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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Kamu Mali Yönetiminin
Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2468)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gine Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş
Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2469)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2470)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2471)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2472)

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2473)

YÖNETMELİKLER
–– Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399)
–– 2020 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2020/7)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2020 Tarihli ve 2015/17962 Başvuru Numaralı Kararı
DÜZELTME: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) ile İlgili

Faik Yavuz memleketini de unutmadı

Çengel- Zeynep Görgülü

Hemşehrimiz Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da, ihtiyacı olan vatandaşlara
dağıtılmak üzere 1000 gıda kolisi desteğini sağladığı Belediyeler arasında memleketi
Şereflikoçhisar’ı da unutmadı.
Korona virüsü salgını nedeniyle Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bugünlerde
ramazan öncesi bazı kamu kurumları ile vatandaşlar ihtiyaca muhtaç olan insanlara
gıda ramazan kolileri dağıtıyor.
Hemşehrimiz ATB Başkanı Faik Yavuz da, Ankara Ticaret Borsası Başkanı olarak tüm
İlçe Belediyelerine ramazan gıda kolilerini gönderdi.

Toplam 1000 ramazan gıda kolisi, tüm ilçe Belediyelerine paylaştırılırken İlçemiz
Belediyesi’ne de ihtiyacı olan ailelere dağıtılmak üzere 100 ramazan gıda kolisini
gönderdi.
YARDIMLARIN YERİNE ULAŞACAĞINA İNANCIM TAMDIR
“Yardımların en seri şekilde yerine ulaşacağına inancım tamdır” diye konuşan ATB
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, “bugün dünyada daha önce yaşanmamış bir
durumla karşı karşıyayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz de ATB olarak, devletimizin aldığı tüm
tedbir ve sağladığı desteklere, imkanlarımız doğrultusunda katkıda bulunmaktayız.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz
Türkiyem’ kampanyasına 250 bin lira ve ihtiyaç duyan ailelere dağıtılmak üzere 1000
Ramazan kolisi desteği belediyelere gönderildi. Bizim ATB olarak, yapılan bu
yardımların en seri şekilde yerine ulaşacağına inancımız tamdır.
Başta ülkemiz olmak üzere, virüs belasıyla mücadele veren tüm ülkelere tez zamanda
sağlık, hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet dileriz” dedi.
FAİK YAVUZ’DAN HEMŞEHRİLERİNE MESAJI
Hemşehrimiz Faik Yavuz, Şereflikoçhisar halkına yönelik verdiği mesajında da şöyle
dedi;

“Sevgili hemşerilerim,
Bugün dünyada daha önce yaşanmamış bir durumla karşı karşıyayız. Birlik, beraberlik
ve dayanışma içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gün İmkânı
olanın, ihtiyacı olana yardım etme günüdür. Biz de ATB olarak, Şereflikoçhisar’a
imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalıştık. Belediyemiz vasıtasıyla,
hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gönderdik. Benim sizlere
çağrım, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu uyarıları dikkate alın ve mümkün
olduğunca evinizden çıkmayın.
Başta ülkemiz olmak üzere, virüs belasıyla mücadele veren tüm insanlara tez
zamanda sağlık, hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet dilerim.” şeklinde
konuştu.

Bakan Pakdemirli: Gıda sektörü
ramazan için gerekli hazırlıklarını yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı
için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi
alışverişini yapsın." dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat alım fiyatına ilişkin çalışma
yaptıklarını belirterek, "Mayısın ilk haftasında, kabine toplantımızın ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Çiftçimizi üreticimizi doyuracak bir fiyat
politikası oluşturma gayreti içindeyiz." dedi.
Bakan Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını'nda gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Hasat veya ekim zamanında olunması sebebiyle mevsimlik işçilerin bir hareketi
olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Tarımsal iş gücünün mobilizasyonu ve özellikle
tüketim noktalarına gıda ulaşımıyla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış durumda.
Bunlarla ilgili problem yaşananlar il ve ilçe mülki idare amirliklerine veya
bakanlıklarımızın müdürlüklerine başvurabilirler." diye konuştu.
Pakdemirli, il ve ilçe pandemi kurullarında da konuya ilişkin yapılan çalışmalara işaret
ederek, alınan tedbirleri ve diğer ülkelerin alması gereken önlemleri bugün
gerçekleştirilecek G20 toplantısında anlatacağını söyledi.
Hububat alım fiyatına ilişkin çalışma yaptıklarını aktaran Pakdemirli, "Mayısın ilk
haftasında, kabine toplantımızın ardından Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.
Çiftçimizi üreticimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturma gayreti içindeyiz. Bu sene
de çiftçimizi, üreticimizi memnun edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Gıda denetimleri aralıksız sürüyor"
Pakdemirli, Covid-19 salgını sürecinde bile gıda işletmelerine yönelik denetimlerin
aralıksız sürdüğüne dikkati çekerek, geçen hafta bakanlıkça "ifşa listesi"nin
yayımlandığını hatırlattı.
Halkın sağlığıyla oynayan ve yanlış beyanla ürün sunan işletmeleri takipte olduklarını
vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bal, sucuk, salam, yağda sahtekarlık yapanların hepsinin 'Canını okuyacağız' dedik,
bunu da yapmaya devam ediyoruz. Biz sağlam duruşumuzu gösterdiğimiz takdirde
Türkiye'deki ürünlerin kalitesinin artacağına eminim. Özellikle tüm işletmeler de buna
riayet ettiği sürece daha çok para kazanacaklarına ve kazançlarının da bereketli
olacağına eminim."
Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal üretim ve işlenmiş gıda konusunda avantajlı
konumda olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin ürünleri son derece kaliteli. Kaliteyi bozarak değil kaliteyi artırarak,
kaliteyle rekabet ederek gıda sektörümüzü bir noktaya getirmemiz lazım. GDO’lu
üretim yapan bir ülke değiliz ama bunun yurt dışına pazarlanması konusunda
yeterince başarılı değiliz. 'Türkiye sağlıklı ürünler üretilen bir coğrafya' ambalajıyla
henüz bunları yurt dışına pazarlayamıyoruz ama o noktaya da geleceğiz."
İçişleri Bakanlığının ramazan pidesiyle ilgili çalışmalarına devam ettiğini dile getiren
Pakdemirli, yakın zamanda bununla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti.
Atık sulara Covid-19 testi
Covid-19 salgını süresince atık suyla ilgili yurt dışında yapılan çalışmalardan
bahseden Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Biz de Ankara'da atık sulardan numunelerimizi aldık, testlerimizi yaptık. Değişik
yerlerden aldığımız numunelerde diğer tip virüsleri yakalayabildiğimiz halde
koronavirüs tespit edemedik. Bunun fazla dezenfektan kullanılıyor olmasından
kaynaklandığını tahmin ediyorum. Şu an İstanbul'dan ve çeşitli yerlerden numuneler
alınıyor. Amacımız atık sularda belli mahallelerde koronavirüs yoğunlaşması
görürsek, bunu ilgili kurumlarla paylaşarak ek tedbirlerin alınması konusunda
yönlendirmeler yapabilmek. Bilginin değeri çok önemli, o sebeple toplayabildiğimiz
tüm verileri, her türlü bilgiyi kullanıp, yorumlayıp ilgili kurumlara teslim etmemiz ve
yönlendirici olmamız gerekiyor."

