
ANKARA  

TİCARET BORSASI 

Basın Bürosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK BASIN 

 ÖZETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Haziran 2020  
Çarşamba 

 



RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
24 Haziran 2020 Çarşamba 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 
KANUN 
7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
ATAMA KARARLARI 
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/286, 287, 

288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11) 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/13) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
DANIŞTAY KARARI 
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/9, K: 2020/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-2.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-2.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-3.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-3.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-5.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-7.pdf


Ziraat Bankası'ndan damızlık sığır 
yetiştiricilerine destek 
Ziraat Bankası, geliştirdiği modelle ülkede özellikle küçük ölçekli 
işletmelerde görülen ve buzağı ölümlerinde etken olan besleme 
ve bakım sorunu ile işletmelerin nakit ihtiyacının karşılanabilmesi 
için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi sorununa 
çözüm sağlamayı amaçlıyor. 

 

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, yurt içinde doğan dişi 

hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde 

tutulmasını amaçladıklarını belirterek, "Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak 

hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi 

düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre geçen günlerde Tokat Valiliği ile 

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ismiyle koyunculuğun 

geliştirilmesine yönelik projesinin ilk adımını atan banka, bu defa da büyükbaş dişi 

hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla 

geliştirdiği proje kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 

((TDSYMB) ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde İl Birlikleri ile iş ortaklıkları 

kurdu. 



Banka geliştirdiği modelle ülkede özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen ve 

buzağı ölümlerinde etken olan besleme ve bakım sorunu ile işletmelerin nakit 

ihtiyacının karşılanabilmesi için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi 

sorununa çözüm sağlamayı amaçlıyor. Bu modelle ayrıca küçük ölçekli işletmelerin 

muhtelif nedenlerle bakamayacakları dişi hayvanlarını gerçek değerinden 

satılabilmesine ve bu hayvanların süt hayvancılığı yapan işletmelerde üretime devam 

etmelerine imkan sağlanması hedefleniyor. 

Uygulama kapsamında Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde Damızlık Birlikleri ile 

ortaklıklar kuruldu. Bu ortaklıklar üreticilerin kapasite fazlası veya bakamayacaklarını 

düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili olarak üç alternatif sunacak. 

Üreticilere alternatif çözümler 

"Değerinde sat, peşin ödeme al" birinci alternatif. Üretici bakamayacağı ya da nakit 

ihtiyacını karşılamak amacıyla satmak istediği dişi buzağı, dana ya da düvesini 

gerçek değerinden bu ortaklıklara satıp parasını peşin olarak alabilecek. 

"Küçük hayvanla peşinat öde, yetişkin hayvan al" ikinci alternatif. Üretici dişi buzağı, 

dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara gerçek değeri ile peşinat olarak 

verip, doğuma hazır gebe düve ya da inek alabilecek. Aradaki fark için Hazine ve 

Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankasından kullandırılan düşük faizli 

kredilerden yararlanabilecek. 

Bu iki alternatifte üreticilerden alınan hayvanlar uygun koşullarda beslenip, bakımı 

yapılacak ve gebe düve ihtiyacı olan üreticilere satılacak. Böylece dişi hayvanlar 

gerçek yetiştirilme amaçlarına uygun olarak süt üretimi için kullanılacak ve 

doğuracakları yavrular da sürüye katılmış olacak. 

"Küçük hayvanını emanet bırak, yetiştiğinde geri al" üçüncü alternatif. Üretici 

bakımını yapamayacağı ama elden çıkarmak istemediği dişi buzağı, dana ya da gebe 

olmayan düvesini bu ortaklıklara teslim edecek. Bu hayvanlar, doğum yapıncaya 

kadar ortaklıklara ait işletmelerde bakılacak. Doğum yaptıktan sonra yavrusuyla 

üreticiye geri verilecek. Üreticiler yetiştirme dönemindeki bakım masraflarını ödemek 

için de Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankası'ndan 

kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek. 

Sözleşmeli üretim modeliyle kaba yem üretiliyor, yine çiftçi kazanıyor 

Ziraat Bankası ile Damızlık Birliklerinin kurduğu ortaklıklarda bakılacak hayvanların 

kaba yem ihtiyacı da sözleşmeli üretim modeliyle üretiliyor. Yonca ve silajlık mısır 



üretimi konusunda sözleşme imzalanan üreticilere ürün bedelinin belirli bir kısmı 

avans olarak veriliyor, kalan kısmı ise ürünün teslim tarihinde ödeniyor. 

Bu uygulama ile üreticiler pazar sorunu yaşamadan planlı şekilde üretim yapıyorlar 

ve ürünlerini gerçek değeriyle satarak bedelini ürünü teslim ettiklerinde peşin olarak 

tahsil ediyorlar. Böylece hem ortaklıklar daha uygun maliyetle yem tedarik ediyor hem 

de yem üreten çiftçiler kazanıyor. 

"Yılmadan ve yorulmadan yerli ve milli üretim hedefiyle çalışmaya ve üretmeye 

devam ediyoruz" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticilerin 

piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için istikrarlı bir fiyat yapısı kurulması 

amacıyla bu iş birliğinin yapıldığını belirtti. 

Yetiştiricilerin sağlıklı ve kaliteli düve alırken, kaliteli kaba yeme ekonomik olarak 

ulaşmaya çalışırken ya da yetiştirdiği buzağı ve düvelerini piyasa koşullarının altında 

satmak zorunda kaldıklarında yaşamakta oldukları sorunlara çözüm üretmeyi 

amaçladıklarını ifade eden Özcan, şunları kaydetti: 

"İl Birliklerimiz son yıllarda damızlık düve işletmesi yatırımlarına hız vererek ve 

kurdukları makine parkları ile yem bitkisi yetiştiriciliğine destek olarak sahada bu açığı 

bir nebze de olsa kapatmaya çalışıyordu. Şimdi Ziraat Bankası'nın verdiği destek ve 

güçle orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecek duruma gelindi. Kaliteli 

üretim odaklı planlama yaparak yılmadan ve yorulmadan yerli ve milli üretim 

hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Üreticilerimizin kullandıkları tarım 

kredilerine sağladıkları sübvansiyonlarla güçlü şekilde destek veren Sayın Hazine ve 

Maliye Bakanımıza ve bu modelin hayata geçirilmesi için verdikleri destek nedeniyle 

Sayın Ziraat Bankası Genel Müdürümüze ve diğer yöneticilerine teşekkür ediyor, iş 

birliğimizin ülkemiz hayvancılık sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." 

"Kendi kaynaklarımızın korunması ile hayvan ithalatına gerek kalmayacak" 

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf da Cumhurbaşkanı Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan'ın Üçüncü Tarım ve Orman Şurası kapanış toplantısında 

Ziraat Bankası'nın çiftçilerle çok daha geniş kapsamlı iş birlikleri geliştireceğini ve 

alışılmışın dışında destekler sağlayacağını ve belki de onlarla ortak olacağını ifade 

ettiğini hatırlattı. 

Sayın Cumhurbaşkanının ipuçlarını verdiği yeni iş modellerinden bir tanesini daha 

hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten, Pişmaf, "Bu uygulama ile 

amacımız yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının 



hayatta ve üretimin içinde tutulmasını sağlamaktır. Kendi kaynaklarımızı bu şekilde 

koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna 

geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün açıkladığımız model kapsamında üretim 

fonksiyonunu Damızlık Birlikleri ve çiftçilerimiz yerine getiriyor. Biz de bu yapının 

finansal ve idari yönetimini sağlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu. 

Pişmaf, bu modelle banka, üretici örgütü ve üreticilerin içinde bulunduğu bir 

ekosistem oluşturmayı ve ortaya çıkan karı bu ekosistemdeki herkesle paylaşmayı 

amaçladıklarının altını çizdi. 

