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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
9 Ekim 2020 Cuma 

 
YASAMA BÖLÜMÜ 
TBMM KARARLARI 
1266 Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine 

Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye'deki Tüm Terörist 

Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere 

Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı 

Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı 

Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin 

Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek 

Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin 2/10/2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Verilen ve Son Olarak 8/10/2019 Tarihli ve 1231 

Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30/10/2020 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30/10/2020 

Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar 

1267 Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANI KARARI 
–– Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mevkiinde Yer 

Alan Soda ve Krom Üretim Tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali Mevkiinde Yer Alan Tuz İşletmesinde 

Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte 

Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3077) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

–– Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 
–– Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 

2000/37)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 

–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi 

–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi 

–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi 

–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi 

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi 

–– Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (II-14.2.c) 

–– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(III-48.1.e) 

–– Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (III-52.4.b) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2019/40, K: 2020/40 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2018/30030 Başvuru Numaralı Kararı 
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Eximbank'ın ihracat kredileri ve 
alacak sigortası programları tanıtıldı 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eximbank ile daha yoğun çalışmak 

ve sunduğu ürünleri daha kullanmak gerektiğini söyledi. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk 

Eximbank'ın ihracata en büyük desteği veren kuruluş olduğunu belirterek, "İhracatın 

çok daha önemli hale geldiği bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun çalışmamız ve 

sunduğu ürünleri daha iyi bilip kullanmamız lazım" dedi. 

Eximbank'ın ihracat kredileri ve alacak sigortası programlarına ilişkin bilgilendirme 

webinarı (web tabanlı seminer) düzenlendi. 

Hisarcıklıoğlu, telekonferansla katıldığı programdaki konuşmasında, geçen ay 

gerçekleştirilen webinarın büyük ilgi gördüğünü ve geniş katılım sağlandığını söyledi. 

Türk Eximbank'ın, ihracata en büyük desteği veren kuruluş olduğuna dikkati çeken 

Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti: 

"İhracatın çok daha önemli hale geldiği bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun 

çalışmamız ve sunduğu ürünleri daha iyi bilip kullanmamız lazım. Ayrıca sahada ve 
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uygulamada sıkıntılar yaşanıyorsa, bunları da burada görüşüp ve birlikte çözüm 

aramamız gerekiyor." 

İhracatçı firmalara 9 ayda 33,7 milyar dolar destek sağlandı 

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de eylül sonu itibarıyla ihracatçı firmalara 

22,2 milyar dolarlık ihracat destek kredisi, 11,5 milyar dolarlık da alacak sigortası 

desteği sağladıklarını söyledi. 

Böylece söz konusu dönemde toplam 33,7 milyar dolar destek verdiklerini, destek 

tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını ifade eden Güney, ihracat 

kredisi desteğindeki artışın da yüzde 12'yi bulduğunu dile getirdi. 

Güney, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat yapan 90 bin firma 

bulunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: 

"Türk Eximbank imkanlarından yararlanan firmalar bunun üçte biri kadar. İhracat 

yapan firmalarımız ürün ve imkanlarımızdan haberdar değiller. Bu talep oluşmuyorsa 

bu konuda ciddi bir bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu webinarlar bu hususlarda 

çok önemli. Bu yönde stratejik bir dönüşüm çalışması başlattık. TİM üzerinden 

ihracatçılarımıza bir anket indirdik. Bu da gelecek stratejimizi belirlemede önemli bir 

girdi teşkil ediyor. TİM üyesi olan firmalarımızdan, varsa bu anketi doldurmalarını rica 

ediyorum." 
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2021-2023 OVMP yayınlandı: Plan 
döneminde vergi affına gidilmeyecek 
2021-2023 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete’nin 

mükerrer sayısında yayınlandı. Mali Plan döneminde vergi affına 

gidilmeyecek, DMO uluslararası merkezi satın alma kurumuna 

dönüşecek. 

 

2021-2023 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle 

hedef, açık, borçlanma durumunu içeren Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete’nin 

mükerrer sayısında yayınlandı. Öte yandan, 2021-2023 Dönemi Yatırım Programı 

Hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, 2021-2023 Dönemi Bütçe 

Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi de aynı Resmi Gazete’de yayınlandı. 

OVMP’de, bu dönemde uygulanacak ekonomi politikasının temel amacı, “yeni 

normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak, üretime, ihracata ve finansal 

istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi” olarak 

özetlendi. 

Planda, dönem sonunda bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3.5 olarak 

hedeflenirken, verimsiz harcama alanlarının tasfiye edileceği kaydedildi. 

OVMP’de, COVID-19’la mücadelenin ekonomiye olan etkisini bertaraf etmek için 

alınan kamu maliyesi tedbirlerinin geçici olarak uygulanacağı, ekonomide kalıcı 

toparlanmayla ise bütçe dengesinde kademeli iyileşme sağlanacağı vurgulandı. 

Mali disipline kararlılıkla devam edileceği vurgusunun yapıldığı planın satır 

aralarında, önümüzdeki döneme yönelik önemli detaylar da yer aldı. Bunlar arasında 
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DMO’nun merkezi satın alma kurumuna dönüştürülmesiyle, vergi denetimini uzaktan 

yapacak yeni bir sistemin kurulması dikkat çekti. 

OVMP’nin satır aralarında yer alan bazı unsurlar şöyle: 

DMO uluslararası ölçekte merkezi satın alma kurumuna dönüşecek 

DMO, ülke kalkınmasında ihtiyaç duyulan kamu alım politikalarını destekleyen 

uluslararası ölçekte öncü bir merkezi satın alma kurumuna dönüştürülecek. İlaç, aşı, 

tıbbi cihaz başta olmak üzere sağlık alanında katkı sağlayacak ileri teknoloji 

yatırımlarına DMO tarafından alım garantisi sağlanacak. 

Kamu taşıtlarının tedarikinde etkinliği artırmak amacıyla kamu taşıt filo yönetim s 

istemi kurulacak, uygulama modeli yaygınlaştırılacak. 

Tarımda, yeni nesil girişimciler, teknolojiler, girdi bazlı destekleme ve sözleşmeli 

tarımla verimlilik artışı sağlanacak. 

Tüm kamu kurumlarında iç denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak. 

Proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek. 

Kamu yatırımlarında, tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecek. 

Vergi denetiminde RADAR sistemi 

Vergi işlemlerinde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için 

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) sistemi kurulacak. 

Yerli ürünleri desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları 

gözden geçirilerek bunların ithalatının azaltılmasına katkı sağlanacak. 

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldırılmasına devam 

edilecek. Mali Plan döneminde vergi affına gidilmeyecek. 

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetler ve sosyal medya kullanılarak kazanılan 

gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek. 

Dijital ekonomik faaliyetlerde, matrah aşındırma ve kâr kaydırma kaynaklı vergi kaybı 

azaltılacak. 

Bireysel e-ihracatçılara yeni bir vergi teşviki getirilecek. 
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Borçlanma limiti 2 katına çıkarıldı 
Borçlanma limiti, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki katı 

olarak uygulanacak. Düzenleme ile 2020 borçlanma limiti 154 milyar 84 

milyon lira düzeyine ulaşacak. 

 

Meclisin 2020 yılı için verdiği Borçlanma limiti 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak 

üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç 

kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. 2020 yılı bütçesinde borçlanma limiti 

140 milyar lira düzeyinde belirlenmişti. Ekim ayı itibariyle borçlanma limiti 240 milyar 

TL’ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “Borçlanmamız arttı 

ama bunun hepsi harcanmadı.120 milyar TL kasa bakiyemiz var” dedi. 

Performans esaslı program bütçe konusunda düzenlemeleri içeren Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifine önergeyle eklenen yeni bir maddeyle borçlanma limiti yeniden 

belirlendi. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna 

eklenen geçici maddeye göre, net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için 1 Ocak 2020 

tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı 

tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. Kabul 

edilen önergenin gerekçesinde COVID-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini 

azaltmak amacıyla 2020’de yatırım, istihdam ve büyümeyi desteklemek için alınan 

ekonomik tedbirlerin mali etkileri olduğu belirtildi. 
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “Sene başında planladığımız yüzde 

2,9 seviyesindeki bütçe açığını biz bu sene sonu itibarıyla 4,9 olarak planlıyoruz” 

dedi. 

Her iki yetkiyle borçlanma limiti 154 milyar lira 

2020 bütçesinde Meclis’in verdiği borçlanma limiti 140 milyar TL. Bu miktarı yüzde 5 

artırmaya Hazine ve Maliye Bakanı, ikinci yüzde 5 artış için Cumhurbaşkanı yetkili. 

Her iki yetkinin de kullanılması ile 2020 borçlanma limiti 154 milyar 84 milyon lira 

düzeyine ulaşıyor. 
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Son çeyrek için ihracat ve ithalat 
beklentisinde güçlü artış 
Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, bu yılın son 

çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi 25 puan artarak 108,4 oldu. İthalat 

Beklenti Endeksi ise 24 puan yükselişle 105,9 seviyesinde gerçekleşti. 

 

Ticaret Bakanlığı'nın yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre; 

ihracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 24,9 puan arttı. 

Üçüncü çeyrekte 83,5 olan endeks, dördüncü çeyrekte 108,4 seviyesine yükseldi. 

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan azaldı. 

İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen soruların yayılma endeksleri incelendiğinde, 

şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine 

yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aya ilişkin 

ihracat beklentisi ile ihracat sipariş beklentisi endeksi azalış yönünde etkiledi. 

İthalat beklentisi 24 puan arttı 

2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise üçüncü çeyreğe 

kıyasla 23,6 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı 

dönemine göre de 9,4 puan yükseldi. 

İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan ithalat birim fiyatı beklentisi 

(gelecek 3 ay), şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş 

düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, ithalat 

beklentisi (gelecek 3 ay) azalış yönünde etkiledi. 
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Mega projeleri gizleyen teklif 

komisyondan geçti 
İktidarın birçok tartışmalı projeyi gizlemeyi, Saray’a yeni kadro açmayı ve 
cezalı baz istasyonlarına af getirmeyi amaçladığı düzenleme TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Muhalefet, hafta sonuna kadar 
‘şerhlerini’ hazırlayacak. 

 
AKP’li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Muhalefetten pazar gününe kadar 

şerhlerini hazırlamaları istenirken teklifin Genel Kurul aşamasının ise sonraki hafta 

başlaması planlanıyor. 