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi şubatta
arttı
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,97,
bir önceki aya göre yüzde 0,47 arttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni
(Tarım-GFE) açıkladı. Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,47,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,39
artış gösterdi.
Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi
yüzde 0,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,72
yükseldi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,84,
tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,77 artış görüldü.
En fazla azalış gübre ve toprak geliştiricilerde
Alt gruplarda yıllık en fazla azalış yüzde 1,55 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde
0,95 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 0,91 ile veteriner harcamalarında meydana geldi.
Bu dönemde en fazla artış yüzde 9,74 ile hayvan yemi, yüzde 10,66 ile malzemeler
ve yüzde 14,03 tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.
Alt gruplardan aylık bazda en fazla azalış yüzde 1,22 ile veteriner harcamaları, yüzde
0,70 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,51 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda yaşandı.
Söz konusu dönemde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0,88 ile makine
bakım masrafları, yüzde 0,93 ile malzemeler ve yüzde 1,87 ile hayvan yemi oldu.

Ticaret Bakanı Pekcan: İthalata
yönelik tedbirler almaya devam
ediyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan, "Yerli üreticilerimiz ve sektörlerimizin,
pandemi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat
baskısından korunması amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya
devam ediyoruz." dedi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli üreticileri, yeni tip koronavirüs (COVID-19)
pandemisi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat baskısından
korumak amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, COVID-19 pandemisinin
sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen video konferans
yöntemiyle gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller ve Maden
Sektörleri İhracatçıları Birliği başkanlarıyla görüştü.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak COVID-19 pandemisinin ticarete
olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir aldıklarını belirterek, bu kapsamda
ithalata yönelik de tedbirler almaya devam ettiklerini vurguladı.
Yerli üreticilerin ve sektörlerin pandemi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük
fiyatlı ithalat baskısından korunması amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam
ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda ara malı ve ham madde ithalatımızı,
üreticimizi ve ihracatçımızı etkilemeyecek boyutta titiz çalışmalar yapmaya gayret
sarf ettik." dedi.
Bu doğrultuda sektörlerle istişareye son derece önem verdiklerini dile getiren Pekcan,
şunları kaydetti:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu süreci en iyi şekilde yürüten ülkelerden
biriyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, Ekonomik İstikrar Kalkanı Planını açıkladı.
Bu süreçte bazı sektörleri öncelikli sektör olarak belirledik. Sürekli olarak esnafa,
çalışanlara, iş dünyasına ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik Bakanlarımız ile
koordinasyon içinde çalışıyoruz, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanımız da yeni paketler açıklıyorlar. Hazine ve Maliye
Bakanımız kredi imkanlarının artırılması yönünde destekler verdi. Çok ciddi
çalışmalar yapıyorlar. Şimdi, Türkiye çok iyi bir süreçte gidiyor. Biz bu çıkış sürecinde
bugüne kadar yaşadıklarımızı, nasıl pozitif bir algıya dönüştürerek ekonomik
hayatımızın pozitif yönden etkilenmesini sağlayabiliriz, buna çalışıyoruz. “
Türkiye’nin dünyada en hızlı toparlayan ülkeler arasına girmek zorunda olduğunu
vurgulayan Pekcan, sektörlerle beraber iş dünyasının taleplerini dinlemeye, birlikte
çözümler üretmeye, bu kapsamda STK ve ticaret müşavirleriyle hemen her gün
görüşmeye önem verdiklerini kaydetti.
İhracatçılara salgından daha kolay toparlanan bölgelere ve ülkelere yönelmeleri
çağrısında bulunan Pekcan, “Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin gibi ülkelere
yönelerek, bu dönemde Avrupa’nın yavaşladığı dönemde biz daha hızlı ticaretimizi,
ihracatımızı artırabiliriz. Bu yönde sizlerin önerilerine açığız ve sizlere destek
vermeye her zaman hazırız.” dedi.
Pekcan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak da ihracatçı firmaların bu dönemde
de üretimlerine, ihracatlarına devam edebileceğini, gümrüklerin açık, lojistik firmaların
da hizmette olduğunu söyledi.

Faiz kararı öncesinde dolar 6,97'den
başladı
Küresel piyasalarda iki günlük sert düşüşlerin ardından bugün
sınırlı da olsa normalleşme gözleniyor. Asya hafif ekside, ABD
vadeliler ise artıda... Yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararını
açıklayacağı yeni güne dolar/TL 6,97 seviyesinden başladı.
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ABD borsaları enerji hisselerindeki kayıplar eşliğinde sert düştü. Asya borsalarında
ise ABD kadar olmasa da düşüşler gözlemleniyor. Wall Street'te geçtiğimiz 2 günde
yaşanan sert aşağı hareketlerin ardından ABD vadeli endekslerinin bugün yataya
yakın bir seyir izlediği görülüyor.
Gözler Merkez Bankası'nda
Yurt içinde ise gözler Merkez Bankası'nın faiz kararlarında olacak. PPK toplantısı
sonrası saat 14.00'da açıklanacak olan karara ilişkin beklentiler 25-50 baz puanlık
indirim yapılacağı yönünde… Yılın başından itibaren 225 baz puan indirim yapan
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 9,75’e çekmişti.
Brent petrol 16 dolar seviyelerinde

Petrol fiyatlarında bu hafta ortalığı karıştıran ABD ham petrolü mayıs vadeli kontrat
dün sonlandı. Haziran vadeli petrol kontratlarında ise varil fiyatı 10 doların hemen
üzerinde değerleniyor. Brent petrolde ise son işlemler 16 dolardan gerçekleştiriliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Enerji ve Hazine bakanlarına ABD petrol ve gaz
sektörüne fon sağlanmasına yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdi.
Wall Street yüzde 3'ü geçen kayıplarla kapandı
Kapanışta, Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,7
azalışla 23.022,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,1 kayıpla 2.737,2
puana, Nasdaq endeksi de yüzde 3,5 azalışla 8.263,23 puana düştü.
Günün Ajandası
10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi
14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı
17.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

Petrolde fırtına sürecek
ABD petrolünün eksi 40 doları görmesinin ardından uzmanlar
petrolde volatilitenin süreceğini, etkinin haziran ve temmuz
vadelerine de sıçrayabileceğini belirtiyor. Piyasanın odağı birkaç
ay boyunca stoklar ve depo kapasiteleri olacak.

22 Nisan 2020

Hilal SARI
Küresel petrol talebi COVID-19'un yayılmasını önleyici tedbirlerle nisanda yüzde 20
ila 35 arasında düştü. Bu daha önce benzeri görülmemiş bir durum ve uzmanlara
göre fiyatlardaki düşüşü arz kesintileriyle engelleyebilecek bir üretici grubu yok.
Fiyatların eksiye düşebileceği konusunda geçen hafta uyarı yapan Goldman Sachs
analistleri, dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyor ve “Şiddetli bir yeniden
dengelenme öncesi dalgalı seyir göreceğiz” diyor.
WTI mayıs vadelileri dün yüzde 100’e yakın yükselse de eksideki seyrini sürdürdü ve
gün içinde TSİ 15:30 itibariyle -16,74 dolar/ varile kadar indi. Brent haziran vadelileri
de 2002’den bu yana ilk kez 20 doların altına gerileyerek 18,10 dolar/varil düzeyine
kadar geriledi. Piyasadaki genel beklenti gelecek birkaç hafta, hatta bir kaç ay

