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Tarım Kredi "sabit oranlı kredi" faizini 
düşürerek kapsamını genişletti 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü 
Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredi 

faizinin yüzde 5,5'ten 4,5'e düşürüldüğünü belirtti. 

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin 

Poyraz, Tarım Kredi'nin üretimde devamlılığı sağlamak için atılımlarına devam ettiğini 

söyledi. 

Kooperatif ortaklarının kredi oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz 

etkilenmelerinin önüne geçmek için geçen yıl tarımsal girdilerin temininde sabit oranlı 

kredilendirme uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Poyraz, bu süreçte yaklaşık 160 

bin üreticiye toplam 1,2 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığını aktardı. 

Poyraz, değişken kredi oranları nedeniyle üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığına 

dikkati çekerek, şöyle devam etti: 

"Bunu gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Güzel bir 

çalışma oldu. Bakanlığın 'finansman kararnamesi' kapsamındaki destekleriyle bizim 

uygulamalarımızı örtüştürdük. İlk etapta sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve 

kimyevi gübrede başlattığımız uygulamaya, mayıs itibarıyla zirai ilaç ve modern 



basınçlı sulama sistemlerini de dahil ettik. Tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla 

kredilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarımız sürecek." 

Poyraz, Tarım Kredi olarak ortaklarının uygun koşullarda finansmana erişimi için 

piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerine işaret ederek, "Tarımsal girdilere 

uygulanan sabit oranlı kredinin faizini yüzde 5,5'ten 4,5'e indirdik. Geçen yıl yem, 

tohum ve gübrede başlatılan sabit oranlı kredi uygulamasının, yeni düzenlemeyle 

akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletildi. Halihazırda 

akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdilerde sabit oranlı kredinin üreticilerimize 

maliyeti yıllık yüzde 4,5, dört yıla kadar vadeli olarak kullandırılan yatırım kredilerinde 

ise kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 6." diye konuştu. 

Tarımda yeni sigortacılık modeli 

Tarım Kredi’de faizi minimuma indirmeyi hatta tamamen kaldırmayı hedeflediklerinin 

altını çizen Poyraz, şunları kaydetti: 

"Kullandırdığımız sabit oranlı kredi miktarı artarak devam edecek. Tarımsal üretimde 

faizsiz bir sisteme geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda sigortacılık 

alanında Bereket Tekafül ile ilk adımı attık. Geleneksel sigortacılığın aksine tekafül 

sistemi İslami finans ilkeleriyle tam uyumlu faizsiz bir anlayışla çalışmaktadır. Tekafül 

sigortacılığı, kooperatifçilikte olduğu gibi yardımlaşma, dayanışma ve paylaşımı 

amaçlayan sigortalıların, katılımcı kimlikleriyle dahil oldukları havuz modelidir. 

Geleneksel sigortacılıktan farklı olarak tekafül havuzunda hasar sonrası oluşacak 

bakiye üzerinden prim iadesi imkanı bulunmakta, fonlar ise faizsiz yatırım araçlarında 

değerlendirilmektedir." 

COVID-19 salgını sürecinde aksama yaşanmadı 

Poyraz, dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını süresince 

tarımsal üretimin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, bu 

süreçte temel girdilerin çiftçiye ulaştırılması anlamına hiçbir eksiklik yaşanmadığını 

aktardı. 

Salgın sürecinde piyasada gıda tarafında çok ciddi dalgalanmalar, fiyat artışları 

olduğuna değinen Poyraz, "Biz kooperatif marketlerimizde kendi ürettiğimiz ürünler 

noktasında fiyatlarımızı hemen hemen hiç artırmadık. Piyasa regülasyonu anlamında 

bunu yapmamız lazım. Zaten kooperatif olmak sadece üretici tarafında değil, tüketici 

tarafında da bir denge oluşturmayı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu. 

