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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Konut Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

2

29.03.2021

IGC, küresel tahıl üretiminde rekor
bekliyor
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2021/22 sezonunda rekor düzeyde
küresel tahıl üretimi öngörüyor.

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), küresel tahıl üretiminin 2021/22 sezonunda 2 milyar
287 milyon tona çıkacağını tahmin ediyor.
Ancak IGC, daha büyük arzın daha yüksek tüketim tarafından tamamen
dengeleneceğini de öngörüsüne ekliyor. IGC'nin 2021/22 sezonu için tahıl tüketim
öngörüsü 2 milyar 286 milyon ton.
2021/22 sezonu için ilk tam değerlendirmesinde, bir önceki yıla göre stok
değerlendirmesi 609 milyon ton olarak öngörüldü.
IGC, küresel buğday üretiminin de 790 milyon olmasını bekliyor. Bir önceki sezonda
küresel buğday üretimi 774 milyon ton olurken, bu sezona dair yukarı yönlü
revizyonda Fransa ve Arjantin'de beklenen üretim artışı etkili oldu.
Rusya'da buğday üretiminde 85,4 milyon tondan 76,9 milyon tona gerileyen beklenti,
küresel üretimdeki artışı sınırladı.
MISIR, SOYA VE PİRİNÇ ÖNGÖRÜLERİ
IGC, 2020/21 sezonunda 1 milyar 139 milyon ton olan dünya mısır üretiminin
2021/22 sezonunda 1 milyar 193 milyon ton olacağını ve önceki sezon 360.3 milyon
ton olan ABD mısır üretiminin 384 milyon tona yükseldiğini tahmin ediyor.
IGC, 2020/21 sezonunda 361 milyon ton olan küresel soya fasulyesi üretiminin
2021/22 sezonunda 383 milyon tona çıkacağı öngörüsünde bulunurken, küresel
pirinç üretimi için de 2020/21 sezonunda 504 milyon ton olan rakamın 2021/22
sezonunda 510 milyon ton olacağı yönündeki öngörüsünü paylaştı.
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Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde
öncelikli bölge yatırımından
yararlanacak il sayısı arttı
Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde Bingöl, Diyarbakır, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli'de faaliyet gösteren/gösterecek
üreticiler de öncelikli bölge yatırımı kriterinden faydalanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konuya ilişkin 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, sütçü ve kombine
sığır yetiştiriciliği konularında "Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta,
İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla,
Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak" illerinde faaliyet gösteren/gösterecek
üreticiler öncelikli bölge yatırımı kriterinden yararlanabiliyordu. Yeni değişiklikle bu
illere "Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli" de eklendi.
Öte yandan, Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim
Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi
veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal
mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilecek. Kredi uygunluk veya
geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgeleri olan traktörler ve sulama
ekipmanları için de yatırım kredisi imkanı tanındı.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan
iktidara çağrı: Kısa Çalışma Ödeneği'nin
uzatılmasına ihtiyaç var

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından süresi uzatılan Kısa Çalışma
Ödeneği'nin 31 Mart’ta son bulacağını anımsatan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Firmalarımız normal çalışma düzenine
geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var" açıklamasında
bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından kısa
çalışma ödeneği ile ilgili, "Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı
bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey
uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart’ta son buluyor.
Firmalarımız normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma
ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

