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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
25 Eylül 2020 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

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

3007) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

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

3008) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

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

3009) 

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve 

Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

3010) 

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3011) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün 

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3012) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3013) 

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 
–– 20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi 

Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI 
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu 

Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 

13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Karar (Karar Sayısı: 3015) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 3016) 

–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-13.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200925-13.htm
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Kırsal kalkınmaya 35 milyon TL 
destek 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal 

Kalkınma Programı (IPARD-II) çerçevesinde destek almaya hak kazanan 

34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi. 

 

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, IPARD-II destekleri 8. Başvuru Çağrısı 4. Grup 

sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. 

IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 

(TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak 

yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Tarım 

ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt 

ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk 

hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama 

yatırımlarına destek veriyoruz. Avrupa Birliği standartlarında üretim ve işleme 

tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile 50 arasında hibe desteği 

sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Pakdemirli, TKDK'nin uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019'da 

yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4. Grup 

sonuçlarının belli olduğuna dikkati çekerek, "Açıklanan 34 projeye 35 milyon lira hibe 
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desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde 90 milyon lira tutarında yatırımın hayata 

geçirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Projelerden 14'ü meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını 

kapsıyor 

Öte yandan, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki 

varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 10'u süt işleme tesisi ve 

süt toplama merkezi, 6'sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1'i kanatlı eti işleme ve 

kesimhane, 3'ü su ürünleri işleme yatırımı, 14'ü de meyve-sebze işleme ve soğuk 

hava deposu yatırımlarını kapsıyor. 

Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinden kamuoyuna 

açıklandı. 

  



25.09.2020 

5 

 

Türkşeker, Sözleşmeli Tarım Modeli 
ile sera domatesi yetiştirecek 
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), hayata geçirdiği "Seracılıkta 

Sözleşmeli Tarım Modeli" ile seracılık alanında faaliyet gösteren çiftçilere 

destek olacak. Model kapsamında 250 bin ton sera domatesi 

yetiştirilmesi hedefleniyor. 

 

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 

desteği ile pancar dışı ürünlerde sözleşmeli tarım yapan şirket, Türkiye'de bir ilke 

imza atarak "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ni hayata geçirdi. 

Model kapsamında, 2 bin çiftçi ile 6 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 250 bin ton 

sera domatesi yetiştirilmesi hedefleniyor. 

Açıklamada, Türkiye'de ilk kez uygulanan "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ne 

özellikle Akdeniz çiftçilerinin büyük rağbet gösterdiği ve ekim sonuna kadar devam 

edecek sözleşme çalışmalarında hedeflerin büyük ölçüde aşılacağı bildirildi. 

Yapılan sözleşmelerin domates ile sınırlı olmadığı aktarılan açıklamada, domatesin 

yanı sıra salatalık, biber, patlıcan ve kabak için de Türkşeker'in sözleşmeler yaptığı 

aktarıldı. 

Türkşeker, sözleşmelerde herhangi bir kota bulunmadığını ve isteyen her üretici ile 

sözleşme imzalandığını açıkladı. 
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Ekonomistler yorumladı: Merkez 

Bankası aslında faizi indirdi 
Piyasalar, yukarı genişleyen yeni faiz koridoru içinde TCMB'nin hangi 

fonlamaları tercih edeceğini ve buna bağlı olarak oluşacak ortalama 

fonlama maliyetini takip edecek. 

 

Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını 

desteklemek amacıyla politika faizi 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e yükseltti. 

Sürpriz sayılabilecek kararın piyasalara yansıması pozitif olurken, bundan sonra, 

yukarı genişleyen yeni faiz koridoru içinde hangi fonlamanın ya da fonlamaların tercih 

edileceği, yani piyasada oluşacak ortalama fonlama maliyetinin ne olacağı takip 

edilecek.  

 

https://www.dunya.com/finans/haberler/merkez-bankasi-politika-faizini-200-baz-puan-artirdi-yuzde-1025-haberi-482871
https://www.dunya.com/finans/haberler/dolar-ve-euro-asagi-dondu-haberi-482879
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TCMB'nin faiz kararına ekonomistlerin yorumları şöyle oldu: 

Alaattin Aktaş: Merkez Bankası'nın politika faizi olarak lanse ettiği haftalık repo ihale 

faizini yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e çıkarması pratikte bir artış değil, bir faiz indirimi 

operasyonudur. Yüzde 10.25'lik oran en azından şu dönemde muhtemelen 

uygulanmayacak ve görünürdeki bu artış haftalık repo ihale faizine bağlı diğer 

fonlamalardaki faizlerin artırılmasına yarayacaktır. 

Eğer Merkez Bankası piyasayı yüzde 8.25'lik faizden fonluyor olsaydı, yüzde 10.25 

tabii ki bir artışa işaret etmiş olacaktı. Oysa biliyoruz ki fiili faiz yüzde 8.25'in çok çok 

üstünde. 

Haluk Bürümcekci: Merkez Bankası faiz artışıyla manevra alanını genişletti, likidite 

tedbirlerinin gevşeyip gevşemeyeceğini TL'nin vereceği tepki belirleyecek… Politika 

faizinin yükseltilmesiyle, faiz koridorundaki tüm oranlar da 200 baz puan yukarı 

taşınmış oldu. Dolayısıyla, karara TL'nin vereceği tepkiye bağlı olarak bankanın 

yeniden haftalık repo ihalelerini yeni politika faizinden başlatması ve piyasa 

yapıcılarına sağladığı fonlamayı devreye alması söz konusu olabilir. Banka TL'deki 

değerlenmeyi yeterli görmez ise de, bu imkanları kapalı tutmaya devam ederek 

ortalama fonlama maliyetini yeni gecelik borçlanma faizi olan %11.75'e doğru 

yükseltmeye devam edebilir. Bu tedbirlerin TL değerinde etkili olmaması durumunda 

ise bankalar zaman zaman %13.25 olan GLP faizinden borçlanmaya da zorlanabilir. 

Dolayısı ile mevcut duruma göre önemli bir esneklik kazanılmış oldu. 

Uğur Gürses: İhale ile piyasada yüzde 11'lerde oluşturduğu repo faizini resmi olarak 

yüzde 10.25 olarak belirlemesi "sıkılaşma" mı oldu şimdi? Aynı likidite devam ederse 

(repo*10.25 + O/N *11.75) üzerinden, ortalama fonlama faizi değişmez: yüzde 10.60 

civarında kalır. Fiili olanı resmi hale getirdi Merkez Bankası. 

