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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
30 Temmuz 2021 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine 

İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı 

Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 

2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 

2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 4311) 

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI 

–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın 

Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2021/374) 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI 

–– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın 

Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2021/375) 

ATAMA KARARLARI 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/364, 365, 

366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373) 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI 

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar 

 

YÖNETMELİKLER 

–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (Karar Sayısı: 4313) 

–– Türkiye Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları 

ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ 

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2018/9416 Başvuru Numaralı Kararı 
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KDV desteği ve TL'de stopaj indirimi 

devam edecek 
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran 

indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz ve Türk Lirası 

mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna 

kadar uzatıyoruz" dedi. 

 
Pandemi sürecinde devreye alınan KDV indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatılırken, 

TL mevduata uygulanan stopaj indirimi eylül ayına uzatıldı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Salgından 

olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, 

ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran 

indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi. 

Bakan Elvan ayrıca, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini 

Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini 

artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" paylaşımında 

bulundu. 
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 

Enflasyonla mücadelede yalnız kaldık 
Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 

14,1'e çıkardı. "Enflasyon davranışları bozuldu, TCMB yalnız kaldı; 

eşgüdüm gerekli" diyen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonla 

mücadeleyi vatandaştan, firmalara odalardan kurumlara herkesin 

içselleştirmesi gerektiğini vurguladı. 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunda, 

yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e çıkardı. 2022 yılsonu için 

yüzde 7,5 olan enflasyon tahminini yüzde 7,8 olarak revize eden Merkez Bankası, 

2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu. 

Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2021 3’ün tanıtımı için TCMB Başkanı Şahap 

Kavcıoğlu Banka İdare Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kavcıoğlu, ekonominin 

yılın kalanında genel görünümünün olumlu olduğu yönünde mesajlar verdi. 

Enflasyonla mücadele konusunda ise Merkez Bankası’nın “üstüne düşen her şeyi 

yaptığını” belirterek, enflasyonla mücadelede halktan şirketlere, kamu yönetimine 

kadar geniş bir yelpazede davranışların değişmesi gerektiğini vurguladı ve “Merkez 

Bankası enflasyonla mücadelede yalnız kaldı” ifadesini kullandı. 

Şahap Kavcıoğlu, “Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede yalnız kalması”na 

yönelik ifadesinin bağlamını ise “sadece para politikası ile enflasyonla mücadelenin 

mümkün olmaması” olarak çizdi. Kavcıoğlu şunları söyledi: "Enflasyonla ilgili piyasa 

davranışları bozulmuş durumda. Bunun kontrol edilebilir hale gelmesi için ortak 
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mutabakatın sağlanması lazım. Enflasyon konusunda TCMB yalnız kalmış durumda. 

Sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi 

sürdüreceğiz ama toplumsal mutabakat anlamında bütün odaların, etkin kurumların 

aktif olması ve destek vermesi lazım. Çünkü bugün piyasada oluşan fiyatlama, 

enflasyonu doğru şekilde yansıtmıyor. Bizim çalışmalarımız var, bunları da ileride 

paylaşacağız. Emtia fiyatlarından, döviz kuru geçişkenliğinden kaynaklandığı 

söyleniyor ama buna baktığımız zaman hiç ilgili olmayan sektörlerde de fiyat 

artışlarını görüyoruz. Para politikası konusunda bizi eleştirmeye devam edin, sorun 

yok ama enflasyonla mücadelemizde bizi desteklemeniz ve diğer bu mücadele içinde 

olması gereken kurumları da öne çıkarmanızı rica ediyorum. Bunun ülke açısından 

çok önemli olduğunu düşünüyorum." 

Merkez Bankası Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelede yapısal unsurlara işaret ederek, 

katılığın önlenmesi için rekabetin güçlendirilmesi, toplumsal davranışların değişmesi 

ve mikro düzeyde politikalar geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı. 

"Zamlar, TL’deki kaybın üzerinde" 

Kavcıoğlu, sıklıkla tartışılan üretici fiyatları artışı ile tüketici fiyatları artışları arasındaki 

farkın üretici fiyatları lehine yüksek olduğu, bunun da nihai olarak tüketici fiyatlarına 

yansıyacağına yönelik görüşlerin eksik değerlendirmeye dayandığını, tüketici fiyatları 

içinde hizmet ve vergilerin de bulunduğunu oysa üretici fiyatları endeksi 

hesaplanırken vergilerin konulmadığını belirtti. Kavcıoğlu, geçişkenliğin olduğunu 

ancak sınırlı kaldığını anlattı. Bankanın, enflasyonun düşmesi noktasında para 

politikasının gereklerini son derece önemli ve sıkı şekilde yerine getirdiğini belirten 

Kavcıoğlu, ancak yılbaşından beri yapılan zamlarla Türk lirasının değer kaybı 

arasında müthiş bir ayrışma olduğunu, zamların, Türk lirasındaki değer kaybının 

üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. 

