesi, sonra da polis
tarafından gözaltına alınması, bu konuda ciddi bir sertleşmenin işaretidir. Tabii ki
Gergerlioğlu'nun direniş eylemi tasvip edilemez. Bu eylem biraz çocukçadır... Ama bir
dönem milletvekilliği yapmış bir kişinin polis tarafından yaka paça TBMM'den
alınması da herhalde hoş bir tablo değildir.
Gerçi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hem Gergerlioğlu'nun direnişini hem de
gözaltı olayını hukuk açısından enine boyuna irdeleyip, değerlendirdi ve şöyle dedi:
Hukuk dışı propaganda
"Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı
taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması
kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği
olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve
Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği
bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir
propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk
dâhilinde yapılır ve yapılmıştır"
Canlı yayınlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da gözaltını değerlendirdi. Milletvekilliği düşen
Gergerlioğlu'nun Meclis binasını terk etmediği ve halen milletvekili gibi davrandığı,
sosyal medya üzerinden basın açıklamaları ve canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında
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hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak 17 Mart'tan itibaren ayrılmadığı belirtildi.
PKK sloganları atılmış
Açıklamada Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldükten sonra saat 19.25'te Meclis
Genel Kurulu salonundan çıkarak basın mensuplarına demeç verdikten sonra ikinci
katta bulunan HDP parti grup katına yürüyerek çıkarken beraberinde bulunan kişiler
de dahil olmak üzere grup içerisinden terör örgütünü öven sloganlarının atıldığı,
Meclis koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılmak
suretiyle terör örgütü propagandası da yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.
Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi ve sonra
serbest bırakıldı...
Sertleşme ortada
Bütün bu değerlendirmeler ve açıklamalar kabul edilse bile, bu konudaki sertleşmenin
görmezden gelinmesi de mümkün değildir. Çünkü olayın derininde HDP'nin
kapatılmasına ilişkin gelişmeler de vardır. Dilerim bu süreç geçmişin tatsız
dönemlerini yeniden gündeme taşımaz.
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