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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin
Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480)

YÖNETMELİKLER
–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği
–– Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah,
Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere
İlişkin Liste (2020 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
–– Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması
Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2020/12)
–– Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/91, K: 2020/10 Sayılı Kararı

Hisarcıklıoğlu: Dijital Tarım Pazarı,
arz ve talebi dengeleyecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin
verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini
sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Dijital Tarım Pazarı tanıtım toplantısına video konferans
yöntemiyle katıldı.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, tüm dünyada "yerli üretim" ve "kendi
kendine yeten ülke olma" tartışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını sürecinde yeniden alevlendiğini ifade ederek, tarımda yeterlilik,
yerli ve milli üretim ile gıda güvenliği gibi kavramların bu süreçte daha da
önem kazandığını söyledi.
Tarım ve gıdanın gelecek yıllarda hiçbir zaman olmadığı kadar önemli
olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür ülkemiz bugün, daha önce
eşi benzeri görülmemiş bir tehdite karşı dimdik ayakta kalmayı
başarabilmiştir. Sağlık alanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan öncülüğünde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın yönetiminde
başarılı bir süreç yürütülüyor. Dünyada ölüm oranları en düşük
ülkelerden bir tanesiyiz." diye konuştu.

Birçok ülke salgına gereken cevabı veremiyorken, Türkiye'nin "ekonomiyi
nasıl tekrar normale döndürürüz" diye tartışmaya başlayan ülkelerden biri
olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ülkenin adeta kenetlendiğini,
herkesin elinden ne geliyorsa yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini
belirtti.
Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi
alanında çok önemli adımları hayata geçirdiğini vurgulayarak, şöyle
konuştu:
"Merkez Bankamız, hazinemiz ve kamu bankalarımız ile piyasaların
likidite ihtiyacını karşılamaktadır. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış
ticarette inovasyon yaptı, temassız ticareti devreye soktu. Sınırların
kapandığı bir dönemde bile ihracatımıza bu sayede devam edebiliyoruz.
Bakanımız Pakdemirli, salgının henüz ilk günlerinde televizyona çıkarak
hem üreticiye hem tüketiciye güven verdi. Şüphesiz ki Dijital Tarım
Pazarı da ülkemizin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada
arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje."
"Tarımda ihracatçı bir ülkeyiz"
Bugün Türkiye'nin 275 milyar liralık tarımsal hasılayla ile Avrupa'da
birinci, dünyada da ilk 10'un içinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
12,7 milyar dolarlık ithalata karşı yapılan 18 milyar dolarlık tarımsal
ihracatla Türkiye'nin bu konuda net ihracatçı bir ülke konumunda
olduğunu kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörlerinin 5,3 milyar dolar dış
ticaret fazlası veren sektörler haline geldiğine işaret ederek, şunlar
kaydetti:
"Ancak bununla yetinmemeliyiz. Bu projeyle aslında bir taşla iki kuş
vuruyoruz. Sözleşmeli tarım modelinin uygulandığı 'Dijital Pazar'da alıcı
ile satıcı daha yolun başında bir araya gelerek baştan anlaşıyorlar.
Herkes sorumluluğunu biliyor. Yani bu mekanizmayla piyasada belirsizlik
azalıyor, herkes önünü görebiliyor, planlama yapabiliyor. Bu pazarın
ileride daha da gelişmesi ile arz ve talebin daha da dengelenerek tarım
ürünlerindeki dönemsel fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğine
inanıyorum."
Sözleşmeli tarım Türkiye'de yaygınlaşıyor

Sözleşmeli tarımın, gelişmiş ülkelerin tarımsal üretimde kullandığı en
önemli sistemlerden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, ABD'nin
yaklaşık yüzde 40'ı, Avrupa Birliği'nin ise yaklaşık yüzde 50'sinin
sözleşmeli üretim yaptığını ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de de sözleşmeli tarım sisteminin söz konusu
oranlara yaklaştığını dile getirerek, "Tarım Şurası'nın kapanış töreninde
de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 60
maddelik 'Sonuç Bildirgesi'nin en önemli maddelerinden biri de
sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasıydı." şeklinde konuştu.
TOBB olarak bu çalışmaların içinde yer almaktan büyük bir memnuniyet
duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın daha hızlı
büyümesi için 113 ticaret borsası ve ürün ihtisas borsasıyla birlikte
çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Restoranlara nakit desteği için ‘ön
ödemeli sipariş’ projesi
Yemeksepeti, salgın döneminde restoranlara destek olabilmek
için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanya düzenliyor. TOBB
işbirliği ile düzenlenen kampanyada kullanıcılar belirli
miktarlardaki çekleri satın alarak, daha sonra kullanabilecek.
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Yemeksepeti, salgın döneminde sadece paket servis ile işlerini yürütmeye çalışan
restoranlara destek olabilmek için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanya
düzenliyor. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız”
kampanyasına Yemeksepeti, “Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile destek
veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen
kampanyada kullanıcılar belirli miktarlardaki ‘Kazandıran Restoran Destek Çeki’ satın
alarak, bu çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecek. Yemeksepeti’nin
başlattığı kampanya sayesinde restoranlar, daha sonra karşılığını kullanıcılara
yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlayacak.
Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve projeye destek veren TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, projeyi tanıtmak üzere video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı
düzenledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu dönemde restoranlarımızın tek gelir
kaynağı olan paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin gücünden
faydalanmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, “İşletmelerimizin bu dönemde en büyük sorunu finansmana erişim ve
bu süreçten en çok etkilenen işletmelerden biri de restoranlar. Restoranlar şu an
sadece paket servis hizmeti ile ayakta kalmaya çalışıyorlar ve birçok kişi evden
çalıştığı için paket servis siparişlerinde de azalma var. Tüm bunların etkisiyle
restoranların ciroları dörtte bire düşmüş durumda. Ayrıca, restoranların paket servis