boyunca petrol stoklarının yakından izlenmesi ve depolama kapasitelerinin
yatırımcıların odak noktası olmaya devam emesi şeklinde.
Haziran ve temmuz vadelileri de riskli
Morgan Stanley Küresel Petrol Stratejisti Martijn Rats, Bloomberg TV’ye verdiği
demeçte önceki gün yüzde 300’ün üzerinde düşüşle -40,32 dolara kadar düşen WTI
mayıs vadelilerinde düzelme olsa da, gelecek iki ayın vadelileri için riskin devam
ettiğini belirtiyor. Nedeni ise petrol ETF’lerine bu iki ay için muazzam bir giriş olması
fakat depo sıkıntısının devam etmesi. WTI Haziran vadelileri TSİ öğleden önceki
işlemlerde 20 doların altına düştü ve yüzde 20’den fazla azalarak TSİ 16:00 itibariyle
gün içinde 11,79 dolara kadar geriledi.
Petrol ETF’lerinin cazibesi düşebilir
Rats, her vadenin sonunda ETF’lerin ucuza satıp yeni vadeyi daha pahalıya almak
zorunda kaldığını hatırlatarak EFT’lerin popülerliğini de yitirebileceğini belirtiyor ve şu
değerlendirmeyi yapıyor: “Petrol ETF’lerine son birkaç haftada muazzam bir giriş
oldu. Mayıstan kaçan yatırımce haziran ve temmuz vadelilerini çok güçlü bir şekilde
destekledi. Ancak piyasa dengelerinde birkaç ay sonra düzelme beklense de, depo
kapasitesinde haziran ve temmuz mayısa göre çok daha iyi durumda görünse de,
petrol ETF’lerine girişlerle birlikte haziran- temmuz vadelileri için de risk hala devam
ediyor. ETF’ler vadesi dolan petrolü ucuza satıp yeni vadeyi pahalıya almak zorunda
kalıyor. Önümüzdeki dönemde ETF gelirleri de sıfıra hatta eksiye düşebilir. ETF’lerin
popülerliği azalabilir”
Trump’ın dev alımı düşüşü frenleyemedi
ABD Başkanı Donald Trump, 75 milyon varil petrol alımı yapacaklarını duyurduğu
konuşmasında petrol fiyatlarının “bir ay gibi bir zamanda 25-38 dolar aralığını
göreceğini düşündüğünü” söylese de, hem WTI hem de Brent’te düşüşler sürüyor.
"Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil
alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı" diye konuşan Trump
mevcut durumun ‘kısa vadeli’ olduğuna dikkat çekti.
En büyük depocuda kapasite doldu
Dünyanın en büyük bağımsız petrol depolama şirketi kapasitesinin dolduğunu
duyurdu. Rodtterdam merkezli Royaml Vopak NV, ham petrol ve refine yakıtlar için
depolama kapasitesinin tamamen dolduğunu bildirdi. Royal Vopak Mali İşler
Direktörü Gerard Paulides yaptığı açıklamada, "Terminallerimizdeki depolama

kapasitesi neredeyse tamamen satıldı. Kapasitesi dolan tek depolama şirketi biz
değiliz" diye konuştu.
Petrolden çıkan altın ve tahvile geçti
Mumbai merkezli Anand Rathi’den emtia analisti Jigar Triverdi “Bir varlık sınıfındaki petrol - varlık satışları güvenli liman alımlarını artırıyor. Hisseler bile tüm dünyada
düşüyor - ki bu da iyi birşey” diyor. WTI’nın rekor düştüğü pazartesi altın yüzde 1
yükselişle tekrar 1,700 dolar/ons’un üzerine çıkmıştı. OANDA kıdemli analiste göre
ise kısa vadede altında yükseliş olsa da, petrol fiyatlarındaki düşüş uzun vadede
deflasyonel bir etki yaratıyor ve altın fiyatlarını da baskılayabilir. Devlet tahvillerine
giriş de hızlandı ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi TSİ 16:00 itibariyle gün içinde yüzde
0,54 düzeyine kadar kadar geriledi. 30 yıllıklarda bile getiri gerileyerek gün içinde
yüzde 1,126 düzeyine kadar geriledi. JPMorgan, petroldeki düşüşün Hindistan
tahvillerine Endonezya’ya göre daha fazla yaradığını belirtti. Düşen petrol fiyatları
ithalatçı Hindistan’ın tahvillerine girişi hızlandırırken, IMF’den 60 milyar dolar likiditesi
sağlayan Endonezya ise cari açığı üzerindeki baskısı ve düşen emtia fiyatları
nedeniyle ABD merkezli bankaya göre tahvil yatırımcısı için cazibesi azalan bir ülke.
Brent neden WTI kadar düşmüyor?
ABD petrolü tarihte görülmemiş bir çöküş yaşarken, Brent’teki düşüş WTI’daki kadar
sert değil. Dün 18 yıldır görmediği düzeylere gerileyen ve 20 doların altına inen
Brent’in WTI’ya göre nispeten daha dirençli olmasının nedeni ise Morgan Stanley’den
Rats’e göre “Zaten denizde çıkartılan bir petrol türü olması nedeniyle Brent petrolün
doğrudan depo olarak da kullanılabilen tankerlere aktarılıyor olması.” Resmi verilere
göre ABD petrolünün yaklaşık yüzde 63’ü kaya petrolü, yani denizde değil karada
çıkartılıyor.

Ramazanda alınacak tedbirlere ilişkin
genelge
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak
tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.
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İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele
kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.
Ramazanın tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de yetim ve öksüzlerin
gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en
güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür
ettiği kutsal aylardan biri olduğu aktarılan genelgeye göre, koronavirüs ile mücadele
kapsamında bugüne kadar alınan tedbirin sürdürülmesi planlanıyor.
Genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık
grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe
kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler
alınacak.

İftar ve sahur vakitleri arasında yoğun olarak kullanılan/kullanabilecek caddelerin
kapatılması önlemler kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Ayrıca ramazan boyunca
türbe ziyaretleri kısıtlanacak.
Davulcuların bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek
Ramazan davulcuları ile ilgili il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle kaymakamların
yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet
edecekleri hususlar da genelgede belirtildi.
Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyareti, kapı zili çalmak gibi bulaş
riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için davulcuların faaliyetleri sonucu
alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla
sağlanması esas olacak.
Aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına
müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.
Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek
Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve
yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek
üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2
saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer
hazırlık işlemleri devam edecek.
Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini
değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde
bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri artırılacak.
Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile
gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının
artırılması sağlanacak.
Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal
izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar
etkin bir şekilde denetlenecek.
Arife günü ve bayramda mezarlıklarda ateş ölçümü yapılacak
Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar
ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş

ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere
ağırlık verilecek.
Ramazan süresince özellikle cadde veya sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm
unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler ve benzeri) ve bunların oluşturabileceği
bulaş riski düşünülerek denetimler artırılacak, gerekli tedbirler alınacak.
Ramazan öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı)
artabileceği yerler göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak
üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske
kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.
Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler artacak
Ramazanı ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan firma veya işletmelere
yönelik denetimler artırılacak ve gerekli adli-idari işlemler ivedilikle yapılacak.
Bakanlık ayrıca ramazanın sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için
her ilin kendi özelliği göz önünde bulundurularak, İl Pandemi ve il/ilçe Hıfzıssıhha
Kurullarınca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun valiler
ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip
edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin
gösterilmesini istedi.
Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemler başlatılması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa
Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede,
yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı küresel
mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya
Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin
görüşmesinde, COVID-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği,
ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs
(COVID-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler
ele alındı.
Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini
sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Moskova'dan açıklama
Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon
görüşmesinde COVID-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldıkları ve enfeksiyonla

mücadelede ortak çabayı artırmaya hazır oldukları konusunda birbirlerini
bilgilendirdikleri ifade edildi.
Türkiye'nin Rusya'da ve Rusya'nın Türkiye'de kalan vatandaşlarının tahliyesine
yönelik iş birliğinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca İdlib
bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Rus-Türk anlaşmalarının
uygulanması da dahil İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde
bulundukları bilgisi yer aldı.
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemine vurgu yapan
Erdoğan ve Putin'in, iki ülke arasındaki nükleer, tarım ve ulaşım sektörlerindeki ortak
projeleri de masaya yatırdığı kaydedildi.
Açıklamada, iki liderin, farklı seviyelerde temasları sürdürme konusunda mutabık
kaldıkları vurgulandı.

