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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla
Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
3103)
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3104)
–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “OSB TM-Gölköy DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3105)
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “TUV KÖK-Dikmen KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3106)
–– 380/154 kV Çınar 380 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3107)
–– Karayel Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Amasya İlinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3108)
–– Ömerli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3109)
–– Malatya İli, Battalgazi ve Kale İlçeleri Sınırları İçerisinde İnşa Edilmekte Olan Afet
Konutlarına Ulaşımı Sağlayacak Bağlantı Yolunun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3110)
–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:
3111)
–– 26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan “Açık Stok Sahası
Olarak Kullanılmak Üzere” İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
3112)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 3113)
–– Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3114)
–– Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak
Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3102)
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–– Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği
–– Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik
–– Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM
– 2020/8)
–– Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2020 Tarihli ve 2017/18196 Başvuru Numaralı Kararı

3

22.10.2020

Tarım Kredi, çiftçiden 2,5 milyar
liralık alım hedefliyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), yılın 9 aylık döneminde
çiftçi ortaklarından 1 milyar 600 milyon liralık ürün alırken, yıl sonu
hedefini 2,5 milyar liralık alım olarak belirledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum
olarak tarımsal girdileri sağlama noktasında ciddi bir kabiliyetleri olduğunu söyledi.
Başta gübre ve tohum olmak üzere ilaç, yem ve diğer tarımsal girdilerde çiftçi
ortakların ihtiyaçlarını ve bunun finansmanını karşıladıklarını belirten Poyraz, üretilen
ürünlerin pazara taşınması noktasında da çiftçilere yardımcı olduklarını bildirdi.
Poyraz, yaklaşık 300 çeşit ürünü çiftçi ortaklardan alıp pazara taşıdıkları bilgisini
vererek, "Son 3 yılı karşılaştırdığımızda, 2018'de 9 aylık döneme baktığımızda
ortaklarımızdan aldığımız ürün tutarı yaklaşık 540 milyon lira civarındayken 2019'un
aynı döneminde bu rakam 880 milyon liraya çıktı. Bugün itibarıyla bu yılın 9 aylık
döneminde rakam 1 milyar 600 milyon lirayı geçti. Bu sene kendimize 2,5 milyar
liralık bir hedef koyduk. 2 milyar liralık eşiği inşallah geçeceğiz." diye konuştu.
Geçen yılın tamamında toplam 1 milyar 250 milyon liralık alım yaptıklarını anımsatan
Poyraz, şu değerlendirmede bulundu: "Burada esas amacımız, bir taraftan
üreticimizin malını değerinde alıp pazara taşırken öbür taraftan da kendi şirketlerimiz
uhdesinde açtığımız marketlerimize ve anlaşmalı olduğumuz yaklaşık 29 bin markete
bu ürünleri taşıyarak piyasada üretici ile tüketici arasında bir bağ kurmak. Belli
oranda gücümüz nispetinde regülasyon sağlama ve daha da önemlisi doğal, kaliteli
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ürünleri en makul fiyatlarla tüketiciye ulaştırma gayreti içindeyiz. Buna devam
edeceğiz. Burada kendimize hedef olarak 5 milyar lira rakamını koyduk. Birkaç yıl
içinde rakam buralara taşınacak."
"Ürün alımlarında çiftçi mağdur edilmiyor"
Poyraz, piyasada zaman zaman fiyat dalgalanmaları olabildiğine işaret ederek, Tarım
Kredi'nin ürün alımı yaparken sözleşmelere bağlı kalarak çiftçiyi mağdur etmemeye
gayret gösterdiğini dile getirdi.
Geçen yıl salçalık domates sözleşmeleri imzaladıklarını hatırlatan Poyraz, şunları
kaydetti: "Geçen sene bu domateslerin kilogramını 57 kuruştan alma taahhüdünde
bulunduk. Bu sene tabi yaşanan sıkıntılardan dolayı fiyatlar bir dönem 33 kuruş
bandına düşmüş olmasına rağmen biz sözleşmemizdeki fiyatın arkasında durduk.
Zarar etme pahasına 57 kuruştan sözleşmelerimizdeki ortaklarımızdan üretilmiş
ürünün tamamını piyasadan çektik."
Sözleşmeli alımların dışında da Ürün İhtisas Borsası fiyatlarının altına inmediklerini
vurgulayan Poyraz, mümkünse bu fiyatın da bir miktar üzerinden alım yapmaya
gayret ettiklerini sözlerine ekledi.
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Tarımsal girdi fiyatları, ağustosta
yüzde 8,11 arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 8,11, aylık yüzde 1,43 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustos ayında yüzde 1,43 artış
gösterirken, yıllık bazda artış oranı yüzde 8,11 oldu.
TÜİK verilerine göre, Tarım-GFE (2015=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde
1,43, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,43, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 8,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,12 artış gösterdi.
Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi
yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,66 artış
gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi
yüzde 7,50, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 11,92 artış
gösterdi.
Yıllık en fazla azalış yüzde 7,63 ile veteriner harcamalarında
Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup ise
yüzde 2,12 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en
fazla artış sırasıyla yüzde 21,82 ile makine bakım masrafları, yüzde 10,37 ile hayvan
yemi ve yüzde 9,73 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.
Aylık en az artış yüzde tohum ve dikim materyalinde
Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise
yüzde 0,58 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,95 ile diğer mal ve hizmetler oldu. 2020
Ağustos ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,01 ile makine
bakım masrafları, yüzde 3,61 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,58 ile bina bakım
masrafları oldu.
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Damızlık küçükbaş yatırımlarına
yüzde 85 hibe
Hayvancılık yatırımlarına, yatırım konularına göre yüzde 50 ile yüzde 100
arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek.

Hayvancılık Yatırımlarını Desteklemesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Belirlenen kriterleri taşıyan hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 100 arasında
değişen oranda hibe desteği sağlanacak.
İpekböcekçiliği yatırımlarında, besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ile
dut bahçesi tesislerinde hibe oranı yüzde 100 olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
belirleyeceği illerdeki damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarında ise hibe oranı yüzde
85 olarak belirlendi.
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TİM Başkanı Gülle: Suudi
Arabistan'da ticaret siyasete alet
ediliyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türk ürünlerine "yarı
resmi boykot" uygulanan Suudi Arabistan'da ticaretin siyasete alet
edildiği söyledi.

