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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
8 Nisan 2021 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı 

Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan 

Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3795) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3791) 

–– Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3792) 

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793) 

–– Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji 

Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar 

Sayısı: 3794) 

–– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

GENELGE 

–– 8 Nisan Romanlar Günü ile İlgili 2021/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2017/21, K: 2020/77 Sayılı Kararı 

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 

–– Yüksek Seçim Kurulunun 02/04/2021 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı 
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Gaziantep’e 915 milyon liralık 9 su 

yatırımı yapılacak 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep’te 915 milyon liralık 

9 su yatırımını hayata geçireceklerini belirtti. Pakdemirli, bitkisel üretimi 

geliştirmek ve meraları ıslah etmek için de hayvancılık alanında 5’er yeni 

projeye başlayacaklarını açıkladı. 

 

GAZİATEP - Gaziantep’te düzenlenen 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık 

Fuarı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi ve hayvan 

üreticilerine yönelik müjdelerle kente geldiğini söyledi. Kentte 915 milyon liralık 9 su 

yatırımını hayata geçireceklerini belirten Pakdemirli, bunun yanı sıra Gaziantep’te 

bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek üzere ile hayvancılık alanında 5’er 

yeni projeye başlayacaklarını kaydetti. Gaziantep’te bal ormanı kurulacağını da 

duyuran Pakdemirli, “Bu alanda akasya, lavanta, biberiye gibi türlerden toplamda 25 

bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu sayede orman köylüsüne ve arıcılara toplamda 

yıllık tahmini 100 bin lira ek gelir, bal üretimine toplamda yıllık tahmini 2 ton katkı 

sağlayacağız” açıklamasını yaptı. 

“Gaziantep tarım ve gıda ürünleri ihracatında 3'üncü sırada”  

 Antepfıstığından zeytine, biberden üzüme, buğdaydan mercimeğe kadar yüzlerce 

ürünün yetiştirildiği Gaziantep topraklarının Türkiye’nin tarım ve gıda deposu 

konumunda olduğunu aktaran Pakdemirli, “Bu potansiyel, üreticilerimizin emeği, 

bakanlığımızın destekleriyle birleşince Gaziantep’in tarımsal üretiminde önemli 

artışlar yaşanıyor. Son 1 yılda Gaziantep’in toplam tarımsal üretim değeri yüzde 78 



08.04.2021 

4 

 

gibi bir rekor artış yaşadı. Gaziantep tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye’de 

3.sırada. Geçen yıl 2.6 milyar dolara ulaşan ihracatı ile Gaziantep, tarım ve gıda 

ürünlerini dünyaya taşıyan illerimiz arasında geliyor. Bakanlık olarak verdiğimiz 

desteklerin, Gazianteplilerin girişimciliği, çalışkanlığı sayesinde ihracata dönüştüğüne 

şahit oluyoruz” diye konuştu.  

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep’in, 

gıda sanayisinde oluşturduğu katma değer, sağladığı istihdam ve ihracatıyla bu 

anlamdaki gücünü pandemi sürecinde bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Salgın 

döneminde Gaziantep’in gıda üretiminde tüm dünyaya ihraç ederek yaşamsal 

ihtiyaçların karşılanması noktasında kritik bir rol üstlendiğini bildiren Ünverdi, “2020 

yılında Gaziantep'in ihracatta ilk sırasında yüzde 44 ile tekstil sanayisi yer alırken 

ikinci sırasında ise yüzde 29 oranıyla tarımsal sanayi, hububat ürünleri yer almıştır. 

2020 yılında Gaziantep'ten yapmış olduğumuz 7 milyar 935 milyon dolarlık 

ihracatımızın içerisinde tarıma dayalı üretimlerin payı 2 milyar 265 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 

dünyanın birçok ülkesine Gaziantep'ten gıda ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Tüm 

sektörlerde olduğu gibi komşu ülkelerimiz ile ticari ilişkilerimiz bu anlamda geçmişe 

dayalı olarak devam etmektedir” şeklinde konuştu. 
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Alıcı bulunamayan tonlarca soğan, 

elma ve limon da depolarda çürüyor 
Patatesin yanında alıcı bulunamayan tonlarca soğan, elma ve limon da 

depolarda çürümeye terk edildi 

 
Türkiye'de yaş meyve sebze piyasası alarm veriyor. Alıcı bulunamayan tonlarca 
patates, soğan elma ve limon alıcı bulunamadığı için depolarda çürüyor. Üreticiler 
geçtiğimiz yıl sebze ihracatının yasaklanması, restoranların sınırlı hizmet vermesi ve 
turizm sektöründe de yarım kapasite çalışılmasından kaynaklı ürünlerin piyasaya 
fazla geldiğini söylüyor. 

Döngünün bir diğer yüzü ise üretici ürününü tarladan zararına satarken tüketici de bir 
türlü ucuz sebzeye ulaşamıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi 
Suiçmez, geçtiğimiz yıl yapılan sebze meyve ihracatındaki yasaklar bu yıl ürünlerin 
depoda kalmasına sebebiyet verdiğini söyledi. 

Baki Remzi Suiçmez “ Patates, soğan elma ve limon ürünlerinde geçtiğimiz yıl ihracat 
yapılamadığı için depolarda kalmış durumda. 950 bin ton Limon üretimi bulunuyor 
bunun yaklaşık 520 bin tonunu iç piyasada tüketiyoruz. Bu da demek oluyor ki 400 
bin ton ihraç edilmezse depolarda çürüyecek. Elmaya gelecek olursak yıllık 3 milyon 
600 bin civarı elma üretimimiz bulunuyor. Bunun yurt içi tüketimi 2 milyon 600 bin 
civarında. Bu da demek oluyor ki 1 milyon ton ihracat yapılması gerekiyor yoksa yine 
çürümeye terkedilecek. Aslında tüm üretim fazlası olan sebzelerdeki sorun ortak. Bu 
noktada sebze ve meyve ihracatının önünü açmak gerekiyor bu kısır döngüyü her 
sene yaşıyoruz. Ya piyasada ürün kalmıyor ya da fazla kalıp çürüyor.” 
açıklamalarında bulundu. 

Suiçmez, “ Tüketicinin uygun fiyatlı sebze bulamasının bir diğer sebebi de marketlerin 
bu noktada tekelleşmesi. Zincir marketlerinin en azından bu arz fazlası olan ürünleri 
alması gerekiyor. Burada hem çiftçi hem de tüketici mağdur oluyor ve iyi bir planlama 
yapılması gerekiyor.” dedi. 
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Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 

51'i ödendi 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisan ayı itibarıyla bitkisel 

üretim desteklerinden yüzde 51'inin çiftçilere ödendiğini bildirdi. 