“Sıkı duruş meyvelerini verdi” 

Başkan Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının devam ettiğini 

ve bunun değişmesinin enflasyon verileri ile enflasyon beklentilerine bağlı olduğunu 

kaydetti. Politika faizinin enflasyonun üzerinde olması uygulamasının devam 

edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, “Türkiye olarak baktığımızda biz daha önce cari 

işlemler nedeniyle başladığımız sıkı para politikası duruşunun etkilerini görmeye 

başladık. Yılın son çeyreğinde enflasyonun belirgin bir şekilde düşüşe geçeceğini 

düşünüyoruz. Dünyada bu yükselme eğiliminde. Sıkı para politikası duruşumuz 

meyvelerini vermeye başladı, bütün küresel risklere rağmen bunu sürdürmeye devam 

edeceğiz.” dedi. Soru cevap bölümünde de Merkez Bankası’nın faizlere yönelik 

artırma ya da düşürme yönünde net bir şey söylemesinin mümkün olmadığını, 

verilere göre Para Politikası Kurulunun karar aldığını hatırlatan Başkan Kavcıoğlu, 

faizin yönüne yönelik mesajın yılın son çeyreğindeki enflasyon seyri ve diğer veriler 

ile beklentilere göre kararlar alınacağını vurgulamak olduğunu söyledi. 
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TCMB III. ENFLASYON RAPORU 

(Tahmin %) Önceki 2021 2022 

HAM PETROL FİYATI 64.4 69.6 69.4 

GIDA ENFLASYONU 13 15 10.1 

TÜFE 12.2 14.1 7.8 

  

“Büyüme ikinci çeyrekte yüksek olacak” 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomik görünüme yönelik 

değerlendirmesinde, Türkiye’nin 2021 ikinci çeyreğinde yüksek oranlı büyüme 

gerçekleştireceğini ve yılın geri kalanında cari işlemler hesabında fazla verilmesini 

beklediklerini kaydetti. Dış ticaret, talep, yatırım gibi unsurlar açısından yılın ikinci 

yarısının daha dengeli bir büyümeye işaret ettiğini belirten Kavcıoğlu, talebin ılımlı 

seyretme eğiliminde olduğunu, dış ticaretteki iyileşmenin Nisan raporuna kıyasla 

daha iyi seviyelerde bulunduğunu, turizm gelirlerinin de yıl sonunda 20 milyar doların 

üzerinde oluşmasını beklediklerini açıkladı. 

Enflasyon görünümüne yönelik olarak yılın son çeyreğinde belirgin bir düşüş 

beklendiğini kaydeden Merkez Bankası Başkanı, yaz aylarında enflasyonda oynaklık 

gözlenebileceğini ancak mevcut politika sıkılığının bu oynaklığı engelleyebilecek 

düzeyde olduğunu vurguladı. Sıkı para politikasının enflasyonla mücadele açısından 

risklere karşı önemli bir tampon işlevi gördüğünü, enflasyonun 2023 sonunda orta 

vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı tahmin edildiğini, 

kademeli bir gerileme beklendiğini vurgulayan Kavcıoğlu, enflasyonun belirleyicisi 

olan mevcut görünümün arızi unsurlarının etkisini son çeyreğe kadar kaybetmesini 

beklediklerini anlattı. 

Gıda enflasyonu beklentisi yüzde 15’e çıktı 

Mevcut enflasyon görünümüne yönelik olarak negatif tarafta, petrol fiyatlarını, gıda 

fiyatlarını, ithalat fiyatlarını, ülke risk primi ve döviz kuru oynaklığını, metal fiyatları ve 

kur artışının temel mal grubundaki fiyat yükselişlerine neden olmasını gösteren 

Şahap Kavcıoğlu, bu görünüm ışığında petrol fiyatları varsayımını 2021 için 64 

dolardan 69,6 dolara yükselttiklerini, gıda enflasyonu varsayımını 2021 için yüzde 

13’ten yüzde 15 ve 2022 için yüzde 10,1’e yükselttiklerini belirtti. 

KRİPTO PARA, İSTATİSTİK İLE REESKONT KREDİSİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu “kripto para” olarak da adlandırılan dijital 

para, dijital varlık çalışmasını Eylül ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını 

açıkladı. Kavcıoğlu tamamlanınca pilot kullanımın gerçekleşeceğini bildirdi. Başkan 

Kavcıoğlu, şirketlerin kısa vadeli borç verilerinin hesaplanmasına yönelik yenilikler de 

yapılacağını, uluslararası metodolojiye uygun bu değişikliklerle döviz ihtiyacı, varlık 

ve yükümlülüklerin daha net ortaya konulacağını ve böylece reel sektörün dış 

finansman ihtiyacına yönelik daha iyi data elde edileceğini bildirdi. 
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Yeni swap anlaşmaları için çalışılıyor 

Merkez Bankasının rezervlerini artırmaya yönelik yeni swap anlaşmaları için 

çalışıldığını, Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği ülkelere odaklanıldığını belirten 

Kavcıoğlu, döviz biriktirme araçlarından biri olan reeskont kredilerine yönelik de 

çalıştıklarını kaydetti. 

KAVCIOĞLU, GAZETECİLERLE SOHBET ETTİ: 

20 milyar dolarlık döviz TL’ye döndü 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, toplantının ardından gazetecilerle sohbet 

etti. Kendisinin göreve başlamasının ardından 20 milyar dolar tutarında dövizin TL’ye 

döndüğünü belirten Kavcıoğlu, bunun önemli bir tutar olduğunu, hem bireylerin hem 

de şirketlerin daha fazla TL’ye dönmesinin Merkez Bankasının da elini 

güçlendireceğini belirtti. Kavcıoğlu, ekonomiye yönelik mesaj veren uzmanların da 

zaman zaman yanlış veriler sunabildiklerini, TL’ye güveni negatif etkileyebildiklerini 

kaydetti. 
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Vatandaşların döviz mevduatı 1,8 

milyar dolar arttı 
Yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatları 16 Temmuz 

haftasında yaklaşık 1,8 milyar dolarlık artışla 230 milyar dolara tırmandı. 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir 

önceki hafta 228 milyar 232 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 

Temmuz ile sona eren haftada 229 milyar 999 milyon dolara geldi. 

