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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
3 Mayıs 2021 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliği 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210503-7.htm
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Yiyecek-içecek sektörüne ciro kaybı 

desteğinde başvuru uzatıldı 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geri ödemesiz ciro kaybı desteğinde 

başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı. 

 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, salgından olumsuz etkilenen yiyecek içecek sektörüne 

yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteğinde başvuru sürelerinin uzatıldığını söyledi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, destekten yararlanma şartını 

taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunmayan işletmelerin, 31 Mayıs 2021 

saat 23:59’a kadar başvurabileceklerini kaydetti. 
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"Türkiye’de su sistemi kredi gibi 

yönetilmeli" 
İhracat ürünlerine destekte önde gelen Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve 

Güneydoğu bölgelerinin küresel iklim değişikliğiyle büyük risk altında 

olduğu belirlendi. 

 
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker, iklim değişikliğinden en 

fazla etkilenecek bölgeler arasında Türkiye'nin gıda, sanayi hammadde ve ihracat 

yükünün en önemli kısmını çeken ve büyük oranda verimli ovaların da yer aldığı 

başta Akdeniz olmaz üzere İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu bölgelerinin bulunduğunu 

belirtti. 

Mecliste çalışmalarını sürdüren İklim Değişikliği Komisyonuna sunum yapan Türker, 

küresel iklim değişikliğinin tarım üzerine çok ciddi etkileri bulunduğunu özellikle yağış 

rejimindeki değişmelerin sel ve taşkınlara neden olurken don, hortum gibi olayların 

sıklaştığını ve şiddetinin arttığını belirtti. 

Et ve süt verimi düşecek 

Türker, biyoçeşitlilikteki azalma ve hastalıklardaki artışı birçok bölgede iklim 

değişikliğinin etkisi olarak görmeye başladıklarını belirtti. Bu olayların ekolojik yaşam 

alanlarını ve gıda güvenliğini olumsuz etkilediğini kaydeden Türker, sadece bitkisel 

üretimde değil, aynı zamanda hayvancılık ve hayvansal üretimde de önümüzdeki 

yıllarda bazı risklerle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Türker, “Yapılan çalışmalara 

göre; 34 derecenin üzerinde her 1 derecelik artış, hayvanların bünyesindeki dengeyi 

bozacak ve kuru madde alımını azaltacak, aynı zamanda da süt ve et veriminde de 

kayıplara yol açacak” dedi. 
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Ana ürünlerde verimlilik 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Gediz ve Büyük Menderes 

havzasında yapmış olduğu bir çalışmaya da sunumunda yer veren Türker, 2030 

yılında yüzey sularında yüzde 20 azalma, bitkilerin su ihtiyacında yüzde 10 artış, 

2100 yılında yer üstü sularında yüzde 50 azalma bitkinin su ihtiyacında ise yüzde 30 

artış olacağı bilgisini verdi. Türker, ”Biz suyu bundan sonraki süreçte kredi gibi 

yönetmek mecburiyetindeyiz” dedi. Türker, yapılan verim çalışmalarına göre; 2050 

yılında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde buğdayda yüzde 7,58 mısırda yüzde 10, 

ayçiçeğinde yüzde 6,35, pamukta yüzde 2,19 oranında verimin azalacağını söyledi. 

Toprak altı sulama sistemi 

Tarımsal sulamada tasarruf sağlanması, suyun etkin ve verimli kullanılması 

konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Türker, son dönemde toprak 

altı damlama sulamanın yaygınlaştığını belirterek, “Özellikle toprak altı damlama 

sulama sistemlerini bakanlık olarak yüzde 50 hibe programıyla 2018’den itibaren 

desteklemeye başladık. Bunun da enerji tasarrufundan yabancı ot kontrolüne birçok 

faydası var. Amacımız, suyu bol kullanmak değil, sadece bitkinin istediği bölgede, 

kılcal köklerin bulunduğu bölgede ve istediği zamanda, istediği miktarda teminini 

sağlamak” dedi. 

Arazi toplulaştırma, 1 hektarda 50 litre mazot tasarrufu sağlıyor 

Metin Türker, arazi toplulaştırılmasının hem üretim, hem de karbon emisyonu 

açısından önemli olduğunu ve hektarda 50 litre mazot tasarrufu sağladığını belirterek 

şunları söylüyor: “Arazi toplulaştırılmasıyla beraber kapalı sistem şebeke inşa 

edildiğinde, bu şebekeyi de tarla içine Bakanlığımızın yüzde 50 desteğiyle entegre 

ettiğimizde suda yüzde 55-60 oranında su tasarrufu olur ki biz, bundan sonraki 

süreçte bunu daha fazla konuşuyor olacağız. 

Basit bir örnek: Salma sulamada hektara 10 bin metreküp suyumuz, eğer 

yağmurlama kullanacaksak 6 bin metreküpe, damla sulama kullandığımız zaman 4 

bin 500 metreküpe düşüyor. Türkiye’deki bu sistemlere baktığımız zaman, bugün 

itibarıyla sulamaya açılan toplam alanlarımızın yüzde 62’si hala salma sulama yani 

vahşi sulama dediğimiz sulama, bu konu bizim önümüzdeki dönemde daha fazla 

odaklanacağımız alan…” 
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Zincir marketlerde sınırlı satış 

bilmecesi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu, İçişleri Bakanlığı’nın ise 

genelgelerle içeriğini belirlediği ‘tam kapanma’ döneminde, zincir 

marketlerin satabilecekleri ürünlerle, kapalı oldukları dönemde internet 

üzerinden satış yapıp yapmadıkları tam anlamıyla bilmeceye döndü. 

 

Uzun süredir esnaf temsilcileri, zincir marketlerde gıda ve zorunlu temel ihtiyaç 

maddeleri yanı sıra elektronik, züccaciye, hırdavat, tekstil gibi ürünlerin satışına 

yönelik sınırlama getirilmesi yönünde talepte bulunuyorlardı. Hatta marketlerin ürün 

satışına sınırlama getiren bir taslak Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanlığı döneminde 

tarafların görüşüne sunulmuş ancak hayata geçirilmemişti. 

Tam kapanma döneminde ise birçok ilin TOBB’a bağlı oda başkanları İl Hıfzısıhha 

Kurullarına başvurarak zincir marketlerde, tekstil, ayakkabı, elektronik, züccaciye gibi 

ürünlerin satışını yasaklanması talebinde bulundular. Bunun ardından aralarında; 

Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Niğde, Karaman, Kütahya, Konya ve 

Ardahan’ın da olduğu 20 ilin kurulu bu yönde karar alarak uygulamaya başladı. 