6. Uluslararası Taş Kongresi’nin tanıtımı kapsamında düzenlenen online toplantıda
konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, maden sektörünün
büyümesi ve gelişmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Sektörün Çin pazarında yaşadığı sorunlarla yakından ilgilendiklerini, bu süreçte tüm
dünyayı etkisi altına alan pandeminin gündeme girdiğini aktaran Gülle, "Pandemi
sürecinin de altından kalkarak sektörümüzün ihracatta yeniden iyi yerlere gelmesi
adına çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.
Geçen yıl doğal taş sektörünün 1,86 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini
anımsatan Gülle, şunları kaydetti:
"Bu sene sıkıntılar malum. Suudi Arabistan, doğal taş ihracatımızda önemli bir pazar.
Buradaki Türk mallarına boykot faslı da bizim işimizi etkileyen önemli faktörlerden
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birisi oldu. Konunun siyaseten olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef ticaret, siyasete
alet ediliyor. Halbuki siyasetin amacı ticareti kolaylaştırmak ve iki tarafın kazanacağı
platformları yaratmaktır, oysa tam tersi yapılıyor."
"Doğal taşta işlenmiş ürün ihracatı arttı"
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ise Kovid-19 nedeniyle blok
ihracatında düşüş görülmesine rağmen işlenmiş ürünlerde yükselişler
gözlemlediklerini söyledi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da sektörün birlik olmasının
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
6. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Ege
Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz
İhracatçılar Birliği ve İZFAŞ ortaklığında 23-26 Mart 2021 tarihlerinde 27. MARBLE
Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek.
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İkinci çeyreğe göre net kârda düşüş
bekleniyor
Bankacılık sektöründe bilanço dönemi 26 Ekim’de açılıyor. Analist
raporlarında üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre bankacılık sektörü net
kârında en az yüzde 5 düşüş beklentisi öne çıkıyor.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler için bilanço sezonu açılıyor.
Bankacılık dışı sektörlerde bugün Tav Holding, Tekfen Holding ve Erdemir’in
bilançolarıyla başlayan sezon bankacılık sektöründe ise 26 Ekim’de Yapı Kredi
Bankası ile açılacak. Bankaların finansallarını açıklaması için son tarih 19 Kasım,
şirketlerin bilanço açıklama son tarihi konsolide olmayan şirketler için 30 Ekim ve
konsolide olan şirketler için 9 Kasım olarak belirlendi. Bankacılık sektöründe
yavaşlayan kredi büyümesi ve yükselen risklere yönelik ayırdıkları karşılıklar ve
özellikle kamu bankalarında kambiyo zararları nedeniyle yüksek net ticari zarar
öngörüleri nedeniyle kârlarında ikinci çeyreğe göre tek haneli düşüş beklenirken yıllık
olarak analizler yüzde 38 net kâr artışında ortaklaşıyor. Üçüncü çeyrekte ikinci
çeyreğe göre en iyi kâr artış performansını Yapı Kredi Bankası’nın en yüksek
daralmayı ise Halkbank’ın göstermesi bekleniyor.
Garanti Yatırım’ın raporunda bankacılık sektörünün üçüncü çeyrek net kârının ikinci
çeyreğe göre yüzde 9 daralması ve 6.5 milyar lira civarında olması beklentisi yer aldı.
Rapora göre geçen yılın aynı çeyreğine göre ise net kârda yüzde 38 artış görülebilir.
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Raporda bankaların bu dönemde özkaynak kârlılığının ise yüzde 10,5 olması
öngörüsüne yer verilirken üçüncü çeyrekte öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:
“Daralan kredi-mevduat makası ve artan swap maliyetleri neticesinde çeyreklik 40
baz puan daralan net faiz marjı, kredi büyümesinde yavaşlama, takibe dönüşüm
oranının azalması ancak karşılık giderlerinin özellikle Grup 2 krediler ve kur etkisi ile
artması.” Garanti Yatırım, Yapı Kredi, İşbank ve TSKB’nin görece daha güçlü marj,
kontrollü swap maliyeti yönetim stratejileri ve pozitif ticari işlemler kârı ile çeyreklik
anlamda olumlu ayrışmasını bekliyor.
Vakıf Yatırım raporunda ise bankaların üçüncü çeyrekte yüksek seyreden risk
maliyetlerinin net kârlılıktaki artışı sınırlayacağı beklentisi yer aldı. Raporda,
bankaların 2020 yılı üçüncü çeyrekte net kârının, önceki çeyreğe göre yüzde 3,6
düşüş, yıllık bazda ise yüzde 28,6 artış göstermesini beklendiği kaydedilirken şöyle
denildi: “Üçüncü çeyrekte artmaya başlayan fonlama maliyetlerinin bankaların kredimevduat makasına sınırlı düşüş getirmesini beklemekle birlikte, bu düşüşün
dördüncü çeyrekte daha belirgin hale gelmeye başlayacağını değerlendiriyoruz.
Genel olarak üçüncü çekirdek gelirlerde beklediğimiz artışa karşın, temkinli
duruşlarını sürdüren bankaların karşılık giderlerinde çeyreksel yüzde 35,9 yükseliş
tahmin ediyoruz, bunun da bankaların net kârlılıklarındaki artışı baskılayacağını
değerlendiriyoruz.” Vakıf Yatırım da net kârını en çok artırmasını beklediği bankayı
Yapı Kredi olarak belirtirken üçüncü çeyrekte artmasını bekledikleri net ticari zarar
nedeniyle Halkbank’ın net kârı en fazla gerileyen banka olacağını değerlendirdi.
Kamu mevduatta daha hızlı büyüyebilir
Tacirler Yatırım’ın raporunda ise net kâr rakamının, çeyreksel bazda yüzde 5
azalması ve yıllık bazda ise yüzde 38 artma beklentisi bulunuyor. Raporda, özel
bankaların net kârının çeyreksel bazda yüzde 10 artmasını ancak kamu bankalarının
net kârının ise çeyreksel bazda yüzde 43 azalması tahmin edildi. Kredi büyümesinin
çeyreksel bazda yüzde 9 olarak gerçekleşmesini bekleyen Tacirler Yatırım’ın
raporunda kamu ve özel bankalarının kredi büyümesinin, sırasıyla, yüzde 10 ve 9
olarak gerçekleşmesi öngörüldü.
Şeker Yatırım raporunda ise bankacılık sektörünün net kârında çeyreksel bazda
yüzde 5,3 daralma yıllık bazda yüzde 38 artış beklentisi yer aldı. Raporda TL kredi
büyümesinde önemli ölçüde yavaşlama, kamu mevduat bankalarında sektör üstü TL
mevduat büyümesi beklentisi bulunurken zayıflayan kredi getirilerine ve fonlama
maliyetlerindeki artışa paralel olarak TL kredi-mevduat makasında 100 baz puan
daralma, düzeltilmiş net faiz marjında 33 baz puan zayıflama öngörüldü. Raporda
şöyle denildi: “Ticari zarar rakamında kamu bankaları kaynaklı 3.8 milyar lira
seviyesinde rekor yüksek seviye bekleniyor. Serbest karşılıklar, diğer karşılıklardaki
artış ve ihtiyatlı tutum nedeniyle yüksek seyreden karşılıklar yaşanacak.”
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Döviz açık pozisyonu olanlarda net kâr baskılanacak
Bankacılık dışı sektörlerde ise pandemi ve normalleşme döneminin etkileri görülecek.
Analist raporlarında döviz açık pozisyonu olan şirketlerin TL’deki değer kaybı
nedeniyle net kârları üzerinde olumsuz etkiler öne çıkarken otomotiv, beyaz eşya ve
gıda şirketlerinin çok daha iyi performans göstereceği belirtiliyor. Çeyreksel bazda da
ikinci çeyrekteki talepteki düşük baz etkisinin de bilançolara olumlu yansıdığı belirtilen
raporlarda ihracatçı şirketlerin de TL’deki değer kaybından yararlandığı kaydedildi.
Garanti Yatırım araştırması kapmasındaki sanayi şirketlerinin net kâr rakamları, yıllık
bazda kur farkı giderlerinin etkisiyle yüzde 48 azalmasını bekliyor. Vakıf Yatırım
raporunda da dayanıklı tüketim, otomotiv ve cam sektörlerinde güçlü, havacılık ve
demir-çelikte zayıf sonuçlar beklendiği yer aldı. Araştırma kapsamlarında yer alan
finans dışı şirketlerin üçüncü çeyrek döneminde satış gelirlerinde yıllık yüzde 11
yükseliş öngörürken, net kârlılık tarafında yüzde 36 daralma beklentisi öne çıkan
Vakıf Yatırım raporunda uçuş kısıtlamalarının ardından iyileşme görülse de trafik
verilerindeki zayıflığa bağlı olarak havacılık sektörü şirketlerinin net zarar açıklamaya
devam edecekleri ifade edildi.
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‘Girişimci ve yatırımcımızın
yanındayız’
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Fonu’nun, bölgesel
kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermek amacıyla
girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi. Albayrak,
Twitter hesabından, “#YEPHedeflerSonuçlar” etiketiyle paylaşımda
bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Fonu’na ilişkin açıklamalar yaptı.
Albayrak, “Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız. Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve
inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen ‘Kalkınma Fonu’ girişimcilerimizin ve
yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam” ifadelerini
kullandı.
Albayrak’ın paylaşımında fona ilişkin bir de video yer aldı. Videoda,
Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye
Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen Kalkınma Fonu sayesinde
girişimciyi, yatırımcıyı desteklemenin ve yüksek katma değerli teknolojik üretim için
maddi zemin hazırlamanın hedeflendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: “Bakanlık
tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2018’den itibaren yeniden
yapılandırıldı. Yeni yapılanma sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde
stratejik öneme sahip sektörlerin ve girişim ekosisteminin gelişmesine destek
sağlayacak olan Türkiye Kalkınma Fonu hayata geçti. Bölgesel Kalkınma Fonu ve
Teknoloji İnovasyon Fonu olarak iki farklı alana destek vermeyi hedefleyen Kalkınma
Fonu yenilikçi yatırımlar için devreye alındı. Bu iki alanda toplam 750 milyon lira
kaynak oluşturuldu.”