Döviz hesaplarında yaşanan yükselişin 911 milyon doları bireysel hesaplarda; 85 

milyon doları ise tüzel kişi hesaplarında gerçekleşti. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/07/29/226-7oWL.png
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Bakan Bilgin: Pandemide 8 milyon 

kişiye 57 milyar lira destek ödemesi 

yapıldı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi döneminde 

yapılan destek ödemelerinin 57 milyar lirayı bulduğunu söyledi. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi döneminde kısa çalışma 

ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında bugüne kadar yapılan 

ödemelerin 57 milyar lirayı bulduğunu söyledi. 

Yazılı açıklama yapan Bakan Bilgin, salgın döneminde istihdamı korumak için 

desteklerin 2020 yılı Mart ayında başladığını hatırlatarak, bunların 1 Temmuz 2021 

itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdiğini aktardı. 

Kısa çalışma ödeneğinden daha fazla çalışanın yararlanabilmesi için şartların 

esnetildiğine vurgu yapan Bilgin, “Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 

firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalandı. 

Uygulama kapsamında pandemi dönemi boyunca toplam 36 milyar TL ödeme 

yapıldı” ifadelerini kullandı. 

Bilgin, işten çıkarma yasağı kapsamında 3.1 milyon çalışan için nakdi ücret desteği 

olarak 13.9 milyon lira ödeme yapıldığı bilgisini verirken,  

“Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı işsizlik ödeneği ile desteklemeye 

devam ettik. Bu kapsamda 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar lira ödeme 

yapıldı. Kovid-19 salgınının başından bu yana, yani 16 ayda, 7 milyon 966 bin 277 

kişi için toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin TL kaynak aktarıldı” diye konuştu. 



30.07.2021 

10 

 

Ekonomik güven endeksi 100 puan 

sınırını aştı 
Ekonomik güven endeksi Temmuz'da yüzde 2,3 artışla 100.1 değerini 

aldı, endeks 2018 Mayıs'tan beri ilk kez 100 eşik değerini aştı. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik 

güven endeksi Haziran ayında 97,8 iken, Temmuz ayında yüzde 2,3 oranında artarak 

100,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat 

sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki 

artışlardan kaynaklandı. 

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında yüzde 2,1 oranında 

artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,8 oranında artarak 

114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 

109,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,7 oranında artarak 86,3 

değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde2,7 oranında azalarak 79,5 değerini aldı. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/07/29/efrege-BvrE.jpg
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Orman yangınlarına müdahale 

çalışmaları devam ediyor 
Türkiye'de çok sayıda şehir ve ilçede yangın çıktı. Çoğu orman yangını 

olmak üzere, Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Muğla, 

Karaman, Kilis ve Kütahya'da çıkan yangınların bir bölümü kontrol altına 

alınırken, bazı yerlerde yangınlar devam ediyor. 

 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde 

çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın 

ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. 

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat 

ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan 

müdahalenin sürdüğü belirtildi. 

Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş 

makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, 

"3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 

vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" bilgisine yer verildi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta 

aracının sevk edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. 

Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile 

eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. 
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Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın 

nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına 

başlamıştır." 

Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan 

sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi 

kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi. 

Açıklamada Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 

kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği 

bildirildi. 

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı 

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Küçüklü ve 

İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. 

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangını kontrol 

altına almak için karadan müdahale ediyor. 

Adana Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor 

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda henü belirlenemeyen bir 

sebeple çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine, bölgeye 15 

arazöz, 5 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 100 personel sevk edildi. Kontrol altına 

alınmaya çalışılan yangın bölgesinde, Yüreğir Belediyesi itfaiye ekipleri de görev 

yapıyor. 

Mersin Aydıncık’ta 2 gün önce çıkan yangına müdahale ediliyor 

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 2 gün önce çıkan yangın kontrol altına alınmaya 

çalışılıyor. 

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam 

ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, 

alevlere karadan müdahaleye devam ediyor. 

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan ve Merkez 

Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik 

güçleri tedbirlerini sürdürüyor. 

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı 

evlere kadar sıçradı. 

Elektrik sorunu da yaşanan bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 
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"Evler yanıyor" 

Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, yangının ilçe merkezine indiğini söyledi. 

Yangında şu ana kadar can kaybının olmadığını bildiren Aktan, şöyle konuştu: 

"Evler yanıyor. Sağdan soldan hep ateş düştü. 2 arazöz yandı, kaptanlarını kurtardık. 

Can kaybı yok. Çok şükür. Evler boşaltıldı. Müdahale devam ediyor. Rüzgar hızı çok 

fazla. Yurt ve üniversite binasını harekete geçirdik. Birçoğunu akrabalarının yanına 

taşıdık. Taşımaya devam ediliyor. Hepimiz çok kötü durumdayız. Tehlike geçmiş 

değil. Diğer mahallelere sıçrıyor. Allah yardımcımız olsun." 

Yangın süreci 

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam 

ormanında 2 gün önce çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatılmıştı. 

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden 

de takviye ekipler yönlendirilmişti. 

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı 

evlere kadar sıçramış, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi de kesilmişti. 
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Enflasyon tahmini; bir çalı hikayesi! 

