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Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 4019)

ATAMA KARARI
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ’ın
Görevden Alınması ve Bu Suretle Boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan
(Guvernör) Yardımcılığına, Prof. Dr. Semih TÜMEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar:
2021/247)

YÖNETMELİKLER
–– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
–– Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest
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TEBLİĞLER
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri
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–– Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
(1253/2014/AB) (SGM: 2021/18)
–– Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (1254/2014/AB)
(SGM: 2021/19)
–– Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil
Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281/AB) (SGM:
2021/20)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3)
–– UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının
Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak
Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
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TMO hububat satış fiyatlarını da
açıklayacak
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hububat ve bakliyat
alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Toprak mahsulleri Ofisi, makarnalık
buğdayı ton başına 2 bin 450 liradan, ekmeklik buğdayı 2 bin 250 liradan
ve arpayı da 1750 liradan alacak.

Fiyatlarla ilgili tartışma sürerken Toprak Mahsulleri Ofisi spekülatif hareketleri
önlemek üretici ve sanayicilerin önünü görebilmesi için satış fiyatlarını da
açıklayacak.
Son yıllarda satış fiyatlarını hasat bittikten sonra açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi,
buğday, arpa, mısır gibi ürünleri yatırım aracı olarak kullananların spekülatif fiyat
hareketlerini önlemek için hububat satış fiyatlarını da en kısa sürede açıklıyor.
İki kamyon ürünle fiyat artırılıyor
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, dünya fiyatını, maliyetleri,
piyasa koşullarını, kuraklığı ve tüketiciyi dikkate alarak hububat fiyatının belirlendiğini
söyledi. Bu ürünlerde spekülatif hareketlere kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten
Ahmet Güldal konuya ilişkin sorularımızı yanıtlarken şunları söyledi: ” Çiftçinin alın
teri üzerinden hiç kimsenin haksız kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz.
Spekülatif hareketlere karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Öncelikle hasadın bitimini
beklemeden en kısa zamanda hububat satış fiyatlarımız da açıklayacağız.
Bakıyorsunuz iki kamyon arpayı borsaya getiren ton başına 2 bin 400 – 2 bin 500 lira
fiyat deklare ediyor. Fiyatı spekülatif olarak yükseltiyor. Piyasada bir beklenti
yaratıyor. Elindeki ürünü daha pahalıya satmak için ortam hazırlıyor. Yem fabrikaları
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fiyatlar yüksek diye şikayet ediyor. Bu spekülasyonla artan fiyatlar tüketiciye olumsuz
yansıyor. Biz hem üreticimizi hem de 84 milyon tüketicimizi korumak zorundayız. Bu
nedenle spekülatif fiyat artışlarını mutlaka önleyeceğiz. Satış fiyatlarının yanı sıra iç
ve dış ticaretle ilgili gerekli önlemler de alınacak.”
Un ve yem sanayicisi maliyet artışından şikayetçi
Pandemi süreci ile birlikte dünyada hububat ve bakliyat talebinin artmasına bağlı
olarak artan fiyatlar, buğday başta olmak üzere mısır, arpa gibi ürünler yatırım aracı
olarak satın alınıyor. Türkiye’de de son yıllarda bu ürünler yatırım aracı olarak
değerlendiriliyor. Buğday, arpa mısır gibi ürünleri hammadde olarak kullanan un,yem
ve gıda sanayicilerinden daha fazla yatırım amaçlı olarak satın alan yatırımcılar,
fonlar var. Sanayiciler de ürünü bu yatırımcılardan alıyor.
Üreticiden ucuza alınarak sanayiciye pahalı satılıyor
Yatırımcılar hasat döneminde daha düşük fiyata ürün alırken, hasat sonrası, ürün
çiftçinin elinden çıktıktan sonra ürün fiyatını artırarak yüksek kar elde etmeye
çalışıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, tüketiciyi korumak, un, yem ve gıda sanayine
uygun koşullarda ürün temin etmek için ya stoklarındaki ürünü veya ithalat yaparak
piyasayı düzenlemeye çalışıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, satış fiyatlarını
açıkladığında en azından aylar itibariyle satış fiyatının ne kadar olacağı önceden
görülmüş olacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin satış fiyatlarını belirlerken kar amacı gütmeden alış
fiyatına yakın bir fiyat açıklaması bekleniyor.
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TOBB ile Sahibinden'den eğitim için
iş birliği
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ ve sahibinden.com ile
eğitim alanında yaptıkları iş birliğiyle emlak danışmanları ve ikinci el araç
ticareti yapan üyelere verilen hizmetleri bir adım daha öteye taşıdıklarını
söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB
ETÜ) ve sahibinden.com ile eğitim alanında yaptıkları iş birliğiyle emlak danışmanları
ve ikinci el araç ticareti yapan üyelere verilen hizmetleri bir adım daha öteye
taşıdıklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamlayamadıkları
zorunlu eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz." dedi.
Hisarcıklıoğlu, söz konusu iş birliğinin video konferansla gerçekleştirilen tanıtımında,
emlak danışmanlığı ve ikinci el araç ticaretinin, perakende sektörünün can damarı
olduğunu dile getirdi.
Ticaret Bakanlığının önce ikinci el araç alım satım ve emlak danışmanlığı sektörlerine
ilişkin düzenlemeler yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri (TOBB MEYBEM) aracılığıyla emlak danışmanları ve ikinci
el araç ticareti yapan üyelerin mesleki yetkinliğini ölçtüklerini, sınavda başarılı
olanlara mesleki yeterlilik belgesi verdiklerini kaydetti.
"35 binin üzerinde vatandaş, mesleki yeterlilik belgesine hak kazandı"
Bugüne kadar TOBB MEYBEM aracılığıyla 35 binin üzerinde vatandaşın, anılan
sınavlarda başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını belirten
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Hisarcıklıoğlu, "Lansmanını yaptığımız projeyle emlak danışmanlarımız ve ikinci el
araç ticareti yapan üyelerimize verdiğimiz hizmetleri bir adım daha öteye taşıyoruz.
Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamlayamadıkları zorunlu eğitimlerden
faydalanmalarını sağlıyoruz. TOBB ETÜ ve sahibinden.com iş birliğinde, emlak
danışmanlığı için 100 saat, ikinci el araç alım satımı için ise 35 saatlik eğitim
programlarımızı online platformda ve ücretsiz olarak sunuyoruz." bilgisini paylaştı.
Hisarcıklıoğlu, zorunlu eğitimleri tamamlayanların yetki belgesini alabildiklerini ve
faaliyetlerine devam edebildiklerini belirterek, dünya çapında yaşanan dönüşümün
teknolojiyi kullanma becerilerine sahip çalışanlara olan talebi artırması nedeniyle
eğitim programına dijital pazarlama becerilerini de dahil ettiklerini bildirdi.

"Emlak ile otomotiv her zaman yatırımcıların gözdesi oldu"
TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da üniversite unvanında "teknoloji"
sözcüğünü kullanan ilk vakıf üniversitesi olduklarını belirterek, kampüste özellikle
teknolojiye dayanan yenilikçi bir ortam oluşturulduğunu söyledi.
Türkiye'deki emlak ile otomotiv sektörünün, canlılıklarını koruyup geliştirerek salgın
döneminde de iyice ön plana çıktığını anlatan Sarınay, "Bu sektörlerin ürünleri, hem
kullanım hem de yatırım amaçlı olmaları sebebiyle her zaman yatırımcıların gözdesi
olmuştur. Konut sektörümüz, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancıların da kalıcı ve
sürekli ilgisine sahiptir. Taşıt araçları, Türk insanı için ilk akla gelen uzun vadeli
yatırım araçlarından biridir." açıklamasında bulundu.
"Mesleki eğitimler için herhangi bir ön koşul yok"
sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş ise "Projenin, sanayi ve üniversite
iş birliği için çok güzel de bir örnek de oluşturduğuna inanıyoruz. Bu iş birliğimiz
sayesinde emlak danışmanları, araç ticareti yapan profesyonellerin uzmanlaşması ve
yeni girişimcilerin yetişmesi için mesleki uzmanlık eğitimleri hayata geçecek."
ifadesini kullandı.
Mesleki uzmanlık eğitimleri için herhangi bir ön koşulun bulunmadığını bildiren Ertaş,
"Emlak danışmanlığı veya araç ticareti yapan, yapmak isteyen herekse açık olan
eğitimler ücretsiz olarak sunulacak." diye konuştu.
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Hibe desteği başvuruları kimlik
numarasına göre yapılacak
Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik hibe desteği başvurularının kimlik
numaralarına göre yapılacağını duyurdu.

ANKARA(DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik hibe desteği başvurularının , e
devlet üzerindeki yoğunluğun önlenmesi amacıyla kimlik numaralarına göre
yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir
vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına
esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecekleri hatırlatılarak, “Söz konusu
desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve
destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir. Başvurular
yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs
2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü
23:59’a kadar) devam edecektir” derildi.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını
önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru
alınacaktır;
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,
2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,
4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,
6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,
8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecek.
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Doğrudan yurtdışı yatırım tablosu
aleyhte gelişiyor
Gelen yatırımların önemli bir kısmı gayrimenkul yatırımlarından oluşuyor.
Türkiye’den, yurt dışına giden doğrudan yatırımlarda ise artış eğilimi
devam ediyor.

