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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
30 Ekim 2020 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı 

Gösterilen “9H2090 Dörtyol Yeniyurt-Yeşiltepe Sulama (Kuzuculu DM-Botaş KÖK Arası ENH) 

Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 

Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

3137) 

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı 

Gösterilen “9H4070 Alakent-Hacıpaşa Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı 

Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele 

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3138) 

–– 154 kV Göynük Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik 

İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 3139) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-

Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201030-8.htm
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Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk 1, 
yeniden halkla buluştu 
Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk, dün yeniden Ankaralılarla buluştu. Açılışa, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. 
   

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Belediye hizmetlerinde kişiye, 

siyasete, gruba veya başka aidiyetlere yönelik ayrımcılık illeti silinip atıldı. Sosyal 

medyadan canlı yayımlanan açık ihaleler ve bu ihalelerdeki kırım miktarları, geçmiş 

yıllarla mukayese edildiğinde, Ankaramızın nasıl bir talandan kurtarıldığını 

belgelemekte” dedi. 

Başkentin tarihi simgelerinden, Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır 

kullanıma kapalı halde duran Çubuk 1 Barajı, yeni görünümüyle dün yeniden 

Ankaralılarla buluştu. Açılışta konuşan ABB Başkanı Yavaş, Cumhuriyetin 

başkentinin önce güven duygusuna ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz 

betondan, demirden, ranttan önce bu ihtiyaç için elimizi taşın altına koyduk ve 

başardık. Kardeşlik duygusu, siyasi ayrılıkların önüne geçirildi. Belediye 

hizmetlerinde kişiye, siyasete, gruba veya başka aidiyetlere yönelik ayrımcılık illeti 

silinip atıldı. Bu şehirde, sahipsizlik duygusu ortadan kaldırıldı, ‘mutlaka bana da 
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yetişirler’ ümidi gönüllere yerleşti. Bir masumun, mazlumun, yoksulun kalbine 

dokunan eller, göğü delen, güneşimizi karartan binalara ve ranta tercih edildi” dedi.  

‘ANKARA TALANDAN KURTARILDI’ 

Ankaralının bir kuruşunu heba etmemeye çalıştıklarını söyleyen Yavaş, “Sosyal 

medyadan canlı yayımlanan açık ihaleler ve bu ihalelerdeki kırım miktarları, geçmiş 

yıllarla mukayese edildiğinde, Ankaramızın nasıl bir talandan kurtarıldığını 

belgelemektedir” ifadelerini kullandı. Yavaş, baraj alanında bulunan Atatürk Evi’ni 

müze haline getirdiklerini kaydederken, barajın bir Türk firması tarafından ihale 

sonucu tamamen Türk mühendis ve mimarlarıyla başarıldığını, yabancı firmalardan 

ise sadece danışmanlık hizmeti alındığını vurguladı. Yavaş, “Cumhuriyetimizi büyük 

bedellerle kuran aziz Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyor, Cumhuriyetimizi 

sonsuza dek yaşatma yolunda irademizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimizi, 

Cumhuriyetmizin başkenti Ankaramızdan bildirmek istiyorum” dedi. 
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Sanayici de buğdayı elinde tutuyor, 
satmıyor! 
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: “Sadece spekülatörler değil tacir ve 
sanayici de buğdayı elinde tutuyor, satmıyor!” 

 

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye’de buğday sıkıntısı bulunmadığını ancak 

fiyatların daha da artacağı beklentisi ile buğdayın satışa konu edilmemesinin sıkıntı 

oluşturduğunu söyledi. Çiftçinin ürettiği buğdayı bir şekilde satarak elinden 

çıkardığını, çiftçinin elinde kalsa kalsa yüzde 5’lik bir buğdayın ancak kaldığını ifade 

eden Güldal, fakat satışa konu edilmeyen asıl buğdayın, tacir, sanayici ve 

spekülatörlerin elinde bulunduğunu kaydetti. 

 

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük 

vergilerinin sıfırlanmasının iç piyasada fiyat artışların önüne geçmek için yapıldığını 

belirterek, “Piyasadan buna dair emareleri de almaya başladık” dedi. TMO’nun 

stoklarında bir sorun bulunmadığını dile getiren Güldal, “Piyasayı regüle edecek stok 

oluşturduk” diye konuştu. 

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile TMO’nun hasattan sonra yapmaya başladığı 

buğday ithalatındaki fiyat artışları, TMO’nun piyasalara güçlü bir şekilde neden 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/misir
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2020/10/29/resized-b70b2-a062437-08-1603990570.jpg
https://www.milligazete.com.tr/sites/71/uploads/2020/10/29/thumbs-b-c-01d6d2d9e004d460b7608816919807e5.jpg?
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müdahale edemediğini ve ithalatın özel sektöre açılmasıyla ilgili tartışmaları 

konuştuk. 

İTHAL BUĞDAY FİYATLARI ÇİFT TARAFLI YÜKSELİYOR 

Bilindiği üzere pandemiyle birlikte gıdanın değeri daha da artarken, son aylarda 

buğday fiyatlarındaki artışlar dikkat çekiyor. TMO, hasattan sonra ilk buğday ithalat 

ihalesini 25 Ağustos’ta yaparken, bu ihalede ortalama buğday fiyatı 222 dolar olarak 

gerçekleşmişti. Ancak daha sonra yapılan ihalelerde fiyatların dolar bazında 

yükselmesi dikkat çekmişti. Eylül ayında yapılan ihalede fiyatlar 245 dolara, Ekim 

ayında yapılan iki ihalede ise fiyatlar 257 dolara ve 272 dolara çıktı. Bu duruma göre 

TMO’nun ilk ihaleyi yaptığı 25 Ağustos ile son ihaleyi yaptığı 22 Ekim tarihleri 

arasında yapılan ihalelerde ithal buğday fiyatlarının tonda 50 dolar arttığı görülüyor. 
 

TMO FİYATLAR DÜŞÜKKEN NEDEN YÜKSEK TONAJLI İTHALAT YAPMADI? 

Bu durum madem buğday ithal edilecekti, TMO’nun neden fiyatlar düşükken yüksek 

tonajlı bir alım ihalesi yapmadığı eleştirilerini gündeme getirmişti. Diğer yandan iç 

piyasada da fiyatlar sürekli yükselirken ekmeklik buğday fiyatları 2300-2450 lira, arpa 

ise 1620-1710 liraya kadar çıktı. Bu süre içinde TMO’nun piyasaya müdahale etmek 

için güçlü bir şekilde devreye girememesi de ‘TMO’da yeterli stok bulunmuyor mu?’ 

tartışmalarını gündeme getirmişti. 

TMO’NUN MÜDAHALESİ FİYATLARA ETKİ ETMEDİ 

Diğer yandan TMO’nun piyasalara müdahale etmek için Eylül ayında açıkladığı ve 

Ekim ayında yaptığı 307 bin ton buğday ve 75 bin ton düşük fiyat arpa satışının da 

piyasadaki fiyatların artmaması yönünde pek bir etkisi görülmedi. 

TÜRKİYE’NİN BUĞDAY ÜRETİM RAKAMLARI GERÇEKÇİ Mİ? 

Bütün bu gelişmeler Türkiye’nin 20.5 milyon ton olarak açıklanan buğday üretim 

rakamlarını da tartışmalı hale getirdi. Sektörde haklı olarak; gerçekten böyle bir 

üretim varsa fiyatlar neden yükseliyor? Sorusunun cevabı aranıyor. 

ÇUKUROVA’DA VERİMLER YÜKSEKTİ ANCAK İÇ ANADOLU VE TRAKYA’DA 

BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI 

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, işte hububat piyasasında gündemdeki bu 

konulara ve eleştirilere cevap verdi. Türkiye’nin 20.5 milyon ton olarak açıklanan 

buğday üretim rakamları konusunda Çukurova’da verimlerin çok yüksek olduğunu 

ancak İç Anadolu ve Trakya’da verim kayıplarının yaşandığını belirten Güldal, bu 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/dolar
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verim kayıplarından dolayı 20.5 milyon ton üretim konusunda net bir görüş ortaya 

koyamadı. 

BUĞDAYI SADECE SPEKÜLATÖRLER DEĞİL TACİR VE SANAYİCİ DE ELİNDE 

TUTUYOR 

Ancak Türkiye’de yeterli miktarda buğday bulunduğunu fakat bu buğdayların fiyatların 

daha da yükseleceği gerekçesiyle satışa konu edilmediğini dile getiren Güldal, 

piyasaya çıkarılmayan bu buğdayın da tacir, sanayici ve spekülatörlerin elinde 

bulunduğunu söyledi. Çiftçinin elinde çok düşük bir miktarda buğday olabileceğini 

söyleyen Güldal, “Çiftçinin elinde yüzde 5 ya var ya yoktur. Ancak fiyatların artacağı 

beklentisinden dolayı satışa konu olmayan buğday, tacir, sanayici ve spekülatörlerin 

elinde bulunuyor” dedi. 

