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Sayısı azalan yerli havyan ırklarının 

hücreleri gen bankalarında 

dondurulup saklanıyor 
Nesli tehlikede olan hayvanların gen kaynaklarının korunması Dünya 

Gıda ve Tarım Organizasyonu tarafından teşvik ediliyor. 

 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen 

Arat, hayvan gen bankalarının özellikle kültür ırklarının baskısı altında sayıları azalan 

yerli ırkları korumak amacıyla kurulduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Arat, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca çevrim içi 

düzenlenen "Hayvan Üretiminde Klonlama Teknolojisi ve Biyo-Bankalar" başlıklı 

panelde, hayvan gen kaynaklarının korunması ve geleceğe taşınması amacıyla 

önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. 

Nesli tükenmiş hayvanların geri getirilmesiyle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalarda 

başarılı olunamadığını anlatan Arat, "Çünkü bunların hücreleri daha öncesinde 

kültüre edilip, dondurulup saklanmamıştı. Şu anki teknoloji ile sadece DNA'dan bir 

canlı klonlanamıyor. Hücresi olması gerekiyor" dedi. 

Nesli tehlikede olan hayvanların gen kaynaklarının korunmasının Dünya Gıda ve 

Tarım Organizasyonu tarafından teşvik edildiğine dikkati çeken Arat, daha önce 
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sadece embriyo ve sperma saklanan gen bankalarında günümüzde hücrelerin de 

saklanmaya başlandığını dile getirdi. 

Arat, bir canlıyı klonlayabilmek için onun daha önceden elde edilmiş hücre kültürüne 

ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ülkemizde de hayvan gen kaynaklarının saklandığı 

ve içerisinde dokuların, genlerin, hücrelerin, embriyo ve spermanın bulunduğu bir gen 

bankası 2012'de tamamlandı. 5 yerli hayvan türüne ait içerisinde bin 350 bireyin 

saklandığı bir banka" diye konuştu. 

Burada yoğun olarak Trakya'da varlığını sürdüren boz ırk cinsinin genlerinin 

saklandığını ve başarılı çalışmalarla bunun klonlandığını ifade eden Arat, şunları 

kaydetti: "Bu bankada dondurduğumuz hücreleri kullandık. Bu ırk gelecekte tamamen 

kaybolursa diye sakladık. İki sene önce dondurduğumuz hücreleri çözdük. Çünkü 

belki 100 sene sonra boz ırk olmayacak diye düşündük. 'Gerçek bir senaryoyu takip 

edelim' dedik. Bu şekilde klon bir hayvan doğdu. Bu teknikle Türkiye'de dünyaya 

gelen ilk klon buzağına 'Efe' adı verilmişti. Dişinin de dört klonu var." 

Arat, klonlamayı TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri projeyle yaptıklarını anlatarak, 

"2010'da doğmuşlardı. Gen bankası ile ilgili saklanan materyallerin gelecekte 

gerçekten kaybolmuş türlerin geriye getirilebildiği kanıtlanmış oldu. Tabii daha sonra 

önemli olan şey bu klonların hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri. Şu anda da 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin çiftliğinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Klonlar 

gayet sağlıklı. Hatta dişi klonlar hala doğum yapmaya devam ediyor" ifadelerini 

kullandı. 
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Taklit ve tağşiş yapan gıda 

işletmesine, yıllık gayrisafi 

gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza 
Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 

1'i kadar ceza verilecek. Kesilecek ceza, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az, 

545 bin 550 liradan fazla olmayacak. 

 
Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi 

gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş 

Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikle, gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ilişkin usul 

ve esaslar belirlendi. 

Buna göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, 

piyasaya arz edilmeyecek. 

Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla 

piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak. 
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Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun 

doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak. 

Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen idari 

yaptırımlar uygulanacak. 

İDARİ PARA CEZASI 

Kanunda öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanacak. 

Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bir 

önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil 

tarihine en yakın mali yılın sonunda kaydedilen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden 

belirlenecek. 

Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri 

tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 

550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para 

cezası uygulanacak. 

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 

milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 

biri oranında idari para cezası kesilecek. 

Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda 

bulunulacak. 

Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya ürün arz eden gıda veya yem 

işletmecileri tarafından bu suçların işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az 

olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i 

oranında idari para cezası uygulanacak. 

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 

milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 

1'i oranında idari para cezası verilecek. 

Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 

milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i 

oranında idari para cezasına hükmedilecek. 

TEKERRÜR HALİNDE KABAHATLER KANUNU HÜKÜMLERİ DEVREYE 

GİRECEK 
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Ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem 

işletmecileri tarafından bu suçun işlenmesi halinde 5 bin 455 liradan az olmamak ve 

545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i 

oranında idari para cezası uygulanacak. Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu 

hükümleri geçerli olacak. 

İdari para cezalarına karşı dava açılması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel 

teşkil etmeyecek. 

Gayrisafi gelirin yüzde 1'i hesaplandığında elde edilen miktarın, belirlenen alt 

sınırların altında kalması halinde, kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde 

kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak uygulanacak. 

İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında yeniden değerleme 

oranında artırılacak. 

Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi 

nedenlerle gayrisafi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil için 

belirlenen alt sınır üzerinden uygulanacak. 
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Patates ve kuru soğanda şimdi de 

fırsatçılar devrede 
Patates ve kuru soğan alımlarının devam ettiği Nevşehir ve Niğde gibi 

illerde hem işçilik hem de servis ücreti fiyatları yüzde 45 ila yüzde 100 

oranında arttı 

 
İRFAN DONAT 

Depolarda çürümeye başlayan, üreticinin alıcı bulmakta zorlandığı ve zarar ettiği kuru 

soğan ve patateste, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kararının ardından bu sefer de 

işçilik ve servis tarafında fırsatçılık yaşanmaya başladı. 

Alımlarının devam ettiği Nevşehir ve Niğde'de hem işçilik hem de servis ücreti 

fiyatları ciddi oranda arttı. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından patates ve kuru soğan alımına yönelik 

açıklama yapılmadan önce bölgede 90 TL civarında olan günlük işçilik ücretleri, 

TMO'nun alımlara başlamasıyla birlikte 130 TL'ye çıktı. Böylece çuvallama, 

ambalajlama ve yükleme işlemlerini kapsayan işçilik maliyeti yüzde 45 arttı. 