 

İktidarın başta “mega projeleri gizlemek” olmak üzere çok sayıda tartışmalı 

düzenlemeyi hayata geçirmek için hazırladığı teklifle ayrıca Saray’a yeni kadro 

açılacak, standartlara aykırı baz istasyonlarına “af” gelecek ve OHAL komisyonları 

yaygınlaşacak. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 17 maddelik teklifin bir maddesi 

görüşmeler sırasında geri çekilirken kalan 16 madde, itirazlar eşliğinde Genel Kurul’a 

sevk edildi. TBMM Genel Kurulu’nda da değiştirilmemesi durumunda teklifin 

getireceği tartışmalı “yenilikler” şunlar olacak: 

 

■ Baz istasyonları ve diğer kule ekipmanları için aranan ruhsat, teklifin 

yasalaşmasıyla yerini “izin belgesine” bırakacak. Standartların dışında, halk sağlığı 

açısından daha riskli baz istasyonlarının kurulması kolaylaşacak. Bu istasyonlardan 



09.10.2020 

11 

 

ceza alanlara “af” gelebilecek. 

 

■ Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen 

geçici bir maddeyle net borç kullanımı tutarı Hazine ve Maliye Bakanı ve 

Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak 

uygulanacak. 

 

■ Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi 

sınırları içinde bulunup ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye 

hizmetlerine erişebilirliği gibi konular dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı 

tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. 

 

 

KAMUYA YENİ OHAL KOMİSYONLARI 

 

■ OHAL sonucunda işinden uzaklaştırılan, öğrenim hayatı son bulan ya da benzer 

tedbirlere maruz kalan kişiler için OHAL Komisyonu’na alternatif olarak kamu 

kuruluşlarında çeşitli komisyonlar kurulacak. Mağdur olduğunu bildiren kişiler, bu 

komisyonlara başvurarak haklarındaki tedbirin kaldırılmasını isteyebilecek. Karar altı 

ay içinde açıklanacak. 

 

■ Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yürütülmesi 

gereken faaliyetlerin, bu merkez veya bölgeler dışında da yürütülmesine 11 Ekim’den 

itibaren bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin 

verilebilecek. 
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Erdoğan Türkiye'nin son sözünü 

açıkladı: Geri adım yok 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar basınına yaptığı açıklamaların 

satır aralarında dünyaya çok kritik son dakika mesajları vardı. Erdoğan 

Azerbaycan konusundan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Kıbrıs 

tahriklerine kadar son günlere damga vuran çok sayıda gündem 

maddesini değerlendirirken bölgedeki anlaşmazlıklarda karşımızda olan 

Avrupa ülkelerine de seslendi. Erdoğan "Sömürgeciliğiyle 

ünlü Fransa’nın Yunanistan, Rum yönetimi ve şimdi de Ermenistan’ı 

kışkırtan tavrının altında Türkiye’nin bölgede etkin rol alması bulunuyor. 

Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarının yok sayıldığı hiçbir çözümü kabul 

etmeyiz" dedi. İşte ayrıntılar 

 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü son dakika açıklamaları dünya gündeminde. 

Uluslararası ajansların farklı birçok başlıkla gün içerisinde servis ettiği Katar Gazetesi 

The Peninsula röportajının satır aralarında bölge ve dünyaya çok önemli mesajlar 

vardı. Başkan verdiği mesajlarda özellikle Ermenistan ve Yunanistan konusundaki 

anlaşmazlıklar ve bu ülkelere arka çıkmak için Türkiye ile olan hukukunu bozmayı 

göze alan Avrupa ülkelerini uyardı ve kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan "Türkiye'nin 

yok sayıldığı hiçbir çözümü kabul etmeyiz" dedi. 

Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün ziyarette bulunduğu Katar'ın "The Peninsula" 

gazetesine röportaj verdi. İşte o söyleşiden satırbaşları ve ayrıntılar; 

BAŞKAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI; İYİ NİYETLİ DEĞİLLER 

Türkiye askeri varlığıyla sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin 

istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/katar
https://www.sabah.com.tr/haberleri/yunanistan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/fransa
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
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Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez bölgesindeki mevcudiyetinden rahatsız 

olmamalıdır. 

KATAR'IN DURUŞUNU ASLA UNUTMAYIZ 

Türkiye ve Türk milleti olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Katar'ın 

ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Bizler de Katarlı kardeşlerimize 

yönelik haksız abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için her türlü çabayı gösterdik, 

gösteriyoruz. 

TÜRKİYE SURİYE'DE KALICI MI? 

Hiçbir ülke hiçbir büyük devlet sınırlarının dibinde bir terör örgütünün palazlanmasına 

müsaade etmez. Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Bizim kimsenin 

toprağında gözümüz yok. Ne İdlib'in ne de geri kalan Suriye topraklarındaki 

unsurların ülkemizin güvenliğini tehdit etmesine müsaade etmeyiz. 

LİBYA'DA BÜYÜK BİR FIRSAT VAR VE HEBA EDİLMEMESİ GEREKİYOR 

Libya'da gelinen noktada, Türkiye'nin girişimleriyle sahada sağlanan sükunet 

sayesinde ortaya bir fırsat çıktı. Hem Libya hem de bölge barışını ve istikrarını 

koruyacak bu fırsatın heba edilmemesi gerekiyor. 

SON DAKİKA ASLA GERİ ATMAYACAĞIZ! 

Türkiye, her zaman Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin kıyı ülkelerince hakkaniyetli 

şekilde paylaşımından yana olmuştur. Bunu tüm diplomatik girişimlerimizde 

vurguladık. Ancak başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'nin varlığından rahatsız 

devletler tek taraflı adımlarla gerginlik çıkarıcı tutum içerisine girdiler. 

Sömürgeciliğiyle ünlü Fransa'nın Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve şimdi 

de Ermenistan'ı kışkırtan tavrının altında Türkiye'nin bölgede etkin rol alması 

bulunuyor. Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir 

meseledir. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayıldığı, kıyılarına 

hapsedildiği hiçbir çözümü kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle dile 

getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta 

korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. 

KADROLARIMIZDA ATALET VE ZAYIFLAMA YOK 

Bugün AK Parti 11 milyona yaklaşan üye sayısı, dinamizmi, vizyonu ve millete hizmet 

aşkıyla ilk günkü heyecanını korumaktadır. Partimizin kadrolarında ve ufkunda 

herhangi bir atalet ve zayıflama yoktur. Milletle bağımızı güçlü tuttuğumuz sürece de 

Türkiye'ye daha uzun yıllar hizmet etmeyi sürdüreceğimize inanıyoruz. 
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Muhalefet liderleri hükümeti 
eleştirdi: Ekonomi böyle gitmez 

Kılıçdaroğlu ile Babacan, düzenledikleri ortak basın toplantısında 
ekonomideki kötü gidişat üzerinden hükümete yüklendi. Kılıçdaroğlu, 
“Siyasi iktidarın gündeminde liyakat yok, yandaşlık var" eleştirisinde 
bulunurken, Babacan ise erken seçime işaret etti. 

 

  
Dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 33 değer kaybeden TL gelişmekte olan 
ülkeler arasında da en büyük erimeyi yaşarken muhalefet liderleri ‘Ekonomi 
yönetilemiyor. 2023’e kadar ne ekonomik sistem ne siyesi meşruiyet dayanır’ 
sözleriyle hükümeti eleştirdi. Akşener ve Davutoğlu’nun ardından Kılıçdaroğlu ve 
Babacan da ‘erken seçim zorunlu‘ dedi. 

TÜRKİYE ÇIKMAZDA ERKEN SEÇİM OLASI 

KILIÇDAROĞLU: Milyonlarca işsiz var. Bunların derdi AYM. Güçleri varsa 
değiştirsinler. Bahçeli AYM ile uğraşacağına Uygur Türklerinin hakları için uğraşsın.  
Mümin, yatağa aç giren çocuklar varsa Saray’da oturmaz. Söylem farklı, yaşam 
farklıysa riya vardır.  Bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda. 
Gittikçe ağırlaşan bir fatura var. Böyle bir durumda erken seçime gidilmesi olası.  
Ülke artık yönetilmiyor. Siyasi iktidarın gündeminde liyakat yok, yandaşlık var. 
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POLİTİKA YOK RASTGELE ADIMLAR VAR 

BABACAN: Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın şahsi güvenliğine yönelik tehdit var. 
AYM ile uğraşacaklarına ülkenin önemli sorunlarıyla uğraşsınlar.  2023’e kadar ne 
ekonomik ne finansal sistem ne de siyasi meşruiyet dayanamaz. Er ya da geç 
vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak.   Kur için 1 Ocak’tan beri 120 milyar 
dolarlık müdahale yapıldı. Bir ekonomi politikası yok rastgele adımlar var. Çelişkilerle 
dolu bir politika söz konusu. 

DAVUTOĞLU KURMAYLARIYLA BİRLİKTE  EKONOMİNİN GİDİŞATINI 
DEĞERLENDİRDİ 

PROGRAM STRATEJİK PERSPEKTİFTEN YOKSUN 

DAVUTOĞLU: Ortada net bir cehalet var. Yeni ekonomi programının varsayımları 
tam bir cehalet örneği.  Program tutarsız ve stratejik perspektiften yoksun. Türkiye’yi 
nereye götüreceği belli olmayan program, kurumsal değil bireysel bir akla dayanıyor. 

 Herhangi bir esnafın bile umursadığı kuru bakan umursamıyormuş. Kuru 
önemsemiyorsanız kuru aşağıda tutmak için 100 milyardan fazla dövizi neden 
sattınız? 

‘ORTA DİREK YIKILIYOR’  

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerçek mümin acıyı bal 
eyleyendir” sözleri için, “Mümin alçak gönüllüdür mümin kul hakkı yemez, mümin bu 
ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz” yorumunu yaptı. DEVA 
Partisi Başkanı Babacan ise “Hükümetlerin görevi refah seviyesi sunmaktır. Nasihatte 
bulunmak değildir. Maalesef orta direk yıkılıyor. İşsizlik bu ülkenin bir numaralı 
sorunu” dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a 
parti genel merkezinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu ve Babacan, 
görüşme ardından ortak açıklama yaparak ekonomi gündemi üzerine açıklama yaptı. 
  