TMO’nun buğday ithalat ihalesini neden yüksek tonajlı yapmadığı yönündeki 

eleştirilere de cevap veren Güldal, dünya piyasalarını günlük takip ettiklerini, yüklü bir 

ihaleye çıkmaları durumunda bunun fiyatlara olumsuz yansımasının daha yüksek 

olacağını kaydetti. TMO’nun stoklarında da bir sorun bulunmadığını ifade eden 

Güldal, “Piyasayı regüle edecek stok oluşturduk” dedi. İthalatın özel sektöre de 

açılmasıyla birlikte iç piyasada fiyatlardaki artışın durmasını beklediklerini vurgulayan 

Güldal, piyasadan buna dair olumlu sinyallerin de alınmaya başlandığını ifade etti. 

TMO ÜRETİCİDEN NE KADAR ÜRÜN ALDI? 

Spekülatörlerin elini kuvvetlendireceği gerekçesiyle TMO’nun üreticiden bu yıl ne 

kadar ürün aldığını açıklayamayacağını belirten Güldal, açıklanan taban fiyatın bu yıl 

TMO’nun ürün alımına nasıl yansıdığı konusunda da bir değerlendirmede bulunmadı. 

TOHUM SATIŞLARI BUĞDAY ÜRETİMİNDE UMUTLARI ARTIRDI 

Buğday fiyatlarının artmasından dolayı seneye güçlü bir ekiliş beklediklerini kaydeden 

Güldal, TİGEM ve özel sektörün tohumluk satışlarının artmasının da bunu 

gösterdiğini söyledi. Ancak Ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen yağmur 

yağmamasının kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Güldal, iklim şartlarının 

elvermesi durumunda önümüzdeki yıl buğday üretiminde önemli bir artış 

beklediklerini söyledi. 
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Doların vurduğu çiftçilere bir darbe 
de destek ödemelerinden 

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, çiftçilere mazot ve gübre 
desteğinde kısıtlamaya gidileceği ortaya çıktı. Öte yandan, ayçiçeği 
üreticisine verilen ek ödemede de yüzde 7,3 oranında kesinti yapılacak. 

 

  
Doların Türk Lirası karşısında peş peşe rekor kırması, çiftçilerin girdi maliyetlerini 
artırdı. Özellikle çiftçilerin en büyük maliyet kalemini oluşturan gübre ve mazotta 
yapılan devlet desteğinde ise kesintiye gidilmesi, üreticiyi daha da zor günlerin 
beklediğinin habercisi. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda mazot desteğinin 
önümüzdeki yıl yüzde 6,1 oranında düşürüleceği açıklandı. Öte yandan, çiftçilerin en 
büyük maliyetlerinden biri olan gübre destekleri de yüzde 6,2 oranında kısılacak. 

Gübre fiyatlarına ekim ayında bir önceki aya oranla yüzde 25 zam gelmişti. Mazot 
fiyatları ise dolardaki artışla birlikte yükselmeye devam ediyor. 

ARZ AÇIĞI OLAN ÜRÜNLERE EK ÖDEMEDE KISINTIYA GİDİLDİ 

Arz açığı olan kütlü pamuk, ayçiçek, zeytinyağı, dane zeytin, soya fasulyesi, kanola, 
aspir ve mısırda da fark ödemesi 2021'de yüzde 7,3 oranda düşürülecek. 2020 
yılında 3 milyon 467 bin TL olan fark ödemesi 2021 yılında 3 milyon 215 bin TL 
olacak. Üretimi düştüğü ve ithalatı hızla yükseldiği için fiyat artışı yüzde 65’lere varan 
ayçiçeği ve zeytinyağında fark ödemesinin düşürülmesi dikkat çekti. 

Çay için verilen fark ödemesi ise 2020’de yüzde 5,7 oranında düşürülmüştü. 2021 yılı 
bütçesinde ise yüzde 3,8 artış yapıldı. 

https://www.karar.com/aksener-emreyi-kursuye-cagirdi-trt-ve-ozel-kanallar-sustu-1591912
https://www.karar.com/vatandas-borctan-kacamayacak-smsle-tebligat-donemi-basliyor-1592030
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TCMB yılsonu enflasyon 

öngörüsünü yüzde 12.1’e revize etti 
 

 

Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda, 2020 yılı ve 2021 yılı 

enflasyon öngörülerini yukarı revize etti.  

 

TCMB’nin nün tanıtılan enflasyon raporunda,  

önceki raporda yüzde 8.9 olan 2020 sonu enflasyon öngörüsü yüzde 12.1’e, 

önceki raporda yüzde 6.2 olan 2021 sonu enflasyon öngörüsü yüzde 9.4’e yukarı 

revize edildi.  

 

TCMB Başkanı Murat Uysal sunumunda, “Mevcut para politikası duruşu ve güçlü 

politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere 

yakınsayacağı; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği; 2021 yıl 

sonunda yüzde 9.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar 

kazanacağı tahmin edilmektedir” dedi ve ekledi: 

 

“Bu çerçevede enflasyonun yüzde 70 olasılıkla; 

2020 yılı sonunda orta noktası yüzde 12.1 olmak üzere, yüzde 11.1 ile yüzde 13.1 

aralığında; 

 

2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.4 olmak üzere yüzde 7.1 ile yüzde 11.7 

aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.” 

https://sonsoz.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/eflansyon.jpg
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Kur artışı fiyatlara güçlü yansıyor 
 
Merkez Bankası, dolar ve Euro kurlarında yaşanan büyük artışın çarşı, 
pazar fiyatlarına da ‘güçlü bir şekilde’ yansıtıldığını teknik çalışmayla 
açıkladı. 
 

 
 

Ekonomi yönetiminin, TL karşısında hızla yükselen Euro ve doların halkın cebini 

etkilemediğine ilişkin açıklamalarının aksine, Merkez Bankası kurlardaki artışın çarşı, 

pazar fiyatlarına güçlü bir şekilde yansıtıldığını bildirdi. Dış ticaretinde dolar ve Euro 

kullanmak zorunda olan ülkelerde aynı zamanda iç piyasada da dolar ve Euro para 

biriminden fiyatlama yapıldığına işaret eden Merkez Bankası, bu nedenle kurlar 

arttıkça iç piyasada da fiyatların yükseldiğine dikkat çekti. 

KUR FİYATA YANSIYOR 

Başkanlığını Murat Uysal'ın yaptığı Merkez Bankası, son yayımladığı enflasyon 

raporunda, ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde (GOÜ) Para Politikasının Etkinliğini Azaltan 

Unsurlar' başlıklı bir teknik çalışmaya yer verdi. Çalışmada GOÜ'in küresel finansal 

hareketlere duyarlı oldukları, bu ülkelerde dolar ve Euro gibi hakim para biriminden 

fiyatlama yapıldığı, tasarrufların ağırlıklı olarak döviz cinsinden tutulduğu belirtilirken, 

bu durumun para politikalarının etki gücünü zayıflatıp politika yapıcıların işini 

zorlaştırdığı ifade edildi. 
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Murat Uysal 

Teknik çalışmada, Merkez Bankası para politikasının etkinliğini azaltan unsurlar 

arasında yer alan ‘hakim para biriminden fiyatlamanın' etkisine işaret edilerek şu 

tespitlere yer verildi: 

TİCARET ETKİLENİYOR 

“Dış ticarette ABD Doları veya Euro gibi rezerv para birimlerinin kullanılması hakim 

para biriminden fiyatlama olarak adlandırılmaktadır. Hakim para biriminden 

fiyatlamada ticarete konu olan malın ABD Doları ya da Euro cinsinden değerinin sabit 

kalması yerel para birimindeki değer kaybının oluşturacağı fiyat avantajını 

engellemektedir. Dolayısıyla dış ticaret dengesinde gerekli uyarlama için yerel para 

birimleriyle yapılan fiyatlamaya kıyasla döviz kurunda daha yüksek bir değer kaybına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hakim para biriminden fiyatlama, ihracat imkanlarına 

bağlı olarak döviz kurunun yurtiçi fiyatlara güçlü bir şekilde yansıtılmasına neden 

olabilmekte ve maliyet kaynaklı kur geçişkenliğini de yükseltebilmektedir.” 

Faiz artışı daha da bozar 

Merkez Bankası, en son yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında piyasaların 

beklentilerinin aksine faiz artışına gitmemiş, faizi sabit tutmuştu. Teknik çalışmada dış 

kaynak girişinin azaldığı hatta kaynak çıkışının yaşandığı dönemlerde yapılan faiz 

artışlarının ekonominin daha da bozulmasına neden olabildiğine işaret edilerek üstü 

kapalı da olsa faiz artışının niçin yapılmadığına ilişkin mesaj verildi. 

Raporda bu mesaj, “Sermaye çıkışlarının yaşandığı ve küresel finansal koşulların 

sıkılaştığı bir dönemde yurtiçinde sıkılaştırıcı yönde verilecek politika tepkisi iktisadi 

faaliyette ilave bir bozulmaya sebep olacaktır. Böyle bir durumda, bir taraftan 

enflasyon yükselirken, diğer taraftan toplam talep zayıflayabilmektedir” ifadeleriyle 

yer aldı. 
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Albayrak'tan FİKKO 
değerlendirmesi: Verimli bir toplantı 
yaptık 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma 

Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi. 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi 

olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede 

bulundu. 

Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi 

politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan 

Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." 

ifadelerini kullandı. 
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Dolar ihtiyacı olan Merkez 
Bankası'nın tonlarca altın sattığı 
ortaya çıktı 

 
Dolar ihtiyacı olan Merkez Bankası’nın Eylül’de 45,5 tonluk altın satışı yaptığı ortaya 
çıktı. 

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, Döviz rezervlerindeki sert düşüş ve 
yüklü altın alımlarıyla Türkiye’de ve dünyada gündemde olan Merkez Bankası 
(TCMB), eylülde 45,5 tonluk altın satışıyla sürpriz bir işleme imza attı. 

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, temmuzda 19,4, ağustosta 3,9 ton altın 
alımı yapan banka eylüldeki 45,5 tonluk (yaklaşık değeri 3 milyar dolar) satış 
nedeniyle üçüncü çeyrekte nette 22,5 tonluk satış yaptı. 

MERKEZ BANKASI NEDENİYLE DÜNYADA 10 YIL SONRA BİR İLK 

2017’den bu yana yüklü altın alımı yapan TCMB’nin eylüldeki altın satışıyla dünyada 
10 yıl sonra ilk kez çeyrek yıllık dönemde merkez bankaları nette altın satmış oldu. 

Dünya genelinde merkez bankaları 2020’nin üçüncü çeyreğinde toplamda net 12,1 
tonluk satış yaptı. 2019’un aynı döneminde merkez bankaları 141,9 tonluk net alım 
yapmıştı. Bu sonuçta TCMB’nin yanı sıra Özbekistan Merkez Bankası’nın da bu 
dönemde 34,9 tonluk satış yapması etkili oldu. 

Son yıllarda altın rezervini artıran ülkelerden Rusya’da da merkez bankası 1,3 tonluk 
altın satışı yaptı ve 13 yıl sonra ilk kez bir çeyrekte nette altın alımı yerine satışı yaptı. 

SATIŞA RAĞMEN BİRİNCİ 

Öte yandan, TCMB eylüldeki 45,5 tonluk satışa rağmen yıl başından bu yana 
toplamda 148,5 tonluk altın alımıyla bu alanda 2019’da olduğu gibi yine dünyada 
birinci sırada yer aldı. 
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TCMB, 2019’da 159 ton altın alımıyla dünyada merkez bankaları arasında birinci 
sırada yer almıştı. İkinci sırayı ise 158,1 tonluk alımla Rusya Merkez Bankası almıştı. 
TCMB’nin altın alımları 2017’de 85,9 ton, 2018’de 51,4 ton olmuştu. 

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasını, ABD'nin 
doları diğer ülkelere finansal baskı yapmak için kullanmasına ve yaptırım 
tehditlerine karşı hazırlık olarak değerlendiriyor. 

WGC analisti Louise Street, merkez bankalarının altın satışlarına ilişkin “Mali olarak 
gergin bir dönemde bankalar satış yaparak yüksek altın fiyatlarının avantajını 
kullanıyor” dedi. 

Bloomberg, Özbekistan merkez bankasının altın satışı yaparak rezerv 
çeşitlendirmeye gittiğini yazdı. 

ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTTI 

Eylülde TCMB’nin kendine ait altın rezervi düştü ancak bankaların TCMB’de zorunlu 
karşılık olarak tuttukları altın miktarı bu dönemde 84,2 tondan 133,4 tona yükseldi. 

Böylece miktar olarak TCMB’nin altın rezervi 690 ton civarında kaldı. 

HAZİNE’YE ALTINLARINDA ARTIŞ 

TCMB verileri, bankanın net altın rezervinin eylülün ardından ekimde de azalmaya 
devam ederken, Hazine’nin elindeki altınların arttığını gösteriyor. 

TCMB’nin net altın rezervi 25 Eylül-16 Ekim arasında 514,6 tondan 501,2 tona 
gerilerken Hazine’nin altınları aynı dönemde 41,6 tondan 60 tona yükseldi. 

Bu yükseliş, Hazine’nin ekim ayında 18,4 tonluk altın cinci borçlanmaya gitmesinden 
kaynaklandı. 

Hazine’nin eylül ve ekim aylarında toplamda 2,2 ton altın borç geri ödemesi var. 

MERKEZ’İN NET REZERVİ EKSİDE 

TCMB’nin brüt rezervi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar 
dolar oldu. TCMB'nin eylül sonundaki swap yükümlülüğü yani yabancı ve yerli 
bankalardan ödünç olarak aldığı döviz ve altınların miktarı ise 62,9 milyar dolar oldu. 

Merkez’in swap hariç brüt rezervi 16,8 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv 
ise -45,9 milyar dolar oldu. 
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Türkiye altın rezervi sıralamasını 
korudu 
Türkiye 3.çeyrekte en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. 

sıradaki yerini korudu, en fazla altın satan ikinci ülke oldu. 

 

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde en fazla altın satışı yapan ülkelerde biri oldu, 

ancak en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasındaki yerini korudu. 

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan rapora göre, 2019 

sonunda 

14. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ikinci çeyrek döneminde 12. sıraya yükselmişti. 

Yılın 3.çeyrek döneminde de bu sıra değişmedi. 

Dünya Altın Konseyinin raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2020 yılı 3.çeyrekte 

22 ton düşüşle 561 ton olarak açıklandı. Önceki dönem rezerv 583,0 ton 

seviyesindeydi. 

Özbekistan 34,9 ton altın satışıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye ikinci sırada satış 

yapan ülke oldu. 
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ABD 8 bin 133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3 bin 362,4 ton ile 

ikinci sırada, IMF 2 bin 814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki 

döneme göre değişiklik olmadı. 

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı: 

Sıra      Ülke                (Ton) 

------    ---------            ------- 

1          ABD                8.133,5 

2          Almanya         3.362,4 

3          IMF                 2.814,0 

4          İtalya               2.451,8 

5          Fransa             2.436,1 

6          Rusya              2.298,7 

6          Çin                  1.948,3 

8          İsviçre             1.040,0 

9          Japonya           765,2 

10        Hindistan         668,2 

11        Hollanda         612,5 

12        Türkiye           561,0  

13        ECB                504,8 

14        Tayvan            423,6 

15        Kazakistan      383,6 
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Bakan Pekcan: Tedbirler ticaretin 
önünde gereksiz engeller 
yaratmamalı 
Pandemi sürecinde ülkelerin ekonomik tedbirler aldığını belirten Ticaret 

Bakanı Rusar Pekcan, "Bu tedbirlerin hedefe yönelik, ölçülü, şeffaf ve 

geçici olması, ticaret önünde gereksiz engeller yaratmaması önem 

taşıyor." dedi. 

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

Bakanlar Konseyi 2020 Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. 

Bakan Pekcan, OECD üyesi ülkelerin üst düzey yetkilileri ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) gibi uluslararası kuruluşların 

temsilcilerinin bulunduğu toplantının "Küreselleşme ve Düzelme: Ticaret ve Yatırımın Rolü; 

Küresel Değer Zincirlerinde Dayanıklılığı Artırma; Uluslararası İşbirliğini Geliştirme" başlıklı 

oturumunda konuştu. 

Dünyanın son dönemde pandemi salgını nedeniyle eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya 

kaldığına işaret eden Pekcan, salgının, ekonomilerin hem arz hem de talep yönünü vurarak, 

kırılgan olan dünya ekonomisini daha da olumsuz bir noktaya getirdiğine dikkati çekti. 
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Bu süreçten ülkelerin dersler çıkardığını ve uluslararası iş birliğinin öneminin daha da iyi 

anlaşıldığını belirten Pekcan, şunları kaydetti: "DTÖ temelli ve kural esaslı, çok taraflı ticaret 

sisteminin merkezinde olduğu serbest, adil ve açık ticaret ve yatırım sistemi, pandeminin 

olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmede elzemdir. İçinde bulunduğumuz pandemi 

döneminde ülkeler salgınla mücadele için çeşitli ekonomik tedbirlere başvursa da bu 

tedbirlerin hedefe yönelik, ölçülü, şeffaf ve geçici olması, ticaret önünde gereksiz engeller 

yaratmaması önem taşıyor." 

Salgının, üretim süreçlerinin yapısının sorgulanmasına da yol açtığına, sanayi üretimi için 

dünyanın sadece belli coğrafyalarına bel bağlamanın çok büyük risk taşıdığına işaret eden 

Pekcan, bu dönemde ciddi problemlerle karşılaşan küresel değer zincirlerinin daha dayanıklı 

ve verimli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Pekcan, "Pandemiyi daha iyi, verimli ve daha 

dirençli küresel değer zincirleri tasarlamak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bir yandan mevcut 

değer zincirlerinin dayanıklılığını ve verimliliğini artırırken, diğer taraftan küresel değer 

zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz." ifadesini kullandı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük 
gücümüz tarihi mirasımız 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras 

hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin 

kıymeti bilinebilir." dedi. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde “Cumhuriyetin 97. 

Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuştu. 