 
Alaattin AKTAŞ  

30 Temmuz 2021 Cuma 

 

✔ TÜFE'de 2021'in tahmini yüzde 14.1'e çıkarıldı. Bu oranda kalabilmek, ikinci 

altı aydaki artışı yüzde 5.21'de tutmakla mümkün. Temmuzda beklenen yüzde 

1.5-2.0 dolayındaki artış ve ekimin klasik yüzde 2 dolayındaki oranı dikkate 

alınırsa bu pek kolay değil. 

✔ Yüzde 14.1'de kalmayı başarı sayacağız, çünkü oran daha şimdiden yüzde 

17.5. Ama değerlendirmeyi biraz da yüzde 14.1'lik tahmine nerelerden 

geldiğimize bakarak yapmak gerekir. 2021 için ilk TÜFE tahmini yalnızca ama 

yalnızca yüzde 5.4'tü. 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 

Çok özet olarak neler mi vardı açıklamada: 

- 2021 ve 2022 enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. 

- Enflasyonun yılın son aylarında yönünü aşağı çevireceği şeklinde çok olumlu bir 

tablo çizildi. 

- Aynı şekilde cari işlemler dengesinde fazla verileceği söylendi. 

- Dolaylı biçimde siyasi bir mesaj verildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizin 

indirilebileceğine dönük açıklamasının ağustos ayı toplantısı öncesinde Merkez 

Bankası üstünde bir baskı oluşturmadığı, asıl baskının uluslararası piyasalardaki 

gelişmelerden kaynaklandığı ifade edildi. 

- Fiyatlama davranışlarının çok bozulduğu dile getirildi ve özellikle kurdaki artışın 

bahane olarak kullanıldığı belirtildi ve ticaret ve sanayi odalarının bu konuda duyarlı 

davranması gerektiğine vurgu yapıldı. 
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Tahmin yüzde 14.1’e yükseltildi 

Başkan Şahap Kavcıoğlu 2021’e ilişkin TÜFE tahmininin yüzde 12.2’den yüzde 

14.1'e yükseltildiğini söyledi. 

Haziran sonunda yüzde 17.53 düzeyinde bulunan, temmuz sonunda ise yüzde 19’a 

yaklaşacağı tahmin edilen TÜFE’deki yıllık artışın aralık ayına geldiğimizde nasıl 

yüzde 14.1’e gerileyeceğinin hesabı Merkez Bankası’nda tabii ki yapılmıştır. Merkez 

Bankası biraz önce de belirttiğimiz gibi yılın son aylarında fiyat artış hızının belirgin 

ölçüde düşeceğini tahmin ediyor. 

Peki bu nasıl olacakmış... Döviz arzı artacağı için kurdan kaynaklanan maliyet 

baskısı azalacakmış... En büyük etkenlerden birisi olarak bu dile getirildi. 

Döviz arzını artıracak başlıca etken de turizm geliriymiş. Kavcıoğlu’na göre bu yılki 

turizm geliri 20 milyar doları aşarak 2019'un bile üstüne çıkacakmış. (Sanırız bir dil 

sürçmesi var, 2019'un turizm geliri 30 milyar doların üstündeydi.) 

Ağırlıkla turizm sayesinde döviz geliri artacak, bunun etkisiyle kur artışı yavaşlayacak 

ya da duracak, belki gerileme olacak, bu da fiyat artış hızına olumlu yansıyacak... 

Bu beklenti sizde de biraz Nasrettin Hoca’nın çalı hikayesi benzetmesini çağrıştırdı 

mı? 

İKİNCİ YARI TAHMİNİ YÜZDE 5.21 

Merkez Bankası 2021 yılı TÜFE tahminini yüzde 14.1 olarak revize edince yılın ikinci 

yarısında hangi oranda bir beklenti olduğu da kendiliğinden ortaya çıktı. 

TÜFE yılın ilk yarısında yüzde 8.45 arttı. Şu durumda yılın ikinci yarısındaki artış 

yüzde 5.21 olduğu takdirde yıllık yüzde 14.1’lik tahmin tutacak. 

Tabii ki soru kalan altı ayda yüzde 5.21’de kalınıp kalınamayacağı... 

Normal bir dönemde; yani kurun hızla artmadığı, faizin görece böylesine yüksek 

olmadığı, üretici fiyatları ile tüketici arasındaki makasın böylesine açılmadığı bir 

dönemde altı ayda yüzde 5.21 fiyat artışında kalmak tabii ki pekala mümkün. 

Ama biz normal bir dönem yaşamıyoruz ki! 

Haftaya belli olacak; temmuzda yüzde 1.5-2.0 arasında bir artış bekleniyor. Ekim 

ayları klasiktir, yüzde 2 dolayında bir artış olur. Yani bu iki ayın toplamı 3.5-4.0 

dolayında bir orana denk gelecektir. Şu durumda bizim kalan dört ay için en fazla 

yüzde 1.5’lik bir hareket alanımız bulunuyor. 

Dedik ya, normal bir dönem için bu hareket alanı yeterli; ama 2021’e kim normal bir 

yıl diyebilir ki! 
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BU TABLOYA SORUMLU ARANIYOR! 

Varsayalım 2021 tahminini tutturduk, gerçekleşme yüzde 14.1 oldu. Değerlendirmeyi 

genellikle içinde bulunduğumuz dönemin oranından ya da yıl bitmeden önce 

oluşabilecek muhtemel oranlardan yola çıkarak yaptığımız için yüzde 14.1’i başarı 

olarak göreceğiz. Öyle ya, mevcut oran olan yüzde 17.5’e göre yüzde 14.1 başarı 

sayılır. 

İyi de biz bu tahmine nereden geldik, bir de böyle bakmak gerekmez mi? 

