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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
14 Ekim 2020 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 
–– Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 

68) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– Van İlinde Bulunan Bazı Alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirildiği Alan 

Olarak Belirlenmesine İlişkin 26/9/2016 Tarihli ve 2016/9301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

Anılan Bakanlığa Verilen Söz Konusu Alanda İmar Planları ile Her Türlü Arazi ve Arsa 

Düzenlemeleri Yapma, Yaptırma ve Onaylama Yetkisinin, Ekli Kroki ile Listede Sınır ve 

Koordinatları Gösterilen Kısım İçin 19/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına 

Dair Karar (Karar Sayısı: 3078) 

–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2021 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin 

Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar 

(Karar Sayısı: 3079) 

–– Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080) 

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081) 

 

ATAMA KARARLARI 
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/439, 440, 

441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞ 
–– Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/22) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/4060 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/13010 Başvuru Numaralı Kararı 
  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-5.pdf
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Hayvan COVID'i salgına dönüşüyor 
Halsizlik, nefes darlığı, yüksek ateş gibi semptomları benzer olduğu için 

besicilerin ‘Hayvan COVID’i adını taktığı üç gün hastalığı güney illerinde 

salgına dönüştü. Hastalık nedeniyle toplu inek ölümleri yaşanıyor. 

 

Dokuz yıl önce Suriye kaynaklı olarak yaşanan ve birkaç yıllık mücadelenin ardından 

ortadan kalkan hastalık, yine başladı. İlk olarak bir ay önce Kilis, Mardin ve 

Şanlıurfa’da görülen salgın, kısa sürede Adana, Osmaniye, Tarsus ve Hatay’a 

yayıldı. Sinekler tarafından taşınan ve bulaştığı hayvanı, tedavi edilmezse üç gün 

içerisinde öldüren hastalığın kısa zamanda Anadolu’nun diğer illerine de yayılacağını 

söyleyen üreticiler, ateş düşürücü ilaçlar ve vitaminlerle çözüm aradıklarını, yurt 

dışında üretilen aşının ise şu anda Türkiye’de bulunmadığını söyledi. 

Bilimsel adı Bovine Ephemeral Fever (BEF) olan, halk arasında ‘üç gün hastalığı’ 

olarak bilinen hastalık, semptomları benzediği için bu kez hayvan COVID’i diye 

anılmaya başladı. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Sığır 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya ve Hatay’ın Erzin İlçe Ziraat Odası Başkanı 

Ahmet Keskin, hastalığın yol açtığı tahribat hakkında DÜNYA’ya bilgi verdi. 

"Bakanlık konuya el atmalı" 

Mutlu Doğru, üç gün hastalığının ilk kez 2011 yılında Suriye ve Kuzey Irak’tan gelen 

hayvanlarla birlikte Türkiye’de görüldüğünü söyledi. Ortadoğu’ya özgü olan bu 
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hayvan hastalığının, uçucu, emici böcekler ve özellikle sivrisinek ile bulaştığını 

vurgulayan Doğru, “O dönemde ülkenin birçok kesimine yayılmıştı. Dünyada bunu 

ilacını, aşısını bulmuş bir iki şirket var fakat her sene görülen bir hastalık olmadığı için 

aşı şirketleri bunu getirip, depolarında bulundurup pazarlamaya pek girişmediler. 

Tarım ve Orman Bakanlığı konuya el atmalı. Bakanlık her sene aşıdan bir miktar 

getirip veteriner enstitülerimizde bulundurur, belki bunu kendisi çoğaltabilirse, salgın 

çıktığı anda köylere dağıtıp, önleyebiliriz” dedi. 

Hastalığın özellikle küçük hayvanları, buzağıları etkilediğini, genç düvelerden itibaren 

çok ani ölümlere sebep olduğunu anlatan Doğru “Nefes yolunda tahribat yapıyor, 

akciğer yolunda pnömoniye neden oluyor, hayvan nefes zorluğu çekiyor, bir süre 

sonra da ateş yükselmesi, nefes darlığı ve boğularak ölüyor” diye konuştu. 

Adana Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya, bir ay önce 

Güneydoğu illerinde başlayan hastalık bölgeye ilk geldiğinde İl Tarım Müdürlüğü ile 

diyalog halinde olduklarını, hastalık şüphesi görülen hayvanların çoğundan kan 

örnekleri alındığını belirterek, şöyle devam etti: “Götürülüp analizler yapıldı, hep 

negatif çıkıyordu. Bir süre sonra pozitif çıkmaya başladı. Kesin rakamlar yok ama 

duyumlarımıza göre işletmenin birisinde 16 hayvan yakalanmış, dördü ölmüş. Bir 

başkasında 100 hayvanı olan işletmede 65 civarında hayvan hastalandı, iki kaybı 

var. Benim 30 hayvanlık işletmemde iki günde 14 hayvan hastalandı.” Kahya, “Henüz 

onay alınmamış yerli bir aşının bazı çiftliklerde kullanıldığı yönünde duyumlar aldık. 

Ancak aşının olumlu sonuç vermediği belirtiliyor” açıklamasını yaptı. 

“Hastalık TARSİM kapsamında ama anaç hayvan kaybediyoruz” 

 

Erzin İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Keskin, hastalığın ithal ineklerden 

kaynaklanmış olabileceğini belirterek, “Gemilerle ithal edilen hayvanların üzerinde 

geldiğini düşünüyoruz. Çünkü beş altı yıldan beri yoktu. Bu yıl tekrar çıktı ortaya. 

Kuraklık da buna sebep olmuş olabilir” yorumunu yaptı. Erzin’de toplam hayvan 

varlığı 2 bine yakın üç çiftlik olduğunu aktaran Keskin “Bunlarda hasta olan hayvan 

sayısı 100’ü geçti, bende iki tane öldü, diğerinde üç tane, toplam kaç ölüm olduğunu 

şu anda bilemiyoruz” dedi. Hastalığın TARSİM kapsamında olduğunu söyleyen 

Keskin, “TARSİM’in para ödemesi bir şey ifade etmiyor, çünkü anaç hayvan 

kaybediyoruz. Süt üretimi, buzağı üretimi kaybediyoruz. Bir dişi hayvanın anne olma 

yaşı üç yıl, bir anaç üretmek üç yılımızı alıyor ama biz şu anda anaçlarımızı 

kaybediyoruz” dedi. 
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ESK, büyükbaş karkas etin alım 
fiyatını artırdı 
Et ve Süt Kurumu (ESK), büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram 

başına 2 liralık artışa gitti. 

 

Bu kapsamda, söz konusu fiyat yarından itibaren geçerli olmak üzere ithal hayvanda 31 

liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldı. 

Konuya ilişkin ESK'nin internet sitesindeki açıklamada, kurumun büyükbaş hayvan alım 

fiyatlarının güncellendiği belirtilerek, "Karkas et alım fiyatlarımızda artış yapılmıştır. Kesim 

yaptırmak isteyen besicilerimizin en yakın ESK kombinasıyla irtibata geçmesi 

gerekmektedir." ifadesi kullanıldı. 
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"Çiğ süt referans fiyatı en az 3 TL 
olmalı" 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, çiğ sütün referans fiyatının en az 3 lira olması 

gerektiğini söyledi. 

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, çiğ sütün referans fiyatının en az 3 lira 

olması gerektiğini bildirdi.  

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 2002'de bir çuval yemin 13 lira, bugün ise 111 lira 

olduğunu, yem fiyatının 18 yılda 8,5 kat arttığını belirterek, "2002'de çiğ süt 35 

kuruştu. Bugün 2 lira 30 kuruş. Süt üreticisinin zarar etmemesi, kazanabilmesi için çiğ 

süt fiyatının en az 8,5 kat artması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.  

Akın, şunları kaydetti: 

"O halde çiğ sütün referans fiyatı en az 3 lira olmalı. Süt üreticisinin talep ettiği 3 

liranın enflasyonu gerekçe gösterilerek verilmemesi üreticiye yapılan en büyük 

haksızlık. Enflasyondan korkan iktidar, acısını süt üreticisinden çıkardı. Ama çarşı 

pazarda vatandaşın enflasyonu zaten TÜİK’in açıkladığından çok daha yüksek. Ekim 

ayı başında elektrikte yüzde 5,7 zam yapıldı. Bunun enflasyona etkisi yok muydu? 

Elektrik ücretinin tüketici fiyatı enflasyonu sepetindeki ağırlığı yüzde 3 seviyesine 

yakın. Dolayısıyla yüzde 5’lik bir zam yıllık enflasyon üzerindeki etkisi yaklaşık 0,15 

puan oluyor. Süt üreticisinin suçu ne?" 
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Gıda haberleri sansürlenecek 
Yeni gıda yasası ile “gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide 
endişe, korku ve güvensizlik yaratan gerçeğe aykırı yayınlara para 
cezası” getiriliyor. CHP Milletvekili Sarıbal, “Bu yasa teklifi muğlak 
ifadelerle gıda haberlerine sansür yolunu açar” dedi. 

 
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden “Gıda, Tarım ve Orman Alanında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile basın üzerindeki sansür 
uygulamalarına yeni bir halka ekleneceği belirtildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı 
ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Getirilen yasa teklifi ısrarla cezalandırmayı tercih 
eden bir düzenleme. Hileli gıdaları engellemeye dönük düzenlemelerin 
cezalandırılmasına kimse bir şey demez ama yasa teklifi muğlak ifadelerle gıdaya 
ilişkin haberlere büyük cezalar getiriyor. Bu yasa gıda haberlerine sansür yolunu 
açar” dedi. 

KİMSE KONUŞMAZ 

Yasa teklifinde en sıkıntılı maddenin basın ve yayın organlarına getirilen ceza 
olduğuna vurgu yapan Sarıbal, “Kanun teklifinin 28. maddesi ile 11/6/2010 tarihli ve 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3'üncü 
maddesinin birinci fıkrasına yeni bir fıkra ekleniyor. ‘Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve 
dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda 
güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak 
tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlara' 20 bin 
liradan 50 bin liraya kadar para cezası getiriliyor. Bu düzenleme basında sansürü 
daha da artıracak bir madde” diye konuştu. 

Hangi yayının ne kadar zararlı olduğuna kimin karar vereceğini soran Sarıbal, 
“Cezalandırmayla aslında gerçekleri kapatma yoluna gidiliyor. Medyaya bu konu 
üzerinde ağır yaptırım getirirseniz kimse konuşmaz, konuşanların görüşleri medyada 
yer bulmaz” dedi. 
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Pandemi ile birlikte vatandaş, yerel 
esnafa yöneldi 
Pandemi ile birlikte vatandaşların yüzde 86’sı tanıdık/bildik mağazadan 

alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3’ü esnafın tavsiyesine 

değer veriyor. 

 

Mastercard tarafından Türkiye’nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırmaya 

göre, yerel işletmelerin önemi giderek artıyor. 

Buna göre tüketicilerin yüzde 86’sı alışverişlerini tanıdık/bildik yerden yapmayı tercih 

ediyor. Alışverişlerinde yerel mağazaları tercih edenlerin yüzde 77’si ise COVID-19 

salgını bitse de aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini ifade ediyor. 

Komşuluk ilişkileri gelişti 

Araştırmaya göre, COVID-19 kısıtlamalarıyla beraber mahallelerinde yeni mağaza 

keşfettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 80 olurken, yüzde 75’lik bir kesim yerel 

esnafın önerilerine saygı duyduğunu belirtiyor. 

Geçtiğimiz yıla oranla, komşularına selam verenlerin oranı yüzde 64 olurken, her 4 

kişiden 1’i komşusunun yedek anahtarını taşıyor. 

Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı komşularının online siparişlerini teslim alıp, 

ilettiğini belirtirken, yine komşularıyla aynı WhatsApp grubunda buluşanların oranı ise 

yüzde 24 seviyesinde bulunuyor. 
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Kolay ve hızlı erişim tercih edilirliği artırıyor 

Yerel mağazaların tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin başında yüzde 56 ile 

kolay ve hızlı erişim geliyor. Her 2 kişiden 1’inin büyük marketlerdeki kuyruğa girmek 

istemediğini belirttiği çalışmada 3 kişiden 1’i ise ulaşım kısıtlamaları sebebiyle yerel 

mağazaları tercih ettiğini söylüyor. Ayrıca yerel işletmelerin ürünlerinin daha kaliteli / 

kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 32 seviyesinde yer alıyor. 