Bu konuda özel sektörle de iş birliğine açık olduklarını belirten Pişmaf, "Damızlık 

Birlikleri ile kurduğumuz bu ortaklıkların çiftçilerimize, tarım sektörüne ve ülkemize 

hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komşu ülkeler Türkiye’de ikinci 
el traktör bırakmadı 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ikinci el traktör kıtlığı yaşandığını 
söyledi. Traktör fiyatlarının tavan yaptığını belirten Tanal, çiftçinin tarlasını 
sürecek, mahsulünü toplayacak traktör bulamadığını belirtti. Özellikle 

Şanlıurfa’da çiftçilerin son derece sıkıntıda olduğunu anlatan Tanal, “Şanlıurfalı 
hemşerilerim arayarak dert yandı. İkinci el traktör fiyatlarının sıfır traktör fiyatına 

yaklaştığını söylediler. Biz de konuyu araştırdık. Zaten piyasada ikinci el traktör 
bulunamıyor. Haliyle sıfır traktörlerin de fiyatı yükseldi. Köylümüz sıfır traktör de 
alamıyor. Kamu bankasının traktör kredisinden şartlar nedeniyle 

yararlanamıyorlar. Çiftçimizin eli kolu bağlı, bekliyor” dedi. Tanal, ikinci el 
traktörlerin Türkiye piyasasında bulunamamasının en önemli sebeplerinden 

birinin sistematik bir şekilde yurt dışına ikinci el traktör satışı yapılması olduğunu 
ifade etti. 

 
30 bin liralık traktör 60 bin liraya kadar çıktı 
 

Tanal, şöyle devam etti: “Şanlıurfalı hemşerilerim, 2019 sonbaharından 
itibaren kentteki ikinci el traktörlerin toplanıp yurtdışına götürüldüğünü anlattı. 

Buna göre, aracı şahıslar, galericiler, bazı firmalar tarafından çiftçiden, köylüden 
ikinci el traktörler satın alındı. Paraya ihtiyacı olan vatandaş da traktörünü sattı. 
Toplanan traktörler 15’er, 20’şer gruplar halinde tırlara yüklenerek Irak başta 

olmak üzere İran, Azerbaycan ve Suriye’ye götürülüyor. Şanlıurfa’daki ikinci el 
traktörleri silip süpürdüler. Çevre ülkelerin Türkiye’deki ikinci el traktörlere 

yönelmesi dikkat çekici. Traktörler Irak, İran, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelere 
taşınınca çiftçi traktörsüz kaldı. İkinci el traktörlerde fiyatlar yüzde yüz arttı. 30 
bin liralık traktör 60 bine, 60 bin TL’lik traktör 120 bine çıktı. Akçakale’nin bir 

köyünde muhtarımız anlattı. Kendi traktörünü 105 bin liraya satmış. Bir ay sonra 
40 bin lira kar teklif etmiş ama traktörünü geri alamamış. Saman, ayçiçeği 

çöpünü ithal eden bir ülke olarak çiftçinin adeta eli ayağı olan traktörleri ise yurt 
dışına gönderiyoruz. Bu gidişle Türkiye genelinde, GAP bölgesinde tarım diye bir 

şey kalmayacak.” 



MSCI: Türkiye'yi bir alt lige 
düşürebiliriz 
Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, 
Türkiye'deki uygulamaların hisse senetleri piyasasına kurumsal 
yatırımcı erişiminin daha da zorlaştırdığını; bunun sürmesi 
durumunda Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler endeksinden 
çıkarabileceği uyarısında bulundu. 

 

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI Türkiye hisse senedi piyasasının 

gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu. 

MSCI, dün gece yaptığı açıklamada hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı 

erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye'nin bir alt endekse 

düşürülebileceğini kaydetti. 

Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bir bölümü MSCI endekslerine bakarak 

portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki 

ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor. 

MSCI ayrıca Türkiye hisse senedi piyasasına yatırımcı erişiminin daha da 

kötüleşmesi durumunda, Türkiye endeksinin gelişme ihtimali olan veya solo/tekil 

piyasalar statüsünde yeniden sınıflandırılabileceğini belirtti. 

MSCI'dan yapılan açıklamada "17 Haziran 2020'de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa 

Erişimi İncelemesi'nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı 

erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020'de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme 

yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi" denildi. 

Açıklamada ayrıca "Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade 

etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor" denildi. 



Hazine iki ihalede 6.95 
milyar lira borçlandı 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi 

gerçekleştirdi. Hazine ihalelerde toplam 3 milyar 202,4 milyon TL 
borçlanırken ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına 

yapılan 3 milyar 750 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflerle satışlarla 
birlikte dünkü toplam satış tutarı 6 milyar 952,4 milyon TL 'ye ulaştı. 

 
Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 540,6 milyon TL satış 

yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 405 milyon TL teklif gelirken, 
nominal satış 1 milyar 385 milyon olarak gerçekleşti. İhale öncesinde 

kamuya 150 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar 850 milyon TL net 

satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 951 
milyon TL oldu. 

 
TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 661.8 milyon TL 

gerçekleşti. İhaleye nominal olarak 5 milyar 279 milyon TL teklif gelirken, 
nominal satış 1 milyar 668 milyon oldu. İhale öncesinde ise kamuya satış 

yapılmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar 750 milyon TL net satış yapıldı. 
Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 118,1 milyon TL 

seviyesinde gerçekleşti. 
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihale ile haziran ayı 
borçlanma programını tamamlamış oldu. Böylece yapılan ihalelerle Hazine 

haziran ayında 22 milyar lirayı aşan borçlanma gerçekleştirdi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milli bir şuurla hareket 
etmelisiniz 
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’TAN 
BANKALARA DEĞİŞİM ÇAĞRISI 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin değişim ve 

dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu süreçte bankaların da devlet gibi eski 
alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini söyledi. 

Albayrak, “Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bankacılık yapmanızı 
bekliyoruz. Çok stratejik sektörsünüz. Aldığınız kararlar toplumsal refahı 

etkiliyor, milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyorum” diye konuştu. Bakan 
Albayrak, bankalardan yeniden yapılandırmayı hızlandırmalarını isterken 

Türkiye'nin değişim ve dönüşüm sürecinde bankaların eski alışkanlıklardan 
kurtulup kabuk değiştirmesi gerektiğini söyledi. 

 
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla dün gerçekleştirildi. Albayrak, 
bankalara çağrıda bulunarak Türkiye’nin değişim ve dönüşüm sürecinden 

geçtiğini bu süreçte devlet nasıl bazı şeyleri değiştiriyorsa bankaların da 

bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini belirtti. Albayrak şunları söyledi: 
“Bankacılık sektörünün bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk 

değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu 
bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Sektör olarak kaynakları toplamak ve 

ekonomiye aktarma fonksiyonunuz var ve çok stratejik sektörsünüz. 
Aldığınız kararlar toplumsal refahı etkiliyor milli bir şuurla hareket etmenizi 

bekliyorum.” 
 

Bankacılık sektörünün siyaset, kurumlar üstü ve ülkenin refahı için 
topladığı kaynakları yerli üretimin, ihracatı istihdamı artırıcı alanlara 

yönlendirmesini isteyen Albayrak, bazı bankaların kısa vadeli karlılık için 
baktığını uzun vadeli bakılması gerektiğini kaydetti. Albayrak, “Hızlı şekilde 

ülke kaynaklarını farklı manalarda kullanayım motivasyonuyla hareket 



edilmemeli. Kaynak en verimli nerede kullanılacaksa o alanda kullanılmalı. 
Ülke zenginleştikçe en önce kazanacak sektör bankacılık sektörü” diyerek 

krediyi kullandırmakla kalmayıp bankacılık sektörünün takipte olmasını da 

istedi. 
 

Krediyi verdikten sonra takip etmelisiniz 
 

Albayrak şunları söyledi: “Birçok farklı sektörde yatırımcıları 
yönlendirecek kalitede uzman ekipler oluşturmanız lazım. Krediyi sağladık 

yatırımcıyı kendi haline bırakıyoruz, bırakmamamız lazım. Fizibilite 
aşamasından başlayarak projelere takip etmemiz lazım. Ortaksınız takip 

etmelisiniz. Kredi sattım tamam değil. Tüketimde ithal yerine yerli ürünleri 
geçirecek sektörlere destek olunmalı. Masanın en önemli tarafı sizsiniz. 

İthalatçı firmalar eski sisteme geri döneriz zannediyor. Türkiye’nin çok çok 
üzerinde üretecek kapasitesi var. Üretilebilme kapasitesi olan tüm ürünleri 

Türkiye’de üretmemiz lazım. Devlet olarak biz her şeyi yapacağız. 
Kalkınma Bankası yeni süreç başlattı çok güzel bir paket.” 

 

Etrafından dolaşmayın samimiyetle uygulayın 
 

Albayrak özel sektörden kendine duyumlar geldiğini bankaların aktif 
rasyosunu tutturmak için ihtiyacı olmayan firmalara kredi verdiğini 

belirterek “Kredini bilançonda tut yapmamak lazım. Aynı zamanda finansal 
istikrarı tehdit eden spekülatif alanlarda kullanılmaması için de denetim 

yapmanız lazım. Finansal ekonomik ve güvenlik için devlet görülmedik 
seviyede gözetin ve denetim kabiliyetine ulaştı. İlgili kurumlar finansal ve 

ekonomik istikrarı tehdit edecek her şeye karşı teyakkuzda” dedi. 
 

