23.10.2020

ANKARA
TİCARET BORSASI
Basın Bürosu

GÜNLÜK BASIN
ÖZETLERİ

23 Ekim 2020
Cuma
1

23.10.2020

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN
23 Ekim 2020 Cuma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Kırıkkale
Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3119)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3120, 3121, 3122, 3123, 3124,
3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133)

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2015/7108 Başvuru Numaralı Kararı

2

23.10.2020

‘Alakasız’ stokçuya buğday, arpa resti!
Dünyada pandemi etkisiyle gıda talebi arttı, tahıl ürünlerinde stokçuluk
belirdi. Türkiye’de de tarımla ilgisi olmayan tekstilci, avukat gibi
kesimlerin buğday, arpa ve mısır stoku yaptığı bir süredir konuşuluyor.
Fiyat artışlarına karşı hamle olarak buğday, arpa ve mısırda gümrük
vergisi sıfırlandı.

Pandemi süreci ve iklim değişikliği kaynaklı rekolte kayıpları, dünyada gıda
fiyatlarının yukarı yönlü hareketini tetikliyor. Son iki ayda özellikle buğday, mısır,
ayçiçeği ve arpa fiyatlarında yükseliş var.
Ülkeler, pandemi riski nedeniyle iç piyasalarında gıda güvenliğini sağlamak için
üretici ülkelerden toplu alım yapıyor. Diğer taraftan, aylardır dünyada gıda talebindeki
artışı görenlerin tarımsal emtiaya olan yatırımları ve stokları söz konusu. Türkiye’de
de tarımla ilgisi olmayan tekstilci, avukat, doktor gibi kesimlerden de buğday, arpa,
mısır stoku yapıldığı biliniyor.
Ayrıca yine düşük faizli kredi imkanından faydalanarak pandemi riskinin yoğun
olduğu günlerde kredi çekenlerin de bu parayı stok yaparak değerlendirdiği görüldü.
Türkiye de fiyatlar daha fazla yükselmeden; gıda güvenliğini tesis etmek, stokların
çözülmesiyle fiyat istikrarını oluşturmak ve hammadde ihtiyacını karşılamak için
buğday, mısır ve arpada uygulanan gümrük vergilerini sıfırladı.
Buğday, arpa ve mısır ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
yayımlandı. Karar uyarınca, buğday ithalatında yüzde 45, arpada yüzde 35 ve mısır
ithalatında yüzde 25 gümrük vergileri 1 Ocak 2021’e kadar yüzde sıfır olarak
uygulanacak.
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Stokları çözecek
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, bütün dünyanın gıda güvenliğini sağlamak için
hareket ettiğini vurgularken, özellikle buğday, mısır, ayçiçeği ve soya konusunda
rekolte kaybı endişeleri olduğunu söyledi. Yıldırım, “Türkiye de benzer bir önlem
almak istiyor. Ayrıca Türkiye’de şu an bu ürünler hiç ilgisi olmayan insanların elinde.
Tarımla ilgisi olmayan iş insanları; tekstilci, avukat, doktor gibi gruplardan bu ürünleri
yatırım aracı olarak görenler oldu. İthalat ile ülke içinde bu stokların da çözülmesi
amaçlanıyor” diye konuştu.
Türkiye’nin buğdayda kendine yeterli bir ülke olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Ancak
güçlü ihracata konu olan un ve makarna gibi ürünler için ithalat gerekiyor. Riske
atılmak istenmiyor. Tabii bir kısmı da iç piyasa tüketimine sunulacak. Dünyada fiyatlar
daha da artmadan ürün tedarik etmek amaçlanıyor. Yem piyasası için de ithalat
gerekliliği doğdu” dedi.
1 hamle 3 sonuç
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Türkiye’nin bu
hamle ile üç amacı olduğunu belirterek, bunları gıda güvenliğini sağlamak, fiyat
istikrarını oluşturmak ve hammadde ihtiyacını karşılamak olarak sıraladı. Soylu,
“Ülkemizde buğday, mısır alan ciddi bir kesim oluştu. Borsa gibi. Yatırım aracı oldu.
Stok yapanlar ürünü piyasa verebilir” dedi.
Fiyat 2 haftada 350 TL arttı
Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş, beyaz et üretimi
yapan bir firmanın haftalık alımlarında mısır fiyat artış seyrini paylaştı. Her hafta
pazartesi günü alım yapan firma 5 Ekim’de tonunu 1550 liraya aldığı mısırı, 12
Ekim’de 1700 liraya, 19 Ekim’de ise 1900 liraya aldı. Mısırda iki haftada 350 lira artış
oldu. Erdoğmuş, “Böyle bir fiyat yükselişi görülmemiştir. Hatta ithalat yetkisinin somut
adımı için geç bile kalındı. Türkiye’nin pandemi döneminde tüketiciyi rahatlatmak için
sunduğu düşük faizli kredileri alanların bile buğday, mısıra yatırım yaptığı oldu. Bu
ithalatın açıklanmasıyla bile bir rahatlama olur. Bir de henüz hayvanlar dışarıda
otlatılabiliyor ancak yem ihtiyacı arttıkça sıkıntıyı göreceğiz” dedi.
Ukrayna-Rusya
İthalatı tetikleyen argümanlardan biri de, buğdayda Rusya ve Ukrayna’nın olası
ihracat kısıtlamaları. Türk Ukrayna İşadamları Derneği Başkan Vekili Ali Bulut,
mevcut dönemde ülkelerin bir ihracat sınırlaması düşünmediğini söyledi. Bulut,
“Gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla iki ülkenin de ihracatı artacaktır. Bu artış stoklarını
etkiler hale gelir, enflasyonda artış olursa durumu gözden geçirebilirler” dedi.
4

23.10.2020

TMO ithalat ihalesinde buğday
alımına başladı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün kapanan ithalat ihalesinde buğday
alımına başladı ve ilk aşamada yaklaşık 75 bin ton buğday aldı.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yaklaşık 175 bin ton buğday ithalatı için ihale açan
TMO, GTCS'den, Derince Limanı'na sevk edilmek üzere yüzde 12.5 protein oranına sahip 25
bin ton buğdayı 269,8 dolara aldı.
TMO yine GTCS'den İskenderun Limanı'na sevk edilecek yüzde 12.5 protein oranına sahip
25 bin ton buğdayı 273,4 dolara, Mersin Limanı'na sevk edilecek yüzde 13.5 protein oranına
sahip 25 bin ton buğdayı Dreyfus'tan tahmini 276,1 dolar karşılığında aldı.
Pazarlıkların devam ettiği ihalede TMO'nun bir miktar daha alım yapması ve fiyatların
önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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‘Devlet artık istediği şirkete el
koyabilir’
14 Ekim tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Sanayileşme
İcra Komitesi’nin, risk gördüğü takdirde, ülke için kritik öneme sahip
şirketlere, ulusal güvenlik gerekçesiyle el koyabileceği ortaya çıktı.

14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 68 numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesini sağlamak,
üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak üzere kısa adı
SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesi'nin kurulmasına karar verildiği duyuruldu.
Kararnamede, Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Komite'nin görev
ve yetkileri de sıralandı. Kararname'de Komitenin görev ve yetkilerinin sıralandığı
4'üncü maddenin e bendi, “Devlet artık istediği her şirkete el koyabilir” yorumlarına ve
endişelere neden oldu.
4. Madde'nin e bendinde şu ifadelere yer verildi: Ülke için kritik öneme sahip
şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske
atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.
YABANCI ORTAKLIK
Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Emek, tartışmalara neden
olan kararnamedeki bu maddeyi SÖZCÜ'ye değerlendirdi. “e” bendindeki ifadenin
çok net yazılmadığını vurgulayan Prof. Emek, “Bu kararnameyle devlet riskli gördüğü
şirkete el koyabilir, bana sat diyebilir” dedi.
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Kararnamede amacın yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin artırılması olarak
gösterildiğini kaydeden Emek, “Kararnamenin ideal bir biçimde uygulandığını
varsaydığımızda, bu amaç çerçevesinde yerli üretimdeki bir faaliyette bir şey
yapmaması gerekiyor. Ancak yabancı ortaklık söz konusu olduğunda devreye girmesi
gerekiyor. Risk gördüklerinde de bir karar alınması öngörülmüş. Bu kararda “Yabancı
ortağı sokma” diyebilirler. Şirket satmakta ısrar ettiğinde, “Varlık Fonu'na alıyorum”
diyebilirler” diye konuştu.
EL KOYMA ETKİSİ
Prof. Uğur Emek, “Varlık Fonu'na alıyorum” dediği zaman fiyatlandırmada kritik bir
sorun yaşanabileceğini belirterek şöyle devam etti: “Devlet benim anlaştığım fiyattan
alırsa benim için sorun yok. Ama ben 100 milyona anlaşmışken, 50 milyona, 30
milyona alıyorum, derse bu benim mülkiyet hakkıma müdahale anlamına gelir. bu
kamulaştırma, devletleştirme, el koyma etkisi yaratır.”
DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR
Emek özetle şu değerlendirmeleri yaptı:
“Burada cümleden anlaşılıyor ki, şirket normal faaliyetini sürdürürken bir müdahale
öngörülmüyor. Ancak ortaklık yapısında bir değişiklik yapmaya kalktığımda devreye
girilecek. İzlemeye alacaklar ve bir karar verilecek. Yapabilirsin ya da yapamazsın
diyecekler.
Bunun örnekleri var. ABD'de uygulanıyor, özellikle Çin'e karşı, ABD böyle bir önlem
aldı. Çinlilerin doğrudan yabancı sermaye girişine izin vermiyorlar Amerika'da.
Kararname bu niyetle hazırlanmış gibi duruyor.
Dünyada bir trend var. Ticaret savaşlarının başlamasına neden olan Çin'in
sanayileşme politikası var. Çin Devleti, kendi şirketlerine, yabancı şirketleri satın alsın
diye, para veriyor. “Gidin satın alın ve ordaki teknolojiyi bana getirin” diyor.
Mesela Çinli Midea Group, dünyanın en büyük sanayi robotu üreticisi Alman Kuka’yı
satın aldı, Almanya ayağa kalktı. Bizimkilerin de bu kararnameyle bir yetkilendirmesi
olmuş. Yani risk görülen şirketleri yabancı bir şirket almaya kalktığında bunu izleyelim
diye bir karar alınmış.”
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Merkez Bankasından bir ters köşe
daha!
Bir önceki toplantıda sürpriz yaparak faizi 200 baz puan artıran Merkez
Bankası, ekimde 200 baz puan artış beklentisine karşın politika faizini
değiştirmedi. Merkez Bankası, geç likidite penceresi faizini 150 baz puan
artırarak yüzde 14,75'e yükseltti. Dolar/TL'de 7,97 seviyeleri görüldü.