5

29.03.2021
TÜRK-İŞ'TEN KISA ÇALIŞMADA 'SÜRE UZATILSIN' TALEBİ
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma
ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi. Atalay, Kovid-19 salgınının ortaya
çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsattı.
Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulamasının da
etkin olarak kullandırıldığını belirten Atalay, aradan geçen 1 yıllık süreçte kısa
çalışma ödeneğinden 3,7 milyondan fazla çalışanın yararlandığını vurguladı.
"İSTİHDAM KORUYUCU TEDBİRLER DEVAM ETMELİ"
Salgın sürecinde işçi ve işverene fayda sağlayan kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan
itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:
"Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde
istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmeli. Salgının sağlık başta olmak
üzere ekonomik ve sosyal alanda yol açtığı tahribatın giderilmesi fedakarca
çalışan işçilerin emeğiyle mümkündür. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinin
ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz.
Bunun yanında, yararlanma şartları kolaylaştırılıp, ödenek tutarının da
yükseltilmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır."
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Kavcıoğlu: 'Hemen faiz indirilecek’
önyargısı doğru değil
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BLoomberg'e verdiği yazılı
demecinde “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru bulmadığını ifade
etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz
kararının verileceği nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para
Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru
bulmadığını belirtti.
Bloomberg’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki
aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı
doğru bulmuyorum” değerlendirmesini yaptı.
“Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki
düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan
Kavcıoğlu, “Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de
gözlemleyeceğiz” diye konuştu.
Göreve geldikten sonra ilk kez bir söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın
yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.
Kavcıoğlu’nun TCMB Başkanlığına atanmasından hemen önce Naci
Ağbalbaşkanlığındaki Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilerin üzerinde
artırmış, Ağbal’ın görevden alınmasıyla para politikasında da ani bir değişiklik olacağı
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beklentileri ortaya çıkmıştı. Bu durum, Türk lirasında sert satışlara yol açarken,
yatırımcılarda ortodoks olmayan politikalara dönüleceği endişeleri gündeme gelmişti.
"Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlıyız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıklıkla dünyadaki birçok merkez
bankacısının aksine yüksek enflasyonun sebebi olarak yüksek faizi gördüğünü dile
getiriyor. Erdoğan iki yıl gibi kısa bir süre içinde üç TCMB başkanını görevden aldı.
Bu görevden almalar sonrasında piyasaları TCMB’nin araç bağımsızlığının olduğuna
nasıl ikna edeceği sorusuna Kavcıoğlu, “Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir
şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda Kanun’la araç
bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve
başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında
para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam
edecektir” yanıtını verdi.
Ağbal göreve geldiği kasım ayında agresif sıkılaşma döngüsünün startını verene
kadar yatırımcılar, TCMB’ye sıkılaştırmaya son vermek için çabuk davrandığı ve
risklere karşı adım atmakta çok yavaş kaldığı eleştirilerini yöneltiyorlardı.
Kavcıoğlu prensip olarak da etik olarak da daha önceki kararlar hakkında yorum
yapmayı doğru bulmadığını belirtti.
Kavcıoğlu, “Hükümet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı
bağlıyız ve bunun sürdürülebilir büyüme için de ne kadar önemli olduğunun
farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen
enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve
yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız” sözlerini kullandı.
Uygun koşullar oluştuğunda rezervleri güçlendirmek için adım atılacak
Türk lirasını desteklemek için rezervlerin kullanımına ilişkin soruyu yanıtlayan
Kavcıoğlu, “Gelecek dönemde Merkez Bankası, Para ve Kur politikası metninde
belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak, kurlar serbest piyasa koşullarında
arz ve talep dengesine göre oluşacaktır” değerlendirmesini yaptı.
Goldman Sachs Group Inc.’in bir raporuna göre geçen yıl Türk bankaları döviz
rezervlerinin 100 milyar dolarından fazla bir kısmını lirayı desteklemek için kullandı.
Bu durum, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından “soruşturma çağrılarına” yol
açmış, iktidar tarafı ise cari açığın finansmanı için rezervlerin kullanıldığını belirtmişti.
Türkiye’nin altın dahil toplam brüt rezervleri geçen yıl Ağbal’ın TCMB Başkanlığı’na
atanmasından hemen öncesine kadar %20 düşerek 85,2 milyar dolara gerilerken, net
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rezervler ise %50’den fazla düşüşle 19,6 milyar dolara inmişti.
TCMB Başkanı, “Merkez Bankası uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini
güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye
alabilecektir” açıklamasını yaptı.
Kavcıoğlu, TCMB’nin tek politika faizi uygulamasına devam edip etmeyeceğine
yönelik bir soruya, “Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız, bir hafta
vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam
edecek. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesinin, aktarım
mekanizmasını güçlendirdiğini, kararların ve uygulamaların daha sade ve net şekilde
iletişiminin kurulmasına imkân verdiğini görüyoruz” sözleriyle yanıt verdi.
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Kabine toplanıyor... Gözler bugün
yine haritada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabinede ana
gündem maddesi artan vaka sayıları olacak. Bu kapsamda risk haritasının
güncellenmesi ve ramazan öncesi yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi
bekleniyor.
Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesini 1 Mart’ta başlayan
kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi
aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli
aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.
Toplantıda, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde özellikle iftar ve sahur
vakitlerinde koronavirüs yayılımının önlenmesine yönelik olarak yeni kısıtlama
kararlarının alınması bekleniyor. Başta okullar ve kalabalık yerler olmak üzere,
restoran, kafe, lokanta ve AVM’lerdeki son durum değerlendirilecek.
YERLİ AŞI VE AŞI TAKVİMİ
Yerli aşı üretimi çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik açıklanan 6 maddelik yol
haritasının nasıl uygulanacağı da kabinenin en önemli başlıkları arasında olacak.
Önümüzdeki süreçte aşılama takviminin aşama aşama nasıl ilerleyeceği de
detaylarıyla değerlendirilecek. Alınan tedbirlere rağmen artan vaka sayılarıyla birlikte
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koronavirüs risk haritasının ağırlıklı olarak “kırmızıya” dönmesi de kabinenin
gündemindeki bir diğer konu olarak öne çıkacak. Bu kapsamda risk haritasının
kabine toplantısının ardından güncellenmesi ve yeni tedbirlerle kısıtlama kararlarının
hayata geçirilmesi bekleniyor.

AB VE EKONOMİ
AB Zirvesi’nin ardından Türkiye ile ilgili açıklanan rapor da kabine gündeminin bir
başka önemli başlığı olacak. Bu çerçevede ABD ve AB ile yeni dönemin ele alınacağı
kabinede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararının da değerlendirilmesi
planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sözleşmeden çıkılmasıyla ilgili yapılan
tartışmalar üzerine, “Atılan adımlar tamamen yasal. Kararımızı verdik. Gireriz,
girdiğimiz gibi de çıkarız. Üç ay sonra buradan çıkmış olacağız, bu kadar basit”
demişti.
Toplantıda ayrıca Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki son durum da ele alınacak.
Merkez Bankası Başkanlığındaki görev değişiminin ardından yapılacak ilk kabine
toplantısında ekonomideki son durumun, Ekonomik Reform Paketinin uygulama
takviminin ve kurlarda yaşanan dalgalanmanın da ele alınacağı belirtiliyor. Kabinede
ele alınan başlıkları ve alınması muhtemel önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.
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Gelir eşitsizliği en çok Türklerin
derdi oldu
Vatandaşları eşitsizlik sorunları ile en çok boğuşan ülkelerden biri olan
Türkiye’de. 4 kişiden 3’ü bunu en önemli sorunlardan biri olarak görüyor.