siparişlerinin azalması çalışan personelde de azalmaya sebep oluyor. Bu kampanya
ile dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak,
paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi
amaçlıyoruz. Bu kampanya ile kullanıcılarımıza yarın yiyeceğin yemeği bugün al diye
sesleniyoruz. Bugün yaklaşık yüzde 70’i TOBB üyesi olan 10 bin restoran bu
kampanyadan faydalanabilecek. Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira arasında
finansmana bu kampanya ile ulaşabilecek” diye konuştu. Risarcıklıoğlu, bu
kampanyayı kurgularken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle restoranlarına
destek vermeyi hedeflediklerini kaydetti.
Komisyon almayacak
Bu dönemde, restoranların masa müşterisi olmadığı için maalesef gelirleri azaldığını
kaydeden Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Bu proje ile Yemeksepeti
kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin, favori restoranlarından
çek satın alarak bu zorlu dönemde onlara destek olabilir” dedi. Aydın,
Yemeksepeti’nin bu kampanya dahilinde toplanan para ya da bu bakiyelerle daha
sonra verilecek siparişlerden hiçbir şekilde komisyon ya da gelir elde etmeyeceğini
vurguladı. Çeklerin iki ay sonra kullanılabileceğini kaydeden Aydın ayrıca,
restoranların kapanması durumda da bütün riski Yemeksepeti’nin yüklendiğini belirtti.
Kazandıran Restoran Destek Çeki Projesi nasıl işleyecek?
Projenin yaklaşık 10 bin restorana sunulacağını ve kampanyaya katılmayı kabul eden
restoranların menülerine ürünler eklenecek. Kampanyaya katılan Yemeksepeti
kullanıcıları, belirlenen miktarlarda destek çeki satın alarak, daha sonra favori
restoranlarında bu çekleri kullanabilecek. Restoranların daha sonra karşılığını
kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlamasının hedeflendiği proje
ile kullanıcılar, satın aldıkları çekler ile daha sonra ödedikleri bedelin daha fazlasını
harcayabilecek. Böylece hem bu zorlu dönemde favori restoranlarını desteklemiş
olacaklar, hem de bu dönem geçtikten sonra bu restoranlardan daha avantajlı bir
tutar ile sipariş verebilme şansı yakalamış olacak.
Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi ile Yemeksepeti kullanıcıları, satın aldıkları
çekler ile daha sonra bu çekler için ödedikleri bedelin daha fazlasını
harcayabilecekler. Örneğin bugün 40 TL ödenerek alacakları çeki, 60 gün sonra
kullanıcılar 50 TL olarak harcayabilecekler. Programda “40 Öde - 50 Ye”, “75 Öde 100 Ye” ve “150 Öde - 225 Ye” özelliklerinde 3 adet çek çeşidi bulunuyor.
Kullanıcıların bugün ödedikleri 40 TL, 75 TL veya 150 TL değerindeki çekler
karşılığında, satın aldıkları günü takip eden 60. günde, Cüzdan hesaplarına 50 TL,
100 TL ya da 225 TL bakiye yüklenecek ve bu bakiye çek satın alımı yapılan
restoranda Cüzdan ile ödemelerde kullanılacak ve tarih kısıtlaması olmayacak.
Ayrıca yüklenen Cüzdan bakiyesi ister tek seferde ister parça parça farklı siparişlerde
kullanılabilecek. Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi kapsamında
Yemeksepeti'nin belirli kriterler çerçevesinde belirlediği restoranlar programa
katılabilecek. Kampanya kurgulanırken özellikle küçük esnaflara, yani mahalle
restoranlarına destek verilmesi hedeflendi için, her restoran kampanyada olmayacak.
Çek ürünleri yalnızca Online Kredi/Banka Kartı ödeme yöntemi ile ödenen
siparişlerde satın alınabilecek ve aynı sepette hem çek hem yemek siparişi
verilebilecek. Öte yandan, bir sepette en fazla 1.000 TL değerinde çek satın alımı
yapılabilecek.

Yeşil mercimekte stoklar tükeniyor
Geçen yıl üretimi sabit kalan, ithalatı ise yüzde 30 gerileyen yeşil
mercimekte koronavirüs sonrası 6 kata kadar artan talep, stok
sıkıntısına yol açtı. Son üç ayda toptan fiyatları yüzde 30’dan
fazla artan ürünü market raflarında bulmak zorlaştı.
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Yener KARADENİZ
İSTANBUL - Türkiye’de kişi başı tüketimin 700 gram civarında olduğu yeşil
mercimeği market raflarında bulmak zorlaştı. Son 3 ayda kilogram fiyatı toptanda
yüzde 30’dan fazla artan ürüne koronavirüs salgını nedeni ile artan talep, stok
sıkıntısı yaşanmasına yol açtı. Sektör temsilcileri ürünün hasadına 40 gün kaldığını,
ancak beklenmeyen talep ve az ithalat nedeni ile bu yıl stokların beklenenden erken
tükendiğini belirtti. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye’nin son
yıllarda yeşil mercimek üretimi artsa da hala iç tüketimi karşılayacak seviyeye
gelmediğini söyledi. Yıllık tüketimin yarısından fazlasının hali hazırda iç piyasada
üretildiğini belirten Reis, “Normal dönemlerde Mart ayının sonunda yeşil mercimek
tüketimi azalır. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile normal tüketimin 6 katı
gerçekleşti. Talep hala da devam ediyor. Hiçbir üretici ya da tedarikçi bu kadarını
düşünmüyordu. İthal ürün de azaldı. Hasadına da 35-40 gün kaldığı için kimse
getirmek istemiyor” dedi.
Ekim alanı %20 artırılacak

Gelişmelerin etkisi ile fiyatların da yukarı yönlü ivme kazandığını dile getiren Reis, bu
süreçte kilogram başına fiyatın da toptanda 5.5 TL’den 7.5 TL’ye kadar yükseldiğini
söyledi. Hali hazırda yeşil mercimeğin kilogram fiyatı market raflarında ise 15 TL’ye
kadar çıkıyor. Mehmet Reis, bu nedenle bu yıl fasulye ve kırmızı mercimek ile birlikte
yeşil mercimekte de ekim alanlarının yüzde 10- 20 arasında artırılacağı bilgisini verdi.
Yeşil mercimekte kişi başı tüketim son 4 yılda 500 gramlardan 700 grama kadar çıktı.
Türkiye’de yıllık iç tüketimin 50-60 bin ton arasında değişirken yeterlilik oranı ise
2019’da yüzde 74 olarak gerçekleşti.
İthalat %50’den fazla geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 5 yılda ekim alanı 167 bin
dekardan 396 bin dekara, toplam üretim ise 20 bin tondan 43 bin 631 tona yükseldi.
Aynı dönemde dekar başına verim ise 119’dan 110 kilograma geriledi. Söz konusu
ürün ithalatı ise 5 yıllık süreçte yüzde 50’den fazla düşerek 20.9 milyon dolardan 10.3
milyon dolara geriledi. Türkiye’de yeşil mercimek ithalatının büyük bir kısmı Kanada
ve Rusya’dan yapılmakta olup çok az bir miktar da Kazakistan, ABD ve
Arnavutluk’tan gerçekleşiyor.

"2.5 milyon tonluk alım Ramazan öncesi fiyat artışlarını engeller"
18 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2,5 milyon ton hububat
ve 100 bin ton kuru baklagil ithalatı için gümrük vergisi sıfırlanmasına ilişkin
Cumhurbaşkanı Kararı’na yönelik de değerlendirmede bulunan Mehmet Reis, Toprak
Mahsulleri Ofisi’nin fiyat artışlarını önlemek için piyasa regülasyonu görevi
doğrultusunda böyle bir karar alındığını ve bunun ramazan öncesi fiyat artışlarının
önüne geçeceğini söyledi. Şu an tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini
belirten Reis, “Bir ay sonrasını kimse kestiremiyor. Türkiye, şu ana kadar mart
ayındaki panik alımlarına rağmen olumsuz havayı geçiştirdi. Bu karar fiyat artışlarının
önüne geçeceği gibi bazı ürün fiyatlarının gerilemesini de sağlayabilir. Orta taneli
pirinçte fiyatlar gerileyebilir ” dedi.