Eylül toplantısında gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışıyla piyasaları şaşırtan
Merkez Bankası, ekim ayında da 'ters köşe' yaptı. Güçlü faiz artışının devam edeceği
düşünülürken, Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 10,25'te sabit
bıraktı.
Buna karşın TCMB, sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite
penceresi (GLP) faizini yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltti. Merkez Bankası,
para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi
işlemlerinde uygulanacak borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı
arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi. İlgili
fark daha önce 150 baz puan idi.
Bu karar TCMB'nin politika faizini artırmadan likidite adımlarıyla piyasalardaki faizleri
daha fazla yükseltebileceğine işaret ediyor. Karar TCMB'nin yapabileceği
sıkılaştırmanın üst limitini 150 baz puan artırıyor.
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TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla yüzde 12,52 seviyesinde.
Bugünkü PPK kararı öncesi fonlamanın gidebileceği üst nokta yüzde 13,25 idi. PPK
sonrası ise bu rakam da yüzde 14.75 olacak. GLP repo/depo piyasalarda ana
fonlama aracı olarak kullanılmasa da likidite adımlarının son seviyesini belirlemede
belirleyici konumda.
Açıklamada öne çıkanlar:
• Ticari ve tüketici kredilerinde görülen normalleşme trendi daha belirgin hale geldi.
• Pandemiye bağlı destekleyici politikaların aşamalı olarak kaldırılmasıyla ithalatta
beklenen yumuşama başladı.
• Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, görece düşük emtia fiyatları ve reel döviz
kurunun seviyesi cari işlemler dengesini destekleyecektir.
• Enflasyon öngörülenden daha yüksek bir yol izledi.
• Enflasyon beklentilerini ve enflasyon görünümüne yönelik riskleri kontrol altına
almak için atılan para politikası ve likidite yönetimi adımlarının ardından finansal
koşullarda önemli ölçüde sıkılaşma sağlanmıştır.
• PPK, likidite yönetiminde esnekliği artırırken politika faizini değiştirmeyerek
enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme gösterene kadar likidite önlemlerine
devam etme kararı aldı.
• Enflasyondaki düşüş sürecinin hedeflenen patika ile takip edilmesi, temkinli bir
parasal duruşun sürdürülmesini gerektirmektedir.

"Likidite tedbirleri devam edecek"

PPK sonrası yapılan değerlendirme şöyle: Küresel ekonomide, ülkelerin attığı
normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle
beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın
sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla
oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.
İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika
adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.
Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri
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alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal
ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur
düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.
Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda
yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir
izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon
görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite
yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma
sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte,
likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde
belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar
vermiştir.
Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi,
uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması
açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün
hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli
duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair
göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde
belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları
doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika
duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
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Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi:
Merkez Bankası, kendisine alan açtı
ama...
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı ve Merkez Bankası,
sürpriz bir kararla politika faizini değiştirmedi. Kararla birlikte döviz
kurlarında sert yükselişler yaşanırken piyasa uzmanları kararı
dunya.com'a değerlendirdi.

