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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
8 Şubat 2021 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

–– Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210215-8.htm
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Tarımsal sulamada "tasarruf" teşvik 

edilecek 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda ihtiyaçtan fazla su 

kullanımının önüne geçmek amacıyla, Türkiye'nin değişik yerlerinde 

seçilen bazı pilot sulama projelerinde 'Kademeli Su Kullanım Hizmet 

Bedeli' uygulaması konusunda çalışma başlattı 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ), tarımda 

ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçmek amacıyla, Türkiye'nin değişik 

yerlerinde seçilen bazı pilot sulama projelerinde "Kademeli Su Kullanım Hizmet 

Bedeli" uygulaması konusunda çalışma başlattığını bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel iklim değişikliğiyle son yıllarda yaşanan 

kurak sezonlar su tasarrufunun önemini bir kez daha gösterirken, suyu en çok 

tüketen sektör olan tarımda yapılacak düşük tasarruf dahi büyük önem taşıyor. 

Suyun büyük kısmı tarla içerisinde kaybolduğundan tarla içi sulama yöntemlerinin su 

tasarrufu sağlanacak şekilde uygulanması gerekiyor. 

Bu amaçla DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerinde yüzde 

62 yüzeysel, yüzde 21 yağmurlama, yüzde 17 damla sulama yöntemi kullanılıyor. 

Damla ve yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında bile ihtiyacın çok üzerinde su 

kullanılabiliyor. 
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"Su Kullanım Hizmet Bedeli kullanılan su miktarına veya hacme göre alınacak" 

Bu kapsamda DSİ, tarımda ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçmek amacıyla, 

Türkiye'nin değişik yerlerinde seçilen bazı pilot sulama projelerinde "Kademeli Su 

Kullanım Hizmet Bedeli" uygulaması konusunda çalışma başlattı. 

Söz konusu çalışma çerçevesinde sulama yönetiminin finansmanı için temel kavram 

olan ve tesisin işletme, bakım, onarım ve yönetim giderlerinin karşılığı olarak ödenen 

"Su Kullanım Hizmet Bedeli" kullanılan su miktarına veya hacme göre alınacak. 

Mevcut durumda bazı projelerde uygulanmakta olan "hacme göre ücretlendirme"de, 

her bir metreküp suyun ücreti sabit iken, yeni pilot uygulamayla bu ücret sabit 

olmayacak. Kullanılan her birim su artışında veya azalışında ücret artarak veya 

azalarak uygulanacak. 

Böylece su kullanım hizmet bedeli, az su kullanıldığında artarak ödüllendiren veya 

çok su kullanıldığında artarak cezalandıran bir yaklaşımla uygulanacak. Bitkinin 

ihtiyacı kadar su kullanımı teşvik edilecek. 

Uygulamayla, kullanıcılar birim alanda daha az su tüketmek için modern sulama 

yöntemlerine geçiş yaparak tasarruf sağlayacak. 

"Çiftçinin sulama hizmetinden daha da ucuza yararlanması sağlanacak" 

Bunun yanında işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek, su ve toprak kaynakları 

korunmuş olacak, az su kullanılacağından özellikle pompaj sulamalarda enerji 

maliyetleri azaltılarak, çiftçinin sulama hizmetinden daha ucuza yararlanması 

sağlanacak. 

Bu kapsamda DSİ'ye bağlı bölge müdürlükleri, ilk aşamada belirlenen Bursa, 

Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, 

Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale'de, 29 adet 

sulamada, 115 bin 349 hektar alanda pilot çalışma yapılması için hazırlıklara başladı. 

Pilot uygulamanın su kullanım verimine, işletme, bakım, onarım ve yönetim sürecine 

etkileri ortaya konularak, alt yapısı uygun olan her sulama projesi özelinde uygun 

olan "Kademeli Su Kullanım Hizmet Bedeli" modelleri yaygınlaştırılacak. 
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TMO'nun ithal mısır fiyatı ortalama 

273 dolar 
Toprak Mahsulleri Ofisi, 11 Şubat'ta ton başına ortalama 273,60 

dolardan 235 bin ton mısır alımı gerçekleştirdi. 

