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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
31 Mart 2021 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİK 

–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 

–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 

–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 

–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2016/10325 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2018/34564 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210331-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210331-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210331-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210331-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210331-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210331-6.pdf
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Program tanımlı faiz dışı denge 27,7 

milyar TL fazla verdi 
Sürekli olmayan gelirlerin dışarda bırakılarak hesaplandığı program 

tanımlı faiz dışı dengede yılın ilk iki ayında fazla verildi. 

 

Bütçedeki disiplin göstergelerinden biri olarak alınan ve bir defalık, sürekli olmayan 

gelirlerin dışarıda bırakılarak hesaplanan program tanımlı faiz dışı dengede yılın ilk iki 

ayında fazla verildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde program tanımlı 

faiz dışı fazla 26 milyar 747 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 8 milyar 813 

milyon TL açık verilmişti. Program tanımlı faiz dışı dengedeki açık, 2019 ve 2020’de 

sırasıyla 129 milyar 139 milyon TL ve 127 milyar 740 milyon TL düzeyinde 

gerçekleşmişti. Ocak-şubat dönemi maliye tanımlı faiz dışı fazla 33 milyar 716 milyon 

TL düzeyinde bulunuyor. 

Geçen yıl, Merkez Bankası karının ve yedek akçenin bütçeye erken aktarılması 

nedeniyle Ocak-Şubat döneminde maliye tanımlı faiz dışı fazla 41,1 milyar TL 

olmasına karşılık, program tanımlı faiz dışı dengede -8,8 milyar TL açık oluşmuştu. 

2009 ve 2010 yılları dışında Türkiye, 2004-2015 arasında hem maliye tanımlı hem de 

program tanımlı faiz dışı fazla verdi. 2021 için ise yıl sonunda 123,9 milyar TL açık 

tahmin ediliyor. 
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Goldman Sachs'tan Türkiye için 2 

puanlık aşağı yönlü revizyon 
Goldman Sachs, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,5'ten 

yüzde 3,5'e çekti. 

 
Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentilerinde aşağı yönlü 

revizyona gitti. Daha önce yüzde 5,5 olan 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,5'e 

çekildi. Kurum, cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklentilerini de yüzde 3,5'ten 

yüzde 1,5'e indirdi. 

Analizde TCMB'de yaşanan görev değişiminin ardından TCMB'nin reaksiyon işlevi ve 

politika yapma süreci etrafındaki belirsizliğin önemli düzeyde arttığına dikkat çekildi. 

Cari açık ve yüksek enflasyon oranı gibi makro ekonomik baskıların sürdüğüne vurgu 

yapan kurum Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü revize ederken bu unsurlara 

odaklandıklarını belirtti. 
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Bakan açıkladı: Kanal İstanbul’un 

inşaatı yakında başlıyor 
Türkiye Müteahhiltler Birliği 33. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel 

Kurulunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 

Kanal İstanbul’un yakın zamanda inşaatına başlanacağını söyledi. 

 

Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da 7 yıldır 

Başkanlık görevini yürüten Mithat Yenigün yeni bir yönetim seçileceğini açıkladı. Yeni 

yönetim kurulu ve başkanın bugün duyurulması bekleniyor. Genel Kurula Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. 

Genel Kurulunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal 

İstanbul’un yakın zamanda inşaatına başlanacağını söyledi. 

 

Karaismoiloğlu, Kamu-Özel işbirliği modeli ile yapılan büyük kamu yatırımlarının 

Türkiye’yi lojistik ve ulaştırma alanında küresel merkez haline getirdiğini söyledi. 

Kanal İstanbul’a yönelik eleştirileri de yanıtlayan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un 

otonom kılavuz katan sistemiyle güvenli bir geçiş sağlayacağını belirtti. 

Süveyş’e alternatif Orta koridor 

Türkiye’nin yaptığı altyapı yatırımlarıyla Çin-Avrupa arasında kesintisiz demiryolu 

ulaşımı imkanı sağladığını hatırlatan Karaismailoğlu, Süveyş kanalında yaşanan 

kazayla kanalın 9 gün kapalı kaldığını ve her gün 1,9 milyar dolar zarara yol açtığını 

hatırlattı. Çin-Avrupa arasında, Hazar geçişli Türkiye üzerinden geçen orta koridorun 

10-15 gün, Rusya güzergahının 15-20 gün, Süveyş güzergahının 45-60 gün 
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sürdüğünü hatırlatan Karaismailoğlu, “Orta koridorun en iyi alternatiflerden biri olduğu 

bu kaza sırasında görüldü” diye konuştu. 

Pekcan: AB ile daha fazla işbirliği 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuşmasında Türkiye’nin çok sayıda ülke ile 

Eximbank aracılığıyla reasürans anlaşmaları yaptığını hatırlatarak, müteahhitlerin bu 

ülkelerin finansman kanallarını kullanıp üçüncü ülkelerde daha fazla iş yapabileceğini 

söyledi. Bakan Pekcan ayrıca müteahhitleri pazar çeşitlendirme kapsamında AB 

ülkelerinde daha fazla iş üstlenmeye çağırdı. Pekcan, Türkiye ve AB arasındaki 

gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi yönünde girişimler olduğunu, gümrük birliği 

güncellemesinin kamu alımları ve müteahhitlik alanını da kapsayacağını hatırlattı. 

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de, sektörün Türkiye’nin klasik 

pazarlarından olan körfez ülkeleri ile siyasi gerilimden olumsuz etkilendiğini söyledi. 

Suudi Arabistan’da yıllık 3 milyar dolar dolayında seyreden iş üstleniminin 20 milyon 

dolara kadar düştüğünü belirten Yenigün, “Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 5,1 trilyon 

dolarlık proje bulunuyor. Bunun 1,9 trilyonu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde. Umarım siyaseten galip gelerek yatırımların önü de açılır. Riskli 

bölgelerde devletimizi arkamızda görmek istiyoruz, siyasi gerginlik kayıp yaratıyor” 

dedi. 

 Müteahletler ne istiyor? 

TMB Başkanı Mithat Yenigün, sektörün nefes alması için yapılması gerekenleri şöyle 

sıraladı: 

-Kamu projelerinde fiyat farkı ödemesi yapılmalı 

-Yartsız fesih hakkı sağlanmalı. 

-Yatırım bütçeleri yıl başında takvime bağlanmalı. 

-Finansman yükü azaltılmalı. 

-Stopaj ve tevkifat oranları yeniden gözden geçirilmeli. 

-Aşırı düşük teklif sorunu çözülmeli. 

-Ön yeterlilik ihalesi yapılmalı. 

-7 milyon yaşanamaz durumdaki binanın yenilenmesi için parsel bazlı imar değil ada 

bazlı imar yapılmalı. 
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Moody’s: Salgının izleri yıllar boyu 

sürebilir 
Moody’s, COVID-19 salgınının ekonomideki izlerinin ise yıllar boyu 

sürebileceğini bildirdi. 