Tercihlerde eş-dost tavsiyesi önemli 

Harcamalarını kendi semtinde yapanlar için de ‘kolaylık’ yüzde 61 ile ilk sırada yer 

alıyor. Tüketicilerin yüzde 49’u ‘yerel işletmelerin toparlanmasına destek olmak’ 

amacıyla yereli tercih ederken, esnafla kurulan dostluk ve işletmenin herhangi bir 

gruba bağlı olmaması yüzde 37 ile üçüncü sırada geliyor. Yerel esnafın tercih 

edilmesinde eş-dost tavsiyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, bu mağazalarda satılan 

ürünlerin daha kaliteli / kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 33 

seviyesinde bulunuyor. 

"KOBI Destek Paketi ile işletmelerin dijitalleşmelerine destek oluyoruz" 

Konuya ilişkin açıklama yapan Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, 

“İnsanlar kendi mahallelerini, semtlerini yeniden keşfettikçe, kendi muhitlerinde farklı 

iş kollarında faaliyet gösteren esnafı da yeniden keşfetmeye başladı. Biz de 

Mastercard olarak, ekonomimizin yerel kahramanlarını teşvik etmek ve 

toparlanmalarına destek olmak amacıyla, MasterKOBI platformumuz üzerinden 

küçük işletmelere destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. COVID-19 salgınına 

paralel olarak hayata geçirdiğimiz KOBI Destek Paketi ile özellikle dijitalleşme 

süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel çözümleri sunuyoruz.” diye konuştu. 
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Söktaş, Efeler Çiftliği'ne ortak aldı 
Avrupa'nın en büyük süt çiftliklerinden biri olan Söktaş'ın Efeler Çiftliği'ne 

ortak geldi. Söktaş, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve 

Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Efeler Çiftliği arasında 

Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi'nin imzalandığını 

açıkladı. 

 

7 bin adet büyükbaş süt hayvanı ve 765 bin metrekare üzerine kurulu Avrupa'nın en 

büyük süt çiftliklerinden biri olan Efeler Çiftliği'ne alınacak yeni ortak görüşmeleri 

sonuçlandı. Söktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya 

göre potansiyel yatırımcılar ile 24 Ağustos 2020'de görüşülmeye başlanmıştı.  

Yapılan görüşmelerin sonuçlandığını duyuran şirket, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 

Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Efeler Çiftliği 

arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi'nin imzalandığını açıkladı. 

Sözleşme çerçevesinde Fon tarafından Efeler Çiftliği'ne toplam 32.400.000 TL katılım 

bedeli ödenecek ve fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam yüzde 16'sını temsil eden 

payların sahibi olacak. Bu işlem kapsamında fonun Efeler Çiftliği'ne katılımı amacıyla, 

Söktaş'ın yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL 

tutarındaki ödenmiş sermayesi, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye 

çıkarılacaktır. Fon, katılım bedelinin 16.780.952 TL tutarındaki kısmını emisyon primi, 

15.619.048 TL tutarındaki kısmını ise sermaye olarak Efeler Çiftliği'ne ödeyecek. 

Nakit girişi finansal yüklerin azaltılmasında kullanılacak 

Sözleşme kapsamında yapılacak sermaye artırımında yeni pay alma hakları 

kısıtlanan şirketin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı yüzde 84'e 

inecek. 

Şirket, Efeler Çiftliği'ne söz konusu sermaye artışı sırasındaki nakit girişinin mevcut 

finansal yükümlülüklerin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve 

yatırımların finansmanı amacıyla kullanılmayı planlıyor. 
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Örtülü faiz her gün artıyor 

Merkez Bankası’nın para politikası kurulu kararından önce bile yüzde 10 
seviyesinde bulunan fonlama faizi artışa devam ediyor. 200 baz puan 
yükselişle 10,25’e çıkan resmi faiz karşısında fonlama faizi yüzde 12’ye 
merdiven dayadı. 

 

  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uzun bir süredir rölantiye aldığı faizini 

geçen ay arttırdı. 8,25 olan faiz, 200 baz puanlık artışla 10,25’e ulaşsa da hala 

örtülünün yakınına gelemedi. Günlük fonlama faizi de Eylül 1’de 10,15 iken grafik 

yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyor. Tam bir ay sonra ekim ayının ilk gününde 

11,20’ye ulaşırken, dün 11,93’e çıktı. Böylece fonlama faizi yeniden yüzde 12 

seviyesini gördü. 

TCMB dün geleneksel yöntemle düzenlediği 10 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 

9 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi. İhaleye, 42 milyar 325 milyon liralık teklif 

geldi. İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 13,25, en yüksek basit faiz 

yüzde 13,27 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 14,09 en yüksek bileşik 

faiz ise yüzde 14,11 seviyesinde gerçekleşti. Önceki gün Merkez, yabancı para cinsi 

zorunlu karşılıklardan alınan komisyonları azaltırken, Türk Lirası cinsi zorunlu 

karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti. TCMB, 

bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu 

(yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken 

tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya 

düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema 
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oranlarını da kredi büyüme koşulundan bağımsız, kredi büyüme koşulunu sağlayan 

ve sağlamayan bankalarda da 200 baz puan artırdı. Analistler, söz konusu 

düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer 

adımları destekler nitelikte olduğuna dikkati çekti. Yabancı para ZK’lardan alınan 

komisyonların azaltılması ve TL ZK’lara ödenen faizlerin artırılmasının bankacılık 

sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacağını belirten analistler, bu değişikliklerin, 

normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve 

finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini vurguladı. 

8,25 SEVİYESİNDE SEYREDİYORDU 

Merkez Bankası 24 Eylül’deki faiz kararında, politika faizini 200 baz puan artışla 

yüzde 10,25’e çıkarttı. Merkez Bankası’nın ekonomik büyümeyi desteklemek adına 

politika faizini düşük seviyelerde tutması ve parasal sıkılaştırma için ikincil araçlara 

başvurması, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından enflasyon vurgusuyla 

eleştiriliyordu. Enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam ettiğini hatırlatan piyasa 

uzmanları, Merkez bankası faizinin enflasyonun altında kalmasıyla birlikte Türkiye’nin 

negatif reel faiz sunan bir ülke haline geldiği ve bunun da özellikle dış yatırımı 

caydırdığı ifade ediliyor. 

PİYASAYA GÖRE DEĞİŞİKLİK OLMADI 

Ekonomist Prof. Dr. Yalçın Karatepe Merkez’in faiz hamleleriyle ilgili şunları 

söylemişti: “MB bu artışı yaptı ama onu yaptığı sırada piyasada oluşan ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyeti yüzde 11’e yakın bir seviyedeydi. Dolayısıyla MB aslında 

faizi arttırarak faizi arttırmamış oldu. Bu karmaşık bir ifade gibi görünebilir ama şu 

demek; MB değişik kanallardan borç verir, basit bir faiz mekanizması uygulamaz. 

Politika faiz oranı, geç likidite penceresi...vb farklı alternatifleri var. MB politika faizini 

düşük tutuyordu ama bankaları diğer kanallara yönlendiriyordu ve orada oranlar daha 

yüksekti. Dolayısıyla 200 baz puan politika faizi arttırmak faizlerde bir değişikliğe 

gitmek anlamına gelmiyor." 
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IMF Küresel Ekonomi Raporu'nda 
Türkiye öngörüsü değişmedi 
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomideki daralmanın özellikle 

gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt 

içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az olacağını 

belirterek, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 küçülmesinin 

beklendiğini duyurdu. 

 

IMF, "Uzun ve zor bir tırmanış" başlığı ile yayımladığı Ekim 2020 Dünya Ekonomik Görünüm 

Raporu'nda, küresel ekonominin nisan ayındaki "büyük karantina" sırasına yaşadığı düşüşün 

derinliklerinden tırmanışa geçtiğine işaret edildi. 

COVID-19 salgınının yayılmaya devam ettiği ve birçok ülkenin normalleşme sürecini 

yavaşlattığı belirtilen raporda, "Çin'de toparlanma beklenenden daha hızlı gerçekleşirken, 

küresel ekonominin pandemi öncesi faaliyet seviyesine geri dönüşü aksaklıklara yatkın 

olmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı. 

Türkiye'ye yönelik tahminlerde değişiklik yapılmadı 

 

IMF raporunda Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, ülke ekonomisinin bu 

yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. 

Ekonomik faaliyetteki iyileşme üçüncü çeyrekte güçlü toparlanmanın işaretçisi 
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Raporda, daha önce yüzde 5,2 küçülmesi beklenen küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 

daralacağı tahmin edildi. 

Söz konusu yukarı yönlü revizyonun daha çok gelişmiş ekonomilerde beklenenden daha iyi 

gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yansıttığına işaret edilen raporda, 

karantina önlemlerinin azalmasıyla ekonomik faaliyetin beklenenden daha erken iyileştiği ve 

üçüncü çeyrekte daha güçlü bir toparlanmanın göstergesi olduğu belirtildi. 

Raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5,2 büyüyeceği tahmin edildi. Gelecek yıla 

ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 5,4 olarak öngörülmüştü. 

Küresel büyümede orta vadede kademeli düşüş beklentisi 

Gelecek yılki toparlanmanın ardından, küresel büyümenin kademeli olarak orta vadede 

yaklaşık yüzde 3,5'e düşmesinin beklendiğine dikkatin çekildiği raporda, salgının 1990'lardan 

bu yana küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi tersine çevireceği ve 

eşitsizliği artıracağı değerlendirmesinde bulunuldu. 

Raporda, temel tahminleri çevreleyen belirsizliklerin alışılmadık derecede yüksek olduğu 

belirtilerek, aşı ve virüsün tedavisine yönelik gelişmelerle iş ortamında bulaşmayı azaltmak 

için yapılan değişikliklerin ekonomik faaliyetin öngörülenden daha hızlı bir şekilde salgın 

öncesi seviyelere dönmesine olanak sağlayabileceği ifade edildi. 

Toparlanmanın ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, sağlık 

krizinin sona erdirilmesi için de daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

Euro Bölgesi için yüzde 8,3'lük daralma beklentisi 

IMF raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, daha 

önce yüzde 8 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 4,3 daralacağı öngörüldü. 

Ülke ekonomisine ilişkin 2021'e ait büyüme beklentisi ise yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e 

düşürüldü. 

Euro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 8,3 küçüleceği tahmin edilirken, 2021'de yüzde 

5,2 büyüyeceği öngörüldü. Bölge ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 10,2 daralacağı, 

gelecek yıl ise 6 büyüyeceği tahmin edilmişti. 

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 

7,8'den yüzde eksi 6'ya yükseltilirken, 2021 için yüzde 5,4'ten yüzde 4,2'ye düşürüldü. 

COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'nın da bu yıla ilişkin ekonomik 

büyüme tahmini yüzde eksi 12,8'den yüzde eksi 10,6'ya yükseltirken, 2021 için yüzde 6,3'ten 

yüzde 5,2'ye çekildi. 
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Gelişmiş ülkeler için yüzde 5,8'lik küçülme tahmini 

Raporda, Fransa ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 12,5'ten yüzde 

eksi 9,8'e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 7,3'ten yüzde 6'ya 

düşürüldü. Daha önce 2020'de yüzde 12,8 daralması öngörülen İspanya ekonomisine yönelik 

tahminde değişikliğe gidilmezken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,3'ten yüzde 

7,2'ye yükseltildi. 

Birleşik Krallık için 2020 büyüme tahmini ise yüzde eksi 10,2'den yüzde eksi 9,8'e yükseltildi, 

2021 beklentisi ise yüzde 6,3'ten yüzde 5,9'a düşürüldü. 

Söz konusu revizyonlarla, gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2020 için 

yüzde eksi 8,1'den yüzde eksi 5,8'e çıkarılırken, 2021 için yüzde 4,8'den yüzde 3,9'a çekildi. 

Gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 3,3 daralacağı öngörüldü 

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer 

verilen rapora göre, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik 

büyüme beklentisi, yüzde 1'den yüzde 1,9'a yükseltildi. Çin ekonomisinin gelecek yıla ilişkin 

büyüme beklentisi ise yüzde 8,2 olarak bırakıldı. 

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde eksi 4,5'ten yüzde eksi 10,3'e 

revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6'dan yüzde 8,8'e yükseltildi. 

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi 6,6'dan yüzde eksi 

4,1'e çıkarılırken, gelecek yıla ait büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 2,8'e düşürüldü. 