Sözlerine, aralarında İstiklal Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 

kahramanlarının torunlarının da bulunduğu katılımcıları selamlayarak başlayan 

Erdoğan, bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni veren ve zaferin ardından Cumhuriyet'i 

kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Meclisi ve ordunun tüm 

kahramanlarını şükranla yad etti, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, ülkenin 

gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş, katkıda 

bulunmuş herkesi şükranla andı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, sınırlar içinde ve dışında ülkenin bütünlüğü, milletin 

birliği, devletin bekası uğrunda kahramanca mücadele eden tüm askerlere ve 

güvenlik güçlerine teşekkür etti. 
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"Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin yeniden 

ayağa kalkışının sembolü olan İstiklal Harbi'mizdeki ruh ve heyecan, bugün de 

yolumuzu aydınlatıyor." diyen Erdoğan, bölgede yazdıkları her yeni destanla, 

maziden atiye kurdukları köprüyü tahkim ettiklerini, güçlendirdiklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştırıp Cumhuriyet'imizi kurarak pek çok mazlum milletin 

gönlüne bağımsızlık ateşini düşürmüştük. Anadolu'nun üzerine bir sırtlan gibi saldıran 

emperyalistlerin korkusu da zaten buydu. Daha sonraki yıllarda Balkanlar'dan Güney 

Asya'ya kadar yayılan özgürlük ateşinin közü Anadolu'dan çıkmıştır. Bugün de 

yürüttüğümüz mücadeleyle, kalbi ve gözü üzerimizde olan nice mazlumlara, 

mağdurlara umut veriyoruz. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki Türk milletinin istiklal 

mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece 

bitmeyecektir." 

Halide Edip Adıvar'ın İzmir'in işgalinden 10 gün sonra Sultanahmet Meydanı'nda 

düzenlenen mitingde yaptığı konuşmadaki duyguları bugün de yaşadıklarını ifade 

eden Erdoğan, o konuşmadan şu bölümü paylaştı. 

"Kardeşlerim, evlatlarım, ruhu göklerde olan ecdadımız, minarelerimizden yüzyılın 

şanlı Osmanlı tarihinin bugünkü faciasını seyrediyor. Bu tarihi, bu muazzam 

meydanda zafer alayları yapan kahraman ecdadımızın ruhları karşısında, dünyanın 

bir başından bir başına at süren o namağlup erlerin gazapları karşısında başımı 

kaldırıyor ve diyorum ki ben Türk ve Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. Eskileri 

kadar kahraman fakat bedbaht yeni milletin de bedbaht bir anasıyım. 

Bu yeni millet namına, ulu ecdadımızın ruhları önünde başımı eğip yemin ediyorum. 

Bugün kolları kesilmiş Türk milletinin geçmiş günlerdeki kadar cesur bir ruhu var. 

Yemin ediyorum ki göğsünü adalet ve insaniyetten alan ecdadımın ilahi namusuna 

hıyanet etmeyeceğiz. 

Asırlardan beri sinsi sinsi devam eden Avrupa'nın istila siyaseti, her vakit Türk 

toprakları üzerinde en vicdansız bir şekilde tecelli etmiştir. Ayda ve yıldızlarda zapt 

edilecek Müslüman ve Türk toprakları ve milletleri olduğunu haber alsa oraya istila 

ordusu göndermek için mutlak yol bulacak olan Avrupa'nın eline nihayet bir fırsat 

geçmiştir. Türk'e zalim ve günahkar diyen, milletlerin günahı için mahkeme kuranların 

bu günahı o kadar çirkin ve sefil bir günah ki lekesini engin denizlerin nihayetsiz 

suları yıkamayacaktır. 

Avrupa'nın bu günahı karşısında sizin için bugün yegane yükselen ses Müslüman 

dünyasının sesi. Esaret boyunduruğunun zincirleri ta canına geçmiş olan Müslüman 
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kardeşleriniz, sizin için bugün gür sesleriyle haykırıyorlar. Ben kardeş Müslüman 

dünyalarına da sizin namınıza yemin ediyorum. Davamız, Türkiye'nin mevcut olan 

hak ve istiklalinin elinden alınmamasıdır. Türkler ve Türkiye, ecdatlarına ve 

bayraklarına ve milletimizin ebedi ve ilali hakkına hıyanet etmeyeceklerdir. Ya Rabbi, 

hakkın ve milletlerin bir mahşeri, bir mahkemei kübrası hazırlanıyor. Bu mahkemeye 

millet hakkı çiğneyen zalimler gelecektir. Ve bu zalimleri en evvel kendi milletleri 

mahkum edecektir. Milletlerin ruhunda her vakit ilahi bir hak ve büyüklük vardır. Şimdi 

yemin ediniz ve benimle tekrar ediniz, milletlerin ilahi hakkı ilan olunacağı güne kadar 

kalbimizde heyecanımız kalacak, eksilmeyecektir. Yedi yüz senenin en asil ve büyük 

mirası olan vakarımızı, adalet ve terbiyemizi unutmayacağız. Yedi yüz senenin 

tarihini ağlayan minareler altında yemin ediniz, bayrağımıza, ecdadımızın namusuna 

hıyanet etmeyeceğiz." 

"Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız" 

O konuşmadaki ifadeler ve gerisindeki ruhun, İstiklal Savaşı'nın manasını en güzel 

şekilde anlattığını dile getiren Erdoğan, "İnşallah biz de aynı ruh ve heyecanla 

ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız." dedi. 

"Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk, elbette ağırdır ama bir o 

kadar da şereflidir. Dünyada, bizim gibi binlerce yıllık kesintisiz devlet geleneğine, 

bizim kadar kadim bir medeniyet birikimine sahip millet yoktur." ifadelerini kullanan 

Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Geniş bir coğrafyaya yayılan bu mirası bize unutturmak için çok çalıştılar. Kadim 

geçmişimizi tüm haşmeti ve zenginlikleriyle tamamen silerek takvimi bugünden 

başlatmaya kalkıştılar. İnancımızı, değerlerimizi, kültürümüzü yok etmek, bizi kendi 

ecdadımıza düşman etmek için her türlü yolu denediler. Hamdolsun bu gayretler 

başarılı olamadı. İnşallah ülkemizde, en eski dönemlerden bugüne kadar tarihimizi 

yeniden hatırlayan, yeniden keşfeden, yeniden kucaklayan bir nesil yetişiyor. 

Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen, azimle çalışan, araştıran, üreten, 

geliştiren, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak seslerini duyuyoruz. Hele okul çağına 

henüz gelen çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı ve konuşmalarındaki heyecan, 

ümitlerimizi katlayarak artırıyor." 
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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi 
demokrasiyle taçlandırmak 
zorundayız 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl 

dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis'i ziyaret etti. 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi 

demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede, 1921 Anayasası'nda 

yazıldığı gibi hakimiyet bilakayıduşart milletin olacaksa, milletten korkmamak lazım, 

milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım" dedi. 

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP lideri 

Kılıçdaroğlu, 97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları ve kucaklaşmaların 

yaşandığını, Cumhuriyet ilan edildiğini söyledi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar 

bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel 

ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi ve dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı 

bizim en büyük devrimimizdir" diye konuştu. 
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İlk Anayasa'da yazıldığı şekliyle "Hakimiyet bilakayıduşart milletindir" ifadesinin 

aslında Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram olduğunu, halkı her şeyin üstünde 

tutma anlamına geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

"Bu binayı bugün gezdim. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda 

Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede, 1921 

Anayasası'nda yazıldığı gibi hakimiyet bilakayıduşart milletin olacaksa, milletten 

korkmamak lazım, milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini, 

beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor. 

"Zor günlerden geçiyoruz. Ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim, bu 

ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek, barış içinde bütün zorlukları aşmıştır, 

biz de aşacağız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasi 

ile taçlandıracağız. Bu bina bizim için çok değerli. İçeride Cumhuriyet'i kuranlar 

bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz. 

Rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdir. O değerlere sahip 

çıkmak da bizim görevimiz." 
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İYİ Parti'den Ümit Özdağ kararı 
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın disiplin kuruluna sevk edildiği 

açıklandı. 

 

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, parti ve İstanbul İl Başkanı Buğra 

Kavuncu hakkındaki açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. 

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ’ın, 

partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun 

malumudur. 

Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, “Disiplin sürecinin” 

başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. 

Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, 

Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit 

Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir. 

Milletimizin bilgisine saygı ile sunarız." ifadelerine yer verildi. 
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Putin'den Dağlık Karabağ çağrısı: 
Minsk Grubu ile çözmeliyiz 

Son dakika haberi... Dağlık Karabağ ile ilgili konuşan Rusya lideri Putin 
"Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu 
çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" dedi. 

 

  
Son dakika haberi... Dağlık Karabağ ile ilgili konuşan Rusya lideri Putin 
"Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki 
müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" dedi.  

Bölgede uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin 
gözetilmesi halinde sağlanabileceğini belirten Putin "İlk etapta askeri faaliyetler 
sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve 
Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar 
Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar 
dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz" dedi. 

Putin "En başından beri, Karabağ bölgesinde belirli bir rejim ve Ermenistan'la 
etkileşim sağlayarak 5+2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığının konuşulması 
gerektiğini düşünüyoruz, tutumumuz tamamen açık" diye konuştu. 

