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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2643) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

2644) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 2624) 

–– Ceyhan Terminali Doğal Gaz İletim Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Adana İli, 

Ceyhan ve Yumurtalık İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile 

Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 2627) 

–– Çayeli-Kaptanpaşa İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki 

Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 2628) 

–– Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri Doğal 

Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin 

Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2629) 

–– Bitlis İli, Ahlat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıkları Doğal 

Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların 

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

2630) 

–– Karaköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Kütahya İlinde Yer Alan 

Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 2631) 

–– Van İli, İpekyolu ve Tuşba İlçelerinde Bulunan Erçek Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının 

Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas 

Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2632) 

–– Bitlis İli, Ahlat İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMA Şehir Giriş 

İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Kırklar Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

2633) 

–– Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı 

Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

2634) 

–– İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635) 

–– Antalya İli, Kepez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Varsak Obruğu Doğal Sit Alanının 

Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak 

Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2636) 

–– Antalya İli, Manavgat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Samanlık Deresi ve Çevresi Doğal Sit 

Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin 

Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2637) 

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2638) 

–– Hatay İli Belen İlçe Emniyet Amirliği ile Rize İli Güneysu İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe 

Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2639) 
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–– Antalya İli, Serik İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Uçan 1 ve 2 Şelaleleri Doğal Sit Alanının 

Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak 

Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2640) 

–– Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2641) 

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 2642) 

 

ATAMA KARARLARI 
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/257, 258, 

259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(Karar Sayısı: 2625) 

–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626) 

 

TEBLİĞLER 
–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2020/15) 

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165) 

 

KURUL KARARI 
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 9050 Sayılı Kararı 
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Tarım ve Orman Bakanlığından 
"tohumla ilgili" iddialara yanıt 

Tarım ve Orman Bakanlığından, buğdayda yurt içi tüketimin 
tamamen yerli üretimle karşılandığını belirtilerek, "Tohumda 

kesinlikle dışa bağımlı bir ülke değiliz. Sertifikalı tohumun yüzde 
96'sı yerli imkanlarla yurt içinde üretilmekte ve kullanılmaktadır." 

ifadeleri kullanıldı. 

 
08 Haziran 2020 

Tarım ve Orman Bakanlığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın TBMM'de 

düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili gündeme getirdiği iddialara yazılı 

açıklamayla yanıt verdi.  

Türkkan'ın, "buğday ithalatı" ile "Tohumculuk Kanunu'nun Türk tarımının Sevr 

Anlaşması" olduğu yönündeki söylemlerinin doğru olmadığına işaret edilen 

açıklamada, buğday ve tohumculuk sektörüne ilişkin resmi verilerin söz konusu 

"asılsız" iddiaların, "kasıtlı" ve "yıpratma amacı taşıdığını" ortaya koyduğu kaydedildi.  

Bakanlıkça yürütülen projeler, çalışmalar ve üretime yönelik teşviklerle çok sayıda 

tarım ürününde ülkenin dünya liderliğinin devam ettiği ifade edilen 

açıklamada, Türkiye'nin buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna 

ihracatında ise ikinci sırada yer aldığı bildirildi.  

Türkiye'nin buğday alanındaki iç tüketiminin tamamen yerli üretimle karşılandığı 

belirtilen açıklamada, 2019'da 19 milyon ton olan üretimin, 2020'de yüzde 7,9 artış ile 

20,5 milyon tona çıkmasının beklendiği bilgisine yer verildi. 



Açıklamada buğdayda, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat bazlı yurt 

dışı ürün temin edildiğine dikkat çekilerek, "İthal edilen buğday; un, makarna, irmik ve 

benzeri işlenmiş ürün olarak tekrar ihraç edilmekte, ülkemize döviz girdisi 

sağlanmaktadır. 2019'da 7,5 milyon ton buğdayın karşılığı olan mamul madde 

ihracatı yapılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

"Dünyanın en büyük üretici ve ihracatçılarından biriyiz" 

Açıklamada, Türkiye'nin tohumculuk sektörünün, kendi ihtiyacı olan tüm tohumluğu 

üretecek güç, yetenek ve kapasiteye sahip olduğuna işaret edilerek, şu 

değerlendirmede bulunuldu: 

"2006'da çıkarılan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile ülkemiz tohumculuk 

sektöründe özel sektörün örgütlenmesi ve üretim sürecinde hızla yer almasıyla 

sertifikalı tohumluk üretimi 2020 yılı itibarıyla 1 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Son 

yıllarda tarımda kaydedilen gelişmeler sayesinde, üretimde, verimde, kalitede ve 

ihracatta artışlar gerçekleşmiştir. Ülkemiz, tohumluk konusunda kesinlikle dışa 

bağımlı bir ülke değildir. Dünyanın en büyük üretici ve ihracatçılarından biri olan 

ülkemiz, üyesi bulunduğumuz Dünya Ticaret Örgütü kuralları gereği her ülkeye tohum 

satabilmekte ve ihracat yaptığı pazarların talep çeşitliliği ve serbest pazar gerekleri 

doğrultusunda nihai ihraç ürününe dönüştürmek amacıyla tohumluk ithalatı 

yapmaktadır." 

Son yıllarda uygulanan politikalar neticesinde sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan 

üretimi ve ihracatında büyük artışlar elde edildiğine değinilen açıklamada, 2002-2019 

döneminde sertifikalı tohum üretiminin 145 bin tondan yaklaşık 8 kat artış ile 1 milyon 

134 bin tona, tohum ihracatının 17 milyon dolardan yaklaşık 9 kat artışla 149 milyon 

dolara, ihracatın ithalatı karşılama oranın da yüzde 31'de yüzde 86 seviyesine 

yükseldiği ifade edildi. 

Açıklamada, yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sının yerli 

imkanlarla yurt içinde üretilerek karşılandığı da kaydedildi. 

Türkiye'de tohumculukla ilgili faaliyette bulunan firmaların tamamının Bakanlık 

tarafından yetkilendirilerek kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, bunların 

sayısının 939 olduğunu bildirildi.  

Sermaye durumuna göre bu firmalardan 879'nun yerli, 40'nın yabancı ve 20'sinin de 

yerli-yabancı ortaklık şeklinde yapılandırıldığı belirtilen açıklamada, bu şirketlerin 

sadece üretim yapmakla kalmayıp aynı zamanda kendi kaynakları ile yerli çeşitler de 

geliştirdikleri bilgisine yer verildi.   



Gıda ihracatında kısıtlama 
fiyatlarda %13 artışı tetikleyecek! 

Tüm dünyada yapılan ‘evde kal’ çağrısından en çok etkilenen 

ürünlerden biri pamuk oldu. COVID-19 pandemisi hazır giyim ve tekstili 
vurunca, uluslararası piyasalarda pamuk fiyatı bir anda 10 yıl geriye gitti. 

Pamuk 60 centte istikrar arasa da analistler fiyat düşüşünün kalıcı 
olacağını iddia ediyor. Dünyada tüketim beklentisi bir önceki yıla göre 

yüzde 11.3 azalırken, ticaretin yüzde 9.6 düşeceği, üretimin ise yüzde 2 
artacağı tahmin ediliyor. Analistler, COVID-19’a kalıcı bir çözüm 

bulunmazsa pamuğun kırılgan ürünler arasında kalacağını söylüyor. 
Dışarda stok artışı korkusu, içerde de üretim düşüşü endişe yaratıyor. 

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, yerli pamuk payının 

tüketimde yüzde 55’ten yüzde 35’e düşebileceğini belirtiyor.  
 

COVID-19 küresel bir gıda krizine yol açabilir 
 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir rapora göre, işgücü 
pazarındaki bozulma, tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve 20’den 

fazla ülkenin gıda ihracatına getirdiği sınırlamalar başta ithalata bağımlı 
ülkeler olmak üzere küresel gıda pazarı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. 

Hükümetlerin gıda ihracatını yerel ihtiyaçları karşılamak için kısıtlama 
girişimlerinin küresel gıda fiyatlarını tırmandıracağı endişesi yaşanıyor. 

Rapora göre pandemiden en fazla etkilenen ilk 50 ülkenin dünya 
ihracat arzının ortalama yüzde 66'sını temsil ediyor. Buğday ve pirinç gibi 

temel gıda maddesi ihracatı ise COVID-19'dan en fazla etkilenen ilk 50 
ülke arasında yoğunlaşıyor. 