 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD ekonomisinde 2021 yılının 

sonuna kadar toparlanma beklendiğini, COVID-19 salgınının ekonomideki izlerinin ise 

yıllar boyu sürebileceğini bildirdi. 

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD’nin Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılası’nın (GSYH) 2021 yılının sonunda salgın öncesindeki seviyesine dönmesinin 

beklendiği belirtildi. 

Açıklamada, salgından en fazla etkilenen sektörlerde yaraları sarmanın zaman 

alacağı, gelecek dönemde işsizlikte artışın görülebileceği belirtildi. 

ABD’de yüksek seviyedeki kamu ve şirket borçlanmalarının etkilerinin yıllarca 

sürebileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, ABD hükümetinin daha önce benzeri 

görülmemiş seviyedeki mali teşviklerinin de etkisiyle 2021 yılının ortalarında güçlü bir 

büyüme göstermesinin beklendiğine de dikkat çekildi. 

Moody's'in açıklamasında, COVID-19 aşılamalarının yapılması ve salgının etkisinin 

azaltmasıyla tüketicilerin güveninde de artışın görülmesinin beklendiğin kaydedildi. 

Öte yandan açıklamada, ABD’de salgın döneminde olumsuz koşullarda en çok 

etkilenen konaklama, restoran, turizm ve seyahat sektörlerinde önümüzdeki 

dönemde toparlanmanın beklendiği, fakat toparlanma hızının sektörler arasında 

farklılıklar gösterebileceği vurgulandı. 

  

https://www.dunya.com/sektorler/turizm
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MGK'dan Doğu Akdeniz mesajı 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 

sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Bildiride, "Doğu 

Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli" dendi. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından bildiri yayımlandı. 

MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere 

son verme çağrısında bulunuldu. 

 

MGK Bildirisi'nde, diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artıran 

Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye davet edildi. 

Bildiride, Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her 

türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi. 

 

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs'ta hakkaniyeti esas alan kalıcı çözümlerin bağımsız iki 

devlet temelinde gündeme alınmasının vazgeçilmez olduğu belirtildi. 

MGK Bildirisinde Doğu Akdeniz'de karşılıklı hak ve menfaatleri gözeten ortak 

yaklaşımın önemi vurgulandı, bölge dışı ülkeler tarafsız olmaya çağrıldı. 

Bildiride; 

 

"1.   PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî 

birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt 

içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında 

kurula bilgi sunulmuştur. 
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2.    Suriye’de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ülkenin toprak bütünlüğünün ve 

siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulanmış; Türkiye’nin 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı 

sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilmiş; Suriye’deki aktörlere, 

mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur. 

 

3.    Yunanistan’ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef 

alan insanlık dışı uygulamaları ele alınmış; diyalog çağrılarımıza rağmen türkiye 

karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet 

etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir. 

 

4.    Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte 

gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok 

sayan yaklaşımların yerine ada’daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve 

hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde 

gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir. 

 

5.    Libya’daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyetle karşılanmış; iç 

savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve 

refahının sağlanmasında Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade 

edilmiştir. 

 

6.    Doğu Akdeniz’de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar 

ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımız bir 

kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak 

bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve 

uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir. 

 

7.    Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te Türkiye’nin iktisadi, 

içtimai, siyasi ve askerî güvenliğini en üst seviyeye çıkarma millî hedefi 

doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkânların 

seferber edilmesi kararlılığının altı çizilmiştir. " denildi. 
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Soner Yalçın'dan Merkez Bankası 

iması. Günün en manidar yazısı geldi 

 
Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ABD'li yatırım 

bankasının Türkiye'deki ofisi Morgan Stanley Menkul Değerler'in Genel Müdürü 

Mustafa Duman’ın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesini yazdı. 

Morgan Stanley’in tartışmalı geçmişini hatırlatan Yalçın, "Ankara'da kimin eli kimin 

cebinde belli değil; küreselciler kazandı yine!" dedi.  

Sözcü gazetesi yazarı Sone Yalçın, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı 

Kararnamesi ile Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı 

görevinden alınarak yerine Mustafa Duman’ın getirilmesini yazdı. 

Duman’ın ABD'li yatırım bankasının Türkiye'deki ofisi Morgan Stanley Menkul 

Değerler'in Genel Müdürü olduğuna dikkat çeken Yalçın, Morgan Stanley’in tartışmalı 

geçmişini de tek tek hatırlattı. 

Mustafa Duman’ın yabancı sermayeye güven vermek için göreve getirildiği iddialarını 

da yorumlayan Soner Yalçın, "İyi de Morgan Stanley'e kim güvenir? Güven, tek 

kullanımlıktır; Morgan Stanley sicili ortada… Morgan Stanley, Türkiye Şubat 

2021 Raporu'nda faiz artırımıyla doların 6.80 TL olacağını öngörmüştü! Son 

durum ortada… Ne diyeyim, Ankara'da kimin eli kimin cebinde belli değil; 

küreselciler kazandı yine!" ifadelerini kullandı. 

Soner Yalçın’ın yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Sadece son on yılı yazmak istiyorum… 

Yıl, 2020… 

Morgan Stanley, müşterilere yanıltıcı bilgiler sağladığından 5 milyon dolarlık ceza 

ödemeyi kabul etti. 
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Yıl, 2019… 

Morgan Stanley, iki büyük California emeklilik fonunu yanlış yönlendirdiği için 150 

milyon dolar ceza ödedi. 

Morgan Stanley, yanıltıcı ticaret faaliyetlerinden dolayı 382 bin 500 dolar ödedi. 

Ayrıca… Müşterisine hiçbir ekonomik fayda sağlamayan tahvil satın aldığı için 340 

bin dolar ödedi. 

Morgan Stanley, müşteri parasını daha pahalı yatırım fonu hisse sınıflarına 

koyduğunu için 1.5 milyon dolar ceza ödedi. 

Yıl, 2018… 

Morgan Stanley, ABD Finansal Endüstri Düzenleme Kurumu/ FINRA, kara para 

aklama meselesinden dolayı 10 milyon dolarlık cezaya mahkum edildi. 

Yıl, 2017… 

Morgan Stanley, saklama kurallarını koruyan yatırımcı varlıklarını aşırı 

faturalandırdığı ve ihlal ettiği için 13 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. 

Yıl, 2016… 

Morgan Stanley, mali krizden önce ipoteğe dayalı tahvillerin yaratmasıyla ilgili olarak 

eyalet ve federal yetkililerle anlaşmak için 3,2 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Keza: 

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından 2,4 milyon 

dolar para cezasına çarptırıldı. 

Morgan Stanley, müşteri koruma kuralı ihlallerini çözmek için 7,5 milyon dolar 

ödemeyi kabul etti. 