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketlerde gıda dışında ürün 

satışını yasaklama kararının DÜNYA’da yayımlanmasından sonra 24 saat geçmeden 

kararından geri adım atarken, tam kapanma sürecinde büfelerde de alkol satışını 

yasakladı. Karara tepki gösteren Antalya TSO Başkanı Davut Çetin, sosyal 

medyadan “İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı 24 saat geçmeden iptal ettirilmiştir, YETER 

artık” ifadelerini paylaştı. 
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Palandöken: “Kapalı marketlerin ürünlerini kuryeler satıyor” 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada küçük esnafı 

haftada bir gün de olsa rahatlatmak amacıyla zincir marketlerin pazar günleri 

kapatıldığını ancak pratikte bu uygulamanın da delindiğini söyledi. Bazı motosikletli 

kuryelerin market ürünlerini evlere servis etmeye devam ettiğini kaydeden 

Palandöken, “Bunların depoları yok, kapalı olan marketlerin ürünlerini nereden alıp 

evlere götürüyorlar?” dedi. Zincir marketlerde ürün satışına sınırlama getirilmesine 

ilişkin valiliklerin aldığı kararı desteklediklerini ve bunun diğer illere de yayılması 

gerektiğini belirten Palandöken, “Hafta içi küçük esnaf kapalı ama bunların ürünleri 

mobilya, televizyon, beyaz eşya dahil birçok ürün bu marketlerde satılıyor” ifadelerini 

kullandı. Özellikle sebze meyvenin daha uygun fiyata satıldığı pazar yerlerinin kapalı 

olmasının da çeşitli sıkıntılara yol açtığının altını çizen Palandöken, “Pazarlar kapalı 

olduğu için marketler ürünleri istedikleri fiyata satıyorlar. Ayrıca çok miktarda ürün ise 

üreticilerin elinde, tarlada kalmış durumda. Bu virüs kapalı marketlerde mi daha kolay 

yayılır yoksa açık pazar yerlerinde mi?” şeklinde konuştu. 
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İhracat ve üretime tam kapanma 

tehdidi 
Mümessil ofislerinin ve dış ticaret şirketlerinin sokağa çıkma yasağından 

muaf olmaması, muafiyet kapsamında olan sektörlerde faaliyet 

gösterenlerin ise NACE kodu nedeniyle sıkıntı yaşaması, üretim ve 

ihracatı tehdit eder duruma geldi. 

 

Salgın tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma 

uygulamasına geçildi. Yayınlanan genelge ile de üretim, imalat, tedarik ve lojistik 

sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler dışında kalan tüm ticari işletme, iş yeri ve 

ofislerin ise kapalı olacağı vurgulandı. Genelgeye göre ihracatın olmazsa olmazı 

mümessil ofisleri ve dış ticaret şirketleri ise ofis tanımı içinde yer aldıkları için 

muafiyet kapsamında yer almadı. Bu durumun ihracat için büyük bir sıkıntı 

yaratacağını vurgulayan sektör temsilcileri, ihracatın önemli bir kısmının mümessil 

ofislerinin fiziki onayını gerektirdiğini ve dış ticaret şirketleri tarafından 

gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, söz konusu şirketlere muafiyet verilmemesi 

halinde ihracatın durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu. 17 binden fazla 

ihracatçı şirketin yer aldığı hazır giyim sektörü temsilcileri, konuyu Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletti ancak şu ana kadar herhangi bir çözüm bulunabilmiş 

değil. 

Çözümü kanuni yollarla bekliyoruz” 

Genelge ile birlikte ihracatçıların telaş içinde kendilerini aradığını dile getiren İstanbul 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, 

deklarasyonda sıkıntı olduğunu söyledi. Gültepe, “Mümessil ve dış ticaret şirketleri 
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ihracatçının bir departmanı gibi çalışıyor. Onların da muafiyet kapsamında yer 

alması, çalışmalarına devam etmesi lazım. Gelip ürünlerimize bakmaları, onay 

vermeleri gerekiyor. Fiziki onay verecekler ki biz de ihracat yapabilelim. Biz, bizi 

arayanlara ‘çalışsınlar sorumluluk bizde’ diyoruz. Gerekli desteği vereceğiz. Çünkü 

onlar olmadan ihracat olmaz” dedi. 

Ege Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri Başkanı Recep Burak Sertbaş da konuyla ilgili 

hem ihracatçı birlikleri hem de Ege Bölgesi Sanayi Odası’na gerekli başvuruları 

yaptıklarını belirterek kanuni yollarla çözüm beklediklerini söyledi. 

“Konu Cumhurbaşkanlığı’na da iletildi” 

Bu durumun ciddi bir açmaz olduğunu vurgulayan TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat ise şöyle konuştu: “Mümessil ofislerde üretici ve 

ihracatçıları denetleyen denetçiler var. Hem ürünlerin yurtdışı ile bağlantılarını 

sağlayan müşterileri temsilcilerinin hem de teknikerlerin sahada dolaşması ve ürüne 

onay vermesi gerekiyor ki ihracat işlemi tamamlansın. Üretim ihracat yapabilmek için 

devam ediyor. Şu an bu konu çok ciddi bir açmaz. Öte yandan dış ticaret şirketleri de 

ofis kapsamında oldukları için çalışmıyor. Bazı üreticiler ürünleri üretiyor ama ihracatı 

dış ticaret firması yapıyor. Bu konuyu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da ilettik. 

Cumhurbaşkanlığı’na da sunuldu konu ama şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. 

Mümessil firmalar ve ihracatı yapacak olan dış ticaret şirketleri hala muafiyet 

kapsamında değil. Üretiyorlar ama kim onaylayacak, kim ihraç edecek belli değil, 

sıkıntı büyük, herkes çözüm bulmaya çalışıyor ama kod işi de işin içine girince artık 

bu sınıftakilerin dışarı çıkması mevzu bahis değil” şeklinde konuştu. Fayat’ın verdiği 

bilgilere göre hazır giyim sektöründe 17 bin ihracatçı şirket bulunuyor ve bunun 

önemli bir kısmı dış ticaret şirketleri vasıtasıyla ihracat yapıyor. İHKİB sitesinde yer 

alan bilgilere göre mümessil ofislerin sayısı ise 36’sı yabancı olmak üzere 96 adet. 

Uyumsuzluğun sebebi ne? 

NACE kodları konusunda yaşanan sıkıntıların nedeni ne, neden uyumsuzluk 

yaşanıyor? Sektör temsilcileri hali hazırda birçok şirketin faaliyet alanına yönelik 

NACE kodu bulunmadığını, daha önce yanlış kod girilmiş olabileceğini ya da NACE 

kodu uygulaması öncesinde faaliyete başlandığı için bu sorunların yaşanabildiği 

bilgisini verdi. Örneğin bir şirket daha önce perakende alanında faaliyet gösterip buna 

göre NACE kodu kaydı yaparken daha sonra faaliyet alanına ihracat ya da üretimi de 

eklemiş olabiliyor. Ancak hali hazırdaki sistemde üretim yapmasına rağmen NACE 

kodunda yer almıyor. Akla gelen bir diğer konu ise daha önceki tam kapanmada 

neden bu sorunların yaşanmadığı konusu oldu. Yine sektör temsilcileri ilk kapanmada 

ihracatın da tamamen durma noktasına geldiği için mümessil ve dış ticaret şirketleri 

ile ilgili sıkıntı yaşanmadığını, izin belgelerinin ise şirketlerin kendilerinin hazırlaması 

nedeni ile sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi. Öte yandan 1 Mayıs itibari ile 700 bine 

yakın çalışan sistemden çalışma belgesi alabildi. Sistemde yaşanan aşırı yoğunluk 

nedeniyle belirli aralıklarla çalışma izin belgesi alma konusunda olumsuzluklarla 
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karşılaşılırken, buna çözüm olarak EK-1 izin belgesinin indirilerek doldurulması ile 

alternatif bir yöntem sağlanıyor. 

