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Tarım Kredi yem üretim kapasitesini 
artırıyor 

Tarım Kredi Yem AŞ, 2019 yılını 1,1 milyon ton karma hayvan 
yemi üretimiyle tamamlamasının ardından, İzmir-Tire ve Şanlıurfa 

fabrikalarının devreye alınması, Sakarya fabrikasının da 
revizyonuyla kapasitesini 1,8 milyon tona yükseltecek. 

 
09 Mayıs 2020 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA 

muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın Tarım Kredi Yem AŞ için atılım yılı olacağını 

söyledi. 

Şirketin geçen yılki performansı ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini değerlendiren 

Poyraz, "Tarım Kredi Yem AŞ geçen yıl 1,1 milyon ton yem üretimi gerçekleştirdi. Bu 

yıl Sakarya fabrikasının revizyonuyla ilave 40 bin ton, İzmir-Tire ve Şanlıurfa 

fabrikalarının devreye alınmasıyla ilave 480 bin ton kapasite artışı sağlanarak, toplam 

kapasitemiz 1,8 milyon ton olacak. Ayrıca Kütahya fabrikasının 8 bin tonluk çelik silo 

yatırımı, Elazığ'a 2 bin 400 metreküplük yatay depo yatırımı, Balıkesir'e bakım 

atölyesi yatırımı ile başkentte Ankara Üniversitesi Teknokent içinde yer alan Ar-Ge 

yatırımlarının tamamlanması planlanıyor. Toplam 156 milyon lira tutarındaki tüm bu 

yatırımlar yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak." diye konuştu. 



Yatırımları planlanan, yılda 240'ar bin ton kapasiteli Erzurum ve Kırklareli 

fabrikalarının da devreye alınmasıyla yem üretim kapasitesinin 2,2 milyon tona 

ulaşacağı bilgisini veren Poyraz, böylece, Tarım Kredi Yem AŞ'nin 2023 yılında 

kapasitesini iki katına çıkarmış olacağını dile getirdi. 

Tarım Kredi Yem bu yıl 371 bin ton ürün alacak 

Tarım Kredi'nin ortaklarına sağladığı önemli hizmetlerden birinin de ortak ürün 

alımları olduğuna işaret eden Poyraz, "Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 2019'da 254 bin 

ton ürün alımı yaparken, bu yıl miktarı 371 bin tona çıkarmayı planlamıştır. Böylece 

ortak ürünün ham madde içindeki payı yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30'lara çıkmış 

olacaktır." ifadelerini kullandı. 

2019'da kanatlı yemlerini Tarım Kredi'nin ortaklarına sunan Tarım Kredi Yem AŞ'nin 

ürün yelpazesini balık yemlerini de ilave ederek genişleteceğini dile getiren Poyraz, 

ayrıca Tarım Kredi ortaklarının ürünlerinin katma değerli bir şekilde son kullanıcılarla 

buluşması ve ithal ikamenin sağlanması amacıyla buzağı maması, bebek maması ve 

süt ürünleri üretimine yönelik yatırımların da planlandığını bildirdi. 

"Yemde fiyatları aşağı çektik" 

Fiyatların artışa geçtiği kış aylarında yemde indirim yaptıklarını söyleyen Poyraz, "Biz 

bu dönemde fiyatları indirince diğer fabrikalar da bize eşlik etti. Ayrıca üretimde 

kullanılması için çiftçimizden arpa, buğday ve mısır almaktayız. Bu yıl çiftçimizden 

300 milyon liralık hububat aldık." dedi. 

Poyraz, çiftçinin ürününü piyasa fiyatlarının üzerinde alıp, piyasanın altında yem 

olarak satışa sunduklarını belirterek, diğer ürünlerde olduğu gibi yemde de üretici ve 

çiftçi arasında köprü olmaya devam edeceklerini dile getirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇİĞ SÜT DESTEĞİ İÇİN UYULMASI 
GEREKEN ESASLAR BELİRLENDİ 

 

Çiğ süt üreticilerine verilecek desteklere ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetenin 9 Mayıs Cumartesi 

günlü sayısında yayınlandı. Buna göre, ürünlerini süt işletme tesisine 
satan, birlik ve kooperatif gibi üretici örgütüne üye olan çiftçilere destek 

verilecek. Destek, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek 

sütüne, üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne 
verilecek. Destek miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dönemler için 

belirleyeceği destek tutarı üzerinden verilecek. Çiğ süt üreticileri, 
ürünlerini süt ürünlerine dönüştürerek Et ve Süt Kurumu’na (ESK) 

satmaları halinde bu ürünleri için de destek alabilecek. Bakanlık Süt Kayıt 
Sistemi’ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere de satış yapabilecek. Bu 

satışı fatura veya müstahsil makbuzu ile belgeleyecekler. Karar 1 Ocak’tan 
geçerli olarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak’tan sonra yapılan uygun satışlar için 

desteklere başvurulabilecek. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 ilin kredisi mevduatını aştı 
Tasarruf Türkiye için hep sıkıntılı bir veri. Tasarruflar ya kayıtdışı 

gerçekleşiyor ya da nakit ihtiyacı için tasarruflarda bozulma yaşanıyor. 
Henüz koronavirüs salgının ağır etkilerinin yaşanmadığı 2020 yılının ilk 

çeyreğinde de bu gelenek değişmedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) Fintürk verileri de tasarruf oranındaki geliştirilmesi 

gereken sonuçları ortaya koyuyor. Fintürk verilerine göre Türkiye’de 
sadece 3 ilin kredi tasarruf mevduatı oranı 100’ün altında. Yani tasarruf 

mevduatları kullanılan kredilerden daha yüksek. Geriye kalan 78 ilde kredi 
mevduat oranı yüzde 100’ü aşıyor. Tasarruf mevduatı oranı kredilerinden 

yüksek olan üç il ise Tunceli, Aksaray ve Isparta. 
 