Merkez Bankası 2021 yılı TÜFE tahminini ilan etmeye 2019’un enflasyon raporlarıyla 

birlikte başladı. İlk ilan edilen tahmin kaç biliyor musunuz; yüzde 5.4! 

Merkez Bankası 2019’un dört enflasyon raporunda ve 2020’in ilk iki raporunda bu 

oranlara sadık kalmış. Oran geçen yılın üçüncü raporunda yüzde 6.2’ye, dördüncü 

raporda yüzde 9.4’e yükseltilmiş. Bu yıl açıklanan ilk enflasyon raporunda da 2021 

TÜFE artışının hala yüzde 9.4 olarak beklendiğini görüyoruz. 

Tahmin ikinci raporda yüzde 12.2 oldu ve nihayet dün açıklanan raporda yüzde 14.1’i 

gördük. 

İşte sorumlusu aranan tablo budur! 

Ve öyle bir hale geldik ki neredeyse Merkez Bankası dışında herkes bu sapmadan 

sorumlu! 

Bir tek vatandaşlar kaldı henüz eleştiri okları yöneltilmeyen. Ama yakındır; bir süre 

sonra “Az tüketseydiniz enflasyon böyle tırmanmazdı” diye vatandaşa yüklenildiğini 

de görebiliriz. 

 
  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/07/29/tablo-eiqa.jpg
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Günde 3 top dondurma, MB’yi yalnız 

bırakır… 

 
Ferit Barış PARLAK  

30 Temmuz 2021 Cuma 

Dün gözler Merkez Bankası (MB) Başkanı’nın sunumundaydı… 

*          *          * 

Yılmaz ve Yavuz, teyze çocukları… 

Biri 24, diğeri 25 yaşında… 

Biri ziraat diğeri maden mühendisi… 

Biraz Almanca, biraz Rusça biliyorlar… 

*          *          * 

İki yıldır iş arıyorlarmış… 

Bulmuşlar! 

Antalya’da, bu yıl Almanların satın aldığı bir otelde, “garson” olarak çalışıyorlar… 

Aylık 250 Euro alıyorlarmış… 

(Lojmanda, 4 kişilik odalarda kalıyorlarmış… Mesaiye de kalıyorlar ama ne kadar 

alacakları belli değilmiş) 

*          *          * 

Otelde dondurma ücretsiz… 

Yabancı turistlerin favorisi olan “özel bir dondurma”nın topu ise 3 Euro… 
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*          *          * 

Yılmaz ve Yavuz’la ahbap olduk… 

Köyde büyümüşler… 

Okuldan sonra dönmek istememişler… 

*          *          * 

İşlerinin zor olduğunu görünce, 

“Burada saatlerce, bu paraya çalışacağınıza, 4 kişi bir odada kalacağınıza, 

köyünüzde bir şeyler yapmayı neden denemediniz?” diye sordum… 

Yavuz biraz da iç çekerek, 

“Haklısınız, günde 3 top dondurma parasına çalışıyoruz… 

Tabi ki gücümüze gidiyor… 

O dondurmaları anamın sütlacına da değişmem… 

Ama ne ailede, ne okulda bizi yönlendiren olmadı ki!” 

VELHASIL 

Dün MB sunumunda ifade edilen risklerin/sorunların tamamının temelinde, bu tür, 

“plansızlığı anlatan”, milyonlarca mikro hikayeyi görmezden gelmemiz yatıyor… 

Bu hikayeleri görmek istemeyişimiz, MB Başkanı’nın da ifade ettiği gibi, MB’yi yalnız 

bırakıyor… 

TL’nin değeri, düşük enflasyon ve faiz, kalkınma, refahın temelini “başarılı”/“planlı” 

mikro hikayeler sağlamlaştırıyor… 

O temel üzerinde yükselmeyen yapıya, tüm dünyada “riskli” deniyor… 
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Abdulkadir Selvi 

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı 

adayı kim? 

30 Temmuz 2021 

Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı 

olarak düşünmediği, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığının da B planı olduğu 

yönündeki yazım üzerine kulisler hareketlendi. 

Ancak özellikle de Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın da kabul edeceği siyaset üstü 

bir isimle temas halinde olduğu yönündeki kulis çok ilgi gördü. CHP kanadı 

sessizliğini korurken, herkes o isim ya da isimlerin peşine düştü. Çünkü bir değil iki 

isimle temas kurulduğu yönünde bilgiler vardı. Bir spekülasyona meydan vermemek 

için hiçbir ismi yazmadım. Ama temas trafiğini dikkatli bir şekilde takip ediyorum. 

Henüz neticelenmiş bir şey yok. Sadece nabız yoklanıyor diyebilirim. 

KÜRT PLANLARI BOZULDU MU? 

HDP’ye açılan kapatma davasında ön savunmasını yapması için 60 günlük süre 

verilmişti. HDP, en geç 9 Eylül günü savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne teslim 

etmek zorunda. 

Bu tarihi neden hatırlattım? 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın, “Eylül ayında tüm Türkiye’ye bir tutum 

belgesi açıklayacağız” açıklaması ile örtüştü. 

Sancar, tutum belgesinde HDP’nin bundan sonra ne yapacağı sorusunun cevabının 

yer alacağını ifade etti. 

HDP’nin ne yapacağı sorusu sadece HDP’nin sorunu değil, Türk demokrasisinin 

sorunu. 

HDP’nin ne yapacağı sorusu aynı zamanda 2023 seçimlerinin en önemli sorunu. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Edindiğim izlenim, HDP kapatma davasında hem yazılı hem sözlü olarak savunma 

yapacak. 