Gizem Öztok Altınsaç: TCMB kararı son derece olumlu. Doğru adımın net şekilde 

atıldığını görmekteyiz. Karara sadece 200 baz puan faiz artışı olarak değil, enflasyon 

problemini ciddiye alan bir merkez bankası kararı olarak da bakmak gerek. 

Elif Gülay Girgin: Metnin genel olarak enflasyon temelinde tüm riskleri net şekilde 

özetlemesi ve toplantı ile gereken aksiyonun alınmış olmasını TL üzerindeki baskıyı 

hafifletme anlamında olumludur. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak risklerin bu denli 

net şekilde özetlenmiş olması bir süre bekle gör şeklinde gidildikten sonra eğer ki 

koşullar gerektirirse yeni bir sıkılaştırmanın olabileceğine dair beklentileri güçlendirici 

yönde etki yapmıştır. 

Enver Erkan: TRY’nin artan değer kaybı ve enflasyon risklerinin arttığı bir ortamda 

Merkez Bankası, Ağustos döneminden beri yaptığı yan yollu sıkılaştırma sonrasında 

TRY’nin değer kaybının devam ettiği bir ortamda politika faizinde artışa gitmiş oldu. 
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Böylece değişen fonlama koşulları ile faiz koridoru uyum sağlamış ve Merkez 

Bankası açısından ilave alan açılmış oldu. Şimdi Politika faizinin %10,25’e 

çıkmasının piyasada uygulanan faizlere marjinal etkisi, pratikte ilave bir sıkılaşma 

olmadığı için pek fazla olmaz. Bu durum, Merkez Bankası’nın yeniden ayarladığı 

koridor dahilinde fonlama oranının artmaya devam etmesinden etkilenecektir. 

Banu Kıvcı Tokalı: TCMB'nin politika faizinde gerçekleştirdiği 200bps'lık artışı, para 

politikasında sadeleşme döneminin devam ettiği, diğer politika araçlarının ise 

pandemi sonrası normalleşmeyi içeren geçici bir dönemine ait olduğu söylemini teyid 

eden bir sonuç olarak değerlendirebiliriz. Para politikasında sadeleşmenin teyid 

edilmesinin ardından dezenflasyon ortamının sağlanması durumunda, dışarıda düşük 

faiz ortamı içeride de iç talepte normalleşme dikkate alınacak olursa, sıkılaşma 

adımlarının tekrar yumuşatılmasının imkan dahilinde olduğu da gözden kaçmamalı. 

Tuncay Turşucu: 'Ortodoks bir faiz kararı' olması olumlu. Piyasalar politika faizinin 

sabit tutulup, geç likidite penceresinde artırım olabileceğini bekliyordu. Bu açıdan 

piyasanın önünde bir adım olarak nitelemek mümkün. Ancak geç kalınmış bir adım 

olduğunu da söyleyebiliriz. TCMB aslında halen negatif faiz duruşunu koruyor. Ancak 

fonlama kompozisyonu ile enflasyon üzerine çıkabilir. 
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BDDK'dan swap hamlesi: 
Özkaynaklara oranı %1'den %10'a 
yükseldi 
BDDK, bankaların TL alım ve TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para 

swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem limitlerini yükseltti. 

 

BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların para swapı, forward, opsiyon ve diğer 

türev işlem limitlerinde artış yönlü güncellemeye gidildi. Buna göre, TL alım yönünde 

para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde, söz konusu işlem tutarları 

toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde 

belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlama, yüzde 10 olarak düzenlendi. 

Vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere 

ilişkin olarak, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1 yerine yüzde 2, vadesine 30 

gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 1 yıl kalan işlemler için 

yüzde 10 yerine yüzde 20 olarak yeniden belirlendi. 

Bu hesaplamada valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, 

hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacak. 
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Yapılandırma ekim sonu! 
Sigorta ve vergi borçlarında yapılandırma için ilk resmi açıklama 
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. İş dünyasının beklediği 
borç ertelemeleri için Selçuk “Ekim sonundaki rakamları, 
normalleşme işaretlerini görelim, Hazine ve Maliye ile birlikte 
karar veririz” dedi. 

 

Salgın önlemleri kapsamında, vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemeleri, kredi 

destekleri benzeri önlemlerin süresi sonbahar aylarında dolacak. Ekonomi 

çevrelerinde vergi ve sigorta borçları için “yeniden yapılandırma” beklentileri dile 

getiriliyordu. Bu konuda ilk resmi değerlendirme bir grup gazeteciyle bir araya gelen 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan 

Selçuk, “Ekim ayı sonuçlarına bakarak karar vereceğiz. (Hazine ve Maliye Bakanlığı) 

Henüz bir görüşme henüz yapmadık” dedi. 

Yoğun talepler geldi 

“Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun 

farkındayız” diyen Zehra Zümrüt Selçuk, buna karşılık, salgının etkisinden kaynaklı 

olarak çok yoğun taleplerin kendilerine ulaştığını kaydetti. “Ekim sonundaki rakamları, 

normalleşme işaretlerini bir görelim. 
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Rakamlara bakalım. (Hazine ve Maliye ile) birlikte karar veririz. Henüz daha 

görüşmedik. Bildiğiniz gibi sigorta primleri ve vergiyle ilgili yeniden yapılandırmaların 

birlikte olması gerekiyor” diyen Selçuk, “Bu zor bir yıl oldu..” dedi. Sigorta primlerinin 

altı ay ertelendiğini, 3 aylık kısmın da normalleşme desteği ile mahsuplaşma imkanı 

sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, “9 aylık (birikmiş) bir tahsilat.. 

Pandemiden dolayı bir kısmını almakta zorlanabiliriz. Normalleşmenin rakamlarını, 

işaretlerini bir görmek lazım. Ekim ayını görmek lazım, okulların da açılmasıyla -hepsi 

açılmıyor- her şey biraz daha yerine oturmuş olacak. Bunu görmek gerekli” diye 

konuştu. 

Normalleşme işaretleri 

Zehra Zümrüt Selçuk, salgında alınan önlemlerdeki gelişmelere bağlı olarak 

normalleşmenin işaretlerinin görüldüğünü vurguladı. Selçuk, kısa çalışma 

ödeneğinden yararlananlara bakıldığında, işyerlerinin kısa çalışma uzatması için 

başvurmadığı işçi sayısının 23 Eylül itibariyle 2 milyon 293 bin kişiye ulaştığını belirtti. 

Halen devam eden firmaların ise yoğun olarak turizm ve ulaştırma sektörlerinde 

olduğunu kaydetti. 