Bitmedi… 

LİSTE KABARIK 

Yıl, 2015… 

Morgan Stanley, yine FINRA tarafından kural ihlalleri nedeniyle 2 milyon dolar para 

cezasına çarptırıldı. 

FINRA, müşteri fonlarının üçüncü şahıs hesaplarına aktarımını izlemek için makul 

denetim sistemlerini uygulamadığından Morgan Stanley'e ayrıca 650 bin dolar para 

cezasına çarptırdı. 
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Yıl, 2014… 

Morgan Stanley, mortgage menkul kıymetleriyle ilişkili riskleri gizlemenin cezası 

olarak ABD hükümetine 1,25 milyar dolar ödemeyi kabul etti. 

Morgan Stanley, Mississippi Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi (MissPERS) ve 

West Virginia Yatırım Yönetim Kurulu tarafından açılan davada anlaşma yoluna 

giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 

Yıl, 2013… 

Morgan Stanley, New York mahkemesince hedge fon kurallarını ihlal ettiği 

gerekçesiyle 31 milyon dolara mahkum edildi. 

Yıl, 2012… 

Morgan Stanley, Çin'deki emlak ticaretinde ABD federal yolsuzlukla mücadele 

yasalarını ihlal ettiği suçunu kabul etti. Çin hükümet yetkilileriyle gizlice milyonlarca 

dolar değerinde “emlak oyunu” yaptığını itiraf etti. 

Morgan Stanley, New York özel borsası Nasdaq tarafından üç değişim kuralı ihlali 

nedeniyle 55 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 

Morgan Stanley, yine FINRA şikâyeti üzerine toplamda yaklaşık 2,4 milyon dolar 

tutarında tazminat ödedi. 

Morgan Stanley, Facebook halka arzında hükümet soruşturmasıyla karşı karşıya 

geldi. İddiaya göre, şirketle ilgili gerçek bilgileri sadece bir avuç yatırımcıya aktardı. 

Morgan Stanley, ABD vadeli işlem piyasalarındaki “ticari olmayan Emtia Vadeli 

İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu'na (CFTC) 5 milyon dolarlık ceza ve Chicago 

Ticaret Borsası /CME ile Chicago Ticaret Kurulu'na (CBOT) 1,75 milyon dolar daha 

ödemeyi kabul etti. 

Morgan Stanley, New Yorklulara bugüne kadar 300 milyon dolara mal olduğu 

tahmin edilen fiyat belirleme skandalını çözmek için 4.8 milyon dolar para cezası 

ödemeyi kabul etti. 

Artık toparlayayım: 

ÖNGÖRÜYE BAK 

Yıl, 2011… 
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Morgan Stanley elektrik fiyatını belirleme skandalındaki rolü nedeniyle Adalet 

Bakanlığı tarafından 4,8 milyon dolar para cezasına çaptırıldı. Morgan Stanley'ın bu 

işten 21,6 milyon dolar gelir elde ettiği iddia edildi. 

Ceza davaları böyle sürüp gidiyor… 

Morgan Stanley, Amerikan çok uluslu yatırım bankası. 

42'den fazla ülkede ofisi var. Bunlardan biri Türkiye'de… 

İşte… 1988'de açılan Türkiye'deki ofisin Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa 

Duman Merkez Bankası'na ikinci adam oldu! 

Deniyor ki; “yabancı sermayeye güven vermek amacıyla” getirildi. 

İyi de Morgan Stanley'e kim güvenir? 

Güven, tek kullanımlıktır; Morgan Stanley sicili ortada… 

Morgan Stanley, Türkiye Şubat 2021 Raporu'nda faiz artırımıyla doların 6.80 TL 

olacağını öngörmüştü! Son durum ortada… 

Ne diyeyim, Ankara'da kimin eli kimin cebinde belli değil; küreselciler kazandı yine!" 
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, ‘2021 

Dünya Belediye Başkanı' ödülüne 

aday gösterildi 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ‘World Mayor’ 

ödülüne aday gösterildiği açıklandı. 

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘City Mayors Foundation’ 

(Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen ‘World Mayor’, ‘2021 Dünya 

Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinden paylaşılan habere göre Başkan 

Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülüne aday gösterildi. Türkiye'den 

aday gösterilen tek, Asya kıtasından ise aday gösterilen dört belediye başkanından 

biri olan Yavaş’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 

"City Mayors Foundation tarafından düzenlenen 2021 Dünya Belediye Başkanı 

Ödülü’ne aday gösterildim. Türkiye'de tek, Asya'da 4 aday belediye başkanından biri 

olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarının asıl sahibi mesai arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum." 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bilgilere göre, 2004 yılından beri 2 yılda bir 

düzenlenen ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ ile bir yıldan uzun süredir dünyada 

etkisini gösteren pandemi sürecindeki liderlikleri ve başkan olarak başarıları 

değerlendirilecek. 
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Aday gösterilen belediye başkanlarından vatandaşlarını daha eşit, birleşik ve 

hoşgörülü bir toplum için çabaladıklarına ikna edenler ödüle layık görülecek. Belediye 

başkanlarının ayrıca şehirlerini doğal ve insan kaynaklı afetlerden korumak amacıyla 

yaptığı güçlendirme çalışmaları, daha adil ve daha yeşil yönetim anlayışları da 

dikkate alınarak incelenecek. 

City Mayors Foundation’un ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ seçim kriterleri arasında; 

iyi ve dürüst yerel yönetimin sağlanması, toplulukların ortak çıkarlarının gözetilmesi, 

din, dil, ırk ayrımı yapılmaması, yasalara saygı gösterilmesi, karar vermede doğruluk 

ve dürüstlük, kamu kaynaklarının halka yarar sağlayacak şekilde kullanılması, 

belediye başkanının konumunu kullanarak kendisine ayrıcalık tanımaması ve şahsi 

mali kazanç elde etmemesi, kent yönetiminin aktiviteleri konusunda halkın 

bilgilendirilmesi ve yönetime güven duymasının sağlanması ile toplum bağlarının 

güçlendirilmesi de yer alacak. 

Oylama nasil yapilacak? 

2021 Dünya Belediye Başkanı adaylarının oylaması e-posta yoluyla gerçekleştiriliyor. 

Oy vermek isteyenler, Başkan Mansur Yavaş’ın pandemi sürecindeki liderliği, başkan 

olarak başarıları ve Ankara vizyonu hakkında düşüncelerinin yer aldığı ve tercihen 

İngilizce yazılmış bir yazı, ankara@worldmayor.com adresine gönderilebilecek. 

Oylamanın sonucu; tüm e-posta oylarının manuel olarak sayılması ve referansların 

World Mayor editörleri tarafından okunmasının ardından belirlenecek. 