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının önüne geçilebilmesi ve Türkiye piyasalarının
yönü açısından büyük önem taşıyan faiz kararı bugün açıklandı. PPK toplantısının
ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasada oluşan güçlü
beklentilerin aksine politika faizinde bir değişikliğe gidilmedi. Politika faizi yüzde
10,25'te bırakılırken Geç likidite penceresi faizi yüzde 13,25'ten 14,75'e yükseltildi.
Piyasalarda faiz artışına yönelik oluşan güçlü beklentileri yanıtsız bırakan Merkez
Bankası'nın bu kararı sonrası dolar/TL kuru, 7,97'yi aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL
kuru, oluşan beklentilerle birlikte son bir haftada 7,95'in üzerindeki tarihi seviyelerden
7,80'in altına kadar çekilmişti.
TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla yüzde 12,52 seviyesinde.
Bugünkü PPK kararı öncesi fonlamanın gidebileceği üst nokta yüzde 13,25 idi. PPK
sonrası ise bu rakam da yüzde 14.75 olacak. GLP repo/depo piyasalarda ana
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fonlama aracı olarak kullanılmasa da likidite adımlarının son seviyesini belirlemede
belirleyici konumda.
Piyasa uzmanları, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararını DÜNYA'ya değerlendirdi.
İşte karar ilişkin piyasaların ilk yorumları
Dünya Gazetesi Yazarı Tuğrul Belli:
Geç likidite penceresi oldukça zayıf bir mesaj
Merkez Bankası, faiz oranını artırmayarak çok büyük bir sürprize imza attı. Faizi
değiştirmemesine karşın gecelik borç verme faiz oranını yüzde 14,75'e yükselterek
dolaylı yoldan da olsa faiz artışı sinyali verilmiş durumda. Ancak bu mesaj oldukça
zayıf. Piyasa beklentisinin hem yerli hem yabancılar nezdinde 200 baz puan artış
yönünde oluşturulduğu bir ortamda en az 150 baz puan artış yapılması gerektiği
kanaatindeyim. Piyasa iyi okunmadan bu kararın verilmiş olması doğru değil. Böylece
önümüzdeki günlerde TL'de ciddi bir satış söz konusu olacak.
Enflasyon boyutundan ele aldığımızda; şu an 11,75 düzeyindeyiz ve enflasyonun bir
süre daha yüksek gitmesi bekleniyor. Uzun bir süre de tek haneye düşmeyecek. Bu
tablo politika faizinin o seviyelere kadar yükseltebileceği anlamına geliyor. Üstelik
jeopolitik riskler de sürüyor. ABD seçimleri, salgın vs. bunlar da yakın bir tarihte
çözülmeyecek. Anlık bir enflasyon olsaydı. Şu anda olduğu gibi diğer kanallarla idare
edilebilirdi. 'Nasıl olsa yakın zamanda para politikasında gevşemeye geçeceğiz'
denebilirdi. Ancak şu an öyle bir şey yok. Beklentilerin karşılanması ve faiz artışına
gidilmesi gerektiği düşüncesindeyim.
Bir de kredi gelişmeleriyle ilgili bizim göremediğimiz ciddi bir daralma ve bunun
verdiği endişeyle faizlerde bir duraksama gidilmiş olabilir. Ancak, hepimiz bildiği
üzere kredilerde çok ciddi bir yavaşlama söz konusu değil. Belki MB'nin veri setinde
bizim göremediğimiz bir durum söz konusudur.
Son olarak, bütçeyi toparlamak kolay olmayacak. Çift açık verecek durumda değiliz.
Para politikasının sıkı devam ettirilmesi şart. Politika faizi hususunda Merkez
Bankası'nın üzerinde rahatsız edici baskılar neticesinde geç likidite penceresi artırma
yoluna gidilmiş olabilir. Netice itibarıyla bu gelişmeler piyasayı rahatsız etmeye
devam edecektir.
Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru:
Merkez, GLP ile kendine bir miktar daha yer açtı
Politika faizinde beklentilerin aksine bir değişikliğe gidilmedi ancak GLP'nin 13,25'den
14,75'e çekildiğini gördük. TCMB bu anlamda kendine bir miktar alan açmış oldu.
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Kararın piyasaya etkisi negatif. Önümüzdeki günlerde ağırlıklı ortalama fonlama
maliyetinin yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Bu kararda son donemde artan
koronavirüs vakalarının da etkili olduğunu ve Merkez Bankası'nın bu noktada ihtiyatlı
durmaya çalışmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz.
Ahlatçı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün:
TCMB gündemden rahatsız olmadığı sonucu çıkarılabilir
Salgın tedbirlerinin kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen
dengelenmenin başlaması, mail ihracatındaki güçlü toparlanma ve emtia fiyatlarının
düşük seviyelerinin cari işlemler dengesini destekleyeceği ifadesi ile uygulanan
likidite sıkılaştırıcı adımlar karşısında TCMB’nin kurdaki önümüzdeki süreçteki
görünümden çok rahatsız olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Fakat buna karşın politika
faizinde değişiklik oluşmasa da başka bir faizde değişikliğe gidildiği de gözleniyor. O
da geç likidite penceresi faiz oranı.
Toplantı metninin ilk satırlarında Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak
Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki
farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verildiğine değilmiş. Bu durumda geç
likidite penceresi faizi %14,75’e yükseltilmiş oldu. Toplantı metninde faiz kararına
ilişkin değerlendirmede enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması amacıyla
atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin sıkılaşma olduğuna değinildiği görülüyor.
Bu sıkılaşma adımlarına ilave olarak TCMB’nin enflasyon görünümünde belirgin
iyileşmeyi sağlamak adına politika faizine dokunmadan geç likidite penceresi faizini
yükseltmek suretiyle kendine bir alan açtığını ve bu yolla olası kur hareketlerine
karşılık örtülü faiz artırım yoluyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekmeyi
amaçladığını söyleyebiliriz.
Piyasadaki faizlere göre bakıldığında ayrıca ağırlıklı ortalama fonlamaya göre
değerlendirildiğinde aşağıda kalan politika faizine dokunulmaması, bu faizin
enflasyonun altında kalmaya devam etmesi ve genel beklentinin artırım yönünde
oluşması karşısında Türk Lirası ilk tepkilerde Dolar’a karşı hızlı değer kaybı yaşadı ve
kur 7.97 seviyesinin üzerini görerek rekor yeniledi. Görünen durumda Merkez
Bankası’nın likidite tedbirlerine devam etme kararı aldığını ve fonlama
kompozisyonunu geç likidite penceresine yaklaştırarak ağırlıklı ortalama fonlama
maliyetinin kurdaki yukarı yönlü baskı sürecek olursa %13 ve üzerine doğru hareket
etmeye doğru gidebileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak kurda 8.00 TL seviyesi
atılacak adımlar bakımından psikolojik bir bariyer olacaktır.
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:
MB, politika faizini arka planda bıraktı
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Merkez Bankası, beklenmedik bir hamleyle politika faizi olarak bildiğimiz
değiştirmeyerek %10,25 seviyesinde bıraktı. Bununla beraber, Merkez Bankası faiz
koridoru ile en yüksek borç verme oranı olan GLP arasındaki marjı artırarak 300 baz
puana çıkardı ve GLP oranını %14,75 seviyesine getirdi. Merkez Bankası’nın bu
hamlesiyle politika faizini arka planda bırakarak efektif fonlama oranı ile ayrışmasını
derinleştirdiğini; GLP’nin aktif kullanılması ile beraber sade para politikası zemininden
uzaklaşarak arka kapı sıkılaştırmasını sürdüreceği sonucuna varıyoruz.
Enflasyon beklentilerinin hızlı bir bozulma içerisinde olduğu dönemde, Merkez
Bankası fonlama oranı ile politika faizi arasındaki ilişkiyi zayıflatarak TRY’nin daha
fazla değer kaybetmesini ve enflasyon görünümünde ilave bozulma olması riskini
artırmış oldu. Ağustos ayında TRY’de değer kaybının hızlandığı dönemde dolaylı
yönden sıkılaşmaya başlayan Merkez Bankası, %7’lerde olan fonlama maliyetini
Ekim ayı itibariyle %12,5 seviyelerine kadar çıkarmıştı. Günlük fonlama geleneksel
repo ihaleleriyle GLP’nin ağırlığı artmış, aynı zamanda gecelik borç alma imkanları
kısıtlanan bankalar daha fazla GLP kullanmak durumunda kalmıştı. Bu aralıkta ise,
Eylül PPK’sında 200 baz puanlık faiz artışı ile güncellenen faiz koridoru, TCMB’nin
fiili olan durumu resmileştirmekle beraber ilave sıkılaşma için alan açmasını da
sağlamıştı. Ancak, Ekim PPK’sında politika faizi etrafında hareket etmemesi sade
para politikası yönlendirmesinde değişim anlamına gelmekle beraber, politika faizi ile
efektif fonlama oranlarının da birbirinden kopması demek olacaktır.
Merkez Bankası, bankaları en yüksek borç verme oranına yönlendirerek dolaylı
sıkılaşma yapmaya devam edecektir. GLP’de meydana gelen artış, günlük fonlama
maliyetinin %14,75’e kadar gidebileceğini gösteriyor. Faiz koridorunun etkin
kullanılması, Merkez Bankası’na fonlama oranları arasında geçiş yapma anlamında
esneklik sağlamakla beraber, para politikasını geleneksel olmayan bir zemine
oturtmaktadır. Bundan önceki dönemlerde de faiz koridoru üst bandı ve GLP’nin
politika faizi gibi kullanıldığını görmüştük. Örtülü olarak faiz artmaya devam edecek.
Merkez Bankası’nın direkt sıkılaşma patikasından, arka kapı politikasına doğru
kayması ve bunu devam ettirme durumunun fiyat istikrarı açısından risk
oluşturabileceğini ve enflasyon beklentilerinde ilave bozulmaya neden olabileceğini
düşünüyoruz.

14

23.10.2020

Merkez'in döviz rezervleri 1,7 milyar
dolar arttı
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 9 Ekim haftasında, bir önceki
haftaya göre 1 milyar 704 milyon dolar artarak 42 milyar 822 milyon
dolara yükseldi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 16 Ekim
haftasında brüt döviz rezervi, 41 milyar 118 milyon dolardan 42 milyar 822 milyon
dolara yükseldi. Bu rakamlar, MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 1 milyar 704
milyon dolar arttığı anlamına geliyor.
Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon
dolara yükselirken toplam rezervler ise 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489
milyon dolara yükseldi. Böylece, toplam rezervler 1 milyar 894 milyon dolar artarken;
altın rezervleri ise 190 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi
zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar
seviyesindeydi.
TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):
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Tarih
---------16-10-2020
09-10-2020
02-10-2020
25-09-2020
18-09-2020
11-09-2020
04-09-2020
28-08-2020
21-08-2020
14-08-2020
07-08-2020
31-07-2020
24-07-2020

Altın
Brüt
Toplam
Rezervi
Rezerv Rezerv
---------------------------42.667
42.477
42.229
41.097
43.161
42.908
42.665
43.042
43.277
42.816
45.230
43.572
42.105

42.822 85.489
41.118 83.595
41.409 83.638
42.420 83.517
43.159 86.320
45.281 88.189
44.881 87.546
41.594 84.636
45.434 88.711
45.378 88.194
46.594 91.824
46.673 90.245
50.926 93.031
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Turkcell, artık Türkiye Varlık Fonu
portföyünde
Turkcell'in dün gerçekleşen yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,
Türkiye Varlık Fonu'nun hakim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme
değişiklikleri kabul edilirken, hisse devirleri ile işlemin kapanışı bugün
gerçekleşti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yüzde 15'i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile
Turkcell'de hakim hissedar oldu.
TVF'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin (BIST: TCELL,
NYSE: TKC) son yıllarda gerçekleştirilen en önemli Genel Kurul toplantısında,
TVF'nin hakim hissedar olmasıyla sonuçlanan ana sözleşme değişikliklerine
hissedarların yüzde 93'ü onay verdi.
TVF'nin Türkiye'nin stratejik değerlerine yatırım yapma misyonunun önemli bir
parçası olan söz konusu satın alma işlemi ile Turkcell'in ortaklık yapısı sadeleşti. Yeni
yapıda TVF, yüzde 15'i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile Turkcell'de hakim
hissedar oldu.
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"Görevimiz Turkcell'in kurumsal gelişimini desteklemek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Varlık Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Zafer
Sönmez, neredeyse 1,5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak şeffaflıkla
yürüttükleri hisse devri sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Genel Kurul'da
aldığımız güven oyuyla Turkcell'de 15 yıldır süren ortaklık problemi çözüldü. Yeni
dönemde Turkcell'in istikrarlı büyümesini sürdürerek dünya piyasalarında göğsümüzü
kabartacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.
Teknoloji ve dijitalleşmenin bir ülke için en stratejik konular arasında yer aldığını
vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:
"Dünyadaki varlık fonlarının son 2 yılda yaptığı yatırımların üçte birinin teknoloji
üzerine olması da bu alandaki potansiyeli gösteriyor. Türkiye'nin rekabetçi avantajını
bir adım ileriye taşıması için güçlü şirketlerimiz olması gerekiyor. Turkcell zaten
rüştünü ispat etmiş, uluslararası piyasalarda örnek gösterilen ve New York
Borsası'na kote tek Türk şirketidir. Bizim görevimiz günlük operasyon içinde olmak
değil, yönetim kurulunun etkinliğini artırarak Turkcell'in kurumsal gelişimini
desteklemek, büyümesine hız kazandırmaktır.
Yeni dönemde Turkcell'in daha etkin, performans odaklı, güçlü kurumsal yönetişim
ilkeleriyle yönetilen bir dijital operatör olmasına katkıda bulunmak amacıyla Turkcell
yönetiminin önünü açacağız. Turkcell'i Turkcell yapan, yıllarca bu şirkete emek veren
çalışanlarıdır; bu DNA'nın da güçlenmesi için çabalayacağız. Pandemi sonrası
dönemde artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte daha da büyüyecek olan
Turkcell'in, bünyesinden yeni dünya markaları doğuracağına inanıyoruz."
Telia ve IMTIS'den açıklama
Telia Finland Oyj'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan
açıklamasında, Telia Finland Oyj tarafından Turkcell'de sahip olunan 214 milyon 871
bin 670 nominal tutarlı tüm payların hisse başına 2,47 dolardan TVF'ye ait TVF Bilgi
Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satış işleminin bugün
gerçekleştiği bildirildi.
Bu arada, IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından KAP'a yapılan açıklamada da
Turkcell'deki yüzde 24,8 oranındaki hissenin TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri
Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'den hisse başına 2,124 dolar fiyattan 545 milyon 600
bin toplam nominal tutarlı alış işlemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
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Kamunun 2021 yatırım ödeneği
152,3 milyar TL
Hükümet, 2021 yılı için öngördüğü yatırım tutarını, bir önceki yıla göre yüzde 81
oranında artırdı. 2018-2020 dönemlerinde bütçelerin başlangıç ödeneklerinde
yatırımlara ayrılan paylar diğer harcamalara kıyasla daha az artırılmış, 2020’de ise
cari olarak azaltılmıştı.