İstihdam paketi öncelikli 

Zehra Zümrüt Selçuk, geçen dönem TBMM’ye gönderilen ancak kısmen yasalaşan 

“istihdam paketi” konusunda da beklenti içinde olduklarını vurgulayarak, özellikle 

esnekleşme maddelerinin kadın ve gençlerin istihdamı açısından önemli olduğunu 

belirtti. Selçuk, TBMM gündeminde bulunan teklifin güncellenerek gündeme gelmesi 

konusunda kendilerinin de çalışma yaptıklarını açıkladı. Selçuk, istihdam teşviklerinin 

dağınık ve kullanıcılar açısından karmaşık olduğu eleştirilerini haklı gördüğünü, 19 

ayrı paket halinde yürürlükte bulunduklarını vurgulayarak, “Bazıları -5 puanlık indirim 

gibi- oldukça işlevsel, çalışıyor, bazıları hiç kullanılmıyor. Sadeleştirme konusunda 

çalışıyoruz" dedi. 

Selçuk: İşsizlik fonunda kaynak var 

 

• İşsizlik Sigortası Fonunda yeterli kaynak var: Salgının ilk dönemlerinde 'işsizlik 

sigortasından tam asgari ücret ödensin" deniliyordu. Hesaplamalar yapılarak kısa 

çalışma hayata geçirildi, eleştirildi. Şimdi 'fonda para bitirildi’ deniyor. Fon bitmedi, şu 

anda gerekli harcamalar yapılıyor, bunun için kaynak var. 

 

• Asgari Ücret: Kamu moderatör gibi olmalı, işçi ve işveren pazarlık etmeli 

görüşündeyim. İşçi sendikaları çok yüksek telaffuz edip beklenti oluşturuyor. Pazarlık 

biraz daha makul bir seviyede başlamalı. 
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• Taşeron İşçilerin Geçiş Dönemi: Kamuda 1 Kasım’da bitiyor. Çeşitli talepler var ama 

haziran ayında belediyelerde sorun çıkmadıysa, şimdi kamuda da çıkmaması lazım. 

696 sayılı KHK yürürlükte. Belediyede uygulandı, kamuda da uygulanır. 

 

• Şehit-Gaziler ve yakılarına ödeme: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma 

Vakfı tarafından 6 ödeme kapsamında 17 milyon 878 bin TL ödeme yapıldı. 

 

• Sosyal Yardımlar: Her zaman duyurmuyoruz ama Faz 3 dediğimiz, ihtiyaç 

sahiplerine e-devlet üzerinden yapılan ödemeler devam ediyor. 

 

• Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı iki tarafı da koruyor: Yıl sonuna kadar uzadı. İşçinin 

işini kaybetmesini önleyen bir yaklaşım. Diğer yönüyle de işvereni koruyor. 

 

• Normalleşme desteği, kısa çalışmadan yararlanan işçilerin, ileride işini kaybetmesi 

halinde işsizlik sigortasından faydalanmasını da sağlayacak. 
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6 aydır kesintisiz yükseliş 

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) üst üste altı aylık yükselişle 
eylülde yüzde 74.6’ya çıkarak, koronavirüs salgın öncesi dönem 
seviyelerine yaklaştı. Kapasite kullanım oranı, salgını nedeniyle ortaya 
çıkan belirsizliklerle nisan ayında yüzde 61.6 seviyelerine kadar 
gerilemişti. 

 
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ilk vakanın mart ayında 
görüldüğü koronavirüs salgını, ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte sert daralmalarına 
sebep oldu. Salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirler ve dünya ekonomisine 
ilişkin belirsizlikler ülkelerin makro verilere de hızla yansıdı. Ülkeler bu süreçten 
çıkmak için trilyonlarca dolarlık destek paketleri açıkladı. Öncü göstergeler üçüncü 
çeyrekte ekonomilerin dipten dönmeye başladığına, ‘V’ tipi toparlanmaya geçildiğine 
işaret ediyor. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/corona-virusu/
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SALGIN BELİRSİZLİĞİ 
Türkiye’de salgının ortaya çıkmasıyla makro verilerde bozulmalar başlasa da 
hükümetin, regülatörlerin ve bankacılık sektörünün proaktif adımlarıyla olumsuz 
etkiler asgari düzeyde tutuldu. Yıla yüzde 75.5 seviyelerinden başlayan kapasite 
kullanım oranı, nisan ayında yüzde 61.6 seviyelerine kadar geriledi. Alınan önlemler 
ve reel sektörü destekleyici adımlarla kapasite kullanım oranı altı ay üst üste artış 
gösterdi. Böylece kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74.6 ile salgın öncesi 
dönemdeki yüzde 75-76 seviyelerine yaklaştı. 

VERİLER OLUMLU GELİYOR 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin 
Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Söz konusu orandaki yükselişe dikkati 
çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu 
gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 
74.6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı 
beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.” 
 
HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ARTIŞI 
Türkiye İstatistik Kurumu da, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. 
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 
70.5 iken bu ay yüzde 6.4 artarak 74.9’a yükseldi. 
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi 
yüzde 12.8 artarak 71.3 oldu. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi 
yüzde 12.6 artarak 69.8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep 
beklentisi alt endeksi ise yüzde 2.8 azalarak 83.7’ye geriledi. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise eylülde yüzde 1.5 azalarak 
93.5’e düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen 
ay 85 iken bu ay yüzde 2 azalarak 83.3’e indi. 

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi 
Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. RKGE eylülde bir 
önceki aya göre sınırlı düşüş göstererek 105.3 seviyesinde gerçekleşti. Salgın 
nedeniyle belirsizliğin arttığı bir ortamda nisan ayında 66.8 seviyesine kadar 
gerileyen RKGE, ağustosta 106.2 ile salgın öncesi dönem seviyelerine ulaşmıştı. 
Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 
0.5 puan yükselerek 105.7’ye ulaştı. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim 
hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlenerek 
devam etti. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan 
seyir artış bildirenler lehine döndü. Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal 
stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler 
zayıflayarak devam etti. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/turkiye-istatistik-kurumu
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/merkez-bankasi-doviz-kurlari/
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/tcmb
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Her yıl 1,6 trilyon dolar kara para 
aklanıyor 
BM'nin kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine 
ilişkin raporunda, her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para 
aklandığı bilgisi paylaşıldı. 

 

Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi 

kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 

trilyon dolar kara para aklandığını bildirdi. 

Uluslararası finans alanında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda oluşturulan BM 

paneli, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine 

ilişkin raporunu yayımladı. 