“NACE kodları tutmuyor” 

Muafiyet kapsamında yer alan meslek grubu çalışanları,İçişleri Bakanlığı e-başvuru 

sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunuyor. Ege Giyim Sanayicileri 

Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, “Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için 

meslek kodları var. Fakat üretici/imalatçı olduğu halde NACE kodları tutmadığı için 

belge düzenlenemiyor. Bizim 200’ün üzerinde çalışanımız var. İşlem yapmaya 

çalıştık hiçbir sonuç alamadık. E-devlet vasıtası ile belge alınması çok zor. Ek-1 diye 

geçici bir form var. O formu doldurup idare edeceğiz ama ondan sonrasıyla ilgili 

büyük bir sıkıntı yaşayacağımız ortada. Bununla ilgili İzmir Valiliği’ne başvuruda 

bulunduk. Fakat onlar da bu iş ile ilgili pozitif bir dönüş yapmadılar” diye konuştu. 

Görev belgesi kullanım süresi uzatıldı 

 Bu arada sistemde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, manuel olarak hazırlanan görev 

belgesi kullanım süresi uzatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesinde; muafiyet 

alanındaki iş kolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak 

doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni 

Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma 24.00'e kadar 

uzatıldığı bildirildi. 
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Mikro ve küçük işletmeler için 
faizsiz kredi başvuruları başlıyor 

 
Koronavirüs pandemisinden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere 75 bin liraya 
kadar sağlanacak kredi desteğine başvurular yarın başlıyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB hızlı destek programı 
kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen mikro ve küçük 
ölçekli işletmelere kredi desteği sağladıklarını söyledi.  

Pandemiden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere sağlanacak kredi desteğine 
başvurular yarın başlıyor. 

MİKRO İŞLETMELERE 30, KÜÇÜK İŞLETMELERE 75 BİN TL 

Mikro işletmelere 30 bin TL, küçük işletmeler ise 75 bin TL’ye kadar olan kredilere e-
devlet üzerinden başvurulacak. 

Bakan Varank, “Bu program ile pandemiden etkilenen mikro ve küçük ölçekli 
işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlıyoruz. Destekten teknoloji 
tabanlı start-up’lar ile imalat sektörlerinde faaliyet gösteren girişimler 
faydalanabilecek. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 
finansmana hızlı bir şekilde erişebilecek. Başvurular pazartesi gününden itibaren e-
devlet aracılığıyla yapılabilecek. Bütün işletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya 
davet ediyorum” dedi.  

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından ‘girişimcilik’ temasıyla düzenlenen ‘Özgün İyi 
Yönetim Uygulamaları Forumu’na video konferans yöntemiyle katılan Varank, risk 
sermayesi fonlarının yanında KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve TUBİTAK üzerinden 
girişimcilere birçok avantaj sağladıklarını belirtti.  
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Prof. Dr. Ersan Şen, çek krizini 

yorumladı: Tebliğ kanunun üzerinde 

olamaz 
Prof.Dr. Ersan Şen, bankaların tebliğe veya genelgeye göre çekleri 

ödeyemeyeceğini belirterek, çıkarılan tebliğin kanun hükmünün üstünde 

olamayacağı gibi, gerekçenin de kanun metninin üzerinde olamayacağını 

söyledi. 

 

ANKARA - Çek ile ilgili dunya.com’a değerlendiren Prof. Dr. Ersan Şen, torba 

yasanın bu haliyle bankaların karşılığı olan çekleri bile ödeyemeyeceğini söyledi. 

Şen, kanuni düzenlemenin çok açık olduğunu belirterek, bankaların tebliğe veya 

genelgeye göre çekleri ödeyemeyeceğini söyledi. Şen, çıkarılan tebliğin kanun 

hükmünün üstünde olamayacağı gibi, gerekçenin de kanun metninin üzerinde 

olamayacağını söyledi. 

“Kanunun lafzında ne yazıyorsa, geçerli olan odur” diyen 

Şen,  “Gerekçede her ne kadar ödeme güçlüğü içinde olanlara destek diyerek 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/04/30/456464-iavx.jpg
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açıklama yapmaya gayret edilse de doğru değil. Halkın temsilcilerinden oluşan 

TBMM’nin iradesinin üzerine hiçbir şey çıkamaz. Yani yasa ibraz edilemeyecek 

diyorsa ibraz edilmeyecektir. Bu farklı bir şekilde yorumlanıp, “Karşılığı varsa buradan 

alırım” diyemez” diye konuştu. 

Yasa metni bu kadar açıkken, bankaların borçlunun muvafakatı olmadan ödeme 

yapamayacağının altını çizen Şen, “Alacaklı ile borçlu bir araya gelir, banka yazılı 

olarak muvafakat alır kayda geçer ancak o zaman ödeme yapar, bu duruma zaten 

devlet karışamaz” ifadelerini kullandı. 

Bankanın burada kendi başına insiyatif kullanamayacağını vurgulayan Şen, “Tekrar 

ediyorum, genelge ile tebliğ ile kanun iradesinin üzerine çıkılamaz. Banka burada 

emniyeti suiistimal suçu işlemiş olur, kamu bankaları yönüyle de görevin kötüye 

kullanılması durumu geçerlidir” 

Yargının zaman zaman madde gerekçelerini dikkate alarak karar verebildiğine dikkat 

çeken Şen, “Ancak burada herhangi bir muğlaklık yok. Eğer metin yazılırken, “Ancak 

karşılığı bulunmayan, karşılığı yeterli olmayan, bulunmayan çekler ibraz edilemez” 

denseydi anlardım” şeklinde konuştu. 

Prof.Dr. Şen, normlar hiyerarşisi ilkesine göre genelge, sirküler gibi düzenlemelerin 

kanunun üzerinde olamayacağını aktardı. 
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İçişleri'nden çalışma izin görev 

belgeleri genelgesi 
Çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni 

görev belgesinin geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı. 

 
COVID-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet 

kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma 

İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı. 

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Çalışma İzinleri Görev Belgeleri" konulu genelge 

gönderdi. Genelgede, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma 

sürecinde de temel önceliğin üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi 

bir aksama yaşanmaması olduğu, bu nedenle bahse konu sektörlerde çalışanlara 

yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı. 

Muafiyet kapsamında bulunan iş kollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının 

sürdürülmesi ve muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla e-

Başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasının kararlaştırıldığı ve yeni 

oluşturulan "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'na" dair usul ve esasların belirlendiği 

kaydedildi. 

İzin belgesi için 2 milyon 677 bin başvuru yapıldı 

Muafiyet tanınan iş kollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği 

belirtilen genelgede, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru 

sistemi üzerinden bugün saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin başvurunun gerekli 

sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili kişiler için çalışma izni görev belgesi 

düzenlendiği aktarıldı. 
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Manuel hazırlanan belgelerin geçerlilik süresi uzatıldı 

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev 

belgesi alamayan "iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile 

kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları 

bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları" gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası 

entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere 

ilgili kurum ve kuruluşlarca bugün tamamlanacağı belirtildi. 

Genelgede, muafiyet alanındaki iş kolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve 

taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla 

düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 

2021 Cuma 24.00'e kadar uzatıldığı bildirildi. 

Çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin, e-Başvuru sisteminin kullanımında 

oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar 

nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda kullanılabilecek bir 

uygulama olduğu ifade edildi. 

Görev belgesini suistimal edenlere idari ve adli işlem yapılacak 

Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-Başvuru sistemi üzerinden alınan 

çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev 

belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca 

denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suistimal 

edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlem 

yapılacağı vurgulandı. 

Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suistimal edilmemesinin, salgın nedeniyle 

katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından önemine dikkat 

çekilen genelgede, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere 

denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığı kaydedildi. 
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Kim bu “cin fikirli” ya da kötü 

niyetli? 

 
Alaattin AKTAŞ  

03 Mayıs 2021 Pazartesi 

 

✔ Türkiye bir çek düzenlemesi rezaleti yaşadı. Devlet, kendsine olan borçları 

değil, vatandaşın vatandaşa, şirketin şirkete olan borcunu ertelemeye 

kalkışınca sistem bir anda kaosa sürüklendi. Bu sefer kanun, çıkarılan bir 

tebliğle sözüm ona aşıldı! 

✔ Bu düzenleme Meclis'te verilen bir önergeyle eklenmiş. Önergeye imza 

koyan milletvekillerine bakıyoruz; hukukçular, müftü, futbolcu... Bu vekiller 

"Aman şu düzenlemeyi yapalım" demediler tabii ki, önlerine getirilen metni 

gözü kapalı imzaladılar. 

Çek konusunda cuma günü yaşananların detayını yazmak Dünya okuruna sanki 

saygısızlık olur. 

Çünkü bizim okurumuz zaten olayın içinde, göbeğinde; o gün olanları da birebir 

yaşadı. Ama bunu yaşamayanlar olduğunu, gerçeklerden böylesine kopuk olanların 

da iş alemini kilitleyecek inanılmaz bir karar verdiğini gördük. 

Cuma günü adeta tüm ödeme sistemini bloke eden uygulamanın yanlış olduğunu 

tepkiler üstüne fark edebildik. Bu sefer de geri adım atabilmek için bir tebliğ çıkarıp 

bu tebliğin kanunun üstünde olduğunu belirterek bir de hukuk skandalına imza attık. 

Çek düzenlemesiyle ilgili kanun yürürlükte ama tebliğle “Hayır uygulama kanunda 

yazdığı gibi değil, şöyle olacak" dedik, diyebildik. 

Kanun kapı gibi orada duruyor! 

Ama doğrusu kanun hükümlerini uygulamak mümkün değildi ve yeni bir kanun 

çıkarana kadar bile her şey alt üst olurdu; dolayısıyla bir kez daha hukuka aykırı 

işlem yapmak durumunda kaldık. 
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“Bir kez daha diyoruz”, çünkü daha önce değil sıradan sayılabilecek bir kanunun, 

Anayasa hükümlerinin bile uygulanmadığını gördük. 

Ama bunun öncekilerden önemli bir farkı var. Bu kez istisnasız herkes, tüm tarafl ar, 

bu hukuksuzluğu benimsedi, benimsemek zorunda kaldı. 

KİMİN FİKRİ OLABİLİR? 

Cuma günü nanılmaz bir panik yaşayan, neredeyse hiç işlem gerçekleştiremeyen ve 

uygulamanın kanunda öngörüldüğü biçimde mayıs ayı boyunca sürmesi durumunda 

büyük kayıplara uğrayacak olan finans kesimi ve ticaret erbabı, şimdi böyle bir 

uygulamayı kimin hangi gerekçeyle gündeme getirdiğini merak ediyor. 

Ama hiç kuşkunuz olmasın, şimdi bu topu herkes birbirine atacaktır. Bu dahiyane 

fikrin sahibi sanırız hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktır. 

Ancak önemli bir soru var ve mümkün olsa da buna yanıt bulabilsek. Çek konusu, 

birinin ya da birilerinin Covid-19 dolayısıyla zora girecek kesimlere destek olmak 

amacıyla iyi niyetle gündeme getirdiği bir uygulama mı, yoksa tam tersi mi? 

Tam tersi derken kastımız, “Sistem karışsın, tıkansın; ödeme güçlüğü 

yaşansın” düşüncesiyle hareket edildiği değil. 

Deli sorular geliyor insanın aklına... 

Düşünüyoruz da, acaba birilerinin verdiği ödemesi mayıs ayında olan yüklü miktarda 

çek mi vardı? 

Acaba bu çeklerin karşılığı da vardı ama çek verenler “yağmur yağsa, sel bassa, 

çığ düşse, yollar kapansa, yani bir şeyler olsa da bir ay boyunca ödeme 

yapmaktan kurtulsak” gibi bir düşünceye mi kapılmıştı? 

Ve bunu sağlamak için gerçekten ödeme sıkıntısı çekenleri kendilerine siper mi 

etmişlerdi? Bunun kulisi mi yapılmıştı acaba? 

Başka nasıl olablir ki! Vergi Usul Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapmak üzere 

Meclis’ten bir kanun çıkıyor ve bu kanunun geçici maddeleriyle kendi kuralları içinde 

iyi kötü işleyen ödeme sistemine devlet bir anda müdahil oluyor ve “Durun bakalım, 

ödeme de yok, tahsilat da yok” diyor. Zora girmiş ve ödeme yapamayacak 

durumda olanlar için iyi de, karşılıklı rızayla gerçekleşmekte olan ödemeleri sona 

erdirince sistemde müthiş bir aksama oluyor. 

Ayrıca çek işlemi hep kişiden kişiye ya da şirketten şirkete değil ki, bunun bankacılık 

ayağı var, factoring şirketleri ayağı var; bu kuruluşlarla çekle iş yapanların durumu 

var. 
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Bakılıyor olacak gibi değil; sonra da gelsin kanunun üstünde bir tebliğ! Adeta, “Bu 

seferlik de böyle olsun; kanun olmadı, tebliğle idare edin” yaklaşımı! 

"BARİ BEN DE OFSAYTI YASAKLAYAYIM!" 

Cuma, yazı günüm değildir, köşemi sürekli izleyen okurlar bilir. Ama yazı yazmadığım 

geçen cuma, yazı olan günlerden daha çok telefon trafiği yaşadım. 

Arayan, şikayetini dile getiren, bu konuda yazı yazmamı isteyen okurlar... 

O gün herkeste bir panik havası hakimdi. Öyle ya, kanun çıkmış ve yürürlüğe girmişti, 

uygulanması mümkün olmayan bu düzenlemeden geri adım atmanın yolu da yeni bir 

kanun çıkarmaktan geçiyordu. Yeni bir kanun da bir-iki güne sığmazdı ki. 

Herkes kara kara düşünüyordu. Ama bilmedikleri bir gerçek vardı; gerekti mi bizde 

tebliğler kanundan daha üstün(!) olabilirdi. 

Önergeyle eklendi 

 

Biraz araştırınca ortaya çıktı ki bu çek düzenlemesi kanun teklifinde yer almıyor. Söz 

konusu hükümler teklif Meclis'te görüşülürken verilen bir önergeyle kanuna ekleniyor. 

İnsan önce "Demek ki bu önergeyi veren milletvekilleri finans ve ticaret 

sisteminin işleyişine çok hakimler ama yapmışlar işte bir hata” diye düşünüyor. 

Biz de safiyane bir şekilde öyle düşündük. Ama daha sonra durum tersine dönünce 

bir bakalım dediki, kimlermiş bu önergeyi veren milletvekilleri. 

İsimleri önemli değil, on milletvekili imza vermiş. Üçü hukukçu, biri ekonomi, biri 

işletme, biri sosyoloji mezunu, biri uluslararası ilişkiler eğitimi almış, birinin 

biyografisinde matematiksel iktisatçı, edebyatçı yazıyor, biri müftü, biri de eski 

futbolcu. 