YATAĞA AÇ GİREN VARSA SARAYDA OTURULMAZ 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir” ifadelerinin 
sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Mümin alçak gönüllüdür mümin kul hakkı yemez, 
mümin bu ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz. Söylemi farklı 
yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, iki yüzlülük vardır. Erdoğan’ın söylemlerinin 
ciddiye alınacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi.   
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HÜKÜMETLERİN GÖREVİ NASİHAT DEĞİL 

 Babacan da “Hükümetlerin görevi vatandaşlarımıza en büyük refah seviyesini 
sunmaktır. Vatandaşa nasihatte bulunmak hükümetin görevi değildir” dedi.   

TÜRKİYE YÖNETİLEMEZ DURUMDA 

Kılıçdaroğlu, döviz kurunun yükselmesi ile ilgili şöyle konuştu: “Dolar tırmanıyor. Ben 
bu konudaki açıklamayı sayın Babacan’a bırakarak şunu ifade edeyim. ‘Büyük 
ihtimalle faiz düşerse dolar düşer’ demişti. Bir şey pik yapıyor. Gördüğümüz kadarıyla 
dolar pik yapıyor. Erdoğan, sarayında oturuyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Türkiye, 
yönetilemez durumda.”  

İŞSİZLİK BU ÜLKENİN 1 NUMARALI SORUNU 

Deva Partisi lideri Babacan ise “Ehliyet ve liyakata dayanmayan sistemin daha 
kötüye götüreceği açık. Merkez Bankası, 1 Ocak itibariyle yaklaşık 120 milyar dolarlık 
müdahale var. Ne için? Kuru belirli seviyelerde tutmak için. Günlük adımlardan 
bahsediyoruz. Paramızın değer kaybetmesi işin doğasında var. Merkez Bankası iki 
puan faiz artırdı, enflasyon artacak. Neden artırdınız? Çelişkilerle dolu finans 
uygulamasından bahsediyoruz. Bağımsız olması gereken kurumlar bağımsız 
çalışmıyor. Maalesef orta direk yıkılıyor. İşsizlik bu ülkenin bir numaralı sorunu. Ben 
artık enflasyon rakamlarını takip etmiyorum. Güven olmaması felaket bir tablo” 
ifadelerini kullandı.  

EKONOMİK SİSTEM BÖYLE SÜRMEZ 

Babacan şöyle devam etti: “Zaten daha önce biz açıkladık. Ülkenin ne ekonomik 
sistemini ne siyasi meşruiyetinin devam etmesi mümkün değil. Ara seçim gerekebilir. 
Biz 7 ay önce kurulmuş bir siyasi parti olarak izliyoruz. Er ya da geç zamanından 
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önce seçim olacak. Mevcut yönetimin meşruiyetinin devam etmesi mümkün değil. Biz 
hızlı bir şekilde kendi teşkilatlanmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. 

 

HAYALLER 2053 GERÇEKLER 2007 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘kur bizi ilgilendirmiyor’ sözlerini 
eleştirdi. Davutoğlu “Son 8 ayda ham madde ve enerji kaynaklı toplam ithalat 102 
milyar dolar. Buna yaşanan kur farkı maliyeti de 103 milyar lira. Esnafın umursadığı 
kuru sayın bakan umursamıyor. O zaman 100 milyardan fazla döviz neden satıldı?” 
dedi. 2023 hedeflerine de değinen Davutoğlu, artık bu konuşulmuyor. 2053 hedefleri 
çıktı. 2007 hedeflerine bile ulaşmak hayal oldu. YEP 2007’ye dönüş programı oldu” 
diye konuştu. 

Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunana Gelecek Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hazine Bakanı 
Berat Albayrak’ın sözlerinden başlayan Ahmet Davutoğlu, ‘kur bizi ilgilendirmiyor’ 
sözlerine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Davutoğlu “Kur, enflasyon ve faiz ilişkisi 
kurgulanamıyor. Enflasyon ile faiz arasındaki bahsedilen ilişki çöktü. En son kurulan 
enflasyon ve kur arasındaki ilişki de böylece çöktü. Enflasyonun en önemli 
sebeplerinden biri ithalattır. TÜİK rakamlarından değil bizim verilerimizden 
bahsediyoruz. Sanayinin ham maddesindeki ithalat enflasyonu da baskılıyor. Son 8 
ay içinde ham madde ve enerji kaynaklı toplam ithalatımız 102 milyar dolara ulaşmış. 
Kur değişiminden dolayı sadece bunun ekstra maliyeti de 103 milyar lira. Piyasaya bu 
girdi maliyeti olarak girecek ama bakan diyecek ki ‘ben kuru umursamıyorum. İthalat 
nedir? Girdi maliyeti nedir? Bilmiyorlar. Herhangi bir esnafın bile umursadığı kuru 
Sayın Bakan umursamıyormuş. Kuru önemsemiyorsanız kuru aşağıda tutmak için 
100 milyardan fazla dövizi neden sattınız? Kambiyo vergisine de karşı çıktık ama 
olmadı. Dolar tasarrufu yapanlar cezalandırıldı. Swap işlemlerinde de olduğu gibi 
madem iyi hamleydi neden iptal ettiniz. Ya da kötü hamleydi neden yaptınız” dedi. 
Davutoğlu “Son dönemlerde 2023 hedeflerinden hiç bahsedilmiyor. 2053 hedefleri 
çıktı bir de. Değil bu hedeflere 2007 hedeflerine bile ulaşmak hayal oldu. Bu program 



09.10.2020 

18 

 

2007’ye dönüş programı oldu. Buna artık kimse inanmıyor. Geriye doğru döndük. 
Hangi üretimle bu ekonomik büyüme gerçekleşecek” diye konuştu. Ortada net bir 
cehaletin olduğunu dile getiren Davutoğlu, ekonomi yönetiminin açıkladığı bu yeni 
programın varsayımlarının cehalet örneği olduğunu söyledi. Davutoğlu şöyle devam 
etti: “Bir akademisyen olarak söyleyeyim, tez savunan öğrenci, bir cümleyi çok tekrar 
ediyorsa ya özgüveni yoktur ya da cehaletini örtmeye çalışıyordur. Her cümleye 
‘Burası çok önemli’ diye başlayan birisi de neyin önemli olduğundan habersizdir. 
Açıkladıkları yeni ekonomik program tutarsız ve stratejik perspektiften yoksun. 
Türkiye’yi nereye götüreceği belli olmayan bu program, kurumsal akla değil bireysel 
bir akla dayanıyor. Her gün şahlanıyoruz uçuyoruz açıklamalarına artık kimse 
inanmıyor. Çünkü veriler güvenli değil. Böylece yatırımcının kaçması için neden bir 
anda çoğalıyor. Bir kere TÜİK üzerinden açıklanan verilere zaten güven kalmadı.” 

 

‘ÖNCEKİ HAMLELERİN TERSİ YAPILIYOR’ 

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan ise veriler 
üzerinden değerlendirme yaparak şunlardan bahsetti: “Size dağıtmak için bültenimizi 
hazırlarken Merkez Bankası’nın 45 milyar dolar yabancı para pozisyon açığı vardı, 
dün sabah 54 milyar dolara çıkmış. Bu tabloyu yaratan bir siyasetçinin ‘dolara 
bakmıyorum’ dediği bir ortamda ekonomiye, verilere güven olur mu? Son 9 aylık 
dönemde yaşanan kur artışı ile kamu borcundaki artış, bütün milletimizin topladığı 
toplam vergi gelirlerinden 50 milyar TL daha fazla bir yükle karşı karşıya bıraktı 
toplumu. Bir ülke, yaşanan kur değişiminden dolayı topladığı vergilerden fazla açık 
içerisine düşerse o ülkede sosyal güvenliğe, sağlık sistemine gidecek para gitmez. 
İşsizin, ihtiyaç sahibinin yardımına koşamaz. Çünkü o borçla meşguldür. Hükümet 
ekonomiyle ilgili çok değil 6 ay önce, bir sene önce savunduğu ne varsa şu anda 
tersini yapıyor. Peki hepimizin şunu sormaya hakkı yok mu? Biz o zaman bu finans 
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baronlarının önünde diz mi çöküyoruz? Hükümet ‘yerli ve milli’ olmaktan vaz mı 
geçti? Ülkemiz ekonomi cahili bir ekip tarafından yönetildiği için arka kapı 
operasyonlarıyla kurun değerini dengelemek için 120 milyar dolarlık bir döviz satışı 
yaptılar. Buna rağmen dolar 8 liraya dayandı. Paramız pul oldu.” 

‘HERKES TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAK İSTİYORDU’ 

Gelecek Partisi Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente “Türkiye refahın ve 
huzurun arttığı, herkesin yatırım yapmak istediği bir yer iken bugün herkesin kaçtığı, 
yatırıma gelmediği, parasının pul olduğu bir ülke oldu. Açıklanan program da bu 
fakirleşmenin ve iddialardan vazgeçmenin itirafı haline geldi. 2023 ihracat hedeflerini 
yeni ekonomik programla güncellediler, eskisinin yarısı kadar bile değil. Türkiye uzun 
süredir yatırım yapılmayan bir ülke. Ne yurt içindeki yatırımcı yapıyor ne de yurt 
dışından geliyor. Bu ihracat hedefi bile böyle tutturulamaz. Ekonomi Bakanı’nın yeni 
açıkladığı ekonomik program, Türkiye’de iddiasızlığın, vasatın ve iflasın ifadesi 
olmasının ötesinde başka bir anlam ifade etmiyor” diye konuştu. 

‘KÜRESEL EKONOMİDEKİ AĞIRLIĞIMIZ YÜZDE 1’İN ALTINDA’ 

Gelecek Partisi Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim Turhan da “Finans çeteleri 
dediler, Türkiye’ye yönelik operasyonlar dediler, ‘yerlilik ve millilik’ dediler. Tek yanlı 
propagandayla oluşturmaya çalıştıkları o masal, o efsane bugün çökmüştür. Hiç 
olmazsa çıkıp özür dilesinler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmeden 
önceki yıl (2017) Türkiye’nin küresel ekonomi içindeki ağırlığı yüzde 1,05’ti. Bugün 
yeni ekonomik programın öngördüğü yüzde 0,84. Bunun anlamı sadece bu yıl için 
kişi başına 2.140 dolar daha az para girmesi” dedi. 
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1974’ten beri kapalı tutulan kentin 
bir bölümü 46 yıl sonra halkın 
ziyaretine açıldı 
İlk bir saat içinde 300 kişinin giriş yaptığı Maraş sahil kesiminin her gün 
saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği belirtildi. 