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 
(BDDK) aktif rasyosu düzenlemesinin etrafından dolaşmak ve rasyoyu 

tutturmak için bazı işlemler yapıldığını duyduklarına dikkat çeken 
Albayrak, şöyle devam etti: “Kaçınmak lazım, düzenlemeleri samimiyetle 

uygulamak yazım. Bazı bankalar değerleme şirketlerini baskı altına 

alıyorlar, almamak lazım. Onları yönlendirecek bağımsızlıklarına zarar 
verecek davranışlardan kaçınmak lazım. Uzun vadeli müşteri ilişkilerine 

odaklanalım, müşterilerin hassasiyetlerini dinleyelim kredi geri 
ödemelerinde kolaylık sağlayalım.” 

 
BDDK’dan müşteri memnuniyeti çalışması 

 
Faiz artırmadan, firmaların likidite yöntemlerini zorlaştırmadan ve 

ekonomik aktiviteye zarar vermeden pandemi sürecini yönetmek 
gerektiğini belirten Albayrak, empatinin daha yoğun şekilde sergilenmesi 

gereken günlerden geçildiğini söyledi. Albayrak, “Çalışanlarınıza müşteri 
memnuniyetine ve sadakatine dayalı performans hedefleri getirin. BDDK 

yeni bir çalışma başlattı. Enerjide yaptık. Ödül ceza mekanizması getirdik. 
BDDK’da çalışıyor. Bunu yakalayanların pozitif ayrışacağı bizim de destek 

vereceğimiz bir yapı oluşmalı” dedi. 



'Kıdem’e çözüm yolunu ‘bilim kurulu’ 
önerecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği ancak 
sosyal tarafların karşı çıktığı kıdem tazminatına ilişkin yeni 
düzenlemede, uzlaşı formülü için bir bilim kurulu oluşturulması 
öngörülüyor. 

 

Son 10 yıldır gündeme her geldiğinde, özellikle işçi sendikalarının tepkisine sebep 

olan kıdem tazminatı fonu için, ekonomi yönetimi yeni bir model arayışına girdi. 

COVID-19 döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından akademisyenlerden oluşan ve 

yönetime tavsiye niteliğinde kararlar alan Bilim Kurulu’nun benzeri kıdem tazminatı 

için kuruluyor. 

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya getirdiği toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu 

ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili akademisyenlerden meydana gelen bir 

Bilim Kurulu oluşturulması öngörüldü. 

Ortak bir metin hedefi 

Buna göre , işçi sendikaları, işveren sendikaları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’nın önereceği akademisyen ve hukukçulardan oluşan bilim kurulu, kıdem 



tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gündeme gelen senaryolar 

üzerinde çalışarak ortak bir metin oluşturmaya çalışacak. 

Bu metin, üzerinde son çalışmalar yapıldıktan sonra TBMM gündemine sunulacak. 

Kaynaklar, kıdem tazminatı fonunu da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin de 

benzer bir yöntemle tarafl arın uzlaşısıyla gündeme getirilmesinin öngörüldüğünü 

aktardılar. 

Ekonomi için önerilmişti 

 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun başarılı çalışmalarının 

kamuoyuna yansımasının ardından, iş dünyasının çeşitli kesimlerinde ekonomi için 

de ayrı bir bilim kurulu oluşturularak, ekonomi politikalarına yön verilmesi istenmişti. 

Gazetemiz yazarlarından Nevzat Saygılıoğlu, 20 Nisan’daki yazısında, “Temel sorun, 

bu ekonomik hasarın en çok kimi veya hangi kesimi vurduğu kadar, çözümün kimden 

veya hangi kesimden başladığını ortaya koyma sorunu” ifadelerin kullanırken, iş 

dünyası sivil toplum örgütleri, işçi sendikaları, Bankalar Birliği’nin yer aldığı 25-30 

kişilik Ekonomi Bilim Kurulu kurulmasını önermişti. Ayrıca, MÜSİAD yanı sıra TOBB 

bünyesindeki bazı oda ve borsa başkanları da ekonomiyle ilgili bilim kurulu 

oluşturulmasını istemişlerdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tayyip Erdoğan'dan çok sayıda yeni atama! 
Berat Albayrak'a bağlı 4 isme büyük şok 

 
24.06.2020 08:20 

 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 6 üniversiteye yeni rektör, birçok bakanlığa ise 
yeni isimler atandı. Berat Albayrak'a bağlı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise 4 isim görevden 
alındı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversitenin 
rektör ataması, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına 
göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
Ahmet Can Acaroğlu ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Ertan 
Göv atandı. 

ERDOĞAN MİLLİ GÜREŞÇİYİ SPOR BAKANLIĞI’NDA MÜŞAVİR YAPTI 

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve 
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp getirildi. 

HAZİNE BAKANLIĞI’NDAN GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ ATAMALAR 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin, Diyarbakır Defterdarı Mecit 
Özdemir, Kars Defterdarı Senem Topal ve Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş görevinden alındı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, hazine 
kontrolörleri Halil Yanık, Murat Erinç Bayrakcı ve Alper Ergen atandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yeterlilik 
sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Pınar Bilgen getirildi. 

 



EĞİTİM BAKANLIĞI: BİRÇOK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ İSİMLER 

Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Karakaşoğlu, Gaziantep İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Tepe, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muğla İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Gür ve Ordu İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı. 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seyfullah Okumuş, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise 
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı getirildi. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak 
Aykan, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel 
Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı. 

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMALARI 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi 
Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut 
Özkan getirildi. 

TÜRK PATENT KURUMU’NA DA ATAMA 

Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Ebubekir Gizligider atandı. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREVDEN ALMA 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Oya Ercil görevden alındı ve bu suretle boşalan 
1. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir Sarı getirildi. 

 



Kemal Kılıçdaroğlu: Saygı Öztürk 

yazdıysa doğrudur 
 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen 

grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu'nun "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" 

başlıklı yazısı sonrası hakaret ettiği SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk'e 

destek verdi: Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri 

Bakanı'nın, Öztürk'ten özür dilemesi lazım. 

 

Konuşmasına bir yıl önce bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu’nu tebrik ederek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları 

söyledi: 

* Bugün 23 Haziran. İstanbul seçiminin birinci yılı. Bizler “Martın Sonu Bahar” diyerek 

yola çıktık. Dilimizde baharın coşkusu, yüreğimizde insan sevgisi vardı. Martın sonu 

bahar oldu ve İstanbullular Ekrem İmamoğlu’nu başkan seçti. Kazanan demokrasi 

oldu. 

BAROLARIN YÜRÜYÜŞÜNÜ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ 

* Yargıyı kontrol altına aldılar, savcıyı kontrol altına aldılar. Sıra geldi avukatlara, 

savunmaya… Savunma kutsal bir haktır.  Başka işin yok mu senin! Anayasa’ya göre 

barolar kamu tüzel kişiliği niteliğindedir. Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz. 

* Halkı baskılayamazsınız. Barolar da hak arıyorlar. Onlar da yürüyecek. Anayasa gayet 

açık, silahsız ve saldırısız olduğu sürece hepsinin yürüme hakkı var. Silahları mı var? Bir 

yere mi saldırdılar? 

SAVCILAR, HAKİMLERİN DEĞİL AVUKATLARIN YANINDA OTURACAK 

* Avukatlar için desteğe gittiğimizde o çadırın açılmasına izin vermeyenler şunu 

unutmasınlar: Gün gelecek o avukatlara ihtiyaç duyacaksınız… Yargı reformunu 

yaptığımızda savcılar hakimlerin yanında değil, eşitleri olan avukatların yanında 

olacaklar! 



YARGIYA OLAN GÜVEN YERLERDE 

* Yargıyı baskılarsanız, savcıyı savcı olmaktan çıkarırsanız, bunları Saray’ın kölesi haline 

getirirseniz, yargı, yargı olmaktan çıkar. Bugün Türkiye’de herkesin bildiği bir gerçek 

var: Yargıya olan güven yerlerdedir. 

*  Dünya böyle bir örnek görmedi, Türkiye de böyle bir örnek görmedi. Sonunda 

girişimler oldu, şimdi avukatlar yürüyorlar. Beni derinden sarsan olay ise Barolar Birliği 

Başkanı’nın bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur. 