 

Gıda ihracatında sert düşüş 
 

Raporda yer verilen temel senaryoda, ihracat kısıtlamalarındaki 
yükselişin, pandeminin patlak vermesini izleyen çeyrekte dünya gıda 

ihracat arzında ortalama yüzde 40.1 düşüşe yol açacağı ve gıda fiyatlarını 
ortalama yüzde 12.9 artıracağı öngörülüyor. Balık eti, yulaf, sebze ve 

buğday gibi temel gıda ürünlerinde ise fiyat artışlarının yüzde 25’i bulacağı 
tahmin ediliyor. İyimser ve kötümser senaryolarda ise küresel gıda 

ihracatındaki azalma sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 54 olarak hesaplanırken, 
gıda fiyatları ortalama değişim yüzde 6,6 ile yüzde 17,9 arasında olacak. 

En fazla etkilenen ülkeler arasında ithal gıda bağımlısı Tacikistan, 
Azerbaycan, Mısır, Yemen ve Küba bulunuyor. Bu ülkelerde fiyat 

artışlarının yüzde 26’ya varması beklenirken ithal gıdaya bağımlı ülkelerde 
tahıl fiyatlarının yüzde 35,7 gibi büyük oranlarda artacağı belirtiliyor. 

 



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Katma 
değerli üretim ve yatırım artacak 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankasının açıkladığı 20 
milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' 

katma değerli üretimi ve yatırımı artıracaktır" değerlendirmesinde 
bulundu. 

 
08 Haziran 2020 

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

Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans 

Kredisi" ile katma değerli üretimin ve yatırımın artacağını bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım 

taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira 

büyüklüğündeki Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılacak 10 

yıl vadeli 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' katma değerli üretimi ve yatırımı 

artıracaktır. Cari açığı azaltacak, yeni istihdam alanları oluşturacaktır." 

değerlendirmesini yaptı. 



Gelişen ülkelerde ralli beklentisi 
ABD'de mayıs ayı işsizlik oranının beklentilerin altında 

gelmesi ve dolardaki gevşeme, küresel piyasalarda riskli 

varlıklara ilgiyi artırdı. Gelişmekte olan ülkelere yönelik 

ralli beklentisi de güçlendi. 

 
09 Haziran 2020 

ABD Mayıs ayı işsizlik oranlarının beklentilerin altında gelmesi ve doların 

gevşemesi, riskli varlıklara olan ilgiyi artırarak, gelişmekte olan ülkelere 

yönelik ralli beklentisi yaratıyor. 

JP Morgan Chase & Co.’nun gelişmekte olan piyasa para birimleri için 

zımni volatilite ölçüsü, 2011'den bu yana en büyük haftalık düşüşe sahne 

oldu. Borsalar ise 2011’den bu yana en iyi haftasını yaşarken bazı iç 

borçlanma senet endeksleri de mart başından bu yana en yüksek 

seviyesine yükseldi. 



 
Teknik göstergeler, dolar yalpalarken gelişmekte olan ülke varlıklarına 

yönelik beklentilerin umut verici olduğuna işaret ediyor. MSCI Inc’in 

gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden oluşan endeksi, Cuma günü 

100 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak önemli bir gösterge 

oluşturdu. 

Öte yandan büyük ölçekli yatırım fonu PineBridge, gelişen ülkelere ayırdığı 

fonun yüzde 21'ini oluşturan 215 milyar dolarlık menkul kıymetin, 

reytinglerde en alt basamak olan BBB- notuna sahip olduğunu belirtiyor. 

Ancak, fon yetkilileri gelişmekte olan ülkelerin temerrüt oranlarının son 12 

yılın 11'inde ABD’nin yüksek getirili şirketlerinden daha düşük olduğunu da 

vurgu yapıyor. 

 



DIBS'lerin takasını Euroclear yapacak 
Hazine ve Maliye Bakanlığı:'Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne 

takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi 
saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığını 

açıkladı. 

 
09 Haziran 2020 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, DİBS takas ve saklama hizmeti için Euroclear Bank ile 

anlaşmaya varıldığını açıkladı.  

Bakanlığın duyurusu şöyle:  

"Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi 

hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile 

mutabakata varılmıştır. 

Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi 

Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır." 

Anlaşma ne anlama geliyor?  

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Euroclear Bank arasındaki anlaşmayla birlikte yabancı 

yatırımcılar için yurt içinde yerleşik bir muhabir banka kullanma zorunluluğu ortadan 

kalkmış oluyor. Bankalar mevcut Euroclear hesapları üzerinden Türk Lirası cinsinden 

tahvil alıp satabilecek ve saklamasını yapabilecek. 

 



Albayrak, Dolmabahçe'de sinyalini vermişti 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta Dolmabahçe'de basın 

mensupları ve ekonomistlerle normalleşme sürecine ilişkiler verdiği toplantıda 

Euroclear ile anlaşmaya dair sinyaller vermişti. Bakan Albayrak Türk Lirası cinsinden 

yatırımlar ve portföy akımlarıyla ilgili gelen soruyu cevaplarken Euroclear Bank ile 

uzun süredir yürütülen projede sona yaklaşıldığını ve çok kısa bir zamanda 

açıklamanın yapılacağını belirtmişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merkez, yatırım kredisi verir mi? 
TCMB’nin, “yatırım taahhütlü avans kredisi” adıyla kredi olanağı 

yaratması tartışmalara neden oldu. Ekonomist Gürses, TCMB’nin 
yasası gereği bu türde bir kredi veremeyeceğini savunurken, 

stratejist Paksoy, “Önemli görüyorum, bu dönemde her ülke kendi 
kaynaklarıyla bu işi yönetiyor” yorumunu yaptı. 

 

Merkez Bankası’nın Türk Lirası cinsinden reeskont kredisi için tahsis ettiği 60 milyar 

liralık kredi imkanının 20 milyar lirasını yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş 

sektörlerdeki firmalara kullandırılmak üzere ayırması tartışma yarattı. Bazı uzmanlar 

bu kredi tahsisinin Merkez Bankası kanuna aykırı olduğunu ve Merkez'in doğrudan 

reel sektöre kredi vermesinin yanlış olduğunu dile getirirken bazı uzmanlar ise bunun 

şu dönemde Türkiye'ye yeni yatırım yapılması ve ertelenmiş yatırımların devreye 

alınması için gerekli olduğuna dikkat çekti. 

Tartışmanın taraflarının görüşleri şöyle: 

GELİŞENLERE SERMAYE AKANA KADAR GEREKLİ 

Stratejist Cüneyt Paksoy: Virüsün ikinci dalga yapmazsa olumlu senaryoyu 

fiyatlayan para piyasalarını reel ekonominin de takip etmesi için desteklenmesi 

gerekiyor. Nitekim tüm merkez bankaları bu konuda birçok adım attı. Bizim Merkez 

Bankası da dahil olmak üzere. Türkiye’nin de bu süreçte iki alanı var. Birincisi 



değişim olarak adlandırılan ve ihracata dayalı büyüme sürecinin kesintiye 

uğratmamak. İhracatla büyümeye dayanırken yerli üretimi artırmak ve ithalatı 

azaltmak. İç tüketimi artırırken de ithalatı azaltmak ve onun yerine yerli üretimi 

devreye sokmak ana amaç bu. İkincil amaç da istihdamı korumak. Reel sektör tüm 

dünyada bu problemi yaşıyor ve istihdama yansıyor. İstihdamı ve üretimi korumak 

için birçok tedbir açıklandı. Tam bu tam bu noktada yabancı sermaye global ölçekte 

yeniden dünyaya dağılana kadar, bu basılan paradan gelişen piyasalara henüz net 

akım görmedik, net akım gerçekleşene kadar kendi özelimizde attığımız adımlardan 

biri bu. Neticede bir yatırım taahhüdü bir avans kredisi olarak geçiyor. Bu taahhüdü 

verebilecek amacı yatırım, katma değerli ihracatı destekleyici cari dengeye katkıda 

bulunabilecek üretim niteliği olan firmalara kullandırılmak üzere kredi açıklandı. 

Önemli görüyorum yabancı sermaye tekrar realize olana kadar her ülke kendi 

kaynaklarıyla bu işi yönetiyor. Yani ekosistem gelişen ülkelere dönene kadar Türkiye 

hikayesini büyüme, üreterek büyüme noktasında tutmaya çalışıyor son açıklanan 

kredi imkanı da buna hizmet ediyor. 