 

 



Güvenilir gıdaya erişim sağlamak 
için var gücümüzle çalışıyoruz 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdanın güvenilir olduğu 

sürece istenilen faydanın sağlanabildiğini ve tüketime uygun olduğunu 
belirterek, “Bakanlık olarak vatandaşların ‘güvenilir gıdaya’ erişimini temin 

etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarladan sofraya gıdanın her adımını 
kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti 

içindeyiz” dedi 

 
Pakdemirli, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla 

yayımladığı mesajında, koronavirüs sürecinin, gözden kaçırılan gerçekleri 
hatırlattığını bildirdi. Pek çok ihtiyacın ertelenip, değiştirilebildiğini ve yok 

sayılabileceğini vurgulayan Pakdemirli, “Her ne şart altında olursa olsun 
gıda ihtiyacımız her zaman öncelikli olacak. Tarımın, milli savunma 

sanayisi kadar stratejik bir konumda olduğunu çok iyi anlıyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, Dünya Gıda Güvenilirliği 

Günü’nün 2’nci yılının idrak edildiğine dikkati çekerek, bu yılki etkinliklerin 
ana temasının, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından “Gıda güvenilirliği herkesin sorumluluğu” olarak 
belirlendiğini aktardı. 

 
1 milyon 215 bin denetim yapıldı 

 

Gıdanın güvenilir olduğu sürece istenilen faydanın sağlanabildiğini ve 
tüketime uygun olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Bu anlayışla 2002’de 

1500 olan denetçi sayımızı bu yıl itibarıyla 7 bin 4’e, denetim sayısını ise 
yıllık 39 binden 1 milyonun üzerine yükselttik. Geçtiğimiz yıl toplam 1 

milyon 215 bin 996 denetim gerçekleştirdik. 2009’da faaliyete 
geçirdiğimiz, tüketicilerimizin gıdayla ilgili ihbar ve şikayetlerinin 

değerlendirildiği ‘Alo 174 Gıda Hattı’ bugüne kadar 2 milyonun üzerinde 
tüketicimiz tarafından arandı. Ayrıca ‘WhatsApp İhbar Hattımız (0 501 174 

0 174) da 8 Mart’tan itibaren hizmet vermeye başladı” diye konuştu. 
 

Öte yandan Pakdemirli, Twitter'dan, ' 7 Haziran Dünya Kahvaltı 
Günü'nü kutladı. Pakdemirli mesajında, "Van, sahip olduğu değerlerle 

bereket ve sıhhat merkezi olmayı sürdürecek, gastronomide global bir 
markaya dönüşme hedefiyle rehber olmaya devam edecektir” ifadelerini 

kullandı. 

 

 

 

 



CDS’teki her 23 puanlık artış, 286 
milyon dolar çıkış demek 

Merkez Bankası bünyesinde yapılan bir çalışmada, Türkiye’ye yabancı 

portföy yatırımlarının ana belirleyicilerinin döngüsel (küresel risk iştahı, 
gelişmiş ülkelerdeki karlılık, gelişmiş ülkelerin para politikası, ülke riski, 

üretim ve yerel faiz oranları) ekonomik belirleyiciler olsa da son dönemde 
yapısal etmenlerin (dinamiklerin) ağırlığının ve belirleyiciliğinin arttığı 

kaydedildi. 

 
Zelal Aktaş ve Neslihan Kaya Ekşi tarafından yapılan çalışmada, 

döngüsel belirleyiciler yanında, gelişmiş ekonomilerdeki kurumsal 
yatırımcıların ağırlığı, küresel ekonomik belirsizlikler, ülkedeki siyasi 

istikrar, sosyo-ekonomik durum, iç ve dış çatışmalar, yolsuzluk, 
siyasetteki askeri ağırlık, dini çatışmalar, etnik gerginlik, demokratik hesap 

verilebilirlik, bürokrasi kalitesi, dış borcun GSYH’ye oranı, mal ve hizmet 
ihracatının GSYH’ye ve cari işlemler dengesine oranı, rezervlerin aylık 

bazda ithalatı karşılama tutarı, döviz kuru istikrarı gibi “yapısal” belirleyici 
etmenlerin sermaye akımlarına etkisi ölçüldü. 

