2018’e HOŞGELDİN YAZISI
Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. - Mülkiyeliler Birliği Üyesi
profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net
2017 yılı çalışmaları dosyamızı ve bu yıl içinde sitemizde yayınladığımız 58 makalenin listesine,
erişkelerine ulaşmak için tıklayın: http://ahmetsaltik.net/2017/12/31/2017-yili-calismalarimiz/
• 2018'in kesin olarak HUKUK DEVLETİ ADALET - ÖZGÜRLÜK - EŞİTLİK - KARDEŞLİK BARIŞ - GÖNENÇ – ERİNÇ (refah - huzur) yılı
olmasını diliyoruz.
• AKP = RTE'yi bu erdemlere çağırıyoruz..
• Kuruluş bildirgesi ve 2002'deki ilk seçim
vaadinde yer alan 3 Y'nin gereği yapılsın
istiyoruz :
• YOKSULLUK - YOLSUZLUK - YASAKLAR..
• Ama AKP çooook yozlaştı çok!
• Böyle giderse birkaç yıl içinde
yok olur gider.. Erdoğan da!
• Siyaset biliminde öylesine çok örnek var ki,
durum / anomali gerçekte tipik..

Asgari ücret 1603 TL; yine açlık sınırı altında!
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı : Asgari ücret net 1603 TL! Bu rakam açlık sınırının altında.
Brüt tutar 2029 TL. Açıkçası asgari ücretliden 426 TL gelir vergisi, damga vergisi (oysa şehir
hastanelerinin milyarlarca dolarlık gizli sözleşmeleri damga vergisi ve pek çok harçtan bağışık!),
sosyal güvenlik primi.. kesiliyor. Kesinti oranı 426/2019=%21. Şirketlerin vergisi (kurumlar vergisi)
2017'de %20 idi, 2018'de % 22 oluyor. Özetle şirketlerle asgari ücretli emekçi aynı oranda
vergi veriyor. Tek başına iktidarının 16. yılındaki AKP = RTE iktidarı asgari ücreti hala AÇLIK
SINIRININ üstüne çıkarabilmiş değil ama 3'e katlanan ülke borçları (230 Bn$'dan 700+ Bn $'a!) ve
2017/3'te %11,1 büyüme masalları ile uyutmaya devam! Zamlar kürekle, ücret artışı kaşıkla..
Ama nereye dek eyyy AKP'liler nereye dek? Ayrıntılar için lütfen tıklayınız :
http://ahmetsaltik.net/2017/12/30/asgari-ucret-1603-tl-ile-yine-aclik-sinirinin-altinda-kaldi/
*****

696 sayılı KHK bir OHAL KHK'sı değil! Peki toplumu çıldırtma dayatması mı??
AKP = Erdoğan ne yapmak istiyor, farkında mı??
AKP; 696 sayılı OHAL KHK ile 15/16 Temmuz 2016 gecesi adam öldüren, yaralayan, ateşli silah,
kesici - delici darp aletleri ile başkalarına ve kamu mallarına zarar veren hiçbir resmi görevi ve sıfatı
olmayan “siviller” (gerçekte kim bunlar??!!) yargının elinden alınıyor.. Gencecik, masum,
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FETÖ'cü komutanlarınca alçakça kandırılmış emir kulu Mehmetçikler ve askeri öğrencilerin,
masum sivillerin katilleri iktidar tarafından korunuyor!