Bu revizyonlarla, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme 

beklentisi, 2020 için yüzde eksi 3,1'den yüzde eksi 3,3'e düşürüldü ve 2021 için yüzde 

5,8'den yüzde 6'ya yükseltildi. 
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Bakan Albayrak: OECD'de 1'inci, 
dünyada 2'nciyiz 
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sanayi üretimindeki artışla ilgili, 

"OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz. İhracat treninin başına üretim 

lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi 

raylarına oturtuyoruz." dedi. 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos 

ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada 2'nci sırada 

olduğunu bildirdi.  

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun 

açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. 

Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla "Türkiye'nin 

OECD'de 1'inci, dünyada Singapur'dan sonra 2'nci sırada olduğuna" dikkati çeken 

Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5,8, sektörel ciro 

endeksinin de yüzde 23,5 yükseldiğini belirtti. 

Bakan Albayrak, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve 

verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." değerlendirmesinde 

bulundu.  
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Vatandaş dövize sarıldı, mevduat 
hesapları tarihi zirve yaptı 

Ekonomik kriz ve pandemi birleşince vatandaş 'güvenli liman' olarak 
dövize sarıldı. Dolar, euro, sterin ve altında rekorlar yaşanırken, döviz 
mevduat hesapları da tarihi zirveyi gördü. Yerleşik gerçek kişilerin 
yabancı mevduat oranı yüzde 58,4'e çıktı. 

 

  
Ekonomi kriz, pandemi koşulları ve döviz karşında TL'nin günden güne eriyen değeri 
vatandaşı da 'güvenli liman' arayışına soktu.  

Dolar, euro, sterin ve altında rekorlar yaşanırken, döviz mevduat hesapları da tarihi 
zirveyi gördü. Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin yabancı mevduat oranı yüzde 58,4'e 
çıkarak rekor kırdı. 

Paramedya'dan Erol Taşdelen'in haberine göre, 6 Ekim itibariyle Türkiye'deki 
bankalarda toplam mevduat, 3 trilyon 450 milyar TL’ye çıktı. 

DÖVİZ HESAPLARI 1 TRİLYON 209 MİLYAR TL 

Bunun yüzde 60'lık kısmı gerçek kişilere ait. Gerçek kişilerin bankalarda 2 trilyon 70 
milyar TL mevduatı mevcut. Bunun yüzde 58,4'sına isabet eden 1 trilyon 209 milyar 
TL'lık kısmı yabancı para türünden mevduatta tutuluyor.  
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267,5 MİLYAR DOLAR GERÇEK KİŞİLERE AİT 

Bankalardaki toplam mevduat döviz cinsinden 445,8 milyar dolara yükseldi. Bunun 
202,7 milyar dolar karşılığı Türk Lirası'nda tutulurken, 243 milyar dolar karşılığı 
yabancı para mevduatta tutuluyor. 

Bankalarda tutulan 445,8 milyar dolar karşılığı mevduatın 267,5 milyar dolar karşılığı 
gerçek kişilere ait. 

PİYASALARDA SON DURUM NE? 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,89, euro 9,31, sterlin 10,30'dan 
satılıyor. 

Dün en düşük 7,8501, en yüksek 7,9136 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki 
kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,8903'ten tamamladı. 

Dolar/TL kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık 
yüzde 0,1 üzerinde 7,8970'ten işlem görüyor. 

Euro/TL kuru yüzde 0,1 azalışla 9,3150'den, sterlin/TL kuru önceki kapanışın hemen 
altında 10,3020'den satılıyor. 

ALTIN YENİDEN HAREKETLENDİ 

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 487,2 liradan işlem görüyor. 

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 
önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı 
dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3,267 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.919 dolar 
seviyesinde bulunuyor. 
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İşsizlik Sigortası Fonu eylülde 2,5 
milyar TL küçüldü 
İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı eylül ayında 2,5 milyar TL 

azaldı. 

 

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı EYlül ayında bir önceki aya göre 2 milyar 

482 milyon TL düşüş gösterdi. 

 

İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, Ağustos sonu itibarıyla 112 milyar 

39,1 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Eylül sonunda 109 milyar 

557,1 milyon TL seviyesine indi. 

 

Fon varlığının yüzde 80,18'i tahvil, yüzde 19,82'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay 

tahvil miktarı yüzde 80,53, mevduat miktarı yüzde 19,47 olmuştu. Aynı ayda fonun 

geliri 3,04 milyar TL, gideri ise 5,52 milyar TL olarak gerçekleşti. Fon'dan en fazla 

ödeme 2,37 milyar TL ile kısa çalışma ödeneği için yapıldı. 
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Cirolar ağustosta yüzde 23,5 arttı 
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 

yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 23,5 arttı. 

 

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, geçtiğimiz 

ağustos ayında yıllık yüzde 23,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 

2020 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro 

endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi 

yüzde 5,2 azaldı. 

Toplam ciro aylık yüzde 3 arttı 

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Ağustos 

ayında aylık yüzde 3,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2020 yılı 

Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi 

yüzde 2,0, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 

azaldı. 
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Türk sanayisi için yeni hamle 
Yerli üretimi desteklemek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı sağlamak 

amacıyla kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesinin kurulmasına 

karar verildi. 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kalkınma planları ve programlarda yer 

alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu 

alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve 

finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla karar 

almak üzere, kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesinin kurulması ile görev ve 

yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi. 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi 

amacıyla oluşturulacak Sanayileşme İcra Komitesinin yapısı ve faaliyetleri ile bu 

kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsıyor. 

 

Komite Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,  Hazine ve Maliye Bakanı, 

Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanmdan oluşacak. Cumhurbaşkanının 

gerekli görmesi halinde, gündem ile ilgili kurum ve kuruluşun temsilcileri Komite 

toplantılarına davet edilebilecek. 
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Komite, Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak. Toplantı gündemi 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Komitenin görev ve yetkileri şu şekilde 

belirlendi: 

 

a) Kamu atımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine 

göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak. 

 

b) Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi 

kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması 

amacıyla gerekli tedbirleri almak. 

 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkân verecek şekilde, uzun vadeli 

alım planlan yapmasına yönelik kararlar almak. 

 

ç) İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç 

duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını 

sağlayacak tedbirleri almak. 

 

d) Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak 

kararlar almak. 

 

e) Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin 

sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler 

konusunda karar almak. 

 

f) Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları 

bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar almak. 

 

g) Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası 

koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar 

almak. 

 

ğ) Tedarik politikalarının Milli Teknoloji Hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik 

zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak. 

 

h) İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket 

birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün 

çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak. 

 

ı) Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin 

kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek. 
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Komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilecek. Sekretarya 

hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek. 

Sanayileşme koordinasyon birimleri 

Komite tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları, Sekretarya ile eşgüdüm 

içinde çalışmak üzere hizmet birimleri arasından Sanayileşme Koordinasyon Birimi 

görevlendirecek. 

Komitenin faaliyet giderleri ile politika ve kararları doğrultusunda oluşturulacak destek 

programlan kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçlarla 

konulacak ödeneklerle karşılanacak. 
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3 saat süren toplantının ardından 
Erdoğan'dan milletvekillerine flaş 
talimat! 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 saat süren MYK toplantısının ardından 
milletvekillerine uyarılarda bulunduğu belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın 
hafta sonundan itibaren ziyaretler yapması bekleniyor. 

 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 saat süren 
Merkez Yürütme Kurulu toplantısında milletvekillerine "aşiretleşme" uyarısında 
bulunduğu belirtildi. Kulislere göre Erdoğan, “Milletvekili veya il başkanlarının 
akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin" dedi. 

Hürriyet'ten Gizem Karakış imzalı habere göre, Erdoğan başkanlığında parti genel 
merkezinde yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda 
Erdoğan’ın il kongrelerindeki gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre 
Erdoğan’ın 30 büyükşehir ve bir ile gitmesi planlanıyor. Bu hafta sonu Şırnak’a 
gidecek Erdoğan, 24 Ekim’de Kayseri’ye, 25 Ekim’de ise Malatya’ya gidecek. 

Erdoğan MYK toplantısında son dönemde AKP'ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene 
ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için “Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek 
ziyaret etmek istiyorum” talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde 
gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor. 
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AK Parti'den erken seçim çağrısına 
yanıt 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim 

çağrısına ilişkin, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir" 

ifadelerini kullandı. 

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısınının ardından açıklamalarda 

bulundu. 

Çelik'in açıklamasından satır başları şu şekilde: 

''Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 

Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak. 

Çifte standart var. Söz konusu topraklar Azerbaycan toprağıdır burada işgalci olan 

Ermenistan’dır. Minsk grubu Azerbaycan ve Ermenistan’ı eşit iki kefeye koymaya 

çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. Uluslararası hukuk açıkça ihlal eden 

Ermenistan’dır.  

Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kendi kıta 

sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk’ün Yurtta 

Sulh Cihanda Sulh ilkesine bağlıdır. Ama müzakerenin değerini bilmeyen, KKTC’nin 

haklarını gasp etmeye çalışan bir güç varsa sahada cevap verecek kudrete sahibiz. 

Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçim siyasetçinin 

enerjisini başka alana kaydırmak demek. 
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Kılıçdaroğlu: Devletin orta direği 
yok şu anda 
Kılıçdaroğlu, ""Esnaf mı, mühim değil.' diyorlar. 'Zaten esnafı gözden 

çıkardık.' diyorlar. Devletin orta direği yok şu anda. Ama kendi 

yandaşlarına desteğe sonuna kadar devam." dedi. 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ormanı, oradaki canlıları, 

kaplumbağaları, kuşları, sürüngenleri yakmak... Hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder 

bunu? Efendim teröristler yaktı. Zaten yakan teröristtir. Ormanı yakan insanın, bir 

insanı öldürmekten ne farkı var?" dedi. 

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, ağaçları, 

tabiatı, insanları, bütün canlıları, kainatı, bütün ekosistemi sevdiklerini ve gelecek 

nesillerin güzel bir ekosistem içerisinde doğma ve yaşama hakkına sahip olduklarını 

belirtti. 

Yerinde duran ve hareket etmeyen bir ağacı yakmanın en büyük günah olduğunu 

söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hele bir ormanı, oradaki canlıları, kaplumbağaları, kuşları, 

sürüngenleri yakmak... Hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder bunu. Efendim 

teröristler yaktı. Zaten yakan teröristtir. Ormanı yakan insanın, bir insanı öldürmekten 

ne farkı var? O nedenle bu konuda daha dikkatli davranmak zorundayız. Yeşil 
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ekonomi diyor bütün dünya. Doğayı, insanlığı, bütün kainatı korumak için biz bunu 

yapıyoruz. Bu mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, bir ekonomik buhran yaşandığını, milyonlarca gencin işsiz olduğunu, 

esnafın doğru dürüst siftah yapamadığını, emeklinin aylığı ile geçinemediğini, çöp 

konteynerlerinden yüz binlerce kişinin pazar artıklarıyla geçinmeye çalıştığını, devleti 

yöneten kişinin de çıkıp "Yoksullukta sabredin." dediğini savundu. Kemal 

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: 

"Beyefendi sen niye sabretmiyorsun? Hak talebinde bulunma diyor sana. Ben 

yönetiyorum, ben asarım, ben keserim, şimdi sıra sende, sen sabredeceksin. 'Açım.' 

Açlıkla sabredeceksin. 'Yoksulum.' Yoksullukta sabredeceksin. 'İşsizim.' İşsizlikte 

sabredeceksin. Beyefendi sen bir sabır gösteriyor musun? Sen nerede sabır 

gösteriyorsun? Senin bir elin yağda bir elin balda. Yazlık sarayların var, kışlık 

sarayların var, uçan sarayların var. Bütün bunların yükünü sabredin dediğin vatandaş 

çekiyor. Boğazındaki lokmayı vergi diye alıyorsun. Aldığın vergiyi de onun için değil, 

yandaşın için harcıyorsun. Allah kimseyi kibirli yapmasın." 

"Baştaki kibirli olunca yöneten kadronun tamamında kibir, paçalarından akıyor." diyen 

Kılıçdaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, 

"Son iki yılda emeklilerimize toplam 674,5 milyar liralık aylık ödemesi gerçekleştirdik." 

dediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

"Emekliye 674,5 milyar lira aylık vermişler, bunu da bir övünç meselesi olarak, 'Bak 

lütfettim, senin aylığını vermeyebilirdim ama iki yılda sana bu kadar para verdim, öp 

başına koy.' diyor. Sen bu emeklinin hangi koşullarda emekli olduğunu biliyor 

musun? Kaç yıl çalıştığını, ne kadar emek harcadığını, devlete ne kadar vergi 

ödediğini, SGK'ye ne kadar prim ödediğini biliyor musun, o primlerini senin nasıl çar 

çur ettiğini biliyor musun? Şimdi lütfetmiş, ben sana emekli aylığı veriyorum demiş. 