 
Faizde 1 puanlık artış porföy akışını 0.29 puan artırıyor 

 
Sermaye çekici ve itici olarak sınıflanan bu etmenlerin her birinin Mayıs 

2005-Nisan 2019 döneminde Türkiye’ye yönelik portföy akımlarına etki 

düzeyi belirlendi. Buna göre, döngüsel olan etmenlerdeki etkiye 
bakıldığında Türkiye’deki reel faizlerdeki her bir puanlık artışın, Türkiye’ye 

portföy akışında 0,29 puan artışa yol açtığı belirlendi. Ayrıca, Türkiye’nin 
CDS’inin her 23 puanlık artışının ise yaklaşık 286 milyon dolarlık çıkışa yol 

açtığı gözlendi. Her bir etmen için ayrı ayrı yapılan benzer analizler 
sonucunda, döngüsel etmenlerin Türkiye’ye yönelik portföy akımlarında 

ana belirleyici olduğu belirlendi. Analizde son dönemde ise Türkiye’de 
yapısal faktörlerin porföy yatırımlarında belirleyici özelliğinin artış 

eğiliminde olduğu belirtildi. Diğer yandan, küresel kriz öncesi, küresel 
belirleyiciler baskın iken, gelişmekte olan ülkeler için kriz sonrası iç 

belirleyiciler baskın hale geldi. Bu olguya yönelik olarak çalışmada, “Yakın 
geçmişe bakıldığında, (Türkiye’ye portföy akımlarında) 2017 yılında hem 

küresel hem de yurtiçi faktörler portföy girişlerine neredeyse eşit oranda 
katkıda bulunurken, 2018’deki ve 2019’un ilk dört ayında portföy çıkışları 

esas olarak iç faktörlerden kaynaklanıyor gibi görünüyor” değerlendirilmesi 

yapıldı. 

 

 



Kritik yatırımlara 20 milyar 
kredi 

Merkez Bankası, yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki 

firmalara 20 milyar TL kredi kullandırılacağını duyurdu. Açıklamada "Türk 
Lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen 60 milyarın 20 milyarının, 

ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların 
desteklenmesi amacıyla daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans 

kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir… Kredi faiz oranı bankalar 
için, politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan 

altında olacaktır” denildi. Merkez Bankası, yatırım teşvik belgesine sahip 
seçilmiş sektörlerdeki firmalara 20 milyar TL kredi kullandıracak. TL cinsi 

reeskont kredileri için tahsis edilen imkanın 20 milyar lirasının kritik 

önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla 
daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak 

kullandırılmasına karar verildi. Kredi, kalkınma ve yatırım bankaları 
aracılığıyla yatırım teşvik belgesine sahip firmalara kullandırılacak. 

Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacak. Kredi faiz 
oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, 

TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz 
puan altında olacak. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, 

istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon lirasıyla sınırlı 
olacak, böylece imkandan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzman ekonomist açıkladı: Yapı Kredi'nin kararını 
diğer bankalar da takip edecek 

 
Yapı Kredi Bankası'nın 13 Haziran tarihinden itibaren 10 bin dolar, Euro ve Stenlin’in altında 
döviz mevduatı kabul etmeyeceği yönünde açıklamasını değerlendiren ekonomist Halil 
İbrahim Bayrakçı, diğer bankalarda bu eğilimi takip edeceğini belirtti. 

Yapı Kredi Bankası’nın müşterilerine gönderdiği mesajda, 13 Haziran tarihinden itibaren 10 
bin dolar, Euro ve Stenlin’in altında döviz mevduatı kabul etmeyeceğini açıklamasının 
yankıları sürüyor. 

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Halil İbrahim Bayrakçı; diğer bankaların 
da bu eğilimi takip edeceğini belirtti. 

Bayrakçı, "Bankaların mevduat toplamak istememesinin sebebi, mevcut ekonomi 
idaresinin zorlamasıyla ekonomik olmayan krediler vermek istememesidir." dedi. 

"BANKACILIK PRATİKTE BİTTİ" 

"Aylar önce işlerin bu noktaya geleceğini azıcık ekonomiden anlayan ben dahil herkes 
söylemişti." diyen Bayrakçı, "Şimdi çok ama çok daha kötü bir noktaya gidiyoruz. O 
nokta, Türkiye’de sektör olarak bankacılığın pratikte bitmesidir."  ifadelerini kullandı. 