Kamu çalışanları 24 Nisan'da "idari
izinli" sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 24 Nisan Cuma
günü idari izinli sayılacakları duyuruldu.
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Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki
tüm çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacakları
duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kurum yöneticileri
tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması,
zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel
bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün
çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları
Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer
verildi.

CHP'li Gürer'den bomba iddia: "Deşifre olanlar isim
değiştiriyor"
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hileli gıda satarken deşifre
olan markaların isim değiştirerek halkı kandırmaya devam ettiğini
söyledi. Gürer, "Demek ki cezalar caydırıcı değil" ifadelerini
kullandı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca açıklanan, gıdada
taklit ve tağşiş yapan firmalarla ve bu firmalara ait hileli ürünlerle ilgili değerlendirmelerde
bulundu.
"DEMEK Kİ CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL!"
45 firmaya ait 55 parti ürün kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan CHP Milletvekili Gürer, bu
firmalardan bazılarının şubat ayında yayınlanan listede de yer aldığının belirlendiğine dikkat
çekti:
"Son sekiz yılda hileli ürünleri piyasaya süren 1509 firmadan bazıları aynı suçu birden fazla
işlemiş.
Demek ki cezalar caydırıcı değil. Halkın sağlığıyla oynamaktan çekinmeyen firma, gerekli
cezayı almıyor olacak ki, bir ay sonra yeniden gıda denetimlerine takılıyor ve başka isimlerle
gıda terörüne devam ediyor.
"AKP, DOMUZ VE AT ETİNİ KASAPLIK ÜRÜN YAPTI"
En çok et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş ürünlerin olduğunu
görüyoruz. Alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay, kahve, bitkisel
yağ, margarin, çikolata, enerji içecekleri, takviye edici gıdalar ve ürünlere katılan ilaç etken
maddeleri hileli ürünlerin içinde yer alıyor.
Et ürünlerinde at, merkep ve domuz eti kullanılmış. Adamlar süt kullanmadan peynir üretmiş.
Bal diye satılan şeyin ne olduğu belli değil. 2006 yılında AKP hükümeti domuz ve at eti için
genelge yayınlayarak kasaplık hayvan eti olmasını sağladı. Doğrudan satışı suç değil. Sorun bu
etlerin dana eti diye satılması ya da ürünlere katılması, ürün içeriğinde var olduğu
belirtildiğinde suç değil, onu vatandaşa dana diyen satılması suç."

Ali Ekber YILDIRIM
22 Nisan 2020

Tarım ve gıdada kritik ürünler
Koronavirüsün tarıma etkileri konusunda ülke adeta ikiye bölündü. Hükümet, Tarım
ve Orman Bakanlığı yetkililerine bakılırsa her üründe yeterli stok var. Endişe edilecek
bir durum yok. Hükümet karşıtlarına göre ise, tarımda hemen her ürün ithal ediliyor,
ithalat yapılamazsa kıtlık kapıda, Türkiye aç kalacak. Aslında iki tarafın da
söyleminde doğruluk payı olduğu gibi eksiklikler de var.
Tarımla ilgili yeni bir düzen kurulurken geçmişe takılıp kalmak yerine geçmişten ders
alarak neler yapmamız gerektiği konusunda herkesin fikirlerini paylaşması ve ülke
için doğru bir tarım politikası oluşturmakta yarar var.
Yaklaşık çeyrek asırdır tarım yazan bir gazeteci olarak, hep söylediğimizi bir kez
daha tekrarlayalım. Sahip olduğu tarımsal potansiyeli doğru değerlendirirse, üretim
odaklı politika uygulanırsa, Türkiye, kendi kendine yeterli olacağı gibi, başka
ülkelerdeki insanların da en azından bir bölümünü besleyebilir.
Üretmezsen dışa bağımlı olursun
Burada anahtar sözcük üretimdir. Üretmezsen dışa bağımlı olursun. Üretmezsen
kıtlık da olur, yoksulluk da olur. Hep diyoruz ya zengin toprakların yoksul insanları
olmayı hak etmiyoruz. Potansiyel ayrı. Onu değerlendirmek ve üretimle ortaya
çıkarmak ayrı… Üretmez, ithal edersen gün gelir paran olsa bile ithal edemezsin. İşte
o zaman kıtlık da olur, açlık da. Yıllardır tarımdan uzaklaştırılan, üretimden koparılan
çiftçiyi bir günde tarıma kazandırmak mümkün değil. Ayrıca çiftçinin üretim yapması
için para kazanması gerekiyor. Bunun için tarımsal girdilerin temininde, tarımsal
desteklemelerde, araştırma, geliştirme, teknoloji kullanımında üretimi ve çiftçiyi
destekleyici politikalar uygulanması gerekir.
Tarım ve gıdada Türkiye’nin kendine yeterli olduğu birçok ürün var. Ama yanlış
politikalar sonucunda soğan, patates bile ithal edildi. Miktarı önemli değil ama saman
ithal edildi. Bunlardan ders alarak geleceğe bakmakta yarar var. Çünkü koronavirüs
ile mücadele mutlaka başarıya ulaşacaktır. Fakat yarın başka virüsler çıkacak. Tarım
ve gıdada üretimin ve kendine yeterliliğin önemi her geçen gün daha da artacaktır.
Daha az kritik öneme sahip ürünler
Yeterlilik oranları bakımından daha az kritik öneme sahip ürünler var. Cevizde
yeterlilik oranı yüzde 74, bademde yüzde 82, arpada yüzde 94.7, taze soğanda
yüzde 94.2, kuru soğanda 97.4, sarımsakta 99, çayda 96.8, muzda 79.3 ve başka
ürünler de var.