YASASINDA BÖYLE BİR KREDİSİ YOK 

Eski Merkez Bankacı ve Ekonomi Yazarı Uğur Gürses: Merkez Bankası 

Kanunu’nda ‘yatırım kredisi verir’ diye bir şey yok. Bunun reeskont kredisi olduğunu 

da söylemiyor Merkez Bankası. Reeskont kredisi değilse ne kredisi? Yatırım 

taahhütlü avans kredisi Merkez Bankası kanununda yok. Kanunun genel ruhu 

açısından bakıldığında 10 yıllık kredi verir diye bir görünüm de yok. Dolayısıyla 

aslında merkez bankasının işlevi parasal aktarım mekanizmasının çalışmasını 

sağlamaktır. Bu yüzden reeskont kredisi verir, reeskont kredileri de kısa vadelidir. 

Kısa vadeli kredi mekanizmaları da merkez bankasının görevi olan aktarım 

mekanizmasının çalışması için verilir. Yatırım yapılsın vatandaş işini görsün diye 

değil. Bir de bu kredileri Kalkınma Bankası’na veriyor. Kalkınma Bankası kategorik 

olarak reeskont kredisi kullandıran bir banka değil. Bu hamlenin bankanın yasasının 

ruhuna ne kadar aykırı olduğu çok açık. Muhtemelen bu kredinin gideceği yer bir 

takım inşaat ve altyapı projeleri olacak. Merkez Bankası’nın işlevi özel sektöre kredi 

sağlamak değildir, özel sektöre kredi sağlayacak kredi aktarım mekanizmasının 

çalışmasını hedefler. 

‘Yatırımları desteklemeye devam ediyoruz’ 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Merkez Bankası 

tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda 

bulundu. Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam 

ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 

'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya 



kadar yatırım desteği sağlanacak” ifadesini kullandı. Kredinin ilk aşamada Türkiye'nin 

sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası 

aracılığıyla kullandırılacağını belirten Albayrak, “Kredi, istihdamı artıran, cari dengeye 

katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi 

olarak sunulacak" dedi. 

TKYB'den 10 yıla kadar vadeli yatırım kredisi 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 

18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını dün 

itibariyle yüzde 7,75 sabit faizli Yatırıma Destek TL kredisini kullanıma sundu. İstisnai 

ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan 

krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor. 

 

‘Ekonomiye etkilerini sınırlandıracağız’ 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, ekonomiyi 

güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirterek 

yeniden yapılandıkları 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdıklarını 

belirtti. Öztop, şunları söyledi: “Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke 

ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde 

bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. Türkiye Kalkınma ve 

Yatırım Bankası mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası’nın yeni kredi türünde 

işbirliği yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla kadar vadeli ‘Yatırıma Destek’ TL kredisiyle 

sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı 

belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda 

bulunacağız.” 

 

 

 

 

 



Hazine 3.2 milyar lira 
borçlandı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün toplam 3 milyar 223,4 milyon lira 

borçlandı. Dünkü tahvil ihalesinde net 1 milyar 523,4 milyon TL satış 
yapıldı. Ortalama bileşik faiz yüzde 9.22 oldu. İhale öncesinde kamu 

kurumlarına 300 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar 400 milyon TL net 

satış gerçekleştirildi. Böylece toplam satış 3.2 milyar liraya ulaştı. 6 ayda 
bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını 

gerçekleştirilirken, ihalede nominal teklif 3 milyar 676 milyon lirayı buldu. 
Nominal satış 1 milyar 511 milyon TL 100.73 minimum fiyat TL, ortalama 

fiyat 100.822 TL, ortalama basit faiz yüzde 9,02, ortalama bileşik faiz 
yüzde 9,22 oldu.Hazine, ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa 

yapıcılarına toplam 1 milyar 700 milyon TL rekabetçi olmayan tekliflere 
(ROT) net satış yaptı. 2 yıl vadeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi 

öncesinde kamuya 300 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar 400 milyon 
TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 

891 milyon TL oldu. 
 

Bugün 2 ihale daha var 
 

Hazine bugün de 2 borçlanma gerçekleştirilecek. İlk ihalede 12 ay 

vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yapılacak. İkinci ihalede 
ise 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin 

yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Hazine, haziranda toplam 12.4 milyar 
TL’lik iç borç servisine karşılık 25.9 milyar TL’si piyasadan toplam 27 

milyar TL iç borçlanma öngörüyor. 

 

 

 

 

 

 



Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı 
yayında açıkladı: 5 Şehir Hastanesi daha 
yapılacak 

 
08.06.2020 21:51 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği 
noktadan, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, terörle mücadeleden iç politikaya değin bir dizi 
konuda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:  

"Böyle bir salgın hakikaten sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun birçok yönlü 
dünya ülkeleri arasında meydana getirdiği zararlar var. Başta Amerika olmak üzere Rusya, Çin 
hepsi çok büyük zararlar gördüler. İşsizlikte Amerika'da 45 milyon civarında işsizlikten 
bahsediliyor. Bunlar sıradan olaylar değil. Hamdolsun kendi durumumuza baktığımızda 
Türkiye dünyada bir numara. Bütün yaptığımız yatırımlara rağmen, terörle mücadeleyi 
kesmedik. Aynı şekilde salgınla mücadelede de şu ana kadar 102 ülkeye, büyük kısmı hibe 
olmak üzere yardımlar gönderdik.  

"HASTANEMİZDEKİ EKİP ÇOK GÜÇLÜ" 

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. 
Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına 
varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj 
alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura 
ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam 
ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık 
memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.  

Yeşilköy'ün belli bir bölümünü kalktık 45 günde yapma sözü verdik. Biz burayı 1800 oda 
yapalım dedik. Sağolsun yüklenici firma sözü verdi. Dedi ki, 2 hastaneden bir tanesini ben 



üstleneceğim dedi. Bir tanesini de o üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Orası da 
askeri havaalanıydı. Oranın yanına 1800 odalı yaptık. Biz burada bir şehir hastanesi 
yapacaktık. Burada 1800 odalı acil durum hastanesini yaptık. 16'şar ameliyathane var. 
Diyalizler vesaire hepsi. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülüyor. 

"MURAT DİLMENER DUAYEN BİR HOCA" 

Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Koronadan ölmesi farklılık arzediyor. Bu adımı 
atmak suretiyle de gönlümüz çok huzurlu. Talebeleri telefon üstüne telefonlar ediyor bize. 
Gösterdiğiniz kadirşinaslıktan ötürü teşekkür ediyoruz dediler. Okmeydanı'nda yaptığımız 
şehir hastanesine de Cemil Hoca'nın adını verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim 
hemşehrim. Baba dostu öyle bir özelliği var. Bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bu da 
Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Arnavutköy, Hadımköy'e İsmail Niyazi Kurtulmuş amcamızın 
adını verdik. Numan Kurtulmuş'un babası, oraya da onun adını verdik. Bütün bunlar sağlık 
turizminde bir patlama meydana getirecek. Uçak iniyor 5 dakikada orada. Tedavi bitince 
ailesiyle beraber hava ambulansıyla gelmişse o şekilde ayrılacak. Bir tarafta Sabiha Gökçen 
öbür tarafta mâlum İstanbul Havalimanı var. Şu anda yurtdışından hastalar gelmeye başladı. 
En kısa zamanda hızlandıracak bu işi. 

Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olduğu zaman bu yolları belediyemiz 
yapacaktı. Şu anda belediye mâlum zihniyete kaptırılınca bunlar 'bizim paramız yok 
yapamayız' dedi. Allah'tan ki işbaşındayız. Ulaştırma Bakanımız sağolsun kısa zamanda yolları 
bitirdi. Şimdi bir de oraya metroyu yapıyoruz. Bakanlığımız onu da bitirecek. O da bitince 
hastaneye geliş gidişler çok daha rahat olacak. İstanbul'a bu yakışırdı.  