BDDK, yılın ilk çeyreği için illere göre bankacılık istatistiklerinin yer 
aldığı Fintürk verilerini açıkladı. Türkiye’de bankacılık sektörünün kredi 

mevduat oranı Mart 2020 itibariyle yüzde 109.32. Fintürk verileri bazı 

illerde bu oranın 2-3 katına ulaştığını ortaya koyuyor. Kredilerin tasarruf 
mevduatı oranında ise işler biraz daha kötüleşiyor. 

 
Kredi mevduat oranı 100’ün altında 11 il var 

Fintürk verilerine göre 11 ilin kredi mevduat oranı yüzde 100’ün altında. 
Bu iller Tunceli, Aksaray, Isparta, Zonguldak, Nevşehir, Erzincan, Muğla, 

Uşak, Bingöl, Eskişehir ve Yalova. Türkiye’de mevduatların büyük 
çoğunluğunu kapsayan İstanbul’da da oran Türkiye ortalamasının altında 

ve yüzde 100,11 seviyesinde. Ancak illerin büyük çoğunluğunda oran 
yüzde 100’ün oldukça üstünde seyrediyor. Siirt’te kredi mevduat oranı 

yüzde 342,13. Yani bu ilde mevduatın neredeyse 4.5 katı kredi kullanımı 
olmuş. Erzurum’da oran yüzde 264,85, Kahramanmaraş’ta yüzde 233,91, 

Bilecik’te yüzde 231,46, Gaziantep’te yüzde 230,11. 
 

Kredi tasarruf mevduatı oranında ise sadece 3 il yüzde 100’ün altında. 

Kredi tasarruf mevduatı oranı en yüksek olan illerin başında ise yine yüzde 
493 ile Siirt geliyor. Tasarruf mevduatının 6 katına varan bir kredi 

kullanımı var ilde. 
 

Kredi mevduat oranlarına rağmen 2020 yılının ilk çeyreğinde 
mevduatlardaki artış da dikkat çekici. TL mevduatını en fazla arttıran ile 

yüzde 21 ile Bitlis, onu yine yüzde 21 ile Elazığ izliyor. Kredi mevduat 
oranı en yüksek ile olan Siirt’te TL mevduatları ilk çeyrekte geçen yılın son 

çeyreğine göre yüzde 17,69 artış göstermiş. TL mevduatı en az artan iller 
ise yüzde 0,93 ile Karabük, yüzde 2,80 ile Artvin ve yüzde 3,09 ile Muğla. 

 
Döviz mevduat hesaplarında da yükseliş sürdü. DTH mevduatını en 

fazla artıran illerin başında yüzde 15,65 ile Çankırı geliyor. Bu ile yüzde 
14,92 ile Amasya, yüzde 14,02 ile Çanakkale izliyor. DTH mevduatını en 

az artıran iller ise sırasıyla yüzde 1,66 ile Diyarbakır, yüzde 3,25 ile 

Mardin, yüzde 4,16 ile Ağrı. 



Bakan Pekcan'dan "yerel para" ile 
ticaret vurgusu 

Ticaret Bakanı Pekcan, "Merkez bankalarının parasal 
genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde 

görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz 
önüne alarak ulusal para birimleri üzerinden ticarete daha fazla 

ağırlık vermemiz gerekiyor" dedi. 

 
10 Mayıs 2020 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen 13. İstişare Kurulu 

toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansa Pekcan'ın yanı sıra Türkiye 

İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail 

Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf 

ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, MÜSİAD Başkanı 

Abdurrahman Kaan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Müteahhitler Birliği 

Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın katıldı. 

Salgın döneminde 3'üncü kez gerçekleştirilen istişare kurulu toplantısında, yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) salgının ticarete etkilerinin yanı sıra salgından çıkış sürecinde 

atılması gereken adımlar ele alındı. 



Pekcan, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen 

Kovid-19'un ticaret üzerindeki olumsuz etkisinden Türk iş insanının dinamizmi ve iş 

azmi ile çok hızlı bir ivmelenme ile çıkacaklarına inandıklarını bildirdi. 

Belli başlı Asya ülkeleri ve Çin'in toparlanma sürecine girdiğine işaret eden Pekcan, 

şunları kaydetti: 

"Belki ihracatımızı öncelikle bu bölgelere kaydırabiliriz. Bu ülkeler şu anda normal 

aktivitelerine devam ediyor. Bütün ülkeler içlerine kapandıkları bir süreçten geçiyor. 

Dolayısıyla muhataplarımızla temaslarımızda her seviyede, her zamankinden daha 

sık bir şekilde bir araya gelmemiz lazım. Onlarla sürekli irtibat halinde olup bu 

pazarlardaki yerimizi sağlamlaştırmalı, çözüm odaklı çalışarak ortak yaklaşımlar ve 

süreçler geliştirmeliyiz. Taleplerin ötelendiği bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyada 

insanların eve kapandıklarında nasıl bir tatil özlemi varsa, insanların normale dönme 

özlemi de var. Tabii bu süreçten mali yapıları ve üretim fonksiyonları bozulmayan 

şirketler çok daha hızlı bir şekilde ayağa kalacak, oluşacak talebe çok daha hızlı 

dönüş yapacaklar." 

"Yeni fırsat ve talepler ticarete dönüşecek" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar 

Kalkanı Paketi ile firmaların, işletmelerin ve esnafın bu süreçten en az hasarla 

çıkması yönünde önemli tedbirler alındığına dikkati çeken Pekcan, şu 

değerlendirmelerde bulundu: 

"Umuyoruz ki dünyadaki toparlanma ile Türkiye'nin daha hızlı bir toparlanma sürecine 

girerek yeni fırsat ve talepleri ticarete dönüştürme imkanı olacak. Dış ticaretimizdeki 

toparlanmanın gücünü ve hızını artırmak için de yurt dışındaki yeni dinamikleri, 

fırsatları iyi değerlendirmek ve bunları iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede 

pazar ve ürün çeşitlendirmesine de gitmemiz gerekecek." 