 

Bir zamanlar Kıbrıs’ın en gözde tatil yeri olan ve 1974 Barış Harekâtı sonrasında 
askeri bölge ilan edilerek kapalı tutulan Maraş kentinin sahil kesimi, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’ın Ankara’dan destek almasıyla 
birlikte dün açıldı. Maraş’la ilgili karar Kıbrıs’ın kuzeyinde “kısmi memnuniyet” 
yaratırken, güneyde sert tepkilere yol açtı. 

Saat 11.00’de yapılması planlanan resmi açılış töreni, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
tarafından iptal edilirken, bunun seçim yasaklarının ihlali anlamına geleceği belirtildi. 
YSK’nın resmi töreni iptalinin ardından saat 12.00’den itibaren halkın bölgeye girişine 
izin verildi. İlk bir saat içinde kente 300 kişinin giriş yaptığı belirtilirken Maraş sahil 
kesiminin her gün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği 
kaydedildi.  

Kentin ilk ziyaretçileri duygulu anlar yaşarken, sahil şeridi dışındaki bölgenin de 
yerleşime açılması dileklerini iletti. Başbakan Ersin Tatar da lideri olduğu Ulusal Birlik 
Partisi (UBP) taraftarlarına kenti ziyaret etme ve tarihi anı yaşama çağrısında 
bulundu. 
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Putin'den ateşkes çağrısı: 
Karabağ'daki çatışmalara son verin 

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan ile Azerbaycan 
arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. 

 

  
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’daki tarafları, esir ve ölü takası 
amacıyla çatışmalara son vermeye çağırdı. 

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve 
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmelerinin ardından 
Rusya Devlet Başkanı, ölülerin ve esirlerin takası amacıyla insani nedenlerle Dağlık 
Karabağ bölgesindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunuyor” ifadesine yer 
verildi. 

Putin, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının, istişareler için 9 Ekim’de 
Rusya’ya davet edildiğini bildirdi. 

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri 
Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de 
Moskova’ya davet ediliyor” ifadeleri kullanıldı.
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Ali Ekber YILDIRIM 

09 Ekim 2020 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pamuk 
için 7 talep 
Pamuk üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren illerin ziraat odaları il 

koordinasyon kurulu başkanları, ticaret borsaları başkanları ve pamuk birlikleri 

başkanları, Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a 7 maddeden oluşan bir rapor sundu. Raporda, pamuk üretiminin 

devamı için yapılması gerekenler sıralandı. 

Pamuk sektörü yaşanan sorunların çözümü için son çare olarak Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’a 7 maddelik bir rapor sundu. Ulusal Pamuk Konseyi’nin 

koordinasyonunda, Türkiye’de pamuk üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren ziraat 

odaları il koordinasyon kurulu başkanları, ticaret borsaları başkanları ve pamuk 

birlikleri başkanlarının imza koyduğu rapor, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 

ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da sunuldu. 

“Biz aşağıda imzaları bulunan kurumlar olarak pamuk üretiminin devam etmesi ve 

piyasa koşullarının iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirleri dikkatinize arz 

ederiz” başlığıyla sunulan raporda özetle şu bilgilere yer verildi: “2009 yılında 600 bin 

tona kadar düşen pamuk üretimimiz, kararlılıkla uygulanan, başarılı destekleme 

politikaları sayesinde son 10 yılda ortalama 850 bin ton seviyesine yükseldi. Yurtiçi 

talebi miktar ve kalite olarak, daha büyük oranlarda karşılayabilmek ve böylece 

sanayicilerimizin küresel rekabet gücünü geliştirmek ve pamuktan sağlamakta 

olduğumuz katma değeri artırabilmek için bu gelişmeyi sürdürmek zorundayız! Halen 

yurtiçi pamuk fiyatları, dünya fiyatlarına göre yüzde15-20 daha düşük değerlerde 

seyretmektedir. Bunun en büyük sebebi, kontrolsüz bir şekilde ihtiyacımızın üzerinde 

yapılan 400 bin ton lif pamuk ithalatıdır. Bu yüzden iç piyasada talep dip yapmış ve 

fiyatlar hızla geri gelmiş bulunmaktadır. İplikçi halen elde kalan geçen yılın mahsulü 

70 bin ton lif pamuğu daha düşük fiyata almaya çalışmaktadır. İthal pamuğun 

yarattığı baskı ve halen açıklanmayan 2020 yılı desteklemesi, çiftçilerimizi pamuk 

tarımından uzaklaştırmaya devam etmektedir. Bu olumsuz havanın yok edilerek 
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çiftçilerimizin pamuk üretimine devam etmelerinin sağlanması ve piyasa koşullarının 

iyileştirilmesi için acilen alınması gereken önlemleri takdirlerinize arz ederiz.” 

Ege’den Güneydoğu’ya, Çukurova’dan Antalya’ya kadar pamuk üretiminin yüzde 

90’ını gerçekleştiren illerdeki 24 kurumun imzasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

sunulan raporda acil olarak yapılması gerekenler şöyle sırlandı: 

1- LİF PAMUK İTHALATINA ACİL ÖNLEM ALINMALI 

Lif pamuk ithalatına acil önlem alınmalı: Ülkemiz bir yandan pamuk üretirken diğer 

taraftan iplik sanayimizin ihtiyaç duyduğu pamuklar da ithal edilmektedir. Maalesef, 

tekstilciler pamuk ithalatında kantarın topuzunu kaçırmış durumdalar! Bugün için 

ihtiyacımızın çok üzerinde yaklaşık olarak 400 bin tondan fazla lif pamuk hesapsızca 

ithal edildi ve yerli pamuk fiyatının yurtdışına göre yüzde 15-20 düşmesine sebep 

oldu. Lif pamuk ithalatının arz fazlası oluşturarak iç piyasa fiyatını düşürme riskini 

önlemek amacıyla acil olarak “Miktar Bazlı İzleme Sistemi” kurulmalıdır. Ayrıca 

ülkemizde 2021 yılı pamuk ekim alanları belli olana kadar ithalat durdurulmalı ya da 

sınırlandırılmalıdır. 

2- 2020 DESTEKLERİ HEMEN AÇIKLANMALI 

2020 yılı ürünü için fark ödemesi desteği 1,30 TL/kg ve mazot-gübre desteği de 73 

TL/dekar olarak hemen açıklanmalı ve ödemesi en geç Mart 2021’de yapılmalıdır. 

Bunun için 2019 yılında pamuğa ayrılan bütçenin aynı kalması yeterli olacaktır. 2019 

yılında kütlü pamuğa ödenen toplam 2 milyar 200 milyon liranın bu sezon beklenen 

maksimum 1 milyon 700 bin tonluk kütlü pamuk üretimine bölünmesiyle çıkan 1,30 

TL, 2020 yılı kütlü pamuk fark ödemesi desteği olarak açıklanmalıdır. 

3- EMANET USULÜ LİF PAMUK SATIŞI YASAKLANMALI 

İplikçilerin ileriki bir tarihte fiyatlandırmak üzere çırçır fabrikalarından emanet şeklinde 

aldıkları pamuklar, piyasada talebi azaltmaktadır. Bu da hasat zamanı ve sonrasında 

fiyatın düşmesine neden olmaktadır. Serbest piyasanın ve pamuk borsalarının 

sağlıklı işlemesine engel olan böyle bir uygulamanın ivedilikle yasaklanması 

gerekmektedir. 

4- BİRLİKLERE FİNANSMAN VE LİSANSLI DEPO DESTEĞİ SAĞLANMALI 

Tariş, Çukobirlik ve Antbirlik’in elinde, kütlü pamukları depolamak ve çırçırlamak 

üzere atıl vaziyette çok büyük bir kapasite bulunmaktadır. Birliklerin ortak harici kütlü 

pamuk almalarını sağlamak üzere finansman desteği verilmelidir. Ayrıca Birliklerin 

lisanslı depoculuk desteklerinden faydalanmaları sağlanmalıdır. 
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5- İPLİK FABRİKALARINA YERLİ PAMUK KULLANMA MECBURİYETİ 

GETİRİLMELİ 

Özellikle işletmesinde yüzde 100 ithal pamuk kullanan iplik fabrikaları için, tüketim 

durumuna göre her bir iplik fabrikasına en az yüzde 20 oranında yerli pamuk 

kullanma mecburiyeti getirilmelidir. İşletmesinde yüzde 60’nin üzerinde yerli pamuk 

kullanan sanayicilere istihdam desteği sağlanmalıdır. 

6- LİF PAMUKTA MÜDAHALE ALIMI İÇİN TMO DEVREYE GİRMELİ 

Piyasayı regüle etmek amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1 Ekim’den itibaren 

dünya fiyatlarından piyasaya girerek 200 bin ton lif pamuk alımı yapması 

sağlanmalıdır. Bunun organizasyonu için Ticaret Borsalarının, Pamuk Birliklerinin ve 

Lisanslı Depoların altyapı imkanları devreye sokulmalıdır. Bugün için GAP ve 

Çukurova Bölgeleri lif pamuklarının dünya fiyatı karşılığı ortalama 1,56 dolar, Ege 

Bölgesi için bu rakam ortalama 1,63 dolar civarındadır. (Lif pamuk alımı için 41 renk, 

1-5/32 elyaf, 3.5-4,9 mikroner, 31 ve üstü mukavemet, ortalama 5 derece çepel 

kriterleri baz alınabilir) 

7- ÇIRÇIR FABRİKALARINA DA LİSANSLI DEPOCULUK DESTEKLERİ 

SAĞLANMALI 

Mevcut sistemde küçük çiftçilerin lif pamuklarını lisanslı depolarda saklama şansı 

bulunmamaktadır. Hiç olmazsa çırçır fabrikalarına bazı destekler verilerek (kira, 

nakliye, analiz desteği gibi), küçük çiftçiler adına depolara lif pamuk koymaları 

sağlanabilir. Çırçır fabrikaları Elektronik Ürün Senetleri(ELÜS) üreticilere yeni kurulan 

“Özel Virman Seansı” ile devredebilir. Küçük üreticilerin ucuz finansmana 

erişebilmeleri için bu uygulamanın hayata geçirilmesi son derece önem arz 

etmektedir. 