Türkiye'de yaşayanların en önemli derdi; gelir eşitsizliği, eğitimde eşitsizlik ve kadın
erkek eşitsizliği. Dünyada bu eşitsizlikleri Türkler kadar sırtlanan çok ülke
bulunmuyor. Ipsos'un 28 ülkeyi kapsayan ve 26 Mart tarihinde açıklanan global
araştırması, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu
düşünenlerin oranının yüzde 75 olduğunu ortaya koydu.
ORTALAMANIN ÜSTÜ
Bu oran dünya ortalaması olan yüzde 60'ın çok üzerinde. Her 4 kişiden 3'ü için gelir
eşitsizliğinin en önemli dertlerden biri olduğu Türkiye, vatandaşları gelir eşitsizliğini en
önemli sorun olarak gören ülkeler sıralamasında Rusya, Güney Kore ve
Macaristan'ın ardından 4'üncü sırada yer alıyor.
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KAYGI YARATIYOR
Türkiye'de gelir eşitsizliği pandemi ile giderek gelir uçurumu haline gelmiş durumda.
UNDP verilerine göre 119 ülke arasında nüfusun en zengin %1'lik kesiminin ülkede
toplam gelirin en büyük oranına sahip olduğu 7'nci ülke Türkiye. Türkiye'de %1'lik en
zengin kesim, toplam gelirin %23.4'üne sahip.
Ipsos araştırmasında gelir eşitsizliğinin vatandaşlar açısından en önemli endişelerden
biri olmasının nedeninin ya Belçika gibi eşitsizliğin çok düşük ya da Türkiye ve
Brezilya gibi çok yüksek olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
KADIN-ERKEK EŞİTSIZLİĞİNİ DERT EDİNİYOR AMA DEĞİŞTİREMİYORUZ
Türkiye, kadın erkek eşitsizliğinin en önemli sorun olduğunu düşünenler
sıralamasında Meksika'nın ardından yüzde 42 ile ikinci sırada yer alıyor. Ipsos
araştırmasında, “Dünya Ekonomik Forumu Global Cinsiyet Eşitliği İndeksi'nde
Türkiye en sonlarda (130) yer alsa da araştırmanın sonuçları, vatandaşların ülkedeki
cinsiyet eşitsizliğini çok önemli bir sorun olarak gördüğünü ortaya koyuyor” denildi.
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Amerika tehditlerine devam ediyor.
Biden bunu yapacak mı?

Amerika’dan Türkiye’ye yönelik yaptırım tehditleri devam ediyor. Amerika’nın Ticaret
Temsilcisi Katherine Tai, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülke için yeni
yaptırım mesajı verdi.
Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai; Türkiye, İngiltere, Hindistan, İtalya ve
İspanya ürünlerine yaptırım uygulanacağını belirtti.
Yaptırım tehdidinin gerekçesi olarak ise söz konusu ülkelerin Facebook, Google ve
Amazon gibi Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulaması olduğu
belirtildi.
Amerikan Ticaret Temsilcisinin açıklamaları Başkan Joe Biden’ın dijital servislerle
ilgili vergiler konusunda OECD aracılığıyla küresel bir uzlaşma taahhüdüne rağmen
geldi.
Biden yönetiminin açıklanan yaptırımları uygulayıp uygulamayacağı ise henüz
kesinlik kazanmadı.
Yaptırım tehdidine karşı Türkiye, İngiltere, Hindistan, İtalya ve İspanya’nın bu konuda
ne yapacağını ise zaman gösterecek.
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Döviz hesaplarında ağaçlara
bakmaktan ormanı göremiyoruz

Alaattin AKTAŞ
29 Mart 2021 Pazartesi

✔ "Döviz hesaplarında çözülme başladı" diye sevinmek için çok erken. Hem
devamı gelse bile bu çözülme yüksek faiz sayesinde mi, yoksa yüksek kur
sayesinde mi?

✔ Döviz hesaplarının günlük ya da haftalık hareketlerine de takılmamak gerek.
Bu hesaplar toplam mevduatın hala yarısından fazla.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 18 Mart Perşembe günü faizi yüzde 19’a
çıkarmasından sonra 22 Mart Pazartesi günü döviz tevdiat hesaplarında 6.1 milyar
dolar azalma oldu. Bu veri BDDK’ya ait. Ancak BDDK verilerinde parite ve altın
fiyatları kaynaklı etkiyi göremiyoruz. Bu etkiden arındırılmış gerçek artış ya da azalışı
Merkez Bankası haftalık olarak açıklıyor.
Ayrıca döviz hesaplarındaki günlük iniş çıkışlardan öte biraz uzun dönemli
hareketlere bakmak, daha da önemlisi bu 6.1 milyarlık azalma tümüyle gerçek olsa
bile gelinen düzeyi de gözden uzak tutmamak gerekiyor.
Karşımızda devasa bir DTH ormanı var ama biz birkaç ağaca takılıp kalmış gibiyiz
adeta. Bankacılık sistemindeki mevduatın hala yarıdan fazlası döviz hesaplarında
duruyorken bir günlük ya da haftalık hareketten yola çıkıp “İşte döviz hesapları eriyor”
demek nasıl mümkün olabilir...
Ama şimdi birileri BDDK’nın bu verisine adeta sarıldı. “Bakın dövizden TL’ye geçiş
başladı” diye kasım kasım kasılanlar var. İyi güzel de, döviz hesaplarındaki bu
çözülme (devamı gelirse tabii ki) faiz artırma kararı veren Naci Ağbal’ın eseriyse,
başkanlık operasyonu niye yapıldı?

