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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
27 Ağustos 2021 Cuma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve
Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan
Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer
Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4419)
–– 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin
Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere

TEBLİĞLER
–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim
Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
–– Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat
Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sıra No: 69)
–– Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No:
2021/29)
–– 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2020/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/31)

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve
75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı
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Et ve Süt Kurumu'nun faiz gideri
akıllara durgunluk verdi!
ESK’nın 2019’da 264 milyon lira, 2020’de ise 228 milyon lira faiz gideri
bulunduğu ortaya çıktı. Kurum, yüksek faiz ödemelerinden dolayı da
2020’de 379 milyon lira zarar açıkladı.

2019 yılında karkas kesim fiyatlarının düşmesi ve besicilerin hayvanlarını
kestirememesinden dolayı devlet ESK aracılığıyla devreye girerek, besicilerin elindeki
hayvanları alarak kestirmişti. Ancak besiciyi desteklemek için yapılan bu müdahalenin
parası Hazine’den karşılanmak yerine bankalardan yüksek faizle çekilen kredilerle
ödendi. ESK’nın 2020 sonunda bankalara 1,5 milyar lira finansman borcu
bulunurken, 2019 ve 2020 yılı faiz giderleri ise akıllara durgunluk verdi. Bankalara
2019 yılında 264 milyon lira, 2020’de ise 228 milyon lira faiz ödeyen ESK, bu haliyle
çiftçiye, üreticiye değil rantiyeye hizmet ediyor. ESK, 2020 yılında ciddi bir müdahale
alımı yapmamasına rağmen yüksek faiz giderlerinden dolayı 380 milyon lira zarar
açıkladı.
ÇİFTÇİYE AİT KURUMLAR DA YÜKSEK FAİZLE SÖMÜRÜLÜYOR
Bütçeden yapılan faiz ödemeleri her yıl artarken, çiftçiyi, üreticiyi desteklemesi için
kurulan kurumların da yüksek faizle sömürüldüğü ortaya çıktı. Et ve Süt Kurumu’nun
2020 yılı bağımsız denetim raporu akıllara durgunluk verdi. Hayvancılıkta yetiştiricinin
zarar etmemesi ve tüketicinin de uygun fiyatla et ve süt tüketebilmesi için regülasyon
görevi bulunan Et ve Süt Kurumu, 2020 yılında 379 milyon lira zarar açıklarken, bu
zararın 228 milyon lirası faiz giderlerinden kaynaklanması düşündürücü bulundu.
Bilindiği üzere 2019 yılında kırmızı et tüketiminin düşmesinden dolayı besiciler
ellerindeki hayvanlarını kestiremeyecek hale gelmişti. Talebin düşmesinden dolayı
karkas kesim fiyatları da düşerken, besiciler de büyük zararlar etmişti. Besicilerin
fazla zarar etmemesi için ESK devreye girerek, besicilerin piyasada kestiremedikleri
kesimlik hayvanlarını alarak kombinalarında kestirmişti. ESK’ya çok yüksek bir talep
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gelirken, besicilerden alınan hayvanların parası da normalde Hazine’den kaynak
sağlanarak ödenmesi gerekirken, bankalardan kullanılan yüksek faizli kredilerle
ödenmişti. Bunun faturası da ESK’ya çok ağır oldu.
ESK ÖDENMİŞ SERMAYESİNİN ÜSTÜNDE BORÇLANDI
Besicinin kesimlik hayvanının, Hazine’den sağlanan kaynakla değil de bankalardan
kullanılan yüksek faizli kredilerle alınması düşündürücü bulunurken, sistemin de kime
hizmet ettiğini gözler önüne seriyor. Bankalardan kısa vadeli yüksek borçlanma
yapan ESK, bunun karşılığında korkunç bir faiz gideri ile karşı karşıya kaldı. Ödenmiş
sermayesinin bile üstünde bankalardan kredi kullanan ESK, bunun karşılığında 2019
yılında 264 milyon lira, 2020 yılında ise 228 milyon lira faiz ödedi. 2020 yılında
yüksek faiz ödemesinin dışında kur farkı giderleri ve diğer finansman giderleri ile
birlikte toplam finansman maliyetlerinin giderleri 238 milyon liraya kadar çıkıyor.
Besici ve üreticinin halktan toplanan vergilerle değil de bankalardan kullanılan yüksek
faiz kredilerle desteklenmesi, hükümetin uyguladığı tarım politikasındaki çarpıklığı da
gözler önüne seriyor. Yüksek faiz ödemelerinden dolayı da ESK, 2020 yılında 379
milyon lira zarar açıkladı.
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Hazine: IMF ile imzalanan anlaşma
yok
IMF'nin 650 milyar dolarlık SDR tahsisatından Türkiye'nin 6.3 milyar
dolar pay aldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile imzalanan
özel bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF tarafından sağlanan özel çekme hakkına (SDR)
ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, IMF ile imzalanan bir anlaşma olmadığını ve IMF
ile herhangi bir program ilişkisine girilmediğini bildirdi.
Açıklamada SDR tahsisatlarının, ülkelerin kota payları oranında yapıldığı bilgisi
verilerek, Türkiye’nin payının 6.3 milyar dolar olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı)
tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı
görülmektedir. Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta
yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir. IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını
nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında
SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.
SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son
tahsisatla; ABD’ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya’ya 36 milyar ABD Doları,
Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır.
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Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına kar ılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları
tahsis edilmiştir.
IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir.
Bu imkân, tüm üye ülkeler n kullanımına açılmış bir kaynaktır.
SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın
TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere
IMF’nin internet sitesinden https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right
ulaşılabilmektedir”
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Kamu alacaklarının yapılandırılması
için son tarih 1 ay uzatıldı

Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 31
Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı
kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit
ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.
Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi
cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik
keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı
gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının
yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.
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SGK'ya 30 milyar liralık
yapılandırma başvurusu
Sosyal Güvenlik Kurumuna 600 bin borçlu, toplam 30 milyar liralık
yapılandırma başvurusunda bulundu.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran
2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.
Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için borçlu kişi ve kurumlar
yapılandırmaya yoğun ilgi gösterirken, önemli miktarda borç yapılandırıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, bugün itibarıyla 600 bin
borçlunun yapılandırma için müracaat ettiğini açıkladı.
Yılmaz, "Toplamda yapılandırılan alacak tutarımız ise 30 milyar lirayı buldu. Biz,
müracaatların hafta sonuna kadar ciddi anlamda artacağını bekliyoruz. Kalan kısa
süreyi borçlu vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz." dedi.
Yapılandırmayla 29 bin liralık borç 9 bin liraya düşebiliyor
Yapılandırmanın en büyük avantajının, bugüne kadar oluşan gecikme zammı ve
geçim faizinin silinip, borçların Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'yle (Yİ-ÜFE) yeniden
güncellenmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yapılandırma hakikaten çok ciddi
avantajlar sağlanmakta. 2010 yılında 1200 lira prim borcu olan bir vatandaşımızın
gecikme zammı ve gecikme faiziyle 4 bin 453 lira ödemesi gerekiyor. Bunu Yİ-ÜFE
ile güncellediğimiz zaman, gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamını siliyoruz. İlk
taksit ödeme döneminde borcunu ödediğinde Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ını siliyoruz. Bu
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şu demek oluyor; 1200 liranın üzerine gecikme zammı ve gecikme faizinin yerine 92
lira ekleniyor. Ödenen toplam tutar 1292 lira oluyor. Yapılandırma sayesinde 4 bin
453 lira gecikme zammı ödemesi gereken bir vatandaş, toplam 1292 lira ödeyecek."
ifadelerini kullandı.
Yılmaz, geçmiş dönemde Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşların hizmetlerinin
durdurulduğuna dikkati çekerek, "Bu durumda olan ve yaklaşık iki yıllık prim borcu
olan bir vatandaşımızın geçmiş dönem prim borçlarını almak istediğinde 29 bin lira
ödemesi gerekiyor ama yapılandırmadan müracaat ederek ihya kapsamında bu
hizmetlerini almak istenirse sadece 9 bin 200 lira ödenecek. Bu çok ciddi bir avantaj.
Bunun için borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müracaat tarihinin 31
Ağustos olduğunu hatırlatıyor ve sağlanan avantajlardan yararlanmalarını
öneriyoruz." diye konuştu.
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın
sözlerine tepki: Millet kara kara
faturayı düşünüyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye şahlanış içindedir"
sözlerine tepki gösterdi. "Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik
faturasını düşünüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla
düzenlenen Fetih Programı'nda yaptığı konuşmada "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne
varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi
olarak yeni bir şahlanış içindedir" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı
paylaşımla tepki gösterdi. "Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara
elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir
soygundur!" ifadelerini kullandı.
Paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:
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"Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin
şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın
memleketi!"
Erdoğan bugünkü konuşmasında şöyle demişti:
"Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük
medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir. İlhamını şanlı
geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu
atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız. Bu asla içi boş bir
hamaset, kibir ürünü bir böbürlenme, romantik bir mazi özlemi değildir. Tam tersine
hakikatin ta kendisidir. Çünkü dünyada bu kadar geniş bir alanda, anıtlarıyla,
şehitlikleriyle, abideleriyle, camileriyle nice tarihi eserleriyle iz bırakmış bir başka
millet yoktur."
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Kabil'de terör saldırısı: 13'ü ABD
askeri, 90 can kaybı
Kabil'de düzenlenen terör saldırılarında 13'ü ABD askeri, 90 kişi hayatını
kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu
bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi
hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.
İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini
belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.
Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos
tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.
Biden'dan intikam yemini
Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını
ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını"
söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.
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Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin
istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31
Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör
saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini
açıklamıştı.
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ABD’den Türkiye’ye dijital hizmet
vergisini kaldırma çağrısı
Ticaret Bakanı Muş ile görüşen ABD ticaret temsilcisi tüm ülkelerin dijital
hizmet vergisini kaldırması gerektiğini söyledi. Maliye, söz konusu vergi
kaleminden 16 ayda 2,4 milyar TL'lik hasılat elde etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşmesinde
Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelerin tek tek uyguladığı dijital hizmetler
vergilerini kaldırmalarının OECD öncülüğünde çok uluslu bir anlaşmaya varılması için
önemli olduğunu söyledi.
Reuters gelişmeyi, “ABD ticaret şefi Türkiye’ye ülkelerin dijital hizmet vergisini
kaldırması gerektiğini söyledi” başlığıyla duyurdu.
OECD VE G20’YE İŞARET ETTİ
ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Tai’nin mevkidaşı Mehmet
Muş ile sanal toplantıda bir araya geldiği, dijital hizmet vergileri, ABD şirketlerinin
Türkiye’ye erişiminin geliştirilmesi ve diğer meseleleri konuştukları aktarıldı.
Tai, ortak bir dijital hizmetler vergisi için OECD ve G20’ye işaret etti.
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130 ÜLKE ANLAŞMIŞTI
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 1 Temmuz 2021’de yaptığı
açıklamada, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye’nin
de yer aldığı küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 90’ını temsil eden
130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıklamıştı.
Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kâr elde ettikleri
yerlerde en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödemeleri öngörülüyor.
G20 liderleri, 28-29 Ekim tarihlerinde Roma’da yapacakları toplantıda bu anlaşmaya
son halini vermeye çalışacak.
ABD EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRMİŞTİ
ABD Ticaret Temsilciliği, haziranda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin de aralarında
bulunduğu altı ülkeye dijital hizmet vergileri nedeniyle 2 milyar dolarlık ithalata yüzde
25’lik ek vergi kararını duyurmuş, uluslararası alandaki ortak vergi müzakereleri
nedeniyle ek vergi kararını bir süreliğine askıya almıştı.
Beyaz Saray, ülkelerin tek tek uyguladıkları dijital hizmet vergilerinin ABD şirketlerine
dönük ayrımcılık yaptığını öne sürüyor.
TÜRKİYE 2,4 MİLYAR TL TOPLADI
1 Mart 2020’den itibaren uygulamaya giren Dijital Hizmet Vergisi’nde 2020’de 1
milyar 61 milyon TL, 2021’in Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 331 milyon TL olmak
üzere şu ana kadar toplamda 2 milyar 392 milyon TL topladı.
Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelinde elde edilen
hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olan
Facebook ve Twitter gibi şirketler, ilgili kanun paralelinde 1 Mart'tan itibaren yüzde
7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldular.
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“İç göller tamamen kuruyabilir”