32 şehir aday 

Nisan ayına kadar devam edecek oylamada ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’  

için Ankara ile yarışan 21 ülkeden 32 şehir şöyle: 

“Ankara, Arnheim – Hollanda, Bogota – Kolombiya, Braga – Portekiz, Bratislava – 

Slovakya, Buenos Aires – Arjantin, Cascais – Portekiz, Dantumadiel – Hollanda, 

Delhi – Hindistan, Freetown – Siera Leone, Grenoble – Fransa, Grigny – Fransa, 

Guarulhos – São Paulo, Brezilya, Helsinborg – İsveç, Kigali – Ruanda, Long Beach – 

Kaliforniya, Manchester –İngiltere, Mannheim – Almanya, Melbourne – Avusturalya, 

Mexico City – Meksika, Milan – İspanya, Milwaukee – ABD, Pasig – Filipinler, Raqqa 

– Suriye, Richmond – ABD, Rostock – Almanya, Rotterdam – Hollanda, Saint Omer – 

Fransa, San Bellino – İtalya, Villa de Conte – İtalya, Varşova – Polonya ve 

Washington – ABD.” 
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Bölgesel Kalkınma Modeli olarak 

Sütaş'ın Bingöl yatırımı 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

31 Mart 2021 Çarşamba 

 

Türkiye süt sektörünün en önemli aktörlerinden birisi Sütaş'tır. Sıradan bir süt sanayi 

kuruluşu değil. Her yatırımı "Bölgesel Kalkınma Modeli" niteliğindedir. Son yatırımı 

Bingöl'de tamamlanmak üzere. Yapılan yatırım kadar bu yatırımın ekonomik 

analizinin ortaya konulması da çok önemli. 

Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı “Sütaş Doğu-Güneydoğu 

Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımının Sosyo-Ekonomik 

Etkileri: Bölgesel Dinamik Girdi-Çıktı Analizi (2018-2033)” başlıklı araştırması çok 

kapsamlı verileri içeriyor. 

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın gönderdiği raporu, gazeteciliğin 

ötesinde, o bölgede (Tunceli) doğmuş, ilkokulu orada bitirmiş, üniversite yıllarına 

kadar da tarlada, bağda, bahçede çalışan, 1980 öncesi hayvancılığın bölge için 

önemini yaşayarak öğrenenlerden birisi olarak okudum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazen bir öğretmen, bir belediye başkanı, bir 

öğretmen, bir iş adamı, bir yatırım bulunduğu il veya ilçenin kaderini değiştirir. 

Bölgenin kaderini değiştirecek iki yol var 

Genel bir bakış açısı ile bölgenin kaderini değiştirecek iki yol var. Birincisi, önce 

Ovacık'ta ve şimdi de Tunceli'de belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 

yaptığı gibi üreticileri örgütleyerek, kooperatif kurarak, üretilen ürünleri 

değerlendirerek yerelden bir kalkınma sağlamak. 

İkincisi, Sütaş'ın yaptığı gibi entegre bir yatırım ve bölgesel kalkınma modeli ile bölge 

insanına hem elindeki topraklarda alım garantili üretim yapmasını, hayvancılığı 

yaygınlaştırarak ürettiği sütü, eti değerlendirecek yapıyı oluşturmaktır. Tarım ve 

hayvancılığı sürdürülebilir kılan ortamın sağlanmasının yanı sıra bölgenin en önemli 

sorunu olan işsizliğe de bu tür yatırımlarla çözüm üretilebilir. 
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Her iki seçeneğin de kendisine göre kırılganlıkları var. Başarısı ise bölge insanının 

sahip çıkması ile mümkündür. 

Bingöl'e 1.1 milyar liralık yatırım 

Muharrem Yılmaz'ın ifadesi ile Sütaş’ın iş modeli; ekonomik, sosyal etkileri ve 

kapsayıcı niteliğiyle bir “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliğindedir. Bu model ile hayata 

geçirilen “Sütaş Güney Marmara Sütçülük Projesi - Karacabey Entegre Tesisleri”, 

“Sütaş Orta Anadolu Sütçülük Projesi Aksaray Entegre Tesisleri” ve “Sütaş Ege 

Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri”, kendi bölgelerinde yarattıkları ekonomik ve 

sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunan başarılı 

örneklerdir. Bu örneklerden edinilen bilgi ve tecrübe ile “Sütaş Doğu-Güneydoğu 

Anadolu Sütçülük Projesi” başlatıldı. Yatırım tutarı 1 milyar 115 milyon lira olan Bingöl 

Entegre Tesisleri’nin temeli 2018 yılı Haziran ayında atılarak, inşaatına başlandı. 

Üretim faaliyetlerine önümüzdeki aylarda başlanması hedeflenen tesisler tam 

kapasiteye ulaştığında, 1.012 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. 

Yatırımın 2018-2033 ekonomik analizi 

Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı'nın hazırladığı raporda 

Sütaş'ın yaptığı entegre yatırım ile ilgili özetle şu değerlendirmeye yer veriliyor: 

"Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı geri bağlantısı yüksek bir yatırımdır. Geri 

bağlantı etkisi yüksek olan yatırımların yerel ekonomilerde etkileri çok daha büyüktür. 

Bu tür yatırımlar var olan yerel/ bölgesel bir ekonomi içinde konumlanma değil, kendi 

ekosistemlerini kurmaya dönük yatırımlardır. Bu yatırımın etkisiyle, Bingöl ve 

çevresinde yem bitkileri üretimi ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir 

dönüşüm sağlanacaktır. Sütaş yatırımının, Bingöl ve bölgede oluşturacağı ekosistem 

içinde, alt değer zincirleri marifetiyle geniş bir ekonomik havza oluşturacağı, sadece 

tarım ve hayvancılığa etkileri ile bile, tek başına bu yatırımın, yereldeki ekonomik 

dönüşümü gerçekleştirebileceği görülmektedir. 
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Bu yatırım ile birlikte tarım ve hayvancılığın yanı sıra, bölgede, makine ekipman 

üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek 

hizmetleri gibi çok değişik faaliyetlerin gerçekleşmesi beklenmektedir." 

Sütçülük ve Hayvancılık Master Planı hazırlanmalı 

Raporda, bu yatırımın oluşturacağı ekosistem etkisi ve refah artışı nedeniyle, bir ilin 

kronik kalkınma problemini sıçrama etkisiyle çözebilecek nitelikte olduğuna dikkat 

çekilerek şu değerlendirmeye yer veriliyor: " Sütaş yatırımı az gelişmiş ve gelişmiş 

bölgeler arasında yakınsamayı sağlayan önemli bir kalkınma müdahalesidir. Bu 

yatırım, kamu ve özel kesim işbirliğiyle yapılmış bir Kalkınma ve Sosyo-Ekonomik 

Dönüşüm Projesi olarak ele alınmalıdır. Yatırımın bölgenin kalkınmasına katkısını 

artırmak açısından, kamunun bazı müdahalelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bölge 

illerini de kapsayan Bingöl merkezli “Sütçülük ve Hayvancılık Master Planı” 

hazırlanması önemli bir adım olacaktır. Master planın ölçek ekonomisini, verimliliği ve 

tarımsal işletmeciliği geliştirecek şekilde düzenlenmesi önerilmektedir." 