HDP’nin feshedilmesi ya da Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçilmesi öncelikli konu 

değil. 

HDP DAVASINDA NE OLUYOR? 

2023 seçimleri ve HDP’nin pozisyonuna değineceğim ama HDP’yle ilgili Anayasa 

Mahkemesi’ndeki kapatma davasına ilişkin bilgi vermek istiyorum. 

GECİKME YOK 

HDP’yle ilgili kapatma davasında bir gecikme ya da savsaklama söz konusu değil. 

Anayasa Mahkemesi’nin 21 Haziran tarihinde aldığı kısa karardaki takvime uygun 

olarak işliyor. En geç 9 Eylül’de HDP’den gelecek savunma 30 gün içinde esas 

hakkındaki düşüncesini bildirmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’e 

gönderilecek. Bugün dava açıldı, yarın HDP’nin kapısına kilit vurulmasını kimse 

beklemesin. Her şey hukuki prosedüre uygun bir şekilde işliyor. 

SANCAR VE BULDAN’IN MESAJLARI 

2023 seçimlerinin sonuçlarını belirlemede HDP’nin tavrı belirleyici olacağı için HDP 

Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan’ın mesajlarının dikkatle takip 

edilmesi gerekiyor. Sancar ve Buldan bir süredir, muhalefete yönelik olarak ciddi 

uyarılarda bulunuyorlar. “Bizi Millet İttifakı’ndan uzak tutuyorsunuz, HDP 

seçimlere ayrı girmeli diye mesaj veriyorsunuz. Bu durumda bizim önümüzde 

seçimlere ayrı girmekten başka bir seçenek kalmıyor” diyorlar. Haklılar. Yerel 

seçimlerde olduğu gibi hem HDP sayesinde seçim kazanmayı planlıyorlar hem de 

HDP’ye vebalı muamelesi yapıyorlar. 

HDP SEÇİMLERE AYRI GİRECEK 

HDP içinde 2023 seçimlerine dönük çok canlı bir tartışma yürüyor. Hem Millet 

İttifakı’nın HDP’yi istememesi hem de HDP’nin bir baraj sorunu olmaması nedeniyle 

HDP’nin seçimlere ayrı olarak girmesi söz konusu. HDP tek başına mı girecek yoksa 

HDP’nin etrafından TİP başta olmak üzere sol bileşenlerle bir demokrasi ittifakı mı 

oluşturulacak? Bu aşamada HDP etrafında üçüncü ittifak eğilimi ağır basıyor. 

PÜF NOKTASI 

HDP’nin seçimlere ayrı bir parti ya da demokrasi ittifakı ile girmesinde sorun yok. 

Ancak 2023 seçimlerini Erdoğan’ın tasfiye seçimine çevirmek isteyen odakları asıl 

kaygılandıran HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı. HDP’nin 

cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı’nın adayını desteklemesini istiyorlar. 

OLMAK YA DA OLMAMAK 
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HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrı bu çevreler için “Olmak ya da 

olmamak” kadar önemli hale gelmiş durumda. Çünkü HDP olmadan seçim 

kazanmaları imkânsız. 

O yüzden HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı’nın ortak adayını 

desteklemesini istiyorlar. Tüm operasyon bunun üzerinden yürüyor. 

ABD’NİN TELKİNLERİ 

ABD Başkanı Biden daha seçilmeden önce Erdoğan’ı demokratik yollardan tasfiye 

etmek için muhalefetle yardımlaşacaklarını söylemişti. HDP hakkındaki kapatma 

davası için temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden HDP heyetinin kulağına 

cumhurbaşkanı adayı çıkarmamaları ve muhalefetin ortak adayına destek 

vermelerinin fısıldandığı söyleniyor. 

ERDOĞAN’IN DİYARBAKIR ZİYARETİ 

Ancak Kürt seçmen demek tek başına HDP seçmeni demek değil. AK Parti de ciddi 

bir Kürt seçmen desteğine sahip. Erdoğan Kürtleri seviyor, Kürtler de Erdoğan’ı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Diyarbakır ile olan kavlimizi (sözümüzü) yenilemek 

için geldik” dediği Diyarbakır ziyareti bir kesimi panikletti. Özellikle de HDP’yi, 

CHP’ye payanda yapmak isteyenler, Erdoğan’ın Kürt seçmenle gönül köprülerini 

yenilemek için yaptığı hamle karşısında rahatsız oldular. 

ÇÖZÜM SÜRECİNİ SABOTE ETTİLER 

Erdoğan, Diyarbakır gezisinde uzun bir aradan sonra çözüm sürecini tartışmaya açtı. 

HDP ve PKK’nın hendek ve Kobani olayları ile çözüm sürecini sabote ettiğini 

söyledi. Erdoğan çözüm sürecini sabote eden PKK ve HDP’yi Kürtlere şikâyet etti. 

ERDOĞAN’I KÜRT DÜŞMANI GÖSTERMEK 

Yeni bir çözüm süreci yok. Ancak Erdoğan 2023 seçimlerine doğru Kürt halkı ile 

diyaloğunu güçlendirmeye yönelik çabalarını arttıracak. İlkbahara kadar Doğu ve 

Güneydoğu’yu ziyaretlerini sürdürecek. 

Yeni süreci doğrudan Kürt halkının muhatap alındığı bir süreç olarak tanımlamak 

mümkün. 