ODTÜ tarafından yapılan “İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölge-sel
Yönetim Stratejileri” başlıklı araştırmada Akdeniz'in iklim değişikliğinden en fazla
etkilenecek hassas bölgeler arasında yer aldığına işaret edildi.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu liderliğinde
gerçekleştirilen “İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim
Stratejileri" başlıklı araştırma, küresel ısınma yüzünden son 20 yılda Akdeniz deniz
seviyesinin 6 santimetre yükseldiğini ve önlem alınmazsa artarak devam edeceğini
söylüyor. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında Akdeniz'in yer
aldığına işaret edilen araştırmada deniz yüzeyi sıcaklığında 2 dereceye yakın artışlar
görüldüğü belirtildi.
Araştırmada, “Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklığı 1,4 derece
arttı ve son 20 yılda su seviyesi 6 santimetre yükseldi. Eğer önlem alınmazsa
önümüzdeki 10 yıllarda ek bir 6 santimetre üzerine deniz seviyesinin yükselmesini
bekliyoruz” denildi. Araştırmaya göre önlem alınmadığı takdirde iklim değişikliğinin
sıcaklık artışı üzerine etkisi olacak; denizlerin karbondioksiti alma kapasitesi düştükçe
sıcaklıklar daha da hızlı bir şekilde artacak, bu durumun Akdeniz'de deniz
seviyesinde yansıması olacak. ODTÜ tarafından yapılan araştırmaya göre,
önümüzdeki yıllarda küresel ısınma nedeniyle yağışların artacağı tek yer Karadeniz,
diğer bölgelerde ise yağışların azalmasıyla nem azalacak, yangınlar artacak.
Türkiye'nin kuraklaştığı belirtilen raporda, gelecek yıllarda sadece Karadeniz'de
yağışların artacağı ifade edilerek şöyle denildi: “Yağışların azalmasıyla nem
azalacak, yangınlar artacak. Artan yangınların da deniz ekosistemine ciddi bir etkisi
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var. Ek bir baskı deniz ekosistemine, Akdeniz'e binmeye başlayacak. Bu bölgelerin,
özellikle hassas olan bölgelerin kademeli olarak koruma alanı ilan edilmesi çok
önemli. Kuraklık nedeniyle 2040'lı yıllarda bazı iç göllerimiz tamamen kuruyabilir.
Avcılık baskısını azaltmalıyız. Ayrıca bütün denizlerimizde kirliliği azaltmamız
gerekiyor. Koruma alanları çok önemli. Biyoçeşitliliği artırırsanız, denizler iklim
değişimine daha dayanıklı hale gelecek.”
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Şu enflasyon dedikleri...