Türkiye’nin büyümede önemli unsur olarak gördüğü ve artırmaya çalıştığı yabancı
doğrudan yatırımlarda son dönemde yatay seyir, hatta azalma yönünde eğilim
bulunuyor. Gelen yatırımların önemli bir kısmı da gayrimenkul yatırımlarından
oluşuyor. Diğer yandan, Türkiye’den, yurt dışına giden doğrudan yatırımlarda ise artış
eğilimi devam ediyor.
Bir ülkeden yurt dışına yapılan doğrudan yatırımın, o ülkeye yapılan doğrudan
yatırıma oranına yönelik basit hesaplama, ülkenin yatırım ortamına ilişkin
göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Her ne kadar, yabancı yatırımlar iç pazarın
durumundan teşviklere, ülkenin coğrafi konumundan işgücü yeteneklerine kadar çok
geniş bir yelpazedeki değişkenlerden etkilense de genel olarak yabancı doğrudan
yatırım çekmek isteyen bir ülkede bu oranın düşük olması bekleniyor.
Giden yatırımın gelen yatırıma oranı yükseliş eğiliminde
2006 yılı sonrası verilere bakıldığında, Türkiye’de küresel krizde yükselse de giden
yatırımın, gelen yatırıma oranının yüzde 10’lu seviyelerde kaldığı gözleniyor.
Türkiye’nin ciddi siyasi kriz yaşadığı 2013 sonu ve 2014 yılının bu oranda yüzde
50’nin üzerine çıkıldığı tek yıl olması dikkat çekiyor.
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Türkiye’de ekonomik performansın yüksek olduğu 2002 ile küresel kriz arasındaki
dönemde giden yatırım, gelen yatırım oranı ortalaması yüzde 10’lu seviyelerde
seyretmişti. TEPAV daha önce yaptığı çalışmalarda yüksek ekonomik performans
gösterilen 2002-2007 döneminde ortalamada yüzde 15,7’lik oran olduğunu belirtmişti.
Küresel krizle başlayan siyasi sorunların da yaşandığı dönem olan 2008-2019
döneminde ise ortalama yüzde 24’lü seviyeler görüldü.
Son dönemde ise istisna sayılabilecek 2014 yılı hariç, giden yatırımların, gelen
yatırımlara oranı sürekli olarak artış gösterdi. Nihayet 2019’da yüzde 40’ın üzerine
çıktı. 2021 yılının ilk döneminde de yüzde 40’ın üzerindeki seyir devam etti.
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Nisanda 790 bin turist geldi
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisanda yüzde 3,162 artış
gösterse de pandemi etkisinin devamıyla ilk 4 ayda yüzde 35.64 düşüş
yaşandı.

Türkiye'ye gelen turist sayısı nisanda önceki yıla göre, baz etkisiyle yüzde 3.162 gibi
yüksek oranda artış gösterdi. Yabancı ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi 2019 Nisan'a
göre ise yüzde 76 geriledi. 2019 Nisan'da Türkiye'ye 3.3 milyon, 2020 Nisan'da
24,238 yabancı ziyaretçi gelmişti. Pandemi öncesi dönem olan 2019 Nisan ile
kıyaslandığında yabancı ziyaretçi sayısının halen geçmiş yılların dörtte biri
seviyesinde olduğu görüldü.
Pandemi etkisi ilk 4 ay verilerinde de hissedildi. Ziyaretçi sayısı bu yıl ilk 4 ayda bir
önceki yıl aynı döneme göre yüzde 35.6 düşüşle 2.74 milyona geriledi. Bu düşüşte
temel belirleyici 2020 Ocak ve Şubat aylarında pandemi etkisi görülmemesiyle
Türkiye'ye 3.5 milyon ziyaretçi gelmesi oldu. Bu yılın ilk iki ayında ise 1 milyonun
hemen üzerinde ziyaretçi geldi.
Verilere göre 2021 yılı Ocak - Nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen
ülke sıralamasında Rusya, yüzde 20.12 pay ve 552,048 kişi ile birinci, İran yüzde 7.1
pay ve 194,384 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Ukrayna, Almanya
ve Bulgaristan izledi.
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Merkez Bankası’nda bir görevden
alma daha
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı.

Naci Ağbal’ın kısa bir süre görev yaptıktan sonra başkanlık görevinden alındığı
Merkez Bankası’nda, şimdi de Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı.
Özbaş’ın yerine Başkan Yardımcısı olarak Prof.Dr. Semih Tümen atandı.
2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun olan Semih Tümen, Merkez
Bankası’nda , Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı ve Yapısal
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Halen TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Semih
Tümen, aynı zamanda İktisat Bölümü Başkanlığını yürütüyoır. Tümen,
Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi Danışmanlığı görevini de yürütüyor.
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Erdoğan: Türkiye ilk kez NATO
üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı
Andrzej Sebastian Duda'yı ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk kez NATO üyesi bir ülkeye SİHA
ihraç edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık,
aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık.
Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç
edecektir.
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında
Polonya'ya göndereceğiz.
Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik
Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle
karşılıyoruz."
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise şunları söyledi:
"Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir.
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NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri
önleyebileceğimize inanıyorum.
Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim.
Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine
ulaştıracağından eminim."
Karşılıklı imzalar atıldı
İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz
Blaszczak tarafından imzalandı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan
Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya
semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir
ülkeye yüksek SİHA ihraç etmiş olacak.
Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde
24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri
(YVT) yer alacak.
Polonya'ya ayrıca milli SİHA'larda kullanılan ve Roketsan tarafından üretilen milli
MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmat da ihraç edilecek.
Bayraktar TB2'de 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor
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Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile
geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2'de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi
kullanılıyor.
Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon
mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.
Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini
taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme
yapabiliyor.
Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 4 ülkeden biri
olarak öne çıkıyor.
Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla "hızlı görve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme,
hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.
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CHP grubundan '10 bin dolar alan
siyasetçi kim?' sorusu
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 134 vekilin imzasıyla TBMM Başkanı Şentop’a
yapılan yazılı başvuruda, “İçişleri Bakanı Soylu’nun üstünü kapalı
bıraktığı iddia, tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. Demokrasi
ve hukuk devleti ilkesinin üzerinize yüklediği sorumluluğu yerine
getirmenizi talep ediyoruz.” denildi.