 
Bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli, desteklerin yüzde 51'inden fazlasının ödendiğini söyledi. 

Çiftçilerin nakdi desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde, bitkisel üretim 

destekleme ödemelerini aksatmadan hesaplara yatırdıklarını aktaran Pakdemirli, "Bu 

bağlamda, bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 51'ine tekabül eden 6,27 

milyar lirayı nisan ayı itibarıyla çiftçilerimize ödedik. Destekleme bütçesinin kalan 6 

milyar liralık kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya 

devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Bu dönemde artan gübre fiyatlarından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal 

üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 

artırdıklarını belirten Pakdemirli, "Ayrıca fark ödemesi desteği kapsamında kütlü 

pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini yüzde 25 artırdık. Destekleme birim 

fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık." dedi. 
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Rusya, domates kotasını artırmayı 

teklif etti 
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den aldığı domatese uyguladığı kota 

miktarını 50 bin ton artırmak istiyor. 

 
Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den alınan domates kotasının 250 bin tondan 300 bin 

tona yükseltilmesini teklif etti. Açıklama Rusya hükümetinin internet sitesinde yer aldı. 

Türkiye'nin Rusya'nın savaş uçağını düşürdüğü için özür dilemesinin ardından iki ülke 

arasındaki gerilimin düşmesiyle Rusya Türkiye'den sebze alımına getirdiği yasağı 

2017 yılının Kasım ayında kaldırmış ancak kota getirmişti. 
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TarLab Biyoteknoloji, ayçiçeği 

tohumunda yerli çözüm geliştirdi 
Ayçiçeğinde klasik yöntemlerle yaklaşık 15 yıl zaman alan ıslah süresini 

yaptığı iyileştirmeler ile 5 yılın altına indiren TarLab Biyoteknoloji, 

ayçiçeği tohumunu kısa sürede genetik olarak yüzde 100 saf hale 

getirmeyi başardı. Sırada çeltik, buğday ve kanola var. 

 
Marmara Üniversitesi’den girişimci akademisyenler tarafından kurulan TarLab 

Biyoteknoloji, ayçiçeği tohumunda dışa bağımlılığı azaltacak bir çalışmaya imza attı. 

TarLab Biyoteknoloji, ayçiçeğinde klasik yöntemlerle yaklaşık 15 yıl zaman alan ıslah 

süresini mevcut teknolojiler üzerinde yaptığı iyileştirmeler ile 5 yılın altına indirerek 

kısa sürede genetik olarak yüzde 100 saf hale getirmeyi başardı. 

TarLab Biyoteknoloji, Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)’nun katkılarıyla ve TÜBİTAK’ın 1512-

Teknogirişim Sermayesi Desteği-BİGG Programı desteğiyle, MİTTO Müdürü Prof. Dr. 

Ahu Altınkut Uncuoğlu, aynı üniversitede Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Yıldız Aydın, Biyomühendislik Bölümü Doktora Öğrencisi Yunus Emre Aktaş 

tarafından kuruldu. 

TÜBİTAK 1001 Projesi, başarının yolunu açtı 

2015-2018 döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM’e bağlı ülkemizde 

ayçiçeği ıslahında koordinatör görevi yapan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

ortaklığıyla Marmara Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı-1001 Projesi çalışmanın çıkış 

noktası oldu. Bu projede bursiyer olarak görev yapan Yunus Emre Aktaş’ın yüksek 

lisans çalışmasıyla da proje ivme kazandı. 
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Proje kapsamında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve 

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nün altyapı ve bilgi birikimiyle modern 

biyoteknolojik yöntemleri kullanılarak ayçiçeği tohumu düşük maliyetle, genetik 

açıdan yüzde 100 saflıkla üretildi. Bunun ticarileştirilmesine karar verilmesiyle de 

TarLab kuruldu. 

Projenin sonucunda elde edilen başarının ticarileştirilmesi için şirket kurmalarında en 

önemli motivasyonlarının topluma ve ülkelerine karşı duydukları sorumluluk olduğuna 

dikkat çeken MİTTO Müdürü Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu, TarLab’ı şöyle anlattı: 

"Türkiye’de modern teknolojilerle gerek ayçiçeğinde gerekse diğer ürün gruplarında 

saf çeşit geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan akademisyenler var, ancak 

şirketleştiren ve ticarileştiren bildiğimiz kadarıyla yok. Bu şekilde çalışma yapan ve 

TÜBİTAK desteği alarak kurulan ilk spin-off, TarLab oldu. Ayçiçeğinde bu hizmeti 

sunan başka bir firmanın olmayışı gerek ülkemizde ve gerekse dünyada TarLab’a 

gösterilen haklı bir ilgi ortaya koydu.” 

Türkiye, Fransa ve Almanya’nın önde gelen tohum firmalarına bu hizmeti vermek 

üzere anlaşmalar imzalayan TarLab’ın büyük bir motivasyonla çalışmalarına 

başladığını ifade eden Uncuoğlu, “Böylelikle ülkemiz akademisyenleri mevcut 

teknolojiler üzerinde kendi birikim ve tecrübeleriyle yaptıkları iyileştirmeler ile yerli 

çözüm sunmuş oldular.” dedi. 

Kurucu ortaklardan Prof. Dr. Yıldız Aydın ise, “Bizim uyguladığımız yöntemle 

geliştirilen tohumlar ıslahta anaç olarak kullanılıyor. Tarlada yapılan klasik ıslah 

yöntemlerinde bu çok uzun yıllar alıyor ve iyi genlerin aktarımı biraz tesadüfe kalıyor. 

Tohum ıslah süresini kısaltan bu yöntem klasik ıslah yöntemleriyle birlikte kullanılarak 

üretim maliyetlerinin de azaltılmasına katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu. 

Sırada çeltik, buğday ve kanola var 

TarLab’ı kurarken uzun vadede ürün portföylerini genişleterek aynı yöntemi farklı bitki 

türlerinde de uygulamayı amaçladıklarını belirten TarLab Genel Müdürü Yunus Emre 

Aktaş, güncel olarak çeltik üzerinde çalışma yaptıklarını, buğday ve kanola üzerinde 

denemeler yapmayı planladıklarını söyledi. 