Dolar/TL 6,95 seviyelerinde; petrolde
sert yükseliş
Küresel piyasaların pozitif başlangıç yaptığı yeni günde yoğun
gündem dikkat çekiyor. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın
faiz kararı, yurt içinde ise enflasyon raporu en önemli konu
başlıkları olarak ön plana çıkıyor.
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Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararı, koronavirüs salgınına ilişkin olumlu haberler ve
ABD'den gelen poziitif şirket bilançoların etkisiyle güne iyimser başladı. ABD
borsaları dün yüzde 3'ler düzeyinde artıda kapamasının ardından bu sabah ABD
vadelileri de yüzde 1 civarında yükselişte. Oluşan iyimser havaya Asya borsaları da
eşlik ediyor. Asya borsalarının tamamında yeşil ekranlar göze çarparken
Japonya'daki yüzde 3'e yaklaşan yükseliş dikkat çekiyor.
Gözler ECB faiz kararı ve TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda
ABD vadelileri ve Asya borsalarının artıda olduğu günde yoğun bir gündem piyasaları
bekliyor. Piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesi ise Avrupa Merkez
Bankası'nın faiz kararı olacak. Ayrıca ABD'den gelen işsizlik maaşı başvuruları ve
şirket bilançoları yakında izlenecek. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın Enflasyon
Raporu açıklanacak. TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal
ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici
fiyatları tahminini yüzde 8,2, gelecek yıl sonu tahminini yüzde 5,4 olarak açıklamıştı.
Dün piyasaların kapanışının ardından 6,99-6,98 seviyelerinden 6,95'lere gerileyen
dolar/TL kuru, bu sabah saatlerinde de benzer seviyelerden fiyatlanıyor. Saat
08:30'da dolar/TL 6,9540'ta; euro/TL 7,5520'de seyrediyor.
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Petrol fiyatlarındaki dün başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. ABD'de akaryakıt
talebinin toparlanmaya başladığına yönelik işaretler ve petrol üretiminin azalmaya
başladığına dair veriler uluslararası piyasalarda fiyatlarda hızlı toparlanma getirdi.
Brent petrol yüzde 10 civarı yükselişle 24 doların üzerinde değerleniyor. Geçtiğimiz
hafta yaşanan sert düşüşlerin baş aktörü olan ABD ham petrolü ise yüzde 14
yükselişle 17 dolara kadar yükseldi.

Koronanın ekonomideki etkisini çoğu
ülke ancak 2022’de telafi edebilecek
IMF’e göre, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 87 ülke, 2021’de
2019 seviyesini tutturamayacak. Türkiye, 2021’de, 2019
ekonomisinin yüzde 99,8’ine ulaşarak ekonomide virüs salgınının
yarattığı olumsuz etkiyi büyük ölçüde telafi edecek.
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Metin TÜRKYILMAZ
Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, çok sayıda ülke, koronavirüs
salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyi ancak 2022’de telafi edebilecek. IMF’nin
Nisan 2020 tarihli verilerine göre, dünya, 2020 yılında yaşayacağı %3’lük küçülmeyi
2021 yılında gerçekleştireceği %5,8’lik büyümeyle giderecek ve reel verilerle 2019
ekonomik hacminin %2,6 üzerine çıkacak. Yine gelişen pazarlar ve gelişmekte olan
ülkeler, ASEAN-5 ülkeleri, Ortadoğu ve Orta Asya, Sahra altı Afrika, 2020 yılını, 2021
yılında telafi edecekler. Asya’nın gelişmekte olan ülkeleri, 2020’de de %1 büyüyecek
tek grup olarak, 2021’deki %8,5 büyümeyle 2019 seviyesinin %9.6 üzerine
yükselecek.
Durumu en kötü gruplar: AB ve Euro Bölgesi

Öte yandan gelişmiş ekonomiler, Avrupa Birliği (AB), Euro bölgesi, G-7 ülkeleri, G-7
ve Euro bölgesi dışında kalan gelişmiş ülkeler, Avrupa’nın gelişmekte olan ülkeleri,
Latin Amerika ve Kayayipler, 2021’de büyüseler de 2020 küçülmesini telafi
edemeyecekler. 2021’de, 2019 ekonomik büyüklüğünün altında olacaklar. Bunlar
içinde 2021’de kendisini en az toparlayanları, 2019 ekonomik büyüklüğünün reel
olarak %96,8’inde kalan Euro bölgesi ile % 97,3’ünde kalan AB olacak. IMF
tahminleri gerçekleşirse, 2020’de en büyük küçülmeyi % 58,7 ile iç savaş yaşanan
Libya, %29,6 ile Makao yaşayacak. Venezüela, Aruba, San Marino, Lübnan, Belize,
Palau, Şeyşeller ve Yunanistan’da, yüzde 10’un üzerinde küçülme görülecek.
Bu yıl İtalya’nın %9,1, İspanya’nın %8, Fransa’nın %7,2, Almanya’nın %7,
İngiltere’nin %6,5, Kanada’nın %6,2, İran’ın % 6, ABD’nin %5,9, Japonya’nın %5,2,
Güney Kore’nin % 1,2 küçülmesi bekleniyor.
Türkiye, 2020’de küçülmede 77’nci olacak
Türkiye, yüzde 5’lik daralmayla küçülme sıralamasında 77’nci olacak. Gelişen
pazarlar içinde Türkiye ile aynı potadaki ülkelerden Meksika 2020’de %6,6, Arjantin
%5,7, Rusya %5,5, Brezilya %5,3 ile Türkiye’den daha fazla küçülecekler.
Polonya’da ise küçülme %4,6’da kalacak.
Buna karşın Hindistan’da 2020’de %1,9, Çin’de %1,2 büyüme bekleniyor. Guyana ise
%52,8 ile 2020’de en fazla büyüyen ülkesi olacağı tahmin ediliyor.
2020’nin en fazla küçülen iki ülkesi olacak Libya %80,7, Makao ise %32 ile 2021’in
en hızlı büyüyen ülkeleri olacaklar. Yine 2020’de en fazla küçülen ülkelerden Palau
ve Aruba çift haneli büyümeye ulaşacaklar. Bu ülkeler arasına 2019’da % 8,1 küçülen
Maldivler de katılacak.
Türkiye, 2021’de büyümede 81’nciliğe yerleşecek
Türkiye, 2021’de %5 büyümeyle sıralamada 81’nciliğe yerleşecek. Ekonomide,
2021’de, 2019’a seviyesinin en çok altında kalan ülkesi Libya olacak. Bu ülkeyi,
Venezüela, Sudan, San Marino, Makao, Yunanistan, Belize, Zimbabve, İtalya,
Hollanda, Porto Riko, Hırvatistan, Ukrayna, İspanya, Meksika takip edecek.
Yine büyük ekonomilerden ABD, 2021’de %4,7, Almanya %5,2, Kanada %4,2,
İngiltere %4, Japonya %3, Fransa %4,5 büyümelerine rağmen 2020 yılını telafi
edemeyecekler.
174 ülkeden 87’si 2021’de, 2019 seviyesini tutturamayacak