Şu kepazeliğe bir bakın. Şu inceliğe bir bakın ve bunlar devleti yönetiyorlar. Bütün 

emekli kardeşlerime seslenmek isterim: Senin hakkını, senin yıllar yılı ödediğin 

paranı, sana verirken bile, 'Ben sana para veriyorum bana oy ver.' diyor. Akla bakın. 

Bunu yaparken büyük müteahhitlere, beşli çeteye dolar bazında verdikleri ihalelerin 

paralarını tıkır tıkır dolar üzerinden ödüyorlar. Onlar sabah akşam dua ediyorlar, dolar 

biraz daha yükselsin, ne kadar yükselirse emekli, esnaf, çiftçi, asgari ücretli o kadar 

ezilecek, onlar da para kazanacaklar." 

"Devletin orta direği yok şu anda" 

Geçen grup toplantısında esnaf için saydığı 17 maddeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, hiç 

kimsenin kendisini sahipsiz sanmamasını, bu ülkenin, bayrağın sahibinin 

bulunduğunu, onun adının da CHP olduğunu savundu.  
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Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için saydıkları 17 maddenin 

hiçbirisinin hayata geçirilmediğini ifade ederek "Esnaf mı, mühim değil.' diyorlar. 

'Zaten esnafı gözden çıkardık.' diyorlar. Devletin orta direği yok şu anda. Ama kendi 

yandaşlarına desteğe sonuna kadar devam." şeklinde konuştu.  

Devletin yakın zamanda 9 milyar 800 milyon liralık bir ihaleye çıktığını, sen bu işi 

yapacaksın denilerek ihalenin bir kişiye verildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şu 

değerlendirmeyi yaptı: 

"9 Ekim 2020'de Resmi Gazete'de bir tablo yayınlandı. Bu tablonun 81. sırasında 

ihale verdikleri inşaata, 9 milyar 449 milyon 995 bin 833 liralık vergi harç muafiyeti 

getiriyorlar. 9 katrilyonluk ihale veriyorsun, 9 katrilyonluk vergi muafiyeti 

veriyorsun. Çayın taşı ile çayın kuşunu vuruyorsun. Hiçbir zaman, masraf yapmasına 

gerek yok, devlete vergi ödemeyecek. Siz böyle bir düzen gördünüz mü? Böyle bir 

düzeni yaşadı mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Esnaf kardeşime soruyorum: Senin 

kiranı ödemiyor, adama 9 milyarlık ihale veriyor, '9 milyarlık da vergi ödemeyeceksin.' 

diyor. Ne demektir bu? Sıfır maliyetle işi yapıyor, devletten de ayrıca para alacak. Bu 

düzen, harami düzenidir. Haramilerin yönettiği bir devlet iflah olmaz. Sormak isterim, 

AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sormak isterim: Sen 9 milyarlık ihale, 9 milyarlık 

vergi teşviği verilen bir düzeni savunuyorsan sana söyleyecek bir lafım yok, 

dilenmeye devam. 'Ben bunu kabul etmiyorum.' diyorsan yapacağın bir iş var, 'Yeter 

artık düşün yakamızdan.' demeniz lazım. Bu milletin yakasından bunların düşmesi 

lazım." 

Hükümetin sadece yandaşlara değil tefecilere de çalıştığını, tefecilere hizmet ettiğini 

iddia eden Kılıçdaroğlu, bu ifadelerine karşın kendisini mahkemeye vermelerini 

istedi. Kılıçdaroğlu, "Tefecilere hizmet eden hükümet.' dedim. Keşke beni 

mahkemeye verseler. Rakamları götürüp, hakimin önüne koyup, sende vicdan varsa 

bak. Bundan daha güzel tefecilere hizmet eden dünyada bir iktidar var mı? Yok." 

ifadesini kullandı. 

Almanya, ABD ve Yunanistan'ın borçlanma karşısında ödediği faiz oranlarını aktaran 

Kılıçdaroğlu, "Türkiye, 2,5 milyar dolar borçlandı 5 yıl için, 6,4 faiz oranıyla. Hani 

Almanya bizi kıskanıyordu, hani Yunanistan mahvolmuştu, hani Amerika'da yer 

yerinden oynamıştı, ne oldu? Hani Türkiye güçlü bir ülkeydi, hani dünya lideriydik biz. 

Doğru, faiz ödemede dünya lideriyiz. 83 milyonu bir avuç tefeciye teslim etmede 

dünya lideriyiz. Eğer 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum edilmişse, 

boğazımızdaki lokmayı alıp o tefeciye veriyorlarsa faiz haramdır, faiz günahtır, faiz 

indirilecek... Peki bu ne? Bu rezalet, kepazelik ne? Kimin parasıyla sen bu borcu 

alıyorsun ve bu borcu kim ödeyecek?" şeklinde konuştu.  

 



14.10.2020 

29 

 

Baro seçimleri 

Türkiye'nin temel sorunlarından birisinin demokrasi ve hukukun üstünlüğü olduğunu 

söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkede kanunların sayılmadığını, genelge ile kanunun 

değiştirildiğini savundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

"Baro seçimi kanuna göre ekim ayında yapılması lazım, genelge çıkardılar 'Seçimleri 

yapamazsın.' diye. YSK'ye başvurdular, 'Evet yapamazsınız.' diyorlar. Siyasi 

partilerin kongreleri, toplantıları serbest, il kongreleri serbest. Baro seçimi? Yok 

kardeşim yasak. Niçin? Saraya kölelik yapan bir kişiyi yerinde tutabilir miyiz, diye. 

Uğraştılar, didindiler, baskı yaptılar İstanbul'da bir tane baro kurdular. Ankara'da 

kurmak için kamu avukatlarını zorluyorlar, önlerine dilekçe koyuyorlar. Kamu 

avukatlarına sesleniyorum: Atacağın her imza hukuka ihanettir, adalete ihanettir, 

kendi mesleğine ihanettir. Hakkı, hukuku ve adaleti savunacaksak, ben nasıl 

savunuyorsam, benden daha fazla sen savunacaksın. Bu konuyu da dikkatle 

izleyeceğiz." 

Azerbaycan açıklaması 

Azerbaycan'dan hoş haberler gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, toprakları işgal 

altında olan bir devletin, mücadele verdiğini anımsattı. 

Dünyanın bütün demokratlarının, bu haklı talebin yanında konumlanması gerektiğinin 

altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bu toprakların işgalden kurtulması lazım. Sayın Aliyev 'ben savaşacağım' demiyor. 

'İşgal ettikleri topraklardan ayrılırlarsa bir sorunumuz yok; Ermeni halkıyla bir 

sorunumuz yok; bu işgalden topraklarımızı kurtarmak durumundayız' diyor. Haklı mı? 

Haklı, evrensel hukuka uygun, insan haklarına uygun. Dolayısıyla daha fazla kan 

akmaması için Ermenistan'ın, işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. 

Başka bir şey yapıyorlar, sivilleri bombalıyorlar. Bir insanlık suçu, bir terör suçu. 

Masum insanları öldürmek asla ve asla insan olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği 

bir tablodur. 

Rusya'da masa kuruldu. Ermenistan ve Azerbaycan oradaydı ama Türkiye masada 

yoktu. Madem ki biz bu sorunu kendi sorunumuz olarak görüyoruz, bu sorunun 

çözümüyle ilgili her türlü katkıyı yapmaya hazırız, o masada niye Türkiye yok? Bunu 

da bütün vatandaşlarımızın hafızalarının bir yerinde tutmalarını isterim." 
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Akşener: Parlamenter sisteme bir an 
önce geçilmeli 

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eşi dostu zengin etmeye 

programlanmış zihinlerin devri artık bitti. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin 

bu ülkeye vereceği hiçbir şey olmadığını herkes gördü. İyileştirilmiş ve 

güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi durumunda milletimiz zengin, 

mutlu ve huzurlu olacak” dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki 

konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten sabırlı olmasını 

istediğini ifade etti. Akşener, şöyle konuştu: “Sayın Erdoğan, millete 'sabret' 

diyeceğine sen asıl önce git, 500 milyon dolarlık uçağını satıp sarayın fantastik 

harcamalarını kıs. Bu dar zamanda asıl önce sen biraz sabret ama edemezsin. 

İsrafa, lükse, şatafata çok alıştın. Ballı ihalelere gelince sabır yok, yandaşa vergi 

affına gelince sabır yok, makam arabası saltanatı sürenlere gelince sabır yok, 

sarayın masraflarından bir kuruş tasarruf etmeye gelince sabır yok, itibar diye 

süslediği savurganlıktan milim geri adım atmaya gelince sabır yok. Ama tenceresi 

kaynamayan analara, ay sonunu getiremeyen emekliye, iş bulamayan gence, 

uzaktan eğitim için çocuğuna bilgisayar alamayan babalara, siftah yapmadan 

dükkanını kapatan esnafa, kredi borcu gırtlağına dayanmış milyonlarca vatandaşıma 

gelince 'sabır' öyle mi? Geçeceksin bunları Sayın Erdoğan. Cefayı bal eylemek 

millete, sefayı bal eylemek saray ve şürekasına. Yok öyle yağma.” 
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“TÜRKİYE 20 SENTE MUHTAÇKEN BİLE EMEKLİ MAAŞI ÖDEDİ” 

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın doların yükselişine aldırış 

etmediğini ve bu yükselişi frenlemek için Merkez Bankası'ndaki dövizi satmak 

zorunda kaldığını ileri sürdü. Merkez Bankası döviz rezervinin eridiğini iddia eden 

Akşener, “Yurt dışına ihraç edilen tahvillerden zararımız ne kadar biliyor musunuz? 

3,5 milyar dolar. Yani yaklaşık 28 milyar lira. Hani '500 bin öğrencimize tablet 

dağıtacağız.' diyorlar ya, tanesi bin liradan ne eder? 500 milyon lira. İşte, tek kalemde 

onun 56 katı zarar var. Damat bakan reklamlardan gözünü çevirip dövize 

bakabilseydi, 500 bin öğrencimize değil, Türkiye'deki bütün öğrencilere bilgisayar 

verilebilir, bütün öğrencilerimize ücretsiz internet imkanı sunulabilirdi” dedi. Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un emekli maaşlarına 

ilişkin açıklamalarını aktaran Akşener, “Emekli maaşı ödemişler. Eliniz mecbur. Sanki 

hayır yapmışlar, ödemişler. Türkiye 20 sente muhtaçken bile emekli maaşı ödedi. Ne 

kadar zamandır insanımızdan bu kadar uzaksınız?” ifadelerini kullandı. KOBİ'lerin 

sorunlarına değinen Akşener, Türkiye'de 3 milyon 200 bin KOBİ olduğunu, KOBİ'lerin 

istihdamın dörtte üçünü, yaratılan katma değerin yarısını ve ihracatın da yüzde 55'ini 

gerçekleştirdiğini söyledi. Akşener, “BDDK verilerine göre KOBİ'lerimizin Türk 

bankacılık sistemindeki toplam kredi borcu, Haziran 2020'de 808 milyar liraya ulaştı. 

Son 3 yıldaki artış yüzde 58 oldu. Sadece son 10 haftada, dövizdeki artış nedeniyle 

KOBİ'lerin döviz cinsinden kredi borçları 17 milyar lira arttı. Bu parayla, siftahsız 

dükkan kapatan 1 milyon esnafımıza, 17'şer bin lira destek verilebilirdi. Kaynak 

soruyorlardı ya işte size kaynak. Yeter ki bakmanız gereken yere bakın” diye 

konuştu. 