"BABAMIZIN OĞLU OLSA GÖZÜMÜZ GÖRMEZ" 

Dün Meclis Grup Toplantısı'nda da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri 
Putin ile yaptığı Dağlık Karabağ görüşmesi için "İnşallah bu konuyu neticelendiririz. 

https://www.karar.com/azerbaycanin-iti-kovani-kamufle-olan-ermenistan-zirhlilarini-vurdu-1591787
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Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında kimse kusura bakmasın, babamızın oğlu olsa 
gözümüz görmez" ifadelerini kullanmıştı. 

Erdoğan şunları kaydetmişti: "En son dün akşam Sayın Putin ile de bir görüşmemiz 
oldu. Kendileri ile buradaki süreci etraflıca ele aldık. Dedik ki 'Artık bu işe 
Kafkaslar'da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile 
görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım. Bu işi artık tatlı bir 
yere bağlayalım' dedik. Heyetinizi gönderin, heyetlerimizle görüşmeler yapsın. 
Dışişleri bakanlarımız birbirleri ile görüşmeler yapsın ama bir şeye karar vermemiz 
lazım. 

Bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Daha önce kendileriyle görüştük. Bu 
konuda samimi bir adım atalım. Burada bu işi bitirmek durumundayız. Biz samimiyiz, 
ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum, bu adımı atalım. Güzel bir görüşme 
oldu, temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz. Tabii kırmızı çizgilerimizi de 
söyledik, bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura 
bakmasın babamızın oğlunu gözümüz görmez. 

Bize diyorlar ki 'Siz Orta Doğu'dan, Suriye'den Azerbaycan'a asker gönderiyorsunuz, 
yabancı güçler gönderiyorsunuz' filan, felan. Ben de Sayın Başkan'a bir şey 
söyledim, 'Şu anda 2 bin civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK'lıları YPG'lileri 
şu anda Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı, orada savaşıyorlar, yabancı 
savaşçılar olarak onlar orada.' 

'Benim onlardan haberim yok' dedi. 'Ben şimdi size haber veriyorum' dedim. Bunun 
üzerinde durmanız lazım. 'Bu PKK'lılar, YPG'liler nereden geliyor biliyor musunuz?' 
dedim. Suriye'de bunlar çalışıyordu, Suriye'den oraya ithal ve bu konuda da 
dayanışmamız lazım. Benim özellikle tabii Sayın Putin'in PKK, YPG bunlara yüz 
vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a bunu söylemesi lazım. Aksi takdirde 
gereği yapılır." 

https://www.karar.com/erdogan-putin-ile-karabag-gorusmesini-anlatti-babamizin-oglu-olsa-gozumuz-gormez-1591926
https://www.karar.com/erdogan-putin-ile-karabag-gorusmesini-anlatti-babamizin-oglu-olsa-gozumuz-gormez-1591926
https://www.karar.com/erdogan-putin-ile-karabag-gorusmesini-anlatti-babamizin-oglu-olsa-gozumuz-gormez-1591926
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Şentop'tan Berberoğlu tepkisi 
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bütçe görüşülürken CHP’li vekillerle Berberoğlu 

tartışmasında “Hükmü en uzun ben beklettim, 17 ay. Siz ne yaptınız arkadaşınız için? 

Hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi benden bekliyorsunuz her şeyi. Pratisyen 

hukukçulukla olmaz bu işler” dedi. 

 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bütçe görüşülürken 

CHP’li vekillerle Berberoğlu tartışmasında “Hükmü en uzun ben beklettim, 17 ay. Siz 

ne yaptınız arkadaşınız için? Hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi benden bekliyorsunuz 

her şeyi. Pratisyen hukukçulukla olmaz bu işler” dedi. 

 

TBMM bütçesinin görüşüldüğü Meclis komisyonu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile 

CHP’li üyeler arasında, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılanma 

süreciyle ilgili atışmalara sahne oldu. Berberoğlu kararını 17 ay beklettiğini anlatan 

Şentop, CHP milletvekillerine, “Ha, Meclis Başkanı’nın sırtına yıkın siz, sonra da 

bağırın arkadan. Siz ne yaptınız arkadaşınız için? Pratisyen hukukçulukla olmaz bu 

işler” diye seslendi. 

 

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre CHP ve HDP’lilerin eleştirilerini 

yanıtlayan Mustafa Şentop, şunları söyledi: “Meclis Başkanlığı’na gelip de kesin 

hükmü en uzun süre bekleten benim. 26’ncı dönemde hemen okunmuş gelen 

hükümler. En fazla ben... Sayın Berberoğlu ve diğer 2 arkadaşımız Sayın Güven ve 

Farisoğulları’yla ilgili beni bir tek noktadan eleştirebilirsiniz ‘Niye çok beklediniz?’ diye; 

budur, ‘Niye okuttunuz?’ diye değil. Hiçbir Meclis Başkanı bu kadar beklemedi. Örnek 

(Eski HDP milletvekili) Kemal Aktaş’la ilgili Cemil (Çiçek) Bey’in yaptığı işlemdir, 1 ay 

beklemiş. Ben ne kadar beklemişim Sayın Berberoğlu’nunkini? 17 ay beklemişim. 
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Alaattin AKTAŞ 

30 Ekim 2020 

Yine YEP, hep YEP! 
YEP'e göre Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ortalama dolar kuru 8 lira 

olacaktı. Dolar şimdi 8.30'larda ve en iyimser, ama en iyimser tahminle bile 

2023'te 10 lira aşılacak. Bu, kişi başına gelirde YEP'te öngörülenin 2 bin dolar 

altında kalınması demek. 

Sakın temel sorunumuz kurdaki gidişatı görememek değil de programa 

yazamamak olmasın. Gidişatı görememek vahimse, görüp de yazamamak daha 

da vahim. 

Eskiden orta vadeli program derdik, şimdi adı yeni ekonomi programı oldu. Yani 

OVP’den YEP’e geçtik. Temel amaç aynı, gelecek üç yılda Türkiye ekonomisi nasıl 

şekil alacak, ekonominin büyüklükleri çerçevesinde bu belirlenmeye çalışılıyor. 

Köşemizde dün YEP'teki enflasyon tahminleri ile Merkez Bankası'nın tahminleri 

arasındaki farkı ele almıştık. Bugün de YEP'teki döviz kuru varsayımlarının daha 

şimdiden nasıl anlamını yitirdiğini irdelemek istiyoruz.  

Yeni ekonomi programı her yıl eylül sonunda açıklanır ve içinde bulunulan yılın 

tahminlerine de yer verilir. 2021-2023 dönemine ilişkin program da 29 Eylül’de 

açıklandı ve bu programda 2020’nin gerçekleşme tahminleri de yer aldı. 

Ekonomide oynaklığın çok olduğu Türkiye gibi bir ülkede program yapmak ve sayıları 

tutturmak kolay değildir, kabul. Hele hele birkaç yıl sonrasının büyüklüklerini sağlıklı 

tahmin edebilmek hiç kolay değildir. 

Ama iyi de eylül sonunda açıklanan bir programın o yılın son üç ayını, hatta izleyen 

ekim ayını bile görememesine ne diyecek, bunu nasıl açıklayacağız? 

Kur artışı nasıl görülemez! 

Sakın sorunumuz kurdaki gidişatı “görememek” değil de, “yazamamak” olmasın!  

Yeni ekonomi programında bu yılın TL cinsi GSYH büyüklüğünden dolar cinsi 

büyüklüğe geçilirken doların yıl ortalamasının 6.91 olacağı varsayıldı. YEP 
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açıklandığında da yazdık; 6.91’lik ortalamayı tutturmak için yılın son üç ayındaki dolar 

kuru ortalamasının 7.51 olması gerekiyordu. Oysa YEP’in açıklandığı o günlerde 

dolar 7.75 dolayındaydı. 

Sonra ne oldu; 7.75 bile hayal oldu! Dolar geldi 8.30’a dayandı, hatta aştı. 

Daha bir ay önce doların bu günlerde 8.30’a ulaşacağını göremediysek, ortada vahim 

bir durum var. 

Yok eğer doların buralara geleceğini tahmin etmekle birlikte programı bu kur 

varsayımıyla yapamıyor, bu gerçeği programa yazamıyorsak ortada daha vahim bir 

durum var. 

Dolar 8.30’da devam ederse... 

Dolar ulaştığı 8.30’lardan geri gider mi, bilemeyiz. Bunu bilen var mıdır, onu da 

bilemeyiz. 

Ama şöyle bir varsayımda bulunalım. Dolar yılın son iki ayında hiç değişmese ve 

8.30’da kalsa yılı nasıl kapatabiliriz, bunun hesabını yapmak çok kolay.  

Doların yılın ilk on ayındaki ortalaması 6.83 oldu. Son iki ay 8.30’la geçildiği takdirde 

2020 yılı ortalama dolar kuru 7.08 olarak gerçekleşecek. 