IMF’nin kapsamdaki 194 ülke içinden, 2020 ve 2021 büyüme rakamları tahminlerini
verdiği 174 ülkeden Türkiye’nin de içinde bulunduğu 87 ülke, 2021’de ekonomik
büyüklükte, reel olarak 2019 seviyesini tutturamayacak. Kalan 87 ülke ise 2020 yılını
telafi ederek, 2021’de 2019’dan daha büyük bir ekonomi haline gelecek.
Türkiye, 2020’de %5 küçülmesinin ardından, 2021’de %5 büyüyerek, 2021’de, 2019
ekonomisinin yüzde 99,8’ine ulaşarak ekonomide COVID-19 salgınının yarattığı
olumsuz etkiyi büyük ölçüde telafi edecek.
Seçilmiş bazı ülkeler ile ülke gruplarının 2019’a göre, 2020 ve 2021 ekonomik
büyüklük seviyeleri:

İhracat, istihdam ve esnaf destekleri
öne çıkacak
İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, yüksek ihracat
kapasitesine sahip tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar da
masaya yatırıldı.
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Mehmet KAYA
ANKARA - İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan Finansal İstikrar ve
Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) tarafların taleplerinin alındığı ve atılması
gereken yeni teşvik ve desteklerin tasarlanmasında kullanılacağı
belirtildi. Gelecek dönemde ihracat, esnaf destekleri ve istihdamın
artırılmasına yönelik konuların öne çıkacağı vurgulandı. Toplantıda
yüksek ihracat kapasitesi bulunan tekstil ve hazır giyim sektöründeki
sorunlar masaya yatırıldı.
DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, toplantıda Merkez Bankası (MB) ile
Bankalar Birliği’nin finansal düzenlemeler ve etkilerine yönelik birer
sunum yaptığını vurguladılar. MB sunumunda, yılın ikinci yarısında

ekonomik toparlanmanın beklendiği, enflasyonda yıl sonunda mevcut
tahminlerin daha altında bir seviyeye gelinebileceği iletildi. Bankalar
Birliği sunumunda ise firmalara kullandırılan kredi ve desteklerin miktarı
hakkında bilgi verildiği belirtildi. Toplantıda kamunun üretim ve ticarette
işletmelerin faaliyete geçişi konusunda bilim kurulunun önerilerinin
izlendiği, yeni taleplerin de zamanlamasının bilim kurulu ile görüşüleceği
bilgisini verdiği öğrenildi. Hükümet tarafının salgının ekonomiye
etkilerinin giderilmesine yönelik önlemlerinde dinamik olduğu ve ağırlıklı
olarak ihracatın devamı, esnaf ve istihdama yönelik desteklerin
bulunduğu belirtildi.
Toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak,
“COVID-19'e karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı
adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Çalışanların,
iş dünyamızın, sektörlerin beklentilerini konuştuk ve yeniden ‘adım adım
işe dönüş’ için yapmamız gerekenleri ele aldık. Devlet olarak tüm
gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında
olacağız. Tüm paydaşları ile krizlerden hızlı çıkma, yeni süreçlere adapte
olma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomiye sahibiz” dedi.
“Aktif rol oynamaya devam edeceğiz”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı
Abdurrahman Kaan, koronavirüs sürecinin, milli ekonomi üzerindeki
olumsuz etkisi tamamıyla bertaraf edilene değin bütün istişare
mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceklerini bildirdi. FİKKO
toplantısına ilişkin bir açıklama yapan Kaan, salgınının küresel ekonomi
üzerindeki yıkıcı etkisinin, daha önce eşine rastlanmayan bir belirsizlik
sürecine işaret ettiğini belirtti.

“KOBİ tanımı güncellensin daha fazla
firma destek alsın”
Salgın sürecinde en çok zarar gören işletmeler olan KOBİ’lerle
ilgili yönetmeliğin güncellenmesi gerektiğini söyleyen Eskişehir
OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Böylece desteklerden daha çok firma
yararlanarak nefes alabilecek” dedi.

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı
Nadir Küpeli, KOBİ niteliğindeki firmaların içinden geçilen bu süreçten en çok ve en
olumsuz etkilenen kesim olduğunu belirtti. KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te çalışan sayıları aynı kalmak şartıyla, işletme
tanımlarında ciro bazında yeni düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Küpeli,
“KOBİ yönetmeliğinde mikro işletme firma tanımındaki yıllık net satış hasılatı veya
mali bilanço rakamının 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, küçük işletme rakamının 25
milyon TL’den 40 milyon TL’ye ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin rakamının ise
125 milyon TL’den 200 milyon TL’ye çıkartılması gerekiyor” diye konuştu. Böylece
çok daha fazla KOBİ’nin, devlet desteklerinden yararlanma imkânı bulup az da olsa
nefes alabileceğine vurgu yapan Küpeli, “Bu limitlere takıldığı için desteklerden
faydalanamayan işletmelerimiz var. Düzenlemenin hayata geçmesiyle KOSGEB
desteklerinden daha fazla firmamızın da yararlanmasını sağlamış oluruz. Bu
düzenlemenin yapılması sanayimize katkı sağlayacaktır” dedi.