Curnhurbaşkanı talepleri inceliyor 

 

Edindiğimiz bilgilere göre, 26 Eylül’de hazırlanarak imzalanan bu rapor Adalet ve 

Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin 

Yavuz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan raporu 

aldıktan sonra konuyla ilgilenilmesi için talimat verdiği ve ilk olarak pamuk üretimine 

ilişkin maliyet hesabının çıkarılmasını istedi. Maliyet hesabı, piyasada oluşan fiyat ve 

dünya piyasaları dikkate alınarak öncelikle 2020 yılı kütlü pamuk destekleme priminin 

belirlenerek açıklanması bekleniyor. 
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Alaattin AKTAŞ 

09 Ekim 2020 

Yemi 'düşük faiz' olan dolar 
Üsküdar’ı çoktan geçti! 
✔ Yılbaşında 100 olan dolar endeksi dün itibarıyla 133'e ulaştı. Ortalama 

fonlama maliyeti ise ancak yılbaşındaki düzeyinde. 

✔ Ne var ki asıl gösterge yıl içinde oluşan eğri. Fonlama maliyeti endeksi bir 

ara 64'e kadar düştü. Yani müthiş bir parasal genişleme yaşandı... İşte sonuç 

ortada, TL'deki değer kaybının önüne geçilemiyor. 

Geçen yılın sonu... Dolar 5.94 lira, Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyeti 

yüzde 11.43. 

Bu iki değeri 100 kabul edelim... 

Ocak ayının ilk yarısında dolar yatay giderken ortalama fonlama maliyeti biraz artmış. 

Sonrası mı, grafik her şeyi söylüyor... 

Mart ayının ortasına kadar, yani ocak ortasından itibaren iki ay boyunca dolarda ılımlı 

bir artış, ortalama fonlama maliyetinde ılımlı bir düşüş... 

Ne olduysa mart ayı ortasında olmuş. Korona önlemleri çerçevesinde parasal 

genişleme ve faizlerin hızla aşağı çekilmesi... Faiz aşağı gidince kur da yukarı doğru 

hareketlenmiş. 

Doların önüne kucak dolusu düşük faiz yemi atılmaya başlanmış! 

Piyasaya para pompalandıkça dolar artışa geçmiş ve mayısın ilk haftasında tüm 

gücümüzü(!) kullanıp doları frenleme gayreti içine girmişiz. Gücümüz dediğimiz de 

kendi gücümüz değil; daha zor günler için biriktirmemiz gereken dövizi harcamışız. 

Bu sayede iki ay boyunca dövizi yatay tutmuşuz. Hatırlanacaktır, dolar bir ara 6.85-

6.86’ya demir atmıştı ya, işte o dönem. Grafikteki oval çerçeveye dikkat! 
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Ama olmuyor, öyle al takke ver külah, dövizi tutmak mümkün değil. Tutamamışız 

zaten ve temmuz sonunda film kopmuş, dolar yeniden tırmanmaya başlamış. 

Biraz(!) geç olsa da “Şu atın yemini kesmeli, şu faizi artırmalı” denilmiş ve fonlama 

maliyeti temmuz ortasından itibaren yukarı çekilmiş. Ne var ki ortalama fonlama 

maliyeti, yani fiili faiz artırılırken, bu kimilerinin deyimiyle utangaç bir şekilde, 

kimilerinin deyimiyle örtülü bir biçimde yapılmış; çünkü politika faizi olarak lanse 

edilen oran sabit tutulmuş. Merkez Bankası’na olan güven biraz daha azalmış. 

Ama bakılmış ki ortalama faiz, politika faizinin 3 puan üstünde olabilen geç likidite 

penceresi faizine yaklaşıyor, istemeyerek de olsa politika faizi 2 puan artırılmış. Ama 

bu 2 puanlık artış da yetmez olmaya başlamamış mı... 

“Faizi 2 puan artırdık, artık dolardaki yükselme durur” diye düşünenler ya da 

piyasaları böyle olacağı konusunda ikna edeceğini sananlar fena halde yanılmış. 

Dolar artmaya devam etmiş; tabii ki yalnızca dolar değil euro da. 

8 Ekim’e gelindiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkmış: 

Yılbaşından 8 Ekim’e kadar olan dönemde dolar endeksi 100’den 133’e yükselmiş, 

yani dolar TL karşısında yüzde 33 değer kazanmış. (Aman dikkat, TL dolara karşı 

yüzde 33 değer kaybetmedi, TL’deki değer kaybının oranı yüzde 25.) 

Dolar endeksi 100’den 133’e çıkarken ortalama fonlama maliyetinin endeksi 100’den 

ancak 100.35’e yükselmiş. 

Çok çarpıcı başka bir yön daha var: 

Geçen yıl sonundan bugüne kadar olan dönem bir gösterge ama önemli bir başka 

gösterge de dokuz ayı aşkın bu sürenin ortalaması. Bu dönemdeki ortalama dolar 

kuru endeksi 113.7, ortalama fonlama maliyeti endeksi ise 82.5. Aradaki makasa 

bakar mısınız! 

İşte sonuç ortada... Düşük faizli kredi, ama verimsiz alanlara yönlendirilen düşük faizli 

kredi... Sonuçta önüne ha bire yem attığımız at şaha kalkmış, Üsküdar’ı aşmış ve 

önünde kimse duramaz olmuş; şimdi neredeyse “Bizim amacımız da zaten buydu” 

diyeceğiz. 

Bunu at bile yemez! 
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Dış politikada olup bitenler de tuzu biberi! 

 

Türk parasındaki değer kaybını yalnızca parasal genişlemeye bağlamak eksik bir 

değerlendirme olur. Kaldı ki temmuza kıyasla son dönemde görece ciddi bir parasal 

sıkılaştırma var. 

 

Ama dış politikada olup bitenler TL'yi daha da zayıflatıyor. ABD Başkanlık 

seçiminden çıkacak sonucun yarattığı tedirginlik yetmezmiş gibi Azerbaycan-

Ermenistan savaşı ve bu yüzden Kanada ile yaşadığımız gerginlik. Güneyimizi hiç 

saymıyoruz bile, kanıksadık o bölgeleri. 

 

Sonra aylardır buzdolabında olan S-400'ler için test konusu gündeme geldi. Ve hele 

şu Maraş'ın kısmen açılması. 

 

Sahi son günlerde biraz yaraya tuz basar gibi bir tutum içinde miyiz? 
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Ferit Barış PARLAK 

09 Ekim 2020 

Hızlı tren mi yük treni aldırır, yük 
treni mi hızlı tren? 
Demiryollarını “yük taşımacılığı” için geliştirmek… 

Zorunlulukken... 

Bu ve benzeri zorunlulukları gerçekleştirdiğimizde, “hızlı treni üretip/pazarlayabilme 

sermayesi/gücü” ve “hızlı trene binebilme refahı” sağlanabilecekken... 

★ ★ ★ 

311 km uzunluğundaki… 

6.8 milyar TL maliyetli… 

Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının ihalesi gerçekleşti… 

★ ★ ★ 

Oysa... 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi... 

O bölgede de... 

Yük taşımacılığında maliyet düşürmek için “demiryolu ağı ve hizmetleri”nin 

geliştirilmesine o kadar çok ihtiyaç var ki... 

★ ★ ★ 

Navlun... 

Dış rekabete, maliyetlere, hıza… 
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Ve… 

Dolayısıyla tasarrufa, teknolojik gelişime, ihracata, döviz ihtiyacına, enflasyona, faize, 

vergi gelirlerine temel teşkil ediyor… 

Bu nedenle, o maliyeti düşürebilmek, ekonomimiz için zorunluluk arz ediyor… 

★ ★ ★ 

(Taşımacılıkta “demiryolu” seçimi: Akaryakıt, kamyon/TIR, lastik, yedek parça, otoyol 

yenileme gibi birçok ithal ürün masrafından da kurtarıyor…) 

★ ★ ★ 

Önce, tasarruf sağlayacak/sağlatacak yatırımların düşünülmesi gerekiyor… 

VELHASIL… 

 

Yük treni… 

 

Üretici/ihracatçının gelişimine katkı sağlayabilecekken… 

 

Bu tür yatırımlarla sağlanacak “sağlıklı/sürdürülebilir büyüme”, istihdamdan ücretlere, 

vergi gelirlerinden cari dengeye, tasarruftan refaha tüm makro verileri olumlu 

etkileyebilecekken… 

 

O tasarruflar sayesinde, köylere kadar (borçsuz) “hızlı tren” yapabilecekken… 

 

İşe “hızlı tren” ile başlamak neden? 
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Abdulkadir Selvi 

Adım adım HDP’ye Kobani 
operasyonu 

Güne Sinan Burhan’ın başkanı olduğu Anadolu Yayıncılar 

Derneği’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le kahvaltı ile başladık. 

Bir süre önce koronavirüsten dolayı kaybettiğimiz Anadolu 

Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Şanlıurfalı meslektaşımız 

İbrahim Toru’yu rahmetle yâd ettik. Şanlıurfa’nın samimiyetini taşırdı 

İbrahim Toru. Güzel bir insandı. 

HDP’YE KOBANİ OPERASYONU 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yürüyen soruşturmalarla ilgili ser verip sır vermeme 

tutumunu koruyor. O nedenle 6 yıl sonra başlatılan ikinci dalga Kobani operasyonları 

konusunda sağdan girdik, soldan sorduk ama perde arkasına ilişkin bir bilgi 

alamadık. Adalet Bakanı, “Gezi ve Kobani olaylarıyla Türkiye’de sokak üzerinden bir 

vesayet devşirme alanında Vandallar ve bu konuda teröristler devreyle girdi. 6-8 

Ekim olaylarında çok büyük vahşet yaşandı. Terör örgütünün talimatlarıyla yapılan 

eylemlerde, iki polisimiz şehit oldu, 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, Yasin 

Börü’nün hayatına kurban eti dağıtırken vahşice son verildi. Bunların elbette hesabı 

sorulur. Türkiye’de bölge halkının, Kürtlerin en büyük sorunu PKK sorunu ve yine oy 

alıncaya kadar kapılarına geldi ama oy aldıktan sonra kapısının önüne çukur kazdı. 