Ekonomide toparlanma ve dengelenme dönemi olarak adlandırılan 2018-2020
dönemlerinde bütçelerin başlangıç ödeneklerinde yatırımlara ayrılan paylar diğer
harcamalara kıyasla daha az artırılmış, 2020’de ise cari olarak azaltılmıştı. Bu kez
2021 bütçesinde önceki yılların çok üzerinde yatırım ödeneği ayrıldı. 2020 bütçesinde
merkezi hükümet kuruluşlarından yatırımlar için 56.6 milyar TL ayrılmıştı. 2021’de
ödenek 103.7 milyar TL’ye yükseltildi. Özel bütçeli kuruluşların yatırım ödenek tutarı
dahi 32 milyar TL’yi buldu. 2021 bütçesinden merkezi yönetim için sermaye giderleri
kaleminde 103 milyar 734 milyon TL, sermaye transferleri kaleminde 8 milyar 782
milyon TL ödenek ayrıldı. Yatırımları hızlandırma ödeneği kalemi için öngörülen 763
milyon TL ile merkezi yönetimin toplam yatırım ödeneği 113 milyar 279 milyon TL
oldu.
Yüzde 81’lik artış var
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Üniversiteler hariç, aralarında Karayolları, DSİ gibi büyük altyapı yatırımcısı
kuruluşların olduğu özel bütçeli kuruluşların yatırım ödeneği 2021’de sermaye
giderleri için 32 milyar 76 milyon TL, sermaye transferleri için 3 milyar 241 milyon TL
olmak üzere 35 milyar 316 milyon TL oldu. Buna üniversitelerin yatırımları da dahil
edildiğinde, üniversiteler dahil, yerel yönetimler hariç merkezi devlet kurum ve
kuruluşlarının yatırım toplam ödeneği 153 milyar 209 milyon 192 bin TL düzeyine
çıktı. Bir önceki yılda geniş tanımlı bu yatırım bütçelerinin başlangıç ödeneği 84
milyar 565 milyon 805 bin TL düzeyindeydi. Toplam kalemlerdeki artış yüzde 81.17
düzeyinde gerçekleşti.