Çavuş olarak nitelelen işçi ve servislerden sorumlu kişilerle çalışan birçok üretici, 

bölgede işçi bulma sıkıntısı yaşandığını dile getiriyor. 



19.04.2021 

9 

 

Yine alım öncesi işçileri evlerinden depolara getirip götüren servislerin ücretleri de 

250 TL civarında iken TMO'nun alım kararı sonrası yüzde 100 artarak 500 TL'ye çıktı. 

TMO, üreticilerin 1 TL'ye mal ettiği patatesleri 85 kuruştan alacağını açıklamıştı. 

Ancak işçilik ve diğer giderler düşüldükten sonra çiftçinin kilogram başına eline geçen 

ücret 60 kuruş oldu. 

Üreticinin elinde kalan yemeklik patates ve kuru soğanlar TMO tarafından alındıktan 

sonra, 81 ilde valilikler aracılığıyla Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz 

olarak dağıtılmaya başlandı. 
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IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na 1940 

başvuru geldi 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, COVID-19 salgınının getirdiği 

zorluklara rağmen IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde 

başvurunun geldiğini bildirdi. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 7 Ocak 2021'de 

gerçekleştirdikleri IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim 

sektörü için 45 milyon euroluk hibe paketini üreticilere sunduklarını hatırlattı. 

Pakdemirli, "İşleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon euroolmak üzere toplam 

125 milyon euro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini yetiştiricimize ve 

yatırımcımıza sunduk. Bu hibe paketiyle amacımız kırsalda yeni yatırımların önünü 

açmak, istihdamı artırmak, katma değerli üretimi geliştirmekti." değerlendirmesinde 

bulundu. 

COVID-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na 

beklentilerin üzerinde başvurunun geldiğini ifade eden Pakdemirli, bu kapsamda 

başvuru süreleri tamamlanan 10. Çağrı kapsamında, 101 tedbirinden 172 milyon 

euro, 103 tedbirinden ise 225 milyon euro olmak üzere toplam hibe tutarının 397 

milyon euro olan 1940 proje başvurusu yapıldığını aktardı. 

Özellikle 103 tedbiri için IPARD II’deki en yüksek hibe başvuru tutarına ulaşıldığını 

vurgulayan Pakdemirli, "Pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen IPARD 

programına yönelik büyük talep olmuştur." ifadelerini kullandı. 
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Başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecek 

Pakdemirli başvuruların büyük bir kısmının desteklenebileceği müjdesini vererek 

şunları kaydetti: 

"10. Çağrı bütçesi 125 milyon euro olmakla birlikte, 101 ve 103 tedbirlerinin mevcut 

kullanılabilir bütçeleri toplamı yaklaşık 190 milyon euro olduğundan, değerlendirmeler 

sonucunda uygun bulunan başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecektir." 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, IPARD 10. Başvuru Çağrısı 

kapsamındaki "et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" sektöründen IPARD II 

döneminin rekoru düzeyinde başvuru geldi. 
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Hayvansal mamul ihracatı ilk 

çeyrekte yüzde 12,45 arttı 
Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı bu yılın Ocak-Mart 

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,45 artarak 674 

milyon dolara ulaştı. İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, "Sektörümüz, Türkiye 

genelinde yapılan 50,02 milyar dolarlık toplam ihracattan yüzde 1,5’lik 

pay aldı." dedi. 

 
Hayvansal mamuller sektörünün ihracatına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Su 

Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı 

Müjdat Sezer, tarım sektörü ihracatının yılın ilk üç ayında yüzde 10,1 artışla 6,6 

milyar dolara, sanayi sektörü ihracatının yüzde 15,6 artışla 37,2 milyar dolara ve 

maden sektörü ihracatının yüzde 29,9 artışla 1,2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. 

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün, 2021 Ocak-Mart döneminde 

ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,45 artırarak 674 milyon dolara 

yükselttiğini aktaran Sezer, "Hayvansal mamuller ihracatı yılın ocak-mart döneminde 

bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 12,45 artışla 674 milyon dolar oldu. Su 

ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye geneli 50,02 milyar dolarlık 

ihracatımızda yüzde 1,5’lik pay almıştır. Aynı dönemde İstanbul Su Ürünleri ve 

Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatı ise yüzde 3,8 oranında artış ile 

yaklaşık 190 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Birlik, mart ayında ise 

bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 14,5 artırarak, 66 milyon doların 

üzerinde ihracat yapmıştır." bilgilerini verdi. 

En fazla ihracat 92 milyon dolarla Irak'a 

Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 Ocak-Mart 

döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 alt sektörünü, sırasıyla; 304 milyon 
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dolarla su ürünleri, 136 milyon dolarla kümes hayvanları etleri, 84 milyon dolarla 

yumurta, 80,6 milyon dolarla süt ve süt ürünleri ve 6,3 milyon dolarla tabii bal olarak 

ifade etti. 

Sezer, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği pazarlara ilişkin şu bilgileri verdi: 

"2021 Ocak-Mart döneminde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün en çok 

ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla; 92 milyon dolarla Irak, 57 milyon dolarla 

Rusya, 39 milyon dolarla İtalya, 29 milyon dolarla Almanya, 28 milyon dolarla 

Hollanda oldu. Söz konusu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 içerisinde 

en çok artış gösteren 3 ülke sırasıyla Çin, Rusya ve Umman olmuştur. Aynı 

dönemde, en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 içerisinde en çok azalış gösteren 3 

ülke ise sırasıyla Hollanda, Irak ve Japonya’dır." 

 Türkiye’nin su ürünlerinde AB’nin en büyük tedarikçisi olduğuna değinen Sezer, yine 

su ürünlerinde Japonya’ya önemli ölçüde ihracatın bulunduğunu ve Çin pazarının da 

geçtiğimiz yıl açıldığını kaydetti. 

"Japonya ve Çin’e kanatlı ihracatı başladı" 

Müjdat Sezer, sektörün kalitesi ve teknolojisi ile dünya standartlarının üzerinde üretim 

yaptığını belirterek, "Ülkemizin konumu sayesinde de tüm dünyaya ürünlerimizi 

gönderebileceğimiz imkanlarımız bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Tarım ve Ticaret 

Bakanlığı'mızın destekleri, ihracatçılarımızın gayretleri ile kanatlı ürünleri sektörü 

ihracatımız, geçtiğimiz yıllarda dünyanın en önemli gıda ithalatçısı olan Japonya ve 

Çin’e açılmıştır. Bu sayede kaliteli ve katma değerli ürünlerimiz bu ülkelere 

gönderilmeye başlamıştır." bilgilerini verdi. 