TarLab tarafından verilen ‘doubled-haploid’ (genetik saflaştırma) teknolojisi hizmetinin 

tohumda dışa bağımlılığın azaltılmasında da önemli bir adım oluşturdurğuna dikkat 

çeken Aktaş, Türkiye’nin önemli oranda ithal tohum kullandığını aktardı. Dünya ile 

rekabet etmenin ıslah sürelerini kısaltmaktan geçtiğini belirten Aktaş, “Bizim bu 

verdiğimiz hizmetle katma değerli tohumlar da kısa sürede üretilebilecek. Türkiye 

olarak elimizdeki bu kaynak bitkileri sanayiye, üretime uygun bitkilere aktarmayı 

hızlandırmamız lazım.” ifadelerini kullandı. 
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Girişimcilerin 2020 karamsarlığı son 

buldu 
ABD merkezli, çeşitli ülkelerde girişimcilerin finansman ve bilgiye 

erişimini sağlamak üzere faaliyette bulunan Endeavor Derneği, 

Türkiye’deki girişimcilerin salgın dönemindeki karamsarlığının son 

bulduğunu belirledi. 

 

Endeavor Türkiye, salgının üst düzeyde seyrettiği 2020 başında girişimcilerin durum 

ve beklentilerini belirlemek üzere bir anket yapmıştı. Anket, 2021 yılında da 

tekrarlandı. Anket sonuçları ve mevcut duruma yönelik düzenlenen basın 

toplantısında Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, 2020 yılı Mart 

ayında yapılan ankette karamsar tablo gözlenirken, 2021’deki ankette iyimserliğin 

hakim olduğunu; ayrıca 2021’de girişimlere yapılan yatırımın artacağı tahmininde 

bulunduklarını açıkladı. Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli 

ise 2021’de girişimler açısından önemli unsur olarak “büyümenin” öne çıktığını belirtti. 

Aslı Kurul Türkmen, 2020’de yapılan ankette girişimcilerin nakit akışı, müşteri kaybı 

endişesi taşıdıklarını, yüzde 75’inin 2020 hedeflerine ulaşamayacakları görüşünde 

olduklarını ancak girişimlerin yarısının 2020 hedefini tutturduğunu bildirdi. Türkmen 

2021’in öne çıkan zorluğun ise ekip yönetimi olacağını, ayrıca katılımcıların da yüzde 

90’ın belirttiği devlet desteği yetersizliğinin de sorun alanı olduğunu anlattı. 

Daha fazla yatırımcı olabilir 

Türkmen, salgın döneminde, oyun, fintech, sağlık, uzaktan eğitim ve pazarlama 

teknolojilerinin salgın döneminde öne çıktığını, bir başka etkinin çalışma düzeninde 
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olacağını kaydederek, “2021 Mart ayı anketinde uzaktan çalışma düzenlerine geçişin 

birçok şirkette kalıcı hale gelmesini bekliyoruz. Uygulayan şirket sayısı da artacaktır” 

dedi. Girişimlere yatırım yapanlarda olumlu yönde ivme gördüklerini de belirten Aslı 

Kurul Türkmen, Endeavor Catalyst’in, yatırım kotasını 1 milyon dolardan 1.5 milyona 

çıkardığını, Türkiye genelinde de yatırım sermayesinde artışın süreceğini tahmin 

ettiklerini bildirdi. 

Dengeli büyüme şart 

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, 2020’de bütün şirketlerin 

“ayakta kalmaya” odaklandığını ancak 2021’in öne çıkan eğiliminin büyüme olduğunu 

belirtti. Kurttepeli şunları kaydetti: “Pandemi belki 2022 yılında da devam edecek. 

..Pandemi tüm kurumlara dayanıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

gösterdi. Ne şart ile olursa olsun gelir gibi tek bir finansal metrik yerine gelir, gider ve 

kar metriklerinde denge sağlayıp, hız kaybetmeden ama dengeli büyüyüp yatırım 

yapma disiplinine sahip olunması gerekiyor.” 

AR-GE desteği öncelikli alanlara yapılmalı 

Emre Kurttepeli, Türkiye’nin AR-GE’ye yaptığı kamu desteğinin farklı alanlarda çok 

sayıda istekliye verildiğini belirterek, bunun yerine belirlenmiş öncelikli alanlarda daha 

yoğun AR-GE teşviki yapılmasını önerdi. Kurttepeli teknokentlerin kira geliri baskısı 

altında kaldığını, firmaların ise teknokentlerde destekten yararlanmanın fiziken 

bulunma şartına bağlı olmamasını talep ettiklerini belirtti. 

Yüzde 82 çalışma düzenini değiştirdi 

Endeavor Türkiye’nin 20 farklı sektörde 96 girişim kurucusuyla yaptığı anketin 2021 

sonuçlarından bazıları şöyle: 

Yüzde 82, çalışma düzenini değiştirdi. Şirketlerin yaklaşık yüzde 50’si yeni çalışma 

düzeninde verimin yüzde 20 arttığını, yüzde 28’i ise yüzde 20 düştüğünü belirtti. 

Şirketlerin yüzde 48’i uzaktan çalışmaya yüzde 30’u hibrit çalışmaya geçti. 

Katılımcıların yüzde 50’ye yakını salgının diğer ülkelerden daha ağır hissedildiğini 

belirtti. Şirketler salgınla mücadele için yeni gelir kaynağı bulma, yeni teknoloji 

benimsemeyi tercih etti. İşten çıkarma ve sosyal hakları kısmayı tercih etmediklerini 

belirttiler. Şirketlerin yüzde 35’i 1 yıl içinde işlerinin normalleşmesini bekliyor. 
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Kavcıoğlu, G20 ülkelerinin Maliye 

Bakanları ve Merkez Bankası 

Başkanları görüştü 
G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal 

ortamda bir araya gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 

Şahap Kavcıoğlu, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir 

alışverişinde bulundu. 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, G20 ülkelerinin 

Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya 

geldiklerini söyledi. 

 

Kavcıoğlu twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantıda COVID-19 Eylem 

Planı’ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler 

hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. 

 

TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Toplantıda, Merkez Bankası 

olarak G20 Eylem Planı'nın güncellenmesi, ekonomilerin güçlendirilmesi, 

sürdürülebilir finansman, finansal düzenlemeler ile iklim değişikliği gibi birçok önemli 

konuda görüşlerimizi paylaştık." açıklaması yer aldı. 
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Varlık Fonu'na devredildi... Yine 

milyonlarca lira zarar etti 

 
  

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen ÇAYKUR, 547 milyon lira daha zarar etti. 