Alaattin AKTAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma
✔ Enflasyon gelir dağılımını bozar; işçi ve memurların yoksullaşmasına yol
açar.
✔ Enflasyon faizlerin yükselmesine yol açacağı için tasarruf edebilme imkanı
olan yüksek gelirli kesim reel faizden yararlanır.
✔ Enflasyon dövize yönelmeyi hızlandırır; yatırım hevesini kırar.
✔ Bunlar bilindik sonuçlar; ama önemli olan bu saptamaları kimin yaptığı...
Enflasyon için öyle uzun uzadıya tanımlar aramanın pek gereği yok. Vatandaş için
tanım çok basit. Bugün 5’e aldığını yarın 6’ya almak zorunda kalmak. Gelir 5 binden
6 bine çıkıyorsa sorun yok, enflasyona yenilmiyorsun; ama yok gelirin daha az
artıyorsa sırtın yavaş yavaş mindere yapışıyor demektir.
Peki enflasyonu kitaplar nasıl tanımlıyor, zararlarını nasıl sıralıyor, çare olarak neler
öngörülüyor; gelin önemli bir kaynağa göz atalım...
Tanım aynı
Enflasyon paranın satın alma gücünün düşmesi anlamına gelir. Enflasyon ortamında,
belirli bir alışveriş sepetinde yer alan ürünleri alabilmek için daha fazla para ödemek
gerekir veya aynı para ile alınabilecek ürünlerin miktarı azalır. Bu da paranın satın
alım gücünün düşmesi demektir.
Enflasyonun diğer bir maliyeti ise varlık ve yükümlülüklerde dolarizasyona sebep
olmasıdır. Paranın alım gücünün giderek azaldığı bir ortamda para birimine duyulan
güven azalır. Böyle bir durumda ulusal para, değişim ve değer saklama işlevlerini
yerine getiremez. Yüksek enflasyon ortamı; ulusal paranın alım gücünün düşmesine
yol açtığından, satın alma gücünü daha iyi koruyan yabancı paranın tercih edilmesine
yol açar. Özellikle uzun yıllar enflasyonla yaşamış ekonomilerde bu etki son derece
belirgindir.
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Sabit gelirliler enflasyon ezilir
Enflasyon, gelir dağılımının giderek bozulmasına neden olur. Genelde, sabit
gelirlilerin gelirindeki artış oranı enflasyon oranından daha azdır. İşçi, memur, emekli
başta olmak üzere ücret ya da maaşları yılda ya da altı ayda bir defa belirlenen
kesimler satın alma gücünü koruyamaz.
Enflasyonist bir ortamda tasarruf edebilme imkanı olan kesim ise yüksek reel
faizlerden yararlanır. Toplumun gelir düzeyi düşük kesimi bu imkana sahip
olmadığından gelir dağılımı bozulur.
Büyüme olumsuz etkilenir
Enflasyon büyümeyi de olumsuz etkiler. Fiyatlarda yaşanan sürekli ve değişken artış,
tüketicilerin farklı mal ve hizmetleri birbiriyle kıyaslamasını ve dolayısıyla alacağı
ürünü seçmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum tüketicilerin tüketimlerini sınırlamasına
sebep olabilmektedir. Ayrıca, firmalar gelecek dönemdeki maliyetlerini ve karlarını
öngöremediklerinden yatırım yapma konusunda daha az istekli olmaktadır.
Yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan bu belirsizlik ve kararsızlık, bireyleri ve firmaları
tüketim veya yatırım yapmak yerine enflasyonun zararlı etkilerinden korunmak
amacıyla ellerindeki para ile döviz, altın, gayrimenkul gibi araçları satın almaya
yöneltmektedir. Bu durum da, üretimi ve verimliliği olumsuz etkilemekte, uzun
dönemde daha düşük ekonomik büyümeye sebep olmaktadır.
Faizler de yükselir
Enflasyonun yarattığı belirsizlik faizlerin yükselmesine neden olur. Enflasyon
nedeniyle faizlerde artış yaşanması, kredi faizlerini de yükseltir. Yüksek kredi faizleri
ile daralan kredi imkanı yatırımcıların yatırım yapma isteğini ve yatırım kararını
olumsuz etkiler. Sonuç olarak, kredi arzının ve talebinin azalması sonucu kredi
piyasası zarar görür, ekonomik büyüme olumsuz etkilenir.
Enflasyonun nedenleri nelerdir?
Bu konuda üç temel nedene vurgu yapılmaktadır:
Talep enflasyonu: Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam talebi
karşılayamadığı durumlarda talep enflasyonu ortaya çıkar. Diğer bir ifadeyle, mal ve
hizmet talebindeki artışın toplam arz artışından fazla olması mal ve hizmet
fiyatlarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca merkez bankalarının parasal genişlemeye
gitmesi veya kamu harcamalarının artırılması gibi genişletici politikaların
uygulanması, toplam talebin geçici olarak artması ve ekonomik büyüme ile
sonuçlanabilmektedir. Ancak artan talebin ekonominin üretim kapasitesini aştığı
durumlarda, kaynaklar üzerinde baskı oluşmakta, bu durum da talep enflasyonunu
tetiklemektedir.
Maliyet enflasyonu: Üretim maliyetlerinde artış yaşanması sonucunda toplam arzın
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azalması ve bunu takiben fiyatlar genel seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan
durumdur. Üretim maliyetlerindeki artış, işgücü piyasası ve ücretler kaynaklı
olabileceği gibi, petrol ve gıda gibi emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler
gibi nedenlerle de gerçekleşebilir. Döviz kurundaki artışlar da üretim sürecinde ithal
girdi kullanan sektörlerin maliyetleri yoluyla enflasyona yol açabilmektedir. Bununla
birlikte, devlet tarafından yapılan düzenlemeler ve vergilendirmeler de maliyet
enflasyonuna neden olabilmektedir.
Enflasyon beklentileri: Enflasyonun oluşmasında kilit rol oynayan unsurlardan
biridir. Tüketicilerin ve üreticilerin ileride fiyatların yükselmeye devam edeceğini
beklemeleri durumunda, bu beklentiler geleceğe yönelik ücret talepleri aracılığıyla
mal ve hizmet fiyatlarına artış olarak yansımaktadır. Maaş zammı, kira artırımı ve
ticari alım-satım sözleşmelerine konu olan ileriye dönük fiyat belirleme gibi talepler bu
duruma örnek gösterilebilir. Bu beklenti ve talepler gelecekteki enflasyonu
belirleyebilmektedir. Bu durum, enflasyon beklentilerinin kendini doğrulaması olarak
adlandırılmaktadır. Başka bir ifadeyle, ekonomik birimler, ileriye yönelik daha yüksek
enflasyon bekler ve kararlarını bu doğrultuda alırlarsa bu durum enflasyonun
yükselmesine yol açmaktadır. Ayrıca enflasyonun uzun süre yüksek seyretmesi
enflasyon beklentilerinin de yakın geçmişte yaşanan gerçekleşmelere göre
oluşmasına yol açabilir. Bu durum devam ettiği sürece, enflasyon artış oranı geçmişe
paralel bir seyir izlemeye devam edecek ve enflasyon ataletine neden olacaktır. Bu
sebeple enflasyon beklentilerinin yönetilmesi enflasyonla mücadele açısından büyük
önem taşımaktadır.
Enflasyonla nasıl mücadele edilir?
Merkez bankaları fiyat istikrarı temel amacına yönelik olarak para politikası araçlarını
kullanmaktadır. Öte yandan, fiyat istikrarının kalıcı şekilde sağlanması için sadece
para politikası araçları yeterli olmayabilir. Enflasyonla mücadelede merkez
bankasının enflasyona odaklı kararlı bir duruş sergilemesinin yanı sıra, uygulanan
maliye politikaları, ücret politikaları, yapısal politikalar veya beklentilerin enflasyon
üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak, enflasyonla mücadele sürecinde
bütün paydaşların ortak çabası gerekir.
BU GÖRÜŞLERİN SAHİBİ KİM Mİ?
Enflasyonun ne olduğunu cebindeki birkaç lirasıyla bugün sakız alabilen ama o para
ertesi gün sakız almasına yetmeyen çocuk bile biliyor zaten. Dolayısıyla böylesine
detaya pek gerek de olmayabilir. Ancak bu metin ve saptamalar, kimin kaleme aldığı
yönüyle önem taşıyor. Baksanıza enflasyonun gelir dağılımını bozduğundan dem
vuruluyor, işçi ve memurun satın alma gücünü koruyamadığına işaret ediliyor, yatırım
hevesinin kırılacağı belirtiliyor, insanların dövize yöneleceklerine dikkat çekiliyor. Yani
neler neler söyleniyor... Peki bu görüşleri kim mi dile getiriyor? Merkez Bankası!
Merkez Bankası’nın “100 soruda Merkez Bankacılığı” adlı yayınında sıralanıyor tüm
bu görüşler. Ne diyelim; Allah söyletiyor!
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8 milyon gencin yanına, “6 yıl işsiz
sayılmayacak!”, 840 bin genç geliyor…