7.08’lik bu ortalamayı YEP’te öngörülen 4.9 trilyon liralık GSYH’ye uyguladığımızda 

GSYH dolar cinsinden 685 milyara gerileyecek. YEP’te bu yılki GSYH 702 milyar 

dolar olarak öngörülüyordu. 
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Kişi başına gelir 7 bin dolarlara inecek 

 

Toplam GSYH ve kişi başına gelirde YEP’te öngörülenle gidişata göre tahmin edilen 

büyüklükler arasındaki fark bu yıl için çok önemli sayılmaz. Ama asıl darbeyi sanki 

gelecek yıllarda yiyeceğiz, görüntü öyle. 

 

Doların son iki ay 8.30’da sabit kalacağını, yani yılı bu düzeyde kapatacağımızı 

varsaymıştık. 2021 ortalamasına erişmek için bu tutarı YEP’te öngörülen deflatör 

kadar büyüttük. (Deflatörle büyütme bir önceki yıl ortalamasına, yani 2020 

ortalamasına göre yapılır ama bu yılın ortalaması ile kapanışı çok kopuk olacağı için 

yıl sonunu kullandık.) 2021 ortalamasını da yine deflatör düzeyinde büyüterek 

sonraki iki yılın ortalama kurunu tahmin etmeye çalıştık. 

 

Yıl ortalaması dolar kuru olarak bulduğumuz değerler 2021 için 9.12, 2022 için 9.75, 

2023 için ise 10.28. 

 

Son dönemdeki tırmanışa bakarsak bu kur düzeyleri çok iyimser kalıyor, o da bir 

gerçek. Bu iyimser kur varsayımlarına rağmen dolar cinsi GSYH büyüklüğü ve bağlı 

olarak kişi başına gelirde bizi hiç parlak olmayan bir tablo bekliyor. Bu yılı iyi kötü 

atlatacağız, kişi başına gelir yine de 8 bin doların üstünde kalacak. Ama sonrasında 

program dönemi boyunca 8 bin doları bir daha göremeyeceğiz. 

 

Öyle ki yeni ekonomi programında öngörülen tahminle iyimser sayılabilecek bu 

tahmin arasında Cumhuriyetimiz 100’üncü yılında kişi başına gelirde tam 2.200 

dolarlık bir fark ortaya çıkıyor. 

 

Çünkü dolar şimdi 8.30 lira, yeni ekonomi programında 2023’ün ortalamasında 

öngörülen kur 8.02 lira! Gerçeklerden böylesine kopmuş durumdayız. Yazımızın ana 

bölümündeki soruyu bir kez daha soralım: Program yaparken temel sorunumuz kurun 

nasıl seyredeceğini görememek mi, yoksa gördüğümüz gerçeği programa 

yazamamak mı? 
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Ferit Barış PARLAK 

30 Ekim 2020 

İletişim… 
Eylül 20 13… Merkez Bankası (MB) brüt döviz rezervi 114 milyar doları aştı… MB 

brüt altın rezervi 21 milyar doları aştı… MB brüt toplam rezervi yaklaşık 135 milyar 

doları aştı… 

★ ★ ★ 

Aynı tarihte, dış varlıklar/ yükümlülükler eklenip/ çıkarıldığında… Net rezerv 41 milyar 

dolar… 

★ ★ ★ 

Eylül 2019… MB brüt döviz rezervi 74 milyar dolar... MB brüt altın rezervi 26 milyar 

dolar… MB brüt toplam rezervi yaklaşık 101 milyar dolar…  

★ ★ ★  

Aynı tarihte, dış varlıklar/ yükümlülükler eklenip/ çıkarıldığında… Net rezerv 38 milyar 

dolar…  

★ ★ ★ 

Eylül 2020… MB brüt döviz rezervi 42 milyar dolar... MB brüt altın rezervi 37 milyar 

dolar… MB brüt toplam rezervi yaklaşık 79 milyar dolar… 

★ ★ ★ 

Aynı tarihte, dış varlıklar/ yükümlülükler eklenip/ çıkarıldığında… Net rezerv 18 milyar 

dolar…  

★ ★ ★ 
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Ve… MB Başkanı Murat Uysal, “Temel mal enflasyonun yükselişinde döviz kuru ve 

güçlü kredi ivmesinin etkili olduğu görülüyor.” deyip ekliyor: “MB olarak, herhangi bir 

kur seviyesi hedeflemiyoruz.” 

Velhasıl 

Rezervler düşerken… Kur seviyesi/oynaklığı/yükselişi tahmin edilemez boyutlara 

ulaşmışken…  

MB’nin asli görevi/sorumluluğu olan fiyatlar genel seviyesinde kurun rolü 

ortadayken…  

Bu durumlar (arada bir de olsa) ekonominin temeli olan yatırımları/ üretimi/ihracatı 

olumsuz etkiliyorken… 

Yatırım/üretim/ihracat sayesinde rezervleri artırabileceğimiz, kuru ve enflasyonu 

düşürebileceğimiz biliniyorken… 

Bu veriler, yapacaklarımızı göstermiş/iletmiş (gerçek iletişimi sağlamış) olmuyor mu? 
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Abdulkadir Selvi 

Kılıçdaroğlu neden erken seçim 
istiyor? 

30 Ekim 2020 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı nedeniyle Birinci Meclis’i ziyaretinde erken seçim çağrısı 

yaptı. Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar erken seçime karşı 

çıkıyordu. CHP’li belediyeler icraatlarını ortaya koyduktan sonra 

seçimlere gidilmesinin doğru olacağı görüşündeydi. 

Peki Kılıçdaroğlu tavrını niye değiştirdi? 

 

1- CHP’nin oylarında ciddi bir sıçrama yok. Hatta CHP’nin oyları geriliyor. 

2- Ya iktidarın oylarında dramatik bir düşüş yaşanır ya da iktidarın altında 

kalkamayacağı bir siyasi kriz patlak verir. Her ikisi de yok. Cumhur ittifakının 

oylarında erken seçim istenecek bir değişiklik yok. 

BAHÇELİ’NİN TAVRI SÜRPRİZ OLMADI 

Ama Kılıçdaroğlu ısrarla erken seçim istiyor. Bunun için önce Bahçeli’ye de çağrı 

yaptı. İşte o zaman Kılıçdaroğlu’nun gerçekte erken seçim istemediğini, bunun taktik 

bir hamle olarak kullandığını anladım. Çünkü Bahçeli erken seçim isteyecek olsa 

bile Kılıçdaroğlu talep ettiği için istemez. Onun altında bir parmak arar. Tahmin 

ettiğim gibi oldu. Bahçeli, “Kılıçdaroğlu ne oldu da seçim diye tutturdu? Seçim 

isteği sipariş ve hezeyandır. Sana kimler ne söyledi, neyi vaat ettiler?” diye tepki 

gösterdi. 

Buna rağmen Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrılarını sürdürünce CHP’deki gelişmeleri 

ve millet ittifakını mercek altına almak gerekti. Böylece Kılıçdaroğlu’nun hamlesinin 

iktidardan ziyade yeni kurulan partilere yönelik olduğu ortaya çıktı. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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CHP’DE ETKİLİ OLDU 

O tarihte Kılıçdaroğlu’nun “erken seçimi gündeme getirerek yeni kurulan DEVA 

ve Gelecek partilerini millet ittifakının yörüngesinde tutmayı 

amaçladığını” yazmıştım. CHP içinden bir itiraz geldi. “Kılıçdaroğlu erken seçimi 

gündeme getirerek CHP’de hareketlenmeye başlayan parti içi muhalefete 

gözdağı vermiş oldu” denildi. Peki Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi CHP içinde etkili 

olmuş mu? Aldığım duyumlara göre olmuş. 

 

ENVER ALTAYLI’YLA ‘BAYKAL’A VE MHP’YE KASET KUMPASI’ OLAYI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Bir dönem siyaset kasetler üzerinden dizayn edilmişti. CHP Genel Başkanı Deniz 

Baykal kaset darbesiyle tasfiye edilmiş, CHP’nin başına Kılıçdaroğlu gelmişti. 

MHP’de ise kasetleri çıkan genel başkan yardımcıları siyasete veda etmek zorunda 

kalmıştı. 

 

Kasetler siyasette deprem etkisi yaparken, CHP ve MHP’yi kasetler üzerinden dizayn 

etmeye çalışan yapının FETÖ olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı. 

CHP ve MHP’nin kaset operasyonlarıyla dizayn edildiği süreçte bir isim ön plana 

çıkmıştı. FETÖ tarafından yurtdışına kaçırılan İbrahim Faruk Bayındır’dan söz 

ediyorum. 

 

Enver Altaylı’yla ilgili olarak düzenlenen iddianameyi incelerken, İbrahim Faruk 

Bayındır ismi ile karşılaştım. Enver Altaylı MİT’ten başlayıp CIA, Alman istihbaratı 

ve FETÖ’ye uzanan karanlık ilişkiler ağına sahip olduğu için Amerika’dan, 

Almanya’dan, Türkiye’den aldığı GSM hatları üzerinde mahkeme kararıyla yapılan 

HTS incelemesinde, “Enver Altaylı’nın FETÖ-PYD Silahlı Terör Örgütü bağlantılı 

birçok üst düzey örgüt mensubu ile yoğun irtibat kayıtlarının olduğu, bunlar 

arasında CHP ve Deniz Baykal ile MHP kaset kumpasları ve gazeteci Haydar 

Meriç’in öldürülmesinde adı geçen İbrahim Faruk Bayındır ile görüşme kaydı 

bulunduğu” belirtiliyor. 