TEK ÇARE: MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK 

Sevgili halkıma hitap ediyorum. Aman ne olur, ihmal etmeyin. Bir kere maskeyi ihmal 
etmeyin. İki mesafe. 1,5 metre kesinlikle bu mesafeyi koruyalım. Üç temizlik. Elimizi bir yere 
sürdük, hemen elimizi yıkayalım. Dezenfekte olalım. Yapalım ki, başımıza iş almayalım. Eğer 
buradaki tedbirlerimiz yerli yerince hakikaten ele alınırsa ben inanıyorum ki, kısa zamanda 65 
yaşındaki kardeşlerim, ağabeylerim bu işten zarar görmeyecektir. 18 yaş altı onları da 
birleştirdik. İki bölümde değerlendiriyorduk. Orada da gençlerimiz de 'Ben gencim nasıl olsa 
bana bir şey olmaz' demesin. Bu hafta sonu maalesef piknik alanlarında, yol kenarlarında, 
askere gidenler filan yaptıkları işler, doğru şeyler değil. Sen meydana gelen bir olayda bu işi 
telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare Bilim Kurulu hocalarımızın söyledikleri 
maske, mesafe, temizlik. 

"ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN ŞEHRİMİZ KALMADI" 

Bugünün rakamlarına baktığımızda 989'a düştü. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena 
sayılmaz. Yoğun bakımda 625. Burası artık daha da aşağı insin istiyoruz. Entübe 261 burayı da 
aşağıda görmek istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. Olumlu bir sinyal. Test 39 bin 361 
bayağı yüksek. Ben daha çok vefata da bakıyorum. Ne kadar sıfırlarsak çok daha tabii mutlu 
olacağız. Gelişmeler bu noktada fena değil. Şu anda dünyada 11. sıradayız. Sayın Trump'a bu 
rakamları verince 'Ooo' dedi. Biz siyasette yola çıktığımızda Türkiye'yi dört temel taş üzerinde 
yükselteceğiz demiştik: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu dört temel taşın üzerine 



ulaşımı, tarımı, dış politikayı ilave ettik. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilin 81'inde 
üniversitemiz var. 

"AVRUPA'DA AMERİKA'DA ÜCRETSİZ İLAÇ ALABİLİR MİSİNİZ?" 

Avrupa'da, Amerika'da ücretsiz ilaç alabilir misiniz? Bay Kemal zamanında hastanelerin alt 
katında eczaneler vardı, ilacı bulamıyordunuz. Biz bunu kaldırdık, dedik ki istediğiniz 
eczaneden ilacını alırsın. Rahat bir şekilde eczaneden ilaçlarını insanlarımız alabiliyor. İnsanlar 
ölüyor torbalar içerisinde bir yana koydular. Ülkenin adını vermeyelim şimdi. Fransa'yı 
dinlediğinizde havasından geçilmiyor. Tablo ortada. 100 kişiden 18'i Fransa'da hayatını 
kaybetmiştir. Hamdolsun biz de çok farklı seyretti. Hala da böyle seyrediyor. Biz 
vatandaşlarımızda herhangi bir ayrımı yapmıyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam 
edeceğiz."   

"KIRBEŞ DOKTOR BU YAVRULARIMIZIN AMELİYATINA GİRDİ" 

İki tane tersten yapışık yavru. Yaşları 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice 
alamadık. Dediler ki, 'Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı'. Doktor arkadaşlarım 
resimleri çektiler gönderdiler. Biz bu iki yavrumuzu Antalyalı, bunları İngiltere'ye gönderdik. 
Doktor Keşmirli. Bizden de iki doktor gönderdik. Doktor Celani adı. Bizim iki doktor da 
ameliyatı girdiler. Kırk iki kişilik ekiple ameliyat gerçekleşti. Hamdolsun bu yavrularımız şu 
anda başarılı geçen ameliyattan sonra oradaki belli bir süreyi doldurdular. Belki bir ay, belki 
15 gün sonra Türkiye'ye dönüş olacak. 

"KEŞMİRLİ DOKTOR İLE TÜRK ARMATÖR ÜSTLENDİ" 

İyi niyetimizle adımı attık. Orada bir Türk armatör, bir de Keşmirli 'Bedeli ne ise biz 
ödeyeceğiz' dediler. Bu bedeli üstlendiler. Öyle olsa da olmasa da biz bu işi üstlenmiştik, 
yapacaktık. Bu yavruların ameliyatı böylece gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
devleti bu. Bütün vatandaşlarına genç yaşlı sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.  

"5 ŞEHİR HASTANESİ DAHA YAPACAĞIZ" 

"Orada gördüğünüz gibi Elazığ depreminde Fethi Sekin hastanesi olmamış olsaydı, o şehir 
hastanesi biz orada adeta depremin altında kalırdık. Ama o gün en ufak sıkıntı yaşamadan 
bütün yaralıları bu hastanemize taşıdık. Bunlar zaten yaşanır, konuşulmaz. Manisa, Kayseri, 
Eskişehir şehir hastaneleriyle donatılmış yerler. Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha 
yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız. 
Ana muhalefetin başındaki zat 'Bunun hesabını ver' diyor. Bunun hesabını vermekten 
anlamazsın. Yapılan şey ortada, devletin cebinden 1 kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. 
Tek şey işleticiyle devletin arasındaki protokoldür."  

"CEMİL TAŞÇIOĞLU İLE BABALARIMIZ DOSTTU"  

 "Cemil Taşçıoğlu benim hemşehrim. Babalar, baba dostu. Tabi ben bunu sonradan 
öğrendim"  

"HEMŞİREMİZ YAVRUSUNU GÖREMEDEN VEAT ETTİ" 



Çam ve Sakura Hastanesi'nin finansörü Japonya. Japon Başbakan'la açılışını birlikte yaptık. 
Buna benzeyen örnekleri çok yapacağız. Şimdi yavruların ismi geldi, Derman ve Yiğit. 
Çarşamba günü inşallah geliyorlar. Bu arada kaybettiklerimiz için Allah rahmet eylesin. Bir 
hemşiremiz yavrusunu göremeden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Balkondan istiklal marşı 
çağrısı yaptık. Ben de eşimle birlikte balkondan istiklal marşı okuduk. İnşallah telafi eder 
aslımıza döner, çalışmalarımıza devam ederiz. 

"ARKADAŞLARIMIZIN TEKLİFİYLE O İSMİ VERDİK" 

Yatırımların durması gibi bir şey bizim kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. İnşallah bu yıl 
sonuna kadar 15 kadar daha baraj açılışı yapacağız. Bunlar açılışı yapılacak olanlar. Temelini 
atacağımız barajlar var. Ilısu'dan yıllık gelirimiz 1,5 milyar olacak. Gerek tabii burada sulama, 
gerekse enerji bu noktada özellikleri olan bir yer. Malum ülkemizde bir numara, dünyada iki 
numara. Aynı şekilde Ilısu çok çok önemli. Hakkını teslim edelim. Temelini Veysel Eroğlu 
hocamızla beraber atmıştık. Arkadaşlarımızın teklifi üzerine Ilısu Barajı'nın adını Veysel Eroğlu 
verdik. 

"BUNLAR OLMASAYDI MÜCADELEDE BAŞARILI OLAMAZDIK" 

Halk siyasetten hizmet bekler. Bu hizmeti yapmayı mecburuz biz. Savunma sanayiinde çok 
ciddi bir sıçramanın içerisindeyiz. Mesela SİHA'lar, İHA'lar, şimdi Akıncı geliyor. Bunlar 
olmamış olsaydı terörle mücadelede beklenen mücadeleyi elde edemezdik. SİHA'larla 
başarıyı elde ettik, İHA'larla koordinatları belirledik F-16'lar indi vurdu. Bir de şimdi aşı ve ilaç 
çalışması yapıyoruz. İnşallah burada sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız ODTÜ'nün 
çevresinde onun da çalışmasını yapıyor. Aşı ilaç da dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor. 

"EN MODERN VE NİTELİKLİ SAĞLIK YATIRIMLARI" 

Çalışmalar daha çok kök hücre, gen tedavisi, uzaktan teşhise ilişkin gibi alanlarda araştırma 
geliştirme yatırımlarımıza önem veriyoruz. İnşallah Türkiye'yi en modern ve nitelikli sağlık 
yatırımlarına getireceğiz. Biz 5 milyon 500 bin kişiye 1000'er lira o sıkıntılı dönemde destek 
verdik. Buna bile muhalefet ne verdiniz ki diyor. Bunun dışında bir çalışmamız daha var. 
Sosyal Dayanışma Vakfı bu tür garip gurebaya, fakir fukaraya Aile Dayanışma Sosyal 
Bakanlığımıza bağlı, dar gelirlilere maaş veriyor. O ayrı konu. Buna karıştırmıyoruz. 

