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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
2 Aralık 2020 Salı 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 
KANUN 
7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Ankara ve Eskişehir İllerinde Yer 

Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 3240) 

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz 

Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Bazın Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3241) 

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" 

Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3242) 

–– Sivas İli, Hafik İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kuru Göl Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma 

Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak 

Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3243) 

–– Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kazanlı Mahallesi Doğal Sit Alanının 

Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın 

Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3244) 

–– Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve 

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Görev Sürelerinin 8/6/2021 Tarihine 

Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3245) 

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç 

Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 3246) 

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 

31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3247) 

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan 

Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248) 

–– İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan 

Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3249) 

YÖNETMELİKLER 
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞLER 
–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2020/30) 

–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37) 

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9) 

KURUL KARARI 
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/11/2020 Tarihli ve 9277 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/20307 Başvuru Numaralı Kararı 
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Hayvan öldürmeden üretilen ete 
satış onayı 
 

Biyoraktörlerde, hayvan öldürülmeden üretilen et, dünyadaki ilk satış 
onayını Singapur'dan aldı. Guardian gazetesinin haberine göre bu 
gelişme et endüstrüsinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 
 

 
 

ABD’li Eat Just adlı şirket tarafından üretilen “tavuk parçaları” Singapur Gıda 

Ajansı’nın güvenlik onayından geçti ve şirket bu onayın, etin hayvan öldürülmeden 

üretildiği bir geleceğin kapısını açabileceğini söyledi. 

Dünya genelinde onlarca şirket, kültür tavuk, sığır ve domuz eti geliştiriyor. Amaç 

endüstriyel hayvan yetiştiriciliğinin iklim değişikliği ve doğa üzerinde etkisini 

azaltırken, daha temiz, ilaçsız ve hayvanların eziyet görmediği bir et üretimi. 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şu anda her gün 130 milyon tavuk ve 4 milyon 

tavuk eti için kesiliyor. Dünyadaki memelilerin yüzde 60’ı besi hayvanı, yüzde 36’sı 

insan ve sadece yüzde 4’ü vahşi hayvanlar. 
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Eat Just’ın ürünü 1200 litrelik bir biyoreaktörde üretiliyor ve daha sonra bitki bazlı 

muhtevayla birleştiriliyor. Ürün, normal tavuğa göre çok daha pahalı ve sadece 

Singapur’daki bir restoranda satılacak, ancak Eat Just üretim boyutları büyüdükçe, 

daha da ucuzlayacağını belirtiyor. 

Hücre bankası kullanılıyor 

Üretim sürecini başlatan hücreler, bir hücre bankasından geliyor ve bir tavuğun 

kesilmesini gerektirmiyor, çünkü bu hücreler canlı hayvanlardan biyopsilerle 

alınabiliyor. Büyüyen hücrelere verilen besleyici içeriğin tümüyse bitkilerden elde 

ediliyor. 

Singapur’daki üretilen kültür etinde, büyüme ortamında sığır fetüsünden alınan 

kandan elde edilen serum da bulunuyor, ancak bu tüketimden önce, büyük ölçüde 

yok ediliyor. 

Şirket bir sonraki üretim hattında bitki temelli serum kullanılacağını, onay sürecinin 

başladığı iki yıl önce Singapur’da bunun bulunamadığını belirtti. 

Şimdiki kültür eti üretimi, görece yüksek düzeyde enerji tüketimi ve karbon salımını 

beraberinde getiriyor. Ancak üreticiler, işin boyutlarının büyümesiyle karbon salımının 

çok daha düşük olacağını ve normal ete göre çok daha az su ve toprak 

kullanılacağını vurguluyor. 
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Tarımsal danışmanlık hizmetlerine 
46 bin lira destek verilecek 
Tarımsal yayın ve danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bir tarım 
danışmanı için 46 bin lira destek verilecek. 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine 

Destekleme (TYDD) Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, TYDD'den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, tebliğin 

yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi 

halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar tarımsal danışmanlık hizmet 

bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il 

müdürlüğüne başvuracak. 

Söz konusu destek için başvuran kişi ve kuruluşlara, uygulama esaslarında belirlenen 

işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir 

tarım danışmanı için 46 bin lira ödeme yapılacak. 

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, 

üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde 

çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak. 

Tarımsal işletmelere 12 aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi 

ve kuruluşlar, istihdam ettiği tarım danışmanını 12 aylık hizmet sunumu süresince 

birden fazla değiştiren kuruluşlar TYDD'den yararlanmayacaklar arasında yer alıyor. 
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İstihdam teşviklerinde süre uzatıldı 
Dün yayınlanan kararla Kısa Çalışma Ödeneğine yeni başvuru imkânı 
sağlanırken, bugün de normalleşme desteğinin süresi 30 Haziran 
2021’ye, artı 1 olarak bilinen ilave istihdam teşviki 2022 sonuna kadın-
genç istihdam teşvikinde de süre 2022 sonuna uzatıldı. 
 

 

COVID-19’un ekonomik hayata olan etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan 

çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda istihdama yönelik ilk adım, kısa çalışma 

ödeneğinde yeni başvuru alınmasına imkan sağlayan kararla dün atılmıştı. 

 

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 3 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararında ise halen 

yürürlükte olan 3 ayrı istihdam teşviklerinde süreler uzatıldı. 

 

Kısa çalışmadan normal çalışma sürecine geçen işyerlerinde uygulanan normalleşme 

desteğinden yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılırken, bu kapsamda verilecek 

desteklerin süresi de 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. 

 

İşverenlerin artı bir olarak bildikleri, önceki yılın ortalama sigortalı sayısına eklenen 

istihdam için verilen ilave istihdam teşvik süresi 31 Aralık 2022 sonuna kadar uzatıldı. 
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Aynı şekilde kadın, genç, meslekli yeterlilik belgesi olanlara verilen istihdam teşvikleri 

de yine 31 Aralık 2022 sonuna kadar uzatıldı. 

Bakan Selçuk: İstihdam Kalkanı kapsamındaki kararlar hayırlı olsun 

 

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, 

Pendeminin işgücüne ve istihdama etkisini azaltma yönünde çalışmaların sürdüğünü 

belirterek, bu kapsamda yayınlanan yapılandırma kanununun ardından 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla istihdam teşvik ve desteklerinin sürelerinin uzatıldığını 

söyledi. 

 

Önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim 

desteği uygulamasının süreceğini belirten Selçuk, kadın-genç-mesleki yeterlik belgesi 

olanlara yönelik desteklerin de süresinin uzatıldığını aktardı ve “İstihdam Kalkanı ile 

istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan bu tedbirlerin çalışanlarımıza, 

iş arayan vatandaşlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
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OECD: Küresel ekonomi 2020'de 
yüzde 4,2 daralacak 
OECD, küresel ekonominin 2020 yılı daralma öngörüsünü yüzde 4,2'ye 
çekti. 
 

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayınladığı "Ekonomik Görünüm" 

raporunda, eylül ayındaki yüzde 4,5'lik 2020 küresel ekonomi daralması tahminini 

yüzde 4,2'ye çektiğini açıkladı. 

Raporda, daralma öngörüsündeki yukarı yönlü revizyonun sebepleri olarak COVDID-

19 aşısı haberleri ve devam eden teşvik paketleri gösterildi. 

OECD'nin 2021 yılı kürüsel büyüme öngörüsü yüzde 4,2, 2022 için ise yüzde 3,7 

oldu. 

Raporda ayrıca COVID-19 krizinin sosyo-ekonomik etkilerinin oluşturduğunu 

eşitsizliğe dikkat çekiliken, parasal ve mali politikaların toparlanma adına öncelikli 

olması gereğine işaret edildi. 
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OECD, Türkiye'nin bu yıl 
daralmasını, 2021 ve 2022'de 
büyümeye dönmesini bekliyor 
OECD yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'de 
makroekonomik gerilimlerin yinelenmemesi halinde GSYH'nın 2021 
yılında yüzde 2,9 ve 2022 yılında yüzde 3,2 artacağını öngördü. 
 