15

29.03.2021
Bir yandan Ağbal’ın başkanlığında verilen kararın sağladığı sonuçlara alkış tutulacak
ama bir yandan da bu kararı veren kişi, gerekçesi tam bilinmeyen, ancak tahmin
edilen nedenlerle görevden alınacak.
Bir seçim yapın!
Eğer faizin yüzde 19’a çıkarılması kötüyse, bunu söyleyin!
Faizin yüzde 19’a çıkarılması kötü ama bunun sağladığı döviz hesaplarındaki azalma
iyiyse, bari bunu sahiplenmeyin!
Ayrıca, döviz hesaplarındaki azalma kurun yükselmesi sonucu gerçekleşiyorsa kuru
daha da artıracak adımlar atmaktan çekinilmeyecek demektir. Buyurun, ilk toplantıda,
hatta daha da önce faizi artık yüzde 15’e mi, 10’a mı, 5’e mi çekerseniz çekin ve
dolar da 9 mu olur, 10 mu, daha mı fazla; böylece herkes elindeki dolarları satsın.
Ama öylesine yüksek kur döner dolaşır bumerang gibi ekonomiyi, vatandaşı
vururmuş, ne gam!
Deneyip yanıldık, ne olmuş!
Türkiye’de 2018 yılı başından bu yana faiz konusunda adeta fikir jimnastiği yapılıyor.
Sanki “Ne yapmazsak ne olur, hadi bir deneyelim” dercesine gerekli adımlar
zamanında atılmıyor, hatta tam tersi yapılıyor ve sonra da “Tamam tamam vazgeçtik,
o adımı atalım” diye durum düzeltilmeye çalışılıyor.
2018 başından bugüne kadar olan dönemin ay sonları itibarıyla politika faizi ve DTH
gerçekleşmesi grafikte bize her şeyi söylüyor:
“Faizi artırırsan dövizden uzak dururum, yok eğer faizi düşürürsen ben de yeniden
dövize koşarım...”
Biz bir anlamda “Hem karnım doysun hem pastam dursun” misali enflasyon yüksek
seyrettiği halde faizimiz düşük olsun ama vatandaş dövize hücum etmesin istiyoruz.
İyi de biz çift paralı bir ekonomi olarak bunu önleme şansına sahip değiliz ki. Bir de
birileri kalkıp faizin çok düşük olduğu ABD’den, Avrupa’dan örnekler vermiyor mu!
Sanki oralarda ikinci bir parayla tasarruf ediliyormuş gibi.
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KURUN DA GÖZÜ KULAĞI FAİZDE!
Yine aynı dönem, 2018 başından bugüne kadar olan üç yıl üç ay... Merkez
Bankası’nın politika faizi ile dolar kuru nasıl seyretmiş, ona da baktık.
Tablo çok net; kur yükselmeye başlayınca faiz artırılmış ve kurdaki tırmanış
frenlenmiş, hatta dövizde bir geri çekilme sağlanmış. Ne zaman ki faiz fazlaca
düşürülmüş, bu sefer kur yeniden tırmanışa geçmiş. Ters yönlü bu ilişki neredeyse
hiç değişmemiş.
Ta ki son operasyona kadar. Daha önce de değindik, yine hatırlamakta yarar var;
zaten son operasyon başlı başına bir maharet!
Önceki hafta hem faizi artırdık, ki amaç kur ve enflasyonu frenlemekti, ama faiz
kararının hemen sonrasında öyle bir operasyona da imza attık ki faizin yanı sıra kuru
da tırmandırdık. Kurdaki bu artışın “meyvelerini” de yakında toplar, enflasyon olarak
kucağımızda buluruz.
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Yabancı, benim bilmediğim neyi
biliyor olabilir?

Şeref OĞUZ
29 Mart 2021 Pazartesi
Yabancı neden gelir? Neden gider? Ülke büyür, ekonomik veriler olumluya işaret
ediyordur, şirketler satışlarını ve karlılıklarını artırıyordur. Ülkede uluslararası finansal
kurallar işliyordur. Yabancı gelir; yatırım yapar.
Yabancının yatırımı bir günden ertesi güne değil, uzun vadelidir. Borsada; ortak
oldukları şirketin kârını artırma kabiliyetini, doğrudan yatırımda; şirketin büyüme
potansiyelini alırlar.
Borsadaki yabancı payı 2003-2009 döneminde %62-%72 arası dalgalandı. 2007’de
zirve yaptı ve o tarihten bu yana düşüyor. 2018 kur şokundan bu yana, bir süre %6166 bandında seyretti ve salgınla birlikte şelale düşüşü yaşandı.
Yabancı hisse senetlerinde 4 yıldır satış yapıyor. 2018 Kur atağında başladı satış
dalgası. 1,9 milyar $’lık satış yaptılar 2018’de. 2019’da satış dalgası azalarak devam
etti 583 milyon $’lık satış oldu. 2020 salgın döneminde 4,6 milyar $ ile son 20 yılın en
yüksek satışını gerçekleştirdiler.
Bu yılın ilk 2 ayında ise 698 milyon $’lık satış gerçekleşti. Böylece yabancı payı,
tarihin en düşük seviyesine; %44,23’e indi. Ekonomi yönetimi diyor ki “sıcak para
değil doğrudan yatırım istiyoruz.” Ne kadar yerinde ve gerekli istektir bu… Acaba
banka hisselerini tarihi dip seviyelerinden satan yabancılar doğrudan yatırıma gelir
mi?
Ben de tüm kalbimle yalancı sermaye (sıcak para) değil, yabancı sermaye (doğrudan
yatırım) istiyorum da gereğini yapıyor muyum? Misal hukuk reformu dedim içinden
anayasa talebi çıktı, yapısal reform dedim içinden salgın pansumanı çıktı. Şu yabancı
benim bilmediğim neyi biliyor sahi?
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YABANCI İKİ TÜRLÜ GELİR İKİ TÜRLÜ GİDER
Yabancı yatırımcı bir ülkeye 2 türlü gelir. 1- kısa vadeli sermaye hareketleri ile yüksek
faize ve borsaya gelir. 2- yasaların sunacağı güvene, kurumların, yargının ve hukuk
bağımsızlığının güvencesine gelir, doğrudan yatırım yapar.
Yabancı yatırımcı 2 türlü gider; 1- sermaye hareketlerinde işlemleri kısıtlanıyordur.
Yüksek ya da reel faiz yoktur. 2- ülkede hukukun üstünlüğüne yönelik kaygıları
artmıştır.
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Yüksek faiz ve zayıf Türk lirasıyla
yeni denge arayışı…