CHP TBMM Grubu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği “organize
suç örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçi”nin kimliğinin açıklanması için TBMM
Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 milletvekili tarafından imzalanan
yazıda şunlar belirtildi:
“1990’lı yıllarda Susurluk kazasıyla açığa çıkan devletin içindeki bazı yapılanmalar ve
organize suç örgütleri arasındaki ilişkiler, parlamento çatısı altında araştırılmış, bazı
ilişki ağları deşifre edilmiştir. Bugün de yürütme erkinin ya da bu erkin içindeki bazı
unsurların yasadışı suç örgütleriyle mücadele etmek yerine birlikte iş yapma
alışkanlığını, biçim değiştirerek devam ettirdiği görülmektedir.
İçişleri Bakanlığı görevini 31 Ağustos 2016 tarihinden bu yana aralıksız sürdüren
Süleyman Soylu, 19 Mayıs 2021 akşamı TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada,
organize suç örgütü üyesi Sedat Peker’i kastederek, ‘Keklemişler ben ne yapayım.
Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye
gönderiyorsa ondan sorsun’ ifadesini kullanmıştır.
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Yetkisini milletten alan siyasetçilerin organize suç örgütü üyeleri ya da liderleriyle
para trafiğine girmiş olmasının, bir İçişleri Bakanı tarafından dile getirilmesi, büyük
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişinin, söz
konusu ilişki ağını bilmesine karşın hiçbir işlem yapmamış olması, vahim bir tabloya
işaret etmektedir."
“Tüm milletvekilleri töhmet altında”
İçişleri Bakanı’nın iddia ettiği ismi ve ilişki ağını açıklamasına yönelik çağrılar, bugüne
kadar yanıtsız kalmıştır. Bakan Süleyman Soylu’nun bu şekilde dile getirdiği ve
üstünü kapalı bıraktığı iddia, TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmüş ve tüm
milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır.
“TBMM Başkanı olarak sizin asli göreviniz, meclisimizin saygınlığı ve milletvekillerinin
onurunu korumak adına iddianın açıklığa kavuşturulmasını sağlamaktır. İddia edildiği
üzere organize suç örgütünden maddi gelir elde eden bir siyasetçi bulunuyorsa ve
söz konusu siyasetçi mevcut ya da geçmiş yasama dönemlerinde Parlamento’da
görev almışsa, derhal kamuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalıdır. Siyaset, kirli
ilişki ağlarından temizlenmelidir. Demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin üzerinize
yüklediği sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyoruz.”
CHP’nin TBMM’de 136 sandalyesi bulunuyor. TBMM Başkanvekili Haydar Akar
dışında kalan 135 milletvekili de Şentop başvurusunu imzalamış durumda.
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Soylu'dan Peker'in iddialarına
cevap: İşbaşaran ve Hürriyet
olayıyla ilgili bilgim yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fevzi İşbaşaran’ın dövdürülmesi ve Hürriyet
binasının basılmasına ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını belirterek, 10 bin dolar
alan siyasetçiyi savcıya bildireceğini söyledi. Hakkındaki iddialar nedeniyle istifa
etmeyeceğini ifade eden Soylu, bir gazetecinin oğluyla ilgili yaptığı haberlere
“Oğlumun arabasından bir şey çıkmadı ama eski Bakan’ın evinden para sayma
makinası çıktı” sözleriyle tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisini
hedef alan iddialarına cevap verdi. Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcıya
bildireceğini ifade eden Soylu, Fevzi İşbaşaran’ın dövdürülmesi ve Hürriyet binasının
basılmasına ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.
Gazetecilerin ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusuna ‘Hakkında iddia olan tek ben miyim
neden istifa edeyim’ diye cevap veren Soylu, oğlunun arabasının durdurulduğuna
ilişkin haberler için de “Oğlumun arabasından bir şey çıkmadı ama eski Bakan’ın
evinden para sayma makinası çıktı” dedi.
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
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Çocukluğumdan itibaren siyasetin içindeyim. 1980 darbesinde 11 yaşlarındaydım
ama gördüm. Gaziosmanpaşa'da bir evimiz vardı. Babam Adalet Partisi'nde
siyasetçiydi. Evden çıkarken bodrum katımıza bomba konulup konulmadığını kontrol
ederek çıkardık.
O tarihlerde bazıları erketeye yatmışsa onu hep böyle seçici hep bir şey yapacak
gözle bakarlardı. Nazlı sokaktı bizim sokağın adı. Gözümün önünde bir kişi taradılar.
Sonra siyasetin birçok alanında görev yaptım
Siyaset ve demokrasi bize şunu öğretti ya göründüğün gibi ya da olduğun gibi. Çünkü
siyaset insanların sizi kendiniz için değil sizi kendilerini yönetmeleri için vekalet
vererek, önemli bir hak veriyorlar.
"İDDİALARIN HEPSİ SAÇMADIR"
Bizim neslimizin bizden sonraki nesle bir borcu var. Yaşadıklarımızı onlara
aksettirmeden gelecek nesillere huzurlu bir Türkiye bırakabilmek. Onun için açık
olmalıyız. O yüzden hiçbir şeyden korkum yok. Partimden de ailemden de...
Yaptığımız işi doğru yapıyorsak, eğer alengirli işler yapıyorsak korku dağları aşar.
Bu olaylar başlayınca, şunu söyleyebilirim bir organize suç şüphelisinin, Türkiye'de
herkesin bildiği tanıdığı birisinin bu iddialarının hepsi saçmadır.
Birinci kısımlarda şahsımla ilgili bir şey yoktu ve o zaman devreye girdim. Hepimiz
eski Türkiye'yi biliyoruz. Bir kirli plan var ortada. Bir delinin, her türlü sapkınlığın
içinde olan bir kişinin kullandığı sözler olarak görmedik. İstihbaratta binlerce
elemanımız var.
Diğer çetelerle nasıl mücadele ettiğimizi biliyorum. Bazen en büyük uçuşturucu
kaçakçılarını teröristler üzerinden yakalıyorduk. Baktım ki bir eleman bir sözcülük
ortaya koyuyor. İddiaları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor. Türkiye'de kendi
adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Nerdeyse herkese ipiniz elimizde diyor
ve bir sessizlik hakim.
"SAHAYI TAM TEMİZLEMEDEN BİR HAMLEYE GİRİYORLAR"
Neticede terörlü mücadele etmişiz ve terör ekonomisine darbe vurduk. Uyuşturucu ile
mücadele ediyoruz. Türkiye tarihinin en önemli operasyonlarını yapıyoruz. FETÖ ila
mücadele ediyoruz. DEAŞ yanı başımızda. Sahayı tam temizlemeden bir hamleye
giriyorlar.
Yıl 2015 ben AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyım Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir
MYK toplantısında Davutoğlu'nun ağzından HDP ile anayasa yapabiliriz cümlesi çıktı.
"ERDOĞAN'I ETKİSİZ HALE GETİRMEK İSTEDİLER"
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Seçim geçti ve AK Parti çoğunluğu elde edemedi. Ya CHP ile yapacak ya da diğerleri
ile yapacak. Ama bugünkü gibi hatırlıyorum ilk MYK'da bugün DEVA Partisi'nin
başkanı Ali Babacan, hiç bu işlere bakmamalıyız hükümeti ayakta tutmalıyız.
Ben de dedim ki, bizim sorumluluğumuz demokrasiyi ayakta tutmak zorundayız
dedim. Bu seçim tamamlanmamıştır kampanya devam etmektedir. Ve kasımda seçim
oldu.
Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP ile koalisyon için can hıraş uğraştılar. Biz bir kısım
arkadaşımız bunun yanlış olduğunu söyledik.
Dert ney? Dert Recep Tayyip Erdoğan, onu külliyede etkisiz hale getirmek.
Davutoğlu bize hepinizin odasında neler konuşulduğunu biliyorum dedi. Biz donduk
kaldık. Başka zamanlarda fiziki takipler olduğunu da duyduk.
Sonra sayın Cumhurbaşkanımızla külliyede birlikte olduk. CHP ile bir iktidar hazırlığı
söz konusu dedim. Bana sen ne düşünüyorsun diye sordu. Rahmetli Erbakan 1974'te
yaptı. 1991'de DYP-SHP ile yaptı. Sonra veleddalin amin.
Bu mücadele 1 Kasım seçimlerinden sonra da devam etti. Davutoğlu'nun etkili olduğu
tink tank kuruluşlarından birinin başına HDP'li Mithat Sancar getirildi. Sancar şunu
söyledi, "1-Apo içerden çıkacak. 2-Suriye'de bir devlet kurulacak. Başına Apo
geçecek. 3- Türkiye'de özerk bir anayasa olacak.
"DAVUTOĞLU ALEYHİNDE TOPLANAN İMZADA DAHLİM VAR"
Biz sonradan bunların nelere sebep olduğunu gördük. Ben teşkilat başkanıydım.
Çalıştım da Davutoğlu'yla. Aramızın çok iyi olmadığı bir dönem yaşadık onunla. Çok
tehlikeli bir noktaya gidiyor ülke diye konuştuk arkadaşlarla.
Bir Recep Tayyip Erdoğan ve bir de dışarda onun dışarıdan sıkıştırıldığı bir süreç var.
Şimdi burada ortaya çıkan süreçte biz arkadaşlarımızla mücadele başlattık. Sayın
Davutoğlu'nu partinin içerisinde partinin genel kuruluş kodlarına uygun hareket
etmediği kanaatini bir vesileyle gördük. Bir MKYK öncesinde imzalar toplandı. Bunda
benim dahlim var.
Biz zihninde olan HDP ve Kuzey Suriye meselesini kendi siyasal anlayışımızdan
uzaklaştırmış olduk.
"HEDEF TÜRKİYE"
Bugün Suriye'de bir devlet kurulmaya çalışılıyor. ABD'nin üstlerinin sayısı 6'dan 14'e
çıktı. Türkiye'ye karşı bir ekonomik saldırı var. Türkiye'nin kendine ait bir anayasası
olsun, Türkiye Suriye konumuna düşsün istediler.
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Burada hedef Türkiye. Çok basit bir operasyon var. Türkiye siyasal istikrarı nasıl
sağlıyor? MHP ile AK Parti işbirliği ile.
Her gün bir bombanın patladığı bir dönem yaşadık. İstanbul'da AVM'lerin açılamadığı
dönemler oldu.
Bu kadar cürümün işinde olan bir kişi tecavüz etmiş bir kıza. Karakola gidiyorlar ve
olay kapanıyor. Burada zanlı Peker, belgesi var. Bilecik'e gidiyor. Orada kim var? Veli
Küçük var.
PEKER SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ
Soylu, “Sedat Peker Rize'den Edirne'ye kadar AK Parti için mitingler düzenledi. AK
Parti'nin aile fotoğrafına girdi. AK Partililer kendisini çok seviyordu. Siz 2012 yılında
tecavüz dosyası var diyorsunuz. Bu zamana kadar neden ses çıkarmadınız Peker'e?”
sorusuna cevap veremedi.
"FETÖ İLE MÜCADELEDE SERT GİDİYOR DİYE ELEŞTİRİYORLAR"
Ben hükümetin bir üyesiyim AK Parti'de yöneticilik de yaptım. Yalınkılıç mücadele de
yaptım. Terörlü mücadele ediyorum. Türkiye'de 15 Temmuz civarında 5 bin 500 kişi
katılıyordu, bugün 12 kişi katılıyor. Türkiye'de organize suç örgütleri açısından 355'i
çökertildi. 395 uyuşturucu çetesi çökerttik.
Buna siz yalan dersiniz ben her şeyi kabul edeceğim. Okulların önünde çocuklara
uyuşturucu satılıyordu. Bonzai içen çocuklar sokaklarda zombi gibi duruyordu. Bizim
için FETÖ ile mücadelede sert gidiyor diye eleştiriyorlar, bunun içinde bazı
büyüklerimiz de var.
PEKER'İN AKADEMİSYENLERİ TEHDİT ETMESİ
Akademisyenlerin kanıyla duş alacağız dedi. Kendisine tebrik etti AK Partililer.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit içeren mektuplar geldi. Ben Feyzi İşbaşaran'ı
dövdürttüm dedi. Ben Doğan Grubu'nu bastırttım dedi. Bunu benden
milletvekili istedi. Bir CHP'li böyle bir şeyle anılsaydı hakkında işlem yapılmaz
mıydı? Bunun ilgili Metin Külünk hakkında işlem yapılmayacak mı?
Terör örgütlerinde yer alan isimler kendi meşruiyetini oluşturmaya çalışırlar. Sedat
Peker'in korumaya ihtiyacı mı var? Ben akademisyenlerin kanıyla duş alacağım
demesi AK Parti'nin aleyhine midir? Sadece AK Parti ile ilgili biri değil ki... Organize
suç mensupları bir takım yerel zafiyetlerden meşruiyet oluşturuyorlar.
"BATAKLIK OPERASYONUNUN İLK İHBARI ŞAHSIMA GELDİ"
16 Ocak 2015'te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan
sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa
20