En sorunlu alanlardan birisi hayvancılık
Türkiye’nin en kritik alanlarından birisi hayvancılık. Hayvancılığın ana girdilerinden
yemde yüzde 50’nin üzerinde dışa bağımlıyız. Karma yem üretiminde kullanılan soya,
mısır, ayçiçeği, kepek, küspe ve daha birçok ürün ithalatla karşılanıyor. Türkiye Yem
Sanayicileri Birliği kayıtlarına göre, ayçiçeği, soya, mısır ve bunların türevleri dahil
Türkiye'nin yem hammaddeleri ithalatı 2019 yılında 13 milyon 123 bin ton oldu.
Ödediğimiz döviz 4 milyar 818 milyon dolar. Ayrıca besilik, damızlık ve bazı
durumlarda kasaplık canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı yapılıyor. Bu dönemde ithalata
kısıtlama getirilse de üretim artırılmazsa ithalat yine kaçınılmaz olacak.
Yeterlilik oranı yüksek ürünler
Türkiye’nin kendisine yeterli olduğu ve dünyada ihracatta söz sahibi olduğu çok
sayıda ürün var. İlk akla gelenler, fındık, üzüm, kayısı, incir, limon, mandalina, nar,
portakal, mandalina, elma, şeftali, greyfurt, havuç, domates, kabak, biber, hıyar,
bezelye, ıspanak, pırasa, lahana, marul, patlıcan.
Ne yapmalı?
Bu dönem artıları ile eksileri masaya koyup tartışmanın ve karar vermenin zamanı.
Türkiye günü kurtarmak yerine orta ve uzun vadeli plan yapmak zorunda. Hangi
ürünlerin üretimini artıracağını, hangi ürünlerin ekiminden vazgeçeceğini, boş tarım
arazilerini nasıl değerlendireceğini hesaplamak ve karar vermek zorunda. Dışa
bağımlılıktan kurtulmak için tohumdan başlanarak ıslah çalışmalarının, çeşit
geliştirmenin, hayvancılıkta ıslahın önemi dikkate alınarak araştırma- geliştirme
çalışmalarına, verimliliğe odaklanmak gerekir. Üretmezsek aç kalırız, üretirsek
dünyayı besleriz. Türkiye böyle bir ülke...
Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önceden armağanı olan, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, çocuklar gibi temiz, sağlıklı, önyargısız,barış
içinde bir gelecek diliyorum.
İŞTE O KRİTİK ÜRÜNLER!
Bu çerçeveden bakılınca bugün tarım ve gıda için kritik ürünler var. Türkiye’nin
kendine yeterli olamadığı ürünler. Bu konuda neler yapılabilir? Sorusuna yanıt
bulmak için o ürünlere bakmakta yarar var.
- SOYA: En kritik ürünlerden birisi soya. Hayvancılıkta yem hammaddesi ve gıdada
kullanılan soyada Türkiye’nin yıllık ortalama tüketimi 3 milyon tonun üzerinde. Bunun
sadece 150 bin tonu üretiliyor. Kalan yüzde 95’i ithal ediliyor. İthalatın da neredeyse
tamamı genetiği değiştirilmiş (GDO) soya. Türkiye’nin soya ihtiyacını kısa vadede
üretmesi mümkün görünmüyor. Yem sanayi için önemli bir ürün olan soyaya alternatif
ürün bulunabilir mi bunu araştırmak gerekiyor.
- MISIR: Hem yem sektöründe hem de gıda sektöründe kullanımı yaygın olan mısır
ve türevlerinde Türkiye’nin kendine yeterliliği yüzde 70 civarında. 2019 yılında 3

milyon 588 bin ton mısır ithal eden Türkiye, yaklaşık 6 milyon ton üretim yapıyor.
Mısır da bir kaç yıl öncesine kadar Türkiye büyük oranda kendine yeterliydi. Ancak,
mısıra verilen desteğin azaltılması üretimin azalmasına neden oldu. İthalat arttı. Mısır
üretiminin artırılmasındaki en büyük engel su sorunu. Çok su tüketen mısır için doğru
karar vermek önemli.
- AYÇİÇEĞİ: Ayçiçeğinde Türkiye’nin üretimi 1.9 milyon ton. İthalatı ise 1.2 milyon
ton ihtiyacın yüzde 66’sı üretiliyor. Yüzde 34’ü ithal ediliyor. İthalat yapılamadığında
ayçiçeği yağı, yem için ithal edilen ayçiçeği küspesi fiyatları artıyor ve ciddi sıkıntılar
yaşanıyor. Bu nedenle ithalatta sürekli vergi oranları değiştiriliyor. Türkiye, ihtiyacı
olan ayçiçeğinin tamamını üretebilir. Bunun için üretimin desteklenmesi gerekiyor.
- BUĞDAY: Bazı yıllar 21, bazı yıllar 19 milyon ton olmak üzere ortalama 20 milyon
ton buğday üretimi olan Türkiye, kendine yeterli. Ancak, buğday ithal ederek un,
makarna ve diğer mamuller ihraç ediliyor. Dünya un ihracatında birinci, makarna
ihracatında ikinci olan Türkiye, ithalata bağımlı olarak bu ihracatı sürdürmesi her
zaman sorun olacak. Bu nedenle yerli üretime dayalı ihracatın benimsenmesi için
buğday üretiminin artırılması gerekiyor.
- PİRİNÇ: Yeterlilik oranı yüzde 69.2. Türkiye, pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu
ithalatla karşılıyor. Dolayısıyla dünya pirinç fiyatlarının artması,ithalatta sorun
yaşanması iç piyasada her zaman sorun olacaktır. Çeltik üretiminde önemli
başarılara imza atan Türkiye, verimliliği artırarak, çeltik üretiminden vazgeçen
bölgelerde üretimi yeniden canlandırarak kendi ihtiyacını karşılayabilir.
- BAKLİYAT ÜRÜNLERİ: Kuru fasulye ve mercimekte Türkiye kendine yeterli değil.
Kuru fasulye üretiminde ihtiyacın yüzde 72’sini, kırmızı mercimekte yüzde 74.9’unu,
yeşil mercimekte yüzde 86.8’ini karşılayan Türkiye, bu ürünlerde de ithalat yapmak
zorunda. Nohutta ise kendine yeterli. Son yıllarda nohutta sağlanan üretim artışı
mercimek ve fasulyede de sağlanırsa bu ürünlerde ithalata gerek kalmaz.

Alaattin AKTAŞ
22 Nisan 2020

İşsizlik şimdiden yüzde 28'i buldu
✔ Mevcut 4.4 milyon işsize sokağa çıkmaları yasak olduğu için 1.4 milyon kişi
daha eklendi.
✔ Kısa çalışma ödeneğinden yararlanacağı için kağıt üstünde işsiz
sayılmayanların sayısı 3 milyon kişi.
✔ İşten atılmayacak ancak ücretsiz izne çıkarılacaklarla sayı daha da artacak.
✔ Şu dönem, kendi hesabına çalışmaktayken en az 300 bin kişi daha işsiz
kaldı.
✔ Ve işsizlik oranı da görünürde değilse de gerçekte şimdiden yüzde 28'i
buldu.
Bir insanın başına gelebilecek en büyük ekonomik felaket işsizliktir. İyi kötü bir işiniz
ve geliriniz varsa örneğin enflasyon yüksek seyrediyor olsa bile buna ayak
uydurmaya ve harcamanızı ona göre ayarlamaya çalışırsınız, ayarlarsınız da... Ama
ya işiniz ve geliriniz yoksa; enflasyon sıfır olsa ne fark eder ki...
Türkiye diğer tüm ülkeler gibi işsizlik konusunda bir felakete gidiyor. Yaptığımız
hesaplamalar, işsizlik oranının şimdiden yüzde 28’i bulduğunu gösteriyor. Ama
hemen vurgulayalım; bu oranı oluşturan işsizlerin bir kısmı belirli ölçüde de olsa ücret
almaya devam edecek.
TÜİK verilerine göre ocak ayı itibarıyla toplam işsiz sayısı 4.4 milyon kişi. Ancak bu
işsizlere hem korona önlemleri, hem de bu salgının yol açtığı ekonomik tahribat
yüzünden yeni işsizler ekleniyor.
15-17 yaş grubunda olan ve sokağa çıkması yasaklandığı için çalışamayanların
sayısı 574 bin kişi.
65 yaş üstünde bulunan ve yine sokağa çıkması yasak olduğu için çalışamayanların
sayısı da 793 bin kişi.
Yani yaş kısıtlaması yüzünden iş yapamaz hale gelenlerin toplamı yaklaşık 1.4
milyon kişiyi buluyor. Bu 1.4 milyon kişi, kayıtlarda görülen çalışanlar. Bu yaş