13

22.10.2020

MB'nin repo ihalesinde faiz %13,31
oldu
Merkez Bankası (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo
ihalesinde ortalama yüzde 13.31 basit faizle 10 milyar TL verdi.

Merkez Bankası (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde
basit getiri geçen hafta yükseldiği, bankanın faiz koridorunun en üstünde bulunan
yüzde 13.25 seviyesindeki GLP faizinin birkaç baz puan üzerinde oluşmaya devam
etti.
TCMB'nin 18 Kasım vadeli repo ihalesine 38.52 milyar lira teklif geldi.
TCMB fonlama kompozisyonunu, sıkılaştırma yaparak TL'yi ve dolayısıyla enflasyonu
sınırlamak adına kullanılıyor. TCMB'nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı
şimdilik yüzde 13.25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.
Geleneksel ihalelerde yüzde 13.31'e ulaşan yükseliş ise ortalama fonlama maliyetine
kademeli olarak yansımaya devam ediyor.
Ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 8 baz puan daha yükselerek yüzde 12.47'a
çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altında idi. Bu 500 baz
puanlık bir sıkılaştırma anlamına geliyor.
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Global Ports, Antalya Limanı işletme
hakkını Katarlılara devrediyor
Global Ports Holding, Antalya Limanı'nın işletme hakkını 140 milyon
dolar karşılığında Katarlı QTerminals WLL'ye satmak için anlaştığını
açıkladı.