Serhat GÜRLEYEN
29 Mart 2021 Pazartesi
Dünya borsaları “üçüncü dalga” satışı sonrası toparlanmaya çalışıyor. S&P 500 ve
Russell 2000 seans perşembe günü gördüğü dip seviyelerden yüzde 4 ve yüzde 6
yükselerek haftayı kapatmayı başardı.
Yükselişi destekleyen iki önemli gerekçe görüyoruz. (i) Biden’ın önümüzdeki 100 gün
için aşı hedefini 100 milyondan 200 milyona çıkarması; (ii) Ay sonu portföylerde
hisseden tahvile yönelme olacağı endişesinin azalması.
Sektör bazında ayrışma devam ediyor. Enerji, sanayi, bankacılık yükselişten
yararlanırken, havacılık, otomotiv, perakende hisseleri geride kalmayı sürdürüyor.
Türkiye varlıkları Merkez Bankası şoku sonrası dünyadan negatif ayrışmaya devam
ediyor. Para politikasının enflasyonun gerilemesini beklemeden gevşetileceğinden
endişe eden yabancı yatırımcı acil çıkış kapılarına yığılmış panik halinde çıkmaya
çalışıyor.
2013 yılından bugüne şoklarla yaşamaya alışkın yerli yatırımcı satış dalgasına
katılmamaya çalışıyor. Hatta satış dalgasını pozisyon artırmak için fırsat olarak
kullanıyor. Ancak kredi kullanarak kaldıraçlı varlık alanların bekleme lüksü yok. Zarar
durdur mekanizmaları kaçınılmaz olarak devreye girerek dalga boyutunu
artırıyor. Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Satış dalgasını genel anlamda fırsat
olarak görüyoruz. Ama küresel risklerin arttığı bir ortamda içerde yaratılan kaosun iyi
yönetilmesi lazım.
Maalesef Ankara’dan böyle bir sinyal almıyoruz. Yapılan ilk açıklamalar piyasadaki
dalgalanmanın çok da umursanmadığı izlenimini veriyor. Genel görüş ekonomik
temelleri olmayan bir dalgalanmanın kendi kendine yatışacağı yönünde.
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Biz bu denli iyimser değiliz. Küresel dalgalarla taşan dereyi geçerken sürücü
değiştirmek büyük bir hataydı. Bunun bedelini yüksek faiz ve zayıf Türk lirasıyla
ödeyeceğiz.
Risk primindeki artış kaçınılmaz olarak ekonomiyi yaralayacak.
Ama ölümcül bir yara değil. Kur ve faizin birlikte yükseldiği, risk priminin arttığı,
büyümenin yavaşladığı yeni bir denge kuracağız ve yolumuza devam edeceğiz.
Bu sürecin mümkün olan en az hasarla atlatılması için piyasalarla sağlıklı bir
iletişimin yeniden kurulması gerekiyor. Para politikasının ekonominin kurallarına göre
yönetilmeye devam edileceğinin net bir şekilde piyasalara anlatılması gerekiyor.
Bunu başaramazsak bedelini daha yüksek bir enflasyon ve daha yavaş büyüme ile
ödemek zorunda kalırız.
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Abdulkadir Selvi