Bu iki ülkeye yapılan ihracatın sektörün toplam ihracat rakamlarındaki etkisinin de 

yavaş yavaş görüleceğini belirten Sezer, "Diğer taraftan, kanatlı ürünleri sektörü için 

önümüzdeki dönemdeki en önemli hedefimiz hemen yanı başımızda olan, geniş 

coğrafyası ve ticaret için güvenli bir kapı olması sebebi ile Avrupa Birliği ülkeleridir. İlk 

olarak bu ülkelerden transit ticaret ihracatımızın açılması, sonrasında ise direkt 

kanatlı ürünleri ihracatı izninin alınması, sektörümüz açısından en önemli hedeftir." 

diye konuştu. 

"Çin pazarının açılmasıyla ihracatta ivme kazandık" 

Müjdat Sezer, yılın ilk üç aylık döneminde sektörü mutlu eden önemli bir gelişme 

yaşandığını bildirdi. Yıl başından bu yana süt ürünlerinde de Çin pazarının açılmış 

olmasının sektörün ihracat performansını büyük ölçüde güçlendireceğini kaydeden 

Sezer, "Süt ürünlerine Çin pazarının açılması ile hızlı bir ihracat ivmesi kazandık. 

Bunu ihracat rakamlarında görüyoruz. Mart ayında 6 bin ton süt ürünleri ihraç ederek 

8 milyon dolar döviz girdisi sağladığımız Çin’e ocak-mart döneminde 17,4 milyon 

dolar değerinde 16,3 bin ton ürün ihraç ettik. Bu rakamlarla birlikte Çin Halk 

Cumhuriyeti süt ürünleri ihracatında en büyük pazarımız oldu." açıklamasını yaptı.  
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Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım 

ödülü 
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, C segmenti SUV modeli ile iF 

Design Award'da ödüle layık görüldü. 

 
TOGG, 2022 yılı son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV 

modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award'da, Türkiye'den 

mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu. 

 

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, TOGG 

tasarım ekibinin 150 bin saatlik çalışması, Pininfarina'nın stratejik ortak olarak iş 

birliği ve Murat Günak'ın yönlendirmesiyle tasarlanan C-SUV, "Profesyonel Konsept" 

kategorisinde ödüle layık görüldü. 

 

Uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954'ten bu yana 

verilen iF Tasarım Ödülleri'nde bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje yarıştı. 

21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesi, dünyanın en iyi tasarımlarını belirlemek için 

kapsamlı bir değerlendirme yaptı. 

 

"ÖZGÜN TASARIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ" 

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, iF 

Design Award'da ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları 

kaydetti: 

 

"Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola 
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çıkarak gerçekleştirdik. Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi 

sayısının 3'e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu 

temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina'nın seçimi sürecinde, yakın zamanda 

Tasarım Lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak'tan 

destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi 

ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli 

bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor." 

 

Verilen bilgiye göre, TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 

5 farklı model üretecek. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i 

ülkemiz ve milletimiz için bir 

şahlanış yılına dönüştüreceğiz 
Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı 

bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatta, sanayi 

üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz." dedi. Erdoğan 

ayrıca, "2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına 

dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı 

Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'nde sözlerine, bugün vefatının 28. yıldönümü olan 

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı yad ederek başladı. 

Özal'ın ülkenin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, 

dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla milletin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçi 

olduğunu dile getiren Erdoğan, "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından 

devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle 

çalışıyoruz. İşte bugün ülkemizin medarı iftiharlarından olan Ilısu projemizin 

etaplarından birini daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerini 

kullandı. 
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Açılışı yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen 

Erdoğan, Batman-Hasankeyf-Gercüs-Midyat yolu üzerinde inşa ettikleri köprüyle 

bölgeye gurur verici bir yatırımı daha kazandırmış olduklarını aktardı. 

Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün 1001 metrelik mesafesiyle ülkenin en uzun 

köprüleri arasında yer aldığını, bölünmüş yol standardında inşa edilen köprüde 

yayalar için de bir geçiş yolunun bulunduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su 

altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in 

yeni merkeziyle olan irtibatını da sağlayacaktır. Açılışını yaptığımız projeyle 

zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman, Mardin ve 

Habur Sınır Kapısı arasındaki irtibatı da sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine 

çarpan etkisi olacaktır." diye konuştu. 

"Yolumuzda kararlılıkla yürüdük" 

Dicle Nehri üzerinde yükselen dev eserin inşasında emeği geçenleri tebrik ederek, 

ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine 

teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir 

yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. 

Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri 

de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü 

tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgemizdeki projelerimizle zorlu arazi şartları yanında bölücü terör 

örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki 

gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi 

uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her 

türlü alçaklığa imza attılar." 

Terör örgütünün, Batmanlı, Mardinli, Hakkarili, Şırnaklı, Diyarbakırlı vatandaşların 

hizmet almaması için her türlü iğrençliği sergilediğini söyleyen Erdoğan, şöyle 

konuştu: 

"Mesela yol yaptık, rızkının peşindeki işçileri katlettiler. Baraj yaptık müteahhitleri 

tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla, hayale gelmedik iftiralar attılar. Okul yaptık, 

çiçeği burnunda, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane, kurs, yurt, 

gençlik merkezi yaptık, ateşe verdiler, yakıp, yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş 

adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Milletimizin vergileriyle alınan belediye 

araçlarını, halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için 

kullandılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajımızın inşa sürecinde 

karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. İçeride bölücü örgütün güdümündeki 

yapıların, dışarıda onların destekçilerinin barajla ilgili yürüttükleri kampanyaları dün 
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gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan gibi, yaptığın işi 

gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde diyerek, yolumuzda kararlılıkla yürüdük. 

Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, eserleri ülkemize 

kazandırarak verdik." 

Erdoğan, Ilısu barajını kötüleme yarışına girenlerin bu dev eser tamamlandığında 

ihtişamı karşısında ezildiklerini kaydetti. 