Pekcan, önümüzdeki dönemde Türkiye için önemli bir hedefin de Gümrük Birliği 

anlaşmasının güncellenmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Koronavirüs ile Avrupa'da kırılganlıklar çok ciddi şekilde hissedilmeye başlandı. 

Avrupa Birliği ekonomik anlamda yeni açılımlar yapma gereğini duyacak. Belki 

yatırımlarda, üretimde biraz daha içe dönecekler ancak tedarik zincirlerinde alternatif 

arayışına ve mümkün olduğu kadar da güvenilir, öngörülebilir, yakın tedarikçileri 

tercih etme eğiliminde olacaklar. Temmuz ayında Almanya’nın dönem başkanlığı 

başlayacak. Normalleşme faaliyetlerinden biri de Gümrük Birliği’nin güncelleşmesi 

süreci ile ilgili çalışmalarımıza devam etmek ve müzakere sürecini resmen başlatmak 

olacak. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın (STK) söz konusu sürece aktif 

katılımları, muhataplarını bu sürece dahil etmeleri ve Türkiye’nin yanında yer 

almalarını temin etmeleri bizlerin önünü açacak ve çok yardımcı olacak. Biz bakanlık 



olarak STK’lerimizin yanınızdayız. Her türlü desteğimizle, çabamızla ve diğer 

bakanlıklarla ilişkilerde mümkün olan ölçüde taleplerinizin takipçisi oluyoruz." 

Temassız ticaret uygulamasına değinen Pekcan, bu dönemin demir yolunun etkin 

kullanımı için bir açılım süreci olduğunu, yeni model lojistik alternatiflerinin çalışılması 

ve nakliyelerin ucuzlaması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti. 

"Yerel para birimleriyle ticarete ağırlık verilmeli" 

Pekcan, üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birinin de yerel para birimleri ile 

ticaretin önünü açmak olduğunu dile getirerek, "Merkez bankalarının parasal 

genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek 

değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak ulusal para birimleri 

üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için biz kamu olarak 

gerekli çalışmaları yapacağız ancak özel sektör olarak sizlerden de destek 

bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yabancılar Türk varlıklarından hızla 

çıktı: 8.4 milyarı alıp gittiler 
06:00 - 11 Mayıs 2020 

 
Sıcak para olarak da tanımlanan yabancı portföy yatırımlarından tarihte görülmemiş hızda 

çıkış yaşanıyor. Yabancılar dört ayda 8.4 milyar doları bulan menkul kıymet varlıklarını satıp 

nakde çevirerek Türkiye piyasalarından çıktı. 

Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının resmi olarak 11 Mart'ta açıklandığı göz önünde 

bulundurulduğunda yabancı sermaye çıkışının yılbaşında başlaması dikkat çekiyor. Hisse 

senetleri, bono ve devlet tahvillerinden ocak ayında 878.9 milyon dolar, şubatta 2.4 milyar 

dolar, martta 3 milyar dolar, nisanda ise 1.9 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı yaşandı. Bu 

dört ayda hisse senetlerinden 2.9 milyar dolar, devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) 5.5 

milyar dolar yabancı sermaye çıkışı oldu. 

YÜZDE 87'Sİ ÇEKİP GİTTİ 

Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistikleri ne göre, yurtdışında yerleşik kişiler 

portföylerindeki tahvil ve hisse senetlerinde 18 hafta boyunca kesintisiz satış yapıldı. Neticede 

yabancı yatırımcının elindeki bono ve devlet tahvili stoku 30 Nisan itibarıyla 8 milyar 394 

milyon dolara kadar geriledi. Sene başında yabancı DİBS stoku 15.4 milyar dolardı. Yılbaşında 

yüzde 10.4 olan devlet tahvillerindeki yabancı payı ise yüzde 5.7'ye kadar gerilemiş oldu. 

2012'DE ZİRVEDEYDİ 

Hisse senetleri ve devlet tahvillerine rekor yabancı sermaye girişi 22.8 milyar dolarla 2012 

yılında gerçekleşmişti. 2012'de yabancı yatırımcının portföyünde 70.7 milyar dolar piyasa 

değerinde hisse senedi, 61.9 milyar dolar değerinde ise devlet tahvili stoku vardı. Sekiz yılda 

yabancıların bono ve devlet tahvili portföyünün yüzde 87'si kaçıp gitti. 



146.5 milyar dolarlık Hazine tahvili 

Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistiklerine göre, 30 Nisan itibarıyla piyasa 

değeri 146.5 milyar dolar olan devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku bulunuyor. 

DİBS stokunun 138.1 milyar doları yerlilerin, 8.3 milyar doları ise yabancıların 

portföyünde. 

Yabancı bankalarda 4 milyar dolar piyasa değerinde, yurtiçi bankaların yurtdışı 

şubelerinde ise 529.5 milyon dolar piyasa değerinde bono ve devlet tahvili stoku var. 

Kalan 3 milyar 856 milyon dolar piyasa değerindeki devlet tahvili ise banka dışı 

yabancı yatırımcıya ait. Yabancı gerçek kişilerin yani bireylerin ellerinde ise 34.9 

milyon dolarlık devlet tahvili bulunuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Manipülasyona karşı 

koymaya devam edeceğiz’ 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali 

Akben, manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam 

edeceklerini belirtti. 

 

AA’nın sorularını yanıtlayan Akben şunları söyledi: 

 

“Geçtiğimiz hafta, Londra merkezli üç yabancı banka, Türk bankalarından döviz satın 

almış, ancak alınan döviz karşılığında ödemesi gereken TL’yi zamanında 

ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Temerrüt halindeyken dahi açığa TL satıp döviz 

almaya devam eden yabancı bankalar olmuştur. 

Yaşanan temerrüt ile işlemlerin karşı tarafında yer alan bankalara ve finansal istikrara 

zarar verme riskine karşı tedbir alma gereği doğmuştur. Elinde TL olmadığı halde, 

açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

yabancı bankalara Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak 

getirdik. 