Bu siyasetin de bölgeye vermiş olduğu zararı hepimiz biliyoruz. Yürüyen 

soruşturmayla ilgili savcılık vardığı sonucu kamuoyuyla paylaşacak” demekle yetindi. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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SÜLEYMAN SOYLU’NUN EŞBAŞKANLAR VURGUSU 

Kobani soruşturmasının nereye odaklanacağı sorusuna cevap aradığımı söylemiştim. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Demirtaş 6-8 Ekim olaylarının bir 

numaralı sorumlusudur” çıkışı bir fikir verdi. Aradığım sorunun ikinci cevabını ise 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün 

bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da... Yüzlerce yıl geçti. Kerbela’yı 

unuttuk mu?” sözlerinde buldum. Soylu o konuşmanın devamında, “Aklımızı ve 

hafızamızı yediğimizi ve unuttuğumuz sananlara sesleniyorum. Hatırlıyor 

musunuz? Sözde eşbaşkanlardı. ‘Sokağa çıkın’ diye talimat verdi. ‘Hadlerini 

bildirin’ diye talimat verdi” diyor. 

GİZLİ TANIK 

Bir gizli tanık tarafından Kobani eylemleri için Duran Kalkan’ın verdiği talimatı 

Kamuran Yüksek’in HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilettiği iddia edildi. 

KANDİL’İN TALİMATI 

ANayasa Mahkemesi’nin Ayhan Bilgen’le ilgili gerekçeli kararında hem PKK 

yöneticilerinden Murat Karayılan’ın, “işgal çağrısı” hem PKK’dan 

gelen “ayaklanma talimatı” hem de HDP’lilerin yargılanmasına konu olan HDP MYK 

tweet’i yer alıyor. Hiçbir yoruma girmeden bu çağrıları dikkatinize sunuyorum: 

1) Karayılan’ın işgal çağrısı: “PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Murat 

Karayılan’a ait olduğu belirtilen bir sosyal medya hesabından 5/10/2014 

tarihinde saat 00.07’de ‘Gençleri kadınları 7’den 70’e herkesi Kobane’ye sahip 

çıkmaya, onurumuzu namusumuzu korumaya, metropolleri işgal etmeye 

çağırıyoruz’ şeklinde bir açıklamada bulunulmuştur.” 

2) PKK’dan gençlere ‘ayaklanma’ talimatı: 

Olayların başladığı 6 Ekim günü, Kandil’de alınan karar üzerine PKK’nın gençlik 

yapılanması ayaklanma çağrısı yapıyor. 6/10/2014 tarihinde ‘Komalen Ciwan 
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Koordinasyonu’ (PKK’nın gençlik yapılanması) adına bir açıklama yayımlanmıştır. 

Açıklamada “Bilindiği üzere 23 gündür Kobani merkezli DAİŞ (DAEŞ) faşizmi 

son barbarlığıyla devam etmektedir. Tüm Kürt gençliği şehit Jiyan, şehit gerilla 

ve şehit militan yoldaşların ruhuyla zafere kadar Arin Mirkan (Kobani’deki 

çatışmalar sırasında düzenlediği intihar saldırısında ölen PYD/YPG mensubu) 

çizgisinde yürümeye çağırıyoruz. Kobani ile başlayan devrim dalgası tüm 

Kürdistan’a yayılmalı ve bu temelde Kürdistan gençliğini ayaklanması 

çağrısında bulunuyoruz” deniyor. 

3) HDP MYK’nın tweet’i: 

HDP’nin başını yakan MYK kararıyla ilgili tweet: 

“HALKLARIMIZA ACİL ÇAĞRI! ŞU ANDA TOPLANTI HALİNDE OLAN HDP 

MYK’DAN HALKLARIMIZA ACİL ÇAGRI! Kobane’de durum son derece kritiktir. 

IŞİD (DAEŞ) saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane’ye ambargo tutumunu 

protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara 

destek vermeye çağırıyoruz”, “Kobane’de yaşanan katliam girişimine karşı 

7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye 

çağırıyoruz.” ve “Bundan böyle her yer Kobane’dir. Kobane’deki kuşatma ve 

vahşi saldırganlık son bulana kadar SÜRESİZ DİRENİŞE çağırıyoruz.” 

 

DEMİRTAŞ’IN DURUMU 

7 HDP milletvekili hakkındaki fezlekeler meclise geldiğinde ve belki ek iddianame 

düzenlendiğinde fotoğraf biraz daha netleşmiş olacak. Ama görünen o ki Selahattin 

Demirtaş’ın etrafındaki çember daralıyor. 

 

KARS VALİSİ’NİN NAMAZI 

YAZMASAM içimde kalırdı. Kars belediyesine kayyım olarak atanan Kars 

Valisi Türker Öksüz, cuma namazını farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Yok efendim, 

vali fetih namazı kılmış, yok efendim şükür namazıymış. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir 

belediyesine Türkiye Cumhuriyeti’nin valisi kayyım olarak atanıyor. Neyin fethi? Kars 

ülke sınırlarının dışında bir yer mi? Bu öncelikle Kars’a hakaret. Bu ülkenin en 

vatanperver insanlarıdır Karslılar. 

Cuma namazı kılınıyor. Vali olunca namaz mükellefiyeti üzerinden kalkmıyor ki. Kars 

Valisi Belediye’nin önündeki kadar uzanan cemaatin yanına seccadesini serip 

namazını kılıyor. Ben valiyim diye cemaati yara yara en ön safa geçmiyor. Ben Kars 

valisinin namazını çok samimi buldum. 
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Nedim Şener 

CIA’in Orta Asya’daki tetikçisi FETÖ 

9 Ekim 2020 

Kamuoyu genellikle FETÖ’nün karargâhı ABD başta olmak üzere Almanya gibi Batı 

ülkelerindeki yapılanmasına odaklandı 

Oysa FETÖ’nün CIA güdümündeki ilk yurtdışı atağı Soğuk Savaş döneminin bitmesi 

sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne oldu. Son olarak Kırgızistan’da parlamento 

seçimi sonrası meydana gelen ayaklanma sırasında adı geçti. Kırgızistan’da devlet 

korumasında olan FETÖ, birçok siyasetçiyle yakın ilişkide. Burada çok sayıda okul, 

işyeri hatta bir de AVM sahibi. 

Bölgedeki gelişmeler FETÖ’nün Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Amerikan 

çıkarlarına hizmet eden CIA güdümündeki faaliyetlerinin ileriki günlerde daha çok 

tartışılacağını gösteriyor. 

Konuya FETÖ’nün CIA ile Orta Asya’daki ilişkilerini anlatarak başlamak lazım. 2017 

yılında Amerika’da Global Research’te stratejik risk danışmanı ve politika uzmanı 

ABD’li William Engdahl imzasıyla yayımlanan makalede, FETÖ elebaşı Gülen’in 

kurduğu örgütün CIA ile ilişkisinin 1982’de başladığı yazıldı. 

Yıllar sonra 2006’da yazdığı referans mektubuyla FETÖ elebaşını Amerika’dan sınır 

dışı edilmekten kurtaran CIA’den Graham Fuller, 1982 yılında CIA’in Yakın Doğu ve 

Güney Asya’dan sorumlu milli haberalma görevlisi olarak atandı. Fuller’in FETÖ 

lideri Gülen ile teması ve onu kullanması da o yıllarda başladı. 

 

BAĞIMSIZLIK SONRASI HEMEN OKUL AÇTI 

FETÖ, Amerika için asıl rolünü Soğuk Savaş’ın bitmesiyle oynamaya başladı. 

Sovyetler Birliği’nden ayrılan Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, 

Moğolistan, Özbekistan 1991 yılı Ağustos ve Ekim aylarında birbiri ardına 

bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

Devreye CIA ve Gülen girdi. Bu ülkelerin hepsinde birden 1992 yılında okullar 

açtı. William Engdahl’ın Global Research’te yazdığı gibi, “CIA, 1990’ların Orta 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nedim-sener/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nedim-sener/
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Asya’daki Sovyet sonrası kaosunda, Gülen’i ve onun ‘ılımlı İslam’ imajını en 

geniş yıkım ağlarından birini inşa etmek için kullandı. Bu ağ Özbekistan, 

Kırgızistan ve hatta Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi 

dahil olmak üzere Türki olarak adlandırılan eski Sovyet Orta Asya bölgesinin 

tamamını kapsadı.”   

 

FETÖ ÖĞRETMENLERİ CIA AJANI 

MİT Dış İstihbarat Bürosu Başkanı Nuri Gündeş 2010’da yazdığı bir kitapta, 1990’lı 

yıllarda, Avrasya’da büyüyen Gülen okullarının yüzlerce CIA ajanı için üs sağladığını 

anlatmıştı. Gündeş, ‘İhtilallerin ve Anarşinin Yakın Tanığı’ adıyla kaleme aldığı 

kitabında şunları yazdı: 

 “Gülen cemaati tarafından özellikle de Türk Cumhuriyetleri’nde açılan 

okullarda diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları ‘İngilizce öğretmeni’ 

diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye’de yapılan üst düzey resmi bir 

toplantıda, bizzat Fethullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edildi. ABD, 

‘dostluk köprüsü’ adı altında getirdikleri 70 kişilik öğretmen grubuna diplomatik 

statü kazandırmış. Özbekistan’da diplomatik pasaportla bulunan ABD’li 

öğretmenlerin çoğu, Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. ‘İngilizce dil 

öğretmeni’ olarak gözükmekte iseler de esasen Amerikan Gizli Servisi’nin 

güdümünde görev yaptıkları ve çalıştıkları ülkelerde Pentagon’da üretilen 

Amerikan politikalarının uygulanmasının baş ajanları görevlerini 

sürdürmektedirler. Onların İngilizce hocalığı sadece maske görevleridir. 

Örneğin Kırgızistan’da da 60 kadar Amerikalı ‘öğretmen’ vardır.” 

 

RUS İSTİHBARATI FETÖ’YE KARŞI 

FETÖ’nün Orta Asya’daki CIA adına faaliyetlerini ilk sezen ve mücadele eden Rusya 

oldu. Polis akademisi tarafından ‘Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ’ başlığıyla 

yayınlanan raporda, Rusya’nın tutumu şöyle yer aldı: 

“2002 yılında Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB), FETÖ okullarının Amerikan 

istihbarat teşkilatıyla doğrudan ilişkisi olduğunu, CIA adına Rusya’nın ulusal 

çıkarlarına aykırı olarak istihbarat çalışmalarında bulunduğunu, okullarındaki 

öğretmen ve öğrencilerin de normal öğretmen ve öğrenci dışında bir asker ve 

istihbaratçı motifinde yetiştiğini tespit edip, Rusya Yüksek Mahkemesi 

kararıyla, okulların büyük bir kısmını kapatma kararı vermiştir.” 