7 trilyon dolar vergi cennetlerinde saklanıyor 

Yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve 

mali suçlar nedeniyle tüketildiğine dikkat çekilen raporda, kar kaydırmanın her yıl 

hükümetlere 500 milyar dolara mal olduğu, 7 trilyon doların vergi cennetlerinde 

saklandığı ve her yıl küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 2,7'sine denk gelen 

yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı belirtildi. 
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Çok sayıda banka vergi kaçakçıları ve kara para aklayanlarla gizli işbirliğinde 

BM paneli eş başkanı ve eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora 

ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise 

gizli işbirliği yaptığına dikkati çekti. 

Grybauskaite, ''Hepimiz, özellikle de yoksullar soyuluyor. Yoksulluk, iklim değişikliği 

ve COVID-19 gibi büyük sorunların üstesinden gelmek için finans sistemine güven 

çok önemli.'' dedi. 

BM paneli eş başkanı eski Nijer Başbakanı İbrahim Mayaki ise suç örgütlerinin 

pandemiyi istismar ettiğine dikkati çekerek, salgının yayılmasını engelleyecek, 

insanları yaşatacak ve evlere gıda girmesini sağlayacak kaynakların kötüye 

kullanıldığı ve yolsuzluk ile buhar olduğunu belirtti. 
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Erdoğan'dan uyarı: Eften püften 
adaylar gelmesin 

 
AKP'de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili uyarıda bulunan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eften püften adaylar gelmesin" dedi. 

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AKP MKYK toplantısında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongre süreci ile ilgili uyarılarda 
bulundu. Erdoğan, AKP’de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle 
ilgili "Eften püften adaylar gelmesin" uyarısını yaptı. 

Diğer yandan MKYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pandemi ile birlikte esnafın 
zarar ettiğini örneklerle anlattı. 

Kurmaylar, "Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, 
esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı” dediler. 

Korona virüste çocukların ‘süper taşıyıcı’ olmadığını gösteren bir çalışma da 
Erdoğan’a sunuldu. Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların da 
taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile pandeminin yayılma riskinin 
anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söylediler. 

MKYK üyeleri, "Pandemi döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar 
hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime 
başlamalı” önerisini sundu. Erdoğan ise konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı ile 
konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı. 

Meclis’in 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın ardından 
açılacağı bilgisi de verildi. Meclis aç-kapa yaptıktan sonra 6 Ekim’de çalışmaya 
başlayacak. 
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Bağıran muhalefet değil, bilgiye 

dayalı muhalefet 
ANKARA (AA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bağıran muhalefet değil, 

yumruğunu masaya vuran muhalefet değil, yaptığımız ne? Bilgiye dayalı muhalefet. 

Bir şeye karşıysak neden karşı olduğumuzu söylemek zorundayız vatandaşa. Yani 

kavga eden değil, iktidara geldiği zaman toplumun her ... 

 

ANKARA (AA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bağıran muhalefet değil, 

yumruğunu masaya vuran muhalefet değil, yaptığımız ne? Bilgiye dayalı muhalefet. 

Bir şeye karşıysak neden karşı olduğumuzu söylemek zorundayız vatandaşa. Yani 

kavga eden değil, iktidara geldiği zaman toplumun her kesimini kucaklayan bir dil 

kullanıyoruz biz. Bizim siyasetimizde yeni bir alan bu.” dedi. 

 

Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bilgiye dayalı muhalefet yaptıklarını 

belirterek, “Bir şeye karşıysak neden karşı olduğumuzu söylemek zorundayız 

vatandaşa. Yani kavga eden değil, iktidara geldiği zaman her kesimi kucaklayan bir 

dil kullanıyoruz biz” dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, bugün 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevaben bazı açıklamalar yaptığı ifade edilerek, bu 

açıklamayı nasıl bulduğu sorulan Kılıçdaroğlu, “Son derece doğru. Bir yargıcın 
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vermesi gereken cevap aslında. Ama Soylu, bu cevabın ağırlığını kavrayabilir mi, 

biraz endişelerim var.” dedi. 

 

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Çünkü, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup 

Türkiye’nin güvensiz bir ülke olduğunu itiraf etmek aslında enterasan bir şey. ‘Ben 

bisiklete binip gezebilirim ama sen bisiklete binip gezebilir misin?’ diyor. ‘Teröre karşı 

durabilir misin?’ gibi ifadeleri var. Doğru değil tabii bunlar. Devleti yönetenler, hele 

hele İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturanlar, çünkü emniyet bağlı, jandarma bağlı, tam 

tersine demokrasiyi, demokrasi kültürünü, terörden Türkiye’nin soyutlanması 

gerektiğin söyleyebilir, bir Anayasa Mahkemesi Başkanını muhatap alıp onu 

eleştiriyorsa verdiği bir karar dolayısıyla, demokrasiyi içselleştirmediği anlaşılır. Zaten 

Türkiye’nin temel sorunu da bu.” 

 

Süleyman Soylu’nun bazı sessizlik dönemleri olduğu, ancak zaman zaman da bazı 

çıkışlar yaptığı belirtilerek, bunun nedeni sorulan Kılıçdaroğlu, “Samimi söylüyorum 

bilemiyorum. Siyasette ciddi zikzakları olduğunu biliyoruz. Geçmişte Erdoğan’a çok 

sert eleştiriler getirdiğini gayet iyi biliyoruz. Sonra Erdoğan’ın korumalığını yaptığı bir 

sürecin içine girdiğini ve İçişleri Bakanlığı koltuğunu da gayet iyi biliyoruz. Arada bir 

çıkışı neden yapar, AYM Başkanını hangi gerekçeyle muhatap alır, belki 

programınıza davet eder sorarsınız, biz de merakımızı gidermiş oluruz.” yanıtını 

verdi. 
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CHP’li Faik Öztrak’tan Merkez 
Bankası’nın kararına olay yorum 

 
Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırırken, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
"Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB 
konvansiyonel politikalara döndü" ifadelerini kullandı. 

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı geldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 
yılın 9. toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin aksine 
2 puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Ekonomistler faizde değişiklik beklemezken, 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik 
Öztrak’tan olay yorum geldi. 

Öztrak, "Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB 
konvansiyonel politikalara döndü" değerlendirmesini yaptı. 

Twitter hesabından kararı eleştiren Öztrak, şunları söyledi: 

"Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB 
konvansiyonel politikalara döndü. 

Ama bu yetmez buhranı çözmek için ayakları yere basan ekonominin içsel 
dayanıklılığını artıracak reformlarla desteklenen Orta Vadeli Programı 
açıklayın" 
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Kobani olayları operasyonu! 82 kişi 
hakkında gözaltı kararı 

 
Son dakika...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te 
düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı 
verdi. Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan, bazı 
siyasi parti yöneticileri ve partililer hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde eş zamanlı 
operasyonlar gerçekleştiriliyor.  