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, portföyünde bulunan
Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in devri için Katar merkezli ticari liman
işletmecisi QTerminals ile hisse satım sözleşmesi imzaladı. Gerekli onayların
alınmasının ardından gerçekleşecek satışın toplam bedeli ise 140 milyon dolar
olacak.
Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Kutman, Port Akdeniz’in QTerminals’e devrinin zaten güçlü olan Türkiye ve Katar
ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını kaydetti. Kutman, satış işleminin
tamamlanması ile birlikte Global Ports Holding’in, stratejisi doğrultusunda kruvaziyer
odağının daha da arttığını söyleyerek, “Kruvaziyer operasyonları COVID-19
pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun
vadede önemini koruyor. Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için
önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.
Kutman, portföylerindeki iki ticari limanından diğeri olan Port of Adria Karadağ için de
satış kararı alındığını ve görüşmelere başlandığını açıkladı.
Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals ile 140 milyon dolar değerinde
hisse satım sözleşmesi imzalayan Global Ports Holding, gerekli onayların
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alınmasının ardından devri tamamlayacak. Global Ports Holding’in bu satıştan elde
edeceği nakit girişi, kapanış gününde Port Akdeniz’in net borç durumu ile satış
işlemine ilişkin giderler ve vergilere göre kesinleşecekken, QTerminals bedelin küçük
bir kısmını kapanış işleminden 12 ay sonra ödeyecek.
"İki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak"
Katar’ın dünya ticaretine açılan kapısı Hamad Limanı’nda konteyner, genel kargo,
RORO, canlı hayvan ve açık deniz tedarik hizmetleri sunmak üzere Mwani Qatar (%
51 hissedar) ve Milaha (% 49 hissedar) tarafından ortaklaşa kurulan QTerminals,
Katar'ın ithalat ve ihracatından, deniz ticaretini sağlamaktan, yerel ve bölgesel olarak
ekonomik büyümeyi teşvik etmekten sorumlu.
Global Yatırım Holding (GYH) ve Global Ports Holding (GPH) Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kutman, Port Akdeniz’in QTerminals’e devrinin zaten güçlü olan
Türkiye ve Katar ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını kaydederek, tüm yerel,
bölgesel ve hükümet paydaşlarının anlaşmayı sıcak karşılayacağını beklediğini ifade
etti.
"Port of Adria Karadağ için de görüşmelere başlandı"
Mehmet Kutman, satış işleminin tamamlanması ile birlikte Global Ports Holding’in
stratejisi doğrultusunda kruvaziyer odağının daha da arttığını söyledi. Portföylerindeki
iki ticari limanından diğeri olan Port Of Adria Karadağ için de satış kararı alındığını ve
görüşmelere başlandığını açıklayan Kutman, kruvaziyer operasyonları Covid-19
pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizminin uzun
vadede önemini koruduğunu anlattı.
Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesinin
sektörün geri dönüşü açısından cesaret verici olduğunu belirten Kutman, “Bu
dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları
değerlendirmeye devam ediyoruz. Port Akdeniz 2006 yılından beri GPH'nin ayrılmaz
bir parçası ve yıllar içinde Grubun başarılı gelişiminde çok önemli bir rol oynadı.
Bununla birlikte, kruvaziyer limanı pazarında büyümemize devam ederken, Port
Akdeniz yönetiminin öncelikli olarak ticari liman pazarına odaklanan bir
organizasyona geçmesinin zamanı geldi. Önde gelen bir küresel ticari liman
işletmecisi olarak QTerminals'in Port Akdeniz için ideal bir yuva olacağını ve tüm
yerel paydaşların önümüzdeki yıllarda limanın QTerminals yönetiminden
faydalanacağına inanıyorum” dedi.
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan
ABD'nin S-400 çıkışına tepki
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin NATO Büyükelçisi Hutchison'ın,
"Ankara S-400'lere sahip olmak için çok şey feda etti" açıklamasına
cevap verdi. Akar açıklamasında, "S-400'ler NATO komuta sistemine
dahil edilmeyecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey
Hutchison'ın Sinop'ta yapılan S- 400 test atışıyla ilgili açıklamalarına cevap verdi.
Akar, "Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontroller yer
almaktadır. Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir
faaliyettir." dedi. Akar ayrıca, "S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına
entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumluluklarını
yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:
Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması
gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye
tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır
S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.
(Yunanistan’ın elinde bulunan Rus S-300’ler) “S-400’ler milli sistemde müstakil
olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi
kullanılacaktır.
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Tek. transferi,ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD’den Patriot
hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin
vermiyor’ gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.
ABD'DEN SERT AÇIKLAMA: BU DURUM NATO İÇİN SIKINTILI
ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin S-400’leri demesiyle
ilgili “Bu gelişmeler hiç iyi değil” yorumunda bulundu. Hutchison, ABD ve NATO'nun
Türkiye'nin S-400'leri satın alacağını duyurduğu 2017'den itibaren bunu önlemek için
“çok yoğun çaba harcadığını” söylemişti.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Hutchison, “Rusya'dan füze savunma sistemi
almak ve bunu NATO ittifakımızın içine sokmak… Bu bir kırmızı çizgi. Bunda şüphe
yok” ifadelerini kullanmıştı.
“ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK”
Büyükelçi Hutchison, “Biz, tüm NATO ittifakımızla birlikte Türkiye'yi, hasım olarak
kabul ettiğimiz Rusya'dan füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmek için elimizden
gelen her şeyi yaptık. Rusya'dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO
ittifakımızın içine sokmak… Bu bir kırmızı çizgi. Bunda şüphe yok” diye konuşmuştu.
“ANKARA, ÇOK ŞEYİ FEDA ETTİ”
“Ankara'da bir Rus füze savunma sistemine sahip olabilmek için çok şeyi feda ettiler”
diyen Amerikan Büyükelçisi Hutchison, “Biz, onları ittifakımıza bağlı kalmaları
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konusunda ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz. Egemenlik meselelerini Rus füze
savunma sistemine el uzatmadan çözümlemeye çalışmaya ikna edemediğimiz için
çok mutsuzuz” demişti.
TESTLERİN SİNOP'TA YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Sinop'a gönderilen S-400 hava savunma sistemlerinin geçtiğimiz hafta test edileceği
öne sürülmüştü. Geçtiğimiz hafta Sinop'tan gelen ilk görüntülerin ardından test
atışının yapıldığı iddia edilmişti.
S-400 hava savunma sistemi geçtiğimiz günlerde konvoy halinde Sinop'a sevk
edilmişti.
SİNOP HAVA SAHASI KAPATILMIŞTI
Türkiye, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış
eğitimi gerekçesiyle 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı hususunda
bilgilendirmede bulunmuştu.
NOTAM'da, Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken,
"Füze atışı yapılacaktır" ifadesi de bulunmuştu.
Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in Sinop bölgesi için biri atış eğitimi, diğer
ikisi ise askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etmişti.
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri 10 gün
önce test için Sinop'a getirilmişti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Azerbaycan'la ilgili herkesin
merak ettiği o soruya yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'la savaşan Azerbaycan'ın
Türkiye'den talepte bulunması halinde askeri destek sağlanacağını ve iki ülke
arasında anlaşma olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Dağlık
Karabağ kriziyle ilgili soruları da yanıtladı.
Sunucu Ahmet Hakan'ın Azerbaycan'ın asker talep etmesi durumunda Türkiye'nin bu
talebi karşılayıp karşılamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Türkiye ile Azerbaycan arasında zaten askeri işbirliği anlaşması vardır. İhtiyaç
olur ve Azerbaycan'ın böyle bir daveti olursa zaten bunu açıktan yapar Türkiye.
Bununla ilgili net kararımızı da zaten cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk
günden ifade etmiştir. Dolaylı yollara gitmesine gerek yok Türkiye'nin, buna
ihtiyacı da yok. Azerbaycan'ın da buna ihtiyacı yok."
2010'DA İMZALANDI
Oktay'ın sözünü ettiği askeri işbirliği anlaşması ise, 2010 yılında imzalandı. Ardından
Türkiye'den Azerbaycan'a silah ve askeri teçhizat ihracatı, teknoloji transferi
kapasitesi artırıldı.
İki ülke orduları, her yıl düzenli ortak tatbikatlar da düzenledi.
Bu kapsamda silahlı kuvvetlerin yakın işbirliği geliştirmesi için atılacak adımlara da
yer veriliyor:
Tarafların savunma ihtiyaçları ve güvenliği için savunma amaçlı ürünlerin ve madditeknik araçların sağlanması,
Savunma amaçlı ürünlerin tasarlanması ve üretimi,
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Savunma amaçlı hizmetlerin sağlanması,
Ortak askeri tatbikatların ve savunma hazırlığı ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
Silahlı kuvvetler için uzmanların yetiştirilmesi,
Silahlı kuvvetlerin lojistik desteğinin sağlanması.
16 Ağustos 2010'da, Bakü'de iki ülke arasında imzalanan "Stratejik Ortaklık ve
Karşılıklı Yardım Anlaşması"nda iki ülkeden herhangi birinin toprak bütünlüğünün
korunması gerektiği hallerde işbirliği yapılacağı yazıyor:
"Taraflardan biri, bir üçüncü ülke veya bir grup ülke tarafından silahlı saldırı
veya askeri tecavüze maruz kaldığında, Taraflar, BM Şartının 51. maddesinin
tanıdığı bireysel veya ortak meşru savunma hakkının hayata geçirilmesi için
askeri imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması da dahil mevcut olanakları
çerçevesinde gerekli bütün önlemlerin alınması amacıyla birbirine karşılıklı
yardımda bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır. Bu yardımın biçimi ve
kapsamı taraflarca acilen belirlenecektir."
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Külliye'ye zamlı bütçe:
Cumhurbaşkanı'nın maaşı da artıyor
Meclis'e sunulan 2021 bütçesi teklifine göre; Külliye ve bağlı kurumların
toplam bütçesi 4.3 milyar TL’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık maaşı
da yüzde 8.3 artışla 88 bin TL’ye yükselecek. Teklife göre, Külliye'ye 47
yeni araç da alınacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan (TBMM) 2021 bütçesi
teklifine göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve bağlı kurumların toplam bütçesi 4.3
milyar TL’ye yükseltilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı da
yüzde 8.3 zam yapılacak. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin TL’ye
yükselmiş olacak. 2020’nin ilk altı ayında kullanılmayan Cumhurbaşkanlığı’nın dış
politika bütçesi, 2021’de yüzde 50 artışla 1.5 milyar TL olarak belirlendi. Külliye’ye 47
yeni araç alınmasının planlanması da dikkat çekti.
2021 Merkezi Yönetim Bütçesi, TBMM’de görüşülmeye başlandı. TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunduğu 2021 Yılı
Bütçe Teklifi’ne göre; Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlar için ödenekler toplamı
2021’de 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak belirlendi. Ödenekler, 2022 için 4 milyar
255 milyon 329 bin TL, 2023 yılı için ise 4 milyar 517 milyon 766 bin TL olarak
hesaplandı.
KULLANILMAYAN BÜTÇEYE YÜZDE 50 ARTIŞ
Bütçeye göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için 2021 yılında 1 milyar 693 milyon TL,
Bilgi ve İletişim için 96.6 milyon TL, finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık için
30.2 milyon TL, istihdam için 72 milyon TL, sanayinin geliştirilmesi, üretim ve
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yatırımların desteklenmesi için 190 milyon TL, şehircilik risk odaklı bütünleşik afet
yönetimi için 185 milyon TL, yönetim ve destek programı için de 287 milyon TL
ödenek planlaması yapıldı. 2020’de 1 milyar TL bütçe ayrılan ve haziran ayına kadar
hiç harcama yapılmayan dış politika kalemine, 2021 için 1.5 milyar TL bütçe ayrılması
dikkat çekti.
ERDOĞAN'A YÜZDE 8.3 ZAM
Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı da 2021’de
zamlanacak. “Cumhurbaşkanı Ödeneği” kaleminde 2020’de 12 ay için 975 bin TL
olan maaş toplamı, 2021’de 1 milyon 56 bin TL’ye yükselecek. Erdoğan’ın maaşı,
2021’de yüzde 8,3 artarak aylık 88 bin TL’ye yükselecek.
KÜLLİYE'YE 47 YENİ ARABA
Cumhurbaşkanlığı personel giderleri için 402 milyon 681 bin TL, tüketime yönelik mal
ve malzeme alımları için 316 milyon 700 bin TL, yolluklar için 35 milyon TL, görev
giderleri için 1.5 milyar TL, hizmet alımları için 302 milyon TL, temsil ve tanıtma
giderleri için 98 milyon TL, bakım onarım giderleri için 35 milyon TL bütçe belirlendi.
Merkezi Yönetim Bütçesi’nden 2021 yılı için Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde
kullanılmak üzere 30 binek otomobil, 17 kişilik 5 minibüs, 5 kamyonet, 5 panel tipi
araç ve en az 41 kişilik 2 otobüs alınması da teklifte yer aldı.
MECLİS'E SUNULAN 2021 BÜTÇESİNDE EN FAZLA PAY EĞİTİME AYRILMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 bütçesi, geçtiğimiz günlerde
Meclis'e sunulmuştu. 2021 yılı bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş
sonrası hazırlanan 3’üncü bütçe olmuştu. 2021 yılında bütçeden en fazla pay eğitime
ayrılmıştı. 2020 yılı bütçesinde söz konusu Bakanlığın yatırım ödeneği 5,8 milyar lira
iken, bu rakam yüzde 94 artışla 11,3 milyar liraya çıkarılmıştı.
2021 yılı bütçesi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim
Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtılmıştı.
YENİ SİSTEMİN 3'ÜNCÜ BÜTÇESİ
2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemine geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe olmuştu.
2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon
166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar
lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmüştü.
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Dışişleri Bakanlığından MısırYunanistan-GKRY bildirisine tepki
Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-YunanistanGüney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesi sonunda yayımlanan
bildiriye tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen MısırYunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından
da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi
bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek" amacını
taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde
Türkiye'yi hedef almasının, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koyduğu vurgulandı.
Doğu Akdeniz’de gerçek iş birliğinin ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm
kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğinin altı çizilen
açıklamada, "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca
politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem
kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam
edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