Sağlık için 18,5 milyar TL
Genel bütçeli kuruluşlar, (bakanlıklar vb.) içinde en fazla yatırım bütçesine sermaye
giderleri kaleminde 18,5 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı sahip oldu. Sermaye gideri ve
sermaye transferi kalemleri birlikte hesaplandığında ise sırasıyla 15.2 ve 14.0 olmak
üzere toplam 29.2 milyar TL ödenek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilk sırada yer
aldı. Bu bakanlık bünyesinde Karayolları Genel Müdürlüğü en önemli yatırımcı
kuruluş konumunda bulunuyor. Bünyesinde yatırımcı kuruluş olarak DSİ bulunan,
tarımsal destek ödemeleri yapan Tarım ve Orman Bakanlığına da 1.4 milyar sermaye
gideri, 16.3 milyar sermaye transferi kalemleri ile toplamda 17.7 milyar TL yatırım
ödeneği verildi.
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TBMM'de işsizlik dahil 30 madde değiştirildi.
Kısa çalışma ödeneği süresinde değişiklik. İşte
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dikkat
çeken düzenlemeler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi.
Teklifin kabul edilen maddelerine göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten
ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet
akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için
hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
ARALIK 2023'E KADAR YETKİLİ
Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi
halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam
edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay
süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir
vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023
tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük
tarihi, yeni tip korona virüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31
Aralık 2023 tarihine erteleniyor.
CUMHURBAŞKANI'NA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASINI UZATMA
YETKİSİ
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e
kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden
yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene
ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30
Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.
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İŞSİZLİK SİGORTASI
Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde ekleniyor. Buna göre, işsiz
olan kişilerin yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam
edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde
sona erenlerle SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine
başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her
ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira
destek verilecek.
HANE BAŞINA DESTEK
Başvuruda bulunanlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için
günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için
ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek verilmesi
öngörülüyor. Hizmetleri SGK'ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul
edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları
hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde
çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları
sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene,
Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya
dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay
SGK'ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği
sağlanacak. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının,
işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave
işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira
olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını,
maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında
artırmaya yetkili olacak.
EVLERDE ÜRETTİKLERİ MALLARI İNTERNET ÜZERİNDEN SATANLARIN
FAALİYETLERİNE MUAFİYET
Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenleme yapılarak, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi
tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal
ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu
faaliyetleri muaflık kapsamına alınıyor ve bunların elde ettikleri hasılatlar üzerinden
tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanıyor. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için
vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap
açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat
tutarının belirlenen tutarı aşmaması gerekecek. Cumhurbaşkanına, maddede
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belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi
verilen düzenleme, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.
GELİR VERGİSİ 2025'E KADAR UZATILIYOR
At Yarışları Hakkında Kanun'a göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince
yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri,
jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20
gelir vergisi tevkifatı yapılmasını düzenleyen hüküm 31 Aralık 2025'e kadar uzatılıyor.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleriyle bunlara
ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara
teslim ve ifası sırasında uygulanan ve 31 Aralık 2020'de sona erecek KDV istisnası,
31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.
2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ DÜZENLEMESİ
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin
olarak, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş
yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla
yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla
yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları, katma değer vergisinden müstesna
olacak.
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin
olarak, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol
Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli
tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, gelir ve
kurumlar vergisinden muaf olacak.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun, üniversitelerle birlikte kullandığı hastane ve
tesislerde işlenen disipline aykırı fiillere ilişkin başhekim işlem yapabilecek.
KONAKLAMA VERGİSİ 1 OCAK 2022'YE ERTELENİYOR
Kabul edilen maddelere göre teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm
sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde
turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran
2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak
hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve
işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri
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6 ay erteleniyor. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama
vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.
SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ
Teklife göre, belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve
daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan
yazılı yapılabilecek.
25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi,
işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu hüküm uyarınca bir defada veya
yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacak.
Türkiye İş Kurumu yönetim kurulu başkan, üyeler ve kurum personeli, kamusal görev
ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan ceza
soruşturması ve kovuşturmasına tabi tutulmamalarına ilişkin usul ve esasları
düzenleyen Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a
tabi olacak.
BASIN VE GAZETECİLİK MESLEĞİNDEKİLERE İLİŞKİN DÜZENLEME
Anayasa Mahkemesi kararıyla, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili
hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin doğan hukuki boşluğu
gidermek amacıyla düzenleme yapılıyor.
İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir veya
birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati
süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için,
çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt
sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde
7,5’i işveren; yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel sağlık
sigortası primi ödenecek.
MADDE İHDASI VE DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ
Teklife, komisyonda yeni maddeler ihdas edildi ve değişiklik önergesiyle Kovid-19
salgını nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma
sayısı 3'ten 7'ye çıkarıldı.
Önergeye göre korona virüs salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında
bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına
ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak
cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden
yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine
uzatılıyor.
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Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet
Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 7 kez uzatılabilecek.
Böylelikle salgının sürmesi durumunda korona virüs izin süresinin en fazla 31
Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
SORUMLULUK YÜKLENMEYECEK
İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle korona virüs salgını nedeniyle
işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması,
değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk
yüklenemeyecek.
Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden
kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil
edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilmeyecek.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen maddeye göre 2020
yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış üniversite sağlık
hizmeti sunucularının kuruma 31 Aralık 2020'ye kadar sözleşme kapsamında
verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme
tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar
hazineden tahsil edilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile
görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye
başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek
ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı görüşmede,
Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular
değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde
olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini
belirtti.
Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan’ın sivil
halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada
durmanın mühim olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG
terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlib'de ateşkesin korunmasının,
istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için
gerekli olduğunu dile getirdi.
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Putin: Erdoğan sert görünebilir ama
esnek bir siyasetçi
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Sert görünebilir ama o esnek bir
siyasetçi ve Rusya'nın da güvenilir bir ortağı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferansla katıldığı Uluslararası
Tartışma Kulübü Valday'ın toplantısında yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Türkiye ile Fransa arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Rusya'nın ara
bulucu olması gibi bir pozisyonu olup olmayacağı konusundaki bir soruyu cevaplayan
Vladimir Putin, ülkesinin hem Fransa hem de Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.
"ERDOĞAN'LA ORTAK DİLDE KONUŞULABİLİR"
Putin, "Fransa ile tam teşekküllü olmasa da iyi ve sürdürülebilir ilişkilerimiz var.
Türkiye ile iş birliği hacmi büyüyor. Türkiye bizim komşumuz. Hem Türkiye hem de
Rusya için ilişkilerimiz önemlidir. Bu durumda iki ülke arasında bizim ara
buluculuğumuza ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Hem Türkiye hem de Fransa gibi
ülkeler ilişkilerini kendileri çözebilir. Erdoğan'ın pozisyonu sert gözükse de onun
esnek olduğunu biliyorum. Onunla ortak dilde konuşulabilir. Bu yüzden bu durumun
da iyileşeceğini umuyorum." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE GİBİ BİR ORTAKLA ÇALIŞMAK ÇOK GÜVENLİ"
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden de bahseden Vladimir Putin, ikili ticaret
hacminin 20 milyar dolardan fazla olduğuna işaret etti.
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Türkiye'nin bu iş birliğinin devam etmesinden yana olduğunu ifade eden Putin,
"Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor. Onunla çok kısa
sürede TürkAkım projesini gerçekleştirdik. Fakat Avrupa ile bunu hızlı şekilde
yapamıyoruz." diye konuştu.
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini gerçekleştirme konusunda Avrupa ile
sorunlar yaşadıklarını anımsatan Vladimir Putin, "Halbuki Türkiye ile tepkilere rağmen
kendi milli değerlerimizi anlayarak bunu (TürkAkım projesi) çok hızlı yaptık. Erdoğan,
'bunu gerçekleştireceğiz' dedi ve biz bunu gerçekleştirdik. Türkiye, askeri teknik iş
birliği alanında da S-400 sistemini almayı kararlaştırdı ve satın aldı. Böyle bir ortakla
çalışmak çok hoş ve güvenli." değerlendirmesinde bulundu.
"DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARDA 5 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI
KAYBETTİ"
Valday’ın toplantısında, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki duruma
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, çatışmalarda, her iki iki taraftan da ayrı ayrı
2 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bine yaklaştığını
söyledi.
Rusya’nın hem Azerbaycan hem Ermenistan ile her zaman iyi ilişkileri olduğunu
belirten Putin, Rusya’da 2 milyondan fazla Ermeni ve yaklaşık 2 milyon
Azerbaycanlının yaşadığını bildirdi.
Bu kimselerin Rusya’da çalışarak milyarlarca doları ailelerine gönderdiğine dikkat
çeken Putin, ayrıca bu kimselerin Rusya'da insani yardım seviyesinde sürdürülebilir
yakın ilişkileri olduğunu da vurguladı.
"HEM AZERBAYCAN HEM DE ERMENİSTAN BİZİM İÇİN EŞİT DEĞERDE
ORTAK"
Putin, "Bu yüzden hem Azerbaycan hem Ermenistan bizim için eşit değerde ortaktır.
Orada insanların ölmesi bizim için büyük trajedidir." diye konuştu.
Hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile tam teşekküllü ilişkiler kurmak istediklerini
söyleyen Putin, "Bu ilişkileri birbirinden ayıran bazı noktalar vardır. Mesela,
Ermenistan ile ortak noktamız Hristiyanlıktır. Fakat Azerbaycan ile de başka yönlerde
çeşitli ilişkilerimiz var. Rusya’daki nüfusun yüzde 15 civarında Müslüman olduğuna
dikkati çekmek isterim. Bu bağlamda, Azerbaycan bizim için yabancı bir ülke
değildir." ifadelerini kullandı.
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Üretici çaresiz, ‘süt inekleri' kesime
gidiyor
Çiğ süt üreticisi, 12 yıl aradan sonra yine yoğun olarak süt ineklerini kesiyor. Yem
fiyatının son 11 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında artmasına rağmen, çiğ süt fiyatının
11 aydır hiç artmaması üreticiyi çaresiz bıraktı. Üretici zarar ettiği için süt ineklerini
kestiriyor. Fakat kesimhaneler 2-3 ay sonrasına gün veriyor. Çiğ süt fiyatının düşük,
yem fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde zarar eden üretici süt ineklerini kestirmek
zorunda kalıyor. Kesilen ineklerle birlikte hayvan varlığı azaldığı için ve doğurganlık
yok olduğu için hem damızlık hem de kesimlik ve besilik hayvan ithalatı gündeme
geliyor.
2008'de 1 milyon inek kesildi
Dünyada ve Türkiye’de 2007 ve 2008 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle, birçok
tarım ve gıda fiyatında olduğu gibi yem fiyatları da yüzde 100 artarken, çiğ süt fiyatı
80 kuruştan 40 kuruşa düşmüştü. Hayvancılıkta destekleme sisteminde değişikliğe
gidilerek hayvan başına ödemeye geçildi. Üretici, artan maliyet ve azalan destek
nedeniyle büyük zarara uğradı. Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, o dönem 1
milyondan fazla süt ineği kesildi. Et üretimi artıyor diye sevinilirken 1 yıl sonra et krizi
çıktı. Fiyatlar hızla yükseldi ve Türkiye, 2010 yılında besilik, kasaplık, damızlık
hayvan ithalatını başlattı. Ziraat Bankası sıfır faizli kredi verdi. Yeni yatırımlar yapıldı.
Daha sonra da kırmızı et ithalatı başladı. İnek kesimi önlenemediği için 12 yıldır
ithalat devam ediyor. Üretici, yine benzer durum yaşandığını eğer süt fiyatı artırılmaz
veya süt primi artırılarak hemen ödenmezse yine inekler kesilecek ithalat katlanarak
artacak. Süt üreticisine verilmeyen desteğin en az 10 katı ithalata ödenmiş olacak.
İnek kesimi için 2-3 ay sonrasına gün veriliyor
Süt işletmesi ve kesimhanesi olan Tire Süt Kooperatifi’nin Başkanı Mahmut Eskiyörük
DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, üreticinin artık süt satarak yem alamayacak duruma
geldiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Kooperatif ortaklarımız, ihtiyacı olan her şeyi
bizden alıyor ve teslim ettiği süt ile mahsuplaşmadan sonra eline 3-5 bin lira geçerdi.
Şimdi artık verdiği sütle ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Hayvanlarını kesime getiriyorlar.
En az 2-3 ay sonrasına gün verebiliyoruz. Çiftçinin şu anda paraya ihtiyacı var. Gıda
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Komitesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı süt fiyatını artırırsak 2020 enflasyonu yüksek
çıkar diye artırmak istemiyor. Fakat 2020>yi kurtaracağız diye inekler kesilince 2021’i
de kaybetmiş oluruz. Süt fiyatı artırılmasa bile destekleme primi litre başına 45 kuruş
olarak hesaplanıp ödense belki 500 milyon lira ile sorun çözülecek. Üreticiyi
kurtarmadan tüketiciyi kurtaramayız. Şu an tablo iyi değil. Bu şartlarda üreticinin
üretimi devam ettirmesi mümkün değil. Üreticiye süt primleri hemen ödenerek bir can
suyu verilip yaşaması sağlanmalıdır. Seyirci kalınırsa yarın geç olacaktır. Bu
yapılmazsa inekler kesildikten sonra milyarlarca dolar ödeyip ithalat yapmak zorunda
kalırsınız. Bu yılın primleri ödense çiftçinin eline biraz para geçse rahatlar ve inekler
kurtulur. Yeni yılda da süt fiyatı artırılır. Prim artışı olur.”
Yeme her gün zam geliyor
Türkiye Damızlık Sığır yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, yem
fiyatlarında ipin ucunun kaçtığını hemen her gün yeni bir zam geldiğini belirterek
DÜNYA’ya son durumu şöyle özetledi: “Süt fiyatı attırılmıyor, çünkü fiyat artarsa
enflasyon yüksek çıkar deniliyor. Biz de üreticiler olarak enflasyonla mücadele etmek
istiyoruz. Ama, yem fiyatı her gün artarken, süt fiyatının sabit kalması nedeniyle
üretimi sürdürmemiz mümkün değil. Bu nedenle inekler kesiliyor. Biz diyoruz ki, çiğ
süte verilen destekleme priminin nisan, mayıs ve Haziran ayları litre başına 10 kuruş
yerine 50 kuruş olarak ödensin. O zaman üreticinin eline bir para geçecek nefes
almasını sağlar. Sonraki dönemlerde de bu prim şeklinde ödenirse enflasyona da
etkisi olmaz. Ama biz bunu dile getirilirken Tarım ve Orman Bakanımız sosyal
medyadan süt priminin 15 kuruştan ödeneceğini açıkladı. Fırsatı kaçırmış olduk. Şu
anda çiğ sütün litresi 3 lira deseler bunun bize yansıması bir kaç ay sonra olur. Oysa
artan yem fiyatları nedeniyle çiftçiye hemen para lazım. Yeme her gün zam geliyor.
İşin ucu kaçtı artık. Yem alacak para olmayınca üretici ne yapacak mecburen inekleri
kesecek. Ucuz veya pahalıya satacak. Üreticinin et fiyatı da düştü. Kurban Bayramı
öncesinde 39 liraydı dana karkas. Şimdi 32-33 lira. Düve daha ucuza kesiliyor.
İnekleri 2223 liraya kesen de var.”
Sorunlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarıldı
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (Hay Koop) Genel Başkanı Ahmet
Ertürk başkanlığında üretici temsilcilerinin de olduğu bir heyet sütteki sorunları
anlatmak için hafta başında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile
görüştü. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı’nın da katıldığı toplantıda süt
üretimindeki sorunlar, maliyetler ve üreticinin yaşadığı sorunlar tek tek anlatıldı. Hay
Koop Genel Başkanı Ahmet Ertürk, çiğ süt fiyatlarında bir kısıtlama yapıldığını
belirterek: “Kasım 2019’da çiğ süt referans fiyatı belirlenirken oraya bir madde
eklemiştik. Maliyetler artarsa süt fiyatı yeniden değerlendirilecek diye. Temmuz
ayından bu yana maliyetlerin özellikle yem fiyatlarının aşırı arttığını ve süt fiyatının
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yeniden belirlenmesini istedik. Süt sanayicisi de buna sıcak baktı. Fakat, Gıda
Komitesi enflasyona etkisi olur diye bunu kabul etmedi. O zaman bu düzenleme
yapılsa bugün sorun bu kadar büyümezdi. Bugün artık daha büyük bir fiyat veya prim
artışı yapılması gerekiyor. Samanın, silajın, yoncanın, yemin fiyatı dehşet derecede
artınca süt üreticisinin beklentisi de arttı. Tarım Bakanlığı’nın, Ulusal Süt Konseyi bu
konuda bizden farklı düşünmüyor. Sorun Gıda Komitesi’nde. Onu da Bakan
yardımcımıza anlattık. Kendisi bizi dinledi ve Bakan Berat Albayrak’a aktaracağını
söyledi.”
Üretici ne istiyor?
Hay Koop Genel Başkanı Ahmet Ertürk gerekirse Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak ile de görüşeceklerini belirterek üreticilerin istediği ve beklentisi hakkında şu
bilgileri verdi: “Bizim istediğimiz Gıda Komitesi’nin bu işe karışmaması. Fındığın,
bakliyatın, hububatın fiyatını Cumhurbaşkanı açıkladı. Üretici memnun oldu.
Kayısının, üzümün fiyatını tarım Bakanımız açıkladı üretici memnun. Ama çiğ sütü
niye Gıda Komitesi belirliyor. Gıda Komitesi süt fiyatının enflasyonu artıracağını
düşündüğü için fiyat artırmıyor. Pamuk, üzüm, incir, mısır, buğday bütün ürünler
enflasyonu artırmıyor, w bir tek süt mü artırıyor. Sütün fiyatını da Cumhurbaşkanımız,
bakanımız açıklasın. Eğer 6 ayda bir fiyat belirlenip açıklansa bugünkü sıkıntı
olmazdı. Bir yıl çiğ süte zam yapılmayınca beklenti en az 60-70 kuruşluk zammın
yapılması yönünde oluştu. Şimdi nisan-mayıs, haziran süt primleri primi 15 kuruştan
ödenecek, temmuz, ağustos eylülün en az 25-30 kuruştan ödenmesi gerekir. Ekim,
kasım, aralık zaten 40 kuruştan ödenecek. Bizim isteğimiz süte 30 kuruş zam
yapılması artı 40 kuruş destekleme primi ve 1 Ekim’den geçerli olmasıydı ama
olmadı.”
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Sütte 3 aylık prim 15 kuruştan bugün ödenecek
Üreticinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ait 3 aylık çiğ süt destekleme primi litre
başına 15 kuruş olarak bugün ödenecek. Üreticiler bu primin 40-45 kuruş olarak
ödenmesini istemişti. Temmuz, ağustos, eylül dönemi priminin ne zaman ve kaç
kuruş olarak ödeneceği henüz belli değil. Ekim, kasım, aralık dönemi primi litre
başına 40 kuruş olarak ödeneceği kararlaştırıldı. Fakat ödemenin 2021 yılının
ortalarında veya ikinci yarısında yapılması bekleniyor.
Süt - yem paritesinde açık var
Maliyet artışlarının üreticiyi zorladığını anlatan Mahmut Eskiyörük; “Kabul edilen süt
yem paritesine göre üretici 1 kilo sütle 1.3 kilo yem alabilmeli. Fakat yem
fiyatlarındaki aşırı artış ve çiğ süt fiyatının sabit kalması nedeniyle paritede en az 45
kuruşluk bir açık var. 2020’de yaşanan talihsizliklerin bedelini üreticiye ödettirmek
büyük haksızlıktır. Döviz artışının yansıması olarak girdi maliyetlerinin yüzde 50
artmasına rağmen çiğ süt fiyatının sabit kalmasına seyirci kalamayız. Bu fark fiyat
artışıyla sağlanması yerine destekleme primi olarak verilmesi en doğru seçenektir.
Bakanlığımız bu konuda doğru bir karar aldı. Üreticilerin tek istediği bu primlerin
hemen ödenmesidir. Çünkü üretici ineklerine yem alamaz duruma gelmiştir. Uzun
vadeli çözüm ise ithalat politikasından vazgeçip yerli üretime önem vermektir.”
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Alaattin AKTAŞ
23 Ekim 2020