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski 
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da 
tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 
soruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke 
genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör 
örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir 
silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları 
ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve 
gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör 
eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" belirtildi. 

Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 
il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014 
tarihlerinde barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof 
kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların 
ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk 
kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını 
kaybettiği bildirildi. 

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 7 Ekim 2014'te işlenmeye başlanmasına karşın 
bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014'te de devam ettiğinin görüldüğü 
aktarılan açıklamada, olaylar sırasında 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam 
öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 
yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 
Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik 
görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi. 
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Açıklamada, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan 
PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve 
partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma 
Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında 
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen 
aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 
82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.Karar gereği şüphelilerin 
yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube 
Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. 
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Alaattin AKTAŞ 

25 Eylül 2020 

Merkez Bankası faizi aslında indirdi 
✓ Merkez Bankası uygulamadığı yüzde 8.25'lik faizi yüzde 10.25'e çıkardı; ama 

unutmayalım fiili faiz yüzde 10.65 dolayında. Şimdi Merkez Bankası faizi 

artırmış ve sıkılaştırmaya mı gitmiş oldu? 

✓ Politika faizinin yüzde 10.25 olarak belirlenmesiyle gecelik faiz otomatik 

olarak yüzde 11.75'e, GLP faizi de yüzde 13.25'e çıktı. 

✓ Merkez Bankası piyasayı fiili faizi aşağı çekmek anlamına gelecek şekilde 

haftalık repo ihaleleri yoluyla fonlayamayacağına göre bundan sonra fonlama 

gecelik borç vermeye ve geleneksel ihalelere kaydırılacak gibi görünüyor. 

Merkez Bankası’nın politika faizi olarak lanse ettiği haftalık repo ihale faizini yüzde 

8.25’ten yüzde 10.25’e çıkarması pratikte bir artış değil, bir faiz indirimi 

operasyonudur. 

Yüzde 10.25’lik oran en azından şu dönemde muhtemelen uygulanmayacak ve 

görünürdeki bu artış haftalık repo ihale faizine bağlı diğer fonlamalardaki faizlerin 

artırılmasına yarayacaktır. 

Eğer Merkez Bankası piyasayı yüzde 8.25’lik faizden fonluyor olsaydı, yüzde 10.25 

tabii ki bir artışa işaret edecekti. Oysa biliyoruz ki fiili faiz yüzde 8.25’in çok çok 

üstünde. 

Merkez Bankası önceki gün (23 Eylül) piyasayı ortalama yüzde 10.65 faizle fonladı. 

Sevimsiz geç likidite penceresine yine başvuruldu, buradan 25.5 milyar liralık fonlama 

yapıldı. Geç likidite penceresinden olan fonlama, kotasyon yoluyla olan fonlamanın 

yaklaşık yarısı, toplam fonlamanın ise yüzde 10’una yakın bir büyüklüğe erişmiş oldu. 

Şimdi Merkez Bankası önceki gün itibarıyla yüzde 10.65 düzeyinde oluşan ortalama 

fonlama maliyetini haftalık repo ihale faizindeki yeni oran düzeyine, yani yüzde 

10.25’e çekerse buna faiz artışı denilebilir mi? 
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Faiz indirmeye ne zamandan beri sıkılaştırma deniliyor? 

 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun dünkü toplantısından sonra yapılan 

açıklamada kredilerin etkisiyle ekonominin hızla toparlandığı ve bunun da enflasyonu 

olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada bu konuda şu görüşlere yer verildi: 

 

"Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme 

sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin 

daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide 

sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde 

enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin 

kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması 

amacıyla ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi 

gerektiği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis 

etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan 

yükseltilmesine karar vermiştir." 

 

İyi güzel de, piyasayı zaten yüzde 8.25'in çok üstünde bir faizle, girişte belirttik son 

olarak yüzde 10.65'le fonlamışsınız, şimdi sıkılaştırma diye ilan ettiğiniz faiz yüzde 

10.25! 

 

Demek ki ya yüzde 10.25 uygulanmayacak ya da "ekonomiye yeni bir katkıda 

bulunulup" düşürülen faizle sıkılaştırma gerçekleştirilmiş olacak. 

Gecelik faiz yüzde 11.75 GLP faizi yüzde 13.25 oldu 

 

Merkez Bankası 2018’in mayısında aldığı karar doğrultusunda yalnızca haftalık repo 

ihale faiz oranını ilan ediyor; gecelik faiz ile geç likidite penceresi faizi haftalık faize 

göre otomatik olarak belirlenmiş oluyor. 

 

Haftalık repo ihale faiz oranının yüzde 10.25’e çıkarılmasıyla birlikte geç likidite 

penceresi faizi artı 1.50 puanla yüzde 11.75’e, geç likidite penceresi faizi de gecelik 

faize göre artı 1.50 puanla yüzde 13.25’e çıkmış oldu. 

 

Merkez Bankası halen yüzde 10.65’lerde bulunan ortalama fonlama maliyetini aşağı 

çekemeyeceğine göre demek ki fonlamada biraz önce belirttiğimiz oranlar devreye 

girecek. 

 

Giderek yükselme eğilimi gösteren ve son olarak yüzde 10.65’e kadar gelen ortalama 

fonlama maliyeti bile piyasadaki kur yangınını söndürmeye yetmediğine göre Merkez 

Bankası’nın piyasayı yüzde 10.25’lik yeni faizle fonlaması beklenemez. Bu, yangına 
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benzin dökmek olur. Şu durumda Merkez Bankası fonlamayı yüzde 11.75’lik gecelik 

borç verme kanalına kaydıracak gibi görünmektedir. Geleneksel yöntemle olan 

ihaleler yoluyla fonlamanın da sürmesi beklenmelidir. Bu ihalelerde faiz son dönemde 

yüzde 11.50 dolayında oluşmaktadır. 

 

Nasıl olsa faiz artırmış oldun... 

 

Bazen 0.50 puanlık, 0.75 puanlık farklar öyle büyük anlamlar taşıyor ki... Dünkü 

kararda olduğu gibi... 

 

Şimdi Merkez Bankası faiz artırmış oldu mu, görünürde oldu. Madem adın artık "Faiz 

artıran Merkez Bankası", oran yüzde 10.25’e değil de yüzde 10.75’e, yüzde 11’e 

çekilseydi, hiç olmazsa ortalama fonlama maliyetinin üstünde bir düzey belirlenmiş 

olurdu ve böylece, en azından "göstermelik artış" eleştirisi gündeme getirilmezdi. 
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Ferit Barış PARLAK 

25 Eylül 2020 

“Verimsiz yatırımları” verimliliği ararken 
yapmayalım bari... EBA örneği... 