24

22.10.2020

Osman AROLAT
22 Ekim 2020

Nüfusla birlikte hayvan varlığı da
artırılmalı
Nüfus artışına paralel hayvan varlığı artmıyor. Nüfusun yüzde 90 arttığı dönemde
küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 25 düştü. Türkiye hayvan varlığını, özellikle
küçükbaşta artırma yönünde yeni politikalar geliştirmelidir. Bunun için öncelikle mera
ıslahına ihtiyaç vardır.
2022 yılı sonuna kadar geçerli hayvancılık destekleri yatırımlarında yüzde 50-100
arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanacak. Damızlık küçükbaş
yatırımlarına yüzde 85 hibe uygulanacak. Hayvancılık yatırım destekleri haberini
okurken 1980 yılından bu yana nüfusumuzdaki ve hayvan varlığımızdaki gelişmelere
baktım. 1980 yılında 44 milyon olan nüfusumuz 2019 yılında yüzde 90 seviyesinde
artarak 82 milyona yükselmiş durumda.
1980 yılında 16 milyon 609 bin olan büyükbaş hayvan varlığı 2000 yılında 10 milyona
geriledikten sonra 2019 yılında 17 milyon 832 bine yükselmiş. 1980’e göre yüzde 5
kadar bir artış göstermiş.
1980 yılında 64 milyon 801 bin olan küçükbaş hayvan varlığı 2010 yılında 24 milyon
383 bine kadar indikten sonra, 2019 yılında 48.4 milyona yükseldi. Ama küçükbaş
hayvan varlığı 1980’in yüzde 25 gerisindeki bir düzeyde.
Nüfus ve hayvan varlığı, son 40 yılda hayvancılık politikamızın olumsuzluğunu
sergiler nitelikte. Et fiyatlarının sürekli artması ve ithalat kararlarıyla besicilerin zora
düşmeleri bu sonucun bir göstergesi.
Bize göre, Türkiye hayvan varlığını, özellikle küçükbaş varlığını artırıcı yeni politikalar
geliştirmelidir. Bunu sağlamak için öncelikle mera ıslahına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin
yeni dönemde hayvansal gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için bu temel koşuldur.
COVID salgını bütün dünyada sağlık ve beslenmenin önemini öne çıkarmıştır. Bu
nedenle geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamadan, hayvan varlığımızı artıracak çok
yönlü bir girişime ihtiyacımız olduğu unutulmamalıdır. Nüfusumuz artıkça hayvan
varlığımız da artırılmalıdır. Hiç vakit kaybetmeden, hayvancılığın geleceğini içeren
adımların yer aldığı bir reform programına ihtiyaç var...
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Buğday ithalatı makarna ihracatı için
mi yapılıyor?
Buğday ithalatında gümrük yıl sonuna kadar sıfırlandı. AKP cephesi
ithalatın makarna ve un ihracatı için yapıldığını savunuyor. Ancak veriler
sorunun bu kadar basit olmadığını ortaya koyuyor

Ozan GÜNDOĞDU-BirGün Gazetesi
Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020’ye kadar
buğday, arpa, mısır ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı. Buğday ithalatında yüzde
45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük
vergileri 1 Ocak 2021 tarihine kadar yüzde sıfır olacak.
Söz konusu karar tepkilere de neden oldu.
AKP cephesinden isimler kararı “ihracat için ithalat şart” diyerek olumlu kabul
ediyorlar. Buna göre Türkiye, buğdayda kendi kendine yetebilir durumda fakat
makarna ihraç etmek için buğday ithal ediliyor. Buğday ithalatının makarna ihracatı
için yapıldığına dönük bu tez iktidar cephesinin tek savunması durumunda.
Dün de bu tezi, Sabah Gazetesi yazarı ekonomist Kerem Alkin 24TV’de dillendirdi.
Alkin hububat ithalatına ilişkin olarak “Bu ürünlerin tümünün hammadde ya da tarım
ürünü olması itibariyle değil, aynı zamanda ne kadar çok sayıda ürünün içerisinde, bir
hammadde olarak yer aldıklarını da göz ardı etmemek gerekir. Türkiye unutulmasın
dünyada şu anda en iddialı makarna üreticilerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.
Öte yandan biz de “makarna ihracatı için buğday ithalatı yapıyoruz” tezi ne kadar
kuvvetli sorusuna cevap aradık.
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1- Ekmeklik buğday da ithal ediliyor
İthal edilen buğdayların tümünün makarna imalatında kullanıldığı iddiası doğru değil.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında toplam 9,8 milyon ton
ithal edildi. Bu buğdayın 8,4 milyon tonu ekmeklik, 1 milyon 453 bin tonu ise
makarnalık buğdaydan oluştu. Böylece 2002 yılında 1 milyon 116 bin ton olan
buğday ithalatı bugün 10 milyon ton sınırına ulaştı. İktidar politikalarını savunanlara
göre ise ithal edilen ekmeklik buğday da un yapılıp ihraç ediliyor.

2- Buğdayda kişi başına üretim azalıyor
TÜİK verilerine göre 1990’da üretim neyse 2019’da üretim aynı. Ancak bu süre içinde
nüfus 50 milyondan 83 milyona dayandı. Yine TÜİK’in nüfus projeksiyonları adlı
çalışmasına göre ülke nüfusu 2040’ta 100 milyonun üzerine çıkacak ki bu durumda
mevcut üretim yurtiçi tüketime dahi yetmeyecek. Bu nedenle öncelikle yurtiçi üretimi
korumak ve planlı biçimde gelecek yıllarda artırmak gerekiyor. Tarım ve Orman
Bakanlığı verilerine göre buğday tüketimi geçen yıl 18,8 milyon ton, üretim ise 19
milyon tondu. Bakanlığın haziran ayı Buğday Bülteni’ne göre “2018/2019 pazarlama
yılı toplam buğday tüketimi 18,8 milyon ton, ekmeklik buğday yeterliliği yüzde 100
civarındadır” ifadesi yer alıyor, yeterlilik yüzde 100’dür denmiyor. Çok yakın gelecekte
nüfus artışıyla beraber buğday yeterliliğinin kalmayacağı ortada.
3- İthalat yerli üreticiyi mahvediyor
Özellikle İç ve Doğu Anadolu’da şartların sulu tarım yapılmasına imkan vermemesi
çiftçiyi arpa, buğday ekimine mecbur bırakıyor. Ancak bir yandan türlü sorunlar ve
girdi maliyetleriyle mücadele eden buğday üreticisi, ithalat yüzünden bir de dünya
çiftçisiyle rekabete zorlanıyor. Ancak pek çok ülkede buğdaya verilen teşvikler çok
yüksek olduğu için çiftçinin rekabet gücü bulunmuyor. Sorunun diğer boyutu ise
sosyolojik; net göç veren illerin başında da buğday ambarı kabul edilen İç ve Doğu
Anadolu illeri geliyor.
‘Eşit olmayan bir yarış içindeyiz’
Kendisi de bir buğday üreticisi olan Sivas ili Zara ilçesi Ziraat Odası Başkanı Zeki
Şimşek’e buğday ithalatına ilişkin yorumunu sorduk. Şimşek’in yanıtı şu şekilde;
“Yapılan bu uygulama sanayi üreticisi yani gıda işletmecileri için olumlu bir uygulama
fakat bizler bu duruma tek taraflı olarak yaklaşırsak büyük bir hata yapmış oluruz.
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Çünkü çiftçiyi tahıl üreticisini de düşünmek mecburiyetindeyiz.
Şöyle ki; ithal ürünü daha düşük maliyetle elde eden gıda işletmeleri iç piyasadaki
üretici çiftçimizin ürününü tercih etmeyince doğal olarak çiftçimizin malı değer
kaybına uğrayacak. Zaten zor şartlar altında üretim yapmaya devam eden çiftçimiz
bu sefer de eşit olmayan bir yarış içine girmiş olacak. İthal ürün karşısında güç
kaybederek erimeye devam edecek. Hele de üretmenin toprağı işlemenin ne kadar
değerli olduğunu anladığımız şu salgın günlerinde böylesi uygulamalar maalesef
çiftçimizi derinden üzüyor.
4- Dünya buğdaya yatırım yapıyor
Türkiye’nin buğday üretimi yerinde sayarken, ülkenin bölgedeki komşuları buğday
üretimine ağırlık veriyor. Burada da Ukrayna, Rusya ve Kazakistan başı çekiyor.
Türkiye’nin buğday üretimi yerinde sayarken Rusya buğday üretiminde gaza basmış
durumda. Rusya’nın üretimi ile Türkiye’nin üretimi yıllara göre şu şekilde:
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Bu grafik faiz artırılacak diyor
✔ Piyasalardaki eğilim bir yana matematik de Merkez Bankası'nın bugünkü
toplantıda faizi artırması gerektiğini söylüyor.