Özetle, Sütaş'ın Bingöl yatırımı, devlet ve özel sektör tarafından yakından izlenmesi 

ve dersler çıkarılması gereken önemli bir kırsal kalkınma modelidir 

Nasıl bir değişim ve dönüşüm bekleniyor? 

Rapora göre, Sütaş Bingöl yatırımının faaliyete geçmesiyle, bölgede görülecek 

gelişim ve dönüşümlerin bazı sonuçları özetle şöyle: 

1- 2033 yılında, normal eğilimine göre 2 milyar 254 milyon dolarlık bir büyüklüğe 

erişmesi beklenen Bingöl ekonomisinin, bu yatırım sonrasında 3 milyar 641 milyon 

dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı hesaplanmıştır. 

2- Bingöl’ün 2033 yılındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH) yıllık 1 milyar 386 

milyon dolarlık kısmı Sütaş yatırımının doğrudan ve dolaylı etkileri ile oluşacaktır. Bu 

oran Bingöl’ün GSYH’sının yüzde 61,5’ine karşılık gelmektedir. 

3- Sütaş yatırımı olmaksızın Bingöl’ün 2033 yılındaki fert başı milli gelirinin 7 bin 322 

dolar olacağı tahmin edilirken, bu yatırımdan sonra, bu değerin 10 bin 221 dolara 

erişeceği hesaplanmıştır. 

4- Kişi başına milli gelirin normal eğilimine göre 2 bin 900 dolar daha yüksek 

gerçekleşecek olması, ili, Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 2 kademe 

yukarı taşıyacak, 6’ncı kademe iller arasından 4’üncü kademe iller arasına 

konumlandıracaktır. 

5- Bu yatırım ile Bingöl, Türkiye’de fert başı milli gelir bakımından 73’üncü sıradaki 

konumundan, 35 sıra birden yükselerek 38’inci sıraya gelecektir. 

6- Fert başı gelirin artışına uyumlu olarak hane halkı refahının da önemli ölçüde 

artacağı hesaplanmıştır. Yatırımın ve üretim faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı etkileri 
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ile, Sütaş’ın Bingöl’de hane halkı refahına katkısının, 2023 yılında yüzde 11,3, 2033 

yılı itibariyle yüzde 26,2 düzeyinde olacağını göstermektedir. 

Tarımın payı 2.5 kat artacak 

7- 2019 yılında Bingöl ekonomisinde tarımın payı yüzde 14 düzeyinde iken, 2033 yılı 

itibariyle bu oran 2.5 kattan daha fazla bir artış göstererek yüzde 36,8’e yükselecektir. 

8- Yatırımının doğrudan ve dolaylı toplam istihdam etkisinin 8 bin 611 kişi olacağı 

hesaplanmıştır. Bunlardan 1.012 kişi Sütaş işletmelerinde, geri kalan 7 bin 599 kişi 

ise Sütaş değer zincirinde dolaylı olarak istihdam edilecektir. Diğer bir ifadeyle Sütaş, 

bünyesinde çalıştırdığı her bir kişiye karşılık 8 kişiye daha istihdam imkanı 

oluşturacaktır. 

9- Bu yatırım olmaksızın ilde toplanan vergilerin 2019 yılındaki 96 milyon dolar 

seviyesinden, 2033 yılı itibariyle 165,1 milyon dolara erişmesi beklenmektedir. Sütaş 

yatırımı sonrasında, Bingöl ekonomisindeki büyüme ve canlanma ile ilden 2033 yılı 

itibariyle yıllık 404 milyon dolar vergi geliri elde edilmesi mümkün olabilecektir. 

10- Yatırım sonucunda il ekonomisinde görülecek canlanma nedeniyle ilden dışarıya 

göç yavaşlayacak, böylece il nüfusu mevcut eğilimine göre 277 binden 308 bine 

değil, 356 bine erişecektir. 

11- Yatırım, Bingöl’ün üretim kapasitesine, kurumsallığına, Ar-Ge, yenilikçilik 

kapasitesine ve insan kaynağı niteliğine doğrudan katkı sağlayacaktır. 

12- Üreticiler, iktisadi faaliyetlerini geçimlik ekonomiden tarımsal işletme boyutuna 

taşıyacak, üretici, işletmeci statüsüne yükselecektir. 

13- Kurumsal bir işletmenin bölgede tedarik zincirinde yer alacak olması, diğer 

işletmelerin kayıt dışı oranını düşürecek ve Sütaş piyasa düzenleyici bir etkiye sahip 

olacaktır. 
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“Ben nerede yanlış yaptım!” 

 
Alaattin AKTAŞ  

31 Mart 2021 Çarşamba 

 

✔ Geçen yıl hazirandan itibaren fiyat artışının çok üstünde seyretmeye 

başlayan döviz kurunun beli, kasım operasyonuyla kırılmıştı! Şimdi de mart 

operasyonu ve kur, belini kıranlardan, daha çok da bu operasyonda hiç dahli 

olmayanlardan intikam alıyor... 

Rahmetli Kayahan’ın şahane bir besteyle taçlandırdığı bu şarkısını hemen hepimiz 

biliriz. Dönüp bakar insan mazisine ve nerede hata yaptığını bulmaya çalışır. 

Ama biz nerede yanlış yaptığımızı pekala biliyoruz. Dolayısıyla ortada “Nerede” 

sorusu olduğu söylenemez. 

Ama üstünde durulması gereken başka bir soru var; “Niye” sorusu. 

★★★ 

Yazımızdaki grafik her şeyi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor... Aylık ortalama sepet 

kur ve fiyatlardaki yıllık değişim... 2020 yılı başından bu yılın mart ayı sonuna kadar 

olan son on beş ay, fiyatlar tabii ki henüz mart bilinmediği için on iki ay... 

Geçen yılın ilk beş ayında yıllık değişim bu üç göstergede de hemen hemen aynı. 

Haziranla birlikte kur ayrışıyor ve hızlı bir yukarı gidiş başlıyor. Aynı aydan itibaren 

çok daha düşük oranda olmak üzere kura eşlik eden bir Yİ-ÜFE artışı da var. Makas, 

kasımda tavan yapıyor. Bakılıyor ki gidişat, gidişat değil; kasım operasyonu gündeme 

geliyor. Sonuç mu, grafikte kur nasıl da yönünü aşağı çevirmiş. 

Ama bir heyecan(!) yaratmak gerek. On gün kadar önce Merkez Bankası’nda yeni bir 

operasyon ve yıllık değişimi üç aydır gerilemekte olan kur yönünü yeniden yukarı 

çeviriyor. 