'İrtica' düzenlemesi TSK’da FETÖ’yü
önlemedi, güçlendirdi
29 Mart 2021
Harp okullarına girişte “irtica” şartı kaldırıldı diye kıyamet koparılıyor.
Yok 15 Temmuz’dan ders alınmamış da, yok Harp Okulları tarikatlara teslim
edilecekmiş de....
FETÖ, Harp Okulları’na “irtica” düzenlemesinin olduğu tarihlerde yerleşti. Ahmet
Zeki Üçok’un tespitlerine göre FETÖ’cüler tarafından atılan öğrenci sayısı 4 bin
civarında.
Demek ki yönetmelikte irtica maddesinin olması FETÖ’cülerin TSK’ya sızmasına
engel olamamış. Ayrıca FETÖ bu maddeye rağmen 4 bin öğrenciyi atabilmiş.
86’DA TESPİT EDİLENLER, 15 TEMMUZ’DA DARBEYE KALKIŞTI
FETÖ’nün askeri okullara giriş sınav sorularını çaldığı ilk olarak 1986’da tespit edildi.
Tabii tespit edilmeden önce ne yaptılar, bilinmiyor. O zaman buram buram 12 Eylül
havası esiyordu. Laiklik ve Atatürkçülük adına darbe yapan Evren işbaşındaydı. Peki
askeri okullara giriş sınav sorularının çalındığı tespit edildikten sonra ne oldu?
FETÖ’cüler atıldı mı? Yok. Ne gezer... Göstermelik 40-50 öğrencinin okulla ilişiği
kesildi. O öğrenciler FETÖ’nün altın nesil olarak tanımladığı 1994 mezunları oldular.
Gidip teğmenlik yıldızlarını Fetullah Gülen’e taktıran nesil... Biz onları başka nerede
gördük? 15 Temmuz darbesinin generalleri olarak çıktılar karşımıza. İrtica adı altında
post modern darbe girişimini yaşatanların, Erbakan’ı devirip kendi onay verdikleri
hükümeti kurduranların devirleri yaşandı. O zaman FETÖ’yü Harp Okulları’ndan,
askeri liselerden, TSK’dan niye temizlemediniz? Elinizi tutan mı vardı?
28 ŞUBAT FETÖ’YÜ, FETÖ 28 ŞUBAT’I DESTEKLİYORDU
FETÖ, TSK’ya Atatürkçülük adına darbenin yapıldığı 12 Eylül döneminde sızdı. İrtica
adına hükümetlerin devrildiği 28 Şubat sürecinde kökleşti. Çünkü FETÖ, 28 Şubat’ı
destekliyordu. Gülen, TV’lere çıkıp Erbakan’a çekilmesi yönünde çağrılar yapıyordu.
28 Şubat FETÖ’yü, FETÖ de 28 Şubat’ı kullandı.
27 Nisan e-muhtırasının verildiği, Cumhuriyet Mitingleri’nin düzenlendiği, 367
kararlarına imza atıldığı dönemlerde ise kritik noktalara yerleşmeye başladı.
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Sivil hükümetlerin Genelkurmay’ın kapısından içeri bakamadığı, başbakanlara koltuk
atıldığı, muhtıra verildiği, Genelkurmay başkanlarının başbakanların telefonuna
çıkmadığı, “sözde değil özde laiklik” arayışlarının olduğu dönemlerde FETÖ, adım
adım TSK’nın üst noktalarına doğru tırmanmaya başladı. Milli Güvenlik Siyaset
Belgesi’nde irtica 1 numaralı tehdit haline getirilmişti. İrtica bahanesiyle ordudan
ihraçlar yaşanıyordu. Peki FETÖ, darbe yapacak güce nasıl ulaştı? İrtica
düzenlemesiyle FETÖ engellenmedi, tam aksine laiklerden daha çok laik,
Atatürkçüden daha Atatürkçü kılıklara giren FETÖ, irtica düzenlemesinden
yararlanarak TSK’daki varlığını güçlendirdi.
İRTİCA KİME KARŞI KULLANILDI?
Harp Okulu’na giriş yönetmeliğinde 12 Mart şartlarında yapılan 24 Şubat 1972’deki
düzenlemede irtica yok, 23 Mart 1975’te yapılanda yok. Hatta 1979’daki değişiklikte
de yok. Ne zaman var? Ahmet Necdet Sezer’in cumhurbaşkanı olduğu, 28 Şubat
ruhunun hâkim olduğu, her yerde irticanın arandığı dönemde, 27 Eylül 2001
tarihinde...
28 Şubat sürecinde samimi dindarları irtica bahanesiyle ordudan attınız; içki içen,
eşinin başını açan, kapısının önüne boş içki şişelerini bırakıp Atatürk’le ilgili kitapları,
Nutuk’u salonunun en görünen yerine yerleştiren, yani takiyye yapan FETÖ’cüleri
korudunuz.
HUKUKUN TEMEL ESASLARINA AYKIRI
1- 28 Şubat şartlarında çıkarılan Harp Okulu’na giriş yönetmeliğinin 44. maddesinde
yer alan “tutum ve davranışları ile yasa dışı, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik
görüşleri benimsememiş” tanımı Türk Ceza Kanunu’nda da Askeri Ceza
Kanunu’nda da Anayasamızda da tanımlanan bir suç değil.
2- Türk Ceza Kanunu’nun esasını oluşturan, “suçta kanunilik ilkesi” ve “Kanunun
açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez” hükmü gereğince
TCK’da ve Askeri Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmayan soyut ifadeler
çıkarılmış.
3- Anayasamızda, Türk Ceza Yasası’nda ve Askeri Ceza Kanunu ile modern hukukta
tanımı net olarak yapılmış olan “devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu” gibi somut tanımlar
konulmuş.
4- Suç ve cezada tanımı olan daha kapsamlı bir düzenleme yapılmış.
DEMİREL’E, SEZER’E, GÜL’E HAK; ERDOĞAN’A YASAK
İSTANBUL Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılması üzerinden
fırtınalar koparılıyor.
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DEMİREL OLUNCA OLUYOR
15 Ekim 1997 yılında “İhtira beratlarının milletler arası tasnifi hakkında Avrupa
anlaşmasının son erdirilmesi” kararının altında Cumhurbaşkanı Demirel’in imzası
var.
SEZER YAPINCA OLUYOR
20 Ocak tarihli, “Türkiye ile Romanya arasındaki serbest Ticaret Anlaşması’nın
31 Ocak 2006 itibariyle sona erdirilmesi” kararı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer’in imzasıyla alınmış.
GÜL’ÜN KARARI
Türkiye ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 1
Temmuz 2018 tarihinden itibaren sona erdirilmesi kararı Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün imzasıyla 25 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmişti.
Uluslararası anlaşmaysa, uluslararası anlaşma...
Cumhurbaşkanının imzasıyla yürürlüğe girmeyse, Erdoğan da Cumhurbaşkanı...
Ayrıca orada Başbakan ve bakanlar kurulu üyelerinin de imzası var. Burada ise
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle başbakanlık kaldırıldığı ve yürütme yetkisi
cumhurbaşkanında toplandığı için ona gerek kalmamış.
Yukarıda örnekleriyle verdiğimiz parlamenter sistemin cumhurbaşkanlarına hak olan
bir uygulama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıra gelince niye yasak olsun?
CHP DE İTİRAZ ETMEMİŞ
Hem ayrıca bununla ilgili yasal düzenleme yapılmış. CHP bu düzenlemenin iptali için
Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ama iptalini istemediği madde, uluslararası
antlaşmaların iptaliyle ilgili 3. madde olmuş. Ya CHP’nin gözünden kaçmış ya da
yanlış bir şey bulmamışlar. Biraz daha açayım isterseniz.
Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanmış. Orada “onaylama” başlığını taşıyan 3. maddede “Milletlerarası
antlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük
sürecini uzatma, Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlayan bir milletlerarası antlaşmanın
belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma,
milletlerarası antlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların
hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme,
Cumhurbaşkanı kararı ile olur” deniliyor.
CHP’NİN BAŞVURUSUNA RET
Anayasa Mahkemesi, CHP’nin cumhurbaşkanının yetkileriyle ilgili 9 No’lu
kararnameyle ilgili itirazlarını reddediyor. “Çünkü sistem değişti” diyor. Ayrıca
İstanbul Sözleşmesi’yle birlikte tartışma konusu olan uluslararası sözleşmelerin
iptaliyle ilgili 3. maddeye ise CHP itiraz etmediği için görüşmeye dahi gerek
görmüyor.
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İbrahim Kahveci