Geçen cuma günü beni arayan okurlarımdan biri bu düzenlemeye imza veren 

milletvekillerinin kimler olduğunu merak edip sordu. İsimleri sıralayınca verdiği tepki 

şahaneydi: 

“Bari ben de ofsaytı yasaklayayım!” 

"BİR İMZA DA SEN AT!" 

Meclis’te bu tür önergelerin nasıl verildiğini biliyoruz. Kanuna ek yapmak isteyenler 

hazırladıkları önergeyi önlerine gelen milletvekillerine imzalatıyor. 

İşte ödeme sistemini alt üst eden bu önergeyi de içeriğinde ne olduğunu bilmeden 

müftü de imzalıyor, futbolcu da... 
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Bu önergeye imza koyanların hiçbirinin aklına da “Ben bunu imzalamayayım, 

alanım değil; ben hukukçuyum, müftüyüm, futbolcuyum; çekten ne 

anlarım” demek gelmiyor. 

Daha kötüsü belki geliyor da ya itiraz etmekten çekiniyorlar ya da umursamadan 

imzayı basıyorlar. 
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Abdulkadir Selvi 

Duygu Delen raporundan çarpıcı 

tespitler 

3 Mayıs 2021 

Siyasi kulislerin hareketli olduğu, siyasi kutuplaşmanın tavan yaptığı bir 

dönemde kadın cinayetlerini yazmanın zorluğunun farkındayım. 

Ancak kadın cinayetleriyle mücadele mevsimlik bir iş değil. Israrla takip edilmesi 

gerekiyor. Çünkü kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. Caniler, genç kızlarımızı 

vahşice katlediyorlar. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödemedikleri sürece bu kadın 

cinayetleri devam edecek. 

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar 

Gültekin’le ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun raporunda, “Kişi yaşıyor iken 

yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği” tespitine yer verilmişti. 

Yani ‘Pınar Gültekin diri diri yakılmış’ deniliyordu. 

 

BİLİRKİŞİLERDEN VAHŞETİN RAPORU 

Gaziantep’te Mehmet Kaplan tarafından dördüncü katın balkonundan atılarak 

öldürüldüğü iddia edilen Duygu Delen’le ilgili resmi bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. 

Adli Tıp uzmanı Dr. Murat Akbaba, Adli Fizikçi İlknur Bakır Özbilek, olay yeri 

bilirkişisi Alpaslan Can ile bilişim uzmanı Halis Bozkurt tarafından hazırlanan 

raporda, “Duygu Delen’in dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin 

mümkün olmadığı tespit edilmiştir” denildi. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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KADIN CİNAYETLERİNİ AYDINLATTILAR  

Kadın cinayetleri konusunda eğer adli bilirkişilerin titiz çalışmaları olmasa Pınar 

Gültekin’in yaşıyor iken yakıldığı tespiti yapılamayacaktı. Şule Çet’in tecavüz 

edildikten sonra Yelken Plaza’nın 20. katından atıldığının üstü örtülecekti. Duygu 

Delen’in dördüncü katın balkonundan kendini attığı ya da düştüğü iddiası ile yargı 

yanıltılmak istenecekti. 

O nedenle adli bilirkişilere ve Adli Tıp Kurumumuza çok şey borçluyuz. 

KADIN CİNAYETLERİNDE YARGI 

Kadın cinayetleri konusunda yargının duyarlılığının her olayla birlikte daha da arttığı 

dikkat çekiyor. Bu noktada Duygu Delen olayında Gaziantep Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın hassasiyetinin altını özenle çizmek istiyorum. 

 

KAMUOYU DUYARLILIĞI OLMASA 

Tek bir kelime ile ifade etmek istiyorum. Kadın cinayetlerinde çözümün yolu kamuoyu 

duyarlılığından geçiyor. Kamuoyu baskısı devam etmezse bu mücadeleyi kaybederiz. 

TARTIŞILAN RAPOR 

- Bu tespitlerimi paylaştıktan sonra Duygu Delen olayına dönmek istiyorum. 

Çünkü Duygu Delen’in ölümüyle ilgili şüpheli Mehmet Kaplan’ın avukatı Enes 

Akbulut’un talebi üzerine Prof. Dr. Çağlar Özdemir ile Prof. Dr. Nadir Arıcan’ın 

hazırladıkları 14 Aralık 2020 tarihli bir mütalaa var. 
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Haliyle Mehmet Kaplan’ın avukatının aldığı mütalaa ile daha önce Hakan Kar’ın 

hazırladığı raporla adli tıp uzmanlarının raporu arasında taban tabana zıt görüşler yer 

alıyor. Önce taban tabana zıt olan noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

 

HOCALARDAN İKİ FARKLI EKİMOZ TESPİTİ 

Duygu Delen’in vücudundaki ekimozlar için Prof. Dr. Hakan Kar, “Ray şeklindeki 

ekimozların, olay yeri görüntülerindeki genç odası zemininde yer alan kemer ile 

darp sonucu oluşmuş olabileceği gibi, olay yerinde saptanamayan başkaca 

sert, künt, silindirik veya köşeli sopa benzeri bir cisimle darp sonucu da 

oluşmuş olabileceği, ancak kişinin yüksekten düz beton zemine düşmesi 

sonucu oluşmasının adli tıbbi açıdan beklenmediği” tespitinde bulunmuştu. 

Prof. Dr. Çağlar Özdemir ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ise ekimozlar 

konusunda, “Duygu Delen’in sağ kol, sağ ön kol ve sol bacağında tarif edilen 

ray şeklinde ekimozların yüksekten düşmekle meydana geldikleri” görüşünü dile 

getiriyorlar. 

 

DÜŞERKEN CANLI MIYDI? 

Çok önemli bir nokta da Duygu Delen’in dördüncü kattan adeta yere çakıldığı düşme 

sırasında yaşayıp yaşamadığı konusuydu. 

 

Mehmet Kaplan’ın avukatının mütalaa aldığı Özdemir-Arıcan ile Hakan Kar bu 

konuda da ters düşüyorlar. Hakan Kar, “Duygu Delen’in düşerken herhangi bir 

tepki, refleks ya da kaçınma gibi bir hareket göstermemesi ancak düşmesinden 

sonra 39 kalp atımı tespit edilmesi, kişinin düşme anında bilincinin kapalı 

ancak canlı halde bulunduğu kabulünün gerektiği” derken, Özdemir-

Arıcan mütalaasında ise “Mehmet Kaplan’ın Duygu Delen’i koltuklarından 

tutarak sürüklediği ve balkondan attığı iddiasını destekler düzeyde adım atma 

aktivitesi bulunmadığı” görüşüne yer verildi. 

Bu noktada dört resmi bilirkişinin hazırladığı rapordaki tespitler ile Prof. Dr. Hakan 

Kar’ın tespitleri örtüşüyor. Mehmet Kaplan’ın avukatının aldığı mütalaa ise sanığı 

kurtarmayı ya da suçunu hafifletmeyi amaçlayan görüşlerini içeriyor. 

 

BİLİRKİŞİLERİN TESPİTİNDE NE DENİLİYOR 

Bu noktada size dört adli bilirkişi tarafından hazırlanan rapordan tespitleri paylaşmak 

istiyorum. 