 

Enver Altaylı’nın İbrahim Faruk Bayındır ile “yoğun irtibat kayıtlarının” tespit 

edilmesi beni şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Ama Türk siyasetinde çok büyük bir depreme 

yol açan kaset kumpasının faillerinden biri olan İbrahim Faruk Bayındır ile Enver 

Altaylı arasındaki yoğun ilişkinin üzerinde durulması gerekiyor. Bir yanda “karanlık 

prens” Enver Altaylı, diğer yanda ise FETÖ’cüler tarafından CHP ve MHP’ye 

düzenlenen kaset operasyonu. 
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Kasetlerle CHP’nin genel başkanı değişti. Deniz Baykal tasfiye edildi, MHP’de kilit 

görevlerde bulunan 10 genel başkan yardımcısı 48 saat içinde patır patır istifa etmek 

zorunda kaldı. Bunlar normal işler mi? 

 

Deniz Baykal kaset olayından sonra, “İktidarın samimiyetine inanmıyorum ama 

ABD’den, Pensilvanya’dan aldığım mesajlara da inanmıyorum” diye açıklama 

yapmıştı. Baykal’ın o gün neden Pensilvanya’yı aklamaya çalıştığı anlaşılamamıştı. 

Bugün bile Baykal’ın o gün çıkıp neden “Okyanus ötesi bu işin içinde 

değil” dediği anlaşılabilmiş değil. Soru işaretinin çengelini asmakla yetineceğim. 

İddianameden yaptığım alıntı yeterli fikir verebilir ama yine de İbrahim Faruk 

Bayındır ismi hakkında biraz bilgi vermem gerekiyor. 

 

TABUTUN İÇİNDE KAÇMIŞTI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü soruşturma 

sonucunda İbrahim Faruk Bayındır’ın filmlere taş çıkartan kaçış öyküsü ortaya 

çıkmıştı. Tarkim Havacılık’ın sahibi olan Bayındır, tabut içinde bindirildiği özel jetle 

önce Erbil’e, oradan da ABD’ye kaçmıştı. 

İbrahim Faruk Bayındır’ın Deniz Baykal’ın tasfiyesi ve MHP’ye kaset 

operasyonundaki rolüne değindim. Bayındır ile Enver Altaylı arasındaki yoğun 

görüşme trafiğinin önemli olduğunu belirttim. 

 

İSMİNİ BAHÇELİ AÇIKLAMIŞTI 

İBrahim Faruk Bayındır ismini, MHP’ye kaset operasyonunun sürdüğü 

sıralarda Bahçeli ortaya çıkarmıştı. Bahçeli, skandal görüntülerin yer aldığı internet 

sitelerinin domain ücretinin İbrahim Faruk Bayındır’ın kredi kartından ödendiğinin 

tespit edildiğini açıklamıştı. İbrahim Faruk Bayındır, kredi kartından yapılan ödemeyi 

kabul etmişti. Ancak kredi kartından yapılan harcamayı fark etmediğini söylemekle 

yetinmişti. 

 

ENVER ALTAYLI’YA KASET OPERASYONLARI SORULMALI 

Yargılaması halen devam eden Enver Altaylı’yla İbrahim Faruk Bayındır’ın yoğun 

görüşme trafiğinin hangi tarihleri kapsadığı çok önemli. Dilerim bu bilgi iddianamelerin 

eklerinde yer alıyordur. Çünkü tarih önemli. Baykal’ın kasetinin çıktığı 6 Mayıs 2010 

tarihi ile MHP’de genel başkan yardımcılarının görüntülerinin yayınlanmaya başladığı 

27 Nisan 2011 tarihleri öncesi ve sonrasıysa, çok önemli. 

Yargılama sırasında Enver Altaylı’ya İbrahim Faruk Bayındır ile ilişkileri ile MHP 

ve Baykal’a kaset komplosu da sorulmalı. 
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Ekonomide tam bağımsızlık 
Esfender KORKMAZ 

 
30 Ekim 2020 

Tam bağımsızlık, siyasi bağımsızlık yanında ekonomik bağımsızlığı da ifade eder. 

Geçmişte bir ülkenin başka bir ülkeyi sömürmesi iki yolla olurdu... 

Birisi; Sömürgecilik (müstemlekecilik) veya kolonicilik ile, yani bir devletin başka 

ulusları işgal ederek ekonomik egemenliği altına alması yoluyla olurdu.   

Söz gelimi Avrupalı ülkeler Amerika'yı ve Afrika'yı işgal ederek, buraları müstemleke 

yaptılar.  

İkincisi; siyasi ve ekonomik anlaşmalarla sömürgeciliktir. Söz gelimi Osmanlı 

başka ülkelere kapitülasyonlar gibi imtiyazlar vererek, düyunu umumiye imzalayarak 

sömürge tuzağına girdi. Sovyetler döneminde Ruslar, Sovyetler Birliği diyerek, birçok 

Sovyeti sömürdü. Rusya başkaldıranları Macaristan'da olduğu gibi veya Polonya'nın 

işgalinde olduğu gibi tanklarla ezdi, geçti.  

Küreselleşme sürecinde sömürgeciler daha akıllı iş yaptılar. Bizim gibi ülkelere İMF 

yoluyla veya bir siyasi partileri destekleyerek, Soros vakıfları kurdurarak, dalgalı kura 

ve spekülatif sermayeye açarak, cari açık yoluyla sömürdüler. 

Geldiğimiz 2020 yılında, üretim ithal girdiye bağımlı, istikrar yabancı sermaye girişine 

bağımlı bir yapı kazandı. 2003 -2019 yılları arasında 575 milyar dolar cari açık verdik.  

Cari açık ekonomik ilişkilerden dolayı ortaya çıkan dış açıktır. Biz kaybettik, 

başka ülkeler kazandı. Bundan daha iyi sömürü düzeni olur mu?  

Kurtuluş Savaşını Cumhuriyeti yalnızca siyasi bağımsızlık değil, ekonomik 

bağımsızlık açısından da değerlendirmek gerekir. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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Kurtuluş Savaşını iki ordunun savaşması gibi dar bir kalıba sığdıramayız. Tarihte 

bildiğimiz savaşlardan çok farklıdır... Kurtuluş Savaşı denilmesi yalnızca bir 

semboldür… Bu savaş gerçekte bir ülkenin yeniden doğuşunun, bir mücadelenin 

yalnızca bir kısmıdır… Geri de ekonomik bağımsızlık var… Ekonomik kalkınma 

var.. Laikik var… İnanç özgürlüğü var...  Bu nedenle Kurtuluş Savaşını  ve 

Cumhuriyeti iyi bilmek zorundayız. 

Atatürk ekonomide de kurtuluş savaşı verdi. Atatürk'ün ekonomik  çözümleri, 

ideolojik saplantılardan uzak akılcı ve pragmatik bir yoldan oldu. 

Parantez içinde söylemek gerekir ki, öteden beri ideolojik takıntılar, toplumları 

felakete sürüklemiştir. Solda 'devrim' ve İslam'da  'dava' takıntısının insanlığa 

verdiği zararları yaşadık ve halen de yaşıyoruz. 

Solda devrim, insanlığın 70 yılını götürdü. Kağıt üstünde cazip gelen Marksist 

düşünce, Sovyetler'de uygulamaya geçildiğinde insanın doğal egosuna takıldı. 70 yıl 

boyunca, Doğu ve Batı Almanya arasındaki gelişmişlik farkı komünizmin  gerçek 

yüzünü ortaya koydu. 

Bu günde aynı imkanlara ve aynı gelir seviyesine  sahip iken  bölünen, Güney ve 

Kuzey Kore arasındaki uçurum, Kuzey Kore halkının çektikleri, ideolojik takıntının 

insanlığa ne kadar zarar verdiğini gösteriyor. 

İslamda davayı, İslamı kuralları korumak ve uygulamak olarak anlayanlar yanında, 

''kişinin gözünü kırpmadan kendini ve her şeyini uğruna feda edebileceği'' bir 

unsur olarak ta görenler var. Böyle görenler din yolunda adam öldürmeyi de mubah 

görenlerdir. İşte Ortadoğu'da yaşanan insanlık dramını yaşatan DEAŞ gibi örgütler bu 

anlayışta olanlardır. Ve 15 Temmuz travmasının nedeni de budur… İslamda Dava. 

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın kadrosu, Türkiye'yi aynı zamanda ideolojik 

sapmalardan kurtardı. Türkiye'nin  sosyo-ekonomik sistemi konusunda, hem 

emperyalist devletlerin ve hem de Kurtuluş  Savaşı'nda destek olmasına rağmen  

Rusya'nın ideolojik  diretmelerine karşı çıktı. 

Lozan'da, en büyük sömürü düzeni olan kapitülasyonları ve ekonomik bağımlılık 

göstergesi olan düyunu umumiyeyi kaldırıldı. 
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Cumhuriyet ilan edilmeden önce ekonomik kalkınmanın pratik çözümleri için 17 

Şubat - 4 Mart 1923'te İzmir İktisat Kongresi yapıldı. İzmir iktisat kongresinde özel 

teşebbüse dayanan bir kalkınma modeli esas alındı. Ancak Atatürk bu model içinde 

de yoksulluğun çözümü için pratik çözümler getirdi. 