Kurul kararının ardından, söz konusu yabancı bankaların yükümlülüklerini yerine 

getirdiği takdirde işlem yasağının kaldırılması hususu değerlendirmeye alınabilir. Bu 

üç bankanın taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediği ile ilgili 

inceleme ve soruşturmalar devam edecek ve sonuçlandırılacaktır.” 

Habere kısıtlama yok 

‘Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında’ yönetmelik 

hakkında da konuşan Akben, “Mevzuatta yanıltıcı haber ve yorumlarla ilgili başka 

düzenlemeler bulunmakla beraber, söz konusu BDDK yönetmeliğinin muhatabı 

manipülatif bankacılık işlemleridir. Kurumumuzun finans piyasasıyla ilgili haber ve 

analize dayalı yorum yapılmasını kısıtlayıcı veya engelleyici bir amacı yoktur” dedi. 

 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/bddk
https://uzmanpara.milliyet.com.tr/doviz-kurlari/
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Dolar haftaya böyle başladı 

 
11.05.2020 08:44 

 
Dolar/TL 7,10 civarında işlem görürken piyasa bugün saat 10:00'da TÜİK'in açıklayacağı 
işsizlik verilerine odaklandı. Şubat dönemi işsizlik verisi önemli bir kısmı karantinada geçen 
mart ayı rakamları da barındıracak. 

Dolar/TL yeni haftaya 7,10 civarında başlarken piyasa işsizlik rakamlarını takip edecek. Şubat 
dönemi (ocak-şubat-mart) işsizlik rakamları mart ayının verisini de kapsayacak. 

Böylece korona virüsünün işsizlik üzerindeki etkisini de bir miktar da olsa resmi verilere 
yansımış olacak. 15 Nisan 2020 tarihinde işten çıkarma resmi olarak yasaklanmıştı. 

Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 
toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. 

ABD’DE İŞSİZLİK TARİHİ SEVİYELERDE 

Amerika'da Maliye Bakanı Steven Mnuchin, işsizlik oranının azalmadan önce muhtemelen 
daha kötüye gideceğini belirtti. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, işsizliğin 
düşmeye başlamadan önce Mayıs ayında yüzde 20 civarına çıkmasının muhtemel olduğunu 
bildirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markalar AVM'lerle yol ayrımında 
AYD’nin mayıs ayında kira alınmaması yönündeki tavsiye kararı, 

kimi AVM’ler tarafından kredi borçları gibi giderler gerekçe 
gösterilerek uygulanmayacak. Markalar ise bu noktada 

tazminatsız çıkış hakkı istiyor. Hatta birçok markanın, e-ticaret ve 
cadde mağazaları seçeneğine yöneldiği belirtiliyor. 

 
11 Mayıs 2020 

İSTANBUL - Koronavirüs salgını, birçok sektörde taşları yerinden oynattı. Bu 

sektörlerden biri de perakende sektörü. Salgın döneminde e-ticaret hacmi ve 

alışkanlığının artmasının yanı sıra AVM’lerin kira konusundaki tutumu, markaların 

farklı alternatiflere yönelmesine yol açtı. Burada e-ticaret ve bulaşma riskinin 

AVM’lere göre daha az olduğu cadde mağazaları öne çıkan seçenekler arasında yer 

aldı. Türkiye’de AVM’ler bugün itibariyle hizmet vermeye başlıyor. Türkiye’de 

faaliyette olan 436 AVM’yi temsil eden Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin 

(AYD), ‘kiracılardan mayıs ayı için bir kira bedeli tahsil etmeyin, izleyen aylarda ise 

markalara destek verin’ tavsiyesine rağmen birçok AVM, kredi gibi ödemelerini 

gerekçe göstererek kira almaya devam edeceğini belirtti. Markalar ise bu durumda 

tazminatsız çıkış hakkı istedi ve şimdiden farklı alternatiflere bakmaya başladı. 

Dünyada da benzer bir durum söz konusu. Benzer nedenler ile ABD’de 2021 sonuna 

kadar AVM’lerde yer alan mağazaların yarıdan fazlasının kapanacağı belirtilirken 



UPS tarafından yapılan başka bir açıklamada ise, 2025 sonuna kadar 100 bin 

mağazanın kalıcı olarak kapanacağına dikkat çekildi. 

Kiralara ilişkin üç seçenek 

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, mayıs ayı sonrası devam eden aylara yönelik planlanan 

kira desteği için üç formül oluşturduklarını belirterek bu üç formülü şöyle açıkladı: 

1) Cirolara bakarak her ay belli oranda kira indirimi yapmak. 

2) Aynı aya ilişkin geçen sene ile cirosunu karşılaştırarak ne kadar düşüş varsa o 

oranda kira indirimi yapmak. 

3) Ciro artı sabit kira anlaşması varsa, belli bir dönem için sabit kiranın alınmaması. 

“Eşit olmayanlara eşitlik kuralını uygularsanız en büyük adaletsizliği yaparsınız” diyen 

Altaş, “Her AVM kendi durumunu değerlendirip buna göre kira konusunu çözecektir” 

diye konuştu. Altaş kendi AVM’sinde de mayısta kira almayacağını ve izleyen aylarda 

ise kira konusunda destek vermeye devam edeceklerini belirtti. 

Bünyesindeki 10 AVM ile Türkiye'nin en deneyimli yatırımcılarından Torunlar Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, "Perakendeci ile AVM yönetimleri ortak akıl ile 

sorunlarını çözer" dedi. Torunlar, "Hem güvenliği hem de temiz yapısı ve havası ile 

AVM'ler caddelerden daha güvenli, sağlıklıdır" diye konuştu. 

5 AVM sahibi Keleşoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş ise, “Ben 

AVM’lerin mayıs ayında açılmasına karşıyım ama herkes açarsa biz de açarız. 