ÇAYKUR'un zararının arttığını hatırlatan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk 

"ÇAYKUR dünyanın en çok çay tüketen ülkesinde çay satmak için 2019 yılında 

reklam amaçlı 36 milyon lira, fuar ve festivaller için 896 milyon lira harcadı" diye 

konuştu. 

TBMM KİT Komisyonu'nda hesapları ele alınan ÇAYKUR'un 2020 yılını 547 milyon 

lira zararla kapattığı açıklandı. 

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredilene kadar karda olan kurum, daha sonra 

sürekli zarar etti. 

2017'de 267 milyon, 2018'de 657 milyon, 2019'da 635 milyon ve 2020 yılında 547 

milyon lira zarar açıklayan ÇAYKUR'un harcamaları ve reklam giderleri de tartışma 

konusu oldu. 

"ÇAY İHRACATINDA 39'UNCU SIRADA" 

Sözcü'ye konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgilere 

göre, Türkiye çay ithalatında dünyada 25'inci, ihracatta ise 39'uncu sırada. 
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2019 yılında 18 bin 837 ton çay ithal edildi ve 39 milyon 475 bin dolar ödendi. Aynı yıl 

15 milyon 142 bin dolar tutarında 3 bin 968 ton çay da ihraç edildi. 

"REKLAM İÇİN 896 MİLYON LİRA HARCADILAR" 

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de şunları kaydetti: "ÇAYKUR dünyanın en 

çok çay tüketen ülkesinde çay satmak için, 2019 yılında reklam amaçlı 36 milyon lira, 

fuar ve festivaller için 896 milyon lira harcadı. 

Temperli kulplu cam bardak için reklam niyetine 5 milyon 250 bin lira ödeme 

yapıldı. Yanında dağıtılan şemsiyeler, takvimler de var ama ÇAYKUR'un satışı 

değil, zararı artmış" diye konuştu. 
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Erdoğan: Kanal İstanbul'un temelini 

yaza atıyoruz 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'da ÇED raporunun 

tamamlandığını belirterek, "İhalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da 

temelini atıyoruz" dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkların büyük 

oranda tamamlandığını belirterek, "İhalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da 

temelini atıyoruz" dedi. 

ÇED raporunun, 56 kuruluşun, 200’den fazla bilim insanının, medyanın ve 

vatandaşların katkılarıyla tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "Bu proje İstanbul'a 

kazandırdığımız havalimanı, metro, köprü ile bütünlük arz edecektir. Boğazlardaki 

gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. İstanbul Boğazı'ndan 

emniyetli gemi geçiş garantisi 25 bindir. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes 

borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye 

konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ihalesine girecek müteahhitlere "2-2.5 yıl 

sonra Türkiye'yi Millet İttifakı yönetecek. Proje iptal edilecek. 2.5 yıl sonraya 

garantiniz var mı?" diye seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Hale bak... 

Tehdit ediyor. Böyle bir şey olabilir mi?" yanıtını verdi. 
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"Emekli amiraller talimatı Kılıçdaroğlu'ndan alıyor" 

Partisinin grup toplantısında 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye değinen 

Erdoğan, bildiri için "Buram buram darbe kokuyor" diyerek, "Bu emekli amiraller ne 

yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor" dedi. 

Erdoğan, CHP'nin, bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan 

açıklamalarını, "gündem saptırma" olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden 

koptuğunu söyledi. Erdoğan, "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli 

generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içerisinde şu anda CHP 

üyesi olanlar var. İncelemeler devam ediyor, kim bilir daha ne kadar çıkacak" diye 

konuştu. 

"Esnafları bize karşı kışkırtmaya çalıştı" 

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yönelten Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun bir 

dakikalık şov için bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanlarına 

bırakıyorum. Bir de Bilim Kurulu üzerinden Sağlık Bakanı'ma tepki gösteriyor. 

Atılacak tırnağı bile değilsin" ifadelerine yer verdi. 

 

Kılıçdaroğlu kürsüde bir rakam vererek esnafları kışkırtmaya çalıştığını kaydeden 

Erdoğan "Geçtiğimiz yıl 99 bin 588  esnafımızın işini terk ettiğini söyledi. Hakikatı 

ifade ediyor mu, hayır. 365 bni 533 esnaf tescil yaptırmış Kılıçdaroğlu sen ne zaman 

doğru konuşacaksın. Birini söyleyip diğerini gizleyince kendisini yalancı olarak ilan 

etmekten başka çaremiz kalmıyor" dedi. 

"Enflasyonu ve faizi tek haneye indirmekte kararlıyız" 

Grup toplantısında ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, enflasyonu tek 

haneli seviyelere indirmede kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, "Tüketici 

enflasyonunu 2002 yılındaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2'ye geriletmiştik. Son 

dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara 

düşürmekte kararlıyız. Bunu başaracağız." 

Türkiye'nin bütçesinde 2020 yılında faiz ödemelerinin payının gerilediğini kaydeden 

Erdoğan, faizleri de tek hanelere indirme konusunda kararlı oldukları mesajını verdi. 
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Güvenlik soruşturması teklifi 

Meclis'te kabul edildi 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM Genel 

Kurulunda kabul edildi. 

 
 

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi 

kabul edilerek yasalaştı. 

Kanunla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek 

verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma 

konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, 

hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri 

güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor. 

Buna göre, arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez 

veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. 

Kanunda, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" şu şekilde 

sıralanıyor: 

"- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet 

güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği 

veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler, 

- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil 

güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, 
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- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, 

- Üst kademe kamu yöneticileri, 

- Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan 

kişiler, 

- Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü 

veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler." 

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı 

Kanunla, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında 

bakılacak konular da yeniden düzenleniyor. Arşiv araştırması, kişinin adli sicil 

kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının, kişi hakkında 

herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme 

kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında alınan 

kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da 

kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da 

kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit 

edilmesini kapsayacak. 

Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak kişinin; 

görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal 

verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç 

işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup 

olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime 

elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek. 
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10 emekli amiral hakkında yeni 
karar 
 

 
 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlanmasının ardından 10 emekli 
amiral hakkında 5 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 4 günlük gözaltı süresi 
verilmişti. 4 günlük gözaltı süresi bugün doluyor. Ancak halen ifade işlemine 
geçilmemesi nedeniyle gözaltı süresinin uzatılması gündeme geldi. Bu kapsamda ek 
gözaltı kararı verilerek, gözaltı süresinin uzatılacağı iddia edildi.  