25.05.2021
Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü
ihraç edildi.
En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir
kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir. Şimdi
Nurettin Demir FETÖ'den içerde. 27 yıldır benim telefonum aynı. Bataklık
operasyonunun ilk ihbarı şahsıma geldi. Herkes bilir benim ihbar hattım geniştir.
Kapıkule'ye şu mal gelecek dendi ve ihbar doğru çıktı.
Nurettin Demir sahte ihbar yapıyor. Aynı sahte ihbar ne zaman oldu. Canan
Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Ortada tehdit yoktu. Kaldırın dedim kaldırdılar.
Ben korumayı kaldırdım 15 gün sonra DHKP-C tehdit etti.
Bir sektör oluşmuş Sedat Peker'de başka yerde de oluşan bir sektör. 2017'de Özgür
Taşdemir, iki yerde kumarhanesi var. Bu kumarhanelere DHKP-C tehdidi nedeniyle
koruma sağlayacak imkanı oluşturdular. Ben bunu 2018'de öğrendim. Pervin
Buldan'a korumayı ben verdim. Bir provokasyonla karşı karşıya kalmamak için.
Peker, yurtdışına çıktığında koruması yanında değildi. Kimin burada bir suistimali
varsa soruşturma başlattık.
Soylu, Saymaz'ın "Metin Külünk ile ilgili ve Hürriyet'in basılmasıyla ilgili bir
soruşturma var mı?" sorusuna, "Fevzi İşbaşaran'ın dövülmesiyle ve Hürriyet'in
basılmasıyla ilgili bir bilgim yok. Organize suç örgütü liderleri her yere sızabilir. Benim
adımı kullanan 30 kişi hapse girdi. Bunlar ipe sapa gelmez bir kişinin iddiaları. Buna
bakarsak herkesi içeri almamız lazım" cevabını verdi.
"ERDAL ARAZ PARTİNİN BİR YETKİLİSİ"
Ben siyaset hayatım boyunca binlerce insanla ilişki oldum. Beni bir tane finanse
ettiğini söyleyen birisi olsun kimsenin yüzüne çıkmayacağım. 1995 yılından beri
şirketim var fatura keserim. Biz şeffaf olmazsak milletin kılıcını sallayamayız. Erdal
Araz partinin bir yetkilisi. Bir kişi birisiyle ilişki kurdu diye onu bütün partiye teşmil
etmek zavallılıktır.
KUTLU ADALI AÇIKLAMASI
Sedat Peker'in kardeşi ruhsatsız silahtan gözaltına alındı. Aslında Kutlu Adalı
soruşturmasından alınmak zorunda. İçişleri Bakanı olarak benim görevim
önleyiciliktir.
Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili en ufak açık varsa hemen devreye girmemiz lazım. Beyaz
Toroslar varsa, işkence varsa faili meçhuller varsa bana hesap sorun.
"MEHMET AĞAR'A KARŞI POZİSYON ALDIK"
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Sayın Ağar meselesine gelirsek, 1995'te DYP'den ilçe başkanıyım. Sayın Çiller'in
desteklediği adaya karşı kazandım. O zaman Sayın Ağar milletvekiliydi. Biz Mehmet
Ağar'a karşı o dönem karşı hareket ettik. 1999 geçti 2002'de Çiller'le genel başkan
kim olabilir diye konuşuldu. 32 yaşındayım o zaman. Sayın Çiller beni severdi. Ufuk
Söylemez olur dedi olmaz dedim.
Kemal Çelik olur dedi, olmaz dedim. Böyle bir sürü isim konuşuldu. En sonunda
kendimi istiyorum sandı. Sen olursun dedi, sayın başbakanım ben çocuğum dedim.
İlhan Kesici olabilir dedim. Biz İlhan Kesici'yle birlikte Mehmet Ağar'a karşı pozisyon
aldık.
2002'den 2007'ye kadar Mehmet Ağar'a karşı muhalefet ettim DYP'de. Ben bir devlet
bürokratının sivil siyasette yer almasına karşı oldum. Ahmet Davutoğlu'nun bir
bürokratı istifa ettirip milletvekili yapmasına da karşı çıktım. Korkut Eken gibi, Cevat
Öneş gibi tiplerin devlet kurumları adına konuşmasına karşı gelenlerden biriyim.
Sayın Ağar'ın bir marinada görev alması doğru değil. 48 içinde ben olsam o görevden
ayrılırdım. Bu tip adamlar bu gibi yerlerde bulunsa bunu bir yerlere yormak kolaydır.
10 BİN DOLAR ALAN AK PARTİLİ KİM?
Merdan Yanardağ'ın "10 bin dolar alan AK Partili kim? Dönüş biletimdi diyor sizin
için? bunlara ne diyorsunuz?" sorusuna cevap veren Soylu, şunları söyledi:
Balkanların en büyük suç örgütü liderini Antalya'da yakaladık. Kafasına çuval geçirip
gönderdik. Sonra Azerbaycanlı bir örgüt lideri Türkiye'de iş yapmak istedi ve
yakaladık. Mahkeme bu kişiyi geri gönderme merkezinden Azerbaycan'a gönderdik.
Sonra döndü Türkiye'nin her tarafında hareket etti. Ve Antalya'da öldürüldü. Mindia
var başımın belası Gürcü. Gürcistan bunu istemedi. Hapise koyuyoruz anlaşıyoruz,
çıkıyor. En sonunda kimse istemedi Beyaz Rusya'ya gönderdik.
"BEN BİR SİYASETÇİ DEDİM PARTİSİNİ SÖYLEMEDİM"
Ben bir siyasetçi dedim partisini söylemedim. Ben işin bir parçasını söyledim. Biraz
daha ötesi var. Ben yargıya başvurdum arkadaşlar, yargı beni çağıracak ve
diyeceğim ki, bu suç örgütü lideri Bursa'daki şu olayda 18 kişi tutuklandı.
Bu suç örgütü liderinin dosyası neden ayrıldı. Ben bunu soracağım. 2018'de
başlayan bu soruşturma yurt dışına çıktıktan işlem yapıldı. Dosya İstanbul
Emniyeti'nde duruyormuş bana sordular ne yapalım diye? Hemen işleme koymalarını
söyledim.
BENİM DÖNÜŞ BİLETİMDİ DİYOR SİZİN İÇİN NE DİYORSUNUZ?
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Bir sapkının sözleri ciddiye alınamaz. Hadi işsizdi babamın ricasıyla danışman olarak
yanıma aldım. Sonra internet sitesine kurmasına da yardımcı oldum. Yardım ettiğim
insanlardan hayatım boyunca yardım istemedim. Cep telefonum burada. Hadi
Özışıkla ilgili söz söylediği anda benim bütün kimyam alt üst oldu. Sedat Peker bunla
YouTube programı yapmak istiyormuş, ben de karşı çıktım.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMADI MI?
Hem İstanbul, Bursa ve İzmir'den araması var. Thodex'le ilgili bülteni 2 buçuk saatte
çıkardık. Peker'le ilgili müracaat ettik. İnceleme bölümüne aldılar. FETÖ'cüleri de
böyle yaparlar.
PEKER'LE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?
Sayın Cumhurbaşkanı ile genel bir değerlendirme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı
benim liderimdir. AK Parti'nin Türkiye'de nasıl bir yer oluşturduğunu bütün millet
biliyor. Bunun nasıl bir plan olduğunu millet biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı genel
değerlendirmesini göreceksiniz Türkiye'nin yarına daha emin atmaları için açıklama
yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı bu arada oldukça net.
PEKER'LE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
O fotoğraf bir düğünde çekildi düğüne herkes gider. Ben de gidebilirdim ama
gitmedim. Bu adamla hiçbir yerde bir arada bulunmadım.
SEDAT PEKER'İ ALMAYA BİR EKİP GİTTİ Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bütün dünya üzerimize gelirken Doğu
Akdeniz'de biz varız, Libya'da biz varız. Karabağ'da biz varız. Kuzey Irak'ta biz varız.
Bunların her biri Türkiye'nin rüyasında göremeyeceğiz adımlardır. Hiç merak etmeyin
etrafımızdaki bir coğrafyada böyle birinin barınmasına müsaade etmeyiz.
Bu suç örgütü Türkiye'den özür dileyecek ve kuzu kuzu cezaevine girecek. Çıktıktan
sonra da etrafındaki şebeleklerle irtibat kurmayacak. Bu bedeli ödeyecek. Bir taraftan
FETÖ'ye övgüler düzeceksin. ByLock konuşmaları elimizde. ByLock konuşmalarında
onun için denilenleri biliyoruz.
Eşi Özge Peker bütün mali işlemlerini yürüten kişi. İki tane emniyet görevlisini açığa
aldık. Eşinden yıllardır para alıyorlarmış. Bu suç örgütüyle ilişkili herkes bunun
bedelini ödeyecek.
SOYLU YALNIZ MI BIRAKILDI
AK Parti bakanlarıyla ilgili bir olay olduğunda çok çabuk refleks gösteren bir
kuruluş. Ama sizinle ilgili böyle bir şey göremedik. Siz istifa ettiğinizde tweet
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yağmuru olmuştu. Bu süreçte AK Parti'de bir sessizlik var. Kendinizi yalnız
hissettiniz mi?
Bunun bir operasyon olduğunu biliyorum. Bunun sadece ucuz bir elemen tarafından
gerçekleştirildiğini görüyorum. Kendimi neden yalnız hissedeyim. Sadece benim
konuşmamın nedeni görevim icabı. İçişleri Bakanı olarak bu olayla ilgili konuşmak
benim görevim. Yalnız olup olmadığımı görürsünüz.
Bugün BBC'de Peker'in iddiaları için hükümet yetkilileri doğru dedi. Bunun için
ne diyorsunuz?
BBC Türkçe bir dezenformasyon kanalıdır. Burada bir yanlışlık var. İngiltere'yi de
uyardım bunun için. Kimin Türkiye'ye operasyon çektiğini hep beraber biliyoruz.
10 bin dolar alan siyasetçiyi savcıya söyleyeceğim.
Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar olayı var. Bir kazayla ilgili
bakanlık koruma müdürü devreye girerek iki serbest bıraktırılıyor ve bunun
üzerine intihar ediyor. Bu iddia doğru mu?
Ben sadece dışardakilere karşı mücadele etmiyorum. İçerde de sıkıntı var. Ali
Tarakçı diye bir adam var. Yerel gazeteci ama derin bir gazeteci. 25. 09. 2017 yılında
Süleyman Soylu'nun oğlunun aracı nasıl durduruldu? Bakan Soylu devreye girmesine
rağmen yarım saat araba aranır.
İstanbul Emniyet Müdürü telefona çıkmaz diye bir haber yaptı. Biri çıkıp demez mi
böyle bir olay yok diye. Koskoca içişleri bakanı çıkıp oğlumun aracı aranmadı nasıl
desin. Benden önceki içişleri bakanının oğlunun evinden para sayma makinası çıktı.
Çocuğuma defalarca tembih ettim, işinde gücünde ol dedim. Silivri Emniyet
Müdürü'nün ölümünün bunula alakası yok tabii.
Osman ve Hızır Kaptan Gaziosmanpaşalıdır. DYP kurucu üyesidir babaları. Eve
gidiyordum koruma şube müdürü aradı. Osman ve Hızır Kaptan'ın annesi kalp krizi
geçirdi. Silivri'de gelirken polis durdurmuş annesinin durumu ağır bir şey yapabilir
misin? dedi.
Benim bilgim bu kadar. Sonra birisi geldi Silivri Emniyet Müdür intihar etmiş dedi.
İstanbul Emniyet Müdürü ne sordum kem küm ediyor. Sonra Koruma Müdürü ile
konuştum. Anladığım kadarıyla emniyet müdürü 3 dakikalık görüşmüş Koruma
müdürüyle. Burada bu konuşmada ne var.
Reşat Hacı Fazlıoğlu'nu tanır mısınız? Bu kişi Sedat Peker'in akrabası mı?
80 öncesinde onların Adalet Partisi'nin yanında ofisi vardı. Sedat Peker'in akrabası
değil diye biliyorum. Eskiden küçük bir yerdi Gaziosmanpaşa orda herkes birbirini
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tanırdı. Benim illegal bir kişiyle bir tane ilişkimi bulamazlar. Ben kimin yerine il
başkanı atandım.
Ben Mehmet Ağar'ın dayısının yerine atandım. Tam beş buçuk ay silahlı adamlar
benim il başkanlığımı bastı. Ben sosyeteden gelmiş bir adam değilim. Bunu yapanlar
Mehmet Ağar'ın dayısı o ekibin işiydi.
ERKAM YILDIRIM AÇIKLAMASI
Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın kokain rotasını yönettiği iddia ediliyor.
Ne diyorsunuz?
Bu ateşi yakmayın ya. Yapmayın, rica ediyorum. Milyonlarca insan çocuk pornosu da
izliyor, Allah’ınızı severseniz yapmayın. Milyonlarca insan sapık işler de izliyor. Biz
aklı başında insanlarız.
Dünyanın en iğrenç yalanlarını ortaya koyup, bunu siyasetin ana malzemesi haline
getirip, bir tarafına koymak ve bu videoları izletmek, esas itibariyle bir operasyondur.
Adamın birisinin yalanları üzerinden ülkede başbakanlık yapmış kişiye bu ithamların
yapılmasına izin vermeyin.
Kolombiya'da 4.9 ton kokain ve 616 paket kokainle ilgili durum nedir? Alıcı
şirketin Suriye ile bağlantısı var görünüyor. İzmir'deki şirket kime ait?
Kolombiya'da 10 Haziran'da tweet atıldı. Denildi ki "İzmir limanına gidiyordu" denildi.
Pandemi vardı arkadaşlarımız geldi durumu anlattı. Biz adamlara 25'inde ulaşabildik.
Bu kötü bir şey mi hayır. Karşılıklı video konferans yaptık.
Orada dediler ki "Bu balkan grubunun işi" bunu niye soruyorlar biliyor musunuz?
Buradan nereye uzanacağımızı öğrenmek istiyorlar. Geçen yakaladığımız 1.5 ton
esrar işini 3 yıl takip ettik. Ama bize Kolombiya makamları bilgi vermedi. Kendi
istihbaratımızla yakaladık.
PEKER’DEN TECAVÜZ İDDİASINA CEVAP
Sedat Peker, Soylu’nun tecavüz iddiasında Twitter’dan cevap verdi. İsmail
Saymaz ve Kübra Par’ı etiketleyen Peker, “Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili
karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış
bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan
söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım” diye yazdı.
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Doğu Anadolu'da organik tarımın
öncüsü: Nazmi Ilıcalı