 

 

 

 



Resmi Gazete'de yayınlandı! TÜİK'te 
10 bölge müdürü görevden alındı 

TÜİK'te 26 bölge müdüründen 10'u bu sabah Resmi Gazete'de 
yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı. 

   

09 Haziran 2020 Salı, 09:06 

 
 

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik 
Kurumu’nda (TÜİK) 10 bölge müdürü görevden alındı. TÜİK’te başkanlığa 22 Mayıs 
2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel 
kalem müdürü Elif Esen'le evli olan Muhammed Cahit Şirin atanmıştı. 

Görevden alınan isimler şöyle: 

– Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, 

– Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, 

– Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, 

– Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, 

– İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı, 

– Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp, 

– Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya, 

– Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 

– Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar, 

– Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen. 



Ali Ekber YILDIRIM 

09 Haziran 2020 

Atatürk’ün kurduğu çiftliğe 'millet 
bahçesi' olur mu? 
Kendi parasıyla arazi satın alarak çiftçilik yapan ve tarımsal üretimde halkına örnek 

olmayı başarmış kaç lider var? Bildiğimiz kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk’ten 

başkası yok. Hele günümüzde dünyayı yöneten liderlere bakarsanız, Atatürk’ün 

yaptığının ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Ülke genelinde kurduğu 

çiftlikler, tarıma verdiği önemle hem yaşadığı dönemde hem de günümüzde ne kadar 

farklı bir lider olduğu şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde kurduğu toplam 154 bin 729 dekar alana sahip 

çiftlikler var. En büyük olanı Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği. Yalova’da Millet 

Çiftliği ve Baltacı Çiftliği, Mersin Silifke’de Tekir ve Şövalye Çiftliği, Dörtyol’da 

Karabasan Çiftliği, Tarsus’ta Piloğlu Çiftliği.“Milli ekonominin temeli ziraattır” diyen 

Atatürk, kurduğu bu çiftlikleri 1 Haziran 1937 yılında Hazine’ye bağışladı. Sonraki 

yıllarda bu çiftlikler Atatürk’ün hedeflediği şekilde işletilse, ıslah çalışmaları yapılsa, 

araştırma merkezleri gibi faaliyet gösterseydi Türkiye tarımda bugün çok farklı 

yerlerde olabilirdi. 

Araştırma arazisine millet bahçesi kurulacak 

Daha önce bazı bölümleri imara açılan Yalova’daki çiftliğin bir bölümü de şimdi “Millet 

Bahçesi” yapılmak üzere yine tarımsal üretimin dışına çıkarılıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzası ile Tarım ve Orman Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü› ne gönderilen 20 Mayıs 2020 

tarihli yazıda aynan şöyle deniliyor: «Yalova İli Merkez İlçesi Gaziosmanpaşa 

Mahallesi›nde bulunan 1474 ada 12 parsel numaralı ve 113.396.16 metrekare 

yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın 112.496.12 metrekarelik kısmının 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) 

olan tahsisin kaldırılarak «millet bahçesi olarak düzenlenmesi amacıyla» 

Bakanlığımız Mekansal planlama Genel Müdürlüğüne tahsisi, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47’inci maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı 



Teşkilat Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 101’inci maddesinin (ç) bendi 

uyarınca uygun görülmüştür.” 

Daha önce “zeytinlik” olan bu alan, geçen yıl zeytinlik alanı olmaktan çıkarıldı. Murat 

Kürüm imzalı yazıda alan üzerindeki zeytinlerin korunması, taşınmazın üzerindeki 

bitkisel Ar-Ge materyallerinin taşınması için gerekli zamanın verilmesi isteniyor. 

Enstitü’nün çalışmaları 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün kullandığı ve şimdi millet 

bahçesi kurulmak istenilen bu alan tarımsal araştırma, geliştirme çalışmalarında 

kullanılıyor. Enstitü müdürlüğü dahil çeşitli görevlerde 34 yıl çalışan Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü eski müdürlerinden Ziraat Yüksek Mühendisi 

Dr. Mehmet Emin Ergün ile telefonla görüşmemizde Millet Çiftliği ve bu alanın önemi 

hakkında şu bilgileri verdi: “Yalova benim kentim” diyerek kente özel bir ilgi duyan 

Atatürk, 1929 yılında Yalova’da Millet Çiftliği ve Baltacı Çiftliği olmak üzere iki adet 

çiftlik kurmuştur. Bu çiftlikler 1937 yılında bedelsiz olarak hazineye bağışlanmış, 1938 

yılında da Devlet Üretme Çiftlikleri’ne devredilmiştir. 1961 yılında Tarımsal AR-GE 

faaliyetlerinde bulunmak üzere Millet Çiftliği arazisi üzerinde bugünkü adıyla Atatürk 

Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü kurularak faaliyete geçmiştir. 

Kuruluşundan itibaren birçok yeniliklere imza atan Enstitü’de, eski çeşitler genetik 

kaynaklarda muhafaza edilmektedir. 

Meyve ve bağda 1.871, sebze ve mantarda 245 tip ve çeşit, süs bitkilerinde 1.588 

takson ve çeşit olmak üzere toplam 3.704 çeşit, tip ve takson gen kaynaklarında 

muhafaza edilmektedir. 

Çeşitli ıslah yöntemleriyle yeni çeşitler geliştirilmektedir. Melezleme ve seleksiyon 

çalışmaları sonucunda 67 meyve, 41 sebze ve 6 süs ve tıbbi bitki çeşidi olmak üzere 

toplam 114 yeni çeşit geliştirilerek üretime kazandırılmıştır.” 

Danıştay 31 yıl önce izin vermemişti 

Yaklaşık 1200 dekar alanda faaliyetlerini sürdüren Araştırma Enstitüsü’nün, 1474 

ada, 12 parselde bulunan 113,4 dekar arazisi üzerinde “Millet Bahçesi” kurulması için 

girişimler başlatıldığını ve 20.05.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile 

TOKİ tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere tahsisin yapıldığını anlatan Ergün 

sözlerini şöyle sürdürdü: “1989 yılında söz konusu alan farklı şekillerde kullanıma 

açılmak istenmiş, konu yargıya taşınmış, Danıştay 6. Dairesi söz konusu arazini 

Araştırma Enstitüsünde kalmasının kamu yararı olduğuna karar vermiştir. Millet 

Bahçesi yapma girişimi emsal nitelikte olan Danıştay kararını hiçe saymaktır. Toprak 



Koruma Kanunu’na aykırı bir şekilde I. Sınıf tarım arazisi amaç dışı kullanıma 

açılmak istenmektedir.” 

Özetle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmedik bir karış tarım arazisi 

bırakmayacağız” dediği bir dönemde araştırma, çeşit geliştirme ve tarımsal üretime 

büyük katkılar sağlanan 113 dekar alanın millet bahçesine dönüştürülmesi büyük bir 

çelişkidir. Bu karardan vazgeçilmeli. 

“Memleketin kudret ve refahını artırmak ziraatta bağlı" 

 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’nun 1939 yılında yayınladığı “Atatürk Çiftlikleri” 

kitabının başında İsmet İnönü’nün şu sözleri yer alıyor: “Anadolu ortasında teessüs 

etmiş bir köylü hükümeti olduğumuz için evvelemir de köylünün yükünü hafifletmeğe 

cesaretle teşebbüs ettik.” Aynı kitapta dönemin Başbakanı Celal Bayar’ın şu sözleri 

de çok anlamlı: “Memleketin kudret ve refahını artırmak ziraatta kalkınmağa bağlıdır. 

Atatürk, tutulacak yolu her fırsatta bize göstermiş ve bizzat ziraatle uğraşarak 

övünülecek eserler meydana getirmiştir. Bugün millete hediye etmiş oldukları çiftlikler 

en az müsait iklim şeraiti içinde bile teknikle, sebatla çalışmanın ne büyük neticeler 

verebileceğini bütün memlekete fiilen gösteren fikir ve emek abideleri halindedir. Türk 

çiftçisi büyük kurtarıcısının bu en büyük dersini asil jest ile birlikte daima minnet ve 

şükranla yad edecektir.” Ne yazık ki, Celal Bayar’ın dikkat çektiği o en büyük ders 

yeterince algılanmamış ve Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere çiftlikler adım 

adım tarımsal üretimin dışına çıkarıldı. Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği özellikle 

Melih Gökçek döneminde adeta yağmalandı. 