Gözaltındaki 10 emekli amiralin Emniyet’teki işlemleri sürerken telefon gibi dijital 
materyaller üzerinden yapılan inceleme raporları ve HTS kayıtları soruşturma 
dosyasına gönderildi. Haklarındaki dört günlük gözaltı süresinin pazartesi gününe 
kadar uzatılabileceği belirtildi. 

Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan ‘Montrö bildirisi’ ile ilgili olarak, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek 
için anlaşma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli 
amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye 
çağrılmıştı. Gözaltında bulunan isimlerin Emniyet’teki işlemleri sürüyor. Emniyet 
yetkililerinden alınan bilgilere göre ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el 
konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin 
beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi. 

DÖRT AMİRALİN İFADESİ PAZARTESİYE 

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; polisin, raporlar üzerindeki 
incelemesinin devam ettiği bildirildi. 10 emekli amiral hakkında 5 Nisan tarihinden 
geçerli olmak üzere 4 günlük gözaltı süresi verilmişti. 4 günlük gözaltı süresi bugün 
doluyor. Ancak halen ifade işlemine geçilmemesi nedeniyle gözaltı süresinin 
uzatılması gündeme geldi. Bu kapsamda ek gözaltı kararı verilerek, gözaltı süresinin 
uzatılacağı iddia edildi. Yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan 3 gün içinde Emniyet 
ifade vermeleri için çağrılan 4 emekli amiralin de ifadesinin pazartesi günü alınacağı 
belirtildi. 
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Emekli 4 amiralin avukatlığını yapan Şule Nazlı Erol, sosyal medya hesabında, 
avukat olarak soruşturma savcısıyla görüşemediklerini iddia ederek, şu mesajları 
paylaştı: 

“Salgının bu kadar azdığı bir zamanda koşulları iyi olmayan nezaret ortamında 
yaşları 65 üstü olan müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir. 
Amiral Ali Sadi Ünsal kanser hastasıdır. Savcıya raporu veremedi, maalesef.” 

EŞİ: YA HASTA OLURLARSA 

‘Mavi Vatan’ kavramının fikir babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz’in eşi 
Rengin Gürdeniz de sosyal medya hesabından, “Şimdi aldığım bir habere göre davet 
edilen 4 amiralin sorguları pazartesi gününe kalmış. Bu gözaltılar pazartesiye kadar 
uzadı mı demek? COVID ortamında eşlerimizi bu kadar gün tutmak hangi vicdana 
sığar? Bana eşimin hasta olmayacağı garantisini verebilecek misiniz?” mesajı 
paylaştı. 
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Gel de TL’ye güven, “TL’ye güven” 

diyenlere inan! 

 
Alaattin AKTAŞ  

08 Nisan 2021 Perşembe 

 

✔ Son on yıl, hatta on yıl üç ay... Tasarrufunu döviz cinsinden tutanlar reel 

olarak kazanç sağlamış, TL'yi tercih edenler ise zarara uğramış. 

✔ Demek ki neymiş, dövizi tercih edenin değil, TL'den vazgeçmeyenin eli 

yanıyormuş... 

Kaynak Türkiye İstatistik Kurumu. Veriler, “Bu kadar kısa bir dönemden yola çıkarak 

sonucu ulaşmak yanıltıcı olur” denilemeyecek kadar uzun bir süreyi kapsıyor. Son on 

yıldan, hatta on yıl üç aylık bir dönemden söz ediyoruz. Ve bu on yılı aşkın dönem 

bize şunu söylüyor: 

“TL’ye güvenip tasarrufunu TL cinsi tutanın eli yanar!” 

TÜİK’in her ay açıkladığı finansal tasarruf araçlarının nominal ve reel getirisine ilişkin 

verilerden hareketle 2011 yılından bu yana olan dönemin özetini çıkardık. Nominal 

oranları ve üretici fiyatlarından arındırılmış oranları almadık. Hazırladığımız tabloda 

mevduat, BİST, dolar, euro, külçe altın ve devlet iç borçlanma senedinin TÜFE 

artışından arındırılmış yıllık net getirisi yer alıyor. Bu yılın oranları ise üç aylık dönemi 

kapsıyor. 

Tablomuzun ilk bölümünde yıllık reel getirilere yer verdik; ikinci bölümde ise oranları 

birikimli hale getirdik ve “2010 yılı sonundaki 100 lira, yıl sonları itibarıyla hangi 
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düzeyde oluştu ve nihayetinde bu yılın mart ayı sonunda nereye geldi” sorusuna 

yanıt aradık. 

TL cinsi araçlar mı, aman aman! 

Finansal tasarruf araçlarını temel olarak ikiye ayırmak gerek. 

Mevduat, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi olarak TL cinsi araçlar ve dolar, 

euro ve külçe altın olarak döviz bazlı araçlar... 

İşte bu on yıl üç aylık dönemde tercihini TL cinsi araçlardan yana kullananların yüzü 

gülmemiş. 

Tasarrufunu mevduat olarak tutmayı tercih edenler 2010’dan bu yılın mart ayı sonuna 

kadar ancak enflasyonla aynı düzeyde getiri elde etmiş. On yıl üç ayın net getirisi 

yalnızca ama yalnızca yüzde 0.69! Yüzde 1 bile değil! Buna getiri denilebilirse... 

Hisse senedini tercih edenler bu dönemde 100 liralarının 22 lirasını kaybetmiş, geriye 

78 lira kalmış. 

Parasını devlete borç verenler ise 16 lira kayba uğramış. 2010 sonundaki 100 lira, 

geçen ay sonu itibarıyla 84 liraya inmiş. 

Dövizi seçen uzun vadede hep kârlı 

Döviz cinsi tasarruf araçlarında ve döviz bazlı altında ise uzun vadede ciddi oranda 

reel getiri oluşuyor. 

İşte on yıl üç aylık dönemin bilançosu... 

Euro yüzde 58, dolar yüzde 76, altın ise yüzde 116 oranında reel getiri sağlamış. 

Dolar ve euro için hesaplanan getiride faiz yok. Bankalar her ne kadar döviz tevdiat 

hesaplarına pek faiz vermiyorsa da böylesine uzun sayılabilecek dönem boyunca 

bankada tutulacak döviz az da olsa bir faiz getirisi sağlar. Bu da dikkate alındığında 

dolar ve euronun reel getirisi bir miktar daha artacaktır. 
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DÖVİZ EL YAKMIYORMUŞ! 