Açıldıktan sonra da kiralarımızı almayı düşünüyoruz. Tavsiye kararı verilmesi kolay 

ama borcu olan onlarca AVM var” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 



Alaattin AKTAŞ 

11 Mayıs 2020 

Yabancılar gitsin demek kolay, ama 
ya giderlerse... 
Yabancıların portföy yatırımlarındaki satış hızlandıkça bu durumu 

umursamayan ve "Giderlerse gitsinler" diyenler artıyor. Bu kadar basit mi, 

yabancılar böylesine kısa sürede böylesine yüklü miktarda satış yapınca 

ekonomi kur cephesinde fena halde sarsılıyor. 

Yabancının dövizine ihtiyacımız kalmazsa tabii ki onlara kapıyı rahatlıkla 

gösterebiliriz; ama şimdi öyle bir olanağımız yok. Hem Bakan Albayrak geçen 

hafta uluslararası yatırımcılarla hal hatır sormak için bir araya gelmedi, değil 

mi... 

Yurtdışında yerleşikler, yani kısaca yabancı yatırımcılar bu yıl Türkiye'deki varlıklarını 

rekor düzeyde azaltıp çıkıyorlar ve biz de bunu sık sık köşemize taşıyoruz. Daha 

önce de birkaç kez vurguladığımız gibi çıkış yalnızca Türkiye'den değil; bizim 

durumumuzdaki her ülke için geçerli. Menkul kıymetler elden çıkarılıyor ve klasik 

ifadeyle güvenli limanlara doğru yelken açılıyor. Dönem, riski en aza indirme dönemi 

çünkü. 

Yabancı yatırımcı hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedini sattığında eline 

geçen Türk Lirası'nı yurtdışına götüremeyeceğine göre bu parayı dövize çevirmek 

istiyor ve bir döviz talebi yaratmış, böylece kurun yükselmesine de yol açmış oluyor. 

Yabancı yatırımcılar bu yıl Türkiye'den zaten çıkma eğilimindeydiler; ilk iki buçuk 

ayda da belirgin bir çıkış yaşanmıştı; korona bu eğilimi daha da güçlendirdi. Yılın ilk 

dört ayındaki toplam çıkış 8.4 milyar doları buldu. Bunun bir rekor olduğunu 

köşemizde 8 Mayıs'ta yazmıştık. 

Kur artışının etkisi henüz hissedilmedi 

 

Şimdi biz yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıktığını yazdıkça bazı okurlar galiba bu 

durumdan kişisel olarak çok zarara uğradığımızı ve dolayısıyla üzüldüğümüzü 



düşünüyor. 

 

Yabancı yatırımcının döviz getirmesi ya da götürmesi bunları yazan okurları ne kadar 

etkiliyorsa, bizi de ancak o kadar etkiliyor. Ne bir eksik, ne bir fazla! 

 

Yabancıların Türkiye'de yatırım yapması ya da buradaki yatırımlarını sona erdirmesi 

bizi de ancak be ancak herkes kadar etkiliyor. 

 

Biz yabancıların çıktığını yazdıkça, bu "Aman yabancı gitmesin" dediğimiz şeklinde 

algılanıyor. Aslında doğru algılanıyor; biz yabancının Türkiye'den gitmemesini, en 

azından böylesine kısa sürede böylesine yüklü satışlar yaparak gitmemesini istiyoruz 

tabii ki. 

 

Dört ayda 8.4 milyar dolar çıkarılınca kur yükseliyor çünkü. Kurdaki bu yükselmenin 

etkisini henüz hissetmiş değiliz. Ekonomik aktivite çok yavaşlamış, tüketim neredeyse 

durmuş, fiyatlar pek artmıyor; oysa gün gelecek eğer kurda bir geri dönüş olmazsa bu 

artışın acısı fena halde çıkacak. 

 

Yok eğer hala "Kur artışından bana ne" diyebilen varsa, onların yolu açık olsun! 

Giderlerse gitsinler demek kolay 

 

Zaman zaman daha sık dile getirilen bir görüş var: 

 

"Yabancı defolsun gitsin, bize ne faydası var, zaten onlar çıkarları için geliyor, 

dünyada kazanamadığı faizi burada kazanıp gidiyor..." 

 

Ya ne için geleceklerdi? "Elimizde fazla para var, Türkiye'nin de ihtiyacı var, şu 

ülkeye yardım olsun" mu diyeceklerdi? 

 

Siz paranızı bankaya yatırmak istediğinizde banka banka dolaşıp en yüksek faizi 

vereni aramıyor musunuz? 

 

Siz evinize herhangi bir eşya alacağınızda en ucuzunu bulmak için uğraşmıyor 

musunuz? 

 

Yabancı yatırımcı da Türkiye'ye ya da herhangi bir ülkeye yatırıma niyetleniyorsa 

tabii ki orada ne kazanacağına ve hukuki anlamda sorun yaşayıp yaşamayacağına 

bakar. 

 

Siz uluslararası yatırım yapan biri olsanız, Afrika'da hukuk sistemi tam oturmamış bir 



ülkeyi mi tercih edersiniz, yoksa hukuk sistemine tam güvendiğiniz gelişmiş bir ülkeyi 

mi? (Bu benzetmeyi "Türkiye bir Afrika ülkesi mi" diye yorumlayacakların da yolu açık 

olsun!) 

"Defolup" giderlerse ne olur? 

 

Yabancı yatırımcıya kapıyı göstermek kolay. 

 

Tek bir şartla; onun getirdiği dövize artık ihtiyacımız yoksa... 

 

Yabancı yatırımcı Türkiye'ye temel olarak üç yolla gelir: 

 

Bir; portföy yatırımı yaparak, yani hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi alarak. 

 

İki; doğrudan yatırım yaparak. 

 

Üç; borç vererek. 

 

Bunlardan en çok tercih edileni kuşkusuz doğrudan yatırımlardır. Bir yabancı firma 

gelir Türkiye'de fabrika kurar, şube açar, gayrimenkul alır ya da kurulu bir fabrikaya 

ortak olur. Bu durumdaki bir yatırımın sahibi öyle bugün canını sıkan bir durum olursa 

yarın gitmez, gidemez. Dolayısıyla bu yatırımların gerçekleşmesi de zordur. 