BALKONDAN DÜŞME Mİ, ATILMA MI 

Duygu Delen balkondan düştü mü, intihar mı etti yoksa Mehmet Kaplan tarafından 

atıldı mı? Bilirkişilerin raporunda, 

“162 santimetre boyundaki Duygu Delen’in yerden 80 santimetre yukarıya denk 

gelen ağırlık merkezinin, 105 santimetre yükseklikteki balkon korkuluğunun 25 

santimetre aşağısına denk geldiği, bu nedenle dengesini kaybederek kaza 

sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir” deniliyor. 
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BALKONDAKİ ÇORAP İZİ 

Bazen bir ‘kıl’dan, bazen bir kumaş parçasından aydınlatılan cinayetler var. O 

nedenle resmi bilirkişilerin Mehmet Kaplan’ın balkondaki çorap iziyle ilgili tespiti 

önemli: 

 

“Müteveffanın balkondan düşmesinden önce oda içerisinde şiddet ortamının 

olduğu olay yeri fotoğraflarından anlaşılmıştır. Fakat sadece şüpheli Mehmet 

Kaplan’ın çorabındaki kan bulaşığının olması ve balkonda çoraplı ayak izi 

bırakması Duygu Delen’in çoraplarının kuru kalmış olduğu tespit edilmiştir.” 

 

KANDAKİ ALKOL, ESRAR VE ANTİDEPRESAN 

Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar raporunda, Mehmet Kaplan’ın kan ve idrar örneklerinde 

270 promil alkol tespit edilmesine dikkat çekmişti. Kaplan’ın alkol ve esrarın etkisiyle 

muhakeme kaybı yaşadığı, kıl örneğinde tespit edilen “sertralin” maddesinin ise 

antidepresan kullandığını gösterdiğini ifade etmişti. Duygu Delen’in kan ve idrar 

örneklerinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmemişti. 

Adli bilirkişilerin hazırladığı raporda da bu noktaya dikkat çekildi: 

“Şüpheli Mehmet Kaplan’ın kanında olay anında alkollü ve uyuşturucu 

kullanmış olduğunun tespit edildiği, olay yerinde oda zemininde, kapıda, 

gardıropta, komidinde, duvarlarda, balkonda, Duygu Delen’in taytında ve 

tişörtündeki kanın laboratuvar ortamında da tespit edilmesi, Mehmet Kaplan’ın 

kontrolsüz hareketler yaparak Duygu Delen’e zarar verebilecek kadar 

hırçınlaşmış olduğu şeklinde değerlendirilmiştir” denildi. 

 

BALKONDAN DÜŞME 

Dört adli bilirkişinin hazırladığı raporda Duygu Delen’in balkondan düşmesi 

ise “Duygu Delen’in 4. kat balkonundan kaza sonucu düşmediği tespit edilmiş 

olup, intihar veya atılma yönünün ağır bastığı” şeklinde değerlendirildi. 

 

SON SÖZ 

İyi ki gerçeği arayan bilirkişilerimiz var diyorum. Başka bir şey demiyorum. 
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İbrahim Kahveci 

İntihar günlüğü! 

Sorun ortaya çıktığında o sorunu söylemek ne ifade eder. Önemli olan sorun ortaya 

çıkmadan, yaşanmadan önlem almaktır. 

2015-2018 arasında sürekli kriz yazıları yazdım. Bakın bir kriz resmen geliyorum 

diyordu. Ve önlem alınması gerektiğini defalarca dile getirdim. 

2015 yılı Haziran seçimlerinden bir ay önce aynen şunları yazmıştım: 

“Evet, ekonomide sorunlar öyle birikti ki; artık bu ekonomi programı ile devam edecek 

olan bir parti 2019’u görür mü derseniz, bence çok zor. İspanya gibi, Yunanistan gibi, 

İtalya-Portekiz-İrlanda gibi süreçler yaşanabilir. Yüzde 30’lara dayanan bir işsizlik 

Türkiye’de yaşansa hangi parti ayakta kalabilir. Net olarak kayıtlara geçmesi için 

söylüyorum: Mevcut ekonomi programı ana hatları ile 2001 IMF-Derviş programıdır 

ve miadı 2007’de bitmesine rağmen hala uygulamaya devam ediliyor. Bu program ile 

devam edecek Hükümet 2019’u zor görür. Lütfen kaydedin...” 

Yanıldığım tek bir nokta oldu: Türkiye’de yüzde 30 işsizlikte bile AK Parti ayakta 

kaldı. Çünkü dini kullandı ve milliyetçiliği kullandı. Millet afyon gibi uyutuldu. 

Yine 2015 yılı “Bu seçimi kim kaybedecek?” yazımdan devam edeyim: 

“Bir ekonomi uzmanı ve bir vatandaş olarak yazıyorum. Türkiye’nin önünde ekonomik 

olarak sorunlar devasa şekilde birikti. Bana sorarsanız 2008 yılından sonra 

ekonomide kayda değer bir tane büyük yapısal reform yapılmadı. 

Partilerin seçim vaatlerine bakıyorum. Sanki, seçimden sonra herkes çalışmadan 

zengin olacakmış gibi hayal satıyorlar. Zaten en büyük vaatleri çalışanlara değil 

çalışmayan emeklilere... Yaşasın çalışmamak, yaşasın emeklilik. Kimse sormuyor ki 

“çalışan kalmadı; o emekli maaşlarını kimin sırtına yükleyeceksiniz?” Bir ekonomist 

olarak o vaatlerin zerresinin bilimsel ederi yok. Hiç bu kadar iddialı yazmazdım ama 

bu kadar da olmaz ki. Bana 1991 seçimlerinin Demirel’ini hatırlatıyorlar. Paketin 

içinde satılan bir felaket bombası ama paketin dışı çok süslü; o kadar.” 
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*** 

Haziran 2015’de “Hükümeti Bekleyen Tehlike” başlıklı yazımdan bir cümle: 

“İstihdam-İhracat ve hatta enflasyonun bir türlü düşmeyişi. Ekonomiye ilişkin mevcut 

yönetimin teşhisleri maalesef bu ülkeyi 2019’a taşımaktan çok uzak. Alternatif olmak 

isteyen muhalefet ise hiç bir katkı sunmadığı gibi olanı da nasıl dağıtırım derdinde.” 

Ben seçimden değil, seçim sonrasından korkuyorum. 

Oysa çok ciddi bir tıkanıklığa doğru gidiyoruz. Özellikle ekonomide. Sinsi bir gerileme 

yaşıyoruz. Şifreyi çözenler yazıyor ama perdenin önündekiler hala güzel bir film 

seyrettiklerini sanıyorlar. 

*** 

Bu iki alıntıyı neden yaptığımı da söyleyeyim mi? Bakın bu yazıları yazdığım 

günlerde Ali Babacan ekonomi yönetiminin başındaydı... 

Ve Ahmet Davutoğlu’da Başbakandı. 

Gerçekleri görmek için kenara çekilip dışarıdan bakmak gerekiyormuş. 

*** 

Ve 2019 itibari ile artık kriz yazılarının yanında asıl büyük tehlikeye dikkate çekmeye 

başladım: İntiharlar riskine... 

Şubat 2019: “Sosyal medyada Prof. Dr. Kemal Üçüncü şu şekilde yazıyor: “Yeni 

YÖK’e çağrımdır. Eğer üniversite sistemi radikal bir reforma tabi tutulmazsa 5 yıl 

içinde mahalle mektebine dönecekler. Durum çok feci. Bütün Avrupa Kıtasından fazla 

ziraat, tıp fakültesi; Almanya’dan fazla hukuk fakültesi var. Kasabalar iletişim fakültesi 

dolu. İktisadi İdari Bilimler olmayan ilçe kalmadı.200 yeni bilim dalının ülkemizde 

henüz adı bilinmiyor.” 