* İçişleri Bakanı gazeteci Saygı Öztürk’ü ağır bir şekilde suçladı. Saygı Öztürk saygın ve 

duayen bir gazetecidir, fikri takip yapar. Bütün haberlerinin arkasında durmuştur. 

Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. 

SOYLU, ÖZTÜRK’TEN ÖZÜR DİLESİN 

* Trabzon’da bir kişi işçi kadrosuyla işe giriyor. KPSS’ye girmeden memur yapılıyor. 

Özel kalem müdürü yapılıyor, oradan memurluk veriliyor. Beyefendi güçlü bir torpile 

sahip. Daha sonra Ankara’da kültür müdürü oluyor. Bunlarda ahlak yok! 

*  İçişleri Bakanı’nın, Saygı Öztürk’ten özür dilemesi lazım. Saygı Öztürk şunu diyor: 

Eğer haberimle namusa el uzatırsam o eli kendim keserim, o kalemi kendim kırarım! 

*  Özgür gazeteci, yazdığı haberin arkasında duran gazeteci, haber yapıp kendilerini 

rahatsız edince doğru hapse diyorlar. Sanıyorlar ki bu gazeteciler onurlu duruşundan 

vazgeçecek. Bunlar vazgeçmez, bunlar saygın gazeteciler. 

BİRİLERİNE YARANMAK İÇİN GAZETECİLİK YAPMIYORLAR 

* Yarın tutuklu gazetecilerin davası var. Gazeteciler 100 günü aşkın süredir yaptıkları 

bir haber nedeniyle hapiste! Onlar gazeteciliği birine yaranmak için değil, halkın haber 

alma hakkı için yaparlar… 

* Gazetecileri hapse atınca, geri adım attıracaklarını sanıyorlar. Bunlar vazgeçmez, 

çünkü onurlu ve namuslu gazetecilerdir. Birilerine yaranmak için değil, halkın haber 

alma hakkı için haber yaparlar. Yarın hakim karşısına çıkacaklar, göreceğiz. 

 

 



Meral Akşener’den LGS tepkisi: 

Milletime şikayet ediyorum 
İYİ Parti lideri Meral Akşener, LGS kapsamında geçen hafta 

gerçekleştirilen merkezi sınavın ertelenmemesini eleştirdi, 

ortaya çıkan kalabalık görüntülere de tepki gösterdi: Umarız 

LGS nedeniyle vaka sayısında artış olmaz. Bu hafta da YKS sınavı 

var. Gençlerimize zihin açıklığı diliyorum. Bu vesileyle iktidarın 

bu inadını milletime şikayet ediyorum. 
09:43 - 23 Haziran 2020 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında 

konuştu. 

Akşener'in konuşmasından satır başları: 

* Biliyorsunuz geçtiğimiz Cumartesi, öğrencilerimiz LGS'ye girdi. Kendilerine geçmiş 

olsun dileklerimi iletiyorum. 

* Sınavların ertelenmesi, ve gerekli önlemler alındıktan sonra yapılması için, 

olağanüstü bir çaba gösteren arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. 

* Haksız çıkmak isterdik ama; LGS sınavı sırasında şahit olduğumuz manzaralar, ne 

yazık ki bizleri yine haklı çıkardı. Umuyorum ki, bu acemice yapılan sınav 

organizasyonu, vakalarda bir artışa sebep olmaz. Yakından takip etmeye devam 

edeceğiz. 

Bu hafta gözümüz kulağımız yine sınav salonlarında olacak. YKS, yani Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı var… Olağanüstü şartlara ve zorluklara rağmen, inatla sınava sokulan 

gençlerimize, zihin açıklığı diliyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. 

*Bu vesileyle, iktidarın bu inadını da aziz milletime şikayet ediyorum. Önce ileri bir 

tarihe alınan, ardından tekrar öne çekilen sınavla ilgili olarak itiraz ettik. 

* Hukuki yollara başvurduk. “Sınavın 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladınız. Sonra 

aklınıza esti, sınavı bir ay önceye çektiniz. 



* Gençlerimiz ve aileleri, planlarını buna göre yaptı, böyle olmaz” dedik; 

Dinlemediler. Dilekçemizi yazıp başvurduk, “Gençlerimizi zora sokacak bu uygulamayı 

iptal edin.” dedik. 

* Danıştay geçen hafta karar verdi. Ve yürütmenin durdurulması talebimizi reddettiler. 

Meclis’te önerge verdik, “Yapmayın dedik, etmeyin dedik” onu da reddettiler. 

* Kendimiz için bir şey istemedik. “Evlatlarımızın planını, programını 

bozmayın” dedik. “Bırakın rahat rahat hazırlansınlar, iki ayaklarını bir pabuca 

sokmayın” dedik. 

* “Bu sıradan bir sınav değil, geleceklerini belirliyor” dedik. “Salgın daha 

bitmedi, çocuklarımızı göz göre göre tehlikeye atmayın” dedik. 

* Dinletemedik. İşte o nedenle; Evlatlarımıza kulak tıkayanları, evlatlarını candan aziz 

bilen milletimize şikayet ediyorum. 

* Hafta sonu sınava girecek sevgili öğrenciler; Tüm zorluklara rağmen, çalıştınız, 

çabaladınız. Sınavın yapılacağı alana girerken her tür önlemi alın. Sizin 

büyüklerinizden daha dikkatli olduğunuzu görüyorum. 

* Ne kendinizi, ne sevdiklerinizi riske atmayın. Ne olur dikkatli olun, tedbiri elden 

bırakmayın. Ama sizi yok sayanları da unutmayın, not alın. Zamanı gelince de hesabını 

sorun. Allah yar ve yardımcınız olsun. 

“İKTİDAR GENÇLERLE SÜREKLİ BİR KAVGA HALİNDE” 

* Değerli milletvekilleri; Farkında mısınız; Ak Parti iktidarlarının gençlerle hep bir 

sorunu var… 

* Giydiğine karışıyor. Yediğine-içtiğine karışıyor. Oturmasına-kalkmasına karışıyor. 

* Gençliğini hakkıyla yaşamamış adamlar; gençlere sürekli bir ders verme havasında. 

Sürekli bir ayar verme havasında. Sürekli bir parmak sallama havasında… 

* Bunları yaparken bari onları düşünseler, ama düşünmüyorlar. Attıkları hiçbir adımda 

gençlerimize güven yok, hep dikte etmek var. Gençlerin hakkı hukuku söz konusu 

olduğunda, hep itip kakmak var, hep dayatmak var. 



Ali Ekber YILDIRIM 

24 Haziran 2020 

Hobi bahçeleri yıkılacak mı? 
İnsanlar 1960'lı,1970'li yıllarda köylerinden, tarımdan koparıldı. İş ve aş umuduyla 

gittikleri büyük şehirlerde gecekondularda yaşamaya tutundu. Son yıllarda ise, kentte 

yaşayanların geçmişteki tarımsal üretime olan özlemi, doğa sevgisi üzerinden kırsal 

yaşama özendiriliyor. Hobi bahçeleri adı altında en verimli tarım arazilerine 

hobikondular inşa ediliyor. 

Gecekondu ne kadar çarpık bir kentleşme yarattıysa, hobikondular da o kadar çarpık 

bir kırsal yapıya dönüşüyor. Hobi bahçeleri ile ilgili Almanya’daki uygulamaları ve 

Türkiye’deki yasal mevzuatı dün ayrıntılarıyla yazdık. Bugün biraz daha 

detaylandıralım. 

Türkiye’de hobi bahçeciliğinin başlangıcı 1980’li yıllara kadar uzanıyor. Ancak asıl 

yoğunlaşma 2000’li yıllarda yaşanıyor. 

İl düzeyinde Türkiye’deki hemen her belediyenin, büyük şehirlerde ise ilçe 

belediyelerinin hobi bahçeleri ile ilgili çalışmaları var. Bazı belediyeler sadece alan 

tahsis ederek, bahçe oluşturarak kullanıma sunarken, bazıları konut projesi gibi 

yapılaşmaya gittiğini görüyoruz. Hobi bahçesini bedelsiz olarak tahsis eden 

belediyeler de var, yıllık 1000 lira, 1500 lira kira alan belediyeler de var. 

Yasa var ama uygulanmıyor 

Hobi bahçeleri ile ilgili doğrudan yasal bir düzenleme yok. Ancak, tarım arazilerinin 

korunması için çıkarılan 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası var. 