 

Bizim son dönemde sık sık sözünü ettiğimiz portföy yatırımlarıdır. Bu verileri zaten 

haftalık bazda izlemek mümkün. Başta da söyledik, dört ayda hisse senedi ve DİBS 

satışı yoluyla Türkiye'den tam 8.4 milyar dolar çıkarılmıştır ve bu büyük bir tutardır. 

 

Türkiye borç bulma konusunda sorun yaşamaz. Yaşamaz ama borç bulabilmenin 

maliyeti her zaman aynı olmaz. Ülke riskli görülmeye başlanırsa, ki şimdi öyle, 

alınacak borcun maliyeti de çok yükselir. Bazı tartışmaları tırmandırmak iç siyasette 

çok işe yarayabilir de bunun yurtdışı borçlanmada bir maliyeti olur. Yoksa Türkiye 

mutlaka borç bulur. Ama önemli olan borcu örneğin yüzde 2-3 faizle değil de yüzde 6-

7 faizle buluyor olmanızdır. 

 

Evet, yabancılar "defolup giderlerse ne olur", bunu düşünmek gerekir. 

 

Türkiye dışarıdan kaynak bulmak zorunda mı, evet. Öyleyse bu dövizi getirmekte 

olanlara öyle kolay kolay kapı gösterilemez. 

 

Birileri ya hisse senedi ve iç borçlanma senedi alıp döviz getirecek ya gelip 

Türkiye'de kalıcı yatırım yapacak ya da bize borç verecek. 



 

Bunların hiçbiri gerçekleşmezse ne olacak? 

 

Nereden döviz bulacağız ya da bulabilecek miyiz? 

 

"Eskiden döviz mi vardı, daha az dövizle idare edebiliriz" diyebilen? Yok değil mi... 

 

İki yakamızı bir araya getirebilir, döviz gelirimizle giderimizi dengeleyebilirsek sorun 

yok. Ama bu dengelenmeyi kısa sürede sağlayabilmemiz pek mümkün görünmüyor. 

Öyleyse? 

 

Döviz olmazsa petrolü, doğalgazı, sanayinin ihtiyaç duyduğu ara malı, makineyi, tıbbi 

cihazları neyle ithal edeceğiz. 

 

Dövizi bir şekilde bulduk, ithalatı yaptık; ama dolar örneğin 6 lirayken yapılan ithalatla 

dolar 7 lirayken yapılan ithalatın yurtiçinde fiyatlara etki etmeyeceğini söyleyebilen 

var mı? 

 

Ne dersiniz, kovalım mı şu yabancıları, defolup gitsinler mi, o zaman çıkaracak 

mısınız yastık altındaki dövizleri... 

 

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha birkaç gün önce uluslararası 

yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Albayrak bu 

görüşmeyi hal hatır sormak için yapmadı değil mi; yatırımcılara Türkiye ekonomisini 

anlattı ve özünde yatırıma davet etmiş oldu. 

 

Bir düşünün, sizin kovmaya niyetlendiğiniz bu yatırımcıları Albayrak niye davet ediyor 

acaba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abdulkadir Selvi 
aselvi@hurriyet.com.tr 

Erdoğan hangi senaryoya çalışıyor? 

Bu başlığı görüp aklınıza hemen erken seçim ya da kabine değişikliği gelmesin. 
Anlatacağım. Çünkü bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı bir çalışmanın 
içinde olduğu yönünde haberler alıyorum. 

Yakın çevresinden kimle konuşsam, Erdoğan’ın çok yoğun olduğunu 

söylüyor. Erdoğan’ın geleceğe hazırlandığı söyleniyor ama bu tahmin ettiğiniz gibi 

iç siyasetle ilgili bir konu değil. Tam aksine, Cumhurbaşkanı’nın bir süredir kriz 

sonrasına dönük senaryolar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Çünkü kriz sonrası 

dünyayı büyük bir değişim bekliyor. Erdoğan, “Artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacak” diyerek buna işaret etmişti. Dünya yeniden şekillendirilirken bizim de o 

masada bir sandalyemizin olması gerekiyor. Bunun farkında olan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir Türkiye’yi kriz sonrasına hazırlayan 

senaryolar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bunun ilk işareti, İletişim Başkanı  Fahrettin 

Altun’un attığı bir tweet’te gizliydi. Altun, “Salgın sonrası kurulacak olan yeni 

dünyanın küresel gücü olma yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz” diyordu. 

Bu konuda biraz daha ayrıntı almaya çalıştım. 

 

YENİ SÜRECİN PERSPEKTİFİ 

Yapılan çalışmalara dönük perspektifi aktarmak için “Bir yandan koronavirüsle 

mücadele ederken, diğer yandan da salgın sonrasına yönelik hazırlıklarımız 

devletin her kademesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir titizlikle 

devam etti. Salgınla elde ettiğimiz başarının devamı için büyük bir gayret sarf 

ediyoruz” değerlendirmesini yansıtmak istiyorum. 

Koronavirüs sonrası dünyanın dinamikleri farklı olacak. Aktaracağım ikinci 

değerlendirme ise Türkiye’nin bunun farkında olduğunu göstermesi açısından 

önemli. “Cumhurbaşkanımızın, ‘Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü 

değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21’inci asrı 

Türk asrı haline getireceğiz’ sözlerini ilke edindiğimiz ve bunun için durmaksızın 

çalıştığımız günlerden geçiyoruz” deniliyor. 

Krizden çıkış süreci, en az koronavirüsle mücadele süreci kadar önemli olacak. 

Çünkü ya bu kriz bizi yönetecek ya da biz krizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kolları 

sıvayıp buna hazırlık yaptığı söyleniyor. 

 

BAHÇELİ HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTI 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir tweet attı. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
mailto:aselvi@hurriyet.com.tr
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/


“Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur” dedi. 