Erdoğan, yolları, hastaneleri ve havalimanlarını dillerine dolayanların bu yatırımlar 

hizmete sokulduğunda kullanmak için sıraya girdiklerini dile getirerek, "İnşallah 

bundan sonra da aynı sahnelere şahit olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 

Ataların "Hizmet eden izzet bulur" sözünü anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Ülkemizin 

potansiyeline ve gücüne, milletimizin inancı ve azmiyle her şeyin üstesinden 

gelebileceğine yürekten inandık. Böylece cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların 

katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında 

cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 

100 kilometre bölünmüş yol varken biz bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyol 

uzunluğumuzu 3 bin 523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 2002 

yılında 83 adet tünelimiz mevcutken bugün bu sayı 435'e yükseldi. Tünel 

uzunluğumuz 50 kilometreden 595 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 

kilometreden 701 kilometreye ulaştı." 

Erdoğan, demiryollarında ülkeyi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdıklarını 

belirterek, bunun yanında mevcut demiryolu ağının tamamına yakınını sıfırdan 

yapmışçasına yenilediklerini, modernize ettiklerini anlattı. 

Şehirlerin önemli kısmına raylı sistem hatları, metrolar, tramvay hatları 

kazandırdıklarını, havalimanı sayısını 30 ilaveye 56'ya çıkartarak havayolunu halkın 

yolu haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Ulaştırma yatırımları noktasında bugüne kadar 932 milyar lira kaynak kullandık. 

Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere 

hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa'daki 

imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için, üniversite 

eğitimi, iş, aş bulmak için Avrupa'ya Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Allah'a 

hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Artık yabancılar Türkiye'ye 

geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza 

gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her 

yıl yüzbinlerce yabancı, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor." 
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"Koronavirüs salgınıyla mücadele örnek gösteriliyor" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinin hem 

Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek 

gösterildiğini belirterek, sadece son bir yılda toplam 16 bin 160 yataklı sağlık tesisinin 

inşaatını tamamlayarak insanların istifadesine sunduklarını kaydetti. 

"Dünyada 100'a yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde 

biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık." diyen Erdoğan, 2020'yi yüzde 

1,8 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattıklarını vurguladı. 

Erdoğan, Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşların 

bu tablo karşısında rakamlarını düzeltmeye, güncellemeye başladığını dile getirerek, 

şunları kaydetti: 

"Aynı şekilde ihracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. 

Mart ayında ihracatımız geçen yılın mart ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm 

zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 18,9 milyon dolara ulaştı. Elbette 

sıkıntılarımız var ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebebe de 

sahibiz. İnşallah 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış senesine 

dönüştüreceğiz. Bunu da hep olduğu gibi kardeşlikle, dayanışmayla, birlik ve 

beraberlikle başaracağız. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa 

ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz. Rabbim yar ve 

yardımcımız olsun." 
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Kılıçdaroğlu: 128 milyar dolar 

ezberlerini bozdu 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yayınladığı video mesajla gençlere seslenerek, 

"128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın gençler, sizden bir isteğim var. 

Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geleceğiz. Size 

sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa alıp size geri vereceğim." dedi. 

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından 

yayınladığı video mesajla gençlere seslendi. 

Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın gençler, sizden bir isteğim 

var. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geleceğiz. Size sözüm 

söz. Sizden çalınan ne varsa alıp size geri vereceğim." ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çektiği videoda şunları söyledi: 

"Sevgili gençler saat 12'yi geçti. Bu kez size evimin mutfağından sesleniyorum. 

Biliyorum bu paylaşımın altına bir süre sonra troll ordusu saldıracak. Neymiş 

efendim? Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu 

liderlik yapamıyormuş. E haklılar. 128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın gençler, 

sizden bir isteğim var. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara 

geleceğiz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa alıp size geri vereceğim. Çünkü 

ben sizleri çok seviyorum." 
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Yunan-Fransız oyunu tutmadı 

 

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Fransız araştırma gemisi ile Türk kıta 

sahanlığını ihlal etme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ile önlendi. 

YUNAN Deniz Kuvvetleri’ne ait “Elli” fırkateyni refakatindeki Fransız bilimsel 

araştırma gemisi “L’Atalante”, Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde 

bulundu. Ancak Türkiye’nin kararlı tavrı karşısında iki gemi de Türk kıta 

sahanlığından uzaklaştı. 

 

KARŞI NAVTEX 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen perşembe günü Ankara’da iken, 

Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi 260/21 sayılı bir NAVTEX ile (denizcilere 

duyuru) Fransız “L’Atalante” gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu 

Akdeniz’de, Girit Adası’nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını 

açıkladı. Yunan NAVTEX’inde Fransız gemisinin araştırma sahası Girit Adası ile 

Rodos’un güneyi olarak gösterildi. Türkiye derhal 0321/21 sayılı bir karşı NAVTEX 

yayınlayarak, Yunan NAVTEX’in belirtilen deniz sahalarının bir bölümünün Türk kıta 

sahanlığı içinde bulunduğundan, söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin 

Türkiye’ye ait olduğu ve dolayısıyla Yunan NAVTEXin dikkate alınmaması gerektiğini 

duyurdu. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
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Fransız bilimsel araştırma gemisi ‘L’Atalante’ 

 

İZİNSİZ GİRİŞ 

Türkiye’nin NAVTEX’ine rağmen Fransız “L’Atalante” gemisi, Yunan “Elli” 

fırkateyninin refakatinde geçen cumartesi günü Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi. 

Yunan medyasına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni, her iki gemiyi de “Türk kıta 

sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi terk edin” diye uyardı. Fransız araştırma 

gemisinin, uluslararası sularda bulunduğu ve izin alması gerekmediği iddiası durumu 

değiştirmedi. Fransız ve Yunan gemileri bir süre direnseler de daha sonra bölgeden 

uzaklaştı. “L’Atalante”, bilimsel araştırmalarını dün Türk kıta sahanlığı dışında 

sürdürdü. Konuya geniş yer veren Yunan medyası, Fransız gemisinin Yunan kıta 

sahanlığı içinde araştırma yaptığını öne sürdü. “L’Atalante” gemisininin 

mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu da 

belirtildi. 

DENDİAS TANSİYONU DÜŞÜRME ÇABASINDA 

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen perşembe günü düzenlenen ortak 

basın toplantısında, itham ve suçlamaları yüzünden gerilime yol açan Yunanistan 

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine demecinde Ankara ziyaretini 

değerlendirdi. 