Siyasetçilerimiz de çok söyledi, bazı bürokratlar da, kraldan çok kralcı geçinen kimi 

akademisyenler de, hatta bazı meslektaşlarımız da... 

Dövizle oynayanın eli yanar dediler. 

Kısa vadede bu söz konusu olabilirdi tabii ki, olduğu dönemler yaşandı da. Ama uzun 

döneme bakıyoruz, tam tersi gerçekleşmiş. 

Eğer kastedilen kısa dönemli döviz alış satışı değilse uzun dönemde döviz cinsinden 

tasarruf edenin eli yanmamış, hatta görüyoruz ki tam tersi olmuş. 
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Abdulkadir Selvi 

CHP, bildirinin neresinde? 

8 Nisan 2021 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli amirallerin darbe tehdidi içeren bildirileri 

hakkındaki yaklaşımını sanıyorum şu cümle çok net bir şekilde özetliyor. 

Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, “Bunlar sadece 104 emekli amiralden 

ibaret değil” diyor. CHP’nin bu işin tam göbeğinde olduğunu söylüyor. 

CHP ETKİSİ 

Erdoğan, AK Parti grubundaki konuşmasında da bildiriyi yayınlayan amirallerle CHP 

arasındaki ilişkiye özel bir yer ayırdı. “Çok açık net olarak söylüyorum. Bu emekli 

generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır” diye konuştu. 

 

FAHRETTİN ALTUN ADINI KOYDU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu ile konuştum. Neyi konuştun diyeceksiniz. AK Parti grubunda başka bir 

gündem yoktu ki? Emekli amirallerin bildirisi tartışılıyordu. Bildiriye dikkati çeken ilk 

çıkışı yapan İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun’la da sıcağı sıcağına verdiği 

tepkiyi değerlendirdik. Fahrettin Altun, ilk andan itibaren gece yarısı bildirisinin adını 

koydu. Darbe tehdidini deşifre etti. 

 

AMİRALLERLE CHP İLİŞKİSİ 

Soylu da amirallerle CHP ilişkisine dikkat çekmiş, “CHP’ye üye olan 4 kişi var. 

Aileleriyle, yakınlarıyla üye olanlar da olduğu biliniyor. O gece biz sabaha kadar 

uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle 

irtibat kurdukları, hangi siyasi partiyle yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve 

net” demişti. 

 

CHP’NİN YAPTIĞI ARKASI YARIN 

Soylu’ya CHP ile bildiri yayınlayan amiraller arasındaki ilişkiye dikkat çekmesinin 

nedenini sordum. “CHP, darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. 

27 Mayıs’tan bu yana o misyonunu sürdürüyor. Bildiriyi yayınlayan amiraller ile 

CHP arasındaki yoğun bir temas dikkati çekiyor. Ancak amiraller yayınladıkları 

bildiri ile kendilerini açık edince, millet buna tepki gösterince CHP bu kez olayı 

küçük göstermeye, emekli amiraller tabancalarıyla mı darbe yapacaklar, diye 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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basitleştirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü, ‘arkası yarın’ı düşünüyorlar. Bir 

sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar.” dedi. 

 

‘9 SUBAY’ OLAYI UNUTULMAMALI 

Süleyman Soylu, Demokrat Parti geleneğinden geldiği için darbeler konusunda 

önemli bir birikime ve duyarlılığa sahip. “27 Mayıs’tan önce ‘9 Subay’ olayı 

yaşanmıştı. 9 Subay olayı hakkıyla değerlendirilseydi, cuntanın bağlantıları 

ortaya çıkarılsaydı 27 Mayıs olmayabilirdi. Ama ne oldu? Cuntacılar beraat 

ettirildi, darbe hazırlığını ihbar eden Samet Kuşçu cezalandırıldı. Bu içerideki 

cuntalara, siz arkası yarına hazırlanın. Siz darbe yapın, demektir. O nedenle bu 

tür bağlantıların ortaya çıkarılması çok önemlidir” diye konuştu. 

 

BAŞKOMUTAN OLARAK KONUŞTU 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın açıklamalarına geçeceğim ama bir noktaya özellikle 

dikkat çekmek istiyorum. O da şu ki Cumhurbaşkanı başından beri emekli amirallerle 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ayrı tutmaya özen gösteriyor. Erdoğan, AK Parti grubunda 

da, “Rabb’ime, bana böyle bir ordunun ‘başkomutanı’ sıfatını bahşettiği için 

binlerce kez hamdüsenalar ediyorum” dedi. Erdoğan sözlerini bitirmeden AK Parti 

milletvekilleri ayağa kalkarak uzun süre alkışladılar. Cumhurbaşkanı, ilk 

değerlendirmesinde de, “Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, 

kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik bir bühtandır” demişti. 

 

KILIÇDAROĞLU’NA SUÇLAMA 

Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sahip çıktı, dedik. Ama 

darbe tehdidi taşıyan bildiriyi yayınlayan emekli amiraller için, “Tabii, bu emekli 

amiraller falan, onlar bu işin dışında. Onları karıştırmayalım, o da bize leke olur. 

Bu emekli amiraller, ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan 

alıyor” diye konuştu. 

 

BİLDİRİ Mİ MUHTIRA MI? 

Bu vesile ile belirteyim. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı siviller, emekli 

amirallerin bildirisini masum göstermeye çalışıyor ama 

TSK’da “muhtıra” değerlendirilmesi yapıldığı yönünde haberler kulağıma geliyor. 

 

CHP VE DARBELER BELGESELİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir grup konuşmalarını kısa belgesellerle 

destekliyor. Dün de CHP’lilerin geçmişte darbelere verdikleri destekleri anlatan kısa 

bir belgesel izletti. Erdoğan kısa tuttu ama darbelerle ilgili arşivi açtığınızda 

CHP’lilerin sözlerinden hem fasiküller halinde ansiklopediler çıkar hem de en az 10 

bölümlük belgesel yapılır. 

 

DARBECİNİN EMEKLİSİ 

FİRARİ FETÖ’cü Tuncay Opçin’in 15 Temmuz’dan 1 gün önce attığı tweet’te olduğu 

gibi, darbeciler hep, “Yatakta basıp, şafakta asacaklar” inancıyla harekete geçtiler. 
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Ama bir kısmı gece karanlığında çıktıkları yolda sabahın aydınlığında enselendiler. 