Küpeli, bu salgın döneminde özellikle bazı sektörlerdeki yatırımın ve yatırımcının
korunması gereken bir döneme girdiğimizi aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekonomide belirsizliğin her geçen gün giderek büyümekte olduğu bir döneme doğru
gidiyoruz. Böyle bir dönemde ülkemizin geleceği açısından önem taşıyan bazı
sektörlerdeki yeni yatırımları teşvik edecek ve bu alanda ülkemizi dünyada öne
çıkaracak yatırımların daha fazla yapılmasını sağlamak için Yatırım Teşvik
mevzuatında yeni düzenlemeler yapılmalı.” Küpeli, “Bu kapsamda NACE Kodu’na
göre havacılık, ilaç, sağlık, savunma sanayi, beyaz eşya, otomotiv, raylı sistemler,
robotik, bilişim, otomasyon gibi yüksek teknoloji sektörlerinin, orta-yüksek teknoloji
sektörleri ile sadece gıda sanayiinde seçilmiş bazı alt dallardaki yatırımlar ile
OSB’lerde yapılacak tüm yeni yatırımlara daha önce 90’lı yıllarda uygulanan ve çok
başarılı bir etki gösteren makine alımlarındaki KDV+10 puan desteği tekrar acilen
geri getirilmelidir” diye konuştu.
Ek olarak belirtilen bu sektörlerde OSB’lerde yapılacak yeni yatırımlar için belli
sayının üstünde istihdam sağlaması ve bunun korunması şartıyla işletme
dönemindeki elektrik ve doğalgaz gibi enerji tüketim bedellerinin sektörün önemine
göre belirli süreler için devlet tarafından karşılanmasının sağlanması gerektiğine
dikkat çeken Küpeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sanayicimizin yatırım yapma
isteğini artırmamız gerekir. Ne kadar fazla yeni sanayi yatırımı yapılması sağlanırsa,
o kadar hızla bu krizi atlatır ve işsizliğe çare üretiriz. Bu dönemde yatırım yapan
firmaların KDV alacakları çok daha hızlı firmalara nakit olarak ödenmeli, buna ilişkin
prosedürler basitleştirilmeli veya firma tercihine göre mahsuplaşma işlemleri çok
daha hızlı tamamlanmalıdır.”
“Tüm sektörler 'mücbir sebep'e girsin"
EOSB Başkanı Nadir Küpeli, koranavirüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra, ilk olarak
bu salgından ciddi oranda etkilendiği göz önünde bulundurulan bazı sektörlerin
mücbir sebep kapsamına aldığına dikkat çekti. Küpali, “Ancak görüldüğü gibi salgının
etkisi iş yaşamında sadece bazı sektörleri etkilemenin çoktan dışına çıkmış durumda.
Tüm sektörler bu salgıdan çok ciddi oranda etkileniyor. O yüzden devletimizden en
önemli beklentimiz tüm sektörleri mücbir sebep kapsamına almasıdır. Devlet
tarafından sağlanan tüm desteklerin sektörel ayrım yapılmadan tüm sektörlere eşit
biçimde uygulanmasını bekliyoruz. Uygulamadaki gecikmeler her geçen gün bazı
sektörlerde geri dönülemez hasarlara ve işletme kayıplarına yol açacaktır.
Devletimizin bundan önce olduğu gibi, bu konuda da gereken adımları atarak, tüm
sektörleri mücbir sebep kapsamına alacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Normalleşme takvimi belli oldu. Kapalı mekanlar ne
zaman açılacak? İşte kapalı mekanların açılma
tarihleri
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Okul, AVM, spor salonları, cami, restoran (Restoran) ve barlar ne zaman
açılacak soruları en çok aranan sorular arasında yer alırken normalleşme
takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan
kabine toplantısının en önemli başlığı normalleşme takvimiydi. Peki kapalı
mekanlar ne zaman açılacak? sorusu cevabını buldu mu? İşte tüm detaylar
haberimizde…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma
kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda
hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor. Ancak bayram sonrası
normalleşmenin, “yüzde 100 normalleşme” olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı
ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle
kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak. İşte Milliyet'ten Kıvanç El'in
haberi...

ERDOĞAN DÖNEM DÖNEM AÇIKLAYACAK
Tüm alanlarda ortaya çıkan planlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından
dönem dönem açıklanacak.
AVMLERİN NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ OLDU
İlk aşamada AVM’lerde bulunan mağazaların mayıs ortasında açılmaya
başlayabileceği ancak AVM’lerdeki restoran ve çocuk oyun alanları İçişleri
Bakanlığı kararıyla açılabilecek.
RESTORAN VE BARLAR
AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek
açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre
daha açılmayacağı belirtiliyor.
SPOR MERKEZLERİ
Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.
KONSER, TİYATRO
Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser,
tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.

OTELLERE SERTİFİKA
Dünyada ilk kez uygulanacak sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal
mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor.
SEYAHAT YASAĞI
Seyahat yasağının bayram sorası da bir süre daha sürmesi ancak izinlerin
kolaylaştırılması planlanıyor.
OKULLAR
Okulların da yaz aylarında açılmayacağı ifade ediliyor.
CAMİLER
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazının önlemler alınarak kılınabilmesi
için çalışma yaptığı ancak buna izin verilmesinin “şu aşamada” pek mümkün
olmadığı değerlendiriliyor. Diyanet’in camilerde aralıkların korunabileceği,
bahçelerde önlem alınabileceği yönünde taahhütler verdiği öğrenildi.
KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Korona virüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin
belli saatlerde ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açılması
değerlendirilen maddeler arasında.
NORMALLEŞME TAKVİMİNDE 4 AŞAMA İZLENECEK
4 aşamalı normalleşme haritası izlenecek:
Buna göre aşamalar şu şekilde öngörülüyor:
Aşama 0 (Hazırlık dönemi) 4-26 Mayıs 2020
Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020
Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020
Aşama 3: 1 Ocak 2021-Kovid 19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih

Anket şirketi açıkladı: AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, Babacan, Davutoğlu'da
son durum
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlara göre AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Tayyip
Erdoğan'da son durum ne? İşte detaylar...
Kişisel Twitter hesabından son anket sonuçlarını yayınlayan Avrasya Araştırma
Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları araştırmada siyasi partilerin oy oranlarını,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan ilgiyi ve ekonomik bazı konuları
konu edindi.
Araştırma 36 il ve bunlara bağlı köy ve mahallelerde 2 bin 460 kişi ile CATI
yöntemiyle, 21-22-27-28 Nisan tarihlerinde yapıldı.
AKP VE MHP'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ
"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" şeklinde yöneltilen soruya
katılımcıların verdiği cevaplara göre kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuçlar
şöyle:
AKP: Yüzde 34
CHP: Yüzde 28
İYİ Parti: Yüzde 11
MHP: 8.9
Deva: Yüzde 2.7
Gelecek Partisi: Yüzde 2.4

ERDOĞAN'A İLGİ DE CİDDİ ANLAMDA AZALDI
Diğer yandan “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a
oy verir misiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde katılımcıların yüzde 38.9’u
‘Evet’ derken yüzde 44,5’i se ‘Hayır’ cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde
10,7’si ‘Diğer adaylara bağlı’ yanıtını, verirken 5,9’u ise soruyu yanıtsız bıraktı.
ERDOĞAN BAŞARISIZ
Kemal Özkiraz tarafından açıklanan ankette dikkat çeken bir diğer soru ise
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılı
buluyor musunuz?” sorusu oldu. Ankete katılanların yüzde 41,9’u bu soruya
‘Evet başarılı buluyorum’ cevabını, yüzde 52,2’si ise ‘Hayır Başarılı bulmuyorum’
cevabını verdi.
Özkiraz’ın ankete ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Soru: Koronavirüs salgını sırasında hane halkı gelirinizde salgından kaynaklı
olarak bir değişim oldu mu?
Gelirimiz azaldı - yüzde 53,6
Gelirimiz değişmedi - yüzde 45,1
Gelirimiz arttı - yüzde 1,3

Soru: Hükümetin salgın nedeniyle yapmış olduğu ekonomik destekleri yeterli
buluyor musunuz?
- Evet - yüzde 32,1
- Hayır - yüzde 67,9
Yaşadıkları İl merkezi ve ilçe belediyeleri için salgın politikası memnuniyet
oranları
Cumhur ittifakı belediyelerinden memnun olanlar - yüzde 54,7
Millet ittifakı belediyelerinden memnun olanlar - yüzde 59,8