 

 

 

 

 

 



Alaattin AKTAŞ 

09 Haziran 2020 

Tasarruf sahibi hiç böyle köşeye 
sıkışmamıştı 
Mevduatın net faizi yıl sonunda gerçekleşeceği umulan enflasyondan bile 

düşük. TL cinsinden tasarruf edenler kesin zararda. 

Bankalar dövize zaten faiz vermiyor sayılır; ama toplam mevduatın yarısı döviz 

cinsinden. Aktif rasyosundaki düzenlemeden dolayı zaten çok düşük olan döviz 

cinsi hesapların faizi biraz daha aşağı çekilecek. 

Tasarruf sahibi tam anlamıyla köşeye sıkıştı. Tasarruf etmek yine cezasız 

kalmıyor! 

İnsan çeşitli nedenlerle tasarruf eder. Kimi cimridir; yemez, içmez ve para biriktirir. 

Kimi gelecek kaygısı yaşamaktadır; işinden gücünden olabileceği ya da başına ciddi 

bir sağlık sorunu gelebileceği endişesiyle tasarrufa yönelir. Ve para biriktiren herkesin 

temel amacı da bu birikimini enflasyondan koruyabilmek, parasının erimesi önlemek, 

hatta enflasyonun ötesinde biraz da kazanç sağlayabilmektir. 

Ama tasarruf etmek her zaman olduğu gibi yine cezasız kalmıyor, tasarruf eden 

cepten yemeye devam ediyor. 

Vatandaşın tasarrufunu hangi alanlarda değerlendirebileceği belli. Yaygın tasarruf 

aracı olarak mevduat hesabı açılır, döviz alınır ve bu döviz bankada tutulabileceği 

gibi yastık altında da saklanabilir, tercih altından yana kullanılabilir, çok getiri elde 

etmek isteyen ama riski de göze alanlar hisse senedini tercih edebilir. 

Gayrimenkul gibi finansal olmayan yatırım alanları da var tabii ki... 

Finansal yatırımlarda vatandaş fena halde köşeye sıkıştı. İnsanlar parasını nerede 

değerlendireceklerini şaşırmış durumda. 



Mevduatta faiz öylesine geriledi ki bir yıl sonrasının enflasyon tahmini tutsa bile reel 

anlamda kayıp var. Kaldı ki bizde temel yaklaşım “açıklanan enflasyonla mevcut faizi 

kıyaslamak” biçimindedir. Böyle yapınca zaten aradaki makas çok çok açılıyor. 

Ama sağlıklı değerlendirme “bugünkü faiz-bir yıl sonraki enflasyon” olmalıdır. Ne var 

ki bu durumda bile tasarruf sahibinin kayba uğrayacağı kesin. Kayıp ortaya 

çıkmamasının tek yolu, tahmin edilen enflasyonun da altında kalmak. Kabul etmek 

gerekir ki bizde enflasyon tahmini, genellikle beklenen oranın altında kalmak şeklinde 

değil, tam tersine daha yüksek bir gerçekleşme şeklinde sapma gösterir. 

Dolayısıyla birikimini bankada TL cinsi mevduatta tutan tasarruf sahibi enflasyona 

yenik. Üstelik gördüğümüz oranlar brüt, bu oranlardan bir de stopaj kesintisi yapılınca 

ele geçen net faiz çok daha düşüyor. 

Ama buna rağmen bankalardaki mevduatta kayda değer bir gerileme olmuyor. 

Vatandaş tasarrufunu bankada tutmaya devam ediyor. Çünkü fazla seçeneği yok. 

Dövizin, altının, hisse senedinin ne güne durduğu söylenebilir. Döviz ve altına zaten 

yüklü miktarda para bağlanmış durumda. Bankalardaki mevduatın yarıdan fazlası 

döviz cinsinden. Ayrıca son dönemde dövizle altın alım satımını daha maliyetli hale 

getiren adımlar atıldığı da unutulmamalı. 

Faiz daha da düşer mi? 

BDDK’nın bir süre önce aktif rasyosunda yaptığı değişiklik bankaları özellikle döviz 

mevduatından uzak durmaya itmeye başladı. Bir özel banka ilk adımı attı, devamının 

da gelmesi beklenmeli. 

Bankalar döviz hesaplarına zaten neredeyse hiç faiz vermiyordu, şimdi adeta 

olmayan oranlar daha da azalacak. Mayıs sonu itibarıyla dolar cinsi hesapların 

ortalama yıllık faizi yüzde 0.76, euro cinsi hesapların faizi yüzde 0.21 düzeyinde. 

Sıfıra ne kalmış ki! 

Bankalar, BDDK’nın aktif rasyosunda yaptığı değişiklikten sonra “ya kredi aç ya 

mevduatını azalt” durumunda kaldı. Bu düzenleme yüzünden bankaların krediye 

yüklenmeyeceklerse mevduatlarını azaltmaktan başka çareleri bulunmuyor. 

Doğrudan “Mevduat kabul etmiyorum” denilemediği için de belli bir tutarın altındaki 

döviz mevduatının vadeli olarak kabul edilmemesi seçeneği gündeme getirilmiş. 

İster kredi almak isteyen olmadığı için, ister geri dönüşünde sorun yaşanacağı 

kaygısı yaşandığı için satılamayan, yani kredi olarak kullandırılamayan, başka türlü 



de verimli olarak değerlendirilemeyen para, bir başka ifadeyle mevduat bankaya 

yüktür. 

O yüzden bankaların mevduat faizinde aşağıları daha da zorlayacaklarını beklemek 

gerekir. 

Şu durumda bile enflasyon kadar getiri elde edemeyen ve birikimi reel olarak azalan 

tasarruf sahibi ne yapacak? 

Dedik ya çok fazla seçenek yok. Cezalandırılmaya devam! 

 

 

 

 

 



 

Abdulkadir Selvi 
aselvi@hurriyet.com.tr 

Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na sert karşılık 
9 Haziran 2020 

CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları’nın 
milletvekilliği düşürüldü ama tartışması bitmedi. 

HDP farklı illerden Ankara’ya yürüme kararı alırken, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Şentop’u hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, Meclis 

Başkanı Şentop’la sarayda görüştü ve milletvekillerinin düşürülmesi talimatını 

verdi” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la 

görüştüm. Kılıçdaroğlu’na tepkiliydi. “Talimatla iş yapmaya alışkın olanlar 

başkalarını da kendileri gibi sanır, başkalarını bu şekilde itham eder. Hangi 

gerekçeyle olursa olsun, ‘Anayasa ve İçtüzük hükümleri uygulanmamalıdır’ 

diyenleri ciddiye almak mümkün değildir” dedi. 

Üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi konusunda yürütülen 

tartışmalardan biri de durumun dönem sonuna bırakılmasıyla ilgili.  Şentop’a bunu 

da sordum. İlk yanıtı, “Bu bilgi temelsiz ve şimdiye kadarki uygulamalarla 

bağdaşmamaktadır” oldu. “Neden” diye sordum. “Altını çizerek belirtiyorum: 

Bazılarının iddia ettiği gibi dönem sonuna bırakılmış tek bir kesin hüküm yoktur. Bir 

işleyişte teamülden söz edebilmek için birden fazla uygulama gerekir. Oysa bu 

konuda tek bir örnek bile yoktur” diye karşılık verdi. 

 

 BİREYSEL BAŞVURU BEKLENEMEZ MİYDİ? 

 

Bir de Enis Berberoğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru var. 

Bu infazı kesmez mi, bireysel başvurunun sonucu beklenemez miydi?  

Şentop bu konuyu hukukçulara inceletmiş. Ama ben yine de sordum. “Bireysel 

başvurunun Anayasa’nın 84. maddesinin ikinci fıkrası ve Meclis İç Tüzüğü’nün 

136. Maddesinin ikinci fıkrası hükümleri karşısında *bireysel başvuru kesin hükme 

engel değil; TBMM bireysel başvurunun sonuçlanması için kesin hükmü 

bekletemez, kanaatine varıldı” dedi. 

BERBEROĞLU’NUN DOKUNULMAZLIĞI YENİDEN KALDIRILMALI MIYDI? 