Organize bir şekilde gece yarısı bildiri yayınlayan emekli amiraller de suçüstü 

yakalanınca, bu kez, “Efendim emekli amiraller mi darbe yapacakmış” savunması 

servis edilmeye başlandı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu teze tepki gösterdi. “Darbecinin emeklisi-muvazzafı 

olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi? Orasının 

takdirini milletime bırakıyorum” diye konuştu. 

 

EMEKLİ ASKER SAFSATASI 

Talat Aydemir 21 Mayıs 1963’te ikinci darbe girişiminde bulunduğunda emekli 

albaydı. 9 Martçıların arasında eski 27 Mayısçılar, Cemal Madanoğlu, Orhan 

Kabibay, Numan Esin, İrfan Solmazer vardı. Onlar muvazzaf asker değildi ama 

kadrolu darbeciydi. Darbe heveslileri arasında askerler yoktu. Anlı şanlı gazetecilerle 

aydınlar, 9 Mart cuntasının üyesi çıktı. 

 

GÜRSEL, EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ 

27 Mayıs’ın lideri Cemal Gürsel ise 3 Mayıs 1960’da Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı’ndan emeklilik dilekçesini vermiş ancak 2 ay sonra süresinin dolmasını 

beklemek üzere İzmir’e çekilmişti. Ama 27 Mayıs’ta darbenin lideri oldu. 

 

28 ŞUBAT’TA SİVİLLER VARDI 

Sahi 28 Şubat’ı sadece askerler mi yaptı? 5’li çetenin hangisi üniformalıydı? 28 

Şubat’ın gazetecilerinin hangisi muvazzaf askerdi? 28 Şubat’ta, “Bu defa işi silahsız 

kuvvetler halletsin” manşetleri atılmadı mı? 

 

Kenan Evren, anılarında 12 Eylül’den önce, daha ne bekliyorsunuz, diyen siyasileri 

anlatmıyor mu? 

 

Darbe bir süreç işi. Emekli amiraller süreci başlatıp, muvazzaflar ise süreci tamamlar. 

Eğer o iklimi hazırlarsanız. Gece yatakta basılıp, sabah şafakta asılmamak için 

darbelere karşı uyanık olmakta yarar var. 

  



08.04.2021 

27 

 

Herkes kazandı, TL mevduatı olanlar 

kaybetti 
Esfender KORKMAZ 

 
08 Nisan 2021 

Mart 2021 ayında, faiz dışında kalan finansal yatırım araçlarının TÜFE'ye göre 

indirgenmiş yıllık reel getirisi pozitif oldu. Yalnızca TL yatırımları reel kayıp getirdi. 

TÜİK verilerine göre TL mevduatı brüt olarak yüzde 5,09 oranında ve Devlet İç 

Borçlanma Senetleri de yüzde 10,05 oranında reel kayıp getirdi. 

2015 yılından beri bu tablo değişmedi. Sanki görünmez bir el, tasarrufları TL 

yatırımlarından caydırmak istiyor. TL'nin değer kaybetmesini istiyor. Neticeyi de 

alıyor. Halen TL kuru yüzde 35 dolayında daha düşük değerdedir. Toplam mevduat 

içinde yabancı para cinsinden mevduat TL mevduatından daha yüksektir.  

Bu tabloyu kim neden istiyor? 

Bankalar istiyor?  

Merkez Bankası 18 Mart'ta Gösterge Faiz Oranı'nı 2 yüzdelik puan artırarak yüzde 

19'a çıkardı. Merkez Bankası verilerine göre 13 Mart'ta mevduat ağırlıklı ortalama faiz 

oranı yüzde 16,46 iken, 26 martta yüzde 17,77 oldu. Yani bankaların mevduata 

verdikleri faiz, MB'dan aldıkları fonların faizinin altında kaldı. Ayrıca MB Gösterge 

Faizi'ni 2 puan, bankalar ise mevduat faizini daha düşük 1,31 puan artırdılar. Öte 

yandan bankaların 26 Mart itibariyle ihtiyaç kredilerinden aldıkları faiz oranı yüzde 

23,55'tir. 

Banka kredilerinde dönmeyen krediler risk eşiğindedir. Kamu bankalarında riskli 

kredilerin nedeni hükümetin popülist amaçlı kredi dağıtmasıdır. Özel banka 

kredilerindeki sorun da reel sektörün zora girmesidir. Hükümetlerin yanlışları, kur 

artışları ve pandemi nedeni ile reel sektör kredilerinde risk arttı. Bunun içindir ki 

dünyada özel sektörde en çok iflas sayısı Türkiye'dedir. Bankalar bu risklerden 

mevduata düşük faiz vererek ve kredilerden yüksek kârlar sağlayarak çıkmak istiyor. 

Olan tasarruf sahibine oluyor. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Mevduata eksi reel faiz, tasarruf sahibinden bankalara gelir aktarmak aracı haline 

geldi. Bu yolla bankalar tasarruf sahibinden gizli vergi almış oluyorlar. Piyasa 

ekonomisinde bu durum bankalar arasında kartelleşmeyi gösteriyor. Ama hükümette 

ses çıkarmayarak kartelleşmeye yol veriyor.  

Hükümet ne istiyor? 

Hükümet enflasyona rağmen faizlerin düşük kalmasını isteyerek, bir yandan popülizm 

yapıyor. Bir yandan da özellikle seçimlerde bankaları kredi vermeye zorlayarak aynı 

popülizmi devam ettiriyor. 

Aslında Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde de reel faiz eksi 10,05 oldu. Yani devlete 

borç verenler, ayrıca yüzde 10 da gizli vergi ödüyor. Hükümet de bu gizli vergiden 

vazgeçmiyor.  

Özetle bugün sistemin çökmesinin ve bankaların kartelleşmesinin tek 

müsebbibi hükümetlerdir.    

Diğer finansal yatırım araçlarının yıllık reel getirisi; BİST 100 Endeksi'nde yüzde 

34,75, dolarda yüzde 4,28, Euro'da yüzde 12,14 ve külçe altında yüzde 12,87 

oldu.  

En yüksek reel getiriyi borsa sağladı. Ancak buna rağmen son bir yıl içinde borsada 

yabancı payı yüzde 60'tan yüzde 44'e geriledi.  Geçen sene Mart ayında tersine, 

borsa yüzde 15,58 oranında reel kayıp getirmişti. 2020 Mart ile 2021 Mart ayları yıllık 

reel getiri oranları arasında 50,33 yüzdelik puan fark var. Bu durum aynı zamanda 

borsadaki kırılganlığın ne boyutta olduğunu gösteriyor . 

Euro/dolar paritesi düştüğü için Euro, dolara göre daha yüksek reel getiri sağladı.  