Alaattin AKTAŞ
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Bir tatil köyü yalnızca tatil köyü
değildir!
Türkiye geçen yıl ödemeler dengesi kapsamındaki tanıma göre 254.5
milyar dolar döviz geliri elde etti. Döviz gideri ise 245.8 milyar dolarda
kaldı ve böylece cari işlemler dengesinde 8.7 milyar dolar fazla verildi.
Bir yıldaki 254.5 milyar dolarlık döviz gelirinde en büyük pay 182.3 milyar
dolarla ihracatın. İkinci sırada 29.8 milyar dolarla büyük kısmı turizm
olmak üzere seyahat geliri bulunuyor.
Üçüncü sırada ise 25.3 milyar dolarla taşımacılık geliyor. Bu üç kalem
dışındaki gelirlerin toplamı ancak 17 milyar dolar.
Nereye geleceğimiz belli; turizme...
Önceki gün turizm sektörünün nasıl bir darboğaz içine girdiğine
değinmiştik. Bugün aynı konuya devam edecek; ama şimdiye kadar pek
irdelenmeyen bir yöne odaklanacağız.
Aslında hemen her sektördeki işletme için geçerlidir ama
turizmde etrafını etkileme, yani mal ve hizmet alma çok daha
belirgindir.
Dünyada bir tek işkolu kalmadı ki üretiminin tümünü kendisi yapıyor
olsun.
Boya üreten kimyasal alır, teneke ya da plastik kutu alır; kola üreten şişe
alır; buzdolabı üreten metal alır, plastik alır; otomobil üreten kapı kolu
alır, lastik alır; pencere üreten cam alır; alır da alır...
Peki hiç düşündünüz mü bir turistik tesis neler alır?

Aslında bir turistik tesisin almadıklarını, kullanmadıklarını sıralamak daha
kolay sayılır.
Batarlarsa batsınlar denilemez
Önceki gün Antalya'dan turistik bir tesis sahibinin sektörün ne kadar zor
durumda olduğuna ilişkin görüşlerini aktarınca "Bir yatağa 500 lira, 600
lira almayı biliyorlar, batarlarsa batsınlar" diye tepki gösteren okurlar
oldu. Bu fiyatlar elbette tartışılabilir, eleştirilebilir. Ancak, böyle bir tesiste
kalmak tercihtir, kimse buna mecbur değil.
Hem eğer fahiş fiyatı eleştireceksek zorunlu olarak tükettiğimiz mal ve
hizmetlerin fiyatına odaklanmak daha iyi bir tercih olur.
Ayrıca hangi sektörde olursa olsun, bir tesisin kapısına kilit vurması
yalnızca o tesisin sahibini ilgilendirmez. Bu durumdan en çok canı
yananlar orada çalışanlar olur. Sonra da bu tesise ara mal, hammadde
ve hizmet sağlayanlar zarar görür.
Dönelim yine turistik tesislere... Bu tesisler yalnızca hizmet üretiyor. Her
şey satın alınıyor, binlerce kişiye yemek yapılıyor, her gün binlerce
kişinin havlusu-çarşafı değiştiriliyor, binlerce kişiye alkollü-alkolsüz
içecek ikram ediliyor.
Acaba bir tatil köyü bir sezonda neler alıyor ve ne kadar alıyor?
Antalya'da bulunan yaklaşık 600 odalı ve binden fazla yatak kapasiteli bir
tesisin bir sezonda neler tükettiğine baktık. 2019 yılı tüketiminden birkaç
örnek verelim:
"300 tondan fazla et ve balık, 200 ton kadar bal, reçel ve tatlı, 210
bin dolayında kutu ve şişe olarak alkollü içki, 2.2 milyon adet
alkolsüz içki, 650 bin adet kadar buklet ürün denilen konukların özel
tüketimine sunulan sabun, duş jeli, şampuan gibi ürünler, 7.8
milyon kwh elektrik ve yaklaşık 280 bin metreküp su."
Ürün bazında da birkaç örnek vermekte yarar var:
"29 ton kavun, 62 ton karpuz, 24 ton kuru soğan, 69 ton domates, 22
bin adet semizotu, 17 ton limon, 854 bin adet yumurta, 117 bin adet
200 gramlık ayran, 9 ton kaşar peyniri, 34 bin adet üçgen peynir, 16
ton pirinç, 1 milyon 21 bin adet poşette toz şeker, 328 bin adet

poşette esmer toz şeker, 43 bin adet ekmek, 59 ton böreklik un,
yaklaşık bir milyon şişe bira, 1 milyon 373 bin adet yarım litrelik su,
340 bin adet eldiven, 166 bin adet 72'li tuvalet kağıdı, 49 bin adet
anahtar kabı, 3 ton çimento, 3 bin 300 metre kablo, 2 ton seramik
yapıştırıcı, 14 bin adet vida."

Tam listeyi linke tıklayarak görebilirsiniz.
Antalya yöresinde oda ve yatak kapasitesi bu düzeyde, hatta daha büyük
çapta en az 100 tatil köyü var. Varın hesaplayın bu tesislerin toplam
tüketimini.
Kaldı ki turistik tesisler yalnızca Antalya'da değil... Ve turizmdeki sıkıntı
da yalnızca Antalya bölgesiyle sınırlı değil...
Tüm Türkiye'yi düşünün, ortaya müthiş sayılar çıkıyor. Bu tesisler iş
yapamadığında kaybedenin yalnızca bir ayağında buraların sahipleri var.
Üstelik onlar kendilerini bir şekilde kurtarır diye düşünmek de pek yanlış
olmaz.
Dedik ya oralarda çalışanların durumu ne olacak?
Ve bu tesislere mal ve hizmet sağlayanların içine düşecekleri ekonomik
zorluk?
Hep vurguluyoruz, ekonomide de kaplar bileşiktir. Kaplardan birinde
kaçak varsa bundan diğerleri de mutlaka etkilenir.

Abdulkadir Selvi
9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kritik karar 18 Mayıs’ta
30 Nisan 2020

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti.
Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek.
Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?
Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi
günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma
yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması
gereken iki tarih var.
Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı
kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?
Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü
başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa
çıkma yasağı söz konusu mu?
Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu
toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık
yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler
yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün
olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak
olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek.
Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma
yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye
devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.
KORONAVİRÜS DİPLOMASİSİ
KORONAVİRÜS birçok alışkanlığı altüst etti. Artık uluslararası zirveler,
Bakanlar Kurulu toplantıları telekonferans yöntemiyle yapılıyor.
Koronavirüsün bir etkisi de diplomasiye oldu. Nükleer silahlar nedeniyle
kriz yaşamayan müttefik ülkeler arasında maske krizinin patlak