gruplarında bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan ama çalışmakta olan, sokağa
çıkma yasağı yüzünden işe gidemeyen kaç kişi daha vardır, orası meçhul.
Yine bu 1.4 milyon kişinin ne kadarı evden çalışma olanağına sahip kişilerdir, onu da
bilme şansımız yok.
Yüzde 28’e nasıl ulaşıldı?
Girişte işsizlik oranının şimdiden yüzde 28’i bulduğunu söyledik. Bu oranı nasıl mı
hesapladık, sayıları aktaralım.
TÜİK verilerine göre işsiz sayısını hatırlatalım, ocak ayı itibarıyla (ki son veri) 4 milyon
362 bin kişi.
Sokağa çıkmaları yasaklandığı için işe gidemeyenlerin sayısı 1 milyon 367 bin kişi.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları için adlarına başvuru yapılanların sayısı 3
milyon 44 bin kişi.
Buna göre toplam işsiz sayısı “şimdiden” 8 milyon 773 bin kişiyi buluyor.
TÜİK’in ocak ayı verilerine göre işgücü 31 milyon 629 bin kişi. Yani şu durumda 31.6
milyon kişinin 8.8 milyonu, bir başka ifadeyle 27.7’si işsiz durumda.
Tabii ki kısa çalışma ödeneğinden yararlananların işsiz olup olmadıkları tartışılabilir;
ama bu kişilerin fiilen iş görmedikleri ortada.
Sırada ücretsiz izinliler var
Hani bir süre önce işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanmış ve işçilerin ücretsiz
izne çıkarılabilmelerine olanak tanınmıştı ya, şimdi bir süre sonra bu durumdaki
işçilerin sayısını da öğrenmeye başlayacağız.
Bu şekilde kaç işçi ücretsiz izne çıkarılacak, şimdiden bir sayı tahmininde bulunmak
pek mümkün değil.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak 3 milyon çalışan gibi ücretsiz izne
gönderilerek günlük yaklaşık 40 lira ödeme yapılacak işçiler de tabii ki işsiz
görünmeyecek.
Bir de kendi hesabına çalışmaktayken işsiz kalanlar var. Kapalı olan işyerlerinin
sayısı 300 bine yaklaştı. Bu, en az 300 bin kişinin bir süreliğine de olsa işsiz kalması
anlamına geliyor.

Gerçek işsizlik oranını bir süre göremeyeceğiz
Gelin önce TÜİK’in işsiz tanımına bir göz atalım:
“Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kar karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya
da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan)
kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini
kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı
yaştaki fertler işsiz nüfusa dahildirler. Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş
bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli
eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz nüfus kapsamına dahildir.”
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak 3 milyon işçi bu dönemde işsiz
sayılmayacak. Bu ödeneğin süresini de hatırlatalım; üç ay.
Ücretsiz izne çıkarılanlar ise tabii ki hiç işsiz sayılmayacak. Çünkü zaten onlar işten
çıkarılmadılar ki, ücretsiz izindeler. Dolayısıyla bu işçileri de hiçbir zaman işsiz olarak
görmeyeceğiz.
Oysa işten çıkarmayı yasaklayan ancak ücretsiz iznin yolunu açan bu uygulama
sorunu yalnızca ötelemekten ibaret. Eğer koronanın ekonomik yıkımı öyle çok kısa
sürede geride bırakılamazsa, ki bırakılabileceği hiç sanılmıyor, bu uygulamanın
süresi üç ay daha uzatılsa bile bugünün ücretsiz izni, o dönemin işten çıkarması
olacak.
Dolayısıyla işsizliğin gerçek boyutunu görmeyi yaz aylarına kadar ertelemiş oluyoruz,
hepsi bu. Oysa resmi verilere tam olarak yansımasa bile işsizlik gerçeği ortada
duruyor.

Abdulkadir Selvi
Meclis’te 23 Nisan krizi mi yaşanacak?
22 Nisan 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadar havalı olmayacak ama 23 Nisan
günü ben de Meclis’te olacağım.
Zaten ben her 23 Nisan, özel oturumu izlemek üzere Meclis’te olurum. Bu yaştan
sonra Meclis Başkanı’nın koltuğuna oturmak gibi bir beklentim olduğu için değil,
sadece milli iradeye olan saygımdan dolayı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan özel oturumunda koronavirüs salgını
nedeniyle bir sıkıntı yaşanmaması için bir çaba içinde. Şentop, cuma
günü Kılıçdaroğlu’nu arıyor. Meclis’te 23 Nisan özel oturumunun yapılacağını,
programın saat 09.00’da Meclis bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk konularak
başlayacağını, daha sonra Anıtkabir ziyaretinin gerçekleştirileceğini ve 1.
Meclis’teki programların yapılacağını anlatıyor. Saat 14.00’te de Genel Kurul’un
özel gündemle toplanacağını söylüyor.
ŞENTOP-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ
Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la görüştüm. Kılıçdaroğlu ile görüşmede bir
kaygısını paylaştığını ifade etti. “Genel Kurul’la ilgili endişemden bahsettim.
Bugüne kadar çok güzel bir şekilde yürüdü bu süreç. Milletvekillerimizle ilgili
herhangi olumsuz bir duruma rastlamadık. Bunun için özellikle ‘Sosyal mesafenin
korunması ve katılımcı sayısının kontrollü olmasında fayda var’ dedim. ‘Acaba
bunun için genel başkanların katılmaması düşünülebilir mi? Çünkü genel başkanlar
gelince milletvekilleri daha kalabalık geliyor. Veya katılacak milletvekili sayısına
sınırlama düşünülebilir’ dedim.”
Şentop, “Bu bir çağrı da değil, talep de değil, teklif de değil. Yüksek sesle istişare
ettik” diyor. Şentop ile Kılıçdaroğlu arasında seviyeli bir diyalog
gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu da “Evet, dikkat etmemiz lazım. Tedbirlere uymamız
lazım” diyor. Ama katılıp katılmayacağı konusunda bir şey söylemiyor.
MEYDAN OKUMA
Peki tartışma nereden çıkıyor? Meclis Başkanı Şentop, Habertürk’ten Muharrem
Sarıkaya ile konuşmasında da liderlerin katılması durumunda Meclis’te bir
yoğunluk yaşanmasından endişe ettiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da
Meclis’teki oturuma katılmayacağını ifade ediyor.

Burada sorun ne? CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kameraların karşısına
geçiyor, “Sayın Başkan, siz Meclis Başkanı mısınız? Yoksa Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı mısınız? Bu öneri Gazi Meclisimizin başkanına hiç
yakışmamıştır” diyor. Kılıçdaroğlu MYK toplantısında, “23 Nisan özel oturumuna
katılmama kimse engel olamaz” diye kükrüyor. “Erdoğan’ın gidip gitmemesi kendi
bileceği iş” diye meydan okuyor. Sanki Şentop, Meclis’in etrafına barikat
kurmuş, Kemal Bey’in geçmesini engelleyecek. CHP bir kez daha eski kodlarına
dönüyor, krize oynuyor.
ERDOĞAN TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması konusuna gelince, 23 Nisan özel
oturumlarına Kenan Evren üç defa katılmış. Cumhurbaşkanlığı
dönemlerinde Özal ve Demirel hiç katılmamış. Ahmet Necdet Sezer, 2003’ten
itibaren katılmış. Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı süresinin
tamamında katılmış. Bu kez koronavirüs önlemleri kapsamında katılmıyor. Meclis
Başkanı Şentop, bu kıyaslamayı doğru bulmuyor. “Cumhurbaşkanlarının
katılmasıyla, aynı zamanda milletvekili olan genel başkanların katılmasını birbiriyle
aynı tutmak mümkün değil. Milletvekili parlamento üyesi, Genel Kurul salonunda
bulunuyor, aynı zamanda söz hakkı var. Cumhurbaşkanları ise sadece locada
izleyici olarak katılıyorlar. Cumhurbaşkanının konuşma hakkı yok. Söz hakkı yok.
Ama senin söz hakkın var” diyor.
Meclis Başkanı, “23 Nisan’da özel oturum yapılmayacak. CHP Genel Başkanı
Meclis’e gelemez” demiyor ki? Ne bu meydan okuma? Asıl önemli olan darbeler
kapısına kilit vurduğu zaman Meclis’in kapısında olmaktır. 15 Temmuz konusunda
CHP’ye haksızlık etmek istemem. Meclis bombalanırken CHP milletvekilleri de
oradaydı. Ama aynı şeyi 27 Mayıs için söyleyemem...