➢ Bu kişiler acaba iktidarın milisleri - paramiliter güçleri midir?
Düzenleme tek sözcükle "KORKUNÇ" tur! Hukuk devletinin zerresi bırakılmamıştır Türkiye’de!
İki bin yıl öncesinin Roma hukuku hatta yaklaşık 4 bin yıl öncesinin Hamurabi yasalarının bile
gerisine düşürüldük. Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bu KHK maddelerini özgürce
tartışabilmiş midir acaba? Hiç sanmıyoruz. Tayyip beyin çooook dar çerçevede danışmanlarına
hazırlattığı metin geçirilmiştir. Bir tür eylemli (fiili, de facto) ÜST KABİNE kurulmuştur kaçak
sarayda. Eğer böyle ise Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki resmi Kabine yok hükmündedir.
MİT müsteşarlığından sonra Savunma Sanayisi Müsteşarlığı da Cumhurbaşkanına bağlanmıştır.
Başbakanlık boşaltılmakta, Anayasaya göre halen sorumsuz (md. 105/1-2) Cumhurbaşkanına
Anayasa çiğnenerek sınırsız yetki verilmektedir.
Bu "af maddesi" ülkemizde kanlı suikastlere kapı aralayabilir. Genel ya da özel / sınırlı Af
ancak TBMM yetkisindedir ve 3/5 nitelikli çoğunluk gerektirir (Anayasa md. 87; 330 milletvekili).
Siyasal iktidar, suç işleyenleri yargıya karşın aklama organı değildir; bu "OHAL KHK'sı affı"
TBMM'nin yetkisinin gaspıdır ve Anayasada öngörülen (Anayasa metnine dahil olan Başlangıç paragraf 4) güçler ayrılığı ilkesinin de çiğnemidir (ihlalidir). TBMM istendik tatile sokularak
bu tür son derece sakıncalı ve tehlikeli, asla kabul edilemez düzenlemeler tartışılmadan ve
hukuk ayaklar altına alınarak topluma dayatılamaz.
Eriyen AKP, ayakta kalmak için her geçen gün daha çok yok ediyor demokrasiyi; tümüyle kuralsız!
✓ Erdoğan, tarihte örneği olmayan alaturka bir despotizme sürüklüyor ülkeyi,
bir mum gibi eriyerek ve partisini de tüketerek. Tam bir keyfilikle.. Hazin değil mi?
21. yy'ın şafağında böylesi çağdışı bir mevzuat (696 s. OHAL KHK’si) utanç vericidir. AKP = RTE
bu akıl almaz yanlıştan geri dönmelidir. CHP bu KHK'yı derhal Anayasa Mahkemesine taşımalıdır.
Dileyelim AYM bu kez kendini yadsımadan, apaçık anayasaya aykırı bu OHAL KHK'sını
denetlemeye değer bulur. Çünkü bu metin artık bir OHAL KHK'sı değil; toplumu boğma fermanı!
Soralım: AKP - Erdoğan ne yapmak istiyor? Türkiye'de iç kargaşa - kalkışma mı tohumluyor?
(tıklayın : http://ahmetsaltik.net/2017/12/26/bu-khk-insanlarin-yasam-hakkini-tehlikeye-atmistir/)

*****

CHP son KHK'yi AYM'ye taşıyor: Bu, iktidar eliyle silahlı çete kurma maddesidir!
CHP, son yayımlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri görüşmek üzere
olağanüstü toplandı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yeni çıkarılan KHK'de, "resmi görevi olmaksızın
darbe teşebbüsü ve terör olaylarına müdahale edenlerle" ilgili yargılanma muafiyeti (bağışıklığı)
getiren maddeye tepki gösterdi. Tezcan, "Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesi,
alt yapı hazırlama maddesidir." dedi. KHK'nin öbür maddelerini de eleştiren Tezcan,
KHK'yi daha önce, içtihadından dönen kararına karşın AYM'ye götüreceklerini açıkladı.
Bu önemli - tarihsel basın açıklamasını izlemek için tıklayın : https://youtu.be/MST-_rDHePA
Konuşmanın metni için : http://www.chp.org.tr/Haberler/50/chp-genel-baskan-yardimcisi-veparti-sozcusu-bulent-tezcanin-olaganustu-myk-sonrasi-basin-aciklamasi-25-aralik-2017-6223.aspx
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(Karikatür: Musa Kart, 31.12.17, Cumhuriyet)

•

Erdoğan neden burnundan soluyor??

En yakın dava arkadaşı 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün yumuşak ve gerçekçi uyarısına bile kapalı!
Bu korkunç bir durum? Acı gerçekle ne zaman ve nasıl yüzleşebilecek Erdoğan? Giderek
umut tükeniyor ve yarın korkarız çook geç olabilir. Çok yazık.. (iyi polis – kötü polis senaryosu??)
*****