“YETER Kİ RANT ÇEŞMESİNİN SUYU KESİLSİN” 

Meral Akşener, bir zamanlar dünyanın her yerine mal satan ve ekonominin bel kemiği 

olan KOBİ’lerin, dünyayla rekabet edemez hale gelerek, can derdine düştüğünü 

savundu. İktidarı sadece eleştirmediklerini, çözüm önerilerini de sunduklarını 

vurgulayan Akşener, şöyle devam etti: “İktidarda olsak çalışan başına 10 bin lira 

işletme sermayesi desteği verirdik. SGK ve vergi borçlarıyla birlikte, 2020 yılına ait 

tüm borçları en az 5 yıl vadeyle yeniden yapılandırırdık. Bütçeden yapılacak 

doğrudan destek ödemelerinin yanı sıra, kredi borcunu geri ödemekte zorlanan 

esnafa, en az bir yıl ödemesiz yeni kredi imkanı tanırdık. Esnafımızı zorlayan elektrik 

faturası, kira stopajı ve sigorta primlerini, Mart 2020'den başlayarak 2021 sonuna 

kadar yüzde 25 düşürürdük. Yardım süsü verilen kredilerin ödemelerini de vakit 

kaybetmeden uzun vadeli olarak yeniden yapılandırırdık. Türkiye'nin bunları 

yapabilecek gücü de imkanı da var. Yeter ki rant çeşmesinin suyu kesilsin. Saray ve 

müteahhitleri konforlarından biraz fedakarlık etseler yeter.” 
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Devlet Bahçeli: 2023’te adayımız 
Recep Tayyip Erdoğan’dır 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına cevap verdi. Bahçeli, "Erken 
seçim boşuna nefes israfıdır. 2023'te adayımız Erdoğan'dır." dedi. 

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 

Bahçeli, Hatay'daki orman yangınlarına tepki göstererek, "Bunlar iblisin çocukları, 

ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları meçhul olan bu şerefsizlerin yaktıkları kadar 

yakılmaları, hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır." ifadelerini kullandı. CHP 

lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim mesajı sonrası Bahçeli, "Seçim derdine düşme. 

Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP, seçimlerin zamanında yapılmasından, 

2023 yılı Haziran ayında yapılmasında kararlıdır. Erken seçim boşuna nefes israfıdır. 

2023'te adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. 

 

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

"Ülke olarak zor bir gündemle karşı karşıyayız. Dağlık Karabağ'da Ermeni mezalimi 

devam etmektedir. Akdeniz'de deniz yetki alanı tartışması ve KKTC'deki 

Cumhurbaşkanlığı seçimi devam etmektedir. Suriye'deki hain saldırı ve sabotajlar 

devam etmektedir. Covid-19 salgının neden olduğu sıkıntı ve belirsizliklerin dalga 

boyu artmaktadır. 

Türkiye ile Yunanistan, Türkiye ile Fransa arasındaki kırılgan ilişkiler, irtifa kaybı 

yaşamaktadır. Türk mallarına yönelik ambargolar uygulanmaktadır. Bunlar 

yetmiyormuş gibi, ülkemizin siyasi tansiyonu yükseltilmektedir. Seçim beklentileri 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/mhp
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https://www.milligazete.com.tr/etiket/recep-tayyip-erdogan
https://www.milligazete.com.tr/etiket/daglik-karabag
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dillendirilirken, ekonomiyle ilgili iftiralar propaganda malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. 
 

ORMAN YANGINLARI 

İhanet ateşiyle yanan vicdanlar yeşili göremez, görse de tanıyamaz. Orman demek 

sadece ağaçlardan, sadece canlılardan demek değildir, orman berekettir, havadır, 

hayattır, yurttur, yuvadır. Ormanı topraktan ayrı düşünmek mümkün değildir. Ormana 

kast eden vatana kast etmiştir. Hatay'da çıkartılan yangın rüzgarın da etkisiyle 

yayılmıştır. Evleri yanan ve riskli bölgelerde oturan 542 vatandaşımız tahliye 

edilmiştir. Hatay'da 9'u ormanlık, 6'sı kırsal alanda 15 yangın vakası tespit edilmiştir. 

Çok şükür yangınlar kontrol altına alınmıştır. Hatay ve Kahramanmaraş'ta 

insanlarımızı evsiz bırakan, ağaçları yakıp yıkan yangın son zamanların en trajik 

olayları arasındadır. 

Yangınların nasıl çıktığı ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Ağacımıza, 

doğamıza, insanımıza kimler sabotaj yaptıysa cezalandırılmaları kaçınılmazdır. 

Bölücü terör örgütü, 2019 yılında "Ateşin çocukları" örgütünün kurulduğunu 

duyurmuştu. İlk eylemleri 11 Temmuz 2019'daki Fethiye'de görülmüştü. Bunlar iblisin 

çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları meçhul olan bu şerefsizlerin yaktıkları 

kadar yakılmaları, hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır. Aydın müsvettelerinin 

tepkisini duyan oldu mu? CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Kılıçdaroğlu 

şereften ne anlıyor, hayata ve doğaya kast eden teröristlerin başı Demirtaş ile 

kahvaltı rezervasyonu yapanlar, sorarım size nasılsınız, iyi misiniz? 

Geçtiğimzi hafta Ağrı Doğubayazıt'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Emre 

Dokumacı'nın annesine, babasına, nişanlısına ne diyecekler? Ne anlatacaklar? 

Onların gözlerine hangi cesaretle bakabilecekler. Teröriste terörist diyemeyen bize 

göre teröristtir. Demokrasi ve ekoloji mücadelesi birbirinden koparılamaz.  

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI 

Türk milletini hedef alan tehditlerin dozajında hiçbir zaman hafifleme olmadı. Bugün 

maruz kaldığımız sorunların tarihi kökleri olduğuna dair kuşkumuz yoktur. Yurt 

tuttuğumuz bu topraklar üzerinde tereddüt edenlerin sözünü keserler. Ecdadımız ne 

dediyse, hangi zorluklarla muhatap kaldıysa bugünlerde de aynısını yaşıyoruz. 

Akdeniz'deki gergin atmosfere bakın, Dağlık Karabağ sorununa odaklanın, 

Ermenistan emperyalizmin kurduğu devlettir. Büyümek için, büyümek sadece ve 

sadece kanser hücresinin özelliğidir. Ermenistan kanser hücresidir. Masumları 

öldüren Ermenistan, işgalci ülke Ermenistan. İki ülke arasındaki ateşkes çağrıları, 

masa kurma önerileri Dağlık Karabağ davasını kilitlemekten başka manaya 
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https://www.milligazete.com.tr/etiket/ermenistan


14.10.2020 

34 

 

gelmemektedir. Neyin ateşkesi, neyin görüşmesi. Konu bağımsızlık onurudur. 

Terörist Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeden silahları indirmek, ateşi 

dindirmek cinayetlerin meşrulaştırılmasıdır. Dağlık Karabağ Türk'tür. Zoru gören 

Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. Sonuçsuz görüşme turlarından 

oluşan uzun ve yorucu yıllar başlamış olacaktır. Dağlık Karabağ 1,5 asra dayanan bir 

sancıdır. Sovyetler döneminde Karabağ bölgesinin nüfusuyla oynanmış, Ermeniler 

lehine değişimler gözlemlenmiştir. BM Güvenlik Konseyi 1993 yılında 4 karar almıştır. 

Bu kararlarda Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların boşaltılması kararı alınmıştır. 

Ermenistan bu karara uymamıştır. Azerbaycan'ın edilgen ve pasif bir şekilde tutularak 

çözümsüzlüğe boyun eğmesi zorlanmaktadır. Ermenilerin diplomasiyle, diyalogla, 

temasla Dağlık Karabağ'dan çekilmeleri boş bir hayaldir. Güç kullanarak vatan 

toprakları alınacaktır. 
 

DAĞLIK KARABAĞ SAHADA ALINMALIDIR 

Ermenistan sevdalısı Fransa, ABD ve Rusya arabulucu olarak öne çıkmıştır. Kuzu 

canavara teslim edilmiştir. Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali ortaya 

çıkmıştır. Dağlık Karabağ'daki 72 saatlik ateşkeste mutabakata varılmıştır. Bu bizim 

için tavizdir. Ateşkesi ihlal eden Ermenistan olmuştur. Katille pazarlık kurşun olarak 

fatura edilmiştir. Azerbaycan'ın ateşkes kararına uyulduğunu açıklaması Ermenistan'ı 

cesaretlendirmektedir. Dağlık Karabağ masada değil, sahada Ermenistan'ın kafasına 

vura vura alınmalıdır. Dağlık Karabağ silah zoruyla Azerbaycan'a geçmelidir. 

Bugün Gence'yi Bakü'yü tehdit eden Ermenistan güçlenerek çıkarsa, gelecek 

Azerbaycan için çok zor olacaktır. Ermenistan işgal ettiği yerden ön şartsız 

çekilmelidir. Erivan'ın bir gece bedel ödeyeceği akıllarından çıkarmaması en makul 

davranıştır. 
 

KIRGIZİSTAN'DAKİ KARIŞIKLIK 

Kırgızistan'da alevlenen toplumsal istikrarsızlık manidar ve kaygı vericidir. Sokak 

eylemleri, seçimlerin iptali bölgesel huzur ve barış arayışlarını zedelemektedir. Orta 

Asya'da genişleyen kutuplaşma, adaletli seçim taleplerinden öte anlamlar 

içermektedir. Dağlık Karabağ'ı karanlığa iten, enerji jeopolitiğinde oyun kuranlar 

Kırgızistan'da devrededir. Renkli devrimler kuşağının fay hattında yaşananların taban 

bulması gizli bir amaçtır. Paşinyan'ı finanse edenlerle Orta Asya'yı kaosa sokmak 

isteyenler tanıdık, bildiktir. Bu süreçte Doğu Türkistan meselesinin tekrar gündeme 

getirilmesi tesadüf değildir. MHP, karanlık mahfillerde hazırlanıp servis edilen 

senaryoların kirli akıntısına kapılmayacaktır. CHP, Uygur Türkleri konusnda bize 

parmak sallayamaz. Onlar Moskova yolu gözlerken, bizler turan ülküsüyle Türklüğün 
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muzaffer günlere ulaşması için fikir mücadelesi veriyoruz. CHP kim, Doğu Türkistanı 

savunmak kim.. Bir de serok Ahmet var ki bize soru sormuş... Be hey serok söylesem 

anlayamazsın, sussam gönül razı değil; satmak senin işindir, pazarlamak seninle 

anılır. Sen Doğu Türkistan'ın yerini bilmiyorken, milliyetçi-ülkücü hareketin kalbi 

burayla çarpıyordu. Aklının ermediği konularda yorum yapma. Zilletin ortakları hiç 

bilmedikleri Doğu Türkistan meselesini gündeme taşıyorlar. Bunların kulakarına 

fısıldayan dış mihraklar görev başınadır. 

CHP Genel Başkaın'nın seçim istediği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu 

yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin 

dolduruşuna girdi.  

ERKEN SEÇİM BOŞUNA NEFES İSRAFIDIR 

CHP Genel Başkanı'nın seçim istediği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu 

yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin 

dolduruşuna girdi. Sayın Kılıçdaroğlu, ülkemi ve milletimi canımdan aziz biliyorum. 

Senden ve zihniyetinden hiç hazzetmiyorum. seçime gidip ne yapacaksın, nereye 

ulaşacaksın, kimler ne vadetti. Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında 

Sorosçuların desteğini mi almak. Biz sahibinin sesini merak ediyoruz. Sayın 

Kılıçdaroğlu sen kim Kapalı Maraş'a yabancısın, sana bakıp bakıp üzülüyorum. Hep 

çalışmadığın yerden sorularla karşılaşıyorsun. Söz gümüşse sükut altındır, sus da 

kazan. Her şeyin vakti var, beklemesini bil. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Seçim 

derdine düşme. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP, seçimlerin zamanında 

yapılmasından, 2023 yılı Haziran ayında yapılmasında kararlıdır. Erken seçim 

boşuna nefes israfıdır. 2023'te adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 
 

KIBRIS'TAKİ SEÇİMLER 

50 yıldır Kıbrıs sorunu konuşulmaktadır. Çözümsüzlüğe bel bağlayanın kim olduğu 

meydandır. Vatan toprağı vererek çözüm arayan değil, vatana sahip çıkan Rum 

oyunlarına aldanmayan milli bir cumhurbaşkanı vazgeçilmez bir mecburiyettir. Kıbrıs 

Türk'tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs Türklüğü geleceğini tayin etmelidir." 
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AYM üyesi Yıldırım’ın "ışıklar 
yanıyor" paylaşımına sert tepkiler, 
üç yetkili isim konuştu 

 
Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Yıldırım’ın paylaşımına karşı Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, “Işıkları millet açar, millet kapatır” derken AKP sözcüsü Ömer Çelik 
de “Demokrasimizi kimse tehdit edemez” dedi. 

Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşan 
Yıldırım, "Işıklar yanıyor" ifadesine yer verdi.   

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma siyasilerden ve toplumun çeşitli 
kesimlerinden tepki geldi. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, 
hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır." 
ifadelerini kullandı. 