 
OECD, Türk ekonomisinde yaz aylarında başlayan, yarı bütçesel teşvikler ve dış 

tayep ile yönlenen toparlanmanın şu anda ciddi ters rüzgarlar ile karşı karşıya 

kaldığını duyurdu. 

Sonbahar ile birlikte COVID-19 vakalarının yeniden artışa geçmesinin yanı sıra cari 

işlemler açığınını, enflasyonun ve kurdaki değer kaybının kontrol altına alınması için 

politika desteğinin küçültülmesinin Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini savunan 

OECD, Türkiye'de GSYH'nın 2020'de yüzde 1,3 daralacağını tahmin etti. 

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'de 

makroekonomik gerilimlerin yinelenmemesi halinde GSYH'nın 2021 yılında yüzde 2,9 

ve 2022 yılında yüzde 3,2 artacağını öngördü. 

İşsizliğin artmasının beklendiğini ifade eden OECD, "Beklenmedik yükümlülükler ve 

cari işlemler açığının çok büyük olmaya devam etmeleri, yüksek risk primi ve kurda 



02.12.2020 

10 

 

değer kaybı görünümü zarar verdi. Son istikrar odaklı politika tedbirleri yurt içi ve 

uluslararası güveni yükseltebilir ve toparlanmayı destekleyebilir" değerlendirmesini 

yaptı. 

Türkiye'nin fiziki mesafe tedbirlerinin tam olarak uygulaması gerektiğini ve ek 

kapatma, karantina tedbirlerine ihtiyaç olabileceğini ifade eden OECD, "Salgının 

yayılımı konusunda resmi iletişimin kalitesine güven de yeniden tesis edilmeli" 

tespitinde bulundu. 

"Şeffaflığın ilerletilmesi, parasal, mali, yarı bütçesel ve finansal politikaların uyumu 

yurt içi ve uluslararası güvenin iyileşmesine yardım eder" uyarısında bulunan OECD, 

istihdam maliyetlerinin azaltılması ve daha esnek resmi istihdam biçimlerinin 

desteklenmesinin istihdam yaratımını artıracağını da savundu. 

OECD raporunda, Türkiye için 2020 yılı yılı enfyasyon tahmini yüzde 12 olarak ortaya 

konurken, enflasyonun 2021'de yüzde 11,9'a ve 2022'de yüzde 9,5'e gerileyeceği de 

tahmin edildi. İşsizliğin ise bu yıl yüzde 12,5 olması, 2021'de yüzde 14,8 ve 2022'de 

yüzde 15,3'e yükselmesi bekleniyor. 
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JP Morgan, Türkiye'nin 2020'de 
yüzde 0,7 büyümesini öngörüyor 
JP Morgan Türkiye ekonomisinin seneyi yüzde 0,7 büyüme ile 
tamamlayacağını öngördüğünü duyurdu. 
 

 

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte, 

üçüncü çeyreğe göre yüzde 2 daralmasını bekleyen Jp Morgan üçüncü çeyrekteki 

güçlü toparlanmanın bu daralmaya rağmen, Türkiye'nin yıllık yüzde 0,7'lik bir 

büyümesi göstereceğini tahmin ediyor. 

 JP Morgan'a göre TCMB'nin gerçekleştirdiği parasal sıkılaştırma ve buna bağlı 

olarak kredi büyümesindeki yavaşlamanın yılın son çeyreğinde ivme kaybına yol 

açması muhtemel Ayrıca, COVID-19 ile ilgili kısıtlamaların sıkılaştırılması da büyüme 

beklentilerine zarar verecek. 

Dolayısıyla Türkiye'nin 2020 büyümesi pozitif olan birkaç ülkeden biri olacağını 

düşünen kuruluş güçlü temel ve politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara olan bağlılığı 

göz önüne alarak 2021 GSYİH büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e düşürdü. 

PMorgan, sıkılaşan finansal piyasa koşulları ve alınan COVID-19 tedbirlerinin 2021 

yılı ikinci çeyrek dönemine kadar daralma ile sonuçlanmasını tahmin ederken, 

"TCMB'nin gevşetme politikasına Nisan ayında başlamasını bekliyoruz. Pandemi 

bağlantılı sınırlamalar da Ocak ayından itibaren azalır. yüzde 3 büyüme tahminine 

rahatlıkla ulaşılacağını öngörüyoruz" yorumunu yaptı. 
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Reuters duyurdu: Net döviz rezervleri 17 
sene öncesi seviyesinde 

 
Reuters'ın sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre Merkez Bankasının net 

rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında düştüğü tahmin ediliyor. 

Bankacıların sektörün öncü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası 

net dolar rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında daha düştüğü tahmin 

ediliyor. 

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen haftaki düşüşün önemli bölümü TCMB’nin 

bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü 

yenilememesinden kaynaklandı. 

Merkez Bankası ilgili verileri perşembe günü saat 14.30’da açıklıyor. Ancak 

bankacılar ilgili verileri sektör öncü verilerinden hesaplayabiliyor. 

17 YIL ÖNCEKİ SEVİYEYE DÖNDÜ 

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı da TCMB net rezervlerinin 23-27 

Kasım haftasında 4.5-5 milyar dolar civarında azaldığını ve net rezervlerin 18 milyar 

dolardan 13 milyar dolara gerilediğini hesaplıyor. 

Bankacıların verdiği bilgiye göre net rezervler son olarak 2003’lü yıllarda 13 milyar 

dolara kadar gerilemişti. 
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Bankacılar TCMB rezervlerindeki değişimlerin büyük bölümünü hesaplayabiliyorlar. 

Bu hesaplamalar çoğunlukla TCMB verilerine paralel olsa da zaman zaman 

rezervlerde bu hesaplamaların ötesinde de değişimler yaşanabiliyor. 

Öte yandan TCMB net rezervlerinin zorunlu karşılıkta yaptığı değişikler ve Hazine’nin 

eurobond ihracı nedeniyle önümüzdeki dönemde 8-10 milyar dolar artması 

bekleniyor. Ancak bu artış takip eden haftada değil bankacıların verdiği bilgiye göre 

kademeli yaşanacak. 

Hazine geçen hafta 2.25 milyar dolar tutarında eurobond ihraç ederken ihraç tutarı 2 

Aralık’ta hesaplara girecek. 

Öte yandan TCMB yine geçen hafta zorunlu karşılık oranlarını zorunlu karşılık 

tesislerinin yaklaşık 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın 

cinsinden artmasını öngörüyor. 

TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarına ilişkin değişiklikler tesisi 25 Aralık 

tarihinde başlayacak olan 11 Aralık 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren 

geçerli olacak. (REUTERS) 
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ABD ile Türkiye birbirine girdi 
Pompeo ve Çavuşoğlu'dan NATO toplantısında karşılıklı sert suçlamalar. 
   

 

 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında 

ABD ve Türkiye karşılıklı olarak birbirine sert ifadeler kullandı. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de 

müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak 

adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı. 

Euronews’te yer alan habere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, 

Pompeo'yu, “Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede 

toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak 

ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle” suçladı. 

Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin IŞİD'le savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki 

"terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da 

Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. 

 

138 TAVSİYE İÇEREN 67 SAYFALIK RAPOR 

Toplantıda aslında Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale 

gelebileceği konusu tartışılacaktı. 

Ancak adının açıklanmasını istemeyen bazı üst düzey diplomatlar, Donald Trump 

hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo'nun, tansiyonu yükselterek, 
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ocak ayında göreve gelecek Joe Biden yönetimi için ittifak içerisinde hayatı daha zor 

hale getirmek için kullandığını öne sürdü. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından görevlendirilen Almanya 

Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ve eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess 

Mitchell eş başkanlığındaki bağımsız grup, dün "NATO'nun nasıl daha güçlü hale 

gelebileceği" hakkında hazırladıkları 138 tavsiye içeren 67 sayfalık raporu 

sunmuştu. 

 

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumu bugün devam edecek. 
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İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası 
İBB Başkanı İmamoğlu'na terör örgütü IŞİD tarafından suikast 
planlandığı iddia edildi. Haberler üzerinde açıklama yapan Emniyet 
Genel Müdürlüğü, bir suikast girişimi veya bir suikastçının 
yakalanmasının söz konusu olmadığını bildirildi. 