Bayrakçı sözlerini şöyle sürdürdü; "Bankalar çok primitif tüketici kredi işlemlerini yapıp, asıl 
yapması gereken üretim ve sanayi yatırımlarına kredi açmayı azaltacaklar. Geçen hafta 
TCMB’nin doğrudan özel sektöre kredi açma haberlerini bu minvalde okumak gerekiyor."  

 



Son dakika...AK Parti kararını 

verdi, sistem değişiyor! Partilere 

yüzde 5 şartı 
Gelen son dakika haberine göre; İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen 

ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az 

yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda 

küçük partiler ittifak aracılığıyla Meclis’e giremeyecek. 

 
 

İktidar partisi, tartışmaları bir süre önce başlayan Siyasi Partiler ve Seçim Yasa 

değişikliklerini, kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi. Çalışma, 

yeni partilerin transfer yapmasının ve grup kurmasının engellenmesinden çıkartılarak, 

“yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge” gibi konuları da içeren büyük bir 

mevzuat taramasına dönüştürüldü. Masada, seçim barajlarının yüzde 5’e indirilmesi 

ve seçim bölgelerinin sayısının arttırılması da var. 

 

İKİ YASA, TEK PAKET 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti’de kurulan komisyon, ilk 

toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. AK Parti Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı 

başkanlığındaki komisyon, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek ve yeni yasama 

dönemine, hem siyasi partiler, hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir 

paket getirilecek. Bu paketin oluşumunda, partide daha önce yapılan taslak 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/son-dakika
https://www.milliyet.com.tr/haberler/ittifak
https://www.milliyet.com.tr/haberler/secim
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https://www.milliyet.com.tr/haberler/ak-parti


çalışmadan da yararlanılacak. Geçmişte bu taslakla ilgili olarak Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan’a sunum yapılmış, simülasyonlarla yapılan değişikliklerin sonuçları 

gösterilmişti. 

 

YÜZDE 5 BARAJ TARTIŞMASI 

Yapılan planlamaya göre öncelikle 400 maddeyi bulan iki yasa sadeleştirilecek ve 

yaklaşık 200 maddeye indirilecek. Sadeleştirme dışında, asıl önemli çalışma, seçim 

barajı konusunda olacak. İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı 

yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline 

dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda, baraj otomatik olarak yüzde 5’e 

inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığı ile Meclis’e girmesi engellenecek. 

 

DARALTILMIŞ BÖLGE 

İktidar Partisi, milletvekili seçimlerinde dar bölgeye sıcak bakmazken, daraltılmış 

bölgeye daha yakın duruyor. Yeni düzenlemede buna ilişkin hükümler de yer alacak. 

Bir parti yöneticisi, daraltılmış bölge olmasa bile ona benzer bir ara formül 

geliştirebileceklerini söyledi. Parti, metropollerdeki seçim bölgelerinin sayısını 

arttırmayı planlıyor. Bu konuda daha önce yapılmış çalışma da bulunuyor. 

 

İTTİFAK YAPISI 

Türkiye milletvekilliği bu çalışmanın konusu olmayacak. Bunun için Anayasa 

değişikliği gerekiyor. Diğer partilerin çalışmalara destek vermemesi durumunda, 

TBMM’den geçirilmesi mümkün olmadığı için bu konuya girilmeyeceği belirtiliyor. 

Tartışılan başka bir konu ise ittifakların yapısı olacak. İttifak yapısının aynen 

kalabileceği gibi seçimden önce ittifak yapmanın yolunun kapatılabileceği de iddia 

ediliyor. Partilerin güçlerini seçimden önce değil, seçimden sonra birleştirmesiyle ilgili 

öneriler de bulunuyor. Bu durumun büyük partileri avantajlı çıkaracağı yorumları 

yapılıyor. 
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‘En başarılı belediye başkanları’ 

anketinde çarpıcı sonuçlar! 
Büyükşehir belediyelerine ilişkin yapılan memnuniyet anketinden 

çarpıcı sonuçlar çıktı. Listenin ilk sırasında yüzde 73.2 ile Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Öte yandan 

listede 10 büyükşehir belediyeden 7'sinin CHP'li isimlerden oluşması 

dikkat çekti. 