Ali Ekber YILDIRIM
25 Mayıs 2021 Salı
Anadolu'da tarıma, çiftçiliğe, kırsal kalkınmaya, aydınlanmaya öncülük eden Nazmi
Ilıcalı, çiftçilerin verdiği isimle "Organik Nazmi" pazar günü yaşama veda etti.
Bilgisiyle, enerjisiyle, yıllarca Doğu Anadolu'da tarımsal üretimin, kırsal kalkınmanın,
organik tarımın gelişmesi için büyük çaba gösterdi. Çiftçiyi örgütledi, ürünlerine pazar
buldu.
O'nun çalışmalarının bir bölümünü tam 11 yıl önce 27 Mayıs 2010 tarihli yazımda
"Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesi" başlığıyla paylaşmıştım. O yazıyı Nazmi
Ilıcalı'nın anısına özellikle de Anadolu'daki gençlerin okuması ve O'nun çalışmalarını
bıraktığı yerden sürdürmesi dileği ile paylaşıyorum.
*****
"Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesi"
Hükümet et ithalatı ile yerli üreticiyi “terbiye” etmeye çalışıyor. Fakat, üreticinin terbiye
olmaya niyeti yok. Üretici, “inadına üretim” diyor.
Amerika’dan, Avrupa’dan canlı hayvan ithalatının başlayacağı şu günlerde, ithalata
karşı Doğu Anadolu Bölgesi’nden bir ses, bir çığlık yükseliyor. Hayvancılığın geleceği
için umut veren üreticinin çığlığı.
Erzurum, Kars ve Ardahan’da 4 bin çiftçi, organik hayvancılık yaparak ülkenin et ve
süt ihtiyacını ithalata gerek kalmadan karşılamak için harekete geçti.
Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesi adıyla başlatılan bu çalışmanın öncüsü
Nazmi Ilıcalı. Erzurum’daki adıyla “Organik Nazmi.”
Organik tarım konusunda uluslararası üne sahip olan Nazmi Ilıcalı, Doğu Anadolu
Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Daha önce bu
bölgede pek çok projeyi yaşama geçirdi.
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Erzurum’da ürettiği organik buğdayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne satmayı
başardı. Hububat ve bakliyatta, hayvancılıkta, organik üretim için Erzurum’da 3 bin
500 çiftçiyi örgütledi. Onların ürününü en iyi şartlarda değerlendirerek bölgeye ve
çiftçilere ciddi katkılar sağladı.
Nazmi Ilıcalı, şimdi hayvancılıkta benzer bir başarıya ulaşmak için Doğu Anadolu
Organik Hayvancılık Projesi’ni yaşama geçiriyor.
Proje, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma
Enstitüsü ve Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’nün teknik desteği ile
uygulanacak.
Organik hayvancılık uygulamasında deneyimli, Merkezi Almanya Bonn’da olan
IFOAM-International Federation of Agricultural Movements ve Forschungsinstitute für
biologischen Landbau Deutschland e.V. projede yabancı ortak olarak yer alıyor.
Proje 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Uygulama alanı olarak Erzurum, Aşkale, Aziziye,
Pasinler, Horasan, Köprüköy, Kars, Sarıkamış, Akyaka, Arpaçay, Selim, Digor,
Ardahan, Göle, Çıldır ve Hanak seçildi.
Projenin temel amaçları şöyle:
1- Doğu Anadolu’ da var olan organik hayvansal üretim potansiyelini değerlendirmek.
2- Organik Tarım Kanunu esaslarına göre organik hayvansal üretimi uygulamak,
yayılmasını ve gelişmesini sağlamak.
3- Üretici ve tüketicinin organik hayvansal ürünler konusunda bilinçlenmesini
sağlamak.
4- İnsan sağlığı ve çevrenin bozulmasının önlenmesine katkı sağlamak.
5- Katılımcı kalkınma modelini oluşturmak.
6- Yoksulluğun azalması ve üreticinin gelir seviyesinin artmasına katkı sağlamak.
7- Tarımsal üretimde istihdam ve verimliliği artırmak.
8- Mevcut kaynakların etkin kullanımını sağlamak.
9- Üretimden pazarlamaya kadar olan süreci izleme değerlendirme ve yurt dışına
açılma bilincini geliştirmek.
10- Kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve hedef kitleler arasında ilişki ve
işbirliğini geliştirmek.
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Nazmi Ilıcalı’nın verdiği bilgilere göre, proje iki aşamalı olarak uygulanacak. İlk
aşamada organik hayvan yemi üretilmesi ve yonca, korunga, fiğ ile çayır ve merada
üretilen yem bitkilerine organik sertifika alınması öngörülüyor. İkinci aşamada ise,
çiftçinin sahip olduğu hayvanların organik sisteme alınarak organik et ve organik süt
üretilmesi ve organik ürün sertifikası alınması hedefleniyor.
Bu amaçla proje kapsamında çiftçilere eğitimler verilecek. Organik hayvansal üretim
konusunda bilinçlendirilecek.
Proje kapsamında toprak bitki analizleri yapılacak. Çiftçinin ürününe pazar
bulunacak.
Organik hayvancılıkla sisteme alınacak hayvanların brusella, tüberkiloz testleri, süt
analizi, kuru madde, protein, laktoz, yağ, somatik hücre, ph, özgül ağırlık, toplam
bakteri sayımı analizleri yapılacak.
Ahır hijyeni, meme hijyeni, sağım hijyeni takip edilecek soğuk zincir kuralı öğretilecek.
Doğu Anadolu ve ülke hayvancılığına büyük katkı sağlayacak proje için 663 bin lira
harcama öngörülüyor.
Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesi, yarın Ardahan Göle’de Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu (YIBO) toplantı salonunda saat 10.30’da düzenlenecek törenle resmen
başlayacak.
Hükümet, et fiyatını düşürme bahanesiyle 8 bin ton canlı hayvan (yaklaşık 15 bin baş
sığır) ithal etmek için 30 milyon dolar ödeyecek. Hayvanlar getirilecek, kesilecek ve
yenilecek. Hayvanları getirecek olan sadece 5 şirket bu işten para kazanacak.
İthalat nedeniyle yaratılan bir istihdam yok. Ülkeye kazandırılan bir katma değer yok.
Üretim yok. Ekonomik ve sosyal hiçbir katkı yok. Ülkenin 30 milyon doları Avrupalı
Amerikalı çiftçiye veriliyor.
İthalata 30 milyon dolar ödenirken, Erzurum, Kars ve Ardahan’daki 4 bin çiftçi organik
yem bitkisi, organik et ve süt üretmek için 630 bin liralık proje bedelini Avrupa
Birliği’nden, Birleşmiş Milletler’ den hibe olarak almak zorunda kalıyor.
Hayvancılık politikasındaki asıl çarpıklık bu değil mi? İthalata ödenen 30 milyon
doların yüzde biri Doğu Anadolu çiftçisine verilse Türkiye ithalattan vazgeçer,
ihracatçı olur.
*****
Nazmi Ilıcalı başlattığı projeleri büyük ölçüde gerçekleştirdi. Hükümet, üretime dayalı
bu ve benzeri projeleri desteklemek yerine Erzurum, Kars, Ardahan gibi hayvancılık
merkezlerine bile ithal besilik hayvan dağıttı. Bu proje gündeme gelirken canlı hayvan
ve et ithalatı gündemdeydi. Bir kaç ay sonra Ağustos 2010'dan itibaren ithalat
başladı. Toplamda 10 milyar doları bulan, verdiği zarar parayla ifade edilmeyecek
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kadar büyük olan ithalatla şirketlere, ithalat yapılan ülkelere memleketin kaynakları
aktarıldı. Üreticilerin bir bölümü sektörden çekilmek zorunda kaldı.
İnatla üretimi savunan Nazmi Ilıcalı, kalkınmanın yerel kaynaklarla, yerel tohumlarla,
yerel çiftçilerle, organik tarımla sağlanacağına inandı ve bu yönde çalıştı.
Son görüşmemizde; "İnsana saygının, doğaya saygıyla başladığını anladığımda
organik tarım işine girdik." demişti. Nazmi Ilıcalı'yı saygıyla anıyorum.
Anadolu "Organik Nazmi"yi unutmayacak
Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Nazmi Ilıcalı, Erzurum Eğitim Enstitüsü ve Atatürk
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra 25 yıl
öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra tarım konusundaki çalışmalara ağırlık verdi.
Çiftçilik yapan bir aileden gelmesi ve öğretmen olmanın avantajı ile üreticilerle çok
kolay diyalog kuran, güven veren ve çalışkanlığı ile örnek bir insandı.
Olanakların sınırlı, doğa şartlarının zorlu olduğu ve yılda sadece bir ürün alınabilen
Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçilere öncülük
ederek Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği'ni kurdu.
Nazmi Ilıcalı, yapacağı çalışmalarda kiminle diyalog kurması gerekiyorsa O'nu bulur
gerekli bilgiyi veya desteği almayı bilen birisiydi. Organik tarım konusunda
Türkiye'deki en yetkin isimlerden Prof. Dr. Uygun Aksoy ile 1999'da İzmir'de
görüştükten sonra, Uygun Hoca'dan aldığı organik tarım notlarını bir kitapçık olarak 2
bin adet bastırıp çiftçilere dağıttığının tanığıyım.
Yaptığı çalışmalar Japonların bile ilgisini çekti. Japonya'dan gazeteciler, televizyon
programı yapımcıları O'nunla röportajlar yaptı. Japonya Ticaret Bakanlığı Ekonomi
Geliştirme Enstitüsü’nden Dr. Yasushi Hazama, Nazmi Ilıcalı'nın çalışmalarını Japon
hükümetine "örnek model" olarak sundu.
Yurtiçinde ve dışında birçok kurum, vakıf tarafından ödüllendirilen Nazmi Ilıcalı'nın
öncülüğünde gerçekleştirilen projelerden bazıları şunlar:
- Sözleşmeli Organik Tarım Projesi
- Türkiye de ilk defa uygulanan Organik Süt Projesi
- Organik süt toplama merkezleri
- Erzurum Yöresinde Organik Tahıl Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi
- Organik Un, Bakliyat İşleme Ambalajlama Projesi
- Organik Yem Üretimi Projesi
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- Organik Keten Tohumlu ve Isırganlı Otlu Peynir Üretim Projesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organik Buğday Üretim Projesi
- Gezici Laboratuvarların Oluşturulması Projesi
- Yerel Zerun, Kırik, Şigon, Organik Buğday Üretim Projesi
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Hala 30 milyon turist gelecek diyen
var mı?