 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü IŞİD 

tarafından suikast planlandığı öne sürüldü. Bazı haber siteleri ise suikast hazırlığında 

olan terör örgütü IŞİD militanlarının son anda yakalandığını iddia etti.  

Suikast hazırlığı haberlerine yönelik açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü ise 

bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığını 

bildirdi.  

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: 

Bazı basın yayın organlarında yer alan “İMAMOĞLU'NA yönelik suikast emri verilen 

DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun 

bulunmuştur. 

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, 

görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, 

kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. 

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu 

konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. 

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz 

konusu değildir. 

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 

çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve 

kararlılıkla devam etmektedir."  
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Pandemi ve felaketler iklim 

değişikliği algısını değiştiriyor 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

02 Aralık 2020 Çarşamba 

 

İklim değişikliği, yıllarca, buzulların erimesi, kutuplarda yaşamın tehlike altında olması 

şeklinde algılandı. İnsanlar kendi yaşamına doğrudan bir etki olmayınca beklenen 

duyarlılık yeterince gösterilmedi. Televizyondan buzulların erimesi ve kutup ayılarının 

yaşamının tehlikede olmasını haber olarak izlerken etkilendi, üzüldü. Televizyonu 

kapatınca unuttu. 

Ne zamanki, iklime bağlı hava değişiklikleri, felaketler ve nihayetinde dünyayı esir 

alan pandemi herkesin günlük yaşamını doğrudan etkiledi, o zaman iklim 

değişikliğine bakış açısı da büyük oranda değişmeye başladı. İklim değişikliği algısı 

tümüyle değişti. Elbette bunu yaygın anlamda söylüyorum. İklim değişikliği 

konusundaki duyarlılığı en üst düzeyde tutan örgütler, kurumlar, kişiler yıllardır bu 

konuda ciddi mücadele veriyor. Bunun tanığıyız. 

Pandemi ve artan felaketlerle birlikte insanlar, yaşanan bu felaketlerin, çevrenin, 

doğal yaşamın tahribatının iklim değişikliğinden kaynaklandığına daha fazla 

inanmaya başladı. 

İklim Haber ve Konda’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği, “Türkiye’de İklim Değişikliği ve 

Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırması bu algının nasıl değiştiğine ilişkin önemli 

ipuçları veriyor. 

Endişenin kaynağı yaşanan olumsuzluklar 

Araştırmaya katılanların yüzde 70'ni iklim değişikliğinden endişeli olduğunu belirtiyor. 

Endişeli, çünkü kendi yaşamını da doğrudan etkileyecek noktaya gelindi. Enerji ve 

madencilik konusundaki sorulara verilen yanıtlar da yine bu bağlamda 

değerlendirilmeli. Enerji santrallerinin özellikle Hidroelektrik Santralleri (HES) ve 

ülkenin birçok yerindeki maden ve taş ocakları faaliyetleri insanların günlük yaşamını, 
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üretim alanlarını, gıdasını, suyunu tehdit ediyor. Endişenin önemli kaynaklarından 

birisi de budur. 

Araştırmaya katılanların yüzde 70’inden fazlasının hidroelektrik santrallerini doğaya 

ve köylüye zararı olduğunu ve kurulmaması gerektiğini söylemesi, yüzde 85’inin 

kesinlikle ormanların, ağaçların kesilmemesi, yüzde 76’sının madenlerin ekonomiye 

kazandırılmasında çevre kirliliğinin göz ardı edilmesine karşı olması birden bire 

oluşan bir tutum veya algı değil. İnsanlar hidroelektrik santrallerinin, madenlerin 

yarattığı tahribatı günlük yaşamlarında hissediyor, olumsuz etkileniyor. Ormanlık 

alanların yok edilmesinin iklim değişikliğine neden olduğunu biliyor. Termik 

santrallerinin zararını yaşayarak hissediyor. Bu nedenle toplumda bir duyarlılık 

oluştu. 

İklim değişikliği sadece çevre sorunu değil 

Geçmiş yıllardaki araştırma sonuçları da dikkate alındığında, koronavirüsle birlikte 

iklim değişikliğinin sadece çevre sorunu olmadığı, yaşamın her alanında etkili olduğu 

algısı da güçleniyor. Tarım konusu öne çıkıyor. Bu nedenle araştırmada en çok 

yatırım yapılması gereken alan olarak tarım ilk sırada yer alıyor. 

Yaklaşık çeyrek asırdır tarım yazan bir gazeteci olarak son dönemde tarımda da iklim 

değişikliği algısının değiştiğini, çiftçiler arasında farklı terimlerle olsa da daha çok 

konuşulduğuna tanık oluyoruz. 

Kırsalda yaşayanların, tarımsal üretim yapanların da eskiye göre daha çok endişeli 

olduğunu söyleyebilirim. Artan sel, fırtına, dolu, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz 

hava olayları tedirginlik yaratıyor. 

Tarımsal üretim olumsuz etkiliyor 

Özellikle, bu yıl 15-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye, dört mevsimi bir arada yaşadı. 

İklime bağlı olarak ani hava değişimi, aşırı, sıcak, soğuk, don, dolu ve sel felaketleri 

çok kısa sürede yaşandı. 

Felaketlerden 50’den fazla il etkilendi. Önce 40 dereceyi aşan aşırı sıcak, sonra -1 

dereceye kadar düşen aşırı soğuk, dolu, don, fırtına bitkisel üretime büyük zarar verdi 

Aşırı sıcak Akdeniz Bölgesi’nde erkenci mandalina, portakal ve bazı limon 

çeşitlerinde büyük hasara neden oldu. Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Konya’nın bir 

bölümünde aşırı soğuk ve don nedeniyle mısır, ayçiçeği, patates, domates, salatalık, 

kabak, ceviz ve diğer ürünler zarar gördü. 

Antalya ve Mersin’de etkili olan fırtına seralarda tahribata neden oldu. Tarımsal 

üretimin önemli merkezlerinden Antalya’da son yıllarda sel, fırtına, hortum gibi 
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felaketler daha sık yaşanmaya başlandı. Üretim biçiminde, ürün deseninde 

değişimler gözlemleniyor. Tropikal meyve yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. 

Birçok bölgede kuraklık etkili oldu. Yağış olmaması nedeniyle ürünlerde verim kaybı, 

kalite sorunu ortaya çıktı. Sadece zeytinde verim kaybı yüzde 20’yi aştı. Zeytinde, 

fındıkta ve diğer bazı ürünlerde hasat yaklaşık 1 ay gecikti. 

Karadeniz Bölgesi’nde, Marmara’da ve diğer bazı bölgelerde aşırı yağışlar can aldı. 

Bütün bu gelişmeler iklim değişikliği konusundaki algının değişmesine, insanların bu 

konuda daha duyarlı olmasına ve alınacak önlemler, yapılacak çalışmalar, eylemler 

konusunda daha duyarlı ve katılımcı olmasını sağlıyor. 

Özetle, iklim değiştikçe ve günlük yaşamı daha olumsuz etkilediği için iklim değişikliği 

algısı da değişiyor. Dünya çapında etkili olan pandemi (COVID-19) ve felaketler bu 

algının değişmesinde daha önemli rol oynadığı söylenebilir. Değişen bu algının 

gezegen için çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÖNLEMLERİ 

Tarım sektörü, iklim değişikliğine neden olan ama aynı zamanda iklim değişikliğinden 

en çok etkilenen sektörlerden birisi. Tarım konusunda yapılacak çalışmalar bu 

yönüyle çok önemli. Avrupa Birliği bu konuda örnek olabilecek önemli adımlar atıyor. 