✔ Faizin 1.75 puan artırılması bekleniyor. Artış daha da yüksek tutulabilir.
✔ Piyasalar faizin artırılacağını gördü ve ona göre pozisyon aldı. Aksi olursa
yandı gülüm keten helva!
Faiz artırılacak diyoruz ama bundan faizin sabit tutulduğu ve değişmediği gibi bir
anlam çıkmaz. Faiz zaten her gün artıyor. Bugün yapılacak olan, görünen ama
uygulanmayan faizi yani yüzde 10.25’lik politika faizini artırmak olacak.
Çok kesin bir yargıda bulunuyoruz, çünkü faizin bu düzeyde tutulmasını bekleyen
yok. Hem faizi sabit bırakmak da matematiksel yönden artık mümkün olmaktan
çıkmışa benziyor.
Tablo ve grafiğe dikkatlice bakmanızı öneririz. Birkaç yön önemli.
Bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısının yapıldığı 24 Eylül’de ortalama fonlama
maliyeti ile politika faizi arasındaki fark 2.44 puana çıkmıştı. Bu toplantıda politika
faizinin artırılmasından sonra fark 0.63 puana indi. Şimdi makas yeniden açıldı ve 20
Ekim itibarıyla 2.22 puana yükseldi. Bu makası daraltmak gerekiyor, yol da belli...
Yine ortalama fonlama maliyetinin geç likidite penceresine olan uzaklığı 24 Eylül’de
0.56 puana kadar düşmüştü, bu uzaklık 25 Eylül’de 2.37 puana çıkarıldı, şimdi ise
fark yalnızca 0.78 puan.
İşte bütün bu veriler faizi yükselterek 25 Eylül’de oluşan dengeye dönülmesi
gerektiğini gösteriyor. Bu da yüzde 10.25 olan politika faizinin en az 1.75 puan
artırılmasını gerektiriyor. Faiz yüzde 12’ye çıkarıldığı takdirde fonlama maliyeti ile fark
yarım puana inmiş olacak. 1.75 puanlık artırımda bile ortalama fonlama hala daha
yüksek. Merkez Bankası bu sefer en azından ortalama fonlamayı yakalamak isterse
artış 1.75 puanın da üstünde tutulacak demektir.
Şu dönem için makul görünen 2.25 puanlık bir artıştır. Böylece en azından ortalama
fonlama maliyetiyle eşitlenen bir politika faizi ortaya çıkar.
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Eğilim değişmediği takdirde ortalama fonlama maliyeti yükselmeye devam edecek ve
Para Politikası Kurulu’nun kasım ayı toplantısında da bir faiz artırımı zorunlu hale
gelecektir. Merkez Bankası belki de kasım ayında faiz artırımına gitmemek uğruna
bugünkü toplantıda artışı biraz yüksek tutar.
Bir haftada revize etmek gerekti
Daha bir hafta önce 15 Ekim’de Merkez Bankası’nın bugünkü toplantıda faizi yüzde
0.75 ile 1.50 puan arasında artırmasını beklediğimizi yazmıştık. Yalnızca hafta önce!
Koşullar öyle hızla değişiyor ki, artık en düşük artışın 1.75 puan olması gerektiğini
dile getiriyoruz.
Bu arada Reuters tarafından yapılan anket de piyasadaki beklentinin 1.75 puanlık
artış yönünde olduğunu gösterdi. Reuters’e göre beklentiler 1 puan ile 3 puan
arasında değişiyor.
Piyasa faiz artışını çoktan gördü
Bugünün en büyük sürprizi faize dokunulmaması olur ki bu piyasaları şoke eder.
Çünkü faizin artırılmasını beklemeyen kimse yok. Başta piyasalar...
Faizdeki artış beklentisinin etkisiyle dolar dün bir ara 7.82’ye, euro da 9.27’ye kadar
geriledi.
Hani olur ya bugün eski düşünceler baskın çıkar ve faiz sabit bırakılırsa, yandı gülüm
keten helva; artık döviz bir anda nerelere fırlar, kimse bilemez...
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Abdulkadir Selvi