Merkez Bankası’ndan kuru zıplatma
operasyonu!
✔ Merkez Bankası dün faizi artırdı, yanlış değil, artırdı. Ama izlediği yöntem
kendisine duyulan güvenin biraz daha azalmasına yol açtı.

✔ Faiz kararı açıklandıktan sonra döviz kurunun yükselmesi, faizin
artırılmamasından değil, kulağın tersten gösterilmesinden kaynaklanmıştır.
Merkez Bankası’nın dünkü Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan kararlar, daha
da önemlisi mesajlar neler mi:
1-Politikayı belirleyen (!) faiz artırılmadı ve yüzde 10.25’te tutuldu.
2-Politikayı belirleyen (!) faizin aslında bir işlevinin kalmadığı zaten biliniyordu ama
dünkü kararla bu bir kez daha teyit edilmiş oldu.
3-Mayıs 2018’de ilan edilen sadeleşme kararı aylar önce çöpe atılmıştı, bu karar
şimdi çöp öğütme tesisine gitti. Zaten politika faizinden yapılmayan fonlamanın artık
tümüyle geç likidite penceresine kaydırılacağı ortaya çıktı.
Faiz tavanı yüzde 14.75
Özellikle 24 Eylül’deki PPK toplantısı öncesinde Merkez Bankası’nın politika faizini
siyasi nedenlerle artırmaktan kaçınabileceği, ancak faiz artışını zorunlu kılan
koşullardan dolayı gecelik borç verme ve geç likiditenin penceresinin politika faiziyle
olan makasını açabileceği dile getiriliyordu. Mayıs 2018’de alınan kararla gecelik borç
verme faizi politika faizinin 1.50 puan, geç likidite penceresi faizi de gecelik faizin
1.50 puan üstünde olacaktı. Merkez Bankası yalnızca politika faizini ilan edecek,
diğer faizler de buna göre artı 1.50 puan ve artı 1.50 olarak otomatik belirlenecekti.
İşte Merkez Bankası’nın eylülde bu yöntemi tercih edebileceği, yani 1.50 puanlık
marjları açabileceği konuşuluyordu. Çünkü banka faiz konusunda baskı altındaydı,
bunu bilmeyen yoktu.
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Ama eylül toplantısından sürpriz sayılabilecek bir karar çıktı ve Merkez Bankası
politika faizini 2 puan artırdı. Her ne kadar bu artışla bile politika faizi ortalama
fonlama maliyetinin o günkü düzeyine çıkmamışsa da yine de Merkez Bankası faizi
artırabileceğini göstermişti.
İşte bu yüzden dünkü toplantıda faizin artırılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Öyle
ya, ortalama fonlama maliyeti geç likidite penceresini zorlamaya başlamıştı; tavanı
yükseltmek gerekiyordu, bunun yolu da tüm faizleri topluca yukarı çekmekten
geçiyordu. Çünkü artık kimsenin aklına eylülde ifade edilen 1.50 puanlık marjın
değiştirilmesi gelmiyordu.
Gelmeliymiş! Merkez Bankası haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 10.25’te sabit
tuttu, gecelik borç verme faizi de 10.25 artı 1.50 puan, yani yüzde 11.75 olarak sabit
kaldı. Ama gecelik borç verme faizi ile geç likidite penceresi arasındaki 1.50 puanlık
makas 3 puana çıkarıldı.
Yani geç likidite penceresinden fonlamanın faizi yüzde 14.75’e yükseltilmiş oldu.
ÜÇ FAİZ VAR, İKİSİ İŞLEVSİZ
Merkez Bankası’nın adını politika faizi koyduğu, yani politikayı belirleyeceğini ilan
ettiği faiz kaç; yüzde 10.25. Ama bu faizin aylardır hiçbir hükmü yok. Merkez Bankası
piyasayı yüzde 12.50 dolayında faizle fonluyor. (21 Ekim’de yüzde 12.52.)
Poltika faizi haftalık repo ihalesinin faizi. Daha kısa vadeli gecelik borç verme faizi
var, onun oranı kaç; yüzde 11.75. Bu faiz de çoktan aşılmış durumda.
Hesabını denkleştiremeyen ve buradan para kullanan bankalara pek iyi gözle
bakılmayan bir fonlama daha var, geç likidite penceresi. Bunun faizi de artık yüzde
14.75.
Şimdi Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini yüzde 14.75’e çıkarmakla iki
mesaj vermiş oldu:
Birincisi; bakın faizi artırmadım.
İkincisi; ben artık piyasayı fiilen yüksek faizle fonlayacağım.
Piyasada faizin zaten yüzde 10.25 olmadığını, hatta yüzde GLP’de düne kadar yüzde
13.25 olan faizin bile yetersiz kalacağını görmeyen mi var?
Ne kadar tuhaf bir durum, ne kadar tuhaf bir adım...
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ASLINDA FAİZ ARTTI, PEKİ KUR NİYE TIRMANDI?
Çok basit bir soru soralım:
Merkez Bankası dünkü toplantıda faizi artırdı mı, artırmadı mı?
Nereden baktığınıza bağlı; hem artırmadı diyebilirsiniz, hem artırdı.
Aslında faiz arttı, her ne kadar politika faizi sabit tutulduysa da fiili faizi yüzde
12.50’lerin çok çok üstüne çıkarabilecek bir alan açıldı. Hem zaten PPK
toplantısından sonra yapılan açıklamada da "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla
birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin artırılmasına ve enflasyon görünümünde
belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar
vermiştir” denildi.
İyi de faiz artırıldığı halde kur niye tırmandı?
Faizin artırılacağı bekleniyordu ve dövizde dün belirgin bir geri çekilme yaşanmıştı.
Sonuçta bugün faiz artırıldı, ama kur birden tırmandı, bunun üstünde düşünmek
gerekmiyor mu?
Merkez Bankası’na duyulan güven eylül toplantısında biraz yerine gelir gibi olmuş ve
piyasayla zıtlaşılmayacağı izlenimi doğmuştu, dün bu izlenim yerle bir edildi.
Kurun zıplamasının nedeni budur. Yoksa faiz artmaya devam edecektir, ama faiz
artarken ters yönlü hareket ettirip aşağı çektiğimiz bir güven sorunumuz vardır.
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Ferit Barış PARLAK
23 Ekim 2020