Avrupa Birliği, "Çiftlikten Çatala Stratejisi" çerçevesinde kimyasal pestisit kullanımı 

yüzde 50 azaltılacak. Besin kayıpları yarı yarıya azaltılacak. Gübre kullanımı yüzde 

20 azaltılacak. Organik tarım alanları yüzde 25'e çıkarılacak. Biyoçeşitlilik Stratejisi 

çerçevesinde 2030'a kadar tarım alanlarının en az yüzde 10'unun yüksek 

biyoçeşitliliğe sahip alanlar olacak. Çiftlik hayvanları ve su ürünlerinde antibiyotik 

kullanımı yüzde 50 azaltılacak. En az 3 milyar yeni ağaç dikilmesi planlanıyor. Avrupa 

Birliğinin kara ve deniz alanlarının asgaride yüzde 30'unun yasal olarak korunması ve 

ekolojik koridorların birbirine bağlanması öngörülüyor. Türkiye genel olarak Avrupa 

Birliğindeki uygulamaları takip ediyor, bu uygulamalar Türkiye açısından da önemli 

hedefler. 
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Esmer günler 

 
Alaattin AKTAŞ  

02 Aralık 2020 Çarşamba 

 

✔ Çok sayıda dişliden oluşan makinede birkaç dişliyi bakıma alıp diğerlerini 

çalıştırmaya devam etmek... Çalışması istenen dişlilerden tuhaf sesler geliyor, 

makine yalpalıyor... 

✔ Bölük pörçük pandemi önlemleri sorunu çözmeye pek katkıda bulunmuyor, 

sorun yalnızca öteleniyor. Elde avuçta ne varsa tüketerek gerçekleştirilen 

büyüme ve ağırlaşacak pandemi yüzünden kış aylarında bizi fena halde "esmer 

günler" bekliyor. 

Rahmetli Kayahan’ın 1980’lerin sonunda çıkardığı albümde seslendirdiği, sözlerini de 

kendisinin yazdığı harika şarkıdır Esmer Günler... Bu şarkıyı daha sonra Nilüfer’den 

de dinlemiştik. 

★★★ 

Demek yine bana hüsran 

Bana yine hasret var 

Yine bana esmer günler düştü eyvah 

★★★ 

Siz “bana”ları “bize” diye okuyun! 

Bırakıp gideni ve hasreti çekileni bir sevgili değil de refah olarak düşünün! 

Ama esmer günleri aynen koruyun ve bu tanımlamanın geleceğin karanlığını nasıl 

yansıttığını görün! 

★★★ 
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Kısa mesafe koşucusu bir atleti maratona hazırlayıp piste çıkarsanız, günlerce 

tembihlemenize rağmen başlangıçta muhtemelen alışkanlığından ve acemiliğinden 

ötürü çok hızlı koşacak ve daha yarışın başında nefesi kesilecektir. 

Bizim ekonomi yönetimimizin üçüncü çeyreğe başlarken neye hizmet edeceğini 

kendileri de pek bilmeden anlamsız ve amaçsız bir parasal genişlemeye gitmeleri, 

faizi düşürmeleri, bunu sürdürülebilir kılabilmek uğruna döviz rezervi olarak elde 

avuçta ne varsa tüketmeleri ve bu sayede ekonominin bir çeyrek adeta şaha 

kalkması gibi... 

Yüz metre rekortmenini maraton koşması için piste çıkarmak gibi... 

O atletin de nefesi kesildi, bizim ekonomimizin de... 

Ayrıca hep söylenmiyor muydu, pandemi ekonomik gidişatı daha da sıkıntılı hale 

sokabilir, diye... Temkinli olmak gerekir, diye... 

Dövizi tutabilme uğruna milyarlarca doları harcadık, bunu gerçekleştirmek için faizi 

olabildiğince düşük tuttuk; sonuç! 

Milyarlarca dolar heba oldu, barutu tükettik, pandemiyle zora düşen kesimlere 

verecek para da kalmadı. 

Ama neyse ki üçüncü çeyrekte rekor bir büyüme sağladık! 

Devamı gelmedikten, sürdürülebilirliği olmadıktan sonra bir çeyrek rekor büyümenin 

ne anlamı var ki! Üstelik o büyümenin altında yatan etkenler de belli ve zaten sorun 

da orada, o etkenler artık yok. Ne düşük faiz var, ne devam edecek tüketim... 

ÇARKLARIN BİR KISMI DURUR, DİĞERLERİ DÖNER Mİ? 

Sanayide çarkların döndüğünden söz ederiz hep. Daha genel söylersek ekonomi için 

de çarkların döndüğü ifadesini kullanırız. 

Sanayicilerimiz çok daha iyi bilir tabii ki. Dişliler uyum içinde döner ve makine çalışır. 

Çok küçücük ve bir parça, bir dişli sorun çıkarırsa koca makine durur. O makine belki 

devasa fabrikada işleri aksatır. 

Siz hiç bakım yapılan bir makinede dişlilerin biri durdurulup diğerlerinin çalıştırıldığını 

gördünüz mü? 

İyi de tüm ülkede bazı dişliler durduruluyor, bazıları çalıştırılıyor ve böyle yapıldığı 

halde sorun çıkmayacağı, işlerin pek aksamayacağı varsayılıyor. 

Eksik dişli, çalıştırılan diğerlerinin de kırılmasına yol açıyor, farkında değiliz. 
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O hale geldik ki, toplumun bir kesimi, yani bazı işkolları, bakımdaki dişli gibi bir 

kenara alınmış; diğerlerine “Hadi siz çalışmaya devam edin” deniliyor. 

Görmüyor muyuz, yoksa görmezden mi geliyoruz, çark dönmüyor aslında ve tuhaf 

tuhaf sesler geliyor dişlilerin arasından. 

SIKINTI BÜYÜDÜKÇE ÖTELENİYOR 

Hekimlerden çok duydum; bir ölçüde ben de yaşadığım için şu gerçeği iyi biliyorum. 

Bir rahatsızlık için cerrahi müdahale kaçınılmaz görünüyorsa, onu ertelemenin anlamı 

yoktur. Çünkü her geçen gün sorun daha da büyüyebilir ve cerrahi müdahale 

sırasında da, sonuç alma anlamında risk artar. 

Şimdi, dün akşamdan itibaren yeni yasaklar, hadi resmi ifadeye uyalım, yeni 

kısıtlamalar uygulamaya başlandı. Şu sorunun yanıtı nedir: 

“Bu kısıtlamaları yalnızca hafta sonu belli saatler için uygulamaya koyduğumuzda 

tüm günleri kapsayacak şekilde başlatsak daha iyi olmaz mıydı?" 

Bir soru daha: 

“Aylar önce uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını durum çok daha 

kötü olduğu halde niye uzunca bir süre hiç gündeme getirmedik?” 

Çoğu hekim ısrarla tam kapatma öneriyor ve diğer kararların çare olamayacağını dile 

getiriyor. Dolayısıyla ameliyattan kaçıyoruz ama böyle yaparak ameliyat masasına 

rahat bir şekilde tekerlekli sandalyede gitmek yerine sedyede gitmeyi tercih ediyoruz. 

Ya ameliyat gününe kadar olacaklar? 

Sorunu ortadan kaldırmaya değil, ötelemeye ve bir mucize bekliyormuşçasına sanki 

zaman kazanmaya çalışıyoruz. 

Ama hastalık yayılıyor, makinede dişliler eksik, çalışanlar da teker teker kırılıyor. 

Örneğin bir ay sonra tam kapatma kararı almak zorunda kalıp "Keşke bunu bir ay 

önce yapsaydık” der miyiz? 

Esmer günler, simsiyaha döner mi? 
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Abdulkadir Selvi 

CHP nereye gidiyor? 

2 Aralık 2020 

Salı günleri Meclis’te grup toplantıları yapılıyor. Siyasetin nabzını 

tutma adına önemli olduğu için liderlerin konuşmalarını dikkatli bir 

şekilde izliyorum. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, 

“Devletin ordusu Katarlılara satılmış” sözleri kıyameti koparmıştı. Ali 

Mahir Başarır’la konuşup, üzgün olduğunu belirten sözlerini köşeme 

taşımıştım. 