Yasa 2005 yılında çıkarıldı. Daha sonra bazı değişiklikler yapıldı. Bu yasa tarım 

arazilerinin ilçe bazında “Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğü”nün tespitini öngörüyor. İlçe 

bazında sulu ve kuru tarım arazilerinin bölünebilecek alt sınırları bu yasa ile 

belirlendi. Biyelim ki bir ilçede yeter gelirli arazi büyüklüğü 10 dekar (dönüm) ise o 

ilçedeki kuru tarım arazileri 10 dekarın altına bölünemez. Ama 2005’ten bu yana 

yürürlükte olan yasayı kimse takmamış. Araziler hobi bahçesi adı altında 100 

metrekareye, 200-500 metrekareye bölünmüş. Yönetenler de buna seyirci kalmış. 

Bugün de verimli tarım arazileri kurulan hobi bahçeleri ile ekonomik üretimin dışına 



çıkarılıyor. Yapılaşma ile betonlaşma ile üretim yok ediliyor. Hobi bahçelerinin en 

yoğun olduğu İzmir’in Menderes ilçesi mandalina bahçeleri, seracılık yapılan tarım 

arazileriyle biliniyordu. Bu bahçelerin, arazilerin önemli bölümü parçalanarak hobi 

bahçeciliğine dönüştürüldü. Üretim yok edildi. 

Kent tarımı hobi bahçeciliğinden farklı 

Türkiye, 1960-70’li yıllarda sahil beldelerini zeytinliklerini yok ederek yazlık yaptı. 

Şimdi de tarım arazilerini yok ederek hobi bahçesine dönüştürüyor. Bu yapılaşma, bu 

rant sistemi tarıma yarar değil zarar verir. Havuzlu, otoparklı hobi bahçeleri var. 

Bunun adı hobi bahçesi değil hobikondudur. 

Bazı yerlerde kooperatif adıyla hobi bahçeleri pazarlanıyor. Son yıllarda başarılar 

elde eden kooperatifçiliğe de zarar veriliyor. Kooperatifçiliğin içi boşaltılıyor. 

Üretimden çıkmış, tarımsal üretim yapılamayan alanlar değerlendirilebilir. Ama 

yasalar ve kurallar çerçevesinde. 

Kent tarımı ile hobi bahçeciliğini ayırmak gerekiyor. Kent tarımı dünyada gelişiyor. 

Tarım alanlarına değil, kentte yapılan tarım. 

“Tuzağa düşmeyin” uyarısı 

Tarım arazilerine kurulan hobi bahçeleri konusunda yurttaşları her fırsatta uyaran ve 

cezai işlem uygulayan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “hobi 

bahçeleri” adı altında tarım arazilerinin parçalara bölünerek üzerine konutlar 

yapılmasını “tuzak” olarak nitelendiriyor. Özen, özellikle verimli tarım arazilerinde, 

ovalarda doğru tarım teknikleri ile yılda üç ürün alınabilecek tarım arazilerini bölerek 

üzerine konut amaçlı yapılar yapılmasını sadece bugün için değil gelecek kuşakların 

gıda güvencesi açısından en büyük tehdit olduğunu dile getiriyor. 

Mustafa Özen’den aldığımız bilgilere göre, İzmir’de 2019 ve 2020 yıllarında Buca, 

Foça, Selçuk, Urla, Seferihisar, Menderes, Güzelbahçe ilçelerinde tespit edilen 108 

hobi bahçesi için idari para cezaları uygulandı. İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla yıkım ve 

eski haline getirme yazıları ilgili belediyelere yazıldı. Ancak tespit edilen bu 108 hobi 

bahçesi parseli ile ilgili hiçbir belediye yıkım kararı uygulamadı. 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun gereğince Cumhuriyet Savcılıklarına suç 

duyurusunda bulunularak gereken tüm yasal işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi 

sağlanacak. 

İzmir’de 2019’da 6 ilçe (Buca, Foça, Selçuk, Urla, Seferihisar, Menderes), 94 hobi 

bahçesi parseli, 1627 dekar alan için 8 milyon 932 bin 733 lira idari para cezası 



kesildi. 2020 yılında tespit edilen hobi bahçeleri için 3 ilçe (Buca-Menderes- 

Güzelbahçe), 14 hobi bahçesi parseli, 99 dekar alan için 549 bin 633 lira idari para 

cezası uygulandı ve eski haline getirme yazıları belediyelere yazıldı. 

Özetle, hobi bahçeciliği daha çok tartışılacak. Çok konuşulacak konulardan birisi. 

Hobi bahçeleri tamamen yasaklansın diyen yok. Elbette yapılsın. Fakat verimli tarım 

arazilerine yapılmamalı. Dünyadaki örnekleri gibi kent içindeki alanlara yapılmalı. 

Yasalara uygun olmalı. Emlakçıların, rant peşinde koşanların değil, yerel 

yönetimlerin, sosyal hizmet uzmanlarının, ziraat fakültelerinin yönetiminde, 

denetiminde sosyal bir hizmet olarak, tarım konusunda farkındalık yaratacak, kendi 

meyvesini, sebzesini yetiştirecek kent bahçeleri kurulabilir. Tarımın, gıdanın önemini, 

üretimin önemini hissettiren, anlatan kent bahçeleri. Tarımı yok eden değil, tarımı, 

üretimi destekleyen bir kent tarımı, kent bahçeciliği olmalı. 

YASA TEKLİFİNDE NELER VAR? 

 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç hobi bahçeleri ile ilgili çok net mesajlar 

verdi. Tarım arazileri üzerine kurulan ve tarımsal üretimi yok eden hobi bahçelerinin 

yıkılacağı ifade edildi. TBMM’de görüşülecek tarımla ilgili torba yasa teklifinde hobi 

bahçeciliği ile ilgili maddeler özetle şöyle: 

 

1- Arsa özelliği kazanmamış tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak. 

 

2- Bu amaçla bozulan tarım arazisinin metrekaresi için 165 lira idari ceza kesilecek. 

 

3- Tarım arazilerine kurulan yapıların kaldırılması için 3 ay süre verilecek. 

Kaldırılmazsa, valilik veya il özel idaresi kaldıracak. Masrafı araziyi o hale 

getirenlerden alınacak. 

 

4- Hobi bahçesi ovadaki tarım arazisinde olması durumunda ceza iki kat artırılacak. 

 

5- Çiftçiler bu uygulamanın dışında tutulacak. Tarımsal amaçlı ve izinsiz kurulan 

yapılar için çiftçiye 5 yıl süre ile cezanın yarısı uygulanacak. 

 

6- Teklife göre, 2005 yılından önce 1/5000 ve 1/ 1000’lik imar planı görmüş ve arsa 

vasfı kazanmış arazilerde olanlar etkilenmeyecek. 

 

 

 



DİDEM ERYAR ÜNLÜ 

24 Haziran 2020 

“Sağlık krizi gıda krizine dönüşmesin 
diye işi sıkı tuttuk” 
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, “Krizin ilk aşamalarında 

ihracatçı ülkeler tarafından alınan ihracat kısıtlaması kararlarının yumuşatılması 

ve 2008-2009 ekonomik krizi veya Ebola salgını yasaklarının neden olduğu gibi, 

gıda krizi yaşanmaması sağlandı” diyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2011’de “Gıda Kaybı ve İsrafının 

Azaltılması İçin Gıdanı Koru (Save Food) Küresel Girişimi”ni kurdu. Bu girişim ile 

dünya çapında gıda israf ve kaybına yönelik iş birliği ve koordinasyon geliştirilmesi, 

muhtemel çözümler konusunda farkındalık yaratılması ve politika, strateji ve 

programların geliştirilmesi hedeflendi. 

Türkiye’de ise geçtiğimiz sene Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde “Sıfır Atık Sıfır 

Açlık: Gıda Kayıpları ve İsrafını Azaltmak İçin Destek” projesi başlatıldı. 20 Mayıs’ta 

gerçekleşen Gıdanı Koru Kampanyası lansmanında “Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı” açıklandı. 