Erdoğan’ın tasfiyesini HDP desteğine bağlayan bir grup ise Erdoğan’ın yeniden Kürt 

seçmenle köprüler kurma çabası karşısında rahatsız oldu. Planlarının bozulacağı 

endişesine kapıldı. “Kürt sorunu benim sorunum” diyen Erdoğan’ı Kürt düşmanı 

olarak göstermeye çalıştılar. 

ORHAN MİROĞLU’NUN TEPKİSİ 
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Orhan Miroğlu’nun dediği gibi, “‘Ben Kürdüm. Türkiye’de Kürtler var’ dediği için 

27 ay hapis yatmış olan Şerafettin Elçi’nin adını havaalanına veren Erdoğan’a Kürt 

düşmanı denilebilir mi?” 

Dert o değil. Dert, Kürt oylarıyla Erdoğan’ı tasfiye etme planının tehlikeye düşmesi. 

2023’E GİDERKEN YENİ SİYASET 

2023 seçimleri Türkiye’nin kader seçimine döndü. 2023 seçimleri taktik savaşı 

şeklinde geçecek. 

AK Parti uzun bir süre boyunca kutuplaşma ile seçim kazanıyordu. Bu kez muhalefet 

kutuplaşma taktiğini izliyor. AK Parti yanlıları ve karşıtları şeklindeki kutuplaşmayı 

körüklüyor. Bu taktik yerel seçimlerde başarı sağladığı için 2023 seçimlerinde de aynı 

stratejiyi izliyor. 

Bu durumda AK Parti’nin yeni bir siyasete ihtiyacı var. AK Parti kucaklayıcı bir 

siyaseti, kucaklayıcı bir dili tercih etmeli. AK Parti kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı 

siyasete dönmeli. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi gönüllere de ancak 

bu şekilde girilir. 
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Esfender KORKMAZ 
 

İktidarın yanlışları hayatımızı zora 
soktu 
30 Temmuz 2021 Cuma 

Suriyeli, Afganistanlı göçmen sorunu, artık diğer Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. 

Dahası AKP'den bir MYK üyesi; Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki; "İlk olarak 

bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra 

biz gitsek." Bu şartlarda çoğu insanımızın aklına mülteci projesi acaba Türklüğe 

karşı oluşturulmuş bir projemidir? sorusu geliyor. Adında Milliyetçi olan bir partinin, 

Türkler Anadolu'dan Suriyeliler'den önce gitsin sözüne seyirci kalması ve iktidarı 

desteklemeye devam etmesi, bu şüpheleri artırıyor. 

AKP insanımızı kamplara ayırdı. Bir yandan devlet imkanlarını kullanan partizanlar, 

müteahhitler, devleti paylaşan tarikatlar, saraylar, uçaklar öte yandan, iflas eden 

şirketler ve 17 milyon atıl işgücü var.  

Son on yılda dünyada hukukta, demokrasi de en fazla kan kaybeden ülke olduk. 

2020'de bir yıl içinde Cumhurbaşkanına hakaretten 45 bin kişi hakkında soruşturma 

açıldı, 9 bin 773 kişi yargı önüne çıkarıldı. Bu kişilerden 84'ü 12-15, 206'sı da 15-18 

yaş grubunda olmak üzere 290'ı çocuktur. Dünya'da gazetecilerin ve siyasi 

tutukluların en fazla olduğu ülkenin de Türkiye olduğu belirtiliyor. 

Kur şokları ve enflasyon ve işsizlik doğrudan halkın geçimini zorlaştırdı. 

Bu sorunlar hepimizin yaşamına dokunuyor, herkesin psikolojisini bozuyor. ABD 

araştırma şirketi Gallup'un son yayınladığı Dünyada Duygu Durumu Haritası'nda 

Türkiye, dünyanın en az gülümseyen ülkeleri içinde ilk sırada en çok öfkelenen 

ülkeleri içinde ise ikinci sırada yer aldı. Sözcü'nün manşetine göre halk gülmeyi 

unuttu. 

Bunun için yerli ve yabancı sermaye Türkiye'den çıkıyor, özellikle gençler yurt 

dışında yaşamak istiyor. Memleket Türkler gitsin diyen AKP'lilerle Suriye ve Afgan 

mültecilere kalacak. 

AKP iktidarının yaratığı bu durum sürdürülemez. Hayatın normal akışına 

aykırıdır. 
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Normal demokratik koşullarda, yapamayan hükümetler iktidarı bırakır. AKP bunu da 

yapmıyor. İstese de yapamaz. Türkiye'ye özgü başkanlık sistemi böyle bir demokratik 

tavrı kutsamaz.  

Nerden bakarsak bakalım, hayatın normal akışı için bu günkü iktidarın gitmesi 

gerekir. 

Türkiye bu günkü tablodan çıkacaktır. Ama hiç kolay değildir. Her şeyden önce 

muhalefetin kişisel hesapları, sağ-sol çekişmesini, parti tercihlerini bırakması ve 

Türkiye'nin geleceğine odaklanması gerekir. 

Muhalefetin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci ikinci tur hesabını yapmadan bir 

adayda bütünleşmesi gerekir. 

Hukuk, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, dış politika, halkın bütünleşmesi alanında 

atılacak adımlar ve ekonomik çözümler şimdiden açıklanmalıdır. 

Laik devlet anlayışının tartışılmayacak şekilde yeniden kurulacağı, dinin siyasi alanda 

kullanılmasının önleneceği taahhüt edilmeli ve yasal altyapısı şimdiden 

tasarlanmalıdır. Türkiye de artık laikliğin din karşıtı olmadığı tersine din 

istismarını önlediği ve din tüccarlarını frenlediği iyice anlaşıldı. 