AKŞENER NİYE SUSTU? 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ne 

diyeceğini merak ediyordum. Milliyetçi bir lider olan Akşener, bu konuya hiç 

değinmedi. Anlaşılan CHP ile ortaklığın zarar görmemesini tercih etti. 28 Şubat’ta 

dahi, kendisine hakaret eden generallere yiğitçe cevap vermesine rağmen Türk 

ordusuna toz kondurmayan Akşener’in bu konuda tepki göstermesini beklerdim. 

Zaten CHP milletvekilinin o sözleri sarf ettiği sırada İYİ Parti Genel Başkan 

yardımcısı Bahadır Erdem de canlı yayın konuğuydu. Tek bir itirazda bulunmadı. Ali 

Mahir Başarır’la aynı şeyleri düşündüğü için mi itiraz etmedi, yoksa millet ittifakı 

ortağı oldukları için mi sustu orasını bilmiyorum. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN SALDIRI TAKTİĞİ 

Kılıçdaroğlu ise “En iyi savunma saldırıdır” taktiğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

saldırmayı tercih etti. 

 

Öyle ki CHP’yi yakın medya bunu, “Kılıçdaroğlu bombaladı” diye verdi. Doğru. Bir 

bombalama var da bence kendi topraklarını bombaladı. 

 

“O ordu peygamber ocağıdır. O ordu Mustafa Kemal’in ordusudur” dedi. Bu 

durumda Kılıçdaroğlu’nun CHP milletvekillerini, “Arkadaşlar, ordumuz 

gözbebeğimizdir. Onlar hakkında konuşurken dikkatli olun” diye uyarmasını 

beklerdim. O ne yaptı? Ali Mahir Başarır’ın arkasında kapı gibi durdu. Erdoğan’ı ise 

yaylım ateşine tuttu. İyi de o sözleri senin milletvekilin söyledi, Erdoğan söylemedi 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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ki... CHP milletvekilinin sözleri CHP’yi bağlar, Erdoğan’ı bağlamaz ki... Dahası CHP 

milletvekilinin sözleri, CHP’yi yıpratır. 

 

Kılıçdaroğlu her yanlışın arkasında kapı gibi durdukça, CHP’de yol kazaları bitmez. 

Erdoğan ne yaptı? Bülent Arınç gibi bir değere bile ayar vermekten çekinmedi. 

 

KILIÇDAROĞLU ŞAŞIRTTI 

Bende mi bir sorun var, CHP’de mi bilmiyorum. Son zamanlarda CHP’yi anlamakta 

zorlanıyorum. Milli meselelerde Atatürk’ün partisinin herkesten önce tavır almasını 

beklerken, Türkiye karşıtlarının tezlerinin savunuculuğu yapıyor. 

 

Akdeniz’de Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nu dinlerken 

küçük dilimi yutacak gibi oldum. CHP Lideri’nden beklenen, dünyanın neresinde 

olursa olsun, Türk bayrağının dalgalandığı bir yere saldırı olduysa, onlara karşı 

çıkmasıdır. Kılıçdaroğlu’ndan “Türk bayrağının dalgalandığı gemiye eşkıya gibi 

baskın yapamazsınız” demesini beklerdim. Gemi baskınından sonra Kılıçdaroğlu, 

benzer bir tepki göstermişti. Ancak ne olduysa dün CHP grubunda çıktı, gemimize 

baskın yapanların tezlerini dillendirdi. 

 

İŞİN İÇYÜZÜ 

Olay şu: 22 Kasım günü Akdeniz’de Türk bayrağını taşıyan kargo gemimize Yunanlı 

komutanın yönettiği baskın düzenlendi. Uluslararası sularda gerçekleşen bu baskın, 

uluslararası hukuka ve NATO müttefikliği ruhuna aykırı. 

 

AKDENİZ’DE GEMİMİZE BASKIN 

Bu durumda Kılıçdaroğlu’ndan “Bu nasıl müttefiklik” demesini beklerdim. 

Ama Kılıçdaroğlu ne dedi? 

 

“Akdeniz’de bir gemimiz arandı. Yunan komutan, Almanya, İtalya aradılar. 

Arama yapacağız diye Türkiye’ye bildiriyorlar. İzin verin diye bildiriyorlar. 4 saat 

geçiyor, cevap yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinden cevap yok. Çünkü kimse 

Erdoğan’a ulaşamıyor. Bunun üzerine Roma’daki büyükelçiliği arıyorlar. Biz 4 

saattir arıyoruz yani, bir saatte oradan geçiyor. 5’inci saatin sonunda, 

NATO’nun sessizlik yöntemi diye bir kuralı var. Yani cevap vermezseniz kabul 

ediyorsunuz anlamına geliyor. Bunlar da iniyorlar, gemiyi arıyorlar.” 

Türkiye bu olaya tepki gösterdiğinde Almanya’nın savunma bakanı da benzer bir 

savunmayı yapmıştı. İrini karargâhından da tam da Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi 

bir açıklama yapılmıştı. Ama olayın aslı öyle değil. Gemimize yapılan eşkıyalıktan, 

korsanlıktan başka bir şey değil. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİASI DOĞRU MU? 

 

Kılıçdaroğlu’na bilgi vermişler ama yine yanlış bilgi vermişler. Bunu ben değil, 

konuştuğum uzmanlar söyledi. 
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1- Bir ülkenin diğer ülkenin ticaret gemisine çıkması için NATO’da işletildiği gibi 

sessizlik kuralı yoktur. 

 

2- Uluslararası hukukta temel kurala göre, açık denizde seyreden bir ticaret gemisine 

o ülkenin açık rızası olmadan çıkılamaz. 

 

3- Bu kural, Türkiye’nin taraf olduğu, 2005 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı 

Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme Protokolü’nde yer almaktadır. 

 

4- Bu sözleşmede yer alan ve Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği 4 saat uygulaması sadece 

kabul ettiğini Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bildiren ülkeler için geçerlidir. 

Türkiye’nin böyle bir bildirimi yoktur. 

 

5- Türkiye, Roseline A isimli ticari gemiye çıkılmadan önce rızası olmadığını AB 

yetkililerine yazılı olarak bildirmiştir. 

 

Türkiye, saat 17.45’te İrini’nın İtalya’daki merkezine gemide arama yapılamayacağı 

yazılı olarak bildiriyor. Buna rağmen Alman firkateynindeki silahlı ve teçhizatlı tim 

saat 18.00’de cebren gemimize çıkıyor. Akşam saat 18.00’de başlayan arama, 

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen 23 Kasım sabahı saat 09.30’da sona eriyor. Tam 

16 saat süren aramada hiçbir şey bulamıyorlar. Amaç ne? 10 Aralık’ta Türkiye’ye 

yaptırımların ele alınacağı AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye’yi suçlu duruma 

düşürmek. MİT TIR’ları operasyonundaki gibi Türkiye’yi uluslararası mahkemelerde 

yargılatmak. Tehlikeli bir plan. 

Kılıçdaroğlu ise gemimize baskın yapanların tezlerini kullanarak kendi milletvekilini 

kurtarmaya çalıştı. “Milletvekilimizin sözlerinin çarpıtılarak kullanılması, bu 

olayın kapatılmasına yöneliktir” dedi. Benim anlamakta zorlandığım nokta işte 

burası. Ülkemizin yüzde yüz haklı olduğu bir konuda, sen milletvekilini kurtaracaksın 

diye Türkiye’yi niye suçlu konuma düşürüyorsun? Gemimize baskın yapan ülkeleri 

niye haklı gösteriyorsun? 

 

Demem o ki, CHP gerçekliği kaybetmeye başladı. Atatürk, Hatay’ı anavatana 

katarken bu CHP yönetimi işbaşında olsa herhalde karşısında yer alırdı. 
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Büyüme analizi 
Esfender KORKMAZ 

 
02 Aralık 2020 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 oranında büyüdü. TÜİK'in 
açıklamasına göre 2020 nüfus artış hızımız binde 13,9'dur. Bu durumda üçüncü 
çeyrek fert başına büyüme oranı yüzde 5,2'dir.  