Gıdanı Koru kampanyası, gıda arzı güvenliğinin en fazla gündeme geldiği COVID-19 

sürecinde çok daha fazla önem kazanmış durumda. Tedarik zincirlerinin 

sürdürülebilirliği, yerel üretimin önemi ülkelerin gündem maddelerinin ilk sıralarında 

yer alıyor. Peki, COVID-19 gıda arzını ne boyutta tehdit ediyor? Türkiye gıda arzı 

konusunda ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir? Küçük çiftçilerden, tarım 

topraklarına, önümüzdeki dönemde öncelikli konularımız neler olmalı? Tüm bu 

soruları FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık’a sorduk. Selışık’ın 

cevapları şöyle: 

Gıda tedariğini güven altına alan kontrollü bir ticaret sağlandı 

“COVID-19 yakın tarihte karşılaşılan herhangi bir krize benzemiyor. Birleşmiş 

Milletler’in kayıtlarına göre 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en yaygın ve büyük 

kriz ile karşı karşıyayız. Bu küresel çapta bir sağlık ve gıda sorunu, dolayısıyla 



tarımsal üretim ile tedarik zincirlerine etkisi de kaçınılmaz olarak yıkıcı oluyor. Gıda 

sistemlerinin dünya çapında çalışır tutulması, içinde bulunduğumuz kriz ortamında en 

önemli konulardan birini oluşturuyor. Krizin başından itibaren FAO olarak bu konudaki 

ısrarımızı hemen her türlü platformda ve ülkelerle birebir temaslarımızda en üst 

makamlara taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Bu sayede krizin ilk 

aşamalarında ihracatçı ülkeler tarafından alınan ihracat kısıtlaması kararlarının 

yumuşatılması ve 2008-2009 ekonomik krizindeki gibi veya Ebola salgını yasaklarının 

neden olduğu gibi gıda krizine yol açmaması sağlandı. Geleneksel gıda ithalatçısı 

ülkelerin gıda tedariğinin güvence altına alındığı kontrollü bir ticaretin devamlılığını 

temin etmek ve sağlık temelli bu krizin bir gıda krizine dönüşmesini önlemek için 

başından itibaren işi sıkı tuttuk.” 

AB’nin “Yeşil Hat”tı, Türkiye’nin “Temassız Ticaret”i etkili oldu 

“Gıda arz zincirlerinin çalışır tutulmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Bunların 

arasında lojistik ve ulaştırmada, Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Hat’ ve Türkiye’nin uyguladığı 

‘Temassız Ticaret’ uygulamalarını gösterebiliriz. 

Gıda sistemlerinin bütüncül olarak gözetilmesi gerekiyor. Bu; sistemin küresel-yerel 

ikilemine sokulmaması, arz zincirlerinin riskler ve krizlere karşı dayanaklı tutulmasına 

yönelik tedbirlerin alınması, sadece ticarette değil, sezonluk işçilerin çalışma ve 

barınma koşullarından evlerde sofradaki israfın önlenmesine kadar tüm süreci 

kapsıyor. Hatta, belki de bazı ülkeler için, arz zincirlerindeki riskleri gidermek üzere, 

tedarik kanallarının çeşitlendirilmesi ve kimi piyasa ve ürün grupları için uluslararası 

ticaretten daha fazla yararlanmak durumunda kalınması da söz konusu olabilecek.” 

Gıda israfı, milli servetin de israfı demek 

“Türkiye, tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke ve küresel pazarlarla 

bütünleşmiş bir ekonomiye sahip. FAO olarak, gıdayı bir sistem olarak 

düşünmekteyiz. Bu doğrultuda, gıdanın sadece miktarsal olarak bulunabilirliği değil, 

herkesin yeterli ve besleyici gıdaya erişimi de çok önem taşıyor. Öte yandan gıda 

kaybı ve israfı sadece ürünün kendisinin değil, yetişmesi esnasında tüketilen emek, 

enerji, su ve diğer doğal kaynakların da fayda sağlamadan boşa harcanması da 

demek. Başka bir ifadeyle, gıda kaybı ve israfı, doğal ve ekonomik kaynaklar dahil 

milli servetin de israfı anlamına geliyor.” 

Atılması gereken adımlar 

 

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, gıda israfını önlemek için 

atılması gereken adımları ve hayata geçirilmesi gereken davranış değişikliklerini 

şöyle sıralıyor: 



 

● Evde tüketime yönelik değişimler, tedarik zincirlerindeki küçük üreticiler açısından 

önemli sorun kaynağı olabilir. Küçük aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve arz 

zincirlerine sürdürülebilir şekilde katılmalarının sağlanması için, yöresel ürünlerin ve 

özellikle coğrafi işaretli gıdaların desteklenmesi çok önemli 

 

● Arz zincirlerinin kısalarak yerelleşmesi, doğru bir planlamayla küçük ölçekli çiftçi ve 

üreticilerin ürünlerinin pazara erişiminin artması açısından destekleyici olabilir. 

 

● Bitkisel ve hayvansal gıda üretiminde gübre, tohum, yem gibi girdilerin yerli 

kaynaklardan teminine yönelik planlamaların hayata geçirilmesi gıda sisteminin 

güçlenmesini sağlar 

 

● Tüketicilerin gıdaların kullanım tarihlerine ilişkin farklı gıda etiketleme kuralları 

konusunda bilinçlendirilmesi, israfın önüne geçilmesine etkili olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abdulkadir Selvi 
aselvi@hurriyet.com.tr 

40 yıldır girilemeyen yerlere giriliyor 
24 Haziran 2020 

Kandil, PKK ile mücadelenin simgesi oldu. Birinci Körfez Savaşı’nda PKK’yı 
Kandil’e yerleştiren ABD oldu. Tabii İran’ın desteğiyle. Kandil’de sıkışan PKK’nın 
bir süredir Kandil’i Sincar’a taşıma çabaları takip ediliyordu.  

Sincar vuruldu. 

PKK’nın silah depoları, sığınakları, eğitim alanları yerle bir edildi. 

Bazı ülkelerin Sincar’a operasyon yapılmasını engellemek istediği anlaşılıyor.   

Hangi ülkeler? PKK’yı Kandil’e yerleştirenler elbette ki. 

“Sincar’a girmeyin” diyorlar. 

Türkiye’nin cevabı “Biz Sincar’a girdik” oluyor. 

Bundan memnun olmuyorlar. 

Kararlılık çok önemli. 

PKK’nın Haftanin kampına yönelik operasyon sürüyor. 

“40 yıldır girilemeyen yerlere giriliyor. Sığınaklar, silah depoları, mağaralar tek tek 

imha ediliyor” deniliyor. 

 

6 AY ÖNCE PLANLANMIŞ 

 

Pençe-Kaplan harekâtının planlaması 6 ay önce yapılmış. Harekâttan önce bölge 

aktörleriyle görüşülmüş, arka kapı diplomasisi yürütülmüş. PKK kamplarına yönelik 

daha önce de operasyonlar yapıldı. Ama bir süre sonra çekilince, PKK tekrar 

kamplarına yerleşti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın “Kandil’i 

BBG evi gibi izliyoruz” dediği dönemde,  bölgeye yönelik geniş kapsamlı bir 

harekât başlatılmıştı. ABD’nin tepkisi üzerine 3 gün sonra bölgeden çekilmek 

zorunda kalmıştık. Ama şartlar değişti. 

 

PENÇE-KAPLAN SÜRECEK 

Bir süredir terörle mücadelede farklı bir konsept uygulanıyor. Terörün kaynağında 

yok edilmesi konsepti bu. Haftanin, eylem yapmak üzere Kandil’den çıkan 
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teröristlerin Türkiye’ye geçiş yaptıkları bir kamp olma özelliğini taşıyor. Bu açıdan 

stratejik bir noktada. Türkiye-Irak sınırının dağlık bir bölge olması nedeniyle 

operasyonlarda zorluklar yaşanıyor, PKK’lıların arazi şartlarından yararlanarak 

Türkiye’ye sızmaları önlenemiyordu. Ancak Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 

harekâtlarıyla PKK sınırımızdan 20-25 kilometre güneye sürüldü. PKK’lılardan 

temizlenen bölgelere 16 geçici üstlenme yapıldı. Pençe-Kaplan harekâtı ile bu kez 

PKK’nın Türkiye’ye geçiş üssü ortadan kaldırılıyor. Harekâtın bir süre daha devam 

edeceği söyleniyor. Tabii Haftanin kampı temizlendikten sonra oraya da geçici 

üslenmeler yapılacak. Bir anlamda sınırlarımızın ötesinde sızmaların önüne set 

çekiliyor. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ama sınırın öte yanını kontrol altına 

almadan terörle mücadele etmek mümkün değil. 

 

HULUSİ AKAR DA LİBYA’YA GİDECEK 

 

BU arada Libya’da çok kritik bir aşamaya gelindi. Dışişleri Bakanı  Mevlüt 

Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan 

Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kısa bir süre önce Libya’daydı. 