 
Ali Ekber YILDIRIM 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 11 Şubat 2021'de yaptığı yemlik mısır ithalat ihalesinde 

ton başına ortalama 273,60 dolardan 235 bin ton mısır alımı gerçekleşti. 

Daha önce 24 Kasım 2020'de yapılan ihalede ortalama fiyat ton başına 249,06 dolar 

olurken, 12 Ocak'ta yapılan ihalede ise  ton başına ortalama 266,96 dolardan alım 

yapılmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 24 Kasım 2020'den 11 Şubat 2021'e kadar 

yaptığı 3 ihalede fiyat ortalama 249,06 dolardan 273,60 dolara çıktı. Bugünkü kurla 

mısırın Türkiye'ye teslim fiyatı ton başına 1915 lirayı buldu. 

En yüksek fiyat Cargil ve Erser'den 

İhalede en yüksek fiyatı İzmir teslimi toplam 50 bin ton mısır için Cargill ve Erser 

firmaları verdi. Her iki firma da İzmir Limanı teslim 25'er bin ton yemlik mısır için ton 

başına 274 dolar 90 sent fiyat verdi. En düşük fiyat ise ton başına 269 dolar ile Aston 

firması tarafından verildi. Aston, Samsun Limanı'na teslim edilmek üzere 25 bin ton 

ithal mısır için ton başına 269 dolar fiyat verdi. 

 

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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Yerli mısır alım fiyatı 1325 lira açıklanmıştı 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2020 ürünü yerli mısır alım fiyatını ton başına 1325 lira 

olarak açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 29 Temmuz 2020 

akşamı CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda 2020 yılı mısır alım fiyatını 

ton başına 1325 lira olarak duyurdu. 

Serbest piyasada mısırın tonu 1816 lira 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin günlük olarak yayınladığı piyasa bültenine göre mısırın 

serbest piyasada alım fiyatı ton başına 1816 lira. Adana'da ton başına 1840 lira. 

Konya Ticaret Borsası'nda ise 1788 lira. 

11 Şubat 2021 günü yapılan 235 bin ton ithal mısır alım ihalesinde 19 Şubat-15 Mart 

2021 tarihleri arasında teslim edilmek üzere ihaleyi kazanan firmalar ve verdikleri 

fiyatlar şöyle: 
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TOBB Filistin'de organize sanayi 

bölgesi kuracak 
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TOBB BİS Organize Sanayi 

ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi 

bölgesi kurabilecek. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi 

kurmasına izin verildi.  

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri 

AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek. 
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Bankalar 2020'de tüm zamanların en 

yüksek kârına ulaştı 
Bankacılık sektörünün kârı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,3 

artarak 59 milyar 973 milyon liraya yükseldi. Bu rakam sektör için tüm 

zamanların en yüksek kârı olarak kayıtlara geçti. 

 

Türk bankacılık sektörü, COVID-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı 2020'de 

yaklaşık 60 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek yıllık karını elde etti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere 

göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem karına 

ulaştı. 

2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm 

zamanların en yüksek yıllık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 

milyar 43 milyon lira kar elde etmişti. 

COVID-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında 

dalgalı bir seyir gözlendi. 

Geçen yılın aralık ayında sektörün karı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 

artarak 2,7 milyar liraya yükseldi. Sektör, aralıkta 2020'nin en düşük ikinci aylık karını 

elde etti. 
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Bankaların faiz geliri yüzde 0,7 arttı 

Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0,7 

arttı. Aralık sonu itibarıyla 423,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2019 yılında 

420,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. 

Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz 

konusu gelirin 72,1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10,5 milyar lirası kredi 

kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,5 milyar lirası diğer 

kredilerden alınan faizlerden oluştu. 

Bankaların faiz gideri yüzde 19,2 düştü 

Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2019'a göre yüzde 19,2 azalarak 208,7 milyar 

liraya geriledi. 2019 yılında bankaların faiz gideri toplamı 258,2 milyar lira düzeyinde 

gerçekleşmişti. 