Şimdi bu yazılanlara baktığınızda eğitimdeki nüfus artışı bizi kalkındırıyor mu; yoksa 

sadece birer israf ve mesleksiz gençlik mi yetiştiriyoruz? 

Maalesef açıklamalara baktığımızda mevcut siyaset ne sorun tespit edebiliyor, ne de 

çözebiliyor. İtibardan tasarruf olmaz diyerek Ankara’nın şişmanlığını bile destekliyor. 

Ama biliyoruz ki; Ankara şişmanladıkça Türk Halkı zayıf kalacaktır. 

Bugün bile 4 milyona dayanan işsizlik çok ciddi bir sosyal problemdir. Yarın bu sayı 5 

milyona geldiğinde ne yapacağız? 
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Sosyal sorunları, intiharları, boşanmaları, aile içi geçimsizlikten doğan cinayetleri vs 

vs nasıl çözeceğiz?” 

Mayıs 2019: 

“Şimdi bu ölümlere ve ölmeye teşebbüs edenlere de bir kulp bulunur. Mesela 

varlıktan bunalanların tercihi denilebilir. Çünkü en fazla intihar olayları gelişmiş 

zengin ülkelerde oluyor ya. 

Evet, sorumluyuz. 

İşsizlikten bunalan herkesten sorumluyuz 

Evine ekmek getiremeyenden sorumluyuz. 

Harçlık veremediği için intihar edenden, 

ya da krizden dolayı bunalım geçirenlerden sorumluyuz. 

Ama önce sorumlu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Sn Temel Karamollaoğlu’nun 

dediği gibi “Kork asıl Allahtan korkmayandan...” 

Şubat 2019: 

“Dün itibari ile işsiz sayısından 1 kişi eksildi. Hem de çok ama çok acı bir şekilde. 

Tekirdağ’da yaşayan Saffet G. arkasında bir not bırakarak intihar etti. Notta 

şöyle diyordu, “Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben 

hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi 

çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım.” 

Evet, varlıktan bunalan bir toplum olmuşuz. 

En azından iktidar ve ortağı blok partisi bu yönde. 

Eğer doğru ise şu söz ne kadar da doğru ifade ediyor: “Rüşvetçi politikaları, 

düzenbazları, hırsızları ve hainleri seçen halk kurban değil, suç ortağıdır.” 

George Orwell. 

Ben de aynı şeyi söylüyorum: Hepimiz sorumluyuz! Ama hepimiz.... 

*** 

Önceki gün sadece 1 günde 7 intihar yaşandı. 

Hükümet ne yaptı? 
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-İçkiyi yasakladı 

-Toplumsal olaylarda polisin görüntüsünün alınmasını yasakladı 

Ha! Bir de Arnavutluktaki Kriptocu kaçağın İnterpol’den arması düştü. (Yakalandı mı 

bilmiyoruz hala.... O zaman arama neden düştü?) 

*** 

Tarihe kayıt düşüyorum: Bu kadrolar gitmez ve bu yozlaşma devam ederse 

gözümüzün önünde evlatlarımız dahi gidecek noktaya gelir. Bugünü bile mumla 

ararız. 
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Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin 
başına ne geldi? 
  

03 Mayıs 2021 Pazartesi 

“Evet şahım, işte öğrenmeyi emrettiğiniz alicengiz oyunu buna derler. O derviş benim 

ustam idi. Beni helak etmek istiyordu. Yine ondan usta çıkıp onu telef eyledim.” 

Kore mitolojisinde Su Tanrısı’nın sazan, geyik, sülün olup Kral Hamosu’yu sınaması 

gibi... Yunan anlatılarında kuğuya dönüşen Zeus’un kaz görünümündeki Nemesis’i 

yakalaması gibi... Eski Şaman söylencelerinden beslenen Anadolu bilgeliği, şekilden 

şekle girip alt etme oyununa “alicengiz” demişti. Kahraman ve ustası, sürekli 

başkalaşarak savaşıyordu. En acar dönüşen, ötekini yeniyordu. 

Ruhsar Pekcan’la ilgili skandalların peşine devlet değil, gazeteciler düştü. OdaTV, 

bakanın kendi şirketinden dezenfektan alışını ortaya çıkardı. Sözcü’den Çiğdem 

Toker, Bakan Pekcan’ın mühendislik şirketine sağlanan ayrıcalıkları yazdı. Serpil 

Yılmaz, Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu’nun, Pekcan bakan olmadan 20 ay 

önce, kendi birimlerini Pekcan konusunda uyardığını ortaya çıkardı. İsmail Saymaz, 

Pekcan’ın “Emine Erdoğan’ın yakınıyım” diyerek gümrüklerden vergi ödemeden 

geçmeye çalışacağı uyarısının belgesini yayımladı. Emine Erdoğan’ın o dönem özel 

kalem müdürüyle konuşarak süreci doğrulattı. 

Peki, tüm bunlar yaşanırken perde arkasında neler oldu? Hayır, devlet 

memurlarına “aman dikkat” denmesine rağmen, Ruhsar Pekcan’ın bakan 

yapılmasından söz etmiyorum. Devletin kendi bürokratlarının başına gelenleri 

sorguluyorum. 

BAKAN OLDU HERKESİ GÖREVDEN ALDI 

Şöyle anlatalım… 

Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018’de göreve 

atandı. 21 Nisan 2021’de ise yine Erdoğan tarafından, hakkındaki yolsuzluk iddiaları 

nedeniyle, görevden alındı. Devletin bu süreçten haberdar oluşu, gazete haberlerinin 

çok daha öncesine dayanıyordu. 

2 Kasım 2016 saat 23.57’de, Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Selma Silkin 

Ün, dönemin Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi’nin özel kalem müdürü Bülent Aycan’ı, 
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Ruhsar Pekcan konusunda uyardı. Aycan’ın bürokrasiye yönlendirdiği istihbaratın 

ardından, 4 Kasım saat 10.31’de,  Bakanlığın Özel Bürosu’ndan Ticaret Bakanlığı 

bürokrasisine, “Emine Erdoğan’ın adını kullanarak vergisiz mal çekmeye çalışan 

Ruhsar Pekcan” uyarısı gitti. “Dikkatli olun” bilgisinin gönderildiği bürokratların 19 kişi 

olduğu, konunun ayrıca üç bürokratın da bilgisine sunulduğu görülüyor. 

İşte ayrıntı burada. Pekcan’ın bakan olduğunu biliyoruz da Pekcan’ı takip 

etmekle görevlendirilen bürokratların başına gelenleri konuşmuyoruz. 

Ruhsar Pekcan’ın göreve gelişinin ardından… 

Listenin ilk sırasındaki Abdullah Özgür, üç yıl iki ay görev yaptığı Batı Marmara 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret 

Bölge Müdürlüğü’ne kaydırıldı. 

Listenin ikinci sırasındaki Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali 

Aygün görevinden alındı, müfettişlik görevine kaydırıldı. 

Listedeki bir başka isim, Hüseyin Şanverdi, Doğu Karadeniz Gümrük Ticaret Bölge 

Müdürü iken bu görevden alınıp Bursa Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdür 

Vekilliği’ne getirildi. 