Ferit Barış PARLAK
27 Ağustos 2021 Cuma
18-28 yaş aralığındaki gençlerin…
30-40-50’li yaşta olanlara göre 2-6 kat aralığında daha fazla enerjiye sahip
olduklarını…
Bu enerjiyle neler yapabileceklerini…
Bu enerjiye rağmen, en az 6 yıl, 8 milyon gencin “işsiz” sayılmadığını…
3 gün sonra, “İŞSİZ SAYILMAYANLAR” arasına 840 bin gencin daha dahil
olacağını…
Tüm bu verilerin Türk ekonomisine neler kaybettirdiğini, kaybettirebileceğini
anlatmayacağım…
*

*

*

Son 10 yılda, 23 milyon gencin, 3 saatlik test sınavı ile mesleklerine ilk adımı atmaya
çalıştığını…
Bunlardan 7 milyonunun ilk adımı atabildiğini…
İlk adımı atamayanlara, sınav ve üniversite dışında bir çıkış yolu gösterilmediğini...
Bu nedenle, 10-15 milyon gencin, test sınavına “tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar”
girerek, ilk adımı atmaya çalıştığını…
(Üniversiteden her yıl mezun olanların, kazanan sayısının yüzde 28’i olduğunu)
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“İşsiz sayılmayan” enerjisi yüksek/dinamik genç sayısını, bu nedenle 2-3’le
çarpmamız gerektiğini de anlatmayacağım…
*