Çiftçi/işveren/işçi TV karşısında
MB’yi bekledi!
“Para üretmek isteyen” yerli sanayici/çiftçi, primsiz kalınca…
Rantın, dövizin, altının, borsanın ve Merkez Bankası’nın (MB) peşinden koşturuyor…
Sonuçta…
MB “faiz artırsa da, artırmasa da”, “para üreten yabancıya”, yüksek prim
kazandırmanın yolu açılıyor…
★★★
Hindistan…
Ülkedeki “elektrikli otomobil pili” üreticilerine 5 milyar dolar teşvik vereceğini
açıkladı…
Geliştirilecek o piller: Otomobilde de kullanılacak…
İş makinasında da…
★★★
Şimdi, 5 milyar dolar verecek…
Sonra, oradan çıkacak ürünler sayesinde, para üretecek!...
★★★
Biz mi? “Pili, aküyü, doldurma istasyonlarını, yüzde 100 yerli yapabiliriz ama
önümüzü göremiyoruz” diyen üreticilerimize kulak vermiyoruz…
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“Türkiye’de bu işi yapan yok” deyip, yanlış verilerle ilerliyoruz…
★★★
Sadece pil/akü/istasyonda mı?
Örneğin…
Destek almak için elindeki 1 birim buğdayı, 10 birim olarak tescil ettirenlere göz
yumuyoruz…
Sonra, “21.5 milyon ton buğdayımız var ” diyoruz…
18.5 milyon tonunun ihtiyacımızı karşılayacağını biliyoruz…
Kağıt üzerinde 3 milyon ton fazlaya rağmen, fiyatlardaki yükselişi durduramıyor,
ithalatta gümrükleri sıfırlıyoruz…
★★★
Ve…
Ürün, yani “para üretenleri”, yani gerçek üreticileri ve dolayısıyla ekonomiyi zor
durumda bırakıyoruz…
VELHASIL
Sanayiciden çiftçiye, işverenden çalışana…
Gözlerin MB’de oluşu düşündürücü...
Faize ve/veya dövize ödenen miktarın yüzde 10’u ile…
Yerli üretimi katbekat artırabileceğimizi, teknolojimizi gelişmiş ülkeler seviyesine
taşıyabileceğimizi ve bunların çarpan etkisiyle tasarrufları, yatırımları, ihracatı
artırabileceğimizi bile bile, tersi yolda ilerlememiz daha da düşündürücü…
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Abdulkadir Selvi

Cumhurbaşkanlığı Gül ile
Babacan’ın arasını mı açtı?
23 Ekim 2020

İYİ Parti’deki FETÖ tartışmasına odaklandık ama DEVA Partisi’nde
de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Daha doğrusu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partinin kurucu lideri eski
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında. Babacan ile Gül’ün arasının DEVA
Partisi’nin kuruluş sürecinde açılmaya başladığı şeklindeki söylentiler kulağıma
gelmişti. Ancak çok önem vermemiştim.
Ali Babacan’ın partide eskileri istemediği söyleniyordu. “Eski AK Partililerin partisi
olmamalıyız. Yeni isimlerle toplumun karşısına çıkmalıyız. Yeni bir parti
olduğumuzu hissettirmeliyiz” tezini savunduğu ifade ediliyordu. “Partinin
kurucular kurulu belli olunca, Ali Babacan damgasını vurdu. Eskileri geriye
çekti” denilmişti. Özellikle de Abdullah Gül gölgesinin düşmemesi için Beşir
Atalay gibi isimlerin parti yönetiminde yer almamasını şart koştuğu konuşuluyordu. O
günlerde bunu bir taktik manevra olarak yorumlamıştım. Çünkü yeni partinin
kuruluşunu Abdullah Gül sağladı. Ali Babacan’ı ikna etmek epey zaman
aldı. Babacan, partinin başına geçmeyi ocak ayında kabul etti. Babacan kabul
edene kadar yavaş ilerleyen parti kurma çalışmaları hızlandı. Ancak partinin kuruluş
aşamasında Ali Babacan’ın yeni isimlerle yola çıkmak istediği, eskilerin vitrinde yer
almasına karşı çıktığı söylendi. Sadece Sadullah Ergin ile Nihat Ergün parti
yönetiminde yer aldılar.
HAŞİM KILIÇ UZAK DURDU
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile Beşir Atalay arasında yaşanan
bir sorundan dolayı Haşim Kılıç’ın uzaklaştığı söyleniyordu. Oysa Haşim Kılıç parti
kurma çalışmalarına çok önceden hazırlanmıştı. Fikri düzeyde çalışmalar yapmıştı.
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Ancak DEVA Partisi’nin kuruluş sürecinden uzak tutuldu. O da kendisini dışlanmış
hissedip geri çekildi.
Partinin kurucular kurulunun belirlenme aşamasında çıkan krizde Abdullah
Gül’ün, Ali Babacan’ın isteğine karşı çıkmadığı ifade edildi. Eski AK Partililere karşı
tavrını doğru bulmamakla birlikte Babacan’ın arkasında durduğu gözlendi.
Ancak Babacan’ın tavrının Abdullah Gül cephesinde bir burukluğa neden olduğu
söylendi.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ARALARINI AÇTI
“Ama bu kez sorun daha ciddi” diye söz başladı haber kaynağım. Abdullah
Gül ile Ali Babacan arasındaki soğukluktan söz ediyordu. Ben Babacan’ın Gül’e
karşı böyle bir tavır içerisinde olabileceğine ihtimal vermediğim için yine ihtiyatla
dinledim. Gül ile Babacan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir sorun
yaşadıklarını ifade etti. Henüz Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl varken, adaylar
belirlenmemişken pek ihtimal vermedim. Ancak CHP içinde Abdullah Gül’e karşı
çıkan çevrelerin Ali Babacan konusunda daha sıcak mesajlar verdiği
gözlenmiş. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, DEVA Partisi’ni ziyarette Ali
Babacan için “siyasetin yeni yıldızı” tanımlamasını yapması da üstüne
gelince, Gül cephesinde kaşlar çatıldı. Babacan’ın bir süredir partiyle ilgili konuları
istişare etmemesi de not ediliyormuş. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı
konusunda Gül yerine Babacan isminin öne çıkması Abdullah Bey’i rahatsız
etmiş. Ali Babacan’ın da buna yeşil ışık yakması Gül cephesinde hesapları
karıştırmış.
Ben yine ihtiyatımı koruyorum. Ama Demirel’in dediği gibi, Cumhurbaşkanlığı hiçbir
faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir. Uğruna darbeler yapılan
Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül ile Ali Babacan arasına kara kedi girmesine
şaşırmam. Ama bu soğukluğun çapı nedir, giderilir mi yoksa daha da derinleşir mi
orasını bilmiyorum.
MUHARREM İNCE'NİN İSYANI
BEKİR Coşkun’u Hürriyet gazetesinde yazarken ziyaret etmiştim. Bana işsizlik
günlerinden söz etmişti. Bir dönem barlarda keman çalıp geçimini sağladığını da o
sayede öğrendim. “Tam 9 ay aynı koltukta oturup, telefonun başında
beklemişim. Bir gün Andree işe giderken, ‘Bekir hiç olmazsa karşıdaki koltuğa
otur. İşten çıktığın günden bu yana aynı koltukta oturuyorsun’ dedi de öyle fark
ettim” demişti. 9 ay telefonun başında iş teklifi gelmesini beklemiş. Sonra, “Bir gün
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telefon çaldı, bana gece sorumluluğunu teklif ettiler. Hemen kabul ettim.
Andree geldi. ‘Sende bir şey var’ dedi. ‘Nereden anladın’ dedim. ‘Koltuğu
değiştirmişsin’ dedi” diye anlatmıştı. İçime işlemişti.
Çünkü ben de o sırada işsizdim.
Büyük ustaya Allah’tan rahmet diliyorum.
Bekir Coşkun’un cenaze töreni CHP’de yeni bir krize neden oldu. Kemal
Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce cenazede yan yana saf tuttular. Hatta bir ara Kemal
Bey hafif eğilip Muharrem İnce’ye Bekir Coşkun’la ilgili bir şeyler söyledi. Krize
neden olan bu değildi elbette ki. Cenaze ile ilgili fotoğraflar CHP’nin sitesine
konulurken Muharrem İnce’nin olduğu bölüm kesilmiş. İnce kesilmiş, ancak elleri
duruyor. Muharrem İnce bu duruma isyan ediyor elbette ki. Muharrem İnce’yi
seversiniz, sevmezsiniz. Ama bir cenazede bu yapılır mı? Bu tür işgüzarlıklara ne
gerek var? Bu durum Kılıçdaroğlu’nu da büyütmez, Muharrem İnce’yi de küçültmez.
Ancak yüreklere yara açar.
CUMHURBAŞKANI, MARKAR'IN CENAZE TÖRENİNDE
MARKAR Esayan’la olan dostluğumuz Gezi sürecinde başladı. Zor günlerdi. Gezi
sürecinde demokrasiyi savunmuştuk ama hücumlara maruz kalıyorduk. 17-25
Aralık’ta bu saldırılar daha da arttı. Özellikle de Markar’ın mahallesinde. Yayınlarda
karşılaştıkça birbirimize moral veriyorduk. Markar Esayan 15 Temmuz
gecesinde, “Ezanlar susmayacak” tweet’ini atınca gözümde daha da büyüdü.
Dün Markar’ın cenaze töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha vefa insanı
olduğunu gösterdi. Annem vefat ettiğinde de o sabah ilk arayanlardan birisiydi. O
yüzden şaşırmadım. Erdoğan kilisedeki törene katılarak Markar Esayan’ın şahsında
diğer din mensuplarına da kendilerinin de cumhurbaşkanı olduğunu hissettirdi.
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İbrahim Kahveci