"Verimsizlik”... 

Döviz ihtiyacından yüksek faizlere, enflasyondan işsizliğe/kayıt 

dışına/cari açığa kadar her sorunumuzun temelini oluşturuyor... 

★ ★ ★ 

5G teknolojisi ise... 

Yeni dünyada, verimliliğin ve dolayısıyla rekabetçiliğin temeli olarak 

nitelendiriliyor... 

Bu nedenle 4.5G’den çok daha fazla stratejik önem taşıyor... 

Endüstri 4.0’a geçişin anahtarı olarak görülüyor... 

5G’ye uyum sağlayamayan firma/ ülkelerin, dünya ticaretinden kopacağı 

öngörülüyor... 

Bu nedenlerle, 5G’yi kesinlikle “yerli” olarak geliştirip/kullanmamız 

gerekiyor... 

★ ★ ★ 

4.5G için 2015-2019 yılları arasında 30.3 milyar liralık yatırım yapıldı... 
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Bu yatırımın büyük bölümü Huawei ve diğer küresel şirketlerce 

gerçekleştirildi... 

O dönem, “Hiç olmazsa baz istasyonları yerli olsun” fikri dillendirildi... 

Kaldı ki, ASELSAN’ın “baz istasyonu üretim projesi” de başlamış/ başarı 

sağlanmıştı... Ve... 

Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve Havelsan’ın hissedarı olduğu 

ULAK A.Ş. doğdu... 

Ve... 

ULAK AŞ bugüne kadar 754baz istasyonu inşa etti... 

Ve.. 

5G’yi yerli imkanlarla geliştirmek için çalışma başlattı... 

★ ★ ★ 

5G’yi geliştirmek yetmiyor... 

Aynı anda, hızla yaymak da gerekiyor... 

Çünkü... 

Örneğin İstanbul’da Adıyaman’dan veya Denizli’den veya Edirne’den 1 

yıl önce başlayacak hizmet, İstanbul’daki şirketler ile diğer üç şehirdeki 

şirketler arasındaki yetenek/ verimlilik/rekabet farkını açmış olacak... 

Eğitim Ağı’nda (EBA) “çökme” gibi sıkıntılı örnekler ise... 
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Ayrı ayrı yapılan yatırımların hem ihtiyacı karşılayamayacağını, hem de 

kaynak israfı olduğunu; maliyeti yüksek olan “güçlü altyapı” için de el ele 

vermemizin önemini gösteriyor... 

★ ★ ★ 

Elde bu veriler varken. OSTİM Haberleşme Teknolojileri 

Kümelenmesinden: “5G’yi yerli imkanlarla geliştirdik. ABD ve Avrupa’dan 

daha önde ve daha iyiyiz.” şeklinde sevindirici/gurur verici bir açıklama 

geldi... 

Yanı sıra. Kümelenmenin üyesi olan ULAK AŞ’nin, aynı konuda, farklı 

kaynaklar kullanarak, ayrı bir çalışma yürüttüğü de belirtildi... 

VELHASIL... 

 

Bugün yaşadığımız sorunların nedenleri arasında “verimsizlik” başı 

çekiyor... Bu nedenle... 

 

Bizi "verimsizlikten kurtaracak”, 5G gibi teknolojileri, el birliğiyle, 

rakiplerimizden önce geliştirip/ uygulamamız gerekiyor... 

 

“Ayrı gayrı düşünerek”, “biz değil ben diyerek”, “birleşerek değil 

bölünerek” verimliliğin artmadığı/artmayacağı biliniyor... 
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Abdulkadir Selvi 

 

Diplomasideki kritik görüşmelerin perde arkası 

25 Eylül 2020 

Demirel, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir” demişti. Bu tespiti artık 

dış politikadaki gelişmeler için de kullanabiliriz. Çünkü 24 saat önce 

AB’deki yaptırım girişimini, Türk-Yunan gerilimini, Macron’un Türkiye 

karşıtı çabalarını, Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonu konuşurken 

gündem birden değişti. Dikkat edin, iklim değişti, bahar oldu 

demiyorum. Yalancı bahar olmaması için dikkatli olmak gerektiğini 

belirtiyorum ama dış politikada önemli gelişmeler yaşandığının altını 

çizmek istiyorum. Dilerim, bu süreç Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin 

ivme kazanmasına yol açar. Dilerim, Türkiye ile AB arasında bir 

motivasyona neden olur. Çünkü uçağın rotasını AB’ye çevirmesine 

çok ihtiyacımız var. 

Yeni bir döneme adım attığımızı dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron’la, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le, AB Konseyi 

Başkanı Michel’le yaptığı görüşmelerin perde arkasına ilişkin kulisleri paylaşmak 

istiyorum. Bu arada Erdoğan’ın, AB liderlerine yazdığı mektuptan bazı satırbaşlarını 

yansıtacağım. 

 

MACRON’LA GÖRÜŞME 

Macron kaynaklı krizin zirveye çıktığı bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa 

Cumhurbaşkanı’nın bir telefon görüşmesi yapacağı söylenseydi aklınıza ilk olarak ne 

gelirdi? Ben çok sert bir görüşmenin yapılacağı konusunda bahse girerdim. Ama iyi ki 

girmemişim. Çünkü kaybederdim. 

Erdoğan-Macron görüşmesi için “Şu ana kadar yapılan görüşmeler içerisinde en 

yumuşak olanıydı. En yapıcı görüşmeydi” denildi. Hatta daha önceki 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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görüşmelerde iki lider zaman zaman tarihten örnekler vermek suretiyle birbirlerini 

iğnelerken bu kez öyle olmamış. 

 

YAPICI GÖRÜŞME 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’la yaşanan gerilim ve Doğu Akdeniz’deki 

hidrokarbon kaynakların adil olarak dağıtılması konusu başta olmak üzere, 

Suriye’den başlayıp Libya’ya kadar uzanan hatta ayrıntılı açıklamalar yapmış. “Keşke 

açıklama yapmadan önce bizimle konuşsaydınız” demiş. 

 

Macron da “Birbirimizle konuşabilirdik” karşılığını vermiş. Macron’un “Bakanlar 

görüşebilirdi” vurgusu üzerine Erdoğan, “Dışişleri Bakanımız sizin bakanınız 

tarafından davet edilmişti. Bakanımız gidebilir” diyor. 