Akşener’in manevrası
22 Ekim 2020

iktidarı adres gösteriyor. Bir liderin partisinin içindeki ateş topunu
alıp iktidarın kucağına atma çabası anlaşılır bir şey. Ama Akşener’in
eli o kadar güçlü değil. Çünkü bir iddianın karşılık bulması için
gerçekliğe uygun olması lazım.
İYİ Parti’de kavganın nedeni, kongrede çıkarılan üstü çizilecekler listesi. Meral
Akşener kongrede çarşaf liste sundu. Ancak teşkilat başkanı Koray
Aydın, “Verilmeyecek. İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler” listesi yayınladı.
Peki bu listeyi iktidar mı hazırladı? İktidar mı, yoksa Koray Aydın mı?
Yavuz Temizer, Aydın Sezgin, Hasan Subaşı, Aylin Cesur, Aytun Çıray gibi
isimler listeyi Koray Aydın’ın hazırladığını, partide merkez sağın tasfiye edilmek
istendiğini savundular. “Ya biz, ya Koray Aydın” dediler.
Meral Akşener ise Koray Aydın’ı tercih etti. O nedenle de tartışma bitmedi. Hatta
büyüdü. İşin içine FETÖ suçlamaları ve HDP’ye yakınlaşma iddiaları girdi.
İYİ Parti iyi bir ivme yakalamıştı. Akşener kurultaydan güçlü bir destekle çıktı. Verdiği
mesajlar kamuoyunda karşılık buldu.
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Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrıya güçlü bir
şekilde destek vermesiyle Akşener, el üstünde tutulan bir konuma erişmişti. “İlletzillet” eleştirilerine son verilmiş, İYİ Parti, cumhur ittifakının göz koyduğu, millet
ittifakının ise vermek istemediği bir pozisyona kavuşmuştu. Bu durum Akşener’in
elini güçlendirmiş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı mı
değerlendirmelerine konu olmuştu. Ama ne olduysa oldu, Koray Aydın’ın listesi
rüzgârı tersine çevirdi. O günden bu yana önce sayıları 20’yi bulan ama zamanla
azalan milletvekilleri grup toplantılarına katılmıyorlar. Ekranlarda İYİ Parti’nin
mesajları değil, içinde bulunduğu kriz konuşuluyor. İYİ Parti kendi topuğuna sıktı
demiyorum. Daha da netleştirirsek: Koray Aydın gez göz arpacık dedi, İYİ Parti’yi
tam 12’den vurdu.
Demem o ki Koray Aydın’ın İYİ Parti’ye yaptığı kötülüğü hiçbir iktidar yapamazdı.
Hatta AK Parti artı MHP’den oluşan cumhur ittifakı tüm güçlerini seferber etse Koray
Aydın’ın başardığını başaramazdı.
ÜMİT ÖZDAĞ CANLI BOMBA OLMAYI TERCİH ETTİ
MHP’den ayrılırken üç kişiydiler. Yusuf Hayaloğlu’nun şiirinde, “Biz üç kişiydik.
Bedirhan, Nazlıcan ve ben” dediği gibi... Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit
Özdağ. Üç isim İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldı. Meral Akşener genel
başkan, Koray Aydın ile Ümit Özdağ ise genel başkan yardımcısı oldular. Koray
Aydın teşkilata sahip olmak istedi. Ve oldu. Onu da bırakmıyor. Ümit Özdağ ikinci
aday olmak isterken süreç içinde kendini dışlanmış hissetmeye başladı. 20 Eylül
kongresinin kendisi için son durak olduğunu gördüğü anlaşılıyor. Onun için de
dağarcığında ne varsa ateşlemeyi tercih etti.
Henüz Koray Aydın sahneden çekilmeden bu kez Ümit Özdağ sahaya indi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Meral
Akşener’i ise bunu ilettiği halde tedbir almamakla suçladı.
Tekrar yazının başına dönüp o soruyu soracak olursak... Meral Hanım, sizi
anlıyorum. Ateşten topu iktidarın kucağına atmak istiyorsunuz. Ama ateşten gülleleri
sizin milletvekilleriniz ateşliyor. Yani sizi vuran kurşun yarası iktidardan değil, sizin
içinizden geliyor.
İDRİS NAİM ŞAHİN İŞİNİN PERDE ARKASI
İdris Naim Şahin’in İYİ Parti’den Ordu büyükşehir belediye başkan adaylığı ilan
edilmişti. Ama kısa bir süre sonra geri adım atıldı. Ümit Özdağ, CNN Türk’teki
açıklamalarında İdris Naim Şahin’in adaylığına karşı çıktığını söyledi. Ümit
Özdağ’ın açıklamaları ile benim edindiğim kulis bilgileri birbiriyle örtüşüyor.
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İdris Naim Şahin’in adaylığı konusunda anlaşmaya varılmış. Meral Hanım bizzat
kendisiyle görüşüp “Hayırlı olsun” demiş. Ama o andan itibaren önemli gelişmeler
yaşanmış.
Ümit Özdağ, Akşener’e gidip “İdris Naim Şahin’in adaylığını açıklarsanız, basın
toplantısı yapar, ‘Bu adam FETÖ’cü’ derim. Partiden istifa ederim” demiş.
Aytun Çıray ise “Ben Meclis’te Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda görev
aldım. FETÖ’yü araştırdık. Bu adamın İçişleri Bakanı olduğu dönemde atadığı
tüm Emniyet müdürlerinin FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. İdris Naim Şahin’i aday
gösterirseniz basın toplantısı düzenlerim, ‘Bu adam FETÖ’cü’ der, istifa
ederim” diyor.
Akşener, o tarihte istifaları göze alamıyor. Bunun üzerine Müsavat Dervişoğlu’nu
çağırıyor, “İdris Naim Şahin’e ayıp oldu. Kendisinden özür dileyip adayımız
olmadığını söyleyelim” diyor.
DAYISI KARIŞIK ADAM
Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı’nın kendisine gelip “Sokağa
dökülün” dediğini açıkladı. Enver Altaylı dediğinde birkaç kez düşünmek gerekiyor.
MİT’ten başlayıp CIA’de devam eden, Alman istihbaratı ile yolu kesişen bir isim. 27
Mayıs’tan 12 Eylül’e kadar darbe süreçlerinde rol almış birisi. Son dönemlerinde CIA
adına FETÖ’ye yanaşıp, ona “muhterem efendim” diye mektuplar yazan bir
şahsiyet. Hani Ümit Özdağ, Meral Akşener’e gidip Buğra Kavuncu için “Bu
FETÖ’cü. Hem dayısı, hem kendisi FETÖ’cü” demiş, o da “Nereden
öğrendin” diye sorunca, “Hem MİT’ten hem Genelkurmay’dan öğrendim” diye
yanıt vermişti ya... Bunun üzerine Akşener de Buğra Kavuncu hakkındaki iddiayı
araştırıp Ümit Özdağ’a “İki tarafa da sordum. ‘Hayır bizde böyle bir kayıt yok’
dediler” cevabını vermişti. Ancak bu cevapta bir eksik var. Akşener, Enver Altaylı’yı
da sormuş. Altaylı hakkında da iki birimden de “Dayısı karışık bir adam” yanıtı
gelmiş.
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Kalkınmanın altyapısı hukuk ve
demokrasidir
Esfender KORKMAZ

22 Ekim 2020
Küreselleşme sürecinde bütün Dünyada yoksul sayısı artınca, iktisat politikalarında
aynen İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi, insanlık yeniden kalkınma
politikalarına yöneldi. Ancak kalkınma ile demokrasi arasında yakın bir ilişki var;
Demokrasinin olmadığı dikta rejimlerde kalkınma kriterleri de çalışmıyor. Kalkınmış
ülkelerde halkın demokrasi talebi yüksektir. Öte yandan kalkınmış ülkeler aynı
zamanda demokratik ülkelerdir.
Demokrasi denilince, Çin akla gelebilir… Ancak Çin, sınırlıda olsa sermayeye güven
vermeyi başardı. Yine de kalkınmış bir ülke değil… Dahası Çin'in bundan sonrası ne
olur? Belirsizdir.
Kalkınma için, büyümeden daha önemli olan sosyal göstergelerdir. Çağımızda artık
kalkınma kriterleri içine demokrasiyi, insan haklarını, siyasi özgürlükleri de eklemek
gerekir. Bu durumda kalkınmışlık göstergesi; büyüme, sosyal kriterler ve demokrasi
kriterleri olarak üç kritere göre belirlenmelidir.
Türkiye'ye gelince; son yıllarda yoksulluk kısır döngüsüne yakalandık. 2007 yılından
beridir de orta gelir tuzağındayız. Bu şartlarda kalkınmamız demokrasiye ve
hukukun üstünlüğüne geri dönmemiz v e yüzümüzü Ortadoğu'dan yeniden
batıya çevirmemiz ile ancak gerçekleşebilir.
Ayrıca kalkınmak istiyorsak; eğitim, hukuk, demokrasi ve devlette yeniden
kurumsal yapı kurmalıyız.
Eğitim, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, din ve inanç sistemi, demokrasiyi ve
kalkınmayı doğrudan etkileyen kurumdur.
Bizde geçmişte ve şimdi eğitimin ideolojik amaçlı olması, demokrasi kültürünün
gelişmesini engellemiştir. Siyasi İslam'da, eğitim sistemi ideolojik kalıplara
sokulmuştur. Türkiye'de yaşanan imam hatip olayı örneklerden birisidir. İdeolojik
eğitim aynı zamanda, eğitime ayrılan kaynakların da etkinsiz kullanılmasına neden
olmuştur.
Dünyada mevcut otokratik rejimler hukuk sistemini ve yargıyı kontrol etmek
zorundadır. Hiçbir diktatör yargılanmak istemez. Buna karşılık tarihte hiçbir diktatörün
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yaptıkları yanına kâr kalmamıştır. Bunun içindir ki Venezuela'da olduğu gibi
diktatörlerin koltuklarının toplumsal maliyetleri çok yüksektir.
Dünyada demokrasi kültürünün gelişmesi, hukukun üstünlüğünü ve yargı
bağımsızlığını da birlikte getirecektir.
Batı toplumları gibi gelişmiş ülkelerde din ve inancın siyasi alanda kullanılması,
toplumda ters tepki yapar. İslam ülkelerine gelince; Siyasi İslam ve dinin siyasette
kullanılması, din popülizmi her İslam ülkesinde sonuç vermiştir. Bunun nedeni bu
ülkelerde düşük kalkınmışlık seviyesi, yetersiz eğitim ve halkın düşük kalan
demokrasi talebidir. İslam'ın karakteri mevcut haliyle demokrasi ve laikliğe kapalıdır.
Bazı iktisatçılar kalkınmayı tamamıyla kurumların gelişmiş olmasına bağlıyorlar.
Gerçekte ise kurumların varlığını da başta din faktörü etkiler. Söz gelimi İslam'da
şeriat düzeni kurumsallaşmaya izin vermez. Bunun için İslam ülkelerinin geri kalmış
olması dini taassuptan dolayıdır.
Dinde reform, kutsal kitapların değiştirilmesi değil, bu kitapları çıkar amaçlı olarak
kullananların, kiliselerin, siyasi İslam'ın çıkar amaçlı yorumlarını değiştirmektir.
Hıristiyanlıkta reform hareketinde de İncil'in değil, kilisenin yanlışlarının düzeltilmesi
istenmiştir.
Adına ister reform diyelim ister güncelleme diyelim, İslam'ı siyasi alandan kurtarıp
çağdaş dünyaya uydurmak zorundayız.
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İbrahim Kahveci