Alaattin AKTAŞ
25 Mayıs 2021 Salı
✔ Turist sayısında nisanda baz etkisi sayesinde kaydedilen olağandışı artış
yanıltmasın, gidişat iyi değil.
✔ Türkiye'ye gelen her üç turistin biri Rusya, Almanya ve İngiltere'den ve bu
ülkeler kapıyı adeta tümüyle kapatmış durumda.
Turizmi bizim kadar önemsemeyen(!) kimi ülkeler “Aşısı olmayanları kabul etmem”
derken, biz “Turistin göreceği herkesi aşılayacağız” diye garanti veriyoruz vermesine
ama nankör(!) yabancı yine de gelmiyor, yine de gelmeye niyetlenmiyor. Bize en çok
turist gönderen üç ülkenin; Rusya, Almanya ve İngiltere’nin tutumu canımızı sıkmaya
devam ediyor.
Turizm sezonunun tümüne ilişkin gidişat böyle ama nisan ayındaki turist sayısının
inanılmaz bir artış gösterdiğini söyleyenin başı ağrımaz, çünkü bir bakış açısıyla bu
doğru. Nisandaki turist sayısı geçen yılın neredeyse 32 kat üstünde. Bir değil, iki
değil, beş ya da on değil, tam 32 kat üstünde!
Ancak “ufak” bir ayrıntı var. Geçen yıla göre 32 kat artış olmuş ama 2019’un yüzde
76 gerisinde kalınmış.
Daha basitleştirip şöyle söyleyelim:
2019’un nisan ayında 1000 turist gelmiş. 2020’nin nisanındaki turist sayısı yalnızca 7,
evet 7 olmuş. Bu yıl nisandaki sayı ise 240 olarak gerçekleşmiş.
Eğer 2020 öncesini görmezseniz, dünyanın gıpta edeceği olağanüstü bir gelişme var.
Yok eğer bu yılı bir de 2019 ile kıyaslarsanız, bardağın dörtte üçü boş. 2019’un hala
yüzde 76 gerisindeyiz.
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30 milyon hayal oldu
Turist sayısı 2019’un tümünde 45 milyonla rekor kırmıştı. Geçen yıl tam bir hayal
kırıklığıydı ve 13 milyonda kalındı.
Bu yıl turist sayısında 30 milyon gibi bir hedef konuldu. Öyle ki geçen yılın yüzde 130
kadar üstüne çıkılacaktı. Bu hedefi yakalayabilmek için de yoğun bir çaba içine girildi.
Ama büyük umut bağlanan kapılar yüzümüze bir bir kapandı...
Önce şu 45 milyonla rekor kırılan 2019 yılındaki turist sayısında hangi ülkelerin öne
çıktığını bir hatırlayalım.
2019’daki 45 milyon turistin 7 milyonu Rus, 5 milyonu Alman, 2.6 milyonu da İngiliz.
Yani bu üç ülkenin toplamı yaklaşık 15 milyon. Bir başka ifadeyle Türkiye’ye gelen
her üç turistin biri bu üç ülkeden.
Rusya, Almanya ve İngiltere’den bu yıl umut yok.
İki İngiliz takımı arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'dan
Lizbon'a niye alındı sanıyoruz. İngiltere istemedi. Bir maç için bile Türkiye'ye
gidilmesine sıcak bakmayan İngiltere, milyonlarca vatandaşını tatil için buraya
yollamaya sıcak bakar mı sanıyorsunuz.
Rusya’da zaten her şey bir kişinin iki dudağı arasında; “Kapıları açtım-kapattım”, bitti!
Durum böyleyken bizde birileri hala turist sayısında 30 milyona ulaşılacağını
söylemeye devam ediyor.
Yalnızca belli tesislerdeki rezervasyonlara bakılarak gidişatın iyi olduğu sanılıyor ve
bu görüş dile getiriliyorsa, onu bilemeyiz tabii ki.
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KREDİLER TAKİPTE DEĞİL AMA SORUN YOK OLMUYOR Kİ
Turistik tesislerin kredi borçları bankalar tarafından geçen yılın mart ayından beri
takibe alınmıyor. Bu uygulama işletmelerin geçici de olsa nefes almasını sağlıyor.
Ama ya sonra ne olacak? Kredileri takibe almama işlemine gün gelecek, son
verilecek. Ve o gün geldiğinde borç bakiyesi iyice kabarmış olacak.
Tesisler bu borç yükünün altından kalkabilecek mi, yoksa yeni bir sürece mi
girilecek?
Çoğu turistik tesis ödeme yapacak güçte olamayacağı için bu tesisler bankalara mı
geçecek? Biraz öyle görünüyor.
Peki bankalar turizm işletmeciliği mi yapacak, hem de böylesine sıkıntılı bir süreçte...
Yapmayacaklar tabii ki ve çok değerli tesislerin yok pahasına elden çıkarılması gibi
bir dönem yaşanması gündeme gelebilecek.
Hele bir süre sonra kur daha da artmış olursa bu tesislerin birer ikişer yabancıların
eline geçtiğine tanık olabiliriz.
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Abdulkadir Selvi