Tam denge sağlanıyordu ki... 

Daha önce de kaç kez vurguladık. Kur düştü diye fiyatlar hemen gerilemez, hatta 

belki de hiç gerilemez. Çünkü grafikte kurun uzun bir süre fiyatların çok üstünde 
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seyrettiği rahatlıkla gözlenebiliyor. Maliyete giren kur yükü, zaten fiyatlara tam 

yansımamıştı. Zaman içinde kur ve fiyat artışı dengeye gelecek, oranlar birbirine 

yaklaşacaktı. Bu gerçekleşti de, hatta şubat sonu itibarıyla Yİ-ÜFE artışı uzun bir 

aradan sonra ilk kez kur artışının üstüne çıktı. 

Martta sepet kur artışı yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ama dikkat edelim; bu yön 

değişikliği mart ayının üçte birlik dönemindeki hareketlenmeyle oldu. Grafiği 

oluştururken kurun aylık ortalamasını kullanıyoruz; ay sonunu değil. Dolayısıyla mart 

ayının yaklaşık üçte ikisi düşük kurla, üçte biri yüksek kurla geçildi. Böyle olduğu 

halde ay ortalamasında yön yukarı döndü. 

★★★ 

Şimdi ne olacağı çok açık... Kur artışı kaynaklı yeni bir enflasyon dalgasıyla, daha 

önce de dile getirdiğimiz şekilde söylersek yeni bir enflasyon tsunamisiyle karşı 

karşıya kalacağız. 

Üstelik elimizde atacak barut da yok. Ne yapacağız yani, faizi mi artıracağız! 

O zaman biz Merkez Bankası’ndaki son operasyonu niye yaptık! 

Faiz yüzde 19’du ama hiç olmazsa kur 7.20’lerdeydi. 

Faiz şimdi yine yüzde 19 ama kur 8.40’lara dayandı. 

Hadi hep beraber haykıralım: 

“Biz nerede yanlış yaptık”!
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SORUN KEŞKE YALNIZCA ENFLASYON OLSA...  

Sepet kur, Yİ-ÜFE ve TÜFE’yi 2019 yılı aralık ayındaki düzeyi 100 kabul ederek bir 

zincirleme endekste topladık. Birlikte yola çıkan bu üç gösterge nasıl seyretmiş ve 

son durum nedir, topluca görelim istedik. 

Eğilim, ana yazıdaki grafikte ortaya çıkan eğilimle tabii ki aynı. Ama sepet kurun mart 

ayındaki yukarı dönüşü bu kez çok daha keskin bir şekilde kendini gösteriyor. 

Bu grafiğin bize söylediği de aynı: 

“Hazır olun, çok yüklü zamlara hazır olun!” 

Ve diğer olumsuzluklar... 

Aslında karşı karşıya bulunduğumuz sorunun en çarpıcı yönü olarak enflasyonu 

görüyoruz ama enflasyonla birlikte yaşayacağımız öylesine çok sorun var ki... 

Dolar dün bir ara 8.45’i, euro da 9.93’ü gördü. 

Bu kur artışı “yüksek maliyetle üretip satabilenler” için pek sorun değil. 

Ne var ki yüksek maliyetle üretmek zorunda kalıp satmakta sorun yaşayacakları çok 

sıkıntılı bir süreç bekliyor. 

Yurtiçi pazarda sorun yaşayacak şirketlerden bir de döviz borcu olanlar, herhalde her 

geçen dakika kabus yaşıyorlardır. 

Bu kur artışı bize ne yazık ki “daha maliyetli üretim, daha daralmış bir iç pazar, 

daha yüksek bir enflasyon, daha yüksek işsizlik, döviz borcunu ödeyemediği 

için zora giren şirketler” olarak geri dönecek. 

Ve en sıkıntılı yön de şu: 

Tekrar edelim; elimizde kullanacağımız koz da kalmadı. 
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Abdulkadir Selvi 

Kılıçdaroğlu’nun seçim stratejisi ve 

helalleşme 

31 Mart 2021 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyaset stratejisinde önemli 

değişiklikler yaptığı haberleri geliyordu. CHP liderinin kutuplaşma yerine 

kucaklaşmayı, çatışma yerine diyaloğu esas alan bir siyaset tarzını belirlediği 

söyleniyordu. Zaten bazı meslektaşlarımızı heyecanlandıran helalleşme 

vurgusu da bu stratejinin bir sonucuydu. Aslında olumlu bir adımdı. Az sonra o 

“ama”yı anlatacağım. 

Bir de CHP lideri sokağa çıkacak, esnafın derdini dinleyecekti. Kırıkkale ve 

Aksaray’da da sokağa çıkmadı değil. Bunda biraz Meral Akşener’i kıskanma durumu 

vardı. Ama olsun. 

 

ERKEN SEÇİM OLACAK MI? 

CHP liderinin bir de erken seçim iddiası var. Kılıçdaroğlu, iktidarın bu sonbaharda 

erken seçime gideceğini düşünüyor. 

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde erken seçim kararı alınmasının iki yolu var. 

Ya Meclis erken seçim kararı alacak ya da Cumhurbaşkanı seçime gidecek. Her iki 

durumda da hem Meclis’in hem Cumhurbaşkanlığı’nın ömrü kısalıyor. Seçimlere 2 yıl 

varken, Erdoğan pandemi şartlarında neden seçime gitsin? 

 

BAHÇELİ’NİN YANITI 

Ayrıca Türkiye’yi erken seçimlere taşıyan Devlet Bahçeli daha dünkü grup 

toplantısında Kılıçdaroğlu’na, ”Sonbaharda seçim görenler, rüyalarında darı 

ambarı düşünüyorlar. Boşuna heveslenmesinler, seçim zamanında yapılacak” 

diye yanıt verdi. 

 

Kılıçdaroğlu da biliyor sonbaharda seçim olmayacağını. Çünkü muhalefetin erken 

seçim kararı almaya sayısı yetmiyor. Kılıçdaroğlu, erken seçim kozuyla hem 

muhalefeti diri tutuyor hem de CHP’deki muhalifleri susturuyor. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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HELALLEŞME BÖYLE Mİ OLACAK? 

Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi önerip, kucaklayıcı bir dil kullanma kararı alınca grup 

konuşmasını bir de o gözle dinledim. 

 

Barut gibiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “O zorba gidecek” diye seslendi. Zaten 

konuşmasına “tek adam rejimi” diye başlayıp, “tek adam rejimi” diye bitirdi. 

Kılıçdaroğlu, daha önce de, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na terör 

örgütlerine uygun görülen sıfatı layık görmüş, “Sözde Cumhurbaşkanı” demişti. 

Diyalog ve kucaklaşma böyle mi olacak? Sayın Kılıçdaroğlu, böyle mi 

helalleşeceğiz? 