CHP’nin gündeme getirdiği bir konu var. O da Anayasa’nın 83.maddesine 

göre Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi için dönem sonunun 

beklenmesi iddiası. Meclis Başkanı Şentop’a sordum. 
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“Anayasanın 83. maddesinden söz edenlerin maddeyi iyi okuyup doğru 

anlamadıklarını görüyorum” diye karşılık verdi. Bunun üzerine, anlaşılmayan nokta 

nedir? diye sordum. Meclis Başkanı şu karşılığı verdi, “Sanırım 83.Maddenin 4’ncü 

fıkrasını kastediyorlar. İlgili fıkrada, “Tekrar seçilen milletvekili hakkında 

soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına 

bağlıdır” deniliyor. Bu hükümle, milletvekilliğinin düşürülmesi arasında bir alaka 

yok. Orada değiliz. O konu geçmiş, o tartışma tüketilmiş. Yargıtay kararını verirken, 

bu hükümle alakalı tartışmalar yapmış ve sonunda bir karar vermiş. Karar 

kesinleşmiş. TBMM Başkanlığı kesinleşmiş yargı kararlarını tartışamaz; doğru 

karar yanlış karar diye ayıramaz, beğendiği kararları uygulayıp beğenmediği 

kararları bir kenara koyamaz. TBMM Başkanlığı “kesin hüküm” var mı yok mu, ona 

bakar. Ortada kesin hüküm vardır; onun gereği Anayasa 84/2’ye göre yerine 

getirilmiştir.” 

 

KILIÇDAROĞLU’NA MEYDAN OKUDU 

 

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu söz konusu 

olunca Şentop, Kılıçdaroğlu’na “Gelsin, dosyaya basının huzurunda birlikte 

bakalım” diye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu ne yanıt verir, orasını bilemiyorum 

ama Şentop, “Enis Berberoğlu hakkındaki kesin hükmün TBMM’ye geliş tarihi ise 

daha eskidir. Sayın Berberoğlu’nun dosyasındaki evrakı da tek tek 

biliyorum. ‘Milletvekillerinin dosyasına girdi’ denilen uzman görüşü veya bir 

mütalaa yok. İddia sahibi iddiasına güveniyorsa gelsin, dosyaya basının huzurunda 

bakalım. O uzman görüşünü bulsun ve göstersin. Aksi halde yalan söylemiş 

olacaktır” diye meydan okudu. 

 

ERDOĞAN’IN AYASOFYA STRATEJİSİ 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece TRT’deki söyleşide Ayasofya’nın cami olarak 

ibadete açılması konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Onları paylaşacağım.  

İstanbul’un fethinin 567’nci yıldönümü nedeniyle Ayasofya’da Fetih suresinin 

okutulmasına milletimizin gösterdiği yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu 

konuyu tekrar değerlendirmesine yol açtı. 

İkincisi ise Yunanistan’ın, Ayasofya konusundaki küstahça yaklaşımı Türkiye’yi 

rahatsız etti. Hem de öyle böyle değil. Erdoğan, TRT’deki programda Yunanistan’a, 

“‘Sakın ha Ayasofya’yla ilgili orayı camiye çevirmeyin’ Türkiye’yi siz mi idare 

edeceksiniz, biz mi?” diye tepki gösterdi. 

 Yunanistan, Ayasofya konusunda ne kadar bastırırsa, Ayasofya’nın cami olarak 

ibadete açılması sürecini hızlandırmış olur. Benden uyarması. 

YOL HARİTASI 



Bir anlamda Ayasofya stratejinin parametrelerini verdi. 

İki ayaklı bir çalışma yürütülüyor. 

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hukukçulardan oluşan bir grup çalışıyor. 

Arşivler açıldı, Ayasofya’nın 24 Kasım 1934 tarihli kararname ile müzeye 

dönüştürülme sürecini inceliyor. 

2- Danıştay 10.Dairesi 2 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya’yla ilgili başvuruyu 

görüşecek. Çok değerli hukukçulardan oluşan 10.dairenin tarihi öneme haiz bir 

karar vermesini bekliyorum. Danıştay’ın Kariye camiye ilişkin verdiği karar 

Ayasofya sürecine de ışık tutuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’a işaret etti: 

“Türkiye’nin kurumları var. Böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. 

Parlamentosu var, bunun Danıştay’ı var. Dolayısıyla buralar kararını verir. Bu karar 

verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımı atar. Bunu için de sizden izin 

almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez. Bugün Sayın Bahçeli açıklama 

yaptı. Bu şeyi gösterir, bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Şu 

anda biz hukuk devleti olarak Danıştay’ın vereceği kararı bekliyoruz. Danıştay 

kararını verir, Danıştay kararını verdikten sonra da atılması gereken adım neyse 

bu adımlar da ona göre atılır” dedi. 

Erdoğan’ın bu sözleri ile yol haritası belli oldu. Önce Danıştay kararını verecek 

ardından, Erdoğan, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması için gereken adımı 

atacak. Ayasofya açısından tarihi bir süreç başlıyor. 

 

BARAJ DÜŞÜYOR, İTTİFAKLAR ENGELLENİYOR MU? 

 

AK Parti ve MHP yöneticileri cuma günü bir araya geldiler. Siyasi Partiler ve Seçim 

Yasası konusunda iki partinin önce ayrı ayrı çalışması, sonra heyetlerin ortak 

çalışma yapması kararı alındı. AK Parti’deki heyetin başkanlığını Hayati 

Yazıcı üstlendi. Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ile hukukçu 

milletvekillerinden oluşan bir heyet kurulacak. MHP’de ise grup 

başkanvekilleri Erkan Akcay ile Levent Bülbül ilgileniyor. Partiler ittifak yaptığında 

seçim barajı ile ittifak yapmadan seçime giren partiler için seçim barajının ayrı 

olması hatta barajın sıfıra çekilmesi, Türkiye milletvekilliğinin tartışılması, 

daraltılmış seçim bölgesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Ama henüz karar 

alınacak bir seviyeye gelmiş değil. Muhtemelen ekim ayından sonraya kalacak. 

 



Dolar temelli dünya düzeni değişecek mi? 
Esfender KORKMAZ 

 
09 Haziran 2020 

2010 yılı Ağustos başında dolar endeksi 76,48 idi. 2020  Haziran başında 96.77 oldu. Demek 
ki son on yılda dolar endekse giren, Japon Yeni, Euro, Kanada Doları, İngiliz Sterlini, İsveç 
Kronu ve İsviçre Frangı'ndan oluşmakta olan sepete karşı yüzde 26,5 oranında değer 
kaybetti. Doların değer kaybı ve Trump sorunu dolara  güven kaybı yaşatıyor. Doların değer 
kaybetmesi ile, Dünyada dolar tutan Merkez bankaları, dolar tasarrufu olan gerçek ve tüzel 
kişiler dolar tutmaktan dolayı reel satın alma güçlerini kaybetmiş oluyorlar. Dolardaki 
istikrarsızlık nedeniyle Dünyada dolara karşı tepki birikiyor. 

Son on yıldır bazı Merkez Bankaları dolar yanında Euro ve altın da  tutmaya başladılar. Çin 
Merkez Bankası (PBOC) verilerine göre, Çin'in Döviz rezervi Nisan ayının sonunda 107 milyar 
doları altın olmak üzere toplam 3.1 trilyon dolar oldu. 

1971 ilk petrol krizinde ABD Doların altınla ilişkisini kestiğini açıkladı. O günden beri dolara 
olan güven düşmeye başladı. 1971 yılına kadar bir ons altın 35 dolar idi. 1980 de 800 dolara 
çıktı. Şimdi 1700 dolara kadar çıktı. 2009 krizinden sonra dolara olan güven iyice azaldı. 

Bu paralelde uluslararası platformlarda zaman zaman doların yerini alacak yeni bir dünya 
parası tartışılıyor. 2009 küresel krizine karşı çözüm arayışları nedeni ile de bu konu 2 Nisan 
2009 tarihinde  Londra'da yapılan G-20 toplantısında Dünya Parasal Birliğinin oluşturulması 
üzerinde tartışıldı. Bu tartışmaya göre; IMF parası SDR'nin (Special Drawing Rights-Özel 
çekme hakları) dünya para birimi olması önerildi. 

SDR İMF tarafından çıkarılan uluslar arası bir rezerv para birimidir. Bu para sepetinde; Dolar 
yüzde 41,73, Euro yüzde 30,93, Yuan yüzde 10,92, Japon yeni yüzde 8,33 ve İngiliz sterlini 
yüzde 8,09 oranında paya sahiptir. 