İŞTE O AMBULANS
AYDIN Menderes’le Karadeniz gezisine çıkıyorduk. Esenboğa Havaalanı’na doğru
yaklaşırken, çağrı cihazlarımız çalmaya başladı. Özal hastaneye kaldırılmış.
Yoldan dönüp doğruca Hacettepe Hastanesi’ne gittik. Haberi alan ANAP’lılar
hastaneye gelmeye başlıyordu. Özal’ı kurtarmak için müdahale ediliyordu. Ancak
içeriden hiç iyi haberler gelmiyordu. Semra Hanım’ın çok kötü olduğu, Özal’ın
hayata döndürülemediği söyleniyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi,
ağlayarak Özal’ın öldüğü açıklamasını yapmıştı.

Bir koleksiyonerin aldığı, Özal’ı hastaneye götüren araçtan bozma ambulans. Bir
ambulanstan ziyade cenaze aracına benziyor.
Bunu niye anlattım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst
ambulans bile yoktu” sözleri üzerine sosyal medyada kampanya düzenleyenlere
hatırlatmak isterim.
Özal, baypas ameliyatı olmuş, kronik kalp rahatsızlığı bulunan biriydi. Çankaya
Köşkü’nde kalp krizi geçirdi. Ama eski bir araçtan bozma, tam teşekküllü olmayan
bir aracın içine konulduğu için müdahale edilemedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin
cumhurbaşkanını hastaneye götüren ambulansta acil müdahale cihazlarının
bulunmadığı ortaya çıktı. Özal Hacettepe’ye yetiştirildiğinde, artık çok geç olmuştu.
Elbette ki geçmişte de ambulanslarımız vardı ama bugünle kıyaslanabilir mi?
Bugün bırakın ambulansı, koronavirüs salgınında 44 ülkeye yardımda bulunan bir
Türkiye var.

Demokrasi olmadan asla
Esfender KORKMAZ

22 Nisan 2020
Geçmişte yaşadığımız ekonomik krizler de, ''krizi fırsata çevirmek'' diye bir yaklaşım
kullanırdık. Yüksek büyüme ve istikrarlı bir ekonomi için teşvik anlamına gelirdi. Bu defaki kriz
için böyle bir söz söylemek yanlış olur, zira insan kaybının telafisi olmaz.
Dünya; yaşanmakta olan ve Pandemi'nin yarattığı ekonomik krizden daha hızlı çıkacaktır. Ne
var ki kalıcı istikrar için temel şart; Demokrasidir.
Doğu Asya'yı hariç tutarsak, petrol krizinden beri geçen yarım yüzyıl içinde yoksul
demokrasiler ekonomilerini demokratik olmayan ülkelere göre yüzde 50 daha hızlı
büyüttüler. Baltık ülkeleri, Botsvana, Kosta Rika, Gana ve Senegal gibi fakir demokrasiler
Angola, Suriye, Özbekistan ve Zimbabve gibi demokrasilerden daha hızlı büyüdüler.(The
Democracy Advantage)
Demokrasi ve büyüme tartışmalarında, demokratik kuralların yatırım kararlarını ve yatırım
sürecini uzattığı, tüketimi artırma yönünde baskı yarattığı ve büyümeyi etkilediği, oysaki
otoriter rejimlerde yüksek merkezi güçler sayesinde, daha hızlı karar alınmakta ve yatırım
projelerinin daha kısa sürede tamamlanmakta olduğu öne sürülmüştür.
Aslında ise bu düşünceler hem kısa dönem içindir ve hem de Dünyada fiili durum tam tersini
göstermektedir. Otokratik yönetimlerde bürokratik süreç daha pahalıdır. Kamu kaynakları
etkin kullanılamaz. Otokrasi kendi geleceği için kamu kaynaklarını ve devlet imkanlarını,
popülizmde kullanırlar. Popülizm kaynaklarının etkin kullanılmasını önler. Aynı zamanda
toplu tepkilerden korktukları için bütün despot yönetimler yandaş gruplar yaratmıştır. Bu
yollarla haksız rekabet ortaya çıkmış ve haksız zenginleşme olmuştur.
Diktatörün niyetine bağlı olmak üzere, otoriter rejimlerde başlangıçta kısa ve orta dönemde
önemli bir büyüme yaşanabilse de, Şili Pinochet örneğinde olduğu gibi sonrasında
sürdürülememiştir.
İstisnalar olmakla birlikte genel olarak bakarsak, fert başına gelir seviyesi yüksek olan
ülkelerin aynı zamanda daha demokratik ülkeler olduğunu, fert başına gelirin daha düşük
olduğu gelişmemiş ülkelerde ise otokrasinin hakim olduğu görülmektedir.

Dünyadaki ülkeleri fert başına GSYH grupları içinde sıralar ve Freedom House 2017
raporunda özgürlük endeksi kapsamındaki ülkelerle karşılaştırırsak, bu doğrusal ilişkiyi daha
net olarak ta görebiliriz.
FERT BAŞINA GELİR VE DEMOKRASİ
KBGSYH ($)
113.000- 20.000 20.000- 10.000 10.000-1000 1000 ALTI
ÜLKE
%
ÜLKE %
ÜLKE %
ÜLKE %
TOPLAM ÜLKE
38
100
26
100 85
100 34 100
ÖZGÜR
31
81,6 15
57,7 34
40 1
2,9
KISMEN ÖZGÜR 2
5,3
5
19,2 29
34,1 20 58,8
ÖZGÜR OLMAYAN 5
13,1 6
23,1 22
25,9 13 38,3

Kaynak: Bu tablo Freedom House 2017 raporunda özgür, yarı özgür ve özgür olmayan
ülkelerin fert başına gelir olarak sınıflandırılmıştır.
Fert başına gelir seviyesi yüksek , 113.000 dolar ile 20.000 dolar arasında olan olan 38
ülkenin 31'i özgür (yüzde 81.6) ikisi kısmen özgür ve beşi özgür olmayan ülkedir. Fert başına
gelir seviyesi düştükçe özgür ülke sayısı azalmakta ve özgür olmayan ülke sayısı artmaktadır.
En düşük fert başına gelir seviyesi bin doların altına kalan 34 ülkenin yalnızca biri (yüzde
2,9)'u özgür ülkedir.
Çoğu dikta rejimlerde diktatörler kendi savunma militanlarını kuruyor. Hitler de SS'ler ,
İran'da devrim muhafızları gibi. Kamu kaynaklarının bir kısmı bunlara gidiyor. Kamu
kaynaklarında etkinlik düşüyor.
Özetle; Demokrasi temeline dayanmayan büyüme hem sürdürülemez hem de toplumsal
refahı sağlamaz. Zira toplumsal refah kalkınma ile sağlanır. Demokrasinin olmadığı dikta
rejimlerinde de büyüme olabilir. Ancak kaynakların dikta elinde veya bir azınlık gurupta
toplanması, gelir dağılımını bozar. Devletin sağlık, eğitim ve istihdam yaratmak için ayırması
gereken kaynakları, otokrasiyi sürdürmek için destek olanlara dağıtması, gelir dağılımı
yanında refah göstergelerini de düşürür. Uzun vadede kaynak kullanımında etkinlik azalır.
Kaynak kullanımda etkinliğin düşmesi, orta ve uzun dönemde büyümeyi de düşürür. Bu
nedenle önceki krizlerden farklı olarak, Birleşmiş Milletler gibi örgütler Demokrasinin yolunu
açmak için çalışmalıdır.