 

HDP KAPATILACAK MI KAPATILMALI MI? 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’yle ilgili kapatma davası açtığında Anayasa 

Mahkemesi, ön inceleme için bir raportör görevlendirmişti. Raportörün, bazı usul 

eksiklikleri tespit ettiği, o nedenle iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

iade edilmesini önerdiği söyleniyor. Ama Anayasa Mahkemesi buna uyup, eksiklikleri 

gidermesi için iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade de edebilir ya 

da savunmasını yapmak üzere HDP’ye 60 günden az olmamak üzere süre de 

verebilir. 

 

Buradaki usul eksikliği daha çok şekil şartı itibariyle görülen bir eksiklik. Yoksa 

hukuktaki temel kaideye göre usul, esastan önce gelir. 

İKİ ALTERNATİF 

HDP, kapatma davasında savunma yapmaya hazırlanıyor. HDP, hukuk yoluyla 

mücadele etme kararı aldı. Ama bir yandan da yedek parti hazır tutuluyor. Kapatma 

kararının çıkacağı kanaatine varırlarsa HDP’yi feshedip DBP’ye geçecekler. 

HDP’nin kapatılması konusunda diyoruz ki, bu devirde parti kapatma olur mu, 

Türkiye’yi dünyada parti kapatan ülke konumuna düşürmek doğru mu, HDP’den 

önceki partiler kapatıldı da ne oldu, her parti kapatıldığında bir sonraki daha güçlü 

olarak döndü. 

Haklı mıyız, haklıyız. 

Geçmişte iki kez kapatma davasına muhatap olan AK Parti, parti kapatmaya sıcak 

bakmıyor diyoruz. 

AK Parti en çok Kürt oylarını alan ikinci parti, HDP’nin kapatılması Kürt seçmende 

tepkiye neden olabilir de, diyoruz. 

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ 

Ama madalyonun bir de öteki yüzü var. 

Dünyada teröre destek veren parti yok. 
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Bırakın destek vermeyi, Batasuna kararında AİHM, terörü kınamamayı kapatma 

nedeni sayıyor. 

HDP İDDİANAMESİNDE HER ŞEY VAR 

HDP iddianamesini inceledim. 

PKK yöneticilerine övgü mü, Kandil’e methiyeler dizme mi, PKK üzerinden Türkiye’yi 

tehdit mi, bağımsız Kürdistan hedefi mi? Yani anlayacağınız, HDP’nin kapatılması 

için ne gerekiyorsa yapmışlar. 

HDP’liler sırtlarını PKK’ya dayayıp, demokrasiyi zehirlemeye devam ediyor. Ama işin 

üzücü yanı bedelini onlar değil, Türk demokrasisi ödüyor. 

Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü olan bir parti olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde 

terör örgütünün partisi olmaz. 

Ama bizde var. 

HDP’ye PKK ile arana mesafe koy demenin anlamı yok. Çünkü irade HDP’de değil, 

PKK’da. 

O bir gerçek. Ama bir de bölgede demokrasi umudunu canlı tutmak gerekiyor. 

 

AYDIN AHİ’NİN ŞEHADETİ 

Van’dan bir anekdotu aktarmak istiyorum. Size çok tanıdık gelecek. Cenazesinde kızı 

Türk bayrağını açıp, ‘Babamın kanı bunun üzerine damladı’ diye gözyaşı dökmüştü. 

PKK’nın katlettiği AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’den söz 

edeceğim. Daha doğrusu ben anlatmayacağım. AK Parti MKYK üyesi ve o dönem 

Van milletvekili olan Burhan Kayatürk aktaracak. 

 

KANIM ÇEKİLEREK DİNLEDİM 

Kanım çekilerek, tüylerim diken diken olarak dinlediğim olay. 

“Aydın Ahi çok eskiden beri bu davaya gönül vermiş birisiydi. 7 Haziran 2015 

seçimleri öncesinde sürpriz bir şekilde istifa etti. Bizim için sarsıcı olmuştu. Aradım, 

bir takım mazeretler ileri sürdü. Ama konuşmamızın bir yerinde, ‘Yüz yüze konuşmak 

istiyorum’ dedi. Ben de partiye dönmediği taktirde yüz yüze görüşmeyeceğimi 

söyledim. ‘Hayır yarın saat 14’te HDP’ye katılacağım’ dedi. Daha sonra ısrarla 

aramasına rağmen görüşmedim. Seçim çalışması için Özalp’e gittiğimde esnaf 

ziyareti sırasında karşıma çıktı. ‘Beni dinle’ dedi. ‘Eğer ben HDP’ye gitmesem hem 

Atilla hem Metin’i öldüreceklerdi’ dedi. İki oğlu olduğunu o zaman öğrendim. Ben, 

‘Sizi öldürmezler, sadece korkutuyorlar. Öldürseler beni öldürürler’ diye karşılık 

verdim. 7 Haziran seçimlerinden sonra devletin bölgedeki ağırlığı arttı. Terör 

örgütünün üzerine gidildi. Aydın Ahi başta olmak üzere gidenler geri döndü. 1 Kasım 

seçimlerine canla başla çalıştı. 1 Kasım seçimlerinden önce Özalp’te Aydın Muştu 

PKK tarafından katledildi. Cenazesine gittim. Aydın Ahi mezarlıkta yanıma geldi. 
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‘Şimdi sıra bana geldi’ dedi. Ben o tarihten sonra yakından ilgilenmeye çalıştım. 1 

Kasım seçimlerinin üzerinden zaman geçti, bir gece yarısı telefonum çaldı, Aydın Ahi 

ismini görünce hemen açtım. (Tarih 2 Temmuz 2017) Kızıymış, ‘Babamı kaçırdılar 

vekilim kurtarın’ dedi. Hemen güvenlik güçleriyle irtibata geçtim. ‘Babanızı 

kurtaracağız’ demek için aradığımda telefona çıkan kızı, feryat ederek ağlıyordu. 

‘Babamı köyün içinde öldürdüler. Ambulans gönderin belki yaşıyordur’ dedi.” 

Bunun üzerine söyleyecek söz bulamıyorum. 
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İbrahim Kahveci 

Saldırmıyorlar tersine kaçıyorlar 

En küçük finansal sarsıntıda suçu “Şer güçlere” yıkma alışkanlığımız yine devam 

ediyor. Sanki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı bir gece yarısı görevden onlar 

aldılar ve piyasaları allak-bullak ettiler. 

Daha 4 ay içerisinde onlar buraya tam 20 milyar dolar getirmişlerdi. Artık istikrar ve 

güvene dayalı bir Merkez Bankası yönetimi oluşuyor diye güvenmişlerdi. 

Onlar gelirken düşen kur ve düşen CDS primleri ile biz de içeride epeyce hava da 

atmıştık. Bakın güvenilir ülkeyiz ve yabancılar geliyor diyorduk. 