Twitter bilgeleri harekete geçti. Cumhur ittifakı bozuluyor diye heyecanlananı mı 

ararsın, erken seçim için tarih ilan edeni mi... Laf aramızda, sadece Twitter 

kâhinleri coşmamış. Muhalefet cephesinde de bir heyecan dalgasına yol açmış.  

Peki Semih Yalçın bu tweet’i niye atmış? 

Duyduğuma göre Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker üzerinden ülkücülere yönelik 

saldırılar yapılınca “Ülkücüleri savunalım, onların sahipsiz olmadığını 

gösterelim” diye harekete geçmiş, Necip Fazıl’dan ve Alparslan Türkeş’ten 

ülkücülük tariflerini paylaşmış. 

Ancak onlara dikkat eden olmamış. Ne zaman ki içinde üç hilal/iktidar olan 

paylaşım gelmiş, birilerinin hevesleri kabarmış. 

Ne zaman ki Bahçeli’den ‘Cumhur İttifakı’na ve Berat Albayrak’a güçlü destek 

geldi. Bu kez de ters köşe oldular. Bir kez daha hevesleri kursaklarında kaldı. 

‘Cumhur ittifakı’ dağılacak diye beklerken, tam aksine güven tazeledi.  

 

ÖZAL’DAN ERDOĞAN’A 

ÖZAL tonton bir başbakandı. Askılı pantolonu, gözlüklerinin altından cin gibi bakan 

gözleriyle muhalefete çatar, “Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile 

yetişemez” derdi. Gerçekten bir zihniyet devrimini gerçekleştirmişti. Erdoğan o 

cümleyi “Bunların hayalleri bile bizim fiillerimize ulaşamaz” diye kullanmayı tercih 

ediyor. 

Şehir hastanelerini yaparken aleyhinde kampanyalar düzenlediler. Seçim 

döneminde insanların kafasını karıştırdılar. Koronavirüs salgını sırasında gördük ki 

iyi ki şehir hastanelerini yapmışız. Sadece şehir hastaneleri değil, iyi ki sağlığa 

yatırım yapmışız. Böylece kaç can kurtarıldı... ABD’de ve Avrupa’da sağlık 

sisteminin çöktüğü bir dönemde, dünyanın süper gücünün maske bulmakta 

zorlandığı bir dönemde bizim sağlık sistemimiz ayakta kaldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Sancaktepe ve Yeşilköy’de yapılan sahra 

hastanelerini ziyaret etti. Bu ikinci teftişi. Hastanelerin bayramdan sonra açılması 

için çaba gösteriyor. Geçmişte şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi iki hastane 

için rahatsız olmaya başladılar. Efendim ne gereği varmış... Ne gereği 

olduğunu Erdoğan dün açıkladı. Sağlık turizminde kullanılacağını 

söyledi. “Cleveland’a gidiyorlardı, bundan sonra İstanbul’a gidecekler” dedi. Her iki 

hastanenin özellikle de havalimanının yanına inşa edildiğini anlattı.  “Yurtdışından 

gelenler uçakla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra 

uğurlayacağız” dedi. 

Adana’da fuar alanının paravanlarla bölünüp hastane görünümüne sokulmasından 

heyecanlanırlar da sağlık turizmine açık iki yeni hastanenin rekor bir sürede 

yapılacak olmasına kulp takmaya kalkarlar. Ülkenizle gurur duyun. Bu o kadar zor 

mu? 



 

İbrahim Kahveci 
YAZARIN SAYFASI 
Milli Dava Hesabı 
43 

Temel atılırken (2011): Kur 1,80 ve maliyet 6 milyar dolar. Kurdele kesilirken 
(2019): Kur 5,50 ve maliyet 11 milyar dolar 

İstanbul-İzmir Otoyolu için verilen rakamlardı bunlar. Proje TL bazında 10,8 milyar 
liradan 60,5 milyar liraya, dolar bazında da 6 milyar dolardan 11 milyar dolara 
yükselmiş.  

Bakınız kur artışı nedeniyle TL bazında maliyet artışı normaldir. Zaten anılan 
dönemde %120 genel fiyatlar artmış. Aynı dönemde de kur yüzde 205 artış 
göstermiş. Çok ama çok basit bir hesap ile proje maliyetinin kur+enflasyon 
ortalaması kadar arttığını kabul edebiliriz. O rakamda 28,3 milyar TL eder. Dolar 
bazında da 5,2 milyar dolara düşer.  

Yani kur çok arttığı için proje Türkiye’de yapıldığından bütün maliyetler dolarla 
ödenmediği için TL bazında da artar ama kur bazında düşer. 

Ama temel atılırken Binali Yıldırım 6 milyar dolar dedi 

Kurdeleyi keserken Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 milyar dolar ilan etti.  

*** 

Hazine Garantili Müteahhitlerimizce yapılan köprüler ve otoyollar en fazla 3 yıl 
içinde garantileri doldurur dediler. Ama her yıl Hazinenin ödemesi arttıkça artıyor.  

Bu projeler yapılırken ülkeye yabancılar dahil oluk oluk para akıyor, kasalar dolup 
taşıyordu: Ama tam da o günlerde ‘para yok’ diye Hazine Garantili bir avuç 
Müteahhitlere bu projeleri yaptırdılar.  

Şimdi ise zaten büyük bir ekonomik buhranda girdiğimiz salgın hastalık günlerinde 
dahi bu müteahhitlere milyarlarca lira ödenecek parayı buluyorlar.  

O zaman soralım: O para bolluğunda “Para yok” kim demişti? Ve şimdi yabancıdan 
zırnık yokken ve kasada da para kalmazken BU HAZİNE GARANTİLİ MÜTEAHHİTLERE 
MİLYARLARCA LİRAYI KİM ÖDÜYOR? 

https://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-kahveci
https://www.karar.com/milli-dava-hesabi-1562305#yorum


*** 

Evet, yabancılardan bize zırnık yok.  

Çünkü hesaplarımız belli değil. Bakınız hukuk adalet demokrasi vs bunlar 
‘kapitalistler’ için çok önemli şeyler değildir. Ama hesapların düzgün mü; malına 
canına bir ‘hal’ getirir misin? Üç kuruş dediğini sonra 30 kuruşa çıkartır mısın? Ya da 
tam tersini...  