 
Büyükşehir belediyelerine ilişkin yapılan memnuniyet anketini Piar Araştırma, 

yayınladı. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan 30 büyükşehir ve bunlara bağlı 

metropol ilçelerinde gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı. 

MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA YER ALDI 

18 yaş üzeri 65 bin 704 katılımcı ile SMS link yönlendirmesi yöntemiyle yapılan anket 

için hata payı +/- 2,19 olarak verildi. Araştırmada çıkan ilk 10 şehirin başında Ankara 

yer aldı. CHP'li Ankara Büyülşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73,2 oranla ilk 

sırayı aldı. 

10 BELEDİYEN 7’Sİ CHP’Lİ 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 64 ile ikinci, Aydın 

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 ile üçüncü sırada yer aldı. 

Listede 7 CHP’li başkan yer alırken, AKP’den de Uğur Altay, Fatma Şahin ve Hayrettin 

Güngör sıralamaya giren isimler oldu. 



 
Ankette çıkan başkanların memnuniyet oranları ve yerel seçimde aldıkları oylar şöyle: 

1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73.2 (31 Mart yüzde 

50.93) 

2- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 64.0 (31 Mart yüzde 

50.62) 

3- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 (31 Mart yüzde 

53.94) 

4- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay yüzde 58.6 (31 Mart yüzde 70.53) 

5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2 (31 Mart yüzde 

54.21) 

6- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 56.9 (31 Mart yüzde 

53.63) 

7- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yüzde 56.1 (31 Mart 

yüzde 52.30) 

8- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 55.8 (31 Mart yüzde 58.10) 

9- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 55.6 (31 Mart yüzde 

53.97) 

10- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yüzde 54.0 (31 

Mart yüzde 67.60) 

 



Alaattin AKTAŞ 

08 Haziran 2020 

Kamu yetmedi, İş olmadı, TCMB 
verelim! 
Merkez Bankası reeskont kredisi açabilir, ama kredi açamaz. Şimdi bir basamak 

öteye geçiyoruz; Merkez Bankası "reeskont kredisi görünümlü kredi" açmaya 

hazırlanıyor 

Merkez Bankası Yasası'nın, Banka'nın kredi açamayacağını düzenleyen 56'ncı 

maddesi değişti ya da yürürlükten kaldırıldı da haberimiz mi olmadı? 

Merkez Bankası 5 Haziran'da şapkadan bir anda tavşan çıkarıverdi. "Yatırım 

taahhütlü avans kredisi kullandırılması" kararı alındı. 

İlk anda, "Yasası buna engel, Merkez Bankası nasıl kredi kullandırabilir" diye 

düşünenler olduysa da açıklama metnini okuyanların yüreklerine su serpildi! Açılan 

tabii ki doğrudan kredi olarak görülmemeliydi, en azından "reeskont kredisi 

görünümlü" krediydi. 

Gelin önce Merkez Bankası 5 Haziran'daki açıklamasında neler diyor, özetleyelim: 

● 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile koronavirüs salgınının küresel çapta 

yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üstündeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması 

amacıyla 60 milyar liraya kadar TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler 

reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edilmişti. 

●Geçen dönemde işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince 

etkin bir şekilde karşılandığı görülmüştür. Bu nedenle TL cinsi reeskont kredileri için 

tahsis edilen 20 milyar liranın ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif 

sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla daha verimli şekilde yatırım 

taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. 

● Krediler azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. 



●Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım 

projeleri haricinde, 400 milyon TL ile sınırlı olacak, böylece imkandan çok sayıda 

firmanın yararlanması sağlanacaktır. 

Yani 60 milyar liralık olanağın 20 milyarı şimdi başka bir amaçla kullanılacak. Ama 

temel bir fark var; 60 milyar lira reeskont kredisiydi, oysa bu 60 milyardan ayrılan 20 

milyar pek de reeskont kredisine benzemiyor. 

"Ne var bunda, Merkez Bankası illa reeskont kredisi açmak zorunda mı" diye 

düşünen çıkar mı bilinmez; ama Merkez Bankası reeskont kredisi açmak zorunda 

değil de, başka kredi "açmamak" zorunda. Yasası böyle emrediyor çünkü. 