 

ÖZBEKİSTAN’DA SUİKASTA KARIŞTI 

Bölgede FETÖ ile mücadele eden ikinci ülke Özbekistan oldu. 1 Eylül 1991’de 

bağımsızlığını ilan eden Özbekistan’da 1992 yılında okul açan FETÖ’nün, yabancı 
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istihbarat teşkilatlarıyla ilişkisi yanında Özbek lider İslam Kerimov’a yönelik suikast 

girişiminde de rolü ortaya çıkmıştı. Özbekistan 2000 yılında FETÖ’nün ülkedeki 16 

okulunun faaliyetlerine son vermiş, Zaman Özbekistan isimli gazetesini kapatarak 

örgüt üyelerini sınır dışı etmişti. Bu durum polis akademisinin raporunda şöyle 

anlatıldı: “1999’da Özbekistan’daki ilk darbe girişiminde Özbek lider İslam 

Kerimov’a karşı gerçekleştirilen suikast girişiminin arkasında FETÖ parmağı 

bulunmasının ardından terör örgütünün okulları kapatılmış ve örgüt mensupları 

sınır dışı edilmiştir. Suikast eylemini gerçekleştirmeye çalışan istihbarat 

elemanlarının bir kısmı da tutuklanıp cezaevlerine konulmuştur. Yani FETÖ ilk 

darbe girişimini esasen Özbekistan’da gerçekleştirmiştir.” 

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ Orta Asya’da birçok şirket ve okul açtı, 

etkinlik sağladı. Ancak 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin Orta Asya’da FETÖ ile 

mücadelesi başladı. Bir sonraki yazımda, Türkiye’nin Orta Asya’daki mücadelesinden 

bir bölümü anlatacağım. 

 

MİT, CIA İLİŞKİSİNİ 1991’DE TESPİT ETTİ 

FETÖ’nün CIA adına çalıştığını Milli İstihbarat Teşkilatı da öğrenmişti. Devlet 

arşivlerindeki 3 Nisan 1991 tarihli, 4104000 esas no’lu ve ‘F.Gülen, CIA 

Bağlantıları’ başlıklı raporda şu bilgiler yer alıyordu: 

“Körfez Savaşı’ndan sonra çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen kişilerin özel 

temaslarla, maksatlı araştırma yaptıkları tespit edilmiştir. Söz konusu şahısların 

ABD, CIA bağlantıları tespit edilmiş, Türkiye’de kendi amaçları doğrultusunda 

kullandıkları Fetullah Gülen ve cemaat bağlantıları ortaya çıkmıştır. CIA 

bağlantılı çalışan cemaat mensupları Türkiye’de araştırma adı altında, istihbarat 

bilgisi toplayan şahıs ve kurumlara maddi, lojistik destek sağlamış(...) sorunsuz 

çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır.” 

FETÖ’nün ön ayak olduğu ve CIA kanalıyla yardım ettiği tespit edilen kişilerin isimleri 

de raporda yer aldı. 
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Sosyalist rejimlerin tortularında 
demokrasi yeşermedi 
Esfender KORKMAZ 

 
09 Ekim 2020 

Sosyalist sosyo-ekonomik sistemlerde halk, dün de bugün de komünist partisinin 
mutlak otoritesi altındadır. Bu sistemler insanlığın demokrasi ve kalkınma imkanlarını 
tıkamıştır... Eğitimli nesiller yetiştirmiş fakat kalkınma sağlayamamıştır. Çünkü 
kaynakları yalnızca harp sanayiine ayırmışlardır. Bunun içinde Sovyetler dağılmış, 
Çin ise piyasa ekonomisi kurallarını uygulayarak revizyona gitmiştir.  

1985 yılında, Uluslararası Maliye Sempozyumu'na katılmak üzere Macaristan'a 
gitmiştik. O yıllarda Macaristan'da kolektif mülkiyet olmasına rağmen her aileye 
ayrıca yarım dönüme kadar özel toprak verilmişti. Kooperatife ait olan tarlalarda 
buğday ekinlerinin boyu bir karış iken, özel tarlalarda yarım metreydi.  

Macaristan'da gördüğüm bu manzara bana mülkiyetin insanın doğasında ve 
egosunda var olduğunu ve hiçbir şekilde, hiçbir sosyo-ekonomik sistem tarafından 
törpülenemeyeceğini gösterdi. 

Komünist rejimlerin demokrasi ve kalkınma önünde en büyük engel olduklarını 
aynı devletten gelen Güney ve Kuzey Kore örneği daha net olarak ortaya 
koymaktadır. 

Rus halkı ve Sovyetler Birliği'ne dâhil olan ülkelerde demokrasi anlayışı, komünizmin 
sürdüğü 70 yıl boyunca tahrip edildi. Sovyetlerde tek parti, komünist parti diktası 
vardı. Tek parti içinde düşünceler, ideolojiler rekabet edemeyince, projeler 
yarışamayınca, geriye parti içi entrikalar kalıyordu.  

Sovyetler Birliği içindeki halklar demokratik dünyadan adeta demir bir perde 
ayrılmıştı. Bunun içindir ki; Sovyetler Birliği'ne Demir Perde denilmiştir. Bu durumlar 
Sovyetlere dâhil olan ülkelerde, hem demokrasi engellendi hem de o ülkelerin 
kalkınması engellendi. 

Rusya, İkinci Dünya Harbi'nden önce Hitler'e destek verdi. Timothy Snyderi Tiranlık 
üzerine kitabında Rusya'nın Hitler'e desteğini şöyle anlatıyor;  

"Sovyetler Birliği, 1939 yazında Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgali sırasında 
Hitlerle ittifaka girerek Kızıl Ordu ile Wehrmact'ı (Almanya'nın silahlı kuvvetleri) 
birleştirdiler. Ancak Polonya Hükümeti onlarla mücadele etmeyi seçti ve Fransa ile 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Büyük Britanya ile anlaşmalar yaptı. Hitler  Sovyetler Birliği'nden aldığı gıda ve yakıt 
yardımı sayesinde 1940 baharında saldırdığı Norveç, Hollanda, Belçika'yı hızlıca 
işgal etti."   

Sovyetler Birliği de Kasım 1939'da Helsinki'yi bombaladı. Norveç'i işgal etti. Estonya, 
Letonya ve Litvanya'yı işgal etti." 

Hitler, Sovyetleri de işgal etmek için 1941'de Sovyet müttefikine karşı harekete 
geçince, Sovyetlerin aklı başına geldi. 

ABD ve İngiltere'nin II. Dünya Savaşı'nda Moskova ile yaptığı müzakerelerin 
tutanaklarında, Stalin'in 1945 yılında Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı talep ettiği ve 
yine Boğazlarda üs istediği yazılıdır. Aynı belgelerde Stalin'in dünyanın çeşitli 
ülkelerinden Ermenileri SSCB'ye getirttiğini ve onları, işgal etmek istediği Doğu 
Anadolu'ya yerleştirmeyi amaçladığını, Doğu Anadolu'yu işgaline haklı zemin 
oluşturma çabası içerisinde SSCB'ye getirttiği Ermenileri kullanmaya çalıştığını 
gösteriyor. 

Stalin'in ölümünden sonra 1953 yılında Rusya Türkiye'den toprak talebi olmadığını 
açıkladı.  

Aslında Ruslar; komünist dikta kurdukları dönemde, diğer milletlere Hitler faşizmi 
kadar zarar vermişlerdir. Hitlerin beş yıl süren zulmünü Ruslar 70 yıl 
sürdürmüştür. İnsanlığın 70 yılını karanlığa gömmüştür. Bunun içindir ki komünist 
partilerin diktası sürdürülemez olmuş ve 1990 ve sonrasında müdahale olmadan, 
komünizm yönetimleri kendi kendini feshetmiştir.  

Öte yandan, Marksist ideolojinin insan refahına hizmet etmesi için, önce demokratik 
karakterde olması gerekir. Bu mümkün değildir çünkü tek partinin ve merkezi 
planlamanın olduğu bir sosyo-ekonomik sistemin özüne aykırıdır. Bunun içindir ki 
Sovyetlerde yaşandığı gibi insanlığın fakirlikte eşitleyen sistemler ortaya çıkmıştır.  

Rusya, 1990 piyasa ekonomisine geçiş sırasında demokrasiye de adım attı. Ancak 
komünist partiden gelen Putin, demokrasinin yolunu kesti. Ayrıca Rusya, geçmişte 
Sovyetlere dahil olan ve Rus etkisinde olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ni de 
kendisine benzetti ve demokrasinin yolunu tıkadı. 
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Dolarda soluksuz yükseliş sürüyor.2014 yılından bu yana Türk lirası Papua Yeni Gine 
parasına karşı bile değer yitiriyor. 
Peki dolar neden yükseliyor? 

Dolardaki yükseliş Perşembe’nin gelişinin Çarşamba’dan belli olması gibiydi.  
Ekonomide yapılan büyük hatalar Türk Lirası’nın Cumhuriyet tarihinin en değersiz 
hale gelmesine neden oldu. 

İşte doları 8 lira seviyesine getiren nedenler: 

FAİZ İNADI 

Düşük faizin enflasyonu da düşüreceği yolundaki inat, Merkez Bankası’nın negatif 
faiz politikasına gitmesine neden oldu. Parasını bankada tutanların enflasyon 
karşısında zarar etmesi yerli yatırımcıların dolara yönelmesine neden oldu. 

GÜVEN YOK OLDU 

Piyasa ve yatırımcıları hükümete güveni kalmadı. Karadeniz’de doğal gaz bulundu 
denildi hemen arkasından zam yapıldı. Ülkede işsiz sayısı 8 milyonu bulurken, 
Gaziantep’de 300 yeni fabrika açılışı yapıldı. 1 gün sonra anlaşıldı ki, fabrikaların 
bazılarının bırakın yeni olmayı 30 yıl önce açıldığı anlaşıldı.  Yine önceki gün açılan 
Kıbrıs su hattının 5 yıl önce açıldığı sadece bazı boruların tamir edildiği ortaya çıktı. 