Örneğin, 1925 yılında ürünün bir kısmının  harman yerinde devlete verilmesi şeklinde 

uygulanan ve bu nedenle hem tarımda verimi düşüren, hem de köylünün tepkisini 

çeken aşar kaldırıldı. Aynı yıl köylüye 20 yıl vadeyle toprak dağıtıldı. 

1923-1930 yılları arasında özel sektörü teşvik etmek için, Osmanlı'dan kalan 

"Teşvik-i Sanayi Kanunu" yeniden düzenledi. 

Sermaye birikim olmadığı için, kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleşmesi mümkün 

olmuyordu. Bu sorunu çözmek için getirilen ''Devletçilik uygulaması'' da  Türkiye 

şartlarına göre düşünülmüş dinamik bir politikaydı.1930 dünya ekonomik krizi de yine 

devletçiliği ve devlet müdahalesini gerekli kılıyordu. 

Devletçilik uygulaması aynı zamanda Türkiye'yi  2. Dünya Harbi'nin zor şartlarına 

karşı koruyan bir uygulama oldu. 

Türkiye o dönemde dış açık vermedi ve üstelikte Osmanlı'dan kalan dış borçları 

ödedi.  

Bugün, spekülatif sermaye tuzağından kurtulup, ekonomik bağımsızlığımızı 

pekiştirmek için yalnızca geçmişimize bakmamız yeterli olacaktır. 
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İbrahim Kahveci 

Bir ülke batarken... 

Efendim Yerli ve Milli politikalarımız sürüyor.  

Büyük bağımsızlık hamlemizi engellemek için sürekli saldırı altındayız.   

Hem dışarıdan saldırıyorlar hem de içeride işbirlikçileri var.   

Bizim kaderimiz ile Ülkenin kaderi birleşti. Yani bizden başkası bu Ülkeye yaramaz.   

***  

Efendim 2001 krizinden sonra İMF-Derviş programında yurtiçinden borçlanacaksan 

kendi paranla borçlan: Kendi ülkenden kendi vatandaşlarından Amerikan doları ile 

borçlanma kuralı getirildi.   

Bu kural Damat Bakan Berat Albayrak gelene kadar uygulandı.   

Yerli ve Milli politika uyguladığını, ekonomik bağımsızlığı sağladığını sürekli dile 

getiren Berat Albayrak, nihayet 2018’den sonra kendi ülkesinden ve kendi 

vatandaşlarından Amerikan doları ile borçlanmayı yeniden başlattı.   

Böylece Yerli ve Milli kavramını Amerikan doları ile taçlandırabildik.   

Yol yaptık, garantisi Amerikan doları  

Köprü yaptık, garantisi Amerikan doları  

Havalimanı yaptık, garantisi Amerikan doları  

Şehir hastaneleri yaptık, garantisi Amerikan doları  

Ama bütün bunları yurtiçinde Yerli ve Milli diye satabiliyoruz.   

Amerikan doları ile bu ülkeyi bu kadar bağlayan başkası oldu mu? Ama asıl 

soru şu ki; bu kadar Amerikan dolarına bağlanan başka kim çıkıp da Yerli ve 

Milliyim diyebilirdi?   
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***  

Amerikan dolarının TL karşısındaki değeri bu yılın başında 5,85 düzeyindeydi. Şimdi 

1 dolar 8,30 lirayı geçti.   

Amerikan doları karşısında Türk Lirası on ayda yüzde 40’dan fazla değer kaybetti.   

TL değer kaybettikçe kim kazandı? Elbette sayıları bir elin parmağını geçmeyen 

Hazine garantili müteahhitler.   

Ya kim kaybetti?   

Elbette tüm Ülke.   

Bakınız dış borçlarımız 421 milyar dolar. Yılbaşındaki kur ile hesapladığımızda TL 

bazında 2,5 trilyon lira ediyordu. Şimdi aynı borcun TL karşılığı 3,4 trilyon lira.   

Kabaca sadece dış borçlardan kur artışı nedeniyle 1 trilyon lira kaybettik. Ya da 

şöyle izah edelim: Sadece dış borcun kur artışı zararı GSYH’nın (5 trilyon TL 

kabul edelim) yüzde 20’sini aldı götürdü.    

İç borçlanmada dolara dönen Ankara’nın bütçesine de büyük zararlar yazılmaya 

başlandı.   

İthal ürünler vasıtası ile de (yıllık 200 milyar dolar) yurtiçinde hem nihai ürünlerde 

hem de ara malı kullanılan yerli ürünlerde maliyetler şiştikçe şişti.   

Elbette nihayetinde bütün bu maliyetler Vatandaşın sırtına yüklenecektir. Elektrik 

zammı, doğalgaz zammı, akaryakıt zammı ve buna ek olarak özel sektörün maliyet 

zamları peş peşe bizi bekliyor.   

Geçmediğiniz köprüye 45 dolar üzerinden faturayı da siz ödeyeceksiniz. Gitmediğiniz 

şehir hastanelerinin faturasını da siz ödeyeceksiniz.   

Efendim bu faturaların bir kısmını da şu şekilde ödeyeceksiniz: Vergi verecek ve 

bölgenize hizmet bekleyeceksiniz. Ama vergileriniz Hazine Garantili Müteahhitlere 

gideceği için size hizmet gelmeyecek.   

Kısaca ödeyeceksiniz... Hem de her yoldan ödeyeceksiniz.   

***  

Dün bir başka meseleyi yazdım. Bazı büyük bankalarımızın piyasa değerleri 

üzerinden eriyen varlıklarımızı anlatmaya çalıştım.   
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2013 yılında 100 dolara alınan bu firmalarımız bugün 15 dolara alınabiliyor. Değerleri 

yüzde 85 erimiş durumda.   

Şimdi kendi kendimize soralım: Bir ülke bu kadar batarken yönetim ne 

yapıyor? Ya da Ülkemiz yönetiliyor mu?   

İşte kritik cümle burada...  

Ülke gerçekten yönetiliyor mu? Ya da kim için, kimin çıkarları için yönetiliyor?   

Söylemle eylem nasıl bu kadar ters olabiliyor? Yerli ve Milli söylemi ile Ülkemiz 

yabancılara nasıl peşkeş çekilecek noktaya geldi?   

Lütfen birazcık düşünelim. Kendimiz için olmasa bile evlatlarımız için düşünelim...  

Bu ülke batarken siz nerde yer aldınız? Neyi alkışladınız, neye destek verdiniz? 

Hangi kadrolarda yer aldınız?   

Tarih hepimizi yazacak; unutmayın.  

  



30.10.2020 

42 

 

 

30 Ekim 2020, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Rusya’dan Macron’a laiklik ve 
demokrasi konusunda nasihat geldi 
 

Demek kaderde bu günleri görmek de varmış... Sonunda Rusya Fransa'ya 

devlet yönetimi konusunda ders verecekmiş. Aslında Fransa'ya haksızlık 

etmeyelim. Ders alması gereken bir Fransız var, onun adı da Macron... Bir 

sözde mizah dergisinin Hazreti Muhammed'i alaya alan karikatürler 

yayınlamasının demokrasinin varlığını kanıtladığını savunan Macron kendi 

ülkesindeki Müslümanları da, dünyadaki İslam ülkelerini de yok sayıp, öyle 

ayıplı davrandı ki, sonunda kendisine Rusya'dan uyarı geldi... 

 

Laiklik üzerine 

"Charlie Hebdo" dergisinin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret 

içerikli karikatür ile ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın 

kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde 

böyle bir yayın asla yayınlanamaz" dedi. Bilindiği gibi Fransa'da 5.72 milyon 

Müslüman yaşıyor. 2016 yılına göre bu rakam nüfusun yüzde 8.8'i anlamına 

geliyor. Avrupa'da ikinci sırada 4.95 milyon ile nüfusunun yüzde 6.1'ini 

Müslümanların oluşturduğu Almanya var. Üçüncü sıradaki İngiltere'de 4.13 

milyon ve dördüncü sıradaki İtalya'da 2.87 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa 

genelinde 2 bin 500 cami ve ibadethane bulunuyor. Avrupa'da 30 ülkede 

yaklaşık 26 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. PEW Araştırma 

Merkezi'nin verilerine göre 2050'de bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman nüfus 

üçe katlanabilir. 

 

Çok uluslu ve çok dinli 

Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği 

yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. 

Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rusya
https://www.sabah.com.tr/haberleri/fransa
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Hıristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli 

doğasındadır. Rusya'da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak 

yaşıyor" dedi. Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir 

derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında 

kesinlikle imkansızdır" diye konuştu. 

 

Ağır eleştiri 

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız Milletvekili Manon Aubry, 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna 

ilişkin, 'Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini 

kusmak için bir bahane değil' ifadesini kullandı. Aubry, inanç 

özgürlüğünün, korunması gereken temel özgürlük olduğunu anımsattı. Aubry, 

ülkede Müslüman derneklerin kapatılmasına da tepki gösterdi. 
 