Hesap işidir ticaret. Hesapların sağlam ve dürüst olmalı. 

Mesela Çin çok demokrat ve insan hakları ile mi çekti yabancı sermayeyi. Veya şu 
anda darbeci SİSİ’nin MISIR’ı...  Evet, evet Mısır bile bizden daha çok yabancı 
sermaye çekmeye başladı. 

Parası da Lira’dan daha istikrarlı hale geldi.  

Burada kilit mesele hesapların düzgünlüğüdür.  

*** 

2+2=4 ve 2*2=4 formülünü daha önce vermiştim.  

Bu taban çarpımın daha büyük olduğu ilkesi ile bu eşit sonucu kabul edemez. 
Burada bilim - ilim vs ne varsa iflas eder ve cahillik yobazlığı kabul görür.  

Bunu neden söyledim? Kurların artışı için ne gerekiyorsa yaptık: Dış ticareti 
dengelemeden faizleri hızla indirdik. Bağımsız Merkez Bankası Başkanını da “Söz 
dinlemiyor” diye görevden aldık vs vs...  

Ve kurlar yükselmeye başladı.  

Pat diye “Londra’dan saldırıyorlar” dediler.  

2 yıl önce de “Dubai’den saldırıyorlar” demişlerdi.  

Aylarca yazdım “Bu yanlışlarınızı örtmek için hangi yabancı düşman ilan 
edeceksiniz?” diye.  

Londra ama nasıl Londra... Hazine Garantili Müteahhitlerimizin TAHKİMLERİNİ 
Londra’ya bağlayan bunlar zaten. O nedenle şimdi “Bir Kısım Londra” diyorlar.  

Kim nasıl inanırsa artık.  

Nasılsa ‘Ay’a 4 şeritli yol yapıyoruz’ desek inanacak bir taban olduktan sonra...  

Not: Bir Parti ülke yönetiminde seçmen tabanına saygı göstererek mesela daha 
makul algı operasyonlarına girebilir. Bu kadar net ve kesin sonuçlu teorilerle en 
azından seçmen tabanını sorgusuz sualsiz kabul etmemelidir.  



*** 

Tabanın ‘dava’ olarak gördüğü süreçlerde tavanın ‘para’ olarak düşündüğüne çok 
rastladık. Bakınız son işlemlere... 

Ortalıkta salgın var. Bir çok ülke statlar, fuar alanlarını vs sahra hastanesine 
döndürdü. Biz ise Atatürk Havalimanının iki pistini iptal edecek şekilde hemen 
oracığa sahra hastanesi kuruyoruz.  

Tabi ki devlet yapmıyor. Bir Hazine Garantili Müteahhit yapıyor.  

Bu kadroların aklına başka ne gelirdi?  

THY’nin eski iki YK Başkanı da açıklıyor: Zaten boş binalar var, Airport otel var. 
Havalandırması dahil bütün sistem salgın hastalıkta sahra hastanesi olacak şekilde 
hazır. Ama yok biz illa pistlerin dibine hastane yaparak oracıktaki arsayı da bir 
güzel kapatıyoruz. 

İstanbul’da deprem olup 3. havalimanı olmazsa kurtarıcı olacaktı Atatürk 
Havalimanı hani.  

Kısaca bir dava var ama hesabı ne kadar bilen yok. Çünkü hesaplayanlar o kadar 
alengirli iş yapıyorlar ki, faturayı hep Millet ödüyor. Millet ise “Aç kalırız 
yedirmeyiz” havası ile bakalım bu 

Ülkenin temel direklerinin çöküşünü daha ne kadar izleyecek? 
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Takvimdeki hiçbir gün “Anneler Günü” gibi 
etkileyici değildir 
 

Takvimlere işlenmiş bazı günler vardır. Bunları genellikle Amerikan tüketim 

endüstrisi üretir. O günlerde sözü edilenlere hediyeler alınır ve mağazaların 

ciroları artırılır. 

 

Anneler Günü 

Ancak takvimlerde hiç yazılı olmasalar bile "Anneler Günü" her insanın 

bilincinde kazılıdır. Kimse kendisini dünyaya getiren ve yaşı yetinceye kadar 

kendi canı dahil her şeyini paylaşan o varlığa sevgisiz kalamaz. Dünkü pazar 

günü de Anneler Günü olduğu için, bütün evlatlar çeşitli şekillerde annelerine 

karşı duydukları sevgiyi çeşitli şekillerde seslendirdiler. 

 

Sonsuz sevgi 

Tabii ki ben de annemi çok sevdim. Yaşadığı sürece bu sevgimi ona defalarca 

duyurdum. Ama biliyordum ki, o beni de kardeşlerimi de bizden kat kat daha 

fazla seviyordu. Dilerim sonsuzluğa uzanan zamanda onunla hepimiz yine 

buluşuruz ve çevremizdeki gariplikleri birlikte yine kahkahalarla yorumlarız. 

 

Kubalı'nın şiiri 

Anne sevgisini ve anneye duyulan özlemi en iyi seslendirenlerden birinin Hukuk 

Fakültesi'ndeki Anayasa hocamız Prof. Hüseyin Nail Kubalı olduğunu 

öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Bu Anneler Günü vesilesiyle Prof. 

Kubalı'nın "Anam" şiirini yeniden hatırlatıyorum: 

 

Anam anam ah anam 

Nasıl gittin vah anam 

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


Sana vakitsiz kıydı 

Bu nasıl Allah anam 

Solan bir güz gülüsün 

Sevilen bir ölüsün 

Kara toprakta değil 

Gönlümde gömülüsün 

Bağın ne gülü kaldı 

Ne de bülbülü kaldı 

Yavrun böyle anasız 

Boynu bükülü kaldı 

Ana başa taç imiş 

Her derde ilaç imiş 

Bir evlat pir olsa da 

Anaya muhtaç imiş. 

 