Türk heyetinin ziyareti dünyaya önemli bir mesaj oldu. O ziyaret sırasında gözler 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı aradı. Hulusi Akar’ın heyette olduğu 

ancak NATO toplantısı nedeniyle gidemediği ortaya çıktı. Ama yeni bir bilgi 

daha. Bir sabah kalktığımızda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da 

olduğu haberini alabiliriz. Çünkü Hulusi Akar’ın da Libya’yı ziyaret edeceği 

söyleniyor. 

 

SİRTE VE CUFRA NEDEN ÖNEMLİ 

 

Libya’da sırada Sirte ve Cufra var. Akdeniz’in batısını kontrol eden deniz üssünün 

bulunması nedeniyle, Sirte stratejik bir mevki olarak görülüyor. Cufra ise askeri 

havaalanına sahip olması nedeniyle operasyon açısından önem taşıyor. Sirte ve 

Cufra’nın bir başka özelliği ise “petrol hilali”ni oluşturmaları. Serrac hükümeti 

operasyonun düğmesine henüz basmadı ama Ankara, Sirte ve Cufra 

operasyonlarının yapılması konusunda kararlı. 

 

ABD’NİN LİBYA MESAJI 

 

ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Townsend ve ABD Libya 

Büyükelçisi Nordlan, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac’la görüşmüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüşmesinde Rusya’ya karşı 

ABD’nin devreye  girmesini istemişti. O nedenle bu görüşmenin sonuçları 

önemliydi. Görünen o ki ABD, bir süre daha Libya’daki gelişmeleri izlemeye devam 

edecek. 

 



RUSYA’YA TARİHİ FIRSAT SUNULDU 

 

ABD’nin Suriye’deki yanlış politikaları nedeniyle, Rusya sıcak denizlere inerek 

Akdeniz’de üs sahibi oldu. ABD aynı yanlışı Libya’da da yapıyor. ABD’nin 

Libya’daki gelişmeleri uzaktan izlemesi nedeniyle Rusya bu kez Akdeniz’in 

batısında da söz sahibi oldu. Türkiye ise ABD başta olmak üzere Batı dünyasını 

harekete geçirmekte zorlanıyor. Türkiye’nin “Akdeniz’e kıyı 7 ülke var. Rusya ile 

birlikte bu sayı 8 oldu. Rusya’nın Suriye’den çıkması ancak üçüncü dünya savaşı 

ile mümkün olabilir. Rusya, ABD’nin yanlışları nedeniyle asırlık rüyası olan sıcak 

denizlere indi. Akdeniz’de üs sahibi oldu. Libya’da da aynı yanlışlar tekrar edilirse 

Rusya, bu kez batı Akdeniz’in kontrolünü de ele geçirmiş olacak” uyarısı ABD’yi 

harekete geçirmiş değil. 

 

HUKUK CİNAYETİNİ MECLİS TEMİZLEDİ 

 

Meclis’te dün tarihi bir adım atıldı. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 

Yassıada mahkemelerini yok hükmünde sayan kanun teklifi, Meclis’te oybirliği ile 

kabul edildi. Yassıada mahkemelerinin yok hükmünde sayılmasıyla ilgili 

süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatıldı. Kanun teklifine ilk imzayı, 

aynı zamanda Yassıada mahkemelerinin yok sayılması formülünü bulan Meclis 

Başkanı Mustafa Şentop attı. Meclis’teki görüşmeleri, ailesi Yassıada mağduru 

olan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yönetti. Bilgiç’in amcası DP 

milletvekili Said Bilgiç, Yassıada’da yargılanmıştı. AK Parti Grup 

Başkanvekili Özlem Zengin ve Afyon Milletvekili Ali Özkaya, Yassıada’da işlenen 

hukuk cinayetini çok net bir şekilde anlattılar. CHP, jest yaparak kendi sözcüleri 

yerine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın konuşmasını sağladı. CHP Grup 

Başkanvekili Engin Altay, 27 Mayıs’ın darbelerin anası olduğunu ve Türkiye’ye 

yapılan en büyük kötülük olduğunu söyledi. Yassıada kararlarının yok hükmünde 

sayılması hukuk tarihimizde yeni bir yol açtı. Bu yoldan giderek darbelerin 

ayıplarını ortadan kaldırabiliriz. Yassıada mahkemelerinin yok sayılması kararının 

Meclis’te oy birliği ile kabul edilmesi ise demokrasimiz adına umut verdi. Bu şeref 

meclise aittir diyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devlet bütçesi ne getirdi? 
Esfender KORKMAZ 

 
24 Haziran 2020 

Bütçe ile ilgili haber ve yorumlar, genel olarak bütçe açıkları, bütçedeki faiz yükü açısından 
yapılıyor. Yine bütçeler politikası da açısından değil de şirket bütçesi gibi yalnızca muhasebe 
açısından değerlendiriliyor. Hükümetler açısından da bütçe denkliği ön planda tutuluyor.  

Aslında bütçe politikası, iktisat politikasının önemli bir ayağıdır. Bütçe harcamaları ve vergileri 
salt gelir gider olarak değerlendirirsek yukarıdakine benzer yorumlara gideriz. Gerçekte 
Bütçe'nin bir politika aracı olarak kullanılması için açık veya fazla vermesi ve denk olması 
planlanabilir. Ayrıca bütçe politikasının etkinliği için, kamu harcamaları ve vergilerin sosyal 
fayda ve sosyal maliyetini dikkate almamız gerekiyor.  

İkinci Dünya Savaşından sonra durgunluğa karşı Keynes talep yaratan bütçe politikaları 
önerdi. Keynes modeline  göre, ekonomide durgunluğun yaşandığı ve işsizliğin arttığı 
dönemlerde hükümetlerin bütçe açığı vererek toplam harcamaları artırarak vergileri kısarak 
ve bu yolla toplam  talebi arttırmaları gerekir. Bu politikalar o dönemde Dünyanın 
toparlanması ve istikrarlı bir büyümeyi tetiklemesi  için gerekliydi. Bu politikalar aynı 
zamanda devletin gelişmekte olan ülkelerde piyasayı  yönlendirici müdahalesinde ve 
kalkınma politikalarında da etkili oldu. Dünyada büyüme hızlandı. OECD ülkeleri 1945-1973 
yılları arasında yıllık ortalama  yüzde 5 oranında büyüdü. Sendikalar güçlendi, işsizlik oranı 
düştü. 1950-1970 yılları arasında kapitalizmin altın çağını yaşadı.  

Ne var ki Dünyada ve bizde siyasi alanda hükümetlerin bütçe kaynaklarını siyasi popülizm için 
kullanması ve yolsuzlukların artması ile 1970'li yıllarda ekonomik istikrarı da  bozdu.  

Ayrıca o dönemlerde yine çoğu hükümetlerin Keynesgil politikalara  tek pencereden, 
genişletici maliye politikası penceresinden baktılar. Özellikle Demokrasi kültürü gelişmemiş, 
Latin Amerika ve Türkiye gibi ülkelerde bu politikalar önce yüksek büyüme oranlarının 
gerçekleşmesini sağladı.  

Ekonomi ısınınca bütçelerde fazla verilerek talep daralması da yaratılabilir. Bu durumda 
bütçenin frenleyici etkisi olur. İşin bu tarafı siyasi iktidarların işine gelmedi. Dünya 1970 
sonrası yüksek enflasyonlar yaşadı.   

Öte yandan bütçe açıklarının finansmanı da önemlidir. Söz gelimi büyük yatırımlar için 
devletin borçlanması gerekir. Zira yatırım tamamlandığında kendi borcunu öder. Ya da eğer 
sosyal faydası yüksek yatırımlarsa, bu fayda faiz maliyetinin üstünde olduğu sürece 
borçlanmanın maliyeti düşük demektir.  

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm


Yine devlet borçlarında, reel faiz eksi ise borç verenlerden devlete satın alma gücü transfer 
edilmiş olur. Reel faiz yüksek ise devletten borç verenlere satın alma gücü aktarılmış olur. 

Öte yandan eğer ekonomik konjonktüre uygun bütçe politikası uygulanmazsa, bütçe 
açıklarının enflasyonist etkisi de ortaya çıkabilir.  

Bizdeki temel sorun ve bütçe  açıklarından daha önemli olan sorun, bütçe kaynaklarının etkin 
kullanılmıyor olmasıdır. İkincisi de bütçe denetiminin yetersiz olmasıdır.  