“MİLLET LÜZUMSUZ IŞIKLARI SÖNDÜRMEYİ İYİ BİLİR” 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet 
özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz 
ışıkları söndürmeyi iyi bilir." paylaşımında bulundu. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR" PAYLAŞIMI 

Engin Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığının Twitter hesabına Bakanlığın 
gece çekilmiş fotoğrafı konuldu. 

Bakanlığın paylaşımında "Işıklarımız hiç sönmüyor." ifadesine yer verildi.   

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da sosyal medya hesabından 
"Herkes, eylem ve söylemiyle görev yaptığı yer ve kurumun 'mehabetini' gözetmekle 
mükelleftir. Aksi takdirde layık olmadığı yerde fuzuli şagil durumunda demektir." 
değerlendirmesinde bulundu. 
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"DEMOKRASİMİZ HER TÜRLÜ TEHDİTTEN DAHA GÜÇLÜDÜR" 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AYM'nin, kendi üyesinin anayasal düzeni lağveden 
darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini belirterek, şu 
ifadeleri kullandı:  

"Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur. Türkiye'nin 
demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. 
Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma 
konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya 
yeminliyiz. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi, 
Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların 
anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin 
kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz." 

Son dakika! 'Işık polemiği' sonrası AYM'de olağanüstü 
toplantı 

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında dün akşam 
patlak veren 'ışıklarımız yanıyor' polemiğinin ardından kritik bir gelişme yaşandı. Son 
dakika bilgisine göre, AYM üyeleri saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. 

 

  
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yeniden 
yargılanma kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tanınmamasıyla 
ilgili tartışmalar sürerken, dün akşam AYM üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının 
fotoğrafı ile paylaştığı "Işıklar yanıyor" mesajı İçişleri Bakanlığı ve AK 
Partililerin tepkisine neden oldu. 

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından dün akşam Engin Yıldırım'a 
cevap olarak "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla Bakanlık binasının fotoğrafları 
paylaşıldı.  

OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK 

Birçok siyasi isimden verilen 'ışık mesajı' sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Gelen 
son dakika bilgisine göre, Anayasa Mahkemesi tüm üyeleri ile saat 14.00'te 
gündemsiz toplanacak. 
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Atama kararları Resmi Gazete'de 
Bazı bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İstanbul Atlas 

Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. 

 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama 

kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve 

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Fatih 

Ünlü atandı. 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel 

Müdürlüğüne Mustafa Özaşık getirildi. 

 

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ramis 

Şen, Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan Çetiner, Batı Afrika Genel 

Müdür Yardımcılığına Deniz Erdoğan Barım, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür 

Yardımcılığına Rauf Alp Denktaş, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür 

Yardımcılığına Barış Kalkavan, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan 

Kemik, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Gezer, Güvenlik ve İstihbarat 

Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Koç, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Uraz, 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Akıntı ile Yurtdışı Tanıtım 

Genel Müdür Yardımcılığına Umut Acar atandı. 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcılığına Ahmet Bensiz ve spor müşavirliğine Abdullah Öztürk getirildi. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu 
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görevinden alındı, yerine Esra Alemdaroğlu atandı. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Ayşegül Özkan 

getirildi. 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 

Ferhat Türkoğlu atandı. 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer Açıkel görevinden alındı. 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcılığına Hüseyin Çumak ile Fuat Şimşek, Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına 

Ali Murat Sürekli, Serkan Çelik ve Ömer Bilen getirildi. 

 

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdür Yardımcılığına 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Mardin İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne Menduh Dinler getirildi, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına 

Ertuğrul Anbar atandı. 

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Burak 

Aykan getirildi. 

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Batuhan Özay atandı.  
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Ali Ekber YILDIRIM 

14 Ekim 2020 

Glifosatı mahkeme yasakladı, Tarım 
Bakanlığı ne yapacak? 
Geçtiğimiz günlerde hem çiftçiyi hem de tüketiciyi yakından ilgilendiren, uluslararası 

düzeyde emsal kabul edilecek bir karar alındı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Alman 

Kimya Şirketi Bayer’in bünyesine katılan Monsanto’nun ürettiği tarım ilaçlarının etken 

maddesi glifosatın çevre ve insan sağlığına zararlı olduğuna karar verdi. Tarım ve 

Orman Bakanlığı’nın verdiği söz konusu etken maddenin ruhsatı iptal edilmiş oldu. 

Başka bir deyimle Türkiye’de kullanımı yasaklanmış oldu. 

Meslek yaşamı boyunca çevre konusunda verdiği hukuk mücadelesi ile tanınan 

Avukat Senih Özay’ın açtığı dava ile verilen karar gereği hem çevreye hem de insan 

yaşamına zarar veren glifosatın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasadan 

toplatılması ve kullanımının yasaklanması gerekiyor. Ancak, bakanlık henüz bu 

konuda bir adım atmadı. 

Türkiye’de en çok kullanılan ilaçlar arasında 

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Roundup ile ilgili Avukat Senih Özay ve 

Bergama’dan iki çiftçi bu ilacın toplatılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na 

başvurdu. Bakanlık, ilacı toplatmayınca Avukat Senih Özay, ilaç için verilen ruhsatın 

iptali, yürütmenin durdurulması için dava açtı. 

Ankara 18. İdare Mahkemesi 14 Temmuz 2020'de dava ile ilgili kararı verdi. 

Gerekçeli karar 2 Ekim'de Avukat Senih Özay’a ulaştı. Özay, 5 Ekim’de bununla ilgili 

basın toplantısı yaptı. Avukat Senih Özay, yaptığı açıklamada mahkemenin verdiği 

kararın çok önemli olduğunu belirterek: " Kalifornia Mahkemesi’nin 2018 yılında 

verdiği karar rekor ceza ile sonuçlanmıştı. Bu ilacın lenf kanserine neden olduğu 

ispatlanmıştır. Bu durumda olanlara dava yolu açılmıştır. Yurttaşlar tarımla 

uğraşmasalar bile tarım ürünlerini tüketmeleri, havayı solumaları onları taraf haline 

getirmiştir. Biz bu kararı İngilizceye çevrilerek, Amerika’daki mahkemelere, ilgili 

uluslararası kurumlara da göndereceğiz" dedi. 

Ders niteliğinde karar 
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Ankara 18.İdare Mahkemesi, Başkan Sadık Akgül, Üyeler Ensar Tugay Dutulmaz, 

Şükrü Cesur’un oybirliği ile verdiği kararda özetle şu bilgilere yer verildi: "Dava; 

glifosat isimli kanserojen madde barındırdığı iddia olunan ilaçların lisanslarının ve 

ruhsatlarının iptal edilmesi, piyasadan toplatılması glifosat isimli kimyasal maddenin 

tarım ilaçlarının üretiminde kullanılmasının yasaklanması talebiyle davalı idareye 

yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlıklı 

56. maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin 

ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, 

işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 

vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 

kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” denilmektedir. 

Kurumlardan görüş alındı 

Dava konusu olayda, Mahkememizin 14/02/2020 tarihli ara kararı ile davalı idareden, 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden ve Veterinerlik Fakültesi’nden, Ziraat 

Odaları Birliği’nden, Ziraat Mühendisleri Odasından, Tıbbi Onkoloji Derneği’nden 

(TTOD), Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden, tarım sektöründe kullanılan 

zirai ilaçlar içerisindeki glifosat isimli maddenin insan, hayvan, bitki ve doğaya 

zararları konusunda yapılan çalışmalarının bulunup bulunmadığı ile bu konuda 

yapılan araştırmalara ve dünyada bu konuda yapılan araştırmalara ilişkin bilgi ve 

belgelerin gönderilmesinin istendiği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2020 tarihli ara karar cevabında; “...dava konusu aktif 

madde veya karışımlarını içeren bitki koruma ürünleri ülkemizde ruhsatlı olup, 

halihazırda Avrupa Birliği’nde olduğu gibi ülkemizde de bazı bitki veya bitkisel 

ürünlere arz olan yabancı otlara karşı kullanılmaktadır. 

Yukarıya alınan mevzuatın incelenmesinden, çevre ve insan sağlığının korunması 

için gerekli tedbirlerin alınmasının devletin ödevleri arasında yer aldığı, zararlı 

organizmalar ile mücadelede kullanılacak faydalı organizmaları üretenlerin, ithalatını 

yapanların, piyasaya arz edenlerin ve kullananların bakanlıkça belirlenen esaslara 

uymak zorunda olduğu, bitki koruma ürünleri, ziraat mühendisleri, kimya mühendisleri 

veya kimyagerlerin sorumluluğunda üretildiği ve bu ürünlerin kalite kontrolünün, 

Bakanlık tarafından uygun görülen laboratuvarlarda yapılacağı, kullanılmasına izin 

verilecek ürünler hakkında, kurulacak komisyonlardan, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve 

bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapılması gerektiği, risk 

değerlendirmesinin tavsiye niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. 
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Bakanlık risk değerlendirmesi yapmadı 

Bu durumda; alınan kurum görüşlerinden, dünyada kullanımına izin verilen glifosat 

içerikli tarım ilaçlarının kimi ülkelerde riskli bulunarak yasaklandığı, ancak zararları 

konusunda bilimsel olarak net bir çalışmanın bulunmadığı görülmekte ise de; idare 

tarafından, glifosat içerikli tarım ilaçlarının Avrupa Birliği müktesebatı esas alınmak 

suretiyle kullanımına izin verildiği, mevzuat gereğince oluşturulması gereken 

komisyonlarda risk değerlendirmesi yapılmadığı gibi tarım ilaçlarının kullanımına izin 

verilmesinde yeterli inceleme ve araştırma yapıldığı yönünde laboratuvar 

değerlendirmelerinin bulunmadığı görüldüğünden, bu yönüyle eksik incelemeyle tesis 

edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline kararın tebliğini izleyen günden 

itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık 

olmak üzere, 14/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” 

Özetle, mahkeme, risk değerlendirmesi yapılmadan glifosat için verilen ruhsatı iptal 

etti. Bu etken maddenin ve kullanıldığı ilaçlar Türkiye'de yasaklı hale geldi. Tarım ve 

Orman Bakanlığının mahkeme kararını yerine getirerek bu ilacı piyasadan toplayarak 

imha etmesi gerekiyor. Yurttaş olarak, tüketici olarak hepimiz Avukat Senih Özay’a 

şükran borçluyuz. Yargının bu kadar tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de avukatlar var, 

yargıçlar var dedirtti. 

Bayer, Amerika'da 10.9 milyar $ ceza ödedi 

 

Glifosat uzun bir süreden beri Amerika'da, Avrupa'da en çok tartışılan ve 

mahkemelere konu olan bazı tarım ilaçlarının etken maddesi. Glifosat etken maddesi 

içeren çok sayıda ot ilacı var. En çok bilineni ise Roundup. Bazı ülkeler bu ilacı 

yasakladı. Monsanto'nun ürettiği Roundup tarım ilacının etken maddesi glifosatın 

kansere neden olduğu iddiası ile 2014'te ABD Kaliforniya eyaletinde bahçıvan 

Dewayne Johnson'un açtığı davada, 2018'de mahkeme Monsanto'yu 289 milyon 

dolar tazminat ödemeye mahkûm etti. Bu davayı emsal göstererek çok sayıda dava 

açıldı. Monsanto'yu 2018'de 65 milyar dolara satın alan Bayer, dava açanlarla 

anlaşarak 10 milyar 900 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu aynı zamanda ilacın 

kansere neden olduğunu da kabul etmek anlamına gelmiyor mu? Dünya Sağlık 

Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından 

hazırlanan raporda da glifosatın insanlar için kanser yapma riski taşıdığı dile 

getirilmişti. 
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Alaattin AKTAŞ 

14 Ekim 2020 

Sanayi üretiminde hızlı artış döneminin 
sonu geldi gibi... 

✔ Sanayi üretiminde ağustosta kayda değer oranda artış sağlandı ancak 

mevcut üretim düzeyi son dört ayda geçen yılın aşılacağı konusunda umut 
vermiyor. Kaldı ki ilk sekiz aydaki toplam üretim de geçen yılın hala altında. 

✔ Son dört aydaki üretim çok hızlı bir artışla yılın tümünde artıya geçilmesini 

sağlayamazsa, GSYH'deki temel senaryo olan yüzde 0.3 büyüme tahmini 
gerçekleşmeyecek ve kötümser senaryo olan yüzde 1.5 küçülme gündeme 
gelecektir. 