 

MACRON’DAN ‘DİYALOĞU SÜRDÜRELİM’ ÖNERİSİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’la görüşmeye hazırlıklı olarak giriyor. Fransa 

Cumhurbaşkanı’na görüşmeye verdiği önemi hissettirmek için ayrıntılı açıklamalar 

yapıyor. Onları satırbaşları ile paylaşmak istiyorum. 

 Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi çözüm bulunması, mülteci krizi 

ve insani dram yaşanmaması için başından beri büyük bir çaba içindeyiz. Size de 

çağrı yaptık. Ama siz gelmediniz. 

 Libya’da olan tek NATO üyesi ülke biziz. NATO üyesi ülke olarak Libya’da bizimle 

olmanız gerekmez miydi? Ama siz Rusya ile birlikte hareket ettiniz. 

Bu konuşmaların ardından iki lider, “Diyaloğu sürdürelim. Açıklama yapmadan 

önce konuşalım” diye mutabakata vararak görüşmeyi tamamlıyorlar. 

Tabii Macron sözünü ne kadar tutar, ondan emin değilim. Çünkü söz 

konusu Macron olunca, bir değil iki kez düşünmek lazım. 

 

‘KOMŞU DEĞİL, ADAY ÜLKEYİZ’ ÇIKIŞI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le görüşmesinde 

önemli bir uyarıda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye’den “komşu ülke” olarak söz 

edilmesine tepki gösterip Von der Leyen’e “Bizden komşu ülke olarak söz 

ediyorsunuz ama biz komşu değil, AB’ye tam üyelik için aday ülkeyiz. Aday 

ülke statümüze atıfta bulunulmasını istiyoruz” diyor. 

Von der Leyen ise Erdoğan’ın bu uyarısına karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önünün açılması, güç konusunda işbirliği 

yapılması gibi pozitif önerilerde bulunuyor. 
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YARDIM DİYALOĞU 

Von der Leyen’le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Suriyeli mültecilerle ilgili 

yardım miktarı konusunda bir görüş ayrılığı yaşanıyor. 

Erdoğan, Suriyeli mülteciler için Türkiye’nin yaptığı harcamalar hakkında bilgi 

veriyor. “Ama AB’nin bize taahhüt ettiği paralar gelmiyor. Şimdiye kadar sadece 

3 milyar Euro geldi. Fonda ayrılan para nerede?” diye soruyor. Von der Leyen 

ise “Fondan 7 milyar Euro ayırdık. AB bütçesinden çıktı. Bankadaki hesaplarda, 

projelere göre kullandırılacak” karşılığını veriyor. 

 

MICHEL’E ‘KARARINIZI VERİN’ UYARISI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi 

Başkanı Michel ile üçlü bir konferans yapmıştı. O görüşmede Erdoğan’ın Michel’e 

Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda bir uyarıda bulunduğu ortaya 

çıktı. Erdoğan’ın “Bizi AB’ye üye yapmayacaksanız, verin kararınızı”  diye 

çıkıştığı, Michel’in ise yanıt vermekten kaçındığı öğrenildi. 

 

ERDOĞAN’IN MEKTUBU 

Türkiye’ye yaptırımların ele alınacağı zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

AB liderlerine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını anlattığı 

mektubunda, “Biz diyalogdan yanayız. Rumların ve Yunanistan’ın tek yanlı 

kışkırtmalarına cevap veriyoruz. Bunları bir tehdit olarak görmeyin. Türkiye ile 

AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını ve 18 Mart mutabakatının 

canlandırılmasını istiyoruz” dediği öğrenildi. 

 

İŞTE İYİ PARTİ’Yİ KARIŞTIRAN LİSTE 

İYİ Parti kongresinden sonra Meral Akşener’in “Kürt ve Zaza” açılımının 

tartışılmasını bekliyordum ama Koray Aydın’ın liste darbesi damgasını vurdu. 

Kurultaydan sonra İYİ Parti, iyi karıştı. Dün milletvekilleri tek tek ve gruplar 

halinde Meral Akşener’le görüştüler. 
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Koray Aydın’ın bu dönem dinlenmesini, başkanlık divanında yer almamasını 

istediler. “Ya Koray Aydın ya biz” diyenler oldu. Koray Aydın parti yönetiminde yer 

aldığı sürece, partide birlik ve beraberliğin sağlanmasının mümkün olmadığını 

anlattılar. Akşener’e “Koray Aydın’ın liste darbesinin hedefi biz değiliz 

sizsiniz” dediler. 

 

Koray Aydın’ın geri çekileceğini zannetmiyorum. Bir dönem dinlenmesini mümkün 

görmüyorum. Akşener her şeyi göze alıp yumruğunu masaya vurur mu ondan da 

emin değilim. Ama nasıl bir yol bulacak bilemiyorum. Durum ciddi. Merkez sağa 

seslenen isimler partiden koparsa, parti küçük bir MHP’ye döner ama Koray Aydın’ı 

koparıp atmak da kolay değil. Çünkü teşkilatlar üzerinde önemli bir gücü var. 

Bakalım Meral Akşener partideki sancıyı nasıl dindirecek? İYİ Parti zor bir 

dönemeçte... 
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İbrahim Kahveci 

Faturayı kim ödeyecek? 
Faiz bir maliyettir. 

Ülkemizde toplam kredi hacmi 3,5 trilyon liraya ulaşmıştır. Bu yılın ilk 7 ayında 
kredilere ödenen faiz tutarı ise 172 milyar liradır.  

Basit bir düşünce ile ifade edelim: Şirketler faaliyetlerine faiz maliyetini ekleyerek 
ürün veya hizmet sunmaktadır. Bu açıdan bakınca, faizi düşürdüğümüzde maliyetler 
de düşmektedir. Böylece enflasyon da düşüş göstermektedir.  

Evet, teori buydu.  

Enflasyonu düşürmek için faizlerinde düşürülmesi gerekiyordu.  

Ama olmadı.  

Aksi görüştekiler topluma hain faiz lobicileri olarak sunuldu. Faiz artırmak ile hainlik 
arasında baskı oluşturuldu.  

Ama o da ne?  

Ve dün Merkez Bankası hükmünü yitirmiş olan tabela faizini 8,25’ten 10,25’e 
yükseltti. Açıkçası benim hiç beklemediğim bir hareket oldu.  

Meydanlarda Millete sunulan teori nasıl bir anda çöpe atılabilirdi. Oysa bu teori Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teorisiydi.  

Millet bu teori üzerinden yıllarca bir maliyet ödüyor. Sabırla bu teorinin güzel ve mutlu 
sonuçlarını bekliyordu.  