*

*

Üniversiteye girmeye zorladığımız ve “işsiz sayılmayan” gençler için gereken yurtları
yapmadığımızı…
Bunun daha fazla konut yapılmasına, kiraların yükselmesine zemin hazırladığını;
“kaynakların etkin dağılımını” engellediğini; CANLANDIRILDIĞI DÜŞÜNÜLEN
EKONOMİNİN ASLINDA ORTA-UZUN VADEDE OLUMSUZ ETKİLENDİĞİNİ de
anlatmayacağım…
*

*

*

Türkiye’nin öğrenci başına 8-9 bin TL harcarken, ilk 30’daki ülkelerin ortalama 200
bin TL harcadığını…
Akademisyen eksikliği nedeniyle, dünya standartlarındaki üniversite sayımızın bir elin
parmaklarını geçmediğini; “mezun niteliği”nin bunun getirisi olduğunu da
anlatmayacağım…
VELHASIL
Özetlemeye çalıştığım uygulama ve sonuçlarının…
Sosyal hayat ve ekonomiye verdiği zararına ilişkin, o kadar fazla “bilimsel veri” ve
“somut gerçekleşmeler” var ki…
Anlatmak için binlerce sayfa yetmeyebilir…
Ama…
Görmek isteyen, “olan biteni” 4 paragrafta da görüp, anlayabilir…
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Abdulkadir Selvi

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki
cumhurbaşkanlığı savaşı
27 Ağustos 2021