Hepimizi doğrudan etkilediği için ekonomik gidişatı (Ekonomide daralma ve büyüme) 
öncelikle tarafsız gözle analiz etmeliyiz. Sonrasında başarı ve başarısızlığı 
görebilmek için diğer ülkelerle karşılaştırma yapmamız gerekir.  

Üçüncü çeyrekte büyüyen ülkeler arasında Türkiye diğer ülkelere göre daha yüksek 
büyüdü. Diğer ülkelerde büyüme, Çin'de 4,9, Tayvan'da 3,9 ve Vietnam'da 2,6 oldu.  

Nedeni ne olursa olsun, sonuçta gerçekleşen bir katma değer artışı var. Ama, 
istikrarlı büyüme, büyümenin devam etmesi daha önemlidir. Bu günkü 
koşullarda bu büyümenin devam etmesi imkansız görünüyor. Dördüncü çeyrekte 
yeniden daralma yada çok daha düşük büyüme olacaktır. 

Diğer ülkelerle karşılaştırırsak;  

Bir... Türkiye aşırı istikrarsız (Zig-zaglı) büyüme yaşıyor...  söz gelimi bizim gibi 
gelişmekte olan ülkelerde 2019 ortalama büyüme yüzde 4 oldu. Bizde dünya 
ortalamasının altında yüzde 0,9 oldu. 

İki... Nominal cari ABD doları olarak, dünyadaki payımız azalıyor. (Aşağıdaki grafik)   

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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GSYH olarak Dünyadaki payımızın azalmasında, elbette dolar kurunun etkisi var... 
Ancak dolar kurundaki değişme aynı zamanda herkesin satın alma gücünü, gelirini ve 
servetini de etkiliyor.  

Büyümede yüzde 9,2 oranında hane halkı talep artışının etkili olduğu 
anlaşılıyor. Talep artışında, İkinci çeyrekte pandemi  yasakları nedeni ile ertelenen 
talebin devreye girmesi ve kamu bankaları tarafından  ekonomiyi canlandırmak için 
dağıtılan krediler etkili oldu. Mamafih sektörler itibariyle, finans ve sigorta sektörleri, 
üçüncü çeyrekte kredi genişlemesi nedeniyle yüzde 41.1 oranında büyüdü. 

 

Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış yüzde 1,1 oranında kaldı. Bu oran, 
pandemi nedeniyle devlet desteklerinin düşük kaldığını gösteriyor. Öte yandan son iki 
senedir yatırımlardaki daralma da sona erdi. Yatırımlardaki  büyüme, iç dinamiklerin 
uzun süre pasif kalamadığı için ortaya çıktı.  
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Maalesef büyümeye fazla sevinmek mümkün değil, çünkü üretimde büyüme, hemen 
cari açığa yansıyor. Nedeni üretimde kullanılan ithal girdi payının yüksek 
olmasıdır. Büyümenin yüksek olduğu yıllarda cari açıkta yüksek oluyor. (Aşağıdaki 
grafik) 

 

İthalata bağlı üretim sorunu Büyümenin en önemli maliyetidir. Üçüncü çeyrekte 
gerçekleşen  cari açık 8,4 milyar dolardır. 2020 Ocak-Eylül, dokuz ayında 
gerçekleşen cari açık 28 milyar dolardır. Türkiye'nin 2003'ten 2020 yılı Eylül 
sonuna kadar verdiği cari açık 602,5 milyar dolardır.  

Öte yandan büyüme var ve fakat istihdam artışı yok. Tersine işsizlik artıyor. 

Özetle büyümenin harcı borcunu kurtarmadı. Büyüme ile cari açıkta, işsizlikte 
arttı. 
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Dolardaki tedirginlik niye? 

Kasım ayında dünya borsalarının ortalama performansı yüzde 12.2’yi buldu. 1988’e 

kadar giden veri tarihinin en iyi kasım ayı performansı olduğu belirtiliyor. 

-Emtia fiyatları altın ve gümüş haricinde yükseliyor. CRB Emtia Endeksi’nin kasım 

ayı artışı yüzde 10.6’yı buldu. 

-Petrol fiyatları da yüzde 27.0’ye yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı kasım ayını 

47.59 dolardan kapattı. 

-Büyümeye duyarlı başka bir emtia bakırın fiyatı yüzde 13 arttı. 

-Korku endeksi VIX de kasımda yüzde 46 geriledi ve pandemi sonrası ilk kez 20’nin 

altına indi. Yani korku azaldı. 

-Dolar değer kaybediyor. Dolar Endeksi kasımda yüzde 2.3 geriledi. Gelişmekte olan 

ülke paralarının dolara karşı değer artışı da yüzde 4’e vardı. 

-Küresel risk iştahı yüksek, sermaye hareketleri yeniden canlandı. Gelişmekte olan 

piyasalara kasımda 30 milyar dolarlık sermaye girişi oldu. 

-Finansal piyasaların kasım ayı seyri sanki ekonomilerin zorlu kış aylarını 

yaşamadan, en kestirme yoldan canlanacağını fiyatlıyor. Olay merkez 

bankalarının parasal teşviklerinin ötesine geçmiş gibi. 

-Aşıların daha hızlı devreye sokulmaya çalışılması da aynı yönde bir faaliyet. 

Mümkün olup olmadığını göreceğiz. 
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KURDA KONTROLLÜ SEYRİN ÖNEMİ 

-Türkiye’de de bu yıl ilk kez iki hafta üst üste yüksek miktarlı sermaye girişi 

gerçekleşti. Hisse senedi ve tahvil piyasasında iki haftada gelen tutar 1.5 milyar 

dolar. Swap yoluyla da 5 milyar doları aşkın paranın geldiği belirtiliyor. 

-6 Kasım’da ekonomi yönetimindeki değişmenin ardından ortaya konulan piyasa 

dostu yaklaşım, küresel piyasalardaki düzelmeyle çakıştı. Sermaye girişleri 

Türkiye’deki faiz artışıyla desteklendi. 

-Sonuçta kasım ayında TL karşısında dolar yüzde 6.1, Euro da yüzde 3.9 

geriledi. Kur sepetinin gerilemesi ise yüzde 5’i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve 

ekim aylarında süren yükselişlerin ardından kasımda döviz kuru TL karşısında 

geriledi. 

-Kurda meydana gelen gerilemenin birkaç ay sürdürülmesi hayati önemde. ‘Kur 

kontrol altında, enflasyonu azdıramaz’ düşüncesi ne kadar taraftar toplarsa işler o 

ölçüde kolaylaşacak. 

EN KRİTİK ENFLASYON 

-Yoksa son günlerdeki gibi, kurlar da, piyasalar da korkuyla bıçak sırtı hareket eder. 

Ne de olsa kasım ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Aralık yaklaşıyor. Enflasyonda 

artmasına artacak da ne kadar? 

-Diyelim ki kasım enflasyonu yüzde 1 çıktı, yıllık enflasyonu yüzde 12’nin üstüne atar. 

Ama bu artış bir şekilde hazmedilir. Çünkü politika faizi yüzde 15’tir. 

-Fakat aylık enflasyonun yüzde 2’yi bulması veya üstüne çıkması, yıllık fiyat artışını 

da yüzde 13’ün üzerine atar. Bunun bir de aralık ayı olduğu hesaba katılmaya 

başlanır ve gözler yeniden Merkez Bankası’na çevrilir. “Bakalım faizi bir daha 

artırabilecek mi” tartışmaları başlar ki, beklentiler de bozulur. 

-Enflasyonun kaç çıkacağı konusunda bir tahminim yok. Bildiğim kur artışından 

dolayı ağustos eylül ve ekimi kapsayan üç aylık dönemde üretici fiyatları 

birikimli olarak yüzde 8.8 arttığıdır. Temmuzda yüzde 8.33 olan ÜFE ekimde yüzde 
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18.2’ye yükseldi. Bu artışın tüketici fiyatlarına yansıması olabilir de, olmayabilir de. 

Ya da yansıma sınırlı kalabilir. 

ÜRETİCİ FİYATLARI HIZ KESİYOR 

-Ancak fiyat artışları büyük ölçüde kur kaynaklı ve kur artışı da kasımda kesildi. 

Dolayısıyla yansıma sınırlı kalabilir. 