Bir ay önce, 15 Eylül’de temmuz ayı sanayi üretimine ilişkin değerlendirmemizde 
“Arındırılmamış endekse göre ağustosta geçen yıla göre yüzde 15’e yakın bir artış 
gerçekleşmesi beklenmelidir” demiş, daha sonra da “Takvim etkisinden arındırılmış 
endekse göre olan artışın ise yüzde 7-8’i geçmesi zor görünmektedir” diye eklemiştik. 
Üretime ilişkin genel gidişat belli olduğuna ve bir önceki yılın üretim düzeyi de 
bilindiğine göre yapılacak işlem basit bir yüzde alma işlemiydi çünkü. Nitekim sanayi 
üretimi yıllık bazda ağustos ayında arındırılmamış endekse göre 16, takvim 
etkisinden arındırılmış endekse göre ise yüzde 10.4 arttı. Her iki endekse göre olan 
artışı biraz düşük tahmin etmişiz, ama genel yön tutmuş oldu. 

Bu hatırlatmayı niye mi yaptık. Pandeminin müthiş dalgalanmalar yaratan etkisi 
ortadan kalktıktan sonra sanayi üretiminde daha dingin bir seyir izleneceği kesin. 
Dolayısıyla mevcut koşullarda ağustostan sonraki aylarda bizi nasıl bir tablonun 
beklediğini tahmin etmek de pek zor değil. 

Eylülle birlikte artış hızı düşecek 

Ağustosta arındırılmamış endekse göre belirlenen yüzde 16’lık artış, hazirandan 
sonraki en yüksek aylık artışa işaret ediyor. Bu iki aydaki artışın temelinde yatan 
etkenler de aynı. Bu yıl üretim çok yüksek olduğu için değil, geçen yılın ilgili 
aylarındaki üretim çok düşük kaldığı için böylesine yüksek artışlar gerçekleşti. 
Üretimin geçen yıl haziran ve ağustosta düşük kalmasının nedeni de Ramazan ve 
Kurban Bayramı tatillerinin işgünü sayısını aşağı çekmesiydi. 

Takvim etkisinden arındırılmış endeks işgünü sayısını eşitleme mantığına dayandığı 
için ham endekste gözlenen dalgalanma bu hesaplamada olmadı. 
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Geçen yıl da yoktu, bu yıl da olmayacak; son dört ayda artık uzun tatiller söz konusu 
değil. Zaten bunun etkisini geçen yılki üretim düzeyinde gözleyebiliyoruz. Son dört 
ayda hem arındırılmamış ham endekse göre, hem takvim etkisinden arındırılmış 
endekse göre belirlenen üretim düzeyleri birbirine yakın ve yüksek seyrediyor. 

Geçen yılı yakalamak zor 

Özellikle ham endekse göre olan üretim düzeyinde gözlenen gidişat, son dört ayda 
geçen yılın yakalanmasının güç olacağını gösteriyor. 

Geçen yıl son dört ayda ham endeksin ortalaması 123.1 oldu. Oysa bizim ağustostaki 
üretim düzeyimiz, yani endeksimiz 114.9. Üretimi belirgin bir şekilde artırabildiğimiz 
takdirde geçen yılı ancak yakalayabilir duruma geleceğiz. 

Dolayısıyla yılın son dört ayında geçen yılki üretim düzeyine erişmekte zorlanılması 
söz konusu olabilir. 

Kaldı ki ilk sekiz ay ortalamasında bile geçen yılki üretim düzeyini henüz 
yakalayabilmiş değiliz. Buna bir de son dört ayda geçen yılın altında kalınması 
eklenirse yılın tümündeki üretim 2019 düzeyine haliyle erişemeyecek demektir.. 

Büyüme tahmini değişir 

Yeni ekonomi programında bu yıla ilişkin GSYH büyümesi yüzde 0.3 olarak tahmin 
ediliyor. Ne var ki sanayi üretimi yılın tümünde 2019’un altında kalırsa yüzde 0.3’lük 
GSYH artışı tahmininin gerçekleşmesi olanaksız hale gelebilir. 

Bu durumda yılın tümüne ilişkin GSYH’de temel senaryo olan yüzde 0.3 büyümenin 
yerini kötümser senaryo olan yüzde 1.5 daralma alır. 
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Abdulkadir Selvi 

Meclis’te seçim havası var mı? 

14 Ekim 2020 

Erken seçim tartışmaları konusunda nabız tutmak üzere Meclis’teydim. 

Erken seçim konuşulmaya başlandığı zaman mutlaka gerçekleşir derler. Ama ben 

kulislerde bir seçim havası görmedim. Bırakın AK Parti milletvekillerini CHP 

milletvekilleri de öyle seçime gidelim gibi bir hava içinde değillerdi. Peki buna 

rağmen Kılıçdaroğlu neden erken seçim çağrısı yaptı? Hem daha birkaç ay önce 

erken seçimi doğru bulmadığını söylemesine rağmen. Kılıçdaroğlu, CHP’li 

belediyeler başarılı bir icraat ortaya koymadan seçime gitmenin doğru olmayacağı 

kanaatindeydi. Acele etmeyelim iktidar iyice yıpransın o zaman seçime gideriz 

düşüncesini savunuyordu. 

 

BAHÇELİ’DEN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT 

Meclis’te önce Bahçeli’yi takip ettim. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun çağrısı nedeniyle MHP 

Lideri’nin ne diyeceği önemliydi. Bahçeli kürsüye çıktı ama Kılıçdaroğlu’nun istediği 

açıklamayı yapmadı. Tam aksine hesap sordu. CHP Lideri’ne, “Kılıçdaroğlu ne oldu 

da seçim diye tutturdu. Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Sana kimler ne 

söyledi, neyi vaat ettiler? Kılıçdaroğlu’na diyorum ki seçimi falan boşver” diye 

seslendi. Bahçeli, ardından da erken seçim tartışmalarına son noktayı 

koydu. “Seçim zamanında yapılacaktır. Erken seçim tartışması emek ve nefes 

israfıdır. MHP, sözünün eridir. 2023’te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’dır” dedi. 

 

KILIÇDAROĞLU ERKEN SEÇİME GİRMEDİ 

Bahçeli’nin konuşmasından sonra iki buçuk saat sonra bu kez 

kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri’nin grup konuşmasını dikkatli bir şekilde takip 

ettim. Belki atlamışımdır diye diğer meslektaşlarıma sordum. Ama onlar da 

duymamıştı. Kılıçdaroğlu tam 1 saatten fazla konuştu ama erken seçim konusuna 

değinmedi. Hem de hiç. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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MERAL AKŞENER ERKEN SEÇİM İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR? 

Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı bir anda gözleri millet ittifakında ortağı Meral 

Akşener’e çevirdi. 

Meral Akşener dün grup toplantısı nedeniyle kürsüdeydi ama erken seçim konusuna 

değinmedi. Akşener, seçim için henüz erken olduğu kanaatinde. Hem belediye 

başkanlarının bir icraat ortaya koyması gerektiğini düşünüyor. Hem de ekonominin 

iktidarı iyice yıpratması için beklemek gerektiği kanaatinde. Kılıçdaroğlu da benzer 

tezleri savunuyordu ama o farklı bir atraksiyon yaptı. Akşener bir de erken ya da 

baskın seçimle Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinin sağlıklı yürümeyeceği kanaatinde. 

Millet ittifakının ortak adaylığı konusunda bir şans doğmuşken bir erken seçimle bu 

fırsatı kaçırmak istemiyor. 

2023 seçimleri demek Cumhurbaşkanlığı seçimi demek. O nedenle hesaplar ona 

göre yapılıyor. 

KILIÇDAROĞLU BU ÇIKIŞI NEDEN YAPTI? 

Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çıkışı kulisleri hareketlendirdi. Hem iktidar hem 

muhalefet kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun bu talebi üzerine değerlendirmeler yapılıyor. 

Birkaç nokta öne çıkmış durumda. 

1. Türk-Yunan gerilimi, Doğu Akdeniz krizi ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması 

nedeniyle gündemi Erdoğan belirliyor. Bu süreçler Erdoğan’ın güçlü liderliğini ön 

plana çıkarıyor. Kılıçdaroğlu gündemi değiştirmek için bu çıkışı yaptı. 

2. Yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ile 

DEVA ve Gelecek partilerini seçim baskısı altına sokmayı hedefledi. 

3. Yerel seçimlerde büyük başarı kazanan CHP’li belediyelerin parlak bir icraat 

yapamayacaklarını gördü. 1989 yerel seçimleri sonrasında olduğu gibi işler daha 

kötüye gitmeden erken seçimi istedi. 

 

ENİS BERBEROĞLU KONUSUNDA NE YAŞANDI? 

CHP’de MYK toplantısı pazartesi günü yapılmıştı. Dün CHP’nin Meclis grubu vardı. 

Ancak grup toplantısından sonra Kılıçdaroğlu, MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı. 

Bir süre sonra toplantının Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, Enis 

Berberoğlu hakkındaki açıklamasıyla ilgili olduğunu öğrendik. CHP, Anayasa 

Mahkemesi’nin gerekçeli kararından sonra Berberoğlu’nun milletvekilliğinin iade 

edilmesi için bastırıyordu. Meclis Başkanı Şentop’un “Berberoğlu’nun tekrar 

milletvekilliği için kesin hüküm ortadan kalkmadı, kalkana kadar karar 

veremeyiz” açıklaması üzerine CHP, yeni bir yol haritasını belirlemek üzere toplandı. 
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TOPLANTIDA SOĞUK DUŞ ETKİSİ 

MYK toplantısı sürerken İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa 

Mahkemesi’nin “yeniden yargılamaya gerek olmadığı” yönündeki kararı çıktı. 

Karar toplantıda soğuk bir duş etkisi meydana getiriyor. Kılıçdaroğlu hemen hukukçu 

kurmaylarından bilgi alıyor. Diğer yandan da Meclis’te gündem dışı konuşma yapmak 

üzere söz istiyor. CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar ilk sırayı Kılıçdaroğlu’na 

veriyor. Meclis’ten ayrılmaya hazırlanıyordum. Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı 

haberi üzerine muhalefet kulisine geçtim. Kılıçdaroğlu kalabalık bir heyetle geldi. 

Selamlaştık. Canı sıkkındı. Daha önce de Enis Berberoğlu için Ankara’dan 

İstanbul’a yürümüştü. Hemen kürsüye çıktı. “Anayasa Mahkemesi’nin kararına alt 

mahkeme uymazsa orada bir çürüme vardır” dedi. 

 

SÜRECİN KRİTİK HALKASI 

Süreç açısından Kılıçdaroğlu’nun asıl önemli sözü, “Sıfırdan yeni bir dava süreci 

mi olacak?” sorusuydu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direndi. 

Yargıtay da benzer bir karar alırsa Enis Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş 

olacak. Yeniden Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılacak. Ama bu arada 

milletvekilliği iade edilmediği gibi, infaz durdurulması mümkün olmayacak. 

 

ALKIŞLAR MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NA 

İSVEÇ, Suriye’ye 4 bin 800 kilometre uzaklıkta. Ama biz Suriye ile 910 kilometre 

sınıra sahibiz. Ama İsveç Dışişleri Bakanı Linde, “Türkiye’yi Suriye’den çekilmesi 

konusunda uyarıyoruz” dedi. İsveçli bakan binlerce kilometre öteden gelip 

Suriye’den çekilmemizi istedi. Ama anında cevabını aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, “Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini 

istiyorsunuz ya da Türkiye’yi uyarıyorsunuz?” diye sert çıktı. Mevlüt Çavuşoğlu, 

bunu gerektirdiğinde çok başarılı bir şekilde yapıyor. NATO toplantısında sözde 

Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getiren Fransız 

parlamenter Krimi’ye, “Soykırım konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son 

ülke Fransa’dır. Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık” diye karşılık vermişti. 

Uluslararası zeminlerde Türkiye’nin hukukunu koruyup oryantalistlere ağzının payını 

verdiği için Mevlüt Çavuşoğlu’nu tebrik ediyorum. 
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Türk'ün Türk'ten başka dostu olmaz 
Esfender KORKMAZ 

 
14 Ekim 2020 

Anayasamızın 66. Maddesi, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türktür." diyor. Deniz Baykal, Türklüğün bir üst kimlik olduğuna sık-sık vurgu 
yapardı.  

Dünkü işsizlik yazım üzerine okurlarımdan Cemal Gaygusuz aşağıdaki e-maili 
göndermiş:  

"Esfender bey, çöpten kağıt toplama işini bile kaçak çalışan yabancılara kaptırdık. 
Binlerce kişi ekmeğinden oldu." 