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı
adaylığı konusunda kararlı olduğunu biliyordum. O yüzden İmamoğlu bitti
demeden bu iş bitmez, İmamoğlu kolay pes edecek biri değil diye yazdım. Hâlâ
da aynı noktadayım. Ama İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında
değildim.
Son 25 yılda CHP’nin tek başarısı var. O da İstanbul seçimleri. Ankara, Mersin,
Antalya ve Adana’nın kazanılmasını da küçümsemiyorum ama İstanbul’un sembolik
önemi büyük.
Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek başarısına imza atan biri olarak cumhurbaşkanı
adaylığının en doğal hakkı olduğunu düşünüyor. İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul
seçimlerini kazandığı 23 Haziran gecesinden itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı
adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme hamlelerine karşın geri adım
atmayı aklından geçirmiyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN MANEVRASI
2023 seçimlerine 2 yıl olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı işini
bir mimar titizliğinde dizayn etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu, Ekrem
İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için bir
dizi hamle yaptı.
1) Kılıçdaroğlu kendi adaylığını ortaya attı. “Cumhurbaşkanlığı onurlu bir
görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koydu.
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“Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın
verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve
Başbakan’a teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil,
başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hâkim olabilen ve
kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir” diye
konuştu.
İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI
Bu tarifin iki anlamı vardı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, sadece adını ve soyadını
yazmadan kendisini tarif etmişti. Ben cumhurbaşkanı seçilsem de parlamenter
sisteme geçişi sağlayacak, yetkilerini başbakana devredecek, sembolik
cumhurbaşkanı olmayı kabul edecek kadar nefsime hâkimim, dedi. Bu tarifin diğer
yüzünde ise Ekrem İmamoğlu vardı. İmamoğlu seçilirse parlamenter sisteme geçişi
kabul etmez, 5 yıl süreyle güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetir, demek istedi.
“Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına
hâkim olmayıp, ‘Ben burada kalacağım’ derse bir başka felaketin kapısı açılır”
sözlerinin tek hedefi vardı, o da Ekrem İmamoğlu.
3) Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, aday oldukları takdirde belediyeler AK
Parti’nin eline geçer tezini ileri sürdü. “Bence ikinci dönem de devam
etmelidirler” dedi.
İMAMOĞLU’NUN İKİ AYAKLI STRATEJİSİ
Ama Ekrem İmamoğlu’nda da cumhurbaşkanı adaylığını kolay kolay yedirecek göz
yok. Benden uyarması Ekrem İmamoğlu kolay lokma değil. İmamoğlu seçildiği
günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorular karşısında hiçbir
zaman, “Aday değilim” demedi. Kendini bağlamadı. Tam aksine cumhurbaşkanı
adayı olmak için iki ayaklı bir strateji izlemeye başladı.
Bir cumhurbaşkanı adaylığı, iki CHP genel başkanlığı.
KOLAY PES ETMEYECEK
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu hamlelerinin kendisinin önünü kesmeye yönelik
manevralar olduğunu görecek tecrübeye sahip. O da bir yandan ittifaklarını
genişletiyor, diğer taraftan da kamuoyu desteğini korumaya çalışıyor.
G GÜNÜ GELDİĞİNDE
Bu aşamada Kılıçdaroğlu ile açıktan mücadeleye girmemeye özen
gösteren İmamoğlu, kozlarını cumhurbaşkanı adayının belirleneceği “G Günü”ne
saklıyor. İmamoğlu, Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarması
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durumunda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın karşısında etkili olamayacağını, kendisinin
daha şanslı olduğunu düşünüyor.
KÜRT VE ALEVİ DESTEĞİ
Onun için HDP ve İYİ Parti ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. İmamoğlu’nun
belediye başkanlığı seçildiği İstanbul seçimlerinde HDP aday
çıkarmayarak İmamoğlu’nu desteklemişti. İmamoğlu, seçildikten sonra ilk ziyaretini
kayyum atanması sırasında Diyarbakır ve Batman’a yapmış, HDP Eşgenel
Başkanı Pervin Buldan ile fidan dikme törenine katılmıştı.
İmamoğlu bir süredir de CHP içinde etkin olan Alevi desteğini sağlamak için
harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2 yıldır Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma
törenlerine ev sahipliği yapıyor. İmamoğlu bugün de İstanbul’da üç gün devam
edecek olan Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ev sahipliği yapacak.
2023 seçimlerine giderken dikkatli izlenmesi gereken isimlerden biri de Ekrem
İmamoğlu olacak. Bakalım bilek güreşini Kılıçdaroğlu mu yoksa İmamoğlu mu
kazanacak?
HDP’YE EK SÜRE
HDP’nin 7 Eylül’de Anayasa Mahkemesi’ne savunma vermesi gerekiyor. Ancak HDP
ek süre talep etti. Anayasa Mahkemesi’nde genel kurul çalışmaları 1 Eylül tarihinden
itibaren başlayacak. HDP’nin ek süre talebi de önümüzdeki hafta içinde karara
bağlanacak. Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’ye savunmasını tamamlaması için 1 ay
ek süre vermesi bekleniyor.
HDP’NİN DEKLARASYONU
Bu arada HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın belirttiği gibi eylül ayında
kamuoyuna bir deklarasyon açıklanacak. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç 1520 maddeden oluşacak deklarasyonda nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmalı
sorusuna yanıt verileceğini belirtti. HDP’nin deklarasyonunda parlamenter sisteme
geçiş sürecine ilişkin beklentiler de yer alacak.
HDP, Millet İttifakı’na “Biz sizin cumhurbaşkanı adayınızı destekleriz ama aday
tespiti sürecinde yer almak istiyoruz” diyecek.
DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI
Selahattin Demirtaş hakkında 7 Eylül 2018’de verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası
Yargıtay tarafından onandı. Bu durumda Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı olamıyor.
Ama Demirtaş, “Partim görev verirse cumhurbaşkanlığı adaylığına
hazırım” dedi. Demirtaş’ın, Anayasa Mahkemesi’nden bir beklentisi mi var, yoksa
aday gösterilip YSK tarafından veto edilirse mağdur rolünü mü oynamak istiyor,
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orasını bilmiyorum ama bu açıklamasından sonra HDP cephesinde “Demirtaşsız
cumhurbaşkanlığı” denklemi kurulamaz.
DEMİRTAŞ’TAN İYİ PARTİYE MESAJ
Daha önce Meral Akşener’e kahvaltıya gitme teklifinde bulunan Demirtaş, İYİ
Parti’nin HDP karşısındaki olumsuz tavrını sürdürmesi üzerine bu kez bir uyarıda
bulunmayı tercih etti.
Demirtaş, “Muhalefetin kendi arasında, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem’e
yaptığı türden fauller yapmaması gerekir” dedi. Bu sözün adresi İYİ Parti’ydi.
Çünkü İYİ Parti Lideri Akşener, her defasında, “İYİ Parti’yi PKK’nın kolu olarak
görüyoruz” demeye devam ediyor.
MESSİ’NİZ OLURUM
Demirtaş, madem muhalefete Galatasaraylı Marcao ile Kerem arasındaki kavga
üzerinden mesaj göndermeyi tercih etti, biz de muhalefete verdiği, “Bir golcü bulup
ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor” taktiğini futbol
literatürüne uygun olarak yorumlayalım. Demirtaş, elbette ki Messi’yi ya
da Ronaldo’yu kastetmiyor. Muhalefete, “Ben sizin Messi’niz olurum” diye mesaj
gönderiyor.
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İbrahim Kahveci