-Nitekim dün açıklanan sanayi üretiminin öncü verisi İSO Satınalma Yöneticileri 

Endeksi PMI ekimdeki 53.9 düzeyinden kasımda 51.4’e indi. Sanayi faaliyetler hala 

büyüme yönünde ama rakamdaki azalma da dikkat çekici. 50’nin altına inildiğinde 

sanayide daralma başlayacak. 

-PMI Raporunda salgında ikinci dalganın başlamasıyla imalat sanayindeki 

toparlanmanın kasımda hız kaybettiği belirtildi. Aylardır kur artışının maliyetleri 

artırdığı ve bunun nihai ürün fiyatlarına yansıtıldığını belirten İSO PMI raporunda bu 

kez ifade değişti ve “enflasyon oranları ekim ayına göre hafif düşüş 

kaydetti” denildi. 

EKSİK KALAN NEYDİ? 

-Kurun seyri sakinleşerek devam edebilirse enflasyon baskısı da azalacak. Ancak o 

aşamaya gelinceye kadar birkaç aylığına enflasyonun yüksek çıkması karşısında 

piyasaların sakinleştirilmesi gerekecek ki, kur artmasın. 

-Kurda yüksek tansiyon düşmesine düştü de, henüz normalleşme sağlanamadı. 

-Bunun bir nedeni yüksek çıkması beklenen kasım enflasyonuysa diğer nedeni de 

yükselecek enflasyon karşısında Merkez Bankası’nın ikinci kez faizi artırıp 

artırmayacağının bilinmemesidir. 

-O ifade var ya o ifade, faiz kararı metnine girmeliydi. Merkez Bankası “gerekirse 

faizi artırırım” demeliydi. Umarım böyle bir testten geçmeye gerek kalmaz. 
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Mevzuata aykırı alım ve harcamalar! 
Murat AĞIREL 

 
02 Aralık 2020 

Sayıştay raporlarını okurken artık daha fazla şaşırmam dedikçe yeni bir şokla 

karşılaşıyorum.  

Bakın bunlardan bir tanesi de Ticaret Bakanlığı ile ilgili. Baştan söyleyeyim Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan kısmen başarılı bulduğum Bakan'dır ve eminim bu 

yaşananlardan da bilgisi olduğunu düşünmüyorum… 

Raporlarda bakanlığın nereye harcandığı bilinmeyen milyonlarca lirasının yanı sıra 

gizlice alınan 78 adet aracın hikayesi ise çok ilginç. 

Anlatayım… 

Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birliklerinin Yurt dışı personel sabit maaş giderlerinin ve 

Bakanlığın faaliyet alanına giren giderlerinin karşılanması amacıyla bir hesap mevcut 

"Müşterek Hesap" denilen hesapta 2019 yılı itibarıyla toplam 34.4 milyon TL 

kullanılmış. 2019 yılsonu itibari ile raporlara göre hesap mevcudu 44.4 milyon TL 

olarak belirlenmiş. 

Fakat bu rakamlar Bakanlık mali tablolarında gösterilmemiş. Bu uygulama yasalara 

aykırı. 

Muhasebe kayıtlarında gösterilmeyen sadece bu mu?  

Hayır. 

Gümrük müdürlükleri tarafından kesilen ek tahakkuk ve ceza tutarları doğru 

bilgilendirilmemiş. Bu ne demek aktarayım.  

Bu hesap dahilinde kanuna göre takip edilmesi gereken 87 milyon TL'lik para 

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında gösterilmemiş dolayısıyla mali tablolara 

yansıtılmamış. 

Daha ciddi boyutta skandalı ise Sayıştay tek cümleyle özetlemiş: 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/murat-agirel-24718y.htm
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"2019 yılı Bilanço ve Dipnotları ile Faaliyet Sonuçları Tablosunda toplamda 562 

milyon 130 bin TL hataya neden olunduğu görülmüştür." 

Bu para nerede, nereye harcanmış, kime verilmiş bilinmiyor! 

Raporlarda bu konu çok uzun ve karmaşık anlatıldığı için madde madde anlatayım... 

- Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve özel bir şirket 

arasında gümrük kapılarının Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yaptırılması/modernize 

edilmesi amacıyla bir sözleşme imzalanıyor. 

- TOBB bünyesinde kurulan şirketin ismi Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanlığını Nevşehir Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif 

Parmaksız yapıyor. Vekili ise Emine Erdoğan'ın kuzeni ATO başkanı Gürsel Baran… 

- İşletmesi ve bakımı şirkete devredilen gümrük kapılarındaki kantarlarda elde 

edilecek gelirin tamamı Bakanlığa verilmesi gerekirken Bakanlık yüzde 25'ini alıyor 

gerisini şirkete/döner sermayeye bırakıyor. 

- Ancak kantar payı adı altında toplanan paralardan yapılan harcamalar için nedense 

şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulmuyor.  

- Buna göre kantar ücreti veya diğer gelirlerden Bakanlık adına ayrılan paylardan 

yapılacak harcamalara ilişkin yetki Bakanlıkta olmasına rağmen söz konusu paylar 

şirket adına açılmış bulunan bir banka hesabında tutulmuş. 

- Dahası Bakanlık tarafından talep edilen mal ve hizmetlerin, şirket tarafından temin 

edilmek suretiyle ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ancak nasıl temin edileceğine şirket 

karar veriyor ve protokole göre şirkete bu işlemden dolayı herhangi bir sorumluluk 

yüklenemiyor. 

Sonrasında ne olmuş? 

Sayıştay "yapmayın etmeyin" diye uyarmış ama… 

- 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Bakanlık payı hesabında toplam 87.3 milyon TL 

olduğu görülmüş. Fakat herhangi bir denetime tabi olmadan Bakanlık ihtiyaçları için 

(organizasyon gideri, yazılım programı alım gideri, eğitim hizmeti gideri vb.) toplam 

42 milyon TL harcama yapılması onaylanmış. 

- Tam da burada Bakanlık ihtiyaçları için Kantar Payından 2018 yılı içerisinde 78 adet 

araç (binek otomobil) ile Forklift ve Temizlik İş Makinası satın alınmış!  

- İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlık payı gelirlerinden, Bakanlık 

adına yapılacak harcamaların protokol hükümlerine göre değil, 4734 sayılı Kamu 
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İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması ve bu suretle denetime tabi kılınması 

gerekiyor. Yani bu alımların tamamı Bakanlık bünyesinde yapılsa hem Sayıştay 

denetime tabii olacak hem de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olacaktı. Ancak 

şirket bünyesinde yapıldığı için hiçbir denetime tabii değil.  

- Gelin görün ki söz konusu araç ve taşıtların Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmek 

suretiyle Bakanlık Taşınır Sistemine alınmadığı ve muhasebeleştirilmediği de 

belirlenmiş. 

Yani Bakanlık için alınan arabalar Bakanlıkta değil.  

Durun daha bitmedi… 

- Üstelik rapora göre bu araçların HGS, OGS, yakıt, idari masraf, araç muayenesi vb. 

giderleri için 12 milyon TL ödeme yapıldığı anlaşılmış.  

Sayıştay da raporun sonunda şu ifadeleri aktarmış: 

"Bakanlık payına düşen kısmın yasal düzenlemelere aykırı olarak imzalanan protokol 

ile özel bir Şirket adına açılan banka hesaplarında tutulması, yapılan harcamalardan 

Şirketin sorumlu olmayacağına dair anılan protokole hüküm konulması, bu gelirlerden 

yapılan harcamalarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uyulmaması ve 

bu paydan edinilen araç ve iş makinelerinin taşınır kayıtlarına alınmaması işlemleri 

mevzuata aykırılık teşkil etmektedir." 

Diyeceksiniz ki; Anayasa Mahkemesinin kararlarının dinlenmediği ülkede mevzuat mı 

kaldı Murat Ağırel… 

Haklısınız ama benim aklıma başka bir şey geldi.  

Biliyorsunuz iktidar partisi büyükşehirleri kaybedince birçok yandaş isim, "makam" 

araçlarını kaybetti.  