‘İYİ BİR ORTAM OLUŞTU’ 

Dendias sebep olduğu gerilimi, “Gerek görüşmelerde, gerek basın toplantısında, iki 

taraf da tavrını ortaya koydu. Ben, Yunanistan’ın zaten bilinen görüşlerini anlattım. 

Farklı anlayış ve yaklaşımın olduğu meseleleri halının altına süpüremeyiz” diyerek 
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geçiştirdi. Demecinde tansiyonu düşürmeye çalışan Dendias şunları söyledi: 

“Görüşmeler sırasında çok iyi bir ortam oluştu. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz ile 

ilgili tavrında bir sertleşme görmedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de 

görüşmemizde olumlu bir ortam vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Yunanistan 

Dışişleri Bakanı’nı kabul etmesinin taşıdığı büyük sembolik önemi kaydett im. 

Çavuşoğlu’nu Atina’ya davet ettim. Bu ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 

Başbakan Kiriakos Miçotakis arasında bir görüşmenin hazırlanmasında katkıda 

bulunabileceğine inanıyorum.” 

 

‘POZİTİF GÜNDEM İMKÂNI’ 

Dendias, Ankara ziyareti hakkında ayrıca “Ziyaretimin amacı, ilk aşamada gerginliğin 

yumuşaması için Türkiye ile bir pozitif gündem (ekonomi ticaret, nakliye, 

telekomünikasyon vs alanları) oluşturma imkânı bulunup bulunmadığını araştırmaktı. 

Böylesi bir yaklaşımla, ikili ilişkilerin aşamalı olarak düzeleceğini ümit ediyoruz” dedi. 

Buna karşın Dendias, önemli anlaşmazlıklarda Yunanistan’ın tavrında herhangi bir 

değişikliğin söz konusu olmadığını da ortaya koydu. Dendias, Türkiye-Libya deniz 

yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası için ise “Bu muhtıra 

geçersizdir. Geçtiğimiz günlerde Bingazi’de Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile 

Salih ile görüştüm. Bana açık bir şekilde Temsilciler Meclisi’nin bu muhtırayı 

onaylamayacağını söyledi” şeklinde konuştu. 

 

ATİNA SİLAHLANMA HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ 

Fransa’ya 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 adet Rafale savaş 

uçağı sipariş veren Yunanistan, aynı tipte 6 uçak daha satın alma niyetinde. Haftalık 

“Proto Thema” gazetesinin manşetten yayınladığı habere göre Yunan hükümeti, 

Fransa’dan alacağı Rafale savaş uçaklarının toplam sayısının 24’e çıkarılması 

ihtimalini inceliyor. Böyle bir durumda Yunanistan, Fransa’ya 800 milyon Euro daha 

ödeyecek. Fransa’ya sipariş edilen toplam 18 adet Rafale’nin maliyeti 1.9 milyar 

Euro. İlki yazınYunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek ve teslim süresi 2023 

sonuna kadar tamamlanacak 18 adet Rafale’nin taşıyacağı silahların maliyeti ise en 

az 400 milyon Euro. Yunanistan, 4 yeni fırkateyn satın alımı ve deniz kuvvetlerindeki 

MEKO tipi 4 fırkateyninin de modernizasyonu için de nihai kararını mayıs sonuna 

kadar verecek. 

Öte yandan Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Kalamata şehrinde bulunan ve 

Yunan Hava Kuvvetleri pilot adaylarının eğitildiği “uçuş eğitim merkezi”nin, 1.3 milyar 

Euro karşılığında, İsrail ELBİT şirketi tarafından “uluslararası uçuş eğitim merkezi”ne 

dönüştürülmesini öngören anlaşma geçen cuma Atina’da imzalandı. 

  

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/fransa
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Yurt dışına kaçıyorlar 
Ekonomik sorunlar ve siyasi gerginlik, Dünya Mutluluk Raporu’nda 93’üncü 

sıradan 104’üncü sıraya gerileyen ülkemizin beyin göçü istatistiklerine de 

yansıdı... 

   

 
Ekonomik sorunlar ve siyasi gerginlik, Dünya Mutluluk Raporu’nda 93’üncü sıradan 

104’üncü sıraya gerileyen ülkemizin beyin göçü istatistiklerine yansıdı. Birleşmiş 

Milletler’in hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu’nda 93’üncü sıradan 104’üncü sıraya 

gerileyen Türkiye’de yurt dışında yaşamak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 

Öte yandan ülkemizde yaşayan her 10 gençten 7’si gelecek planlarını yurt dışına 

göre kuruyor. 

UNESCO verilerine göre Türkiye’den her yıl 50 bin öğrenci yurtdışına okumaya gittiği 

ortaya çıkarken, yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki en başarılı lise öğrencilerinin 

mezun olduktan sonra akademik kariyer için yurt dışını tercih ettiği görülüyor. 

GELİNEN DURUM, GENÇLERİ BEYİN GÖÇÜNE ZORLUYOR 

Türkiye’de her geçen yıl artan beyin göçü oranlarına karşı, yurt dışında yaşama isteği 

de giderek artıyor. Halkın yarısı yurt dışında yaşamak isterken gençlerde bu sayı 

daha da fazla. MAK Danışmanlık ve Yeditepe Üniversitesi tarafından yapılan ve 

ülkemizdeki en kapsamlı gençlik araştırması olarak görülen ‘Gençlik Araştırması’ 

anketinde sorulan ‘Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı 

tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?’ sorusuna gençlerin yüzde 76,2’si ‘evet’ 

cevabını verdi. İşsizlik, ekonomik sorunlar ve siyasi gerginliğe bağlı olarak gelinen 

durum gençleri beyin göçüne zorluyor. 

SÜPER BEYİNLER EĞİTİM İÇİN YURT DIŞINA GİDİYOR 

Beyin göçünün milli ekonomide her yıl en az 200 milyar TL kayba yol açtığı 

belirtilirken, gençler arasındaki yurt dışına gitme isteğinin lise seviyesine kadar indiği 

biliniyor. 
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Milli Gazete’den Onur Şehmus Şahin’in haberine göre; Türkiye’deki süper beyinlerin 

okuduğu önemli liselerde eğitim gören öğrencilerin önemli bir bölümü akademik 

eğitim için yurt dışına gidiyor. Yapılan araştırmaya göre 2019 yılında İstanbul Erkek 

Lisesi mezunlarının yüzde 52,6’sı, Alman Lisesi mezunlarının yüzde 94,7’si ve 

Galatasaray Lisesi mezunlarının da yüzde 32,6’sı akademik eğitim için yurt dışına 

yerleşti. 