Acaba!

Hesap soramazsan hesabı verirsin...
Hangimiz Hazine garantili müteahhitlerin sözleşmelerini biliyoruz? Ticari sır diye
Millete açıklanmayan sözleşmeler nasıl yenileniyor?
Mesela, sözleşme yenilenerek işletme süreleri nasıl artırılıyor? Ya da işletmeci
Hazine garantili müteahhide sonradan nasıl ek kaynaklar sağlanıyor?
Nerede ise hiçbirini bilmiyoruz.
Millet sadece ödeyici konumunda. Geçmediği yolun parasını ödüyor, yemediği
yemeğin parasını ödüyor...
***
Milletin Hazineye ödediği para nerede ise her yıl hedeflenen bütçenin üzerinde oldu.
Hatta 2020 yılında bile henüz pandemi yokken hedeflenen paradan tam 73 milyar lira
daha fazla para topladı devlet...
Devlet derken burada Merkezi Yönetimi yani Ankara’yı kast ediyoruz.
Pandemi yılında dahi hedeflediği para toplamanın 73 milyar lirasını aşan devletin,
sadece bu parayı millete geri dağıtmasını beklerdiniz. Oysa pandemide Merkezi
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Yönetimin Millete kendi bütçesinden dağıttığı para sadece 8 milyar lira. Onun da 2
milyar lirasını IBAN vererek yeniden Milletten topladı...
***
Ankara çok şişmanladı diye yıllardır yazarım. Ankara şişmanlayınca, yani devlet
sürekli fazla para toplayınca ortaya savurgan ve israfçı bir devlet çıktı.
Bunun olacağı da çok belliydi.
Türk tipi Başkanlık Sistemi 2017’de gerçekleşince artık güçlü devlet = zayıf
millet dengesine varmış olduk.
Lüks makam araçları, gösterişli makam odaları sadece birer yansıma. Üstten bakan
devlet ve altta hesabı ödeyen Millet.
Bu tablo bizi toplum olarak “Arka ayaklarını indir”meye elbette getirir.
Bu bir sonuçtur.
Bu sonucu doğuran süreci analiz etmezseniz sadece bir sonucu yadırgarsınız ama
sonra bir başka sonuç ortaya çıkar ve sonuçlar çıkmaya devam eder.
Mesela Parti Devleti görüntüsünde kongreye giderken maskesiz ve tıklım tıklım
otobüste oynayan hanfendi görüntüsü bir yerde durur... Onun karşısında ise para
çeken babasını banka kapısında bekleyen çocuğa kamu görevlisi polisin; “babana
söyle 900 lira daha fazla çeksin” dediğini duyarsınız. Hatta o görevli polisin kaş/göz
işareti ile soğuktan ellerini cebine sokmuş çocuğun ellerini cebinden çıkartmasını da
görebilirsiniz.
Evlatları/torunları için temizliğe gitmeye mecbur olan yaşlı teyze zorla otobüsten
indirilmeye çalışılırken, parti kongresine giden hanfendi gayet şen şakrak oynayabilir.
Bu tezatlar birer aykırı örnek değildir. Kurduğumuz sistemin sonuçlarıdır bunlar.
Pudra şekeri çeken partili üye ile Boğaziçili öğrenciler aslında aynı kanunla
yönetiliyor. Ama Prof Dr İskender Öksüz deyimi ile izah edelim: Bu yönetim tarzına
kanun hakimiyeti değil, KANUNLA HAKİMİYET deniliyor.
***
Şimdi gelelim işin son aşamasına.
Hesap sormazsan hesabı ödersin dedik ya...
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Mesela Merkez Bankası Berat Albayrak döneminde 128 milyar doları
sattı. Hesabı veren oldu mu? Hatta bu satışa “en azından buna bir bakalım” dediği
an Naci Ağbal’ın da koltuğu bir gece yarısı operasyonu ile bitivermedi mi?
Naci Ağbal geceyarısı kararnamesi ile gitmeden finansal piyasalarda kim bu
bilgiye sahipti ve ona göre pozisyon aldı? Kim döviz aldı, kim borsada açığa
sattı?
Hesap veren oldu mu?
Şeffaf devlet özellikle bu tür parasal ilişkileri gün be gün açıklar. Milleti üstün gören
devlet Milletin parasını Millet adına yönettiğini bilir ve ona göre hesap verir.
Devam edelim...
***
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde “çak
işareti” ile poz verdiler.
Normalüstü mutluluk işareti içeren bu pozun arkasında acaba ne olabilir? Acaba
Kanal İstanbul için Çin bizim için önemli mi? Kanal’ı Çinliler mi kazacak?