Havva Eksilmez, Malatya-Fırat Gümrük Bölge Müdürüydü. Oradan alınıp Ankara 

Orta Anadolu Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliği’ne atandı. 

Ragibe Coşkun, Antalya Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü olarak 

görevini sürdürürken, Malatya Fırat Gümrük Ticaret Vekili yapıldı. 

Listedeki Halil Şaşmaz, Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden 

Samsun Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Müdür Vekilliği’ne kaydırıldı. 

Mehmet Tuncay Bayraktar, Ankara Gümrük Ticaret Bölge Müdür Yardımcıydı. 

Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliği’ne atandı. 

Hasan Eken, Bursa Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alındı. Gümrük 

Genel Müdürlüğü’ne uzman yapıldı. 

Kocaeli Doğu Marmara Gümrük Ticaret Bölge Bölge Müdür Vekili Musa Aydemir’in 

görevindeki değişiklikle uzayıp gidiyor. 

NAMUSLULARIN KAYBETTİĞİ TEK ADAM DÜZENİ 

Ruhsar Pekcan’ın gümrüklere yaptığı müdahale öyle büyük ki… 
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İki yıl önce yaşananlar “gümrüklerde deprem” diye duyurulmuştu. 19 Temmuz 2019 

tarihli, Saygı Öztürk imzalı haberde şunlar yazıyor:  

“Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük bölge müdürlüklerinde 

yeniden ‘vekâlet dönemi’ başlattı. 11 ilde yeni bölge müdürü vekâleten 

görevlendirildi.” 

Bazı müdürlükler kapatıldı, bazı müdürlüklerin yapısı değiştirildi. 

Sanmayın ki mesele sadece bir gümrük meselesi. Yaşanan olay Türkiye’de devlet 

düzenine ilişkin kırmızı alarm veriyor. Düşünün, devlette yıllardır görev yapan bir 

bürokratsınız. Bir sabah elinize bir yazı ulaşıyor. Kendisini Cumhurbaşkanı’nın eşinin 

yakını olarak tanıtarak gümrükleri atlatmaya çalışan bir tüccara karşı, teyakkuzda 

olmaya çağırıyor. Milyarların döndüğü gümrükte, söz konusu kişiye karşı uyanık 

kalmaya çalışıyorsunuz. Derken Cumhurbaşkanı, takip ettiğiniz kişiyi, kimseye 

sormadan bakan yapıyor. 

İşin ilginci, “CEO Bakanlık” denilen deneyimde, ne bürokrasiden ne siyasetten gelen 

tüccar, “sektörden” diye överek tanıtılıyor. Türkiye’yi dolandırmasın diye takip edilen 

kişinin bakan olması yetmiyor, kendisini takip edenleri de görevden alıyor. Gümrük 

sistemini kökünden değiştiriyor. 

“Bu tüccar nasıl bakan oldu” diye sorguladığınızda “bazı yakınlıklardan”, “bazı 

tanışıklıklardan” bahsediliyor. Ve siz bu durumda hâlâ namuslu bir bürokrat olarak 

ülkeye hizmet etmeye çalışıyorsunuz. En küçük memur atanırken köküne kadar 

araştırmanın yapıldığı ülkede, takip ettiğiniz tüccarın amiriniz yapılmasına 

şaşırıyorsunuz. Belki de şaşırmıyorsunuz! 

Görülüyor ki “her şeyi bilen tek adam”a dayanan devlet sistemi, ya en yakınından 

çıkan bilgiden bile habersiz ya da bile bile devlete karşı kusur işliyor. Her durumda, 

yönetme düzeni, ülkenin suça karşı mücadelesini engelliyor, yolsuzlukla 

mücadelenin bağışıklığını azaltıyor, namusluları cezalandırırken namussuzları 

yükseltiyor. 

Alicengiz oyununun sonunda ne mi oldu? Darı olan çırağına karşı tavuk olan derviş, 

darının bir anda sansar olmasıyla boğuldu. Her şey geri döndüğünde, kazananın iki 

parmağı, yenmiş darılar nedeniyle yerinde yoktu. Dilden dile dolaşan hikâyede, 

yenen de yenilen de her şey oldu da… Alengirli bir tüccarın bakan olup da 

bürokratları yiyeceği kimsenin aklına gelmemişti. 
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03 Mayıs 2021, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Bizde tam kapanma Fransa ve 
Almanya’da da darbe girişimleri 
var... 
 

Gazeteci olarak en fazla özen göstermemiz gereken durum gündemi 

yakalamaktır. Şevket Süreyya Aydemir'in "Suyu Arayan Adam" kitabında, Doğu 

Anadolu'da yaşayan bazı yaşlıların Cumhuriyet kurulduğunun farkında olmadıkları ve 

hala İstanbul'da bir padişahın var olduğunu zannettikleri anlatılır. Gazeteciler 

arasından gündemi böylesine kaçıranlar herhalde hiç yoktur. 

 

Sosyal mesafe uyarısı 

Acaba TRT gibi kamu kurumlarının da gündemi kaçırmamak gibi bir sorumlulukları 

olmalı mıdır? Örneğin TRT Nağme radyosunda neredeyse her saat başında Kovid- 

19'a ilişkin uyarılar yayınlanıyor. Ve bu uyarlarda hala "Sosyal mesafeyi 

koruyun" deniliyor. Bu uyarıyı yayınlayanlar acaba bütün Türkiye'nin ev hapsinde 

olduğunun yani "Tam Kapanma"nın farkında değiller mi? İnsanlar baharda eve 

kapatılmaktan ötürü burunlarından soluyorlar ve TRT hala "Sosyal mesafeyi 

koruyun" diyor. 

 

Avrupa'nın gündemi 

Gelelim Avrupa'nın gündemine... Yani Fransa'daki ve Almanya'daki darbe girişimine 

ilişkin haberlere. Buna göre Fransa'daki emekli generallerin muhtırasından sonra 

Almanya'da da emekli askerlerin darbe hazırlığı yaptığı ortaya çıkmış... 

 

Almanya'da darbe girişimi 

Berlin'de yayınlanan Der Tagesspiegel gazetesinde çıkan ve ardından güvenlik 

birimlerince de doğrulanan habere göre, "Emekli ve Eski Askerler Grubu" adı 

altında bir araya gelen yaklaşık 13 bin emekli ve eski asker, koronavirüs salgını 

kapsamında Merkel hükümeti tarafından alınan karantina kurallarını eleştiren veya 

salgının varlığını inkar eden hareketin içine sızmayı ve Berlin'de düzenlenen gösteri 

ve mitinglerde olay çıkartıp, devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlenme planları 

konusunda iletişim içerisindelermiş.. Bu emekli askerlerin Telegram adlı mobil 

mesajlaşma uygulaması üzerinden bir araya gelerek, Berlin'de ayaklanma ve darbe 
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planladıkları ortaya çıkmış... 

 

Fransa'da darbe girişimi 

Fransa'da da iç savaş uyarısı yaparak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef 

alan bir bildiri kaleme alan askerlere ağır yaptırım geliyormuş.. Fransa Genelkurmay 

Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısının 

yapıldığı e-bildiriye imza atan, aralarında emekli generallerin de bulunduğu 

askerlere yaptırım uygulanacağını bildirdi. Lecointre, Le Parisien'e verdiği özel 

röportajda, metne imza atan binlerce asker arasında 4'ü subay 18 muvazzaf asker 

tespit ettiklerini söylemiş. 

 