Acaba diyorum bu kaybedilen makam araçları, milletin sırtına yüklenerek hülle 

yoluyla başka yerlerden mi temin ediliyor? 

Bu kez de şeytanın avukatlığını biz yapalım… 

Ayrıca bu paralar ile KYK'lı kaç öğrencinin borcu kapanırdı? Kaç SMA hastası bebek 

kurtulurdu? Bu paralar bu insanların hakkı. Varsın makam araçların olmasın… 
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İbrahim Kahveci 

Cennet gibi: Kriz yok, gelir çok 

Cennetten tapu verme hikayesini yeniden hatırlatmak isterim. Şener Şen’in başrolünü 

paylaştığı “Züğürt Ağa’ filminin bir sahnesiydi. 

Seçimde ağası olduğu köyünden desteklediği partisine sadece 1 oy çıkmıştır. Bütün 

köylü Şıh hazretlerinin cennetten vermiş olduğu tapu karşılığında oylarını karşı 

partiye vermiştir. 

Ağa’nın sözleri de ilginçtir: “Önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın...” 

*** 

Önceki gün 2020 yılı 3. dönem GSYH verileri açıklandı. Yüzde 6,7 büyüme ile epey 

yüzler gülmüş. 

Berat Albayrak giderayak bir büyüme hediye etti. Uğruna katlanılan ve katlanılacak 

maliyetler elbette başka. Ama büyüme oldu ya... 

Büyüme oldu da nasıl oldu? Mesela finans sektörü yüzde 41,1 büyümüş. Yani 

finansal hormonumuz epeyce bol verilmiş. 

Bunun anlamı nedir? Bakın gelecek gelirimizi şimdiden tükettik demektir. Borçlandık 

ve tükettik; böylece büyüdük. Gelecek yıllar ise borç ödeyeceğimizden dolayı 

gelirimize göre daha az büyüyeceğiz. 

Ama asıl mesele bu değil. 

Borçlandırarak tükettirmek ve kredi-faiz eksenine bir Milleti sokmak zaten yıllardır bu 

partinin ana politikası olmuştur. 
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*** 

Bugün kâğıt üzerindeki cennet hikayesinden bahsedeceğim. 

Şu şekilde izah edelim. 

2018 yılı ilk dokuz ayına göre 2020 yılı ilk dokuz ayında hala yüzde -0,49 küçülme 

durumundayız. Cari GSYH yüzde 29,41 artış göstermiş ama reel olarak -0,49 

küçülme durumundayız. 

Kısaca 2 yıldır yerimizde sayıyoruz. 

Ama yerinde saymayanlar da var. Mesela ilk 8 ayda çalışan sayısı 2018 yılında 

28.842 bin kişidir. Oysa 2020 yılı aynı döneminde çalışan sayısı 26.525 bin kişiye 

düşmüştür. 

Çalışan sayısı 2 milyon 317 bin kişi daha azdır; yani çalışan sayısında yüzde 8,03 

azalma vardır. 

Ama bir de çalışılan saat hesabına bakıyoruz ki, orada tam bir çöküş var. 2018 

yılında 10 milyar saatte yarattığımız geliri 2020 yılında 8 milyar saatte yaratmışız. 

Düşünebiliyor muzunuz; 

Çalışan sayısı yüzde 8,03 

Çalışılan saat sayısı yüzde 20,02 düşüyor ama 

GSYH sadece yüzde 0,49 geriliyor. 

Çalışmadan, alın teri dökmeden kazanmışız. 

Olayı bir başka açıdan izah edelim. GSYH hesabı cari fiyatların enflasyondan 

(deflatör) düşürülmüş hali ile reel olarak veriliyor. 

2018 yılı ilk 9 aylık dönemde cari fiyatlarla GSYH tutarı 2 trilyon 731 milyar liradır. 

2020 yılı eş dönem GSYH ise yine cari fiyatlarla yüzde 29,4 artışla 3 trilyon 535 

milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. 
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Oysa aynı dönemlerde işgücü ödemeleri 840 milyar liradan 1 trilyon 097 milyar liraya 

yükselmiştir. İşgücü ödemelerindeki artış oranı ise yüzde 30,5’e ulaşmıştır. 

Anlaşılacağı üzere çalışanlar hem daha az kişi olarak çalışmış, hem daha az saat 

olarak çalışmış ama gelirleri toplamda GSYH artığının da üzerinde artmıştır. 

28,8 milyon kişi 10 milyar saat çalışarak 840 milyar lira kazanırken, iki yıl sonra 26,5 

milyon kişi 8 milyar saat çalışarak 1 trilyon 097 milyar lira kazanıyor. 

Sanırım böyle bir kazanç hiçbir ülkede olmamıştır. 

Pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneği ile net maaşlar öyle anlaşılıyor ki hiç 

düşmemiş. Hatta işsiz kalanların ücretlerinin daha fazlası olarak çalışanlara ödenmiş 

olduğu anlaşılıyor. 

Bunu biz demiyoruz 

Bunu TÜİK diyor. 

Ve anlıyoruz ki, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun haklı görülmektedir. 

Kendisi şöyle demişti; “Türkiye’de kriz yok, işsizim, açım diye gelenler iş 

beğenmiyorlar.” 

*** 

Kâğıt üstünde cennet gibi ülkede yaşıyoruz. 

Çalışmadan üretiyor, çalışmadan gelirimiz artıyor. 

Daha ne istiyorsunuz? 
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02 Aralık 2020, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye 
çağdaşlık dersi veriyor 
 

CHP muhalefetinin sözcülerini dinlerken, geçmişe dönüyorum. Çünkü bunlar geçen 

yüzyıldaki "3'üncü Dünyacı" söylemler... Yabancı sermaye düşmanlığı ya da Batı 

hayranlığı bu söylemlerin ana çizgilerini oluşturuyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan bunlardan 100 yıl ileride. Her konuşması ile CHP muhalefetinin sözcülerine 

çağdaşlık dersi veriyor. 

 

Çarpık medya 

Örneğin dün TRT World Forum'un açılışında uluslararası medyanın Avrupa'daki 

olaylarda üç maymunu oynadığını hatırlattı. "Fransa'nın medyaya ablukası 

karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve 

yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir" dedi. Bilindiği 

gibi CHP sözcüleri bu gibi durumlar gündeme geldiğinde dut yemiş bülbül oluyorlar. 

Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz 

Mehmet Barlas 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye çağdaşlık dersi veriyor' 

 

Yabancı sermaye ve gerçekler 

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün kabine toplantısı ertesindeki Ulusa 

Sesleniş konuşmasında da CHP muhalefetine yabancı sermaye konusunda dersler 

verdi. Sürekli Katar sermayesine saldıran CHP'lilere gerçekleri şöyle anlattı: 

"- Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki 

yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye 

Varlık Fonu'nun "Borsa İstanbul"daki payı yüzde 80.6'dır. Bay Kemal bunu 

öğren, bunu bil, bu sana lazım." 

 

 

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/chp
https://www.sabah.com.tr/haberleri/cumhurbaskani-erdogan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/cumhurbaskani-erdogan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/trt
https://www.sabah.com.tr/video/haber/mehmet-barlas-cumhurbaskani-erdogan-chpye-cagdaslik-dersi-veriyor
https://www.sabah.com.tr/haberleri/katar
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Katar ve dünya 

"- Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi 

ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan 

küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş Londra Borsası'nın da yüzde 10.3'üne 

sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele 

geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı." 

 

Akılsız bir güruh 

Cumhurbaşkanı'nın muhalefetin saçma sapan söylemlerine ve bunları 

seslendirenlere bakış açısı da şöyle: 

"Esasta hiçbir şey üretmez, çok konuşur ama aslında hiçbir şey 

söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberleri 

yoktur. Sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Yalanda ve iftirada sınır tanımaz 

ama gerçeklere gelince arkasını dönerler. Demokrasiyi milletin iradesinde 

değil yurt dışından gelen sinyallerde arar. Etrafına kin ve nefret satmaktan 

kalbi kurumuş, ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış bir güruhtur." 
 