Zaten bu “çak işaretli” görüşmenin 2 gün sonrasında da Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul imar planını onayladıklarını açıklamadı
mı? Açıkladı...
İyi ama Çinlilerin yanında yer alacak yerli Hazine garantili müteahhitlerimizin kredi
limitleri dolu. Sitem onlara yeni kredi limiti açamıyor.
Bir ay öncesi gibi Ulaştırma Bakanlığı bu müteahhitlerin kredilerine ek kefil olabilir
diye kanun çıkartıldı mı? Çıkartıldı...
Ama Kanal İstanbul gibi 200 milyar dolarlık bir projede bu adımlar hala yetersiz...
***
Acaba!
2019 ve 2020 yılında aşırı parasal genişlemenin de mucidi Berat Albayrak ekibi
yeniden sahnenin ön sıralarına geliyor mu?
İki hafta önce açıklanan ekonomi reform paketinin yürütmede başına “Başkan
Yardımcısı” getirildi mi?
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Reform paketinde ne diyor? Kurtarılması gereken şirketler kurtarılacak... (Not: 16
Mart tarihli “Bankaların batık kredileri!” yazısında bu konunun bir kısmını işledik)
Kim bu kredi sorunlarından kurtarılacak şirketler? Bunu elbette şu an istihdam ve
katma değer yaratan şirketler olarak biliyoruz. Ama hangi gözle buna bakacağız?
Siyaset buna karar verirse... Ve Kanal İstanbul için kredi ihtiyacı hasıl olan Hazine
garantili müteahhitler öne çıkarsa... 70 milyar dolarlık (veya bu civara yakın) banka
kredileri kamulaşırsa ne olur?
1- Hazine garantili köprülerin, yolların fiyatları düşürülür ama bütün fatura da Millete
yüklenilir.
2- Böylece bu müteahhitlerimiz tertemiz şekilde Kanal İstanbul işine adım atabilirler...
Tabii ki bu cümleler hep “Acaba!” içeriyor.
Gerçekleri nasıl öğreneceğiz ben de bilemiyorum. Ama umarım bu yazdıklarımın
hepsi yanlış olur ve umarım ben yanılmış olurum. Amin...
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Yeni dünya düzeninde de
Türkiye’nin başarısı siyasal
istikrarımızı korumamıza bağlıdır
Bir yılı aşkın süredir en fazla merak edilen konu, "Salgın sonrasında dünyanın yeni
düzeni nasıl olacak" şeklinde değil mi? Zenginlerin daha zengin olduğu yoksulların
ise dibe vurdukları yolundaki haberlerde, bu yeni düzenin ip uçları da araştırılıyor.
Özellikle Bill Gates adının ön planda olduğu bu süper zenginlerin, yeni dünya
düzenini kendi çıkarlarına uygun biçimde şekillendirmek için çalıştıkları da
söylenilenler arasında...
Amerika ve biz
Bu yeni dünya düzeninin bizi doğrudan etkileyecek olan yanı, bağımsızlığımızın ve
egemenliğimizin yeni tehditlerle karşılaşıp karşılaşmayacağıdır. Bu konuda en önemli
sorular, FETÖ ve PKK/PYD'nin daha ne kadar Amerika tarafından
destekleneceklerine ilişkindir. Dünyayı karıştırabildikleri ölçüde kendilerini başarılı
olarak gören Amerikan politikacıları, müttefik ya da düşman ayrımı gözetmeksizin
diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek alışkanlıklarını yeni dünya düzeninde de
terk etmek niyetinde olmadıklarını şimdiden belli ediyorlar.
Avrupa Birliği
Bizi çevreleyen koşullardan önemli bir tanesi de Avrupa Birliği'dir. Yeni dünyada
Avrupa Birliği'nin eskisinden daha zayıf olacağı şimdiden bellidir. İngiltere'nin terk
ettiği ve eski Doğu Bloku ülkelerinin giderek daha az sevgi duydukları Avrupa
Birliği'nin Türkiye'yi üyelik konusunda oyalamasını pek anlamı kalmamıştır. Salgının
derinden vurduğu Avrupalılar, Türkiye'ye kıyasla bu dönemi çok derinden zararlarla
karşılıyorlar.
İstikrarı korumak
Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gerek Rusya ile gerekse Azerbaycan gibi kardeş
ülkelerle ilişkileri herhalde daha da derinleşecektir. Türkiye'nin ekonomisi güçlendikçe
ve kriz kaynakları etkisizleştikçe, daha bağımsız ve kendine daha fazla yeterli bir
ülkede yaşayacağız. Bütün mesele bu yeni dönemde de siyasi istikrarımızı
koruyabilmemize bağlı olacaktır.
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