Geçen yıl bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 29,6 azalarak 123 milyar liraya 

düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 10,9'u bankalara 

verilen faizlerden oluştu. 

Bankaların net faiz geliri, aralık sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 

32,3 artarak 214,8 milyar lira oldu. 

Türk bankacılık sektörünün son 5 yılda elde ettiği dönem net karı (milyon TL) şöyle: 

Dönem Kâr 

2016 37.530 

2017 48.648 

2018 54.123 

2019 49.043 

2020 59.973 

  

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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Ali Babacan'dan geri adım 
Ali Babacan, Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini 

savunduğu sözlerinde geri adım attı... 

   

 
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 

yeni Anayasa açıklamalarının ardından gündeme gelebilecek değişiklikleri 

yorumlamıştı. 

Babacan açıklamasında, "Uygun zemin olduğunda Anayasanın ilk 4 maddesinin 

değiştirilmesi konuşulabilir. Fakat konuşmak demek değiştirmek demek 

değildir. Biz bugün sistem değişikliğini konuşmalıyız" ifadelerini kullanmıştı. 

Babacan'ın sözlerinin ardından bir tartışma başlamıştı. 

GERİ ADIM ATTI 

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan ise bugünkü köşesinde, Babacan'la yaptığı 

konuşmaya yer verdi. 

Babacan, Ocaktan'a yaptığı açıklamada, tartışılan sözlerine değinerek, geri adım attı. 

Ocaktan, "Ali Babacan’a DEVA Partisi’nin Cumhuriyetin temel ilkeleriyle ilgili 

yaklaşımının ne olduğunu sorduğumda net bir cümleyle 'Bizim için 

Cumhuriyet’in temel ilkeleri vazgeçilmezdir' şeklinde ifade etti ve parti 

programında bunun ayrıntılı şekilde yer aldığını söyledi" dedi. 

Mehmet Ocaktan yazısının devamında şunları yazdı: 

"Türkiye’nin temel sorunlarıyla ilgili çözüm üretemeyenlerin yapay gündemler 

oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken Babacan’ın bu konudaki yaklaşımı şöyle: 

'Ülkemizin içinde bulunduğu derin sorunların çözümünde fikir üretemeyenler, uzun 

süredir yürütülen kitleleri kutuplaştırma siyasetini güderek gündem oluşturmaya 

çalışıyorlar. Biz bir senedir tüm sorunların çözümü için gece gündüz çalışıp politikalar 

üretiyoruz. Laf üreterek, söz dalaşlarına girerek siyaset yapmadık, yapmayacağız.' 
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Bilindiği gibi AK Parti-MHP-Perinçek koalisyonu şu günlerde, biraz yorgun düştükleri 

ekonomik krizden kaçmak, biraz da seçmen kitlelerini motive etmek için 'din-

vatan' eksenli gündem oluşturmak amacıyla yeni bir anayasa pazarlamaya 

çalışıyorlar. Babacan’a bunun ne anlama geldiğini sordum. Gündemlerinde yeni bir 

anayasa olmadığını, iktidarın tepeden inmeci ve de dayatmacı bir zihniyetle hareket 

ettiğini belirten DEVA lideri Babacan’ın bu konudaki görüşleri şöyle: 

'Anayasa, toplumumuzun bir arada yaşama ilkeleridir. Bu nedenle Anayasa tüm 

geniş toplum kesimlerinin üzerinde anlaştığı bir toplumsal mutabakat metni olmalıdır. 

Bir yandan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin, bir yandan da yeni 

anayasanın tartışıldığı bugünlerde partimizin tutumu açıktır. Gündemimizde yeni 

anayasa yoktur. 

Bizim gündemimizde güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik değişiklikler vardır. 

Bu değişiklikler Anayasanın yasama, yargı ve yürütme ile ilgili bazı bölümleri, Meclis 

İç Tüzüğü, siyasi partiler ve seçim kanunuyla sınırlıdır. 