İbrahim Kahveci
YAZARIN SAYFASI
130 milyar liralık hastane borcu...
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Dün İstanbul’da yeni bir Şehir Hastanesi açıldı. Hatta 2 tane de Sahra Hastanesi
hızla yapılıyor. Şimdi şu ortamda özellikle sağlık hizmetler hakkında yazı
yazmak ne kadar zor ama anlatmalıyım...
Bazıları hizmete mi karşı geliyorsun diyeceksiniz.
Olsun ben yine de söyleyeyim. Çünkü sonrası çok önemli.
Hikaye şu:
19 Şehir hastanesinin Hazine Garantisi 95 milyar dolar.
Dün Prof. Dr. Uğur Emek’in hesaplamalarından öğrendim ki, toplam 31 şehir
hastanesinin Hazine Garantisi de 142 milyar dolar.
Rakam ile: 142.000.000.000 USD
Yani TL karşılığı 992 milyar lira.
Şehir hastanelerinin Hazine Garantisinin artık 1 trilyon liraya ulaştığını
söyleyebiliriz.
Ama daha 1,5 ay önce Dolar/TL kuru 6,06 seviyesindeydi. Kur artışı öncesinde Şehir
Hastanelerinin Hazine Garantisi 860 milyar lira ediyordu.
Sadece 1,5 aylık kur artışı Şehir Hastanelerinin Hazine Garantisini 130 milyar
liradan fazla artırdı. Yani yeni yük bindirdi.
Biliyorsunuz... Pardon bilmiyoruz...(Çünkü bilgiler açıklanmıyor; ticari sırmış)
Hazine Garantili Köprüler var.

Hazine Garantili Otoyollar var
Hazine Garantili Havalimanları var.
Gitmesen de uçmasan da o paralar ödenecek. Zaten normal dönemlerde de Hazine
Garantisini dolduran bir mega projemiz olmadı.
3. Havalimanı bile açılalı beri Hazineye ne kira ödedi biliyor musunuz? Sürekli 27 yıl
sonraya kira ödemesi erteleniyordu.
Ama ‘Hazine Garantili Müteahhitlerin’ paraları tıkır tıkır ödeniyor.
Son 1,5 ayda sadece kur artışından kaynaklı olarak Hazine Garantili
Müteahhitlere 130 milyar lira daha ülke olarak borcumuz arttı.
Ama Hazine Garantili köprüler bu hesapta yok, otoyollar bu hesapta yok,
havalimanları bu hesapta yok.
Ülke olarak dış borcumuz (2019 sonu) 436 milyar dolar. Sadece bu borçtan dolayı
bile son 1,5 ayda TL bazında faturamız 405 milyar lira artış gösterdi.
Reel kesimin döviz açık pozisyonu 175,2 milyar dolar ekside. Bu borcun bile TL
maliyeti son 1,5 ayda 163 milyar lira arttı.
Bu borçlar bir yerde yazılı ve hesaplara giriyor. Ama Hazine Garantili mega
Projelerin borçları bir yerde yazılı değil. Yazılı ise de biz bilmiyoruz.
Çünkü, devlet hesaplarında böyle bir borç görülmüyor.
Hatırlarsanız geçen hafta IMF kredileri hakkında yazılar yazdım. Bir kısmı sıfır faizli,
kalanı da çok düşük faizli Korona kredileri veriliyor. Ama biz Türkiye olarak rest
çektik.
O yazılarda da sordum: Acaba görünmesini istemediğimiz hesaplar mı var?
Halının altına süpürdüğümüz o kadar büyük sorunlar birikiyor ki, inanın insan
düşünmek istemiyor.
Bu faturalar nasıl ödenecek? Bu ülke bir elin parmakları ile sayılı Hazine Garantili
Müteahhitlere yıllarca çalışmak zorunda mı kalacak?
***

Toplumlar stok sorun hakkında tıpkı insan sağlığı gibi yeterince bilgi sahibi
olamazlar. O sorunların ne gibi sıkıntılar oluşturacağını kestiremeyebilirler. Ne
zaman ki sonuçlar ortaya çıkar, işte o zaman refleksler verilir.
Şimdi düşüşün... (Hazır buna izin varken)
1991 seçimleri ile Türkiye’nin 10 yıl kaybettiği kesinleşmişti.
O seçim süreçlerinde herkese 2 anahtar, her mahalleye milyoner vs ne vaatler
verilmişti. Erken emeklilik, kim ne verirse 5 lira fazlası benden ...
Yani Devletin kasasının talan olacağı belliydi. Hazine açıkları, iç borç sarmalı ortaya
çıkmıştı.
Ama sonuç 2001 krizinde Millete yansıdı. Oysa sorun yumağı 91 seçimleri ile
sarılmaya başlanmıştı.
Şimdi sizlere Hazine Garantileri hakkında 91 yılı gibi bilgi aktarıyoruz. Henüz 2001
gelmedi... Ama çok yakında gelecek.
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Medeniyet denilen tek dişi kalmış
canavar, bir virüs karşısında çaresiz
kaldı
Meğer her şey yalanmış... İçine girdiğimiz söylenilen "Bilgi çağı" sadece bir
safsataymış. Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar, bir virüs karşısında diz
çökmekten başka bir şey yapamazmış. Üstelik daha hiçbir şey görmemişiz.
En kötü durum
Baksanıza Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros
Adhanom Ghebreyesus'un söylediklerine... Genel Direktör yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınında dünyanın henüz "en
kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu. Yeni tip koronavirüsün hala pek
çok bilinmezi olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, şöyle konuşmuş:
Halk düşmanı
"Bu virüs tehlikeli. Bu virüs bir numaralı halk düşmanı. Bu virüs yeni ve grip gibi
ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve
MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir
kombinasyonu var."
2 milyon 501 bin vaka
Son durumun bir fotoğrafını çekelim: Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünya
çapında vaka sayısı 2 milyon 501 bini, ölü sayısı 171 bini aştı. Türkiye'de vaka sayısı 90
bin 980, ölü sayısı 2 bin 140 oldu. ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 42 bin 518'e,
vaka sayısı ise 792 bin 938'e yükseldi. Almanya'da toplam ölü sayısı 4 bin 842'ye vaka

sayısı ise 147 bin 805'e fırladı. Fransa'da vaka sayısı 155 bin 383'e, ölü sayısı 20 bin
265'e çıktı. Hollanda'da vaka sayısı 33 bin 405'e ulaşırken, ölü sayısı 3 bin 751
oldu. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 114'e,
vaka sayısı ise 181 bin 228'e yükseldi.
ABD perişan
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler çok haklılar... Baksanıza petrole olan talebin
düşmesi nedeniyle, petrol fiyatının 1 doların altına düşmesine... Ya işsizlik rakamlarına
ve borsalardaki düşüşe ne demeli? Bir de siyasete vurduğu darbe var koronavirüsün...
Dünyanın en güçlü ülkesi ABD şimdi dünyanın en zordaki ülkesi değil mi?
Eşitsizlik sergilendi
Mesela Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics forması giyen
Jaylen Brown, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık sisteminin
ABD'deki eşitsizliği gözler önüne serdiğini söyledi. Brown, The Guardian için yazdığı
yazıda, "Ben bu yazıyı yazana kadar sadece ABD'de 30 binin üzerinde insan
hayatını kaybetti. Bu yürek burkucu rakamdaki Afro-Amerikalıların oranı endişe
verici ve çok fazla. Sağlık sistemimiz, bu güzel milletin kuruluşundan bu yana
maruz kaldığı eşitsizliği gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