Toplumsal istekler ve çöküş
Demokrasiler, halkın oyuna dayalı bir yönetim sistemidir. O vakit halkın isteklerini
yerine getirmek demokrasinin ve seçimi kazanmanın en büyük erdemi olsa gerek.
Acaba halkın her isteği gerçekten erdemli midir?
Mesela, gençler iş bulsun diye getirilen erken emeklilik bugün bir erdemli sonuç mu
doğurdu? Oysa genç yaşta emeklilik sonucu sosyal güvenlik sistemi çökerek,
emeklilerin maaş bağlama oranı düşürüldükçe düşürüldü.
Aslında toplum istemeden kendi kuyusunu kazdı. O yoğun istek sonucu emeklilikte
sürünen ülke haline geldik. Ama asıl sürünme 2008 sonrası işe başlayanlarda olacak.
Çünkü onlar 2000 öncesi çalışanlara göre yaklaşık 2 kat prim ödeyip, yarı maaş
almış olacaklar.
***
Yapısal sorunlar ülkeler için çok daha önemlidir. Çünkü düzeltilmesi bir kuşak
süresi gerektiriyor.
Nasıl ki rahmetli Süleyman Demirel’in Tansu Çiller ile 91 seçimlerini kazanmak için
oluşturduğu erken emeklilik sistemi yapısal çöküşe yol açtı ise, aynı durumun
benzerlerini bugün de yaşıyoruz.
Mesela eğitim sistemi.
Bugün herkesi üniversiteli yaparak aslında bir kuşağı yok ediyoruz.
Her aile evladının üniversite okumasını istiyor. Okusun ve ırgat olmasın, çırak
olmasın istiyor. Böylece topluma yeni üniversiteler açmak çok hoş ve seçimlerde prim
yapacak bir atılım gibi geliyor.
Ama sonuç ne olacak? Asıl mesele orası.
İşsizlik kampları haline gelen üniversiteler aslında Türkiye’nin geleceğini karartıyor.
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Daha okula başlarken o iş alanında çalışamayacağı belli okullara öğrencileri
yolluyoruz. Okurken yüreklere hoş gelen bir süreç...
Acaba mezun olunca ne olacak? İşsizler ordusuna bir eğitimli nefer daha
kazandırmış oluyoruz.
***
Toplum her zaman realiteyi yakalayabilir mi? Mesela kamu bankalarından ucuza
kredi dağıtmak herkesin hoşuna gidebilir. Ucuz kredili tüketim ve ihtiyaçların
giderilmesi önemli bir seçmen kitlesini memnun edecektir. Ama bunun bir sonraki
adımında katlanarak büyüyen maliyeti yine toplumun ta kendisi ödemektedir.
Bizler 1991-2001 arası benze süreci yaşamış bir ülkeyiz. “Kim ne verirse 5 lira fazlası
benden” diyen rahmetli Demirel’in kriz faturası 2001’de karşımıza çıkıverdi.
Sadece kamu bankalarının ‘görev zararı’ tanımlı açıkları 20 milyar dolar denilmişti.
Burada elbette banka yöneticilerinin temelde sorunu yoktu. Siyasi emirle oluşan zarar
toplumun cebine yönlendirildi.
Bugün farklı değil elbette. Kamu bankaları adeta yardımlaşma fonuna
döndü. Yardımı yapan 83 milyon ama faydalanan siyasi karar vericilerin çevreleri.
Ama tekrar edelim ki bu parasal faturaların ödenmesi yapısal çöküşlere karşılık çok
daha kolaydır.
Eğitimini boşa harcamış, mesleksiz ve işsiz gençlerin faturasını kim nasıl ödeyebilir?
İşte asıl sorun buradadır.
Toplumun istekleri elbette önemlidir. Ama devlet yönetimi bu istekleri kısa vadeli
çıkarlar yerine, orta ve uzun vadeli düşünmek durumundadır. Aksi halde günümüzü
kurtarıp geleceği batıran bir ülke oluşturmuş oluruz.
Bugün Türkiye’de yerli ve milli söylemler dini motiflerin eklenmesinin de katkısı
sayesinde mevcut sorunlar dahi görmezden geliniyor. Oysa bizim için asıl büyük
tehlike gelecek beklentisinin ve durumunun bozulmasıdır.
Bugün çöpte toplayıcılık yaparak aydınlık Türkiye’den bahsedebiliyorsak, bu durum
iyi olduğumuzdan değil, karanlığı görmek istemeyişimizdendir.
Ama unutmayın ki yarın gün aydınlanacak ve bizim çocuklarımız o gün asıl faturayı
ödemek zorunda kalacaklar. İsteklerinizi ve siyasi kadroları buna zorlamazsak halimiz
nice olacaktır.
Şimdiden not düşelim ve evlatlarımızı düşünelim.
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Anadolu, Malazgirt ile Türk toprağı
oldu
Bazı yıldönümleri, dünyadaki yerimizi daha iyi anlamamıza yardım eder.
Bunlara çok iyi bir örnek ise Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümüdür.
Malazgirt, biz Türklerin Anadolulu olmasının yolunu açmıştır.
1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen yenilerek Anadolu'yu Türklüğe teslim
etmiştir.
1071'den sonra Anadolu'nun yerleşik ırkları, bu toprakları bizden geri almak için
defalarca savaştılar.
Yunanistan'ın Anadolu'yu istila etme çabasına bile tanık olmadık mı?
Ya da Kurtuluş Savaşı öncesi birileri Anadolu'yu paylaşmamış mıydı?
Bazılarına göre Türkleri, Avrupa topraklarından Asya'ya geri atmak bile önemli bir
adımdı.
DÖNÜM NOKTASI
Malazgirt, biz Türklerin Anadolulu oluşumuzun yıldönümüdür.
Bu düzen, Kurtuluş Savaşı sayesinde geri dönülmez bir gerçek haline gelmiştir.
Malazgirt'in yıldönümünde gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerekse MHP Genel
Başkanı Bahçeli'nin mesajları çok önemlidir.
Bahçeli, "Malazgirt'in, Büyük Taarruz'un, Dumlupınar'ın rövanşını almak, tarihi
hesaplaşmaları tekraren görmek için fırsat kollayan husumet ve hıyanet
cephesine karşı asla taviz verilmeyecektir. Vatan bir kez bulunmuş, asla
kaybedilmeyecektir" diye konuştu.
Başta da söylediğim gibi, anavatan olarak gördüğümüz Anadolu, bize Malazgirt'in
hediyesidir. Artık geri dönüş mümkün değildir.

29