Ekonomi alanında açıklardan kurtulmak için Türkiye'nin çıkarlarını koruyan bir dış 

ticaret politikası hedef alınmalı, üretimde kullanılan ithal girdi payının nasıl 

düşürüleceği açıklanmalıdır. 

Devlet- piyasa optimum dengesini yeniden sağlanması, planlama yapmaya bağlıdır. 

Bu plan içinde iktisat politikaları koordineli olarak nasıl planlanır, kamu özel işbirliği 

yoluyla savrulan kamu kaynaklarına nasıl sahip çıkarız, özelleşen devlet tekelleri, 

enerji gibi stratejik sektörde dağıtım hizmetleri yeniden nasıl devletleştirilir, halkın bu 

konularda aydınlatılması ve ikna edilmesi gerekir. 

Özetle; Yeniden gülmemiz iktidarın gidişi kadar muhalefetin de iyi niyetine de 

bağlıdır. 
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İbrahim Kahveci 

Yangından mal kaçırma 

Sadece 13 iş günü süre verilerek 7 bin çalışanı olan ve pandemi de değeri katlanan 

Sürat Kargo son sürat satıldı. 

Efendim, yeterince inceleme ve hazırlanma süresi verilsin ve daha yüksek fiyata 

satılsın vs acaba kimin sorumluluğunda? Yarın kim bu hesabı verecek? 

Neden alelacele satıldı? 

Yangından mal kaçırır gibi bu kadar hızlı satışa neden gidildi? Acaba bir alıcı çıktı ve 

hemen bu alıcıyı kaçırmadan satalım diye mi düşünüldü? 

Yıllardır kamuda “bağımsızlık” cümlesi yerine “sorumluluk” argümanını yazıyorum. 

Her kamu görevlisi ve kurumu sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirmelidir. Bu 

sorumlulukları da sorgulayan bir kamu düzeni oluşturulmalıdır. Hatta demokrasinin 

yerleşmesi için sivil katılımın da bu denetimlerde bir şekilde yer alması elzemdir. 

Sorumsuz kamu yönetiminde, savcının halı sahaya erken geldi diye o saat oynayan 

oyuncuları gözaltına alması normal midir? Elbette bu bir uç örnektir ama maalesef 

sorumluluk yeterince olmayınca benze nice uç örnekler yaşayabiliyoruz. 

TMSF bir ay önce satışa çıkarttığı Sürat Kargonun satışının gerçekleştiğini açıkladı. 

16 yatırımcı şartname almış ve 325 milyon muhammen bedelin sadece 10,5 milyon 

lira fazlasına, yani 335,5 milyon liraya satışın gerçekleştiğini açıkladı. 

Açıklamada “tüm yatırımcıların hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere 7 

gün 24 saat inceleme yapabilmeleri esasına dayalı olarak” satışın yapıldığı belirtiliyor. 

Bu sayede şartname alanlardan 11 yatırımcının tatil ve saat gözetmeden yönelttiği 

tüm sorulara cevap verilmiş. 

*** 

Acaba bu acele neydi? Hatta geçen ay satış kararı açıklandığında 15,8 milyon lira 

muhammen bedelli şirketin satışı bile daha ileri tarihliyken, neden Sürat Kargo için bu 

kadar acele edildi? 
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Dedim ya acaba alıcı mı belliydi? Acaba hazır bu alıcıyı bulmuşken hemen satalım 

mı diye düşünüldü? 

Zaten satış fiyatı da 325 milyon TL muhammen bedelin sadece 10,5 milyon lira 

fazlası oldu? 

Peki kimler yarıştı, kimler aldı bu ihaleyi? 

Acaba bunlar ticari sır mı? 

İnsanın aklına TEKEL alkollü kısım satışı geliyor. 

Hani bizim 200 küsur milyon dolara özelleştirip sonra bizden alanların bunu 2 milyar 

doların üzerine satmaları gibi. 

Sizce benzer hikayeler buralarda da dönebilir mi? 

Film yeniden vizyona girebilir mi? 

Evet, belki de film vizyondan hiç kalmadı. Sıkıca takip edip filmin sonunu da 

öğrenmeye çalışacağız. 

Şimdilik 10 dakika ara... 

İHALE SONRASI KIYAKLAR 

Firmalar ihaleye giriyor. Ben Kurtköy Akyazı kısmını Yap-İşlet-Devret modeliyle 6 yıl 

9 ay 12 günle kazandım. Yani ben değil de Limak-Cengiz firmaları. 

Evet, bu süre içerisinde yapacaklar, işletecekler ve devredecekler. 

Aaaa... meğer maliyet artmış. Ve bu firmalara yapım maliyeti olmadan 7 yıl daha ek 

işletme süresi verilmiş. 

Hem de araç garantisi ve fiyatı artırılarak. 

Bunun anlamı ne mi? Boğaz köprülerinde otomatik gişeler var ya. İşte firmaya 

diyorsunuz ki, gel bu paraları 7 yıl daha sen al. 

Kimin parası mı? 

Elbette sizin-bizim, yani milletin parası. 

İyi işletilebiliyor musunuz? 

Kolay gelsin. 
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Yavuz Sultan Selim Köprüsünde de ihale sonrası fazladan işletme süresi vermişler 

ama bilmiyoruz. Belki de ticari sırdır. 

Parayı Millet ödeyecek ama ticari sırmış. 

Yangın varsa yangından mal kaçırmak gerekiyor belki de... 

Ne dersiniz? 

 