Bu yabancılar içinde hiç şüphesiz 5 milyon Suriyeli Arap başı çekiyor. 

Suudi Arabistan prensesi Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Suudiler, ithalat yasağı 
koymadı fakat Türk mallarına gümrüklerde engel çıkarıyorlar. Arabistan'a 2019 
yılında toplam ihracatımız 3,2 milyar dolardır.  

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir yıldan uzun süredir Türk mallarına yönelik gayri resmi 
boykot yapıyor. BAE'ye olan yıllık ihracatımız 3,5 milyar dolardır.  

Fas Türk mallarına yüzde 90 vergi getirdi. Gümrüklerde yaptığı engelleri artırdı. Fas'a 
yıllık ihracatımız 2,3 milyar dolardır.  

Mısır'a yıllık ihracatımız, yıllık olarak 3,3 milyar dolardır. Eğer Mısır'ın  iç işlerine 
karışmasaydık, bu ihracatımız en az iki katı kadar olurdu.  

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, "Türkiye'nin Katar'daki askeri 
üssünün bölge için bir istikrarsızlık unsuru olduğunu" söyledi. 

Katar sorununun temelinde "Müslüman kardeşler-İhvan" anlaşmazlığı yatıyor. 
Suudi Arabistan'da hakim olan Vahhabilik düşüncesi ile, Müslüman Kardeşler'in 
düşüncesi bir birine zıt düşüncelerdir. Bu nedenle Suudiler her zaman ihvanın 
karşısında olmuştur.  

Mısır (25 Aralık 2013), Suudi Arabistan 7 Mart 2014, Suriye (21 Ekim 2013), Birleşik 
Arap Emirlikleri (9 Mart 2014) ve Bahreyn (2014) tarihlerinde Müslüman Kardeşler 
Hareketini ''terör örgütü'' olarak kabul ediyor. Buna karşılık Türkiye, Katar, Libya, 
Ürdün, Filistin ve Sudan İhvanı terörist kabul etmiyor. 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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2017 Şubat ayında , Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalına konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan; ''Ben İhvan-ı Müslimin'i bir terör örgütü olarak görmüyorum. Çünkü İhvan-ı 
Müslimin silahlı bir örgüt değildir. Bir düşünce örgütüdür. '' demişti. 

İran  ve Azerbaycan'da Şii mezhebi hakimdir. Ancak İran şeriat devleti olmasına 
rağmen Azerbaycan ile din kardeşiyiz demedi, geçmişte ve bu gün Ermenistan'ın 
yanında yer aldı. İranlılar, bunu iki gerekçeye dayandırıyorlar, birisi Kuzey-Güney 
Azerbaycan'ın birleşmesi tehlikesi … İkincisi Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden bir geçiş 
bölgesi oluşturarak Türkiye ile konfederasyona gitme riski.  

Ermeni-Azerbaycan savaşında Türkiye kayıtsız ve şartsız her zaman soydaşlarının 
yanında yer almıştır. 

Gagavuzlar tıpkı Ermeniler ve Ruslar gibi Ortodokstur. Ancak ta 1990'dan beri 
Azerbaycan'ın yanında yer aldılar. Toplanıp Azerbaycan başarısı için dua ediyorlar.  
Hıristiyan Gagauz, din kardeşini çiğneyip kan kardeşinin yanında duruyor. 

Osmanlının son dönemlerinde Abdülhamit  ümmeti bir tutkal olarak kullanmak istemiş 
fakat önce vuranlar Araplar olmuştur.   

Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevî'ye ait olduğu söylenen bir anekdot var; 

Bir gün Pîr-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî hazretlerine sormuşlar: 

- "Müslüman mısın?" 

- "Elhamdülillah Türk'üm, Müslüman'ım" demiş. 

- "Neden Türklüğü katıyorsun, biz dinini soruyoruz" demişler. 

- "Din seçim, Türklük kaderdir" demiş. 
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İbrahim Kahveci 

Klavyeden korkmak! 

Halkımız adaletsizliği derinden hissediyor. İş kaybı, eğitim kaybı, hak kaybı, sağlık 
kaybı, değerler kaybı ile vatandaşımız aslında her şeyini kaybediyor. 

Parasını, geleceğini, canını kaybediyor. 

Hükümet Pandemi döneminde çocuklarımıza uzaktan eğitim vermeyi beceremedi. 
Akıllarına her evde internet var mı, bilgisayar var mı, tablet var mı, hatta ve hatta 
elektrik var mı diye sormak bile gelmedi. Bu bir tercih olamaz. Hükumet üyeleri, 
devlet parasını harcarken hoyrat olamaz. Ülkenin her köşesine eşit şekilde tüm 
imkanları sağlamak zorunda. 

Ülkenin ilgili bakanı da yoğun katılım nedeniyle sistemin çökmesine “iyi haber” diyor. 
Böyle devlet yönetilir mi? Çocuklarımızın geleceğiyle oynamak “iyi haber” olur mu? 

Bugün Türkiye’de insan hakları ayaklar altında eziliyor. 

İfade özgürlüğüne bakalım. Fikrini söyleyenler işsiz kalıyor, tutuklanıyor. Olmaz 
arkadaşlar. Sırf beğenmediğiniz şeyleri söylüyorlar diye, düşünce suç olmaz. 
Düşünceden suç olmaz. Eğer bu ülkede tek bir tane düşünce olsun istiyorsanız, 
olmaz. Mümkün değil. İnsanların dilini kesemezsiniz. İnsanların düşüncelerini kontrol 
edemezsiniz. 

Düşünce polisliği yapamazsınız. 

Herkesin aynı şeyi söylediği bir ülke, bir düzen olmaz. O düzenin adına demokrasi 
denmez. Demokratik bir hukuk devletinde eleştiriden korkulmaz. Ama ülkemizde 
eleştiriden korkuyorlar. Niçin korkuyorlar? Biz sözümüzün gücüne güveniyoruz. Biz 
eleştirilerimizin haklılığından güç alıyoruz. Bir bakıyorsunuz, sosyal medyada eleştiri 
yapan gençler tutuklanıyor. 

Klavye ya, klavye… Klavyeden korkuyorlar. 

Bir bakıyorsunuz, gazeteciler tutuklanıyor. Ne istiyorsunuz? Her gazete aynı 
manşetle mi çıksın istiyorsunuz? Farklı hiçbir görüşe yer verilmesin mi istiyorsunuz? 
Siz gazetecileri papağan mı zannediyorsunuz? 

*** 

Yukarıdaki cümleler DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Bitlis Kongresindeki 
konuşmadan alınmıştır. 
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Bugün yönetim kadrolarını ve yönetim sistemini beğenen bir çok Vatandaş bu sözlere 
karşı kızgınlık besleyebilir. Liderlerinin bu kadar ciddi eleştiriye uğramasına 
gücenebilirler. 

Ama bir noktayı unutmayın: Ülkenin genel gidişatına bakınca bu sözler bir 
cankurtaran sözlerdir. Liderin ve tabii ona bağlı olarak bütün kamu kadrolarının ve de 
parti önde gelenlerinin “İTİBARLI” yaşayışları ortada. 

Bir tarafta müthiş bir itibarlı hayat; diğer tarafta büyük bir ekonomik buhran. 

Ülkede kazanılan her kuruş adeta yok ediliyor. Hazine Garantili Müteahhitlere 
paraları tıkır tıkır ödeniyor ama Millete gelince “Mümin fakirliğe sabreder” deniliyor. 

Yatırımlar ülke kazancına göre mi yoksa bir avuç müteahhit kazancına göre mi 
şekilleniyor? Bu çok ciddi paradokstur. 

Silvan’da sulama barajı bir türlü bitmezken, aklını Kanal İstanbul’a vermek ne ifade 
ediyordur? Acaba Ülkemizin başka zaruri yatırımları ne durumdadır? 

Ekonomi bir bütündür. Sermaye verimli kullanılmaz ise yatırımlar da aslında birer 
bataklık haline gelir. 

Ülke iyi yönetilmezse de bizim kaybımızdan daha çok evlatlarımız ve torunlarımız 
kaybedecek demektir. 

Bakınız geldiğimiz nokta önemlidir: Devletin topladığı vergi emekli ve memura 
yetmeyecek noktaya geliyor. 2021 yılında 920 milyar lira vergi toplamayı hedefliyor 
ama bu paranın da 800 milyar lirası emekli ve memur maaşlarına gidecek. 

Böyle bir ülke yönetimi olamaz. 

Bu tablo bize gelecek beklentimizin olmayacağını net şekilde gösteriyor. Çalışmak ve 
kazanmak artık çok zor. Siyasi kanallarla kazanmak nerede ise tek yol haline geldi. 

Bakınız son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan bir mesele var: Sınıfsal değişim 
imkanı.. 

Bu nedir? Mesela bir köyde yokluk içerisinde bir devlet okulunda okuyorsunuz. Ama 
çok çalışarak eğitim hayatınız bittiğinde çok iyi bir makam ve maddi imkanlar elde 
edebilirsiniz. İşte bu imkanları kazanma yollarına sınıfsal değişim yolları diyoruz. 

Acaba bugün Türkiye’de siyaset dışında bu imkanlar herkese ne kadar açık? Mesela 
Banka Yönetim Kurulu için eğitim mi şart; yoksa siyasete yakınlık mı? 

*** 

Ülkede sorunlar ne kadar dile getirilirse, çözümlere de o kadar yaklaşırız. O nedenle 
klavye önemlidir; konuşmak önemlidir. 

Sorunları dile getirtmezsek nasıl çözüm bulabiliriz? 

Asıl burayı düşünelim.   
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14 Ekim 2020, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Koronavirüs salgını ve trafik kazaları 
yetmezmiş gibi şimdi de sahte içki 
gündemde 
 

Hatay'daki orman yangınında terör şüphesi hepimizi nasıl öfkelendirmişti. Bu tür 

eylemlerle hem insanları hem de doğayı hedef alanların ne biçim yaratıklar 

olabileceğini tartışmıştık. Şükredelim ki Hatay'daki yangından can kaybı çıkmadı. 

Ama aynı günler içinde çeşitli kentlerden gelen "Sahte içki" haberleri sonunda, şu 

ana kadar 45 vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Yani trafik kurbanları yetmezmiş 

gibi şimdi bir de sahte içki kurbanlarımız var beklenmedik ölümlerle yaşamları son 

bulanlar listesinde... 

 

45 ölüm var 

Düne kadar gelen haberlere göre sekiz şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e 

yükseldi. En çok ölüm 19 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de yaşandı. İstanbul'da ölü 

sayısı yediye yükseldi. Şimdiye kadar Kırıkkale'de yedi, Mersin'de altı, Muğla ve 

Aydın'da ikişer, Trabzon ve Zonguldak'ta birer kişi sahte içki yüzünden öldü. Ölenler 

arasında 36 yaşındaki Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (İstanbul), 54 yaşındaki Harun 

İnanç (Zonguldak), 58 yaşındaki Aydın Göksoy (İzmir) var. 

 

Önemli açıklamalar 

Sahte içki konusunda aydınlatıcı ve uyarıcı bir açıklama yapan İzmir İl Emniyet 

Müdürü Hüseyin Aşkın'ın sözlerini dikkatle değerlendirmeliyiz. Bu açıklamanın bazı 

bölümlerini hatırlayalım: 

"- Bu yıl yaklaşık 60 ton civarında kaçak alkol ele geçirdik. 

Ölümler, muhtemelen etil alkolün içine karıştırılmış metil alkolden 

kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızdan, bilmediğimiz yerden alınan alkoller ya da 

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/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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'etil alkol' diye verilen malzemelerden evde kendilerinin yaptıkları 

alkolleri tüketmemelerini istiyorum." 

 

Etil ve metil alkol farkı 

"- Etil alkolle metil alkolün farkını ne satıcının ne de kullanıcının anlaması 

kesinlikle mümkün değil. Bilmeden içine az miktarda bile olsa metil alkol 

karışmışsa insan hayatına mal oluyor. Dün akşam da büyük miktarda bu sahte 

etil alkolü İzmir civarına dağıttığını bildiğimiz kişileri yakaladık ve hâlâ da 

çalışmalarımız devam ediyor." 

 

Baskınlar 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de yapılan operasyonlar neticesinde 

yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklandı. İzmir, Mersin ve İstanbul'da yapılan 

aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki 

üretim makinesi ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirildi. 
 