DAĞ FARE DOĞURDU!
450 bin dolayında taşeron işçisine (kamuda işgören) 696 sayılı OHAL KHK'si ile kamuda
sürekli kadro (657 s. yasa md. 4/D) olanağı verildi. O da bir dizi koşula örn. sınava bağlı.
Kalan 450 bin emekçiye piyango vurmadı!
Oysa Erdoğan tüm taşeron işçilerinin kadroya alınacağını söylemişti? Üstelik taşeron işçiliği
rezaletini ülkemizin başına saran da -İş Yasasını değiştirerek- gene bu AKP iktidarı oldu!
Ayrıca Anayasa 1 kez daha pervasızca çiğnenerek.. Çünkü taşeron işçileri ile OHAL ilanı arasında
hiçbir ilişki yok; Anayasa md. 121/son bu koşulu getiriyor. TEK Adam ülkeyi tümüyle keyfi biçimde
yönetiyor. Her gün mut-la-ka konuşuyor. Şurada ya da burada.. Şu ya da bu nedenle.
Ismarlama - emre tabi dinleyici kitlesi binlerce muhtar yine buyrukla THY tarafından % 50 indirimle
taşınacak. THY zararını ise gene Bütçe = vergilerimiz kapatacak ya da vergi yerine devlete
yüksek faizle borç veren yerli - yabancı zenginler.. Oysa Erdoğan ha bire bankalara çatıyor (!)
yüksek faizi indirmeleri için. 2018 bütçesinde 66 milyar TL açık öngörülüyor (697 + 66 = 763 milyar
TL; 599 milyar TL vergi!). Yine yüksek faizle borçlanacak kamu kesimi. Gidiş böylesine hazin ve acı.
Ama iktidar "asayiş berkemal" havası pompalıyor kamuoyuna. Gene algı yönetimi oyunları.
Vergilere, harçlara, otoyol ve köprülere en az %10-25 zam, kamu çalışanlarına % 3-5.
Enflasyonu düşük göstererek, %11 "sözde büyüme" den gönenç (refah) payı vermeden..
Asgari ücrete utanma belası %14 zam ama gene açlık sınırı altında. Nereye dek, nereye?
Tarih bu gibi durumlarda halkın ayaklanma ve iktidarı alaşağı etme örnekleriyle dolu.
Erdoğan, en yakın dava arkadaşı 11. CB Gül'ün yalın eleştirisine bile kapalı. Gidiş, tek sözcükle
ürkünç (vahim); önce AKP = RTE, sonra Türkiye için! Ülkemiz kadim birikimi ile, aldığı ağır
AKP yaralarını sarar ve yolunu sürdürür. Altta kalan kesinlikle AKP = RTE olacaktır..
3

Erken seçim tamtamları artık daha net duyuluyor; AKP = RTE için kurtuluş olabilir mi?
Konuya ilişkin yazımız için tıklayın : TAŞERONLUK SÖMÜRÜSÜNÜ AKP GETİRDİ VE YOZLAŞTIRDI..
Not : Taşeron (sub-contractor) altişveren demektir. Dolayısıyla "taşeron işçi" nitelemesi yanlıştır.
İşçi çalışandır, işveren değildir, dolayısıyla "taşeron işçisi" doğru tanımlamadır.
*****

Savunma hakkı da gasp edildi…
Ahmet Şık AKP’yi eleştirince duruşmadan çıkarıldı!
Cumhuriyet‘i susturma operasyonunun 5. duruşması, hukuk skandallarına sahne oldu.
Duruşmanın başında mahkeme başkanı, tam 264 gündür tutuklu bulunan Emre İper’in telefonuna
ilişkin bilirkişi raporunun gelmediğini duyurdu. (AS: Bilirkişi öldü mü acaba?!) Mahkeme başkanı,
Ahmet Şık’ın savunmasını “siyasi” diyerek yarıda kesti ve Şık’ı salondan attı. Şık, salondan
çıkartılırken heyete “Umarım siz böyle bir mahkemede yargılanmazsınız” dedi. Akın Atalay ve
Murat Sabuncu ise Şık’ın savunmasının engellendiğini belirterek kendilerinin de savunma
yapmayacaklarını açıkladı ve “Aşağıda tek başına tutulan Ahmet’in yanına gitmek istiyoruz.” dedi.
Tutukluluğun sürmesine karar veren kurul, duruşmayı 9.3.2018’e erteledi. (Cumhuriyet 25.12.2017)
Bizim de üyesi olduğumuz Mülkiyeliler Birliği, aşağıdaki yeni yıl iletisini paylaştı.

Mutlu yıllar Türkiye ve Dünya. 2018 pek çok yakıcı sorunun çözümüne gebe; durmak yok, savaşıma
devam. ATATÜRK : “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” (sonsuza dek yaşayacaktır)!
Önceki yazılarımızdan
: ŞEHİR HASTANELERİ TALANI konulu. Görsel konferansımızın yansılarını
izlemek için tıklayın: http://ahmetsaltik.net/2017/11/01/sehir-hastaneleri-talani-konferansimiz/
Sevgi ve saygı ile. 01 Ocak 2018, Ankara
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