Altın fiyatları son bir yılda hareketli oldu ve fakat yine de yüzde 12,87 oranında reel 

getiri sağladı.  

Finansal yatırım araçları kumar masasına benzedi... Manipülasyon, 

spekülasyon, belirsizlik ve kırılganlığın hâkim olduğu bir piyasa haline geldi. 
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İbrahim Kahveci 

Tasarruf yapanın günahı ne? 

Aslında bilinen bir gerçeği yeniden izah edeceğim.   

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında “faizi yeniden tek haneye 

indirmeye kararlıyız” dedi.   

Yine aynı konuşmasında “dövizdeki dalgalanmalar ekonomik temelli değil” 

açıklamasında bulundu.   

Kısaca piyasalardaki dengeleri suni olarak görmüş oldu.   

*** 

Faiz nedir? Tasarruf sahibi açısından faiz şudur: Bugün vazgeçilen tüketimi ileride 

daha cazip halde satın almaktır.   

Gelin buna birkaç örnek vererek bakalım.   

Mart 2018’de dolar 3,90 tl seviyesinde. O günden bugüne ise genel fiyat düzeyi 

yüzde 55,6 artış gösterdi. Oysa aynı dönemde dolardaki artış %110.   

Kısaca parasını dövize yatıranlar artık iki kat daha fazla ürün alabileceklerdir. 

Ülkemiz ekonomi yönetimi ülkemizde Amerikan dolarına parasını yatıranları müthiş 

derecede ödüllendirmiş oldu.   

*** 

Mart 2018’de kısa vadeli tahvil faizleri yüzde 13,0 seviyelerindeydi. O tahvili alan bir 

yatırımcının bugün aynı tahvil üzerinden kazancı yüzde 45,0’lerde kalıyor. Yani TL 

yatırımı yapmak alternatif kayıp dışında reel kayba da dönüştü.   

Mart 2018’de 1 kg ekmek 4,44 liraydı ama şimdi o ekmek 7,35 liraya yükseldi.   

Acaba faiz baskısı ile Mart 2018’de ekmek almayıp parasını yatırıma çeviren 

vatandaşın durumu ne olacak?   
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Durumu şöyle izah edelim: Mart 2018’de A kişisi 100 lirası ile 22,5 ekmek alıyor. B 

kişisi ise ekmek almayıp parasını tahvile yatırıyor. Ama aradan 3 yıl geçince B kişisi 

elde ettiği kazanç ile 19,7 ekmek alabiliyor.   

Şimdi B kişisinin elinden alınan ekmeğin günahı kime yazılacak?   

Tasarruf ederek gelir kaybeden yatırımcıları nasıl cazip teklif elde edecekler? 

Tasarruf olmazsa yatırım nasıl olacak?   

Sorular ve sorular tabii...  

Ama cevapsız sorular elbette.   

MİLLETE YOK KANALA VAR  

Yerli ve Milli...  

Ülke kaderimiz ile AK Parti kaderi aynı...Yani birinin kaderi ile diğerinin kaderi artık 

beraberdir ve ayrışamaz.   

Bu açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yapmıştır.   

Ülkenin kaderi bir siyasi partinin kaderi ile nasıl birleşir? Elbette dini ve milli söylemler 

eşliğinde.   

Ve projelerde artık bu açıdan değerlendirilir.   

Şimdi Kanal İstanbul yapılacak.   

Buna hazır olduğumuzu açıkladı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan.   

Ülkemizde pandemide dünyada ilk sıralara geldik. Nüfusa oranla ise ilk sıradayız. 

Yani kovid olma sırasında lideriz.   

Neden?   

Çünkü kapanamıyoruz.   

Kapanamıyoruz çünkü para yok...  

Ama Kanal İstanbul’a para var ve hazırız.   

Gerisi size kalmış.   

Aslında ekonomide de bir sorunumuz yok. Çiftçi gayet memnun ve kazanıyor. Ne 

ekse altın değerinde satılıyor...  
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Esnaf zaten kazandığı için yeni yeni dükkanlar açılıyor. Herkes gayet memnun.   

İşçi ise paraya para demiyor. Zaten 10 milyonu aşan kişi de çok kazandığı için artık 

çalışmıyor. İş beğenmediklerinden işsiz durumdalar.   

Nihat Özdemir demedi mi: “Gelirimiz de dolar üzerinden”...  

Ödeyelim işte... Daha niye şikâyet edeceğiz ki.   

Herkes memnunsa sorun yok. KARAR sizindir.  
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08 Nisan 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Siyasette 2023 seçimlerine kadar 

sürecek bir sertlik başlıyor 
 

Mesleği siyaset olanlar, 2023 yılındaki seçimlere kadar sürecek sert bir üsluba 

hazırlıklı olmalılar. Bu sertliğin tek kaynağı tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan değildir. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti sözcüleri de siyasetin sertleşmesi için 

dillerinden geleni yapmaktadırlar. Ayrıca son emekli amiraller muhtırasına katkıda 

bulunanların da siyaseti sertliğe götürecek girişimlerine ara vermeleri beklenemez. 

Ve tabii ki devrede bir de FETÖ'cüler var. 

 

Darbe kokuyor 

Sertleşmenin kurdelesi, dünkü AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK 

Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından kesildi. Erdoğan, amiraller muhtırasından 

girip Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına kadar çeşitli güncel konuları ele aldı. Emekli 

amiraller muhtırası için "Buram buram darbe iması kokuyor" diyen 

Cumhurbaşkanı, "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi 

vardır" dedi. 

 

Başkomutan Kılıçdaroğlu 

CHP'nin darbe kokan bildiriyi aklamaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, ''Emekli 

amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar. 

Zaten orada onun imzası var, imzayı atan o. Önce onun temizlenmesi lazım. 

Temizlenmedikten sonra kendisini kurtaramaz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, 

Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında şunları da söyledi: 

 

Yalan ve yanlış 

"Bir günden bir güne bu zatın ağzından, 'Tamam, pek çok eksik ve hatta var 

ama memlekette şöyle iyi bir şey de yapıldı' sözünü duymadık. Tam 

tersine CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin 

nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. 

Kendisi İzmir milletvekili. İzmir'e bir bak. İzmir'e neler yaptı bu iktidar? Çevre 

illerle, hatta uzak illerle, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, buralara ne gibi 

bağlantılar yapıldı? Ne gibi yatırımlarla İzmir buralara bağlandı? 

CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?" 

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/ak-parti-grup
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true