Ne oldu teorimize?  

Nasıl bir anda tam tersi istikamete döndük?  

Şimdi Millete bunu kim izah edecek?  

Kim faiz lobicisi oldu?  
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Bir noktayı açıklayalım: Merkez Bankası bu kararı kendisi almış olabilir ama laf 
dinleyerek almıştır. Çünkü bir önceki Merkez Bankası Başkanı “Laf dinlemedi” diye 
görevden alınmıştı.  

Laf dinlendi ise, faize karşı olan irade nasıl olurda faiz yükselişine onay vermiştir?  

*** 

Şimdi olayı tersten izah edelim  

Ortalama kur (Dolar ve euro) yılbaşından bu yana yüzde 32 artış gösterdi.  

Ama önce şu noktayı unutmayalım: Yılın ilk 7 ayında faiz maliyeti 172 milyar liraydı.  
Evet, yeniden döviz hesabına dönelim.  

Dış borç 430 milyar dolar  

Hazine garantileri 150 milyar dolar  

7 aylık ithalat 115 milyar dolar  

Kur artışı nedeniyle dış borçta TL bazında artan maliyet 860 milyar lira  

Hazine garantili projelerde artan maliyet 300 milyar lira  

İthalatta artan maliyet 230 milyar lira  

Kısaca kur artışının ekonomiye maliyet toplamı 1 trilyon 390 milyar lira.  

Acaba sizce hangi rakam büyüktür? 172 milyar liralık faiz maliyeti mi, yoksa 1,4 
trilyon liralık kur maliyeti mi?  

(Not: Elbette kur maliyetinin bütünü bu yıl ödenmeyecektir ama yine de borç ve 
hazine garantilerinde en az 1/10 oranı uygulanabilir. Bu tutar bile faiz giderinin 2 katı 
üzerindedir)  

İşte bir teori ile topluma yükletilen maliyet bu aradaki fark olsa gerek. Veya asıl 
soruyu soralım: Bu faiz&enflasyon teorisi ile ortaya çıkan maliyetin faturasını 
kim ödeyecek?  

Gerçekten yanlışların faturasını kim ödeyecek?  

Bunu kendimize bir kez daha soralım.  

Herkesin bildiği sarmalı MB’nin nihayet idrak ettiğini mi düşünüyoruz? Hiç 
sanmıyorum.  

Parasal ve kredi genişlemesi ile negatif faizin de etkisi ile bu yaşananların olacağı 
zaten belliydi. Bunu herkes biliyordu. O zaman neden Merkez bekledi ve gerekli 
adımı zamanında atmadı?  
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Burada bir önemli nokta daha var: Yanlış kararların faturasını Millet sineye çekiyor ve 
siyasete ödetmiyor. Hali ile siyasette her türlü deneme yanılma yöntemi 
kullanılabiliyor. Sonra da çark edilebiliyor.  

*** 

Dün bir şey daha gördük. Merkez bağımsız hareket edebiliyor algısı bile piyasalarda 
olumlu hava estirmeye yetti. Ama bu bağımsız hareketin bile görüntüde kaldığı 
herkes tarafından o şekilde algılanıyor.  

Evet, Merkez faiz artırdı ama 10,25  

Şu anda Merkezin fiili faizi zaten 10,65  

Fiili enflasyon ise 11,70  

Ama asıl eylül ayı enflasyonu açıklanınca tabloyu göreceğiz.  Bir anda enflasyonun 
yüzde 13,0’lere geldiğini görürsem hiç şaşırmam. Bütün maharet fiyatların alındığı 
gün yapılacak indirimlerde yatıyor.  

Özet mi: Merkez hala geriden takip ediyor. Biz bunu 2017-18 yıllarında daha kıs film 
olarak seyretmiştik. Bakalım şimdi filmin sonu nasıl bitecek? Bekleyip görelim.  
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25 Eylül 2020, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Doğu Akdeniz’i karıştıranlardan 
bazıları demokrasiden uzak olan 
rejimlerdir 
 

İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı"nın 

açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın püf noktasını 

yakalamış. Doğu Akdeniz meselesini ikili bir anlaşmazlığa indirgeme çabalarına 

rağmen bu sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan arasında olmadığına dikkati 

çeken Fahrettin Altun, şöyle konuşmuş: 

 

Demokrasi yoksunları 

"Hiç kuşkusuz, bölge genelinde iki rakip ideal bulunuyor. Bir yandan Türkiye 

gibi ülkeler demokrasi ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Diğer yanda 

ise askeri diktatörlük ve şiddetten yana olduğu aşikar zararlı aktörler var. Hangi 

tarafın kazanacağı hem bölgenin hem de uluslararası düzenin geleceğini 

belirleyecektir." 

 

Bazı ülkeler 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek Doğu Akdeniz'i karıştırmaya çalışan 

ülkelerin önde gelenlerini biliyoruz. Fahrettin Altun'un söylediği gibi bunlar demokrasi 

ile uzaktan yakından ilişkileri olmayanlardır. Örneğin Suudi Arabistan'ın veliahdı, 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticileri, Mısır'ın Sisi'si bu çizgidedirler. 

 

Karabekir'in teşhisi 

Rahmetli Orgeneral Kazım Karabekir'in 100 yıl önce seslendirdiği "Öyle puslu bir 

hava ki şeytan bile Müslüman kıyafeti giyiyor" teşhisi adeta günümüzde de 

tekrarlanmaktadır. Yani artık "Din kardeşliği" veya "Tarihten gelen 

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/fahrettin-altun
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/yunanistan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/cumhurbaskani-erdogan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/suudi-arabistan
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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birliktelik" benzeri söylemler, demokrasiden nasibini almamış Arap ülkeleri 

tarafından anlamsız kılınıyor. Eski sömürgeci Avrupalılar da bu çarpıklığı 

körükleyerek, Türk demokrasisine karşı bazen teröristlerle de işbirliği yapabiliyorlar. 

 

Erdoğan bir yıldız gibi 

Ancak inkar edilmesi mümkün olmayan bir gerçek var... Türkiye bir yeniden doğuşun 

ülkesi konumunda... Türkiye'nin hayati çıkarlarına göz dikenler birer birer tasfiye 

ediliyor. Filistin halkının varlığı da, Suriyeli bahtsızların geleceği de Türkiye'nin ilgi 

alanına giriyor. Bu gibi sorunları Birleşmiş Milletler'e taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan 

da, dünyadaki çaresizlerin sesi olarak bir yıldız gibi parlıyor. 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/filistin