Kur 7,0 liraya indi, CDS seviyemiz 300’lerin altına geriledi diye Millete meydanlarda-

ekranlarda söylüyorduk. 

Ve iş bir gecede değişti. 

Kur artık yeniden 8,50 sınırında. CDS dersen yeniden 500’lere yol alıyor. Ve son 4 

ayda gelen yabancılar da arkalarına bakmadan kaçmaya çalışıyor. 

Yabancı işlemlerine bakıldığında birkaç günde yüzde 20-25 zararına işlemleri 

görürsünüz. İşte o günlerde de “kur sakinledi” diyenlere “bekleyin asıl tehlike sonra” 

diye defalarca dedik. 

Ama ne çare... 

Alışılmış artık. 

Yıkarsın şer güçlere işi biter gider her şey. 

Millet nasılsa sırtına yüklenen yükleri sesini çıkarmadan ödeyip duruyor. Sesini 

çıkaranları da bir terör örgütü üyesi gruba benzetiriz ve iş biter. 

*** 
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Bir gece yarısı kararnamesi bu ülkeye yaklaşık 1 trilyon lira stok maliyeti yükledi. Bu 

faturayı bütün millet olarak ödeyeceğiz. 

Ama dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan çok önemli bir 

noktaya değindi: “Yatırımın sırrı istikrar ve güvendedir” dedi. 

Aslında bu sırrı en iyi AK Parti biliyordu. Kendilerinin en başarılı olduğu yıllar 2003-

2007 arasında reel ve nominal faiz bugünkü seviyenin çok üzerindeydi. 

Meselenin faiz olmadığını, meselenin güven ve istikrar olduğunu o kadrolar çok iyi 

biliyordu ve görüyordu. 

Zaten o kadroların da bir tanesi AK Parti’de kalmadı. Artık danışmanlardan tutun da 

yönetime kadar gelen fikir: “faiz sebep, enflasyon sonuç” noktasına kilitlenmiş 

durumda. 

Bu kilitlenmenin de piyasaları nasıl kilitlediğini hep beraber görüyoruz. 

*** 

Artık şu noktayı bilelim. 

Ülkemize kolay kolay yabancı sermaye gelmez. Yani Hazine garantisi üzerinden fahiş 

faizler vermezsek tabii. 

Ama bilmemiz gereken asıl önemli nokta şu: Yabancı sermaye gelmeyecekse o vakit 

uygulayacağımız makro politikalar da buna göre şekillenmek zorunda. 

Bundan sonra geriye, yani 2020 yılı parasal genişleme ve ucuz kredi yöntemine 

dönemeyiz. Çünkü artık kasada döviz de kalmadı. 

Bugün yüzde 19 faizle 8,50 kur seviyesine ulaştıysak bunun maliyetinin de büyük 

olacağını bilmemiz gerekiyor. Nasıl ki, geçen hafta yabancı yatırımcıların yüzde 20-

25 zararlı işleminin maliyetinin olacağını bildiğimiz gibi... 

Artık önümüz karanlık. 

Artık ekonomide yeniden durağan ve içe kapanış dönemi gelmiştir. Ve bunun asıl 

faturası da alt eğitim grupları ile hizmetler sektöründe yaşanacaktır. 

2017’den beri yerinde sayan ve istihdam yaratamayan bir ekonomide Millet daha ne 

kadar bekleyebilir? 

Soru sanırım burada... 
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10 milyonu aşan işsizler ordusu ne yapacak? Yeni katılımcılar ile daha da büyürken, 

nasıl bir davranış sergileyecek? 

Acaba şer güçler teorisi ile avunup aç ve fakir şekilde evde oturmaya mı devam 

edecekler, yoksa yeter artık mı diyecekler? 

Ama burada bir başka mesele şu: Yeni yetişen ve hayata yeni atılan gençler ne 

olacak? 

Onların hayatlarından 4 yıl çaldık ve daha ne kadar bekletebileceğiz? 

Kısaca işimiz epeyce zor. 

Umarız bir akıl ortaya çıkar ve ülkemiz bu kara talihinden fırsat çıkartabilir. Aksi halde 

herkes için çok zor günler bizi bekliyor olacak. 
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31 Mart 2021, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Yeni dünya düzeninde gelişmişler, 
Afrikalıları ezmeye hazırlanıyor 
 

Emperyalizmin insafsızlığı üzerine yapılan anlatımlar galiba gerçek oluyor. 

Koronavirüs salgınının etkilediği dünya düzeninde yoksulların daha da yoksul 

olmaları, hatta yok olmaları yönündeki gelişmeler çok konuşulmaya başlandı. Bunlara 

göre gelişmiş dünyanın özellikle hammadde ihtiyaçları Afrika'dan karşılanırken, bu 

kıtanın insanları açlığa ve sonunda yokluğa mahkûm edileceklermiş. 

 

Bahtsız Afrika 

Bu tür düşünceleri fantezi olarak görmeyelim. Düşünün ki 1800'lü yıllarda Afrika'da 12 

ile 40 yaş arasında hiç erkek nüfus kalmamıştı. Esir tüccarları bu insanları toplayıp 

götürüyorlar ve gelişmiş dünyaya pazarlıyorlardı. Küba'yı görenler bilir. Burada esir 

tüccarlarından kalma malikâneler göz kamaştırıcıdır. Ve özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri tarihini okuyanlar, Başkan Kennedy dönemi gibi çok yakın zamanlarda 

bile Güney eyaletlerinde siyah derililerin oy hakları olmadığını bilirler. 

 

Aşı dağılımı 

Gelişmişlerin yeni oyunları şimdilik koronavirüs aşısının eşitsiz dağılımında ortaya 

çıkıyor. Bu aşı eğer gerçekten salgının yayılmasını önleyecekse, bu durum Afrika için 

söz konusu olmayacaktır. Ve sadece salgın değil, açlık ve susuzluk da Afrikalıları 

bekleyen sorunlardır. 

 

Yardım ediyoruz 

Türkiye çeşitli Afrika ülkelerine yardım etmeye çalışıyor. Ama ülkemizin kaynakları ne 

yazık ki bu talihsiz kıtayı kurtarmaya yetmez. Ve bir yandan Amerika ve Avrupa, diğer 

yandan da özellikle Çin, Afrika'yı sömürmekte yarış halindeler. Tabii ki bu insafsız 

tabloyu tarafsız bir izleyici gibi tribünden seyretmek doğru değildir. Ama yeni dünya 

düzeni bu acı durumu bir gerçek halinde dünyaya sunuyor. 20'nci yüzyılın başında 

Brüksel'de siyah derililer, hayvanat bahçelerinde yerel halka tanıtılırdı. O günlerin 

geride kaldığını sanmayalım. 

 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kuba
https://www.sabah.com.tr/haberleri/amerika
https://www.sabah.com.tr/haberleri/guney
https://www.sabah.com.tr/haberleri/avrupa
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true