Türkiye'nin özel çekme hakkı 1071 SDR'dir. Dolar olarak 1,5 milyar Dolar kadardır. Eğer 
Türkiye özel çekme hakkını kullanmak isterse, SDR'leri ABD Merkez Bankasına 
devredecek  karşılığında 1,5 milyar dolar çekecektir. Buna karşı IMF aracılığı ile faiz 
ödeyecektir. 

IMF'ye üye ülke sayısı 189'dur. Dünya Para birimi oluşturulursa, IMF Dünya Merkez Bankası 
olacaktır. Ya da yeni bir Dünya Merkez Bankası kurulabilir. Dünya Merkez Bankasının 
sermayesi tüm üye ülkelerin GSYH ile orantılı olarak oluşturulabilir. Dünya parası 
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çıkarılabilir.  Bu yolla gelişmiş ülkelerin  IMF de olduğu gibi dünya para birimini kontrol etme 
ve kullanma imkanları da önlenmiş olur.   

Bu günkü para düzeninde ülkelerin Merkez Bankaları da, milli paranın korunması yanında 
finansal istikrarı da gözetmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle bizim gibi para ikamesi-
dolarizasyon yaşayan ülkelerde merkez bankalarının para ve faiz politikası etkili olamıyor. 

Para ekonominin kan damarlarıdır. Ancak iktisadi bünyenin de sağlam olması gerekir. 1980 
sonrası küreselleşme ile birlikte  Dünya finans tuzağına düştü. Piyasalar  ve hükümetler 
spekülasyona teslim oldu. Gerçekte ülkeler reel ekonomi ile ilgili kararlar ve imkanları da 
tartışmalı ve hükümetler bu alanda işbirliği yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İbrahim Kahveci 

Ekonomi niye etkin değil? 
 
Vatandaş aç...Vatandaş işsiz...Vatandaş geçim derdinde...Vatandaşın tenceresi 
kaynamıyor...  

Bütün bunlara rağmen neden seçmen sandıkta bile tepki göstermiyor?  

Yaklaşık iki aydır bu durum üzerine yazılar yazıyorum.  

Son gözlem fırsatım köyümde oldu.  

Kimse tencereye bakmıyor. Çünkü ülke milli bir beka meselesinde. Kişisel durumdan 
öteye geçiyor ülkenin durumu. 

Mesela 2023 hedeflerini başaramazsak Osmanlı hayali bitermiş. Dünya bize saldırır 
ve ülkemiz yıkılabilirmiş.  

Ama saldıranlar sadece dış güçler değil. Mesela içeride de PKK - FETÖ ekseninde 
tüm muhalefet birleşmiş durumda. Kimisi asıl aktör, kimisi ise yardım ve yataklık 
ediyor.  

Tek çıkış yolu Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek.  

Bunun dışında hiçbir seçenek yok. Ülkemizin içeride ve dışarıda tek kurtuluş yolu 
bu.  

Açlıktan, yoksulluktan intihar edenler bile hain bir planın parçası. Ülkede bunca 
sosyal yardım varken nasıl intihar ederler?  

Onlara acınamaz bile.   

*** 

Evet, tablo kısaca bu. Detaylar elbette var ama hepsi aynı çerçevede.  

Aşırı milliyetçilik hat safhada. Dindarlık ile ülke kurtulmayacak ama milliyetçilik ile 
ülke kurtulacak. Ama ülkeyi ortadan ikiye bölmek bile ülkeyi kurtarıyor onların 
gözlerinde.  



Oysa bu insanlar eskiden merkez seçmen dediğimiz bir kitleydi. Kimi ANAP kimi DYP 
seçmeniydi.  

Oysa şimdi çok daha keskinler.  

Fakirlik diye bir şey olamaz. İki satır okumakta bir şey ifade etmez. Mesela 
FETÖ’nün hedef alarak hapiste yatan A kişisi çok önemli. Ama aynı anda aynı 
FETÖ’nün hedefi olarak hapis yatan B’nin söylediklerinin hiç ama hiç önemi yok.  

Kendilerine birer kurtarıcı bulmuşlar, onların söyledikleri yetiyor.  

Eski AK Partililerin geçmişteki en küçük hataları dahi ezberde. Ama aynı duyarlılığın 
yüzde 1’i Sn Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönüşlerinde olmuyor.  

Mesela eskiden “Devlet, Milletin Millete karşı işlediği suçları affedemez. Devlet 
sadece kendine karşı işlenmiş suçları affedebilir” dedikten sonra tam tersi infaz 
yasası çıkartmak siyasetin gereği olabiliyor.  

Sonra da 44 ayrı suç kaydı olan birinin af ile serbest bırakılmasının ardından bir 
kadını öldürmesi de sıradan bir toplumsal olay olarak kalıyor. 

Tabi benzer sayısız cinayet işlendiğini de belirtelim.  

2023 hedefleri çok önemli ama rakamların bir tanesini bile bilmiyoruz. Şurada 
2023’e geldik nerede ise ama ekonomi 2003’e geriledi. Önemli olan gerçekler değil, 
ne gördüğümüz tabii.  

*** 

Fakirlik ve söylem ile eylem farklılığı birleşince etkisi sıfırlanıyor. Belediyelerin 
yardım kampanyalarının çok acil yasaklanması da bu pazarın önemini gösteriyor.  

Yoksulluğun çocuk sayısını bile düşürdüğü alt gelir grubunun bu davranış hali 
elbette çok derin incelemeyi gerektiriyor. Bu öyle bizim burada birkaç köşe yazısı 
ile geçiştirilecek bir mesele değil.  

Toplumun bu derece realiteden kopması ve bir başka dünya yaşaması örneğini 
Venezuela’da gördük ve görüyoruz. 

Acaba bizim farklılığımız olacak mı çok merak ediyorum. 

 

 

 



 

09 Haziran 2020, SalıBAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Salgın yasaklarının azalmasının bedeli 
trafik kazalarının artması mı olmalıdır? 
 

Koronavirüs salgını dolayısıyla, salgın hastalıklar karşısında canımızı nasıl 

koruyabileceğimizi öğrendik... Özellikle kurallara uymanın önceliği varmış. Yani sosyal 

mesafe denilen ölçüyü geçmeyeceksiniz. Maske takacaksınız. Mümkün olduğunca 

evden sokağa çıkmayacaksınız. Ellerinizi belirli aralıklarla sabunlayıp yıkayacaksınız... 

 

Kurallara uymak 

Bu kurallara bizim toplumun büyük ölçüde uyduğunu ama yasakların süresi uzadıkça 

kuralların da anlamlarını yitirdiklerini görüyoruz. Örneğin cumartesi ve pazar 

günlerindeki sokağa çıkma yasağının tadının ve ölçüsünün kaçtığını Cumhurbaşkanı 

Erdoğan fark etti ve bu yasağı iptal etti. Herhalde aynı şekilde 65 yaşın üzerindekilere 

uygulanan yasakların ve seyahat sınırlamalarının da kaldırılmasının zamanı gelmiştir. 

Çünkü hareketsizlik 65 yaş üzerindekiler için koronavirüsten daha öldürücü olabilir. 

 

Trafik kuralları 

Bir de şu mesele var. Kurallar sade salgın hastalıklar için söz konusu değildir. Örneğin 

sokağa çıkma yasakları kalktıkça, trafikteki hareketlenme dikkati çeker hale geliyor. Ve 

bu arada koronavirüse dayalı ölümlerden korkarken, trafik kazalarından kaynaklanan 

ölümlerin tırmanacağını da görüyoruz. 

 

Cep telefonu yasak 

Bu bakımdan trafik kurallarını yine hatırlamamız gerekiyor. Örneğin araç kullanırken 

aynı anda telefonla konuşmamalıyız. Kaza haberlerinde "Direksiyon hakimiyetini 

kaybetti" şeklindeki ifadenin kaynağında "Cep telefonu ile konuşurken 

uçuruma yuvarlandı" gerçeğinin bulunduğunu bilmeliyiz. Geçen hafta kazaların 

arttığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu da, "Mutlaka kurallara uyalım, hız 

sınırlamalarını zorlamayalım, telefonla konuşmayalım, emniyet kemerini 

mutlaka takalım" demiş. 
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