Her yıl bütçenin yüzde 43'ü cari transferlere gidiyor. Cari transferler sosyal güvenlik açıkları 
ve bütçeden halka dağıtılan paralardır. Bunlar  katma değer  yaratmayan, üretken olmayan 
harcamalardır. Eğer bütçeden halka dağıtılan paraların bir kısmı ile devlet her sene yatırım 
yapmış olsaydı ve para yerine iş dağıtmış olsaydı işsiz sayısı yarıya düşerdi. 

Ayrıca bütçelerde yatırım harcamalarının payı da yüzde 6 ile yüzde 7 arasında değişiyor. Bu 
oran çok düşüktür. Hükümetler bütçe ile yatırım yapmak yerine kamu-özel işbirliği 
anlaşmaları ile ve talep garantisi vererek altyapı yatırımları yaptılar. Bu uygulama ile  gelecek 
yılların bütçeleri de  ipotek altına alınmıştır. Başka bir ifade ile gelecek bütçeler içinde borç ve 
transfer harcamalarının payı artacağından söz konusu bütçeler daha az katma değer üreten 
bütçeler olacaktır. 

Nihayet; Başkanlık sistemi ile Meclis'in bütçe üzerindeki denetimi de sınırlandırıldı. Oysaki 
denetim bütçelerin daha şeffaf olmasını sağlıyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
İbrahim Kahveci 

Yoksulluğa alışmak 
1 
Bundan tam beş yıl önce; Yani Mart 2015’te 15-65 yaş aralığında çalışan sayısı: 25 milyon 
218 bin kişi. 

Şimdi, yani Mart 2020’de 15-65 yaş arasında çalışan sayısı 25 milyon 390 bin kişi.  

Evet, son 5 yılda çalışan sayısı sadece 172 bin kişi artmış.  

Oysa aynı dönemde, yani son beş yılda 15-65 yaş aralığındaki nüfus artışı 3 milyon 206 bin 
kişi. Kabaca bu artan nüfusun sadece 172 bini iş bulabilmiş.  

Bunun anlamı şudur: Son 5 yılda iş bulma oranı sadece ve sadece %5,4 seviyesindedir. 

Her 100 kişiden sadece 5,4 kişi iş bulabilmiştir. Gerisi işsizler hanesinde veya evine kapanmış, 
umutsuzlar hanesinde öylece bekliyor.  

*** 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2015-2019 yılları arasında ülkemiz reel olarak 
(2009 fiyatları ile) tam yüzde 15,0 büyüme göstermiştir.  

Yıllık büyüme oranları şu şekildedir: 2016 (%3,2); 2017 (%7,5); 2018 (%2,8) ve 2019 (%0,9). 
Toplamda büyüme ise %15,0. 

İşte meydanlarda bu büyüme oranlarından büyük bir başarı ile bahsediyoruz. Oysa son 4 
yılda yüzde 15,0 büyüme karşısında istihdam artışı (yıllık bazda) yüzde 5,2’de kalmıştır.  

2005-2015 yılları arasında ise büyüme oranı toplamda yüzde 65,3’e ulaşırken, istihdam artış 
oranı da yüzde 35,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesi yüzde 55’lerden yüzde 35’lere 
gerilemiştir.  

*** 

https://www.karar.com/yoksulluga-alismak-1570866#yorum


Büyüme-İstihdam ilişkisinde yaşanan bu düşüşü hemen teknolojik gelişmeye bağlayabiliriz. 
Ama önceki yazımda örneğini verdiğim Almanya var karşımızda... Yüzde 18 büyüme 
karşısında yüzde 10 istihdam artışı olmuş.  

Acaba biz Almanya’nın bile önünde teknolojik bir büyüme mucizesi mi gerçekleştiriyoruz?  

Bakınız, bu örneği inşaat sektörü verileri üzerinden biraz daha açarak aktarayım:  

2015 yılında 1 milyon 914 bin kişi bu sektörde çalışıyor. 2019 yılında ise çalışan sayısı 1 
milyon 550 bin kişiye geriliyor. Çünkü sektörde işler durdu ve yeni inşaat yapımı azaldı. Hatta 
ruhsat, iskân vs hepsi sert düştü.  

Her 5 inşaat işçisinden 1’i işini kaybetti.  

Ama inşaat sektörünün GSYH hesabında reel değeri aynı dönemde yüzde 2,8 artış 
gösteriyor.  

Nasıl olur bu diyorsunuz?  

Sektörde işler kesat, yüzde 19,0 oranında iş kaybı var ama GSYH hesabında inşaat sektörü 
büyüme olarak kayda geçmiş.  

Diyeceksiniz ki, binaların değeri arttı, bu değer artışı daha az inşaata rağmen büyüme getirdi.  

Hemen Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksine bakıyoruz. 2015-2019 arasında konut 
fiyatları yüzde 41,0 artış gösteriyor. İyi ama aynı dönemde ülkemizde toplam enflasyon yüzde 
60,5.  

Yani inşaat sektöründeki durağanlık fiyatlara yansımış ve reel bir gerileme olmuş. Nereden 
bakarsanız bakın ortada inşaat sektöründe enflasyondan arındırdığımızda yüzde 11,5 bir reel 
değer kaybı yaşanmıştır.  

*** 

Özetleyelim... 

Çalışan sayısı yüzde 19,0 düşüyor 

Reel fiyat düzeyi yüzde 11,5 geriliyor  

ama inşaat sektörü GSYH hesabında yüzde 2,8 büyüme olarak yer alıyor.  

İşte bizim büyüme hikayemizin özeti.  

*** 

Burada temel bir başka sorun ise toplumun algısıdır. Gerçek ne kadar farklı olsa bile algı ile 
bu içinden çıkılmaz yoksulluk örtülebiliyor.  



Mesela verilerimizin güvenilirliği çok ciddi bir sorun haline geliyor. Bu sorun dış ilişkilerimize 
kadar etki edebiliyor. Ama meydanlarda tam tersi bir tavırla karşılaşabiliyoruz. 

Büyüme oranını alkışlayan işsizlerin hali sanırım tam da hikâyenin kendisi oluyor. Bir 
tarafta işsiz ama diğer yanda ‘yüzde 7,5 büyüdük’ denildiğinde sevinçten havalara uçan bir 
kalabalık.  

Belki de işin en tehlikeli tarafı burası.  

Kendisi yoksulluğa mahkumiyeti kabullenmiş olsa da aynı yoksulluk ülkenin kaderi haline 
dönüşüyor. Bu kader en fazla kendi evlatlarını vuracak oysa... 

Burada en verilebilecek en somut örnek Venezuela’dır.  

Orta sınıfın çöküşü ve yoksulluğa mahkûm olan bir toplum. Umarım hepimize ders olur. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Haziran 2020, ÇarşambaBAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Macron’un hastalığına koyulan teşhis “Akıl 
tutulmasıdır” 
 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron şöyle konuşmuş: " 

-Türkiye'nin tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa ülkesinin 

çıkarlarını çiğneyerek Libya Hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi'nin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset 

uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye Libya'da tehlikeli oyun oynuyor." 

 

Garip bir aşık 

Fransa'nın cumhurbaşkanları gündeme geldiği zaman genellikle onların 

çapkınlıkları konuşulur. Örneğin Mitterrand'ın evlilik dışı çocuğu vardır... Macron'dan 

önceki Cumhurbaşkanı Sarkozy ise güzel eşi ile ün yapmıştı. Gelgelelim bu Macron, 

kendisinden yaşça büyük ve iki çocuk sahibi öğretmenine aşık olması ile ün yaptı. 

Macron'un kafa yapısını anlamak tabii ki kolay değil. Bu nedenle şimdi 

de Libya konusunu ele alıp Türkiye'ye takmasını, nasıl 

değerlendirmeliyiz kestiremiyorum. 

 

Tunus'a yardım 

Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile 

görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgınına karşı Tunus ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Macron, 

salgınla mücadele hususunda Tunus ile iş birliği içinde olacaklarını söyledi. 

Macron, Fransa'nın sağlık çalışanlarının eğitim ve hastane inşası için Tunus'a destek 

sağlayacaklarını ve bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için 350 milyon euro borç 

vereceklerini belirtti. 

 

Erdoğan'la konuşmuş 

Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep 
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Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da 

tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda 

verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Tunus 

ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "Mısır 

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi 

nedeniyle endişelenmesi meşrudur" dedi. 

 

Akıl tutulması 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı 

Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi 

doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' 

olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" dedi. 

 