Davutoğlu da Babacan’ı yalanlıyor
25 Mayıs 2021
Her şey Ali Babacan’ın, Halk TV’de 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde,
Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması projesinin “tam
göbeğinde” olduğunu açıklamasıyla başladı.
Siyasi ikiyüzlülük tartışması ise o sırada Babacan’ın AK Parti milletvekili olması
nedeniyle yaşandı. Bir yanda AK Parti’nin milletvekilisiniz, diğer yandan da AK
Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı tasfiye etmek için hazırlanan Gül’ü
muhalefetin ortak adayı yapma projesinin tam göbeğinde yer alıyorsunuz.
Bu nasıl tanımlanabilirdi ki? Siyasi tutarlılık mı denilecekti? Elbette ki “Bu yaptığın
siyasi ikiyüzlülük” denildi.
BÜYÜK YALANMIŞ
Ali Babacan bu yorumlara bozulmuş. Bunu “büyük yalan” olarak tanımlıyor.
“Önce Tayyip Erdoğan için adaylık imzası attı, sonra gitti CHP’nin adayını destekledi
diyorlar. Bir de bunu gizli yaptı diyorlar. Bakın burada üç tane büyük yalan var. Bir,
kronoloji yalanı var. Çünkü önce imza attı, sonra gitti destekledi. İkincisi CHP’nin
adayı diyorlar. Üçüncüsü de gizli yaptı diyorlar.”
KRONOLOJİK ÇARPITMA
Anlayacağınız siyasi ahlak diye ortaya çıkan, siyasi etik denilince mangalda kül
bırakmayan Ali Babacan, yaptığı siyasi ikiyüzlülük ortaya çıkınca tutuşmuş. İçine
düştüğü durumu kurtarmak için çırpınıyor. Ama çırpındıkça batıyor. Kronolojik
çarpıtma yapıyor.
BABACAN, BABACAN’I YALANLIYOR
Babacan için “Önce Erdoğan’a imza attı, sonra gitti Gül’ün adaylığı için
çalıştı” denilmedi. AK Parti milletvekiliyken, AK Parti’nin genel başkanı ve
cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan’ı tasfiye projesinin tam göbeğinde yer aldı,
denildi. Ama bunu önce Ali Babacan dedi. Ali Babacan o açıklamayı yapmasa kim
ne bilecekti? Babacan yalanlıyor ama kendisini yalanlıyor.
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İLK DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLEYİNCE
Babacan, kendini kurtarmak için, “Birinci tercihim olmadığı için ikinci tercihime
destek vermiş oldum. Propaganda aygıtı, yalan söylüyorlar. Erdoğan’ın adaylığı
3 Mayıs’ta. Gül’ün adaylığı kesinlikle olmadıktan sonra ben Erdoğan’ın
adaylığını desteklemiş oldum” diyor.
Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediği için son düğme de yanlış ilikleniyor. Çünkü bu
söylediği de doğru değil.
GÜL’ÜN AÇIKLAMASI
Abdullah Gül, ortak cumhurbaşkanı adaylığı için yürütülen temasların varlığını
doğrulayan ancak bunun başarılı olmadığını ilan eden açıklamasını ne zaman yaptı?
28 Nisan 2018 tarihinde.
BAHÇELİ 8 OCAK’TA İLAN ETMİŞTİ
Erdoğan’ın adaylığına 3 Mayıs’ta imza verdiği için Babacan kendince bir çıkış yolu
buluyor. Ama hem Bahçeli, hem Davutoğlu onu doğrulamıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ocak 2018 tarihinde, bir basın toplantısı
düzenleyip MHP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını, ittifak olsa da olmasa da
cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.
24 NİSAN’DA TEKRAR
Bahçeli belki duymayanlar olabilir diye 24 Nisan 2018 tarihinde bu kez de resmi
Twitter hesabından,“Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah’tandır” diye
açıklama yaptı.
ALİ BABACAN DUYMADI MI?
Bahçeli’nin, “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır” açıklamasını MHP
milletvekilleri duyuyor, AK Parti milletvekilleri duyuyor, muhalefet duyuyor, Türk halkı
duyuyor. Mısır’daki sağır sultan bile duyuyor. Bir tek Ali Babacan duymuyor. Oysa ilk
önce Babacan’ın duyması lazım. Çünkü AK Parti’nin milletvekili. Önce o duymalı.
Çünkü Abdullah Gül’ü kime karşı ortak aday çıkaracaktınız?
GECE YARISI SORUYORDUN
Sizi bir anlığına Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığı toplantıya
götürmek istiyorum. Erdoğan, AK Parti grubunda, “Kardeşim Abdullah
Gül” diyerek cumhurbaşkanı adayını ilan etmişti. Ali Babacan, Gül’ü tebrik etmek
için platforma çıkınca Erdoğan, “Ali öğrendin mi? Gece yarısı arıyordun, kim
cumhurbaşkanı adayı olacak soruyordun” demişti. Erdoğan,
Gül ve Babacan birlikte tebessüm etmişlerdi. Demek ki Ali Babacan,
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cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilgisiz biri değilmiş? Sahi
cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olacağını nasıl atlamış?
BAŞKA ADAY VAR MIYDI?
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan varken, AK Parti’nin başka bir cumhurbaşkanı adayı
konuşuldu mu? Ali Babacan düpedüz aklımızla alay ediyor. Hem de nasıl...
DAVUTOĞLU, BABACAN’I YALANLIYOR
Babacan, kronolojik olarak üç büyük yalan iddiasında bulunuyor ya. Ben o dili
kullanmayı tercih etmiyorum. Ama kronoloik, mronolijik
değil, Davutoğlu düpedüz Babacan’ı yalanlıyor. “Sayın Babacan ve Sayın Beşir
Atalay bana da gelerek Sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç
partinin ona destek vereceğini ifade ettiler. Ben de kendilerine,
Cumhurbaşkanı’na raporlar sunup yanlışlıkları ifade ettiğimi, AK Parti
içindeyken bunları dile getirmeye devam edeceğimi, böyle bir koalisyonun, yani
Sayın Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ittifakın doğmasına pek
ihtimal vermediğimi, ama olsa bile bunun AK Parti içindeyken yapılmasını
doğru bulmadığımı söyledim” diyor.
BU ZİYARETİ NE ZAMAN YAPTINIZ?
Sayın Babacan, Beşir Atalay ile birlikte, Davutoğlu’nu hangi tarihte ziyaret
ettiniz? Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan ettiği 28 Nisan
tarihinden sonra değil elbette ki? Peki AK Parti milletvekiliyken, Davutoğlu’nu ziyaret
edip, Gül’ün adaylığına destek istemek siyasi ahlaka sığıyor mu?
DAVUTOĞLU’NA RİCA
Babacan ile Atalay’ın, Abdullah Gül’ün en önemli iki kurmayı oldukları
bilinir. Babacan ile Atalay ikna edemeyince Davutoğlu’nun, Gül’le görüşmesini
istiyorlar.
Davutoğlu, “Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler, Sayın Gül ile de
görüştüm. Sayın Gül de bana böyle bir teşebbüs olduğunu ama ortada net bir
tablo olmadığını ifade etti” diye anlatıyor.
Demek ki neymiş, ortada kronolojik bir siyasi ikiyüzlülük varmış.
BABACAN, AKŞENER’İ VURMAK İSTERKEN
Aslında Ali Babacan, “2018 seçimlerinde ortak aday çıkarılmadı, 5 yıl
kaybedildi” derken, Abdullah Gül’ün ortak adaylığını engelleyen Meral Akşener’i
hedef alıyordu. Akşener’e, “Bu kez ortak aday çıkarılmasına engel olma” mesajını
veriyordu. Ama attığı ok, döndü kendini vurdu.
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Esfender KORKMAZ

Batı'dan uzaklaşmanın maliyeti
25 Mayıs 2021 Salı
Avrupa Birliği Parlamentosu Genel Kurulu; Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya
alınmasını isteyen raporu kabul etti. Parlamento zaman zaman bu veya buna benzer
kararlar alıyor. Ancak uygulamada AB, politik davranarak müzakereleri kesmek
yerine yavaşlatmayı tercih ediyor. AB'nin zihninde Türkiye'de halkın AB'den yana
olduğu düşüncesi var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla ''Türkiye, maruz
kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği
yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir.'' şeklinde bir açıklama
yapmıştı.
Yapılan anketlerden halk çoğunluğunun AB'yi istediği anlaşılıyor.
A&G Araştırma 2020 anket sonuçlarına göre halkın;
* yüzde 41,9'u AB'ye mutlaka girilmesi gerektiğini;
* yüzde 27,7'si ise kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirtiyor.
Metropol Araştırma 2021 son anketine göre de halkın;
* yüzde 58,4'ü AB'ye üye olmaya evet;
* yüzde 30'u ise hayır diyor.
AB'ye gelince, Avrupa Birliği Başkanlığı; yaklaşık 10 bin kişiyle yaptığı
ankette; "Türkiye'nin AB üyeliği iyi bir şey mi ve bunu destekliyor
musunuz?" sorusuna halkın yüzde 80'inin üyeliğe olumlu baktığı açıkladı. Ankette
sorulan "Sizce Türkiye, AB üyesi olabilir mi? Türkiye'nin bu konuda altyapısı yeterli
mi, isteği var mı?" sorusuna ise katılanların yüzde 60'ı, "Türkiye eğer isterse AB üyesi
olabilir. Türkiye'nin bu potansiyeli var." yanıtını verdi.
Aslında AB, Türkiye için Batılılaşma araçlarından yalnızca birisidir.
Osmanlı'da ve Türkiye'de Batılılaşma, her zaman bilim, teknoloji ve demokraside Batı
standartlarına ulaşma hedefi olmuştur.
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Osmanlı'da Batılılaşma bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış. Bu yolda bedel ödenmiştir.
1839'da Tanzimat'ın ilanı, 1876'da Kanuni Esasi'nin ilanı, 1908'de Hürriyet'in ilanı,
Türkiye Cumhuriyeti'nin Batılılaşma yolunda referans noktalarını oluşturmuştur.
Türkiye, bugünkü AB'nin çekirdeğini oluşturan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)'na
üyelik başvurusunu 31 Temmuz 1959 yılında yaptı. Ancak ondan önce 5 Mayıs
1959'da kurulmuş olan Avrupa Konseyi'nin 9 Ağustos 1949'da 12 kurucu üyesinden
biri olmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.
Türkiye ta o zamanlarda Batılılaşma anlamında Batılı ülke olmuştur.
Bugün Türkiye'nin AB'den uzaklaşmasında, her iki tarafın da yanlışları olmuştur.
Kendi kendimize sormamız gerekir? 2004 yılında Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa
Birliği'nin, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini tavsiye eden karar tasarısını 262'ye
407 oyla kabul etmişti. Ne oldu da aynı Avrupa Parlamentosu bugün aleyhimize
kararlar alıyor.
Avrupa Parlamentosu'nda PKK terörüne bizden farklı bakanlar olmuştur. Ancak
bunların toplamı yüzde 5'i geçmiyor. Demokrasilerde bu tür aykırı görüşler her
zaman olmuştur.
AB ile ilişkilerde temel sorun; Demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı,
insan hakları ve son zamanlarda da yolsuzluk algısı üstünde olmuştur.
Son olarak; Avrupa Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) "Milletvekilleri,
hâkim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi" başlıklı raporunda "Türkiye, Avrupa
Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke oldu.'' deniliyor.
GRECO, "Uyum ve Ara Uyum" başlıklı daha önceki raporlarında da Türkiye'deki
yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati
çekmişti.
Bir de AB meselesine şöyle bakalım; Eğer Türkiye, 2004 sonrasında ciddi adım atıp,
AB' ye girseydi yine de;
* Başkanlık sistemi ile otokrasi tırmanır mıydı? Devlet parti devleti olur muydu?
* Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı kalkar mıydı?
* Hapishanelerde, seçilmiş milletvekilleri, yüzlerce gazeteci ve fikir adamı kalır mıydı?
* 2016 FETÖ terörü yaşanır mıydı?
* Devlet-Mafya ilişkileri bu kadar tırmanır ve dünyaya rezil olur muyduk?
Hem demokrasi olmasın, hem de AB'ye girelim dersek, kendimizi kandırmış oluruz.
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İbrahim Kahveci