Ayrıca açıklamanın ilk cümlesinde ne deniliyor; "60 milyar liraya kadar"; dolayısıyla 

Merkez Bankası'nın "İşletme sermayesine dönük talepler bankalarca yeterince 

karşılandı, elimizde de 20 milyar lira kaldı, öyleyse bunu da 'yatırım taahhütlü avans 

kredisi' olarak kullandıralım" deme hakkı mı doğuyor yani? 

Doğmaz! Doğmaz, çünkü Merkez Bankası'nın kredi açma olanağı yok ki... 

Merkez Bankası Yasası çok açık 

Merkez Bankası Yasası'nın 56'ncı maddesi tartışmaya yer vermeyecek kadar açık: 

"Merkez Bankası, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremez ve kredi 

açamaz, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını 

birincil piyasadan satın alamaz. 

Banka, bu kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez ve kredi açamaz, 

vereceği avans ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız olamaz, her ne şekilde 

olursa olsun kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat 

veremez." 

Peki bu yapılan ne; Merkez Bankası kredi açmadı da reeskont kredisi mi açtı yani? 

"Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz" zihniyetiyle başladık; anayasayı, yasaları 

dele dele eleğe çevirdik, şimdi bir delik de Merkez Bankası Yasası'nda açılıversin 

bakalım. 

Eğer bu reeskont kredisiyse, 31 Mart'taki ne? 

 

Merkez Bankası 31 Mart'taki duyurusunda koronavirüsle ilgili önlemler kapsamında 

reeskont kredisi esaslarını özetle şöyle çizmişti: 



 

● Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve 

istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı 

hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir. 

 

● Firma bazında azami kredi tutarları KOBİ'ler için 25 milyon lira, diğer firmalar için 

50 milyon lira olarak belirlenmiştir... 

 

● Krediler azami 360 gün vadeli olacaktır. 

 

Mart sonundan 5 Haziran'a kadar geçen sürede "küçük" değişiklikler oldu! 

 

İlk açıklamada kredi tutarı firma başına en fazla 50 milyon lirayken şimdi 400 milyon 

liraya çıkarıldı; yetmedi, tutar "istisnai ve özellikli yatırım projeleri" için ucu açık hale 

getirildi. 

 

Vade 360 günden bir anda 10 yıla fırlayıverdi. 

 

Ama faizde iyileştirmeye gidilmedi! Faiz haftalık repo ihale faiz oranının 1.5 puan 

altında olmaya devam edecek. Yani mevcut yüzde 8.25'lik repo faizine göre yüzde 

6.75. 

 

Şimdi soralım: 

 

● 31 Mart kararları çerçevesinde KOBİ'ler için 25, diğer firmalar için 50 milyon lira 

olan reeskont kredisi limiti, nasıl oldu da 400 milyona çıkarıldı ve hatta ucu açık hale 

getirildi? 

 

● Vade ne oldu da bir yıldan on yıla çıkarıldı? 

 

● Düşük tutarlı ve kısa vadeliler reeskont kredisiyse, yatırım taahhütlü avans kredisi 

ne? Yok avans kredisi reeskont kredisi sayılıyorsa, öncekiler neydi? 

 

● Merkez Bankası Yasası'nın 56'ncı maddesi yürürlükten kaldırıldı ya da değiştirildi 

mi? 

 

 



 

Abdulkadir Selvi 
aselvi@hurriyet.com.tr 

Ayasofya konusu ciddi 
8 Haziran 2020 

AK Parti MYK toplantısında Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması 
konusu gündeme gelince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayasofya’nın tekrar ibadete 
açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin” diye talimat verdiğini paylaşmıştım. 
Ayasofya konusu çok önemli olduğu için süreci takip etmeye çalışıyorum. Henüz 
bir süreç başlamış değil. Ancak edindiğim izlenim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması konusunda ciddi olduğu yönünde. 