Biz yeni bir anayasa hazırlamıyoruz. Tartışmaları topluma dayatan, tepeden inmeci 

bir tavrı kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu bizim demokratik zihniyet 

anlayışımıza aykırıdır. Nitekim günümüzde yaşadığımız sorunların temelinde baskıcı 

ve otoriter zihniyet yatmaktadır. Bu bir sistem ve zihniyet sorunudur. 

Birkaç gündür yürütülen tartışmalar ışığında parti programımıza alarak açıkça 

sahiplendiğimiz anlayışımızın altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. 

Ülkemizin gerçek gündemini; işsizliği, yoksulluğu gölgelemek için bizim üzerimizden 

kurucu değerleri tartışan herkesi de ülkemizin sorunlarını çözecek politikalar 

üretmeye davet ediyoruz.'” 
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Perakendeye AB standardı 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

15 Şubat 2021 Pazartesi 

 

Artan gıda fiyatlarını düşürmek için perakende ticarette önemli değişiklikler yapılıyor. 

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yapılan değişikliklerin birçoğu Avrupa 

Direktifleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilecek. 2015'te yürürlüğe giren 6585 Sayılı 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler öngören 

kanun teklifi görüşe açıldı. 

"Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bağlı oda ve borsalara gönderilerek 

1 gün içinde görüş bildirmeleri istendi. Bu da teklifin aceleyle Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ne getirilerek kabul edileceğini gösteriyor. 

DÜNYA'nın ulaştığı kanun teklifinde özellikle tarım ve gıda ürünleri ticareti ile ilgili 

önemli değişiklikler öngörülüyor. Bu değişikliklerin birçoğu da Avrupa Birliği'nde 

uygulanan direktifler doğrultusunda gerçekleştirilecek. 
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Amaç haksız ticareti önlemek 

Toplam 17 maddeden oluşan kanun teklifinin amacı şöyle ifade ediliyor: "Perakende 

işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin 

serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, 

tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve 

gelişmesinin sağlanması, perakende işletmelerin faaliyetleri ile üretici, tedarikçi ve 

perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve bu kapsamdaki 

haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin alınmasıdır.” 

30 günde ödeme zorunluluğu 

Kanun teklifindeki en önemli düzenlemelerden birisi sebze ve meyve başta olmak 

üzere bozulabilir gıda ürünlerinde üretici ve tedarikçiye ürün bedelinin 30 günde 

ödeme zorunluluğunun getirilmesi. "Ödeme süresi, sipariş iptali ve iade” başlığı 

altında bu konudaki düzenleme özetle şöyle: Üretici, tedarikçi ve perakende 

işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin, sözleşmede 

öngörülen tarihte yapılması esastır. Ancak, sebze ve meyveler ile üretim tarihinden 

itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, 

malın tesliminden veya mülkiyetinin devrinden itibaren otuz günü geçemez. Bakanlık, 

üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarını 

belirlemeye yetkilidir." 

Teslimata bir ay kala iptal yok 

Kanun teklifinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde üretici veya tedarikçiye verilen 

siparişlerle ilgili düzenleme ise şöyle: "Üretici veya tedarikçinin ihmal veya 

kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretici, tedarikçi ve perakende 

işletmeler arasındaki otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin teminine 

yönelik sözleşmeler kapsamında verilen siparişler, ürünün teslim tarihinden önceki 

otuz gün içinde, perakende işletme tarafından üretici veya tedarikçi ya da tedarikçi 

tarafından üretici aleyhine iptal edilemez." 

Sözleşmelere yeni düzen 

Yeni düzenleme ile üretici veya tedarikçilerle perakendeciler arasında yapılan 

sözleşmelerin tek taraflı olarak değiştirilmesinin önüne geçiliyor. Kanun teklifinde bu 

konudaki düzenlemede şöyle deniliyor: "Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler 

arasındaki tarım ve gıda ürünlerinin teminine yönelik sözleşmeler üretici veya 

tedarikçi tarafından talep edilmesi halinde yazılı yapılır. Bu durumda, sözleşme yeri 

ve tarihine yer verilen sözleşmenin bir nüshası üretici veya tedarikçiye verilir. 

Sözleşmelerde üretici veya tedarikçi aleyhine tek taraflı veya