verdiğine tanık olduk. Bu olumsuz yönüydü. Koronavirüs diplomaside
ise yeni bir alan açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Zaten
bir süredir çok önemli bir koronavirüs diplomasisi
yürütüyor. Erdoğan’ın, ABD’ye gönderilen sağlık yardımı
vesilesiyle Trump’a yazdığı mektup da bu anlamı taşıyor.
1- ABD İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ
AMAÇLIYOR: Mektubundaki, “Bu süreçte ülkemin ABD’nin güvenilir ve
güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam
edeceğine emin olabilirsiniz” cümlesiyle buna vurgu yapıyor.
2- KONGREYE MESAJ: Türkiye’nin kriz dönemindeki yaklaşımının
ABD kongresi ve basını tarafından iyi kavranması gerektiğine
inandığını belirtiyor.
3- TRUMP’LA GÖRÜŞME SİNYALİ: Erdoğan, pandemiden sonraki
dünyanın inşasında güçlü işbirliğinin devam etmesinin önemine
değiniyor. “Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı
olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum” sözleriyle Trump’la yeni bir
görüşmenin kapısını aralıyor.
Koronavirüsten sonra yeni bir dünya kurulacak. Erdoğan, yeni dünyayı
inşa eden liderlerden biri olmayı hedefliyor.
AFRİN’DEKİ PATLAMADA ASIL HEDEF
KORONAVİRÜS gündemi belirlediği için Afrin’de PKK-YPG’nin sivillere
yönelik katliamı yeterince tartışılmadı. Oysa PKK, ne koronavirüs
tanıyor ne de ramazan. Afrin’de 11’i çocuk olmak üzere 44 kişi hayatını
kaybetti.
Afrin’deki saldırı sembolik anlamlar taşıyor.
1- TALİMAT MAZLUM KOBANİ’DEN: Afrin’deki saldırının talimatının
doğrudan Mazlum Kobani’den geldiği tespit edildi. Çünkü eylemi
planlayanlardan bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sorgusu
sürüyor. Mazlum Kobani ismi ise önemli. Hatırlarsanız,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da Başkan Trump ve ABD’li
senatörlerle görüşmesinde Mazlum Kobani’nin gerçek kimliğini ortaya
koyan bir video izletmişti. ABD’li bir grubun barış elçisi olarak
pazarlamaya çalıştığı Mazlum Kobani’nin elinde Afrin’deki patlamada
hayatını kaybeden 11’i çocuk 44 sivilin kanı var.
2- BOMBAYI PATLATAN YAKALANDI: Afrin’deki saldırıdan sonra
yakalanan teröristin sıradan biri olmadığı tespit edildi. Uzaktan
kumandanın düğmesine basarak bombalı aracı patlatan kişi.
3- ASIL HEDEF NERESİYDİ?: Bomba yüklü tanker Afrin’in en kalabalık
yerlerinden birinde patlatıldı. Ancak asıl hedefin hükümet binası olduğu

ortaya çıktı. Hükümet binasının önemi ne? Elbette ki hükümet binasına
bombalı bir aracın girmesi çok daha büyük ses getirirdi. Ancak ondan
da öte bir anlamı var. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtı hükümet
binasına Türk bayrağının çekilmesiyle sona ermişti. Sosyal medyada
videoları var. Örgütün paçavrası indirildikten sonra Türk bayrağı
çekiliyor. PKK-YPG bombalı araçla işte burayı hedef alıyor. Ama erken
patlatıyorlar.
NUMAN KURTULMUŞ’TAN MEDENİYET EKSENLİ İNŞA
KORONAVİRÜSTEN sonra dünyanın artık eskisi gibi olmayacağı
söyleniyor. Ancak yeni dünya neye göre şekillendirilecek? Değerler
üzerine mi inşa edilecek, yoksa güç eksenli bir dünya mı olacak?
Bu konuda yoğun bir tartışmanın yaşandığı bir süreçte AK Parti Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ isimli
kitabı elime ulaştı. Kurtulmuş ilkeleri, değerleri esas alan bir yeniden
inşa öneriyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde insanlığa önemli bir
katkı yapan Türkiye’nin yeniden inşa sürecinde de söyleyecek çok sözü
olduğunu görüyorum. Numan Kurtulmuş’un medeniyet eksenli bir
dünya öneren kitabı da onlardan biri...

Kısır tartışmalar panik yaratıyor
Esfender KORKMAZ

30 Nisan 2020
Dünya Bankası, küresel virüs krizi nedeniyle arz ve talepte dramatik düşüşler olduğunu
açıkladı. 2018 baz yılına göre, Dünyada son iki ayda enerji fiyatları 90'dan 50'ye, metal eşya
fiyatları da 95'ten 78'e geriledi. Dünya Bankası'na göre, petrol talebindeki düşüş, önceki
küresel durgunluklardan daha yüksek oldu. Öte yandan gıda fiyatları daha istikrarlı seyretti.
Ancak bazı ülkeler ticaret kısıtlamalarına gittikleri ve stoklar için aşırı alım yaptıklarından gıda
Dünya güvenliği ile ilgili endişeler arttı.
Kesin olan; küresel kurumlar ve hükümetler, ister komünist Çin olsun ister despot rejimler
olsun, isterse de demokratik liberal dünya olsun olağanüstü durumlara karşı yeteri kadar
organize olmamışlar.
Öte yandan açıklanan verilere göre, bizim kriz sürecinden en fazla zarar gören ülkeler
arasında olacağımız anlaşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan
Nisan ayı Ekonomik Güven endeksi, Mart ayına göre yüzde 44.1 oranında, geçen 2019 yılı
Nisan ayına göre ise yüzde 42 oranında düştü.

Ekonomik güven endeksinde 100 güven sınırını gösteriyor. 100 üstü güveni ve 100 altı
güvensizliği gösteriyor. Güven unsuru ekonomik gidişatın temel belirleyicisidir. Aynı zamanda
güven endeksleri beklentileri ifade ediyor.. Beklentiler de ekonomik gidişatı belirliyor.
Nisan ayında Ekonomik Güven endeksinin 51.3'e gerilemesi üretici ve tüketici güveninin dip
yaptığını gösteriyor. Ayrıca, güvenin dip yapması bu yılın ikinci çeyreğinde GSYH'da da şok
düşüş yaşayacağımızın bir işareti oluyor.
Sektörel düzeyde yapılan anketlerde tüketiciler hane halkının içinde bulunduğu maddi
durumun kötü olduğunu, üreticiler de satışların ve faaliyetlerin düşük kaldığını
açıklamışlardır.
Bu gidişatı tersine çevirmek mümkün değil, ancak en az maliyetle atlatmamız mümkündür.
Bu alanda tıp mensupları ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bu olağanüstü durumda
ekonomik anlamda halk birlik içinde çözüm umarken, siyasi tartışmalar, Cumhurbaşkanının
CHP genel başkanını suçlaması, CHP'den giden cevaplar durup dururken Diyanet İşleri
Başkanı'nın tartışma yaratan konuşması ve bu çerçevede tartışmalar halkın moralini daha çok
bozuyor ve paniğe neden oluyor. ABD'ye maske gönderdik haberini duyupta maske
bulamayanlarda da maalesef daha çok panik oluşuyor. Bu panikler ekonomik gidişatı da
bozuyor.
Siyasi partilerin bu olağanüstü durumlarda bir araya gelip, ekonomik çözümler üretmesi
gerekir. İktidar partisinin de artık algı yaratmak üstüne politika yapmaması gerekir. Çünkü bu
ortamda ters tepiyor.
İYİ Parti, ekonomik program yaptıklarını ve bunu istenirse verebileceklerini açıkladı.
Ancak doğrusu ekonomik çıkış planı veya programı için bütün partilerin bir araya gelmesidir.
Dahası bir araya gelseler de kendileri böyle bir program yapamazlar. Zira her partinin
ekonomik anlayışı farklıdır. Yapılması gereken bütün partilerin evet diyeceği
teknokratları seçerek çıkış programını onlara yaptırmak olmalıdır. Ayrıca bu programı
yasalaştırarak uygulamada siyasi iktidarın değişiklik yapmasını önlemek gerekir.
Böyle bir adım atabilirler mi? Belki bu defa şeytanın bacağını kırarız. Ancak, uygulama gerekli
olsa da zor görünüyor.