TİCARET DURDU 

Türk Lirası 2014 yılından beri değer yitiriyor. Kötü ekonomi yönetimi dış güçlere 
bağlandı. Oysa dolar ABD ile ilişkilerin en iyi olduğu dönemde bile yükseldi. Yükselen 
dolar üretimi olmaması ve tüketime dayalı ekonomide ticaretin durmasına neden 
oldu. 

TARTIŞILAN TUİK VERİLERİ 

TUİK’in açıkladığı enflasyon, büyüme ve işsizlik verileri tartışılır hale geldi. Pandemi 
nedeniyle aylardır işyerlerini kapalı ya da yarı kapasite ile çalışmasına rağmen TUİK 
işsiz sayısının azaldığını açıkladı. Yine büyük fiyat artışlarına rağmen  enflasyon 
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beklenenin çok altında gösterilmesi Türk ekonomisine yönelik güvenin tamamen 
sarılmasına neden oldu. 

BAKAN’DAN GAYRİ CİDDİ AÇIKLAMA 

Bakan Albayrak’ın açıkladığı ekonomik programda “dövizdeki artış beni 
ilgilendirmiyor” demesi çaresizlik olarak yorumlandı. 

S-400 OLAYI 

Jeopolitik gerginlikler sürerken, S-400’lerin Samsun’da kurulması ABD ile yeni bir 
gerginlik olarak yorumlandı. 

JOE BİDEN ETKİSİ 

Doların yükselişinin bu kez nedeni Türkiye’nin desteklediği Trump’ın rakibi olan Joe 
Biden’in anketlerde arayı açması. Biden’in Türkiye’ye karşı tavrı bilinen bir gerçek. Bir 
süredir 7.700 seviyelerinde tutunan dolar Biden’in Ayasofya ile ilgili açıklamasıyla 
hızla değer kazanmaya başladı. ABD doları, FED’ in adeta helikopterden para 
savurması nedeniyle tüm para birimleri karşısında değer yitiriyor. Dünyada sadece 
Türk lirası karşısında değer kazanıyor. 

KASIM KORKUSU 

Dolarda bugün yaşanan panik alışların iki bacağı var. Birincisi Kasım ayında Biden’in 
seçilmesi ile Türkiye’ye yönelik yaptırımların artacağı bunun da ekonomide daha da 
bozulmaya yol açacağından korkan şirket ve bankalar döviz borcunu kapatıyor.  
Diğeri ise kendini korumaya çalışan vatandaşların alımı. 

Merkez Bankası’nın faizleri enflasyonun altına çekmesi dengeleri bozdu ve paranın 
dövize yönelmesine neden oldu. Bir başka dövize yönelim ise ekonomi yönetiminin 
bilinçsizce ihtiyaç ve konut kredisi faizlerini düşürmesi oldu. Elde kalan konutları 
satan müteahhitler yeni proje yerine parayı dövize yatırdı. Hükümet bu yanlış kredi 
politikasıyla kendi ayağına sıkmış oldu. Bu karardan 1 ay sonra döndü ama 
ortalıklara saçılan para dövize gitti. 

ŞİMDİ NE OLACAK? 

Türk lirasındaki değer kaybı birkaç gün sonra sakinleşse bile Kasım ayı ABD seçim 
sonucu ile yükselmeye devam edecek. Çünkü Joe Biden’in seçilmesiyle Halk bankası 
ve S-400 yaptırımları devreye girebilir. Girmese bile bu beklenti ile kasım ayında Türk 
lirasını sıkıntılı günler bekliyor. 
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İbrahim Kahveci 

Değerlerimiz! 

Başkanlık Referandumuna çok karşı çıkmıştım. Bunu sürekli tekrar ediyorum, çünkü 
o günlerde ne kadar söylenebilecek söz varsa söylemiştim. 
Ve maalesef beklediğim bütün yıkımları yaşıyoruz. İki şey çökecek demiştim: 

1-Devlet 

2- İnanç dünyamız 

Bugün ikisi de büyük yara almış durumda. 

Ortalıkta din adına oluşan atmosferi bir soluyun derim. Devletin kurumsal işleyişindeki 
çöküşten hiç bahsetmiyorum. 

Kaybettiğimiz değerler o kadar yüksek ki... Hasan Basri Akdemir ile TV5’te “Ekonomi 
ve Ötesi” adlı programı yapıyoruz. Bu programlarda nerede ise bir yıldan uzun 
süredir bir şeyi sürekli tekrar ediyorum: 

“Ülkeyi yöneten siyaset ne yapıyorsa, söyleminde tam tersini açıklıyor.”  

Yönetim ‘doğu’ diyorsa siz anlayın ki ‘batı’. Yönetim ‘beyaz’ diyorsa siz anlayın ki 
‘siyah’. 

Yani perdenin arkasında her ne yaşanıyorsa perdenin önünde tam tersi söyleniyor. 
Hatta Türkiye’nin gerçek durumunu anlamak istiyorsanız sözlerin tam tersini alın ve 
olanı anlayın. 

Dün Deva Partisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu cümleleri 
kullandı: “Mümin alçak gönüllüdür. Mümin kul hakkı yemez. Mümin bu ülkede yatağa 
aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz. Bir insanın söylemi ile eyleminin örtüşmesi 
gerekiyor. Söylemi farklı, yaşam tarzı farklı ise orada RİYA vardır, ikiyüzlülük vardır.” 

*** 

Ülkemiz maalesef varlık içinde yokluk çekiyor. 

Yönetimde liyakat gittikten sonra sorunlar arttıkça artıyor. Yapısal bozulma henüz 
sahneye çıkmadı bile. 
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Bütün mesele “toparlayabilecek miyiz?” sorusunda yatıyor. 

Mesele sadece ekonomi değil; sadece devlet de değil. Toplumsal olarak fay 
hatlarımız o kadar gerildi ki; asıl bunu toparlayabilecek miyiz? 

*** 

Kaybettiğimiz değerlerin maddi kısmından biraz da bahsetmek istiyorum. 

Bir dönem dünyanın en değerli şirketler sıralamasına bile girecek noktadaydık. 
Bugün bazı şirketlerimizin değer kaybına bakalım: Akbank’ın değeri şu an itibari ile 
3,5 milyar $ ediyor. Oysa 2010 yılında bu değer 25 milyar dolardı. Garanti Bankası 
ise 22 milyar dolardan 3,7 milyar dolara eridi. İş Bankası ise 19 milyar dolardan 3,2 
milyar dolara geriledi. 

Ortada çok ciddi değer kayıplarının yaşandığı bellidir. Bir zamanlar bu bankalarımızın 
1/3 büyüklüğündekileri bu fiyatların üzerine satabiliyorduk. 

Aslında değerlerimizi yitirirken bunun sadece maddi olmadığını ifade etmeye 
çalışıyorum. Maddi ve manevi olarak değer kaybediyoruz. 

Maddi değerler belki bir noktada yerine konulabilir elbette; ama ya manevi 
değerlerimiz? 

Ülkede kamunun lüks ve itibarlı hayatı ile Milletin yoksulluğu hiç bu kadar ayyuka 
çıkmış mıydı? 

Makam araçları, özel odaları, lüks donanımlar... 

Milletin bağrından çıktıktan sonra Millet ile bu kadar ayrı düşmek gerçekten izaha 
muhtaç bir durum. 

Söylemlerin dini motifler içermesi ile “yoksulluğa sabrın dini bir unsur olması” nasıl 
dile getirilebilir? 

Çok acı dönemler yaşıyoruz. 

Bu sorun bireysel bir tarz değildir. Kamunun Milletten kopuşunun göstergesidir. Ama 
Millet buna rağmen hala umutla bir paket çay kapma yarışındayken, kredi vermeye 
devam ediyor. 

Sahi, Milletin verdiği kredinin vadesi ve faizi yok mu? 

Umarım bunu da aklımızdan çıkartmayız.    
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09 Ekim 2020, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Türkiye’yi her türlü iç ve dış 
saldırıya karşı koruyabilen yönetime 
sahibiz 
 

İç ve dış güvenliğe öncelik veren ve bu alanlarda dünya ölçüsünde başarılı olan bir 

yönetimi hiç aksatmadan demokratik seçimle işbaşında tutmak, bilinçli bir topluma 

özgü başarıdır... 

 

Tablo ortada 

Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar gibi üç kriz bölgesinin tam merkezinde bulunan 

Türkiye'nin yaşadıklarını hiç unutmayalım. 1984'te başlayan PKK terörü ve daha 

sonra Irak ile Suriye'den bize yansıyan diğer terörist akımları Suriye'deki iç savaş 

izledi. Bu dönemlerde hem Yugoslavya'daki iç savaşa hem de Bulgaristan'daki 

Türklere karşı uygulanan politikalara tanık olduk. Sovyet İmparatorluğu'nun çöküp 

dağılmasının Azerbaycan'a nasıl yansıdığının sonuçlarını bugün Ermenistan'la 

savaşta görüyoruz. 

 

Dış tehditler 

Türkiye'ye dönük dış kaynaklı tehditler hiç bitmedi. FETÖ'nün içerideki eylemlerini 

Amerikan destekli 2016 darbe teşebbüsü izledi. Sözde Arap Baharı'nın bölgedeki 

yansımaları, Mısır demokrasisinin Sisi darbesine kurban edilmesine kadar 

dayanmadı mı? Sonuçta şu anda Irak da Libya da bölünmüş ülkeler konumundalar. 

Suriye ise bir başka perişan ülkedir. 

 

Başardık 

İşte Türkiye'de Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti yönetimi, Türkiye'yi bu 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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coğrafyanın acı kaderinin dışında tutmayı başardı... Tabii ki her şey mükemmel 

değildir. Örneğin dış kaynaklı komplolar ekonomiyi vururken, bunların üzerine bir de 

koronavirüs salgını ile gelen ekonomik yıkıntılar yaşandı. Ama yine de Türkiye'nin alt 

ve üst yapısını yenileyen büyük yatırımlara hiç ara verilmedi. 

 

Kıymet bilelim 

Söylemek istediğim ortada... Türkiye sahipsiz ve kaderine terk edilmiş bir ülke değil. 

Yarına dönük hedefleri de iç ve dış güvenliğine ilişkin kararlılıkları da var. Bu 

tablonun kıymetini bilmeliyiz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ülkeleri ile bizi farklı 

kılan şey işte bu kararlılığımızdır. Ve bu durum gerçek zenginliğimizdir. 
 