İki büyük fakirlik göstergesi
Fakir miyiz yoksa zengin miyiz? Mesela AK Parti öncesi araba var mıydı? Varsa
kullanabiliyor muyduk? Yol, köprü gibi hizmetler var mıydı?
Biraz tarihe bakalım:
1970 yılında İstanbul Boğaz Köprüsünün temeli atıldı. O tarihte Türkiye’de toplam
araç sayısı 370 bindi. Evet, sadece koca Türkiye’de 370 bin araç varken İstanbul
Boğaz Köprüsü yapılıyor. 1973 yılında köprü hizmete açıldığında ise toplam araç
sayısı 543 bine yükselmişti.
1985 yılında ise Fatih Sultan Mehmet Boğaz Köprüsü’nün temeli atılır. Artık araç
sayısı 2,4 milyon adete çıkmıştır. 1988 yılında ise FSM hizmete açıldığında araç
sayısı 3,1 milyona çoktan ulaşmıştır.
2002 sonunda AK Parti iktidara geldiğinde ülkemizde toplam araç sayısı 8,7 milyon
adete ulaşmıştı. Ama AK Parti 3. Köprü inşaatına ancak 2012 yılında
başlayabildi. Ve o tarihte araç sayımız 17 milyonu aşmıştı bile.
Burada iki noktaya dikkatinizi çekeceğim:
1- Araç sayısı hızla artmasına rağmen AK Parti nedense Boğaz geçişine bir
türlü yatırım yapmadı. Trafik sıkışsın ve ihtiyaç en üst düzeye çıksın diye
beklenildi.
2- Eskiden Türkiye ekonomisi zayıftı. Adeta yemek bile zor yiyorduk!.... AK Parti geldi
ve Türkiye uçtu... İyi ama o zaman neden yatırımlar bu kadar geciktirildi? Ama asıl
soru şu: Demirel 70’lerde köprü yapacak parayı buldu... Özal’da 80’lerde köprü
yapacak parayı buldu... O zaman neden Erdoğan köprü yapacak parayı 2010
sonrası ekonomisi uçan Türkiye’de neden bulamadı?
Neden Hazine garantili yollar yapılıyor ama millet bu yolları kullanamadan parasını
kat be kat fazla olarak ödüyor?
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Paramız yok diye 1,5 milyar dolarlık Osmangazi Köprüsüne 13 milyar dolar
ödeyeceğiz. Neden?
***
Ama fakirliğimizin göstergesi bunlar değil elbette. Asıl iki temel fakirlik göstergesine
dikkatinizi çekeceğim.
1- Fakirlik arttıkça toplumda gayrimeşru işlere yönelim de artıyor. Çalışılarak
kazanılamayan parayı havadan yani kolay yoldan kazanmak istiyoruz. İşte tam da bu
zamanlarda mafyatik eğilimler ilgi görüyor ve toplumu zehirlemeye başlıyor.
Bugün Türkiye söylenildiği gibi zengin ve müreffeh bir ülke olsaydı bütün bunlar
başımıza gelir miydi?
2- Genel anlamda zenginleşen toplumlarda nüfus artışı yavaşlıyor. Nitekim
Türkiye’de de benzer eğilim vardır. Lakin kısa süreli doğum dalgalanmaları ekonomik
duruma bağlı seyretmektedir.
“Aç karnına çocuk olmuyor” başlıklı yazımda verileri aktarmıştım. 2001 krizi
sonrası düşen doğum sayısı ekonomi düze çıkınca yeniden 2004’te artmaya başlıyor.
2003-2007 arasında doğum sayısı 91 bin artış gösteriyor. Ardından küresel krizle
2011 yılına kadar düşen doğum sayısı 2015 yılına kadar yeniden artıyor.
Fakat sürekli gerileme 2014 sonrası başlıyor. Mesela 2015 yılında 14,2 bin azalan
doğum sayısı sürekli düşmeye devam ediyor. 2014-2020 arasında doğum sayısı
238,2 bin bebek azalarak tarihi düşüklük yaşıyor.
Kadın başına 2,10 olan nüfusu başa baş seviyede tutacak doğum sayısı artık 1,76’ya
gerilemiş durumda.
Göçmen nüfus olmasa 2018’den beri gerileyen bir toplam nüfus olacak. Farkı
göçmenler ile kapatıyoruz.
Bugün meydanlarda ne kadar rakamlarla oynayarak ahkam kesebiliyorsak keselim.
Karşımızda bir gerçek var ki, o da evlat sahibi olmaktan çok uzak bir ülke olduk.
Açlık, yoksulluk bizi yeniden mafyatik ortama sürükledi. Ama daha da önemlisi
fakirlik ve işsizlik aileleri çocuk yapamaz noktaya getirdi.
Hatta şunu da belirtelim: Lise altı eğitimli kesimde hızla düşen çocuk sayısı da
işsizliğe bağlı şekilleniyor. İş bulan üniversite mezunlarında ise çocuk sayısı tam
tersine artış gösteriyor.
***
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Bir taraftan zenginiz diyor ama ne yolları ne köprüleri ne havalimanlarını, ne de
hastaneleri yapamıyor ve Hazine garantisi vererek müteahhitlere yaptırıyoruz. Ama
diğer taraftan da ‘Dünya bizi kıskanıyor’ lafları ile sahnenin diğer tarafında ahkam
kesiyoruz.
Ne söylersek söyleyelim ki bize iki temel gösterge her şeyi anlatmış oluyor: İlk olarak
çocuk yapamaz noktaya gelen bir kriz dönemi yaşıyoruz. İkinci olarak ise çalışmaktan
ve çalışarak kazanmaktan umudunu yitiren toplum olarak mafyatik eğilimlere
giriyoruz.
90’lara geri dönmüş olan ülkemiz için asıl mesele ileriye atılan birikmiş sorunlar olsa
gerek. O nedenle muhalefetin çok ama çok aşırı çalışması gerekiyor. Aksi halde ülke
olarak epeyce büyük bir fatura ödeyecek ve belki de toplumsal çöküş yaşamış
olacağız.
İktidarın sorun çözemediğini, bilakis hamasi söylemlerle sorunları halının altına
süpürdüğünü bütün uzmanlar görmektedir. Bakalım geleceğimizi nasıl kurtaracağız?
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25 Mayıs 2021, Salı
BAŞYAZIMEHMET BARLAS

Türkiye 2023’e kadar önemli
sorunlarını mutlaka çözüme
kavuşturmalıdır
Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı siyasal serüvenleri günü gününe izlemiş bir
gazeteci olarak, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerimi ve endişelerimi
seslendirmeliyim.
Beklentimiz
Önümüzdeki döneme ilişkin olarak en önemli beklentimiz, gerek FETÖ ile gerekse
PKK/PYD ile Türkiye'nin kararlı mücadelesinin hiç aksamadan sürdürülmesidir. Bu iki
istikrarsızlık kaynağının arkasında Amerikan derin devletinin desteği bulunduğu
hatırlanırsa, söz konusu oluşumlarla mücadelenin bir "Var olmak ya da
olmamak" anlamına geldiği görülebilir.
Doğu Akdeniz
Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar Doğu Akdeniz'e ilişkin ulusal çıkarları da,
Amerika'nın arkasında bulunduğu Yunanistan ve Kıbrıs Rumları tarafından yok
sayılmak isteniyor. Bu açıdan yarının Türkiye'sini bekleyen en önemli sorunlardan biri
de, Kıbrıs Türk Devleti'nin kurulması ve Ege'nin bir Yunan denizine dönüşmesini
öngören planların boşa çıkarılmasıdır.
Uydu devlet
Sınırlarımız boyunca bir uydu Kürt devletinin İsrail'e bağımlı olarak kurdurulması
çabaları da mutlaka yine başarısızlığa mahkûm edilmelidir. Bu arada Türkiye ile
Rusya'nın dostlukları pekiştirilmeli ve Türkiye-Azerbaycan beraberliği iyice
vurgulanmalıdır.
Özal sonrası
Yukarıda işaret ettiğimiz hususların 2023'ten sonra da kararlılıkla devam etmesi
gerekiyor. Sorun tabii ki Erdoğan'lı bir Türkiye'nin devamına endeksli olacaktır. Yakın
geçmişte Turgut Özal sonrası Türkiye'nin yaşadıklarını hatırlayınca, Erdoğan gibi
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güçlü bir liderin varlığının önemi daha iyi anlaşılır.
Bu gibi durumların tartışıldığı bir televizyon programında Ağrı Belediye
Başkanı Savcı Sayan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlamış... Kübra
Par'ın, "Geçmişteki çözüm süreci hata mıydı?" sorusuna Savcı Sayan şu yanıtı
vermiş:
Erdoğan giderse...
"Ben hata diyorum, iyi niyetle başlanmıştı ancak sabote ettiler. Dağdan PKK
inmesin diye sabote edildi... Önümüzde vicdanlı, imanlı bir lider var. Tayyip
Erdoğan bir halk destanıdır. Tayyip Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse
çok arayacağız. Tayyip Erdoğan giderse biz Suriye olacağız. 2010'da CHP'ye
operasyon yapılmasıyla Tayyip Erdoğan paralel yapının farkına vardı. CHP'yi
paravan yapacaklardı. Türkiye'yi Suriye'ye çevireceklerdi."
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