Zırnık yok!
Dış politikada şu sıralar oldukça aktif bir ülkeyiz. Haklı davalarımızın peşinde tüm
gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz konusunda olsun, kardeşlerimiz
Azerbaycan konusunda olsun haklı davaları sürdürüyoruz.
İyi ama neden bu derece haklı davalarımızda bile yalnız kalıyoruz?
Bakınız daha bu hafta Türkiye Varlık Fonu yeniden çıktığı yurtdışı borçlanma
sahnesinden eli boş döndü. Birkaç hafta önce de aynı sahneden yine eli boş
dönmüştü.
Yerine Hazine devreye girmiş ama o da yüzde 6,4 gibi muazzam bir yüksek faizle
borçlanabilmişti.
Oysa bazı özel bankalara bakıyorsunuz ki, dış borçlanma faizleri TC Hazinesinden
daha düşük oranlarda...
Hatta yarı kamusal sayılabilecek bazı şirketlerimiz bile Hazinemizden daha düşük
maliyetle dış borçlanma yapabiliyorlar.
Bu işte bir terslik olmalı.
***
Dış politikada haklı davalarımızda neden yalnız kalıyoruz? Temel sorun nerede ise
herkesin aleyhimizde olması mı?
Bizi peşin mi yargılıyorlar?
Ama eskiye bakın mesela...
2002-2012 arası çok ciddi şekilde kullandığımız yumuşak güç kavramı artık sahneye
hiç çıkamıyor. Ama asıl mesele şu ki, yurtiçinde de sert güç sahneden nerede ise hiç
inmiyor.
Ülkemizde içeri girmemiş veya gözaltı yememiş ya da davalar ile korku salınmamış
gazeteci nerede ise kalmadı.
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Haa, burada 1 kişiye basın hazırlayanlar ile 1 kişinin tek başına basın olduğu
ayrımları unutmayalım. Aksi halde sadece 1 kişi için medyada boy gösterenlerin
hükmünü zaten kamuoyu vermektedir.
***
O kadar yalnızız ki; uğruna Uygur Türklerini görmezden gelerek imzalamadığımız
bildiriler olmasına rağmen, Çin’den bile para gelmiyor.
40 milyar dolar hikayesi ile daha ne kadar yatıp kalkacağız bilemiyorum.
Gerçekten bu işte bir terslik olmalı.
Bunca fedakârlık
Bunca haklılık
ama yine yalnızlık...
***
Şirketlerin ömürleri konusunda 3 aşama söylenir:
1. kuşlak kurar
2. kuşak büyütür
3. kuşak ise yer-bitirir.
Siyasete bakıyoruz. 1. dönem çıraklık; 2. dönem kalfalık ve 3. dönem ustalık.
Siyaset ve ekonomi gerçekten benzeşiyor mu? Bugün ülkemize ‘zırnık yok’ dedirten
gelişmelerin arkasında 3. kuşak ve 3. dönem benzerliği mi var?
Ne gelirse anından gidiyor.
Aklımız fikrimiz Hazine Garantili para işlerinde.
Bir gün yaptığımızın ertesi günü tam tersini yapabiliyoruz. Siyah dediğimize de ertesi
gün beyaz diyebiliyoruz.
Bu işte bir terslik olmalı.
Çizgimiz bir doğuya gidiyor, bir batıya. Bu çizgi değişimi bir politik oyun mu yoksa
yönünü bulmaya çalışan kişisel politik arayış mı?
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Elbette bu zikzakların karşılığında istikrarsızlık ve güven sorunu olabilir. Ve bu
sorunlar da yüksek risk ve yüksek faiz sonucunu doğurabilir.
***
Dün meydanlarda faizi düşürerek faiz lobilerine karşı verilen Milli Mücadele
Kahramanlığı anlatılıyordu.
Merkez Bankası önceki Başkanı 1. Murat sert faiz indirimine direndiği için laf
dinlemedi denilerek görevden alındı. Ama yerine gelen 2. Murat temmuz ayının
ortasından bu yana sürekli faiz artırıyor. Merkez Bankası fonlama faizi %7,34’ten
%12,47’ye yükseltildi bile. Ama kimse faiz lobisini ağzına almıyor.
Ne oldu fikri iktidarımıza?
Daha faiz fikrimiz bile bir türlü iktidar olamazken, nasıl yönetilecek bu koca ülke!
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BAŞYAZIMEHMET BARLAS

CHP yöneticileri iktidara alternatif
olmak konusunda hiç hevesli
değiller
Tabii ki hepimiz demokrasiden yanayız. Hasretle 1930'lu yıllara duydukları özlemi
seslendirenler de kendilerini demokrat olarak görüyor. CHP'lilerin sözcüleri de,
partilerini Türk demokrasisinin kurucusu olarak sunuyorlar.
Anti demokrat tutumlar
Anlaması güç olan durum, anti demokrat tutumlarla demokrasinin nasıl
bağdaşabileceğidir. Örneğin demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan siyasi partiler
birbirleri ile farklı görüşlere sahip olsalar da, asgari müştereklerde mutlaka birleşirler.
Bu asgari müştereklerin başında ise şiddete karşı olmak ve ülkenin bütünlüğünü
savunmak vardır.
CHP ve HDP
İşte bu noktada CHP'nin özellikle HDP ile yaptığı işbirliği ve İYİ Parti'nin FETÖ ile
kuşkulu birlikteliği gündeme geliyor. CHP'nin halkı sokağa dökmeye
çağıran PKK'lılara karşı bir ses yükselttiğini pek duyan yoktur. Bu arada FETÖ
güdümlü ve Amerikan kaynaklı 15 Temmuz 2016 darbe girişimi konusunda da
suskun değil midir? Aynı şekilde Millet İttifakı'nın üyesi İYİ Parti'nin FETÖ ile
bağlantıları konusundaki söylemler de ayyuka çıkmamış mıdır?
Tehdit altında
İşte bu tabloda tehdit altında olan sadece Türk demokrasisi değildir. Türkiye'nin
bütünlüğü ve toplumun istikrarı da tehdit altındadır. Gerçekten Türk demokrasisini
kendilerinin kurduğuna inanan CHP'lilerin, bu gerçeklerin ışığında mutlaka harekete
geçmeleri gerekmez mi? Partinin lideri olan kişinin bir gün iktidar olabilecekleri
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yolunda hiçbir beklentisi olmadığının kanıtı, kendisi dururken başkalarını
cumhurbaşkanı adayı göstermesinden belli değil mi?
Evet... Derin CHP'lilerin bu duruma artık yeter demelerini bekliyoruz.

40