Bugünden yarına bir karar beklenmiyor. Ancak çok uzun olmayan bir süre zarfında 

bu kararın netleşeceği söyleniyor. Bu aşamada bir tarih verebilecek bir 

bilgiye sahip değilim. Ancak Erdoğan’ın Ayasofya konusunu ciddi olarak 

düşündüğü ve çok uzun olmayan bir süre sonunda cami olarak ibadete açılmasının  

mümkün olduğu söyleniyor. Ayasofya’da zaten ezan okunuyor. Bu uygulamayı 

da Erdoğan başlatmıştı. Tek eksik, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan 

Mehmet tarafından camiye çevrilen Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması. 29 

Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıldönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması 

milli heyecana yol açmıştı. İktidar-muhalefet ayrımı yapılmadan, vatandaşlarımız 

Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okunmasını desteklemişti.   

 

YUNANİSTAN’IN TAVRI RAHATSIZ ETTİ   

 

Fethin 567’nci yılında Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasına Yunanistan’ın 

gösterdiği tepki, Ankara’da rahatsızlığa yol açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Ayasofya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ezanın ya da Kuran-ı Kerim’in nerede okunacağını biz başka 

birine mi soracağız?” diye tepki göstermişti.  

 

MİLLETİMİZ KARAR VERİR  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Ayasofya konusunda kararı milletimizin vereceğini 

belirterek, “Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir, 

Sultanahmet’te olduğu gibi. Ayasofya’da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. 

Buna aziz milletimiz karar verir” dediği ifade edildi.  

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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KARARNAME İPTALİ YETERLİ Mİ? 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Arkadaşlarımız hukuki boyutuyla ilgili bir çalışma 

yapıp getirsinler” talimatı üzerine  hukuki bir çalışma başlatıldı. 24 Kasım 1934 

tarihinde çıkarılan kararnameyle müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın ibadethane 

olarak tekrar açılması için bu kararnamenin iptal edilmesinin yeterli olup olmadığı 

araştırılıyor. 

 

‘CHP GÖRÜNÜMLÜ PKK BAROSU’ 

AK Parti ve MHP’den oluşan ortak komisyon, çalışmalarını tamamladı. Barolarla 

ilgili düzenleme Meclis’e geliyor. Buna göre merkezde tek bir baro olacak. Türkiye 

Barolar Birliği devam ediyor. Ancak illerde çoklu baro sistemine imkân 

tanınıyor. Üye sayısı 5 bini aşan yerlerde 2 bin üyeyi bulan yeni bir baro 

kurabilecek. 2 bin üyeyi aşan 8 il bulunuyor. Bu düzenlemeye göre İstanbul, 

Ankara ve İzmir’de yeni barolar kurulabilecek. 48 bin avukatın kayıtlı olduğu 

İstanbul’da 5-6 baronun kurulması bekleniyor.        

 

ERDOĞAN’IN TEPKİSİ                                           

 

İllerde çoklu baro kurulmasına karşı çıkanlar yeterli üyeyi bulup PKK, FETÖ, 

DHKP-C ve hatta LGBT’nin baro kurabileceği tezini ileri sürüyordu. Ama 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam aksine çoklu baro fikrine destek verdi. Erdoğan’ın bu 

sakıncaların sıralanması üzerine, “Ben zaten öyle istiyorum. Çoklu baro kurulsun ki 

herkesin gerçek yüzü ortaya çıksın. CHP görünümlü PKK barosu olacağına, PKK 

görünümlü PKK barosu olduğu belli olsun” dediği ifade 

ediliyor.                                   

 

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR   

 

Baroların seçiminde ise çarşaf listeden milletvekili seçiminde olduğu gibi nispi 

temsil sistemine geçiliyor. Çoklu baro sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye 

Barolar Birliği’nin seçiminde de yeni kurulan barolara üye sayısıyla orantılı olarak 

delege tahsis edilecek. 



 
DAĞCILARA SEVİNDİRİCİ BİR HABERİM VAR 

 

DAĞCILIK sporuna meraklı olanlar için sevinecekleri bir haber vereceğim. Çünkü 

dağcılar bir süredir “Ağrı Dağı tırmanışlara açılacak mı” diye soruyorlardı. Beş 

yıldır turizme kapalı olduğu için dağcılarımız Ağrı Dağı’na tırmanacakları günü iple 

çekiyorlardı. Evet, Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor. Hem de eylül ayında. Sadece 

tırmanışa açılmayacak, turizme açılacak. 

Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu, cumartesi günü Ağrı’daydı. 

Bölgeye yeni iş olanakları sağlayacak olan Ayakkabıcılar Sitesi’nin temel atma 

törenine katıldı. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kürsüden Süleyman 

Soylu’nun Ağrı Dağı’nın turizme açılmasına yönelik vaadini hatırlattı. “Sayın Bakan, 

‘2020 yılında Ağrı Dağı’nda piknik yapacağız’ demiştiniz. ‘Ağrı Dağı’nı turizme 

açacağız’ demiştiniz” dedi. Soylu, sözlerini inkâr etmedi. “Ağrı Dağı’nda piknik 

yapacağız diye söz verdik. İnşallah eylül ayında Cudi’de, ardından da Ağrı 

Dağı’nda çok güzel piknik yapacağız” diye konuştu. 

PKK’nın çözüm sürecini sabote etmesiyle birlikte Ağrı Dağı, 2015 tarihinden bu 

yana turizme kapatılmıştı. Cudi’nin, Ağrı Dağı’nın turizme açılması sadece terörle 

mücadelenin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli değil. Aynı zamanda 

buraların terörle değil, turizme anılması açısından da önemli. 

Benden duyurması... Hadi dağcılar, Türkiye’nin en yüksek dağına tırmanmak için 

şimdiden hazırlıklara başlayın. Çünkü efsane geri dönüyor. 

 

 



 

08 Haziran 2020, PazartesiBAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Bakalım Trump da “Antifa” ile PKK 
arasındaki ilişkiyi görecek mi? 
 

Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline fırsat geçer ve ABD Başkanı 

Trump'a "Antifa"nın ne olduğunu yüz yüze anlatır. Bu işi önce 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapmış. 

 

Gerçek yüzü 

Altun Amerika'yı birbirine katan protestoları örgütlediği belirtilen Antifa ile ilgili 

olarak "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında 

şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek 

yüzünü gördük." ifadelerini kullanmış. 

 

İlginç video 

Antifa'nın barışçıl gösterilerden çıkar sağlamak için kaos çıkardığından 

bahsedilen ve İletim Başkanlığı'nca hazırlanan videoda, Ankara'nın "radikal 

sol" ve "anarşist" olarak bilinen bu örgütün NATO müttefiki 

ABD'deki "yıkıcı eylemlerinden" ve "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit 

eden terör örgütleriyle bağlantısından" büyük endişe duyduğuna işaret 

ediliyormuş. Antifa'nın, PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı vurgulanan videoda, 

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ise çok sayıda Antifa üyesini eğittiği belirtiliyormuş. 

 

FETÖ bağlantıları 

Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı 

demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de 

bulunduğunun hatırlatılmasıdır. Bu müritlerin Türkiye'deki uzantılarının 15 

Temmuz 2016'da kentleri ateşe verip bombalara boğduğu ve sivil ölümlerine 

yol açtıkları da anlatılmalıdır. Bu arada Amerika'dan iki yağma haberi geldi. Bu 

yağmaların hedefinde Türkler olduğu için, FETÖ bağlantısı yolundaki 
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kuşkumuzu alevlendirdi... 

 

Kaliforniya 

Yağmacılar, Türk işletmeci Salih Kılıç'ın Kaliforniya'daki tütün mamülleri satan 

dükkanında, deyim yerindeyse taş taş üzerinde bırakmadı. Büyük hasar oluşan 

dükkan, koronavirüs nedeniyle uzun zaman kapalı kalmış ve yeniden hizmete 

geçmeyi bekliyordu 

 

New Jersey 

Yağmacıların hedefi olan bir başka dükkan da Eczacı Mehmet Bülent 

Uğur'un New Jersey'deki eczanesiydi. Kapıyı kırarak giriş yapan yağmacılar 

yazar kasayı yerinden söktü, raflardaki ilaçları aldı. O anlarda eczanenin 

güvenlik kameraları kayıttaydı. Maskeli ve kapüşonlu yağmacılar, buldukları 

poşet ve kolilere ilaçları doldurdu. Dükkana büyük maddi zarar verdi. 
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