TV5’i de susturun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle
yeksan olsa bile biz milletimizi kalkındırmaya devam edeceğiz diyerek, “Bu Türkiye
modelidir. Başka yerde böylesine samimi bir demokrasi, hak ve adalet ideali
bulamazsınız” ifadelerini kullandı.
Hak!
Adalet!
Samimi demokrasi!
Hepsi bizde.
***
28 Şubat sürecinde Çevik Bir hakkında yolsuzluk haberi yapmıştı TV5. Haber her
yerde yer almıştı. Olan ne mi oldu?
Çevik Bir dava açtı. Ne kapatma ne para cezası...
Mustafa Yılmaz ne yapsın şimdi?
RTÜK şimdi ceza vermiş Çevik Bir haberini de yapan Mustafa Yılmaz’ın programına.
Programda konuk Elazığ depreminde yaşananlar hakkında bir duyumunu açıklıyor:
“Cenaze sahibine taziyeye gittiğimizde söyledi. -Biz geceden beri bekliyoruz
cenazemizi bize teslim edecekler diye. Sabah oldu teslim etmediler, öğlen yaklaştı bir
kamu görevlisi geldi “İkindi namazı Cumhurbaşkanı gelecek, cenazeleri onunla
beraber kaldıralım istiyoruz” dedi. Ben de isyan ettim; kardeşim benim cenazem sizin
siyaset unsurunuz olamaz ki. Cenazemi götürecem mahalleme, bizim usulümüz belli,
orada beraber yaşadığı insanlarla helalleşsinler. Sonrasında defin yapayım-”.
Konuk Atik Ağdağ bu duyduğunu açıklarken aynı zamanda ekliyor: “Ben bundan
Cumhurbaşkanı’nın haberdar olduğunu sanmıyorum. Ama oluşturulan siyasi iklim
oraya yaranmayı getirdiği için bu tür şeyler oluyor” diyor.
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Ve bu cenaze programı dahi TV5’e RTÜK’ün ceza vermesine yetiyor.
***
Biraz hafızanızı çalıştırmanızı istiyorum:
1- “Sen Kimsin” videosunu paylaşan AK Gençlik orada rahmetli Necmettin
Erbakan’dan bahsediyor.
2- 28 Şubat sürecine karşı dimdik duran simge medya kahramanları şimdi nerede?
3- 28 Şubat sürecinin simge destekçisi medya elemanları şimdi nerede?
Ben söyleyeyim: O kahramanlar şimdi oldu Hain. O destekçiler de şimdi oldu
muteber AK destekçiler.
Bence bu dönüşüm-değişim sürecinden sonra kapatalım TV5’i artık. Ne o öyle çok
seslilik vs...
Kimse idealizm vs demesin. İtaat edilsin ve her şey bitsin.
FİKRİ İKTİDARIN KOLTUĞUNA DOLARI OTURTMAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan fikri iktidarından bahsetti. Fikirlerinin iktidar olmasını
istiyordu.
Bakınız o fikirlerin içinde FAİZ teorisini biliyorsunuz. Hiçbir başarı şansı olmayan,
hiçbir geçerliliği ve dünya çapında herkesi şaşkına çeviren teori.
Düşük faizle enflasyonu düşürme teorisi...
İşte o teori 2014’den beri esiyor. Estikçe de Amerikan doları çıkıyor.
Sadece son faiz indirim döneminde o teorinin maliyeti 2 trilyon liraya ulaştı. Ve bu
faturayı 84 milyon ödüyor.
Şimdi sorarım size;
Sayın Cumhurbaşkanı’nın fikrinin iktidarının nimetlerini kim yiyor?
Tabii ki, Amerikan doları, Avrupa eurosu.
Ve de burada bunu Yerli ve Milli olarak satıyoruz.
Bir fikrin yanlış olduğunu, ne büyük felaketlere neden olduğunu anlamak için daha ne
kadar fatura ödenmesi gerekiyor?
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Pardon, Millet doğal felakette dahi otobüsten atılan çayları kapışacak kadar bu
yoksulluğu istiyorsa sonuç ne olur?
***
Merkez Bankası dün yine mertçe karar alamadı. Zaten fiili faizin yüzde 12,50’yi
geçtiği görülüyor; olsun ama onlar tabela faizini 10,25’de sabit tutarak meydanlarda
Millete nasıl düşük faizde direndiklerini anlatacaklar.
Gerçek ne ki?
Algı her şey...
Oyna algıya... Nasıl olsa fatura ödeyen 84 milyon Milli irade mevcut.
Hazine garantili müteahhitlere de çalışıyor, tıpış tıpış ödemeleri pandemide bile
yapmıyor muyuz? Ama sakın kimse anlamasın; ya bir gün Millet uyanırsa... İşte
orasını ben bile düşünmek istemiyorum.
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Amerika’daki seçim kampanyası ayıplarla
devam ediyor
Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren iki tane uluslararası gelişmenin nasıl
sonuçlanacağını kestirmek pek mümkün değil. Bu gelişmelerden
birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık
seçimidir, diğeri de halen devam eden ve Azerbaycan ile Ermenistan
arasındaki Dağlık Karabağ'da yer alan savaştır...
Başkan seçiliyor
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin bugüne kadar yer alan
gelişmeleri bu ülkede basın özgürlüğü ve demokrasi gibi olguların ne kadar
eksikli olduğunu kanıtlamıştır. Belirli medyalar Trump'ın seçimi kazanmaması
için kendi yayınlarına sansür uygulamakta ve bu arada düzmece haberlerle
Biden'ı güçlü göstermeye çalışmaktadırlar. Bu arada Biden ve oğlunun Çin ve
Ukrayna gibi ülkelerle sürdürdükleri kirli çıkar ilişkileri de ayyuka çıkmış
durumdadır.
Anketler ne diyor?
Anketlere bakarsanız Trump'ın seçilmesi imkansız gibi görünüyor. Ancak 2016
seçimleri öncesindeki anketlerde de Hillary Clinton, Trump karşısında favori
adaydı. Bu nedenle sonuçlar belli oluncaya kadar kimin seçileceğini söylemek
galiba mümkün değildir.
Azerbaycan ve Ermenistan
Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ konulu savaşa gelince,
askeri açıdan bu savaş Ermenistan'ın feci yenilgisi ile sürüyor. Bu savaşı
başlatan Ermenistan Başbakanı Paşinyan başta Rusya olmak üzere çeşitli
devletleri olaya karıştırma çabası içinde. Ama özellikle Rusya bunun mümkün
olmadığını resmen açıkladı. Sonuçta iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova ve
Washington gibi başkentlerde nafile barış görüşmeleri yapıyorlar. Türkiye'nin
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açıkça bir taraf olduğu bu savaş, herhalde Paşinyan'ın istifası ile ve Dağlık
Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olması ile sona erecektir.
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