GENÇLERİN YÜZDE 76’SI YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR 

İşsizlik, ekonomik sorunlar ve siyasi gerginliğe bağlı olarak gelinen durum, gençleri 

beyin göçüne zorluyor. MAK Danışmanlık ve Yeditepe Üniversitesi, ‘Gençlik 

Araştırması’ anketinde sorulan “Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli 

yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?” sorusuna gençlerin yüzde 

76,2’si ‘evet’ cevabını verdi. 
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Farkında mısınız, tartıştığımız kurum 

Merkez Bankası! 

 

Alaattin AKTAŞ  

19 Nisan 2021 Pazartesi 

✔Merkez Bankası eksi rezervden artıya geçebilir, 128 milyar dolar, hatta daha 

fazlasını biriktirebilir. Bu çok zor da olsa yapılabilir. Ama kaybolan itibarı yerine 

koymak mümkün olabilir mi? 

Bir 128 milyar dolar tartışmasıdır sürüp gidiyor. Bu çerçevede trajikomik gelişmeler 

yaşıyoruz. Asılan afişlerden akla gelmeyecek anlamlar çıkarılıyor, bazı illerde "korona 

önlemleri" kapsamında afiş asılması yasaklanıyor. Tam, güler misin, ağlar mısın, 

durumu yaşanıyor. 

128 milyar dolar iddiası ortaya atıldığında iktidar başlangıçta ne dedi: 

"128 milyar Hazine'nin Merkez Bankası'nın kasasında duruyor." 

Daha sonra kasada durduğu söylenen paranın nerelere harcandığı kalem kalem(!) 

açıklandı. Gerçi bu harcama kalemlerinin çoğu için Merkez Bankası'nın döviz vermesi 

gerekmiyordu ama neyse... 

Bu bilgilendirme(!) zihinlerde tazeliğini korurken bu sefer en başta açıklama yapması 

gereken Merkez Bankası bir adım attı ve bu dövizin bir şekilde satıldığını kabul etti.  

İktidar önce "Bu döviz kasada duruyor" dedi, ardından belli ki "Bu satışı ancak şöyle 

izah edebiliriz" mantığıyla yola çıkılarak kullanım kalemleri sıralandı, ardından başka 

bir açıklama... 

Peki muhalefet konuya nasıl yaklaştı? Başlangıçta "128 milyar dolar nerede" diye 

soruldu, tamam. Ama sonrasında bu soruyu desteklemek adına tümüyle yanlış bir 

yaklaşım sergilendi: 
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"128 milyar dolarla (örneğin) şu kadar köprü yapılırdı, şu kadar iş sahası açılırdı, şu 

kadar işsize destek verilirdi, şu kadar esnafa ödeme yapılırdı...". 

Ne yani 128 milyar dolar kayıp mı olmuştu ki, çalınmış mıydı ki, yanmış mıydı ki "Bu 

para var olsaydı şunlar şunlar yapılır" deniliyordu. İktidar, "Bu para yok olmadı ki, 

bakın şuraya şuraya harcandı" dediğinde muhalefetin bu iddiası havada kalacaktı, 

kaldı da nitekim. Muhalefet, "Bu para yok oldu" anlamına gelecek benzetmesiyle bir 

anlamda kazdığı kuyuya düştü. 

128 milyar konusuna iktidar ve muhalefetin yaklaşımı böyle. Ancak biz bir hakkımızı 

saklı tutuyoruz. Merkez Bankası'nın bu dövizi kullanma biçimi, uygulanan yöntem, 

işlemin mevzuata uygun olup olmadığı tümüyle ayrı ve bu yönlere daha sonra detaylı 

olarak değineceğiz, o hakkımız saklı. 

 Sorun 128 milyardan çok daha büyük!  

Değerli okurlar, sorun çok büyük. Sorun öyle 128 milyar dolarla karşılaştırılamayacak, 

parayla ölçülemeyecek kadar büyük. 

Bakar mısınız, Türkiye günlerdir, hatta birkaç aydır görünürde 128 milyar doları ama 

aslında Merkez Bankası'nı tartışıyor. 

O Merkez Bankası ki, devletle iç içe ama devletten ayrı ve bağımsız çalışmak üzere 

kurulmuş bir kurum. 

Merkez Bankası'nın adı niye "Türkiye Cumhuriyeti" değil de "Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası" sanıyorsunuz! 

Gelin bu konuda Merkez Bankası'nın yıllar önce ne söylediğine bakalım. Bu 

söylenenler yeni değil, köşemizde 13 Kasım 2014 tarihinde yer vermişiz... 

Amaç, bağımsızlığa vurgu 

"Merkez Bankası, 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı ile Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası unvanı altında özel hukuk tüzel kişiliğine sahip ve özel sermayenin 

de katıldığı bir anonim ortaklık olarak kurulmuştur. Bu düzenlemeyle devletten ayrı ve 

bağımsız olduğu hususuna özel bir önem verilmiştir. Bu amaç çerçevesinde bankanın 

kuruluş kanunu tasarısında adı Cumhuriyet Merkez Bankası olarak öngörülmüşken, 

TBMM Komisyonu'nda uluslararası ilişkiler de düşünülerek Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası olarak değiştirilmiş; bankanın bağımsızlığını vurgulama amacı 

güdülerek Türkiye Cumhuriyeti ibaresine ve kısaltılmış şekli olan T.C.'ye özellikle yer 

verilmemiştir. Kanun koyucu tarafından, bankanın devlete ait bir kuruluş; bir kamu 

kuruluşu olduğu izlenimi vereceği endişesiyle bundan özenle kaçınılmıştır. 
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Halen yürürlükte bulunan 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanununun 1. maddesinde de, bankanın anonim şirket ve özel hukuk tüzel kişiliği ile 

unvanı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak aynı şekilde korunmuştur." 

Bağımsızlıktan ne anlamalı? 

Bakar mısınız, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, 1930'da Merkez Bankası'nı 

oluştururken bağımsızlık ilkesine zarar vermemesi için nelere dikkat etmişler... Belli ki 

bir tek harf için saatlerce, belki de günlerce kafa yormuşlar... Aradan 91 yıl geçmiş, 

biz şimdi nelerle uğraşıyoruz. 

"Faiz indirmiyor, laf dinlemiyor" diye başkanı görevden alıyoruz, peş peşe başkan 

değiştiriyoruz, şimdi de tutup Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervini bir 

şekilde satıyoruz. 

 “Demek ki 128 milyar dolar rezervimiz varmış” avuntusu  

Şimdi 128 milyarın usule uygun olmayan bir şekilde arka kapıdan dolanarak 

satıldığının örtülü biçimde kabul edilmesiyle birlikte bunu savunmaya çalışanlar bir 

avuntu yaratma peşinde: 

"128 milyar dolar satıldı, tamam; ama bak rezerv yok diyordunuz, en azından bu 

kadar rezerve sahip olduğumuz ortaya çıktı." 

Buna iki türlü cevap vermek mümkün: 

Birincisi, diyelim 128 milyar vardı, bir bürokrat dostumun ifadesiyle dededen babadan 

içinde 128 milyar dolar olan bir kasa kaldı. İyi de o para harcandı ve şimdi 40-50 

milyar dolar borçlusun. 128 milyarı harcadığın gibi bir de üstüne borçlu duruma 

düştün. Ne yaptın bu kadar parayı? 

İkincisi ve doğru olanı ise şu: Bir ücretli düşünün, aylık geliri 2.500 lira. Bu parayı da 

her ay harcıyor, zaten ancak yetiyor. Bu kişinin cebine bir yılda 30 bin lira giriyor. 

Şimdi bu kişiye yıl sonunda "Şu 30 bin liranın hesabını ver" dediğinizde o kişinin yılın 

herhangi bir günü 30 bin liraya sahip olduğu anlamı çıkar mı, böyle mantık olur mu? 

Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 128 milyarı da klasik havuz problemlerine benziyor. 

Bir borudan giren para havuzda biriktirilmedi, diğer borudan akıtıldı gitti. 
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Abdulkadir Selvi 

Yunanistan’ın çifte provokasyonu 

19 Nisan 2021 

Türkiye’nin diyalog çabalarına rağmen Yunanistan’ın provokasyonları bitmiyor. 

Hatırlarsanız Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan günü 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısında kışkırtıcı açıklamalar 

yapmıştı. Yunanistan’ın eşzamanlı olarak Fransız bayraklı bir araştırma 

gemisini Akdeniz’de bizim kıta sahanlığımızda olan bir alana soktuğu ortaya 

çıktı. Türkiye’nin kararlılığı sonucunda Yunanistan’ın araştırma gemisi Deniz 

Kuvvetleri’mize bağlı unsurların yakın takibi altında kıta sahanlığımızdan 

çıkarıldı. 

Fransız bayraklı Yunan araştırma gemisi kıta sahanlığımızı terk edip Girit’in 

doğusuna çekilene kadar gemilerimiz tarafından yakından takip edildi. Böylece 

Yunanistan’ın bir oldu bitti yapmasına izin verilmedi. Yunanistan ve Fransa’nın 

Ankara büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması bekleniyor. 

DENDIAS’IN TAVRI 

Yunan bakan Dendias densizlik yaptı. Aslında onun adı Dendias yazılır ama densiz 

diye okunur. Çünkü Yunanistan’ın yaptığı kışkırtmalara rağmen Dendias’a, Ankara’da 

hak ettiğinden öte ev sahipliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul 

edildi. Erdoğan görüşmede Dendias’a, “Aramıza başkalarını sokmayalım, Avrupa 

Birliği, şu, bu, bunlar girmesin. Biz iki komşu ülke ve tarihi itibarıyla da çok 

farklı yaklaşımları olan, sıcak ilişkileri olan iki ülkeyiz” dediğini ifade etti. 

 

MİÇOTAKİS İLE BİRLİKTE Mİ PLANLADILAR 

Ankara üst düzeyde kabul ettiği Yunanistan’a diyalog zeminlerini sonuna kadar açtı. 

Buna rağmen Dendias krizi tercih etti. Gerçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hak 

ettiği yanıtı verdi. Üstelik, basına kapalı toplantıda Yunan heyetinin “Medya önünde 

tartışma yaratacak ifadeler kullanmayalım” önerisine rağmen. Bu durum akıllara 

şu soru işaretini getirdi. Bu kriz planlı bir strateji miydi, Türkiye’ye gelmeden önce 

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Dendias bunu birlikte planlamışlar mıydı? 

 

EŞZAMANLI KRİZ 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın gerilimi tırmandırıcı tavrının spontane gelişen bir 

durum olmadığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Dendias’ı Ankara’ya gönderen 

Yunanistan’ın, aynı gün Fransız bayraklı araştırma gemisini Akdeniz’de bizim kıta 

sahanlığımıza sokmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Belli ki Atina eşzamanlı bir 

kriz planlamış. Türkiye’nin kararlılığı üzerine Yunanistan’ın Fransız bayraklı araştırma 

gemisi geldiği gibi gitti. Girit Adası’nın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Ama bu 

durum Atina’nın diyalog değil, kriz yanlısı olduğunu ortaya koydu. Hem de çifte kriz. 

Hem de eşzamanlı kriz. 

 

15 NİSAN’DA BİLDİRDİ 

Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ankara’da resmi temaslarda bulunduğu 15 Nisan 

Perşembe günü Yunanistan, Fransız bayraklı araştırma gemisinin 17-18 Nisan’da 

Rodos Adası’nın güneyine, Girit’in ise doğusuna gelecek şekilde hidrolojik çalışmalar 

yapacağını bildiriyor. 

 

TÜRK KITA SAHANLIĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ 

Yunanistan’ın Fransız bayraklı gemiyle araştırma yapacağını ilan ettiği koordinatlar 

incelenince, bu alanın Türk kıta sahanlığının içinde olduğu tespit ediliyor. 

YUNANİSTAN VE FRANSA UYARILDI 

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan’a nota veriliyor. Fransa 

Büyükelçiliği nezdinde girişimlerde bulunuluyor. Yunanistan’ın oldu bitti çabalarına 

karşı diplomatik yönden girişim sürdürülürken aynı zamanda Deniz Kuvvetleri’ne 

bağlı unsurlarımız da araştırma gemisini yakından takip etmek üzere bölgeye sevk 

ediliyor. Yunanistan’ın Fransız bayraklı araştırma gemisi, deniz unsurlarımız 

tarafından yakın takibe alınıyor. 