İbrahim Kahveci
The Mask!
15

Hafızam iyi olmamasına rağmen komik izler bırakan bir filmdi. Jim
Carrey başrolde oynamıştı. Filmin ana konusu maske takan kişinin
maske sonrası alt duygularını açık etmesiydi.
Kısaca derinlerde yatan duyguları harekete geçiriyormuş maske.
Bugün maske konusu hayli önemli hale geldi.
Ülke olarak son maske postasını ABD’ye yolladık.
İki yüzlü Batı Medeniyetini adeta maskeye boğduk. Önce İtalya, sonra
İngiltere... Ve toplamda 36 ülke demişlerdi.
Bizim maskeye ihtiyacımız yok.
Çünkü biz mert ve söylediğinin arkasında duran bir Milletiz.
‘Dün dündür bugün bugündür’ söylevi sadece rahmete ermiş eski bir
siyasi liderliğin görüşüydü.
Yoksa bir dava, bir beka sorunu asla değişim göstermez.
“Devlet Millete karşı işlenen suçları affedemez” dediğimizde
inancımızdan gelen bu ilkemiz bize maske ihtiyacı oluşturmaz.
O nedenle maskeleri iki yüzlü Batı Medeniyeti ülkelerine postalıyoruz.
Açıklama: “İki yüzlü Batı Medeniyeti” söylemi ülkemizde en çok hangi
kesim tarafından kullanıldığı aşikardır.
***
Önceki gün bir vatandaşımız cep telefonunu rehin vermiş.

Rehin verilen cep telefonu karşılığında satın aldığı benzin ile de kendini
yakarak intihar etmiş.
Fotoğraf epey yürek yakıyordu.
Fırat’ın kenarındaki koyun bizim inancımız ile ilgili olabilir.
Amma bizim ülkemizde birileri açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten intihar
ediyorsa işte o zaman bize de maske lazım.
En azından bu dünyada günahımızı örtmek için hepimize birer maske
lazım. Çünkü bu tür günahlardan hepimiz toplum olarak sorumluyuz.
***
Uzun bir süredir bahsettiğim bir konu daha var.
Ali-Cengiz oyununu nasıl bu kadar iyi becerebiliyoruz.
Oysa referansında inanç dünyasının çok derin eğitim ve disiplini
olduğunu belirtenlerden çıkıyor bu oyunlar.
Nerde öğreniliyor bu yöntemler?
İnanç dünyasının öğretilerinin tam tersi bir bilgi düzeyi.
İnanç dünyasının tam da mücadele ettiği, yasakladığı yöntemler.
Mesela kimin aklına gelirdi dış ticaret açığını düşük göstermek için
ithalatın bir ay sonraya ertelenmesi? İthalatın kırmızı kurallarla sıkı
denetime alınması...
Pes dedirtecek işler.
İşte maske burada da bize lazım.
Adana’da polis kuruşunu ile ölen vatandaşımızın durumu...
İşte burada bize lazım maske.
Çalışmak için 20 yaş altında olmasına rağmen evden çıkmak zorunda
olduğu için polisten kaçan evladımız...
Ama asıl kalbinden vurulan bu evladımız karşısında ahlakının en iğrenç
noktasından vurulan davamız.

-Efendim kaçarken ayağından vurulmuş.
-Yok efendim kaçtıysa kurşunu hak etmiş. Vs vs iğrençlikler.
İşte asıl bunun için bize maske lazım.
Asıl bu cahilliği örtmek için maske lazım
Asıl yoksulluğu kader olarak belirlemiş tabana maske lazım.
Kısaca bize maske lazım ama salgın için değil
Bize maske lazım utançlarımızı örtmek için... Oyunlarımızı
göstermemek için...
***
Umarım maskesiz günlere en kısa sürede ulaşırız.
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Rusya ve ABD ile mukayese edilirse
Türkiye salgını az hasarla atlatıyor
Koronavirüs salgınını en hafif atlatan ülkelerden biri biz olabiliriz. Gerçi bu
konuda yargıda bulunmak için erkendir. Neticede Türkiye'de de yüzbinlerce kişi
ve sayısız işletme, gelirlerinden yoksun kaldı. Devletin yardımları bunlara ne
kadar ilaç olabilir ki? Ayrıca muhtasar vergi beyannamelerini ve ödenekleri
tahsil etmekte acele davranan bazı vergi daireleri, Hükümetin uyarılarını göz
ardı ediyorlar. Böylece gelirleri sıfırlanmış mükelleflerin vergilerini hemen
ödemeleri için onlara vergi daireleri tarafından baskı yapıldığı şeklinde haberler
geliyor.
Henüz vakit erken
Başta da söylediğim gibi bu salgını hafif atlatmış da olabiliriz. neticede bir
Anayasal kriz söz konusu değil. Başkanlık Sistemi mükemmel çalışıyor.
Problemler teşhis edildiği anda bunlara çözümler de üretiliyor. Ama mesela
Rusya'da durum farklı. Geçen hafta Star'da yazan Sevil Nuriyeva İsmayilof,
Putin'ın tasarladığı ve onun bir kez daha başkan seçilmesini sağlayacak
Anayasa değişikliğinin salgın yüzünden gündemden düştüğünü yazmış ve
şöyle demişti:
Anayasa oylaması askıda
"Bazı eksperlere göre anayasa oylaması meselesi, böyle ekonomik ortamda
ertelenebilir veya olmayabilir. Tabii ki muhaliflerinin en büyük arzusu bu idi.
Koronavirüs ve onunla mücadele yöntemleri muhakkak ki razı olmayan halkın
gözünde, hükümet yöneticilerini de etkileyecek türden."

Mişustin ve Sobyan
"Başbakan Mişustin, mesela bu salgından siyaseten yara alacak gibi durmakta.
Putin için sonunda başarısızlık olursa, Mişustin'in üzerini çizmesi iyi bir taktik
olurdu. Başka taraftan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyan'ın ismi
giderek parlamaya başladı. Nedenini sorarsanız Moskova ve etrafına ciddi
yardım kampanyası sürecini iyi yönetmekte."
Bu arada dün bir açıklama yapan Putin ise küresel enerji piyasalarının daha
önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştığını ancak mevcut durumun bugüne
kadar hiç yaşanmadığını söyledi.
Amerika çok zorda
Koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'nin de fena vurdu. Ölü sayısı
Vietnam savaşındaki kayıpları geçmiş durumda. 26 milyon kişinin işsiz kaldığı
ve yüzde 5 oranında ekonominin küçüldüğü Amerika'da yılın sonundaki
başkanlık seçiminin sonucu çok merak ediliyor.