UYARIMIZA RAĞMEN GİRİŞ YAPTI 

Türkiye’nin diplomatik yönden sorunun çözümü için gösterdiği çabaya rağmen 17 

Nisan Cumartesi günü ise Yunanistan adına araştırma yapacak olan Fransız bayraklı 

gemi kıta sahanlığımız içindeki bölgeye giriş yapıyor. Yunanistan’ın araştırma gemisi 

öğle saatlerinde uyarılıp, kıta sahanlığımızı terk etmesi isteniyor. Ancak Fransız 

bayraklı gemiden olumlu yanıt alınamıyor. Bunun üzerine Akdeniz’in doğusuna doğru 

ilerlemeye devam eden araştırma gemisine yönelik ikazların dozu artırılıyor. Daha 

fazla ilerleyemeyeceğini gören araştırma gemisi araştırma faaliyetlerini durdurduğunu 

bildirdikten sonra gemilerimizin yakın takibi altında kıta sahanlığımızın dışına çıkıyor. 

Girit’in doğusuna çekiliyor. 

BİR YUNAN-FRANSIZ OYUNU 

Bu olay yeni bir Yunan-Fransız ortak yapımı bir provokasyondan başka bir şey değil. 

Amaç Türkiye’yi krizi tırmandıran ülke konumuna sokmak. Ama Türkiye, Miçotakis-

Macron’un birlikte hazırladığı tuzağa düşmüyor, hem de kararlılığını göstererek kıta 

sahanlığımız içine giren araştırma gemisinin çıkmasını sağlıyor. 

 

TÜRKİYE-AB SORUNUNA DÖNÜŞTÜRME ÇABASI 
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ankara’daki provokatif açıklamalarında 

dikkati çeken en önemli unsurlardan biri Türkiye ile Avrupa Birliği’ni karşı karşıya 

getirme çabasıydı. Yunanistan başından beri iki ülke arasındaki sorunları Türk-Yunan 

sorunu olmaktan çıkarıp, Türkiye-AB gerilimine dönüştürme çabası içinde. 

Yunanistan’ın Akdeniz’deki bu provokasyonu ise bize krizin planlı olduğunu gösterdi. 

 

KRİZ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ 

1- Dendias’ın neden olduğu kriz Atina’da planlanmış. 

2- Dendias Türkiye’ye diyalog için değil, kriz çıkarmak için gelmiş. 

3- Yunanistan aynı gün Fransız bayraklı araştırma gemisi ile Akdeniz’de 

provokasyona girişmiş. 

 

TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI OYUNU BOZDU 

Türkiye, büyük devletlere yakışan bir şekilde diplomatik girişimleriyle ve deniz 

unsurlarımızın gösterdiği kararlılıkla Yunanistan’ın oldu bitti yapmasına izin vermedi. 

Fransız bayraklı araştırma gemisi kıta sahanlığımızı terk etmek zorunda kaldı.  

Türkiye, bu tavrıyla başından beri diyalog, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası 

hukuktan yana olduğunu gösterdi. Ama Yunanistan her defasında, “oldu bitti”lerle 

kriz çıkarma peşinde oldu. 

Ama bir kez daha Türkiye kararlı tavrıyla Yunanistan’ın oldu bitti yapmasına izin 

vermeyeceğini gösterdi. 

CENEVRE’YE MESAJ 

Yunanistan’ın Dendias’la Ankara’da, araştırma gemisi ile Akdeniz’de eşzamanlı 

olarak kriz çıkarma çabasının bir nedeni 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de 

yapılacak olan Kıbrıs gündemli toplantı olabilir mi? Doğrusu insanın aklına gelmiyor 

değil çünkü Birleşmiş Milletler, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de Kıbrıs Rum 

ve Türk tarafları ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi bir araya 

getirecek. 
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19 Nisan 2021, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Prens Philip’in cenaze töreninde 
Kraliçe’nin acısı yüzüne vurmuştu 
 

94 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşında vefat eden 73 yıllık eşi Prens Philip'in 

cenaze törenini televizyondan izlerken, duygulandım. Saltanatı lağvedip cumhuriyete 

geçen bir ülkenin insanı olarak, şaşırdım da... Bir cumhuriyet çocuğu olan beni, 

krallıkla yönetilen ülkedeki bir cenaze töreni nasıl oluyor da etkiliyordu? 

 

Acıklı sahne 

Birincisi, 73 yıllık eşinden ayrılan 94 yaşındaki bir kadının duyduğu ıstırabını, 

Kraliçe'nin cenaze törenindeki görüntüsü yansıtıyordu. Törenin dinsel bölümünün yer 

aldığı kilisede, Kraliçe tek başına siyah giysileri ve siyah şapkası ile oturmuştu. 

Yanındaki el çantasında Prens Philip'in mendili ile birlikte çektirdikleri fotoğraflar 

varmış. 

 

Aile birlikte... 

Cenaze töreninde Prens Philip'in dört çocuğu ve torunları siyah giysiler giymişler, 

uygun adımla tabutun arkasından yürüyorlardı. Askeri birlikler müthiş bir disiplin 

içinde töreni gerçekleştiriyorlardı. Sonuçta yüzlerce yıllık bir birikimi müthiş bir 

görkemli havada yansıtıyorlardı. Prens Harry'nin eşi Megan'ı Amerika'da bırakıp 

törene katılması da kayda değer bir olaydı. Bu Amerikalı gelinin Kraliyet 

ailesine attığı laf bombası üzücüydü. Bereket Harry törene katıldı. Böylece 

hanedandaki yara bir ölçüde onarıldı. 

 

Ailenin acısı 

2'inci Dünya Savaşı'nı zaferle bitiren ama daha sonra siyasi ve ekonomik krizlerle 

çalkalanan bu geleneklerine bağlı ülkenin hanedanı, Prensess Diana'nın Prens 

Charles'dan ayrılması ve ölümü ile sarsılmıştı. Prens Philip'in cenazesi bu aileyi 

kendine getirdi. 

Kraliçe'ye ve tüm aileye başsağlığı diliyorum. 

 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/prensess-diana
https://www.sabah.com.tr/haberleri/prens-charles
https://www.sabah.com.tr/haberleri/prens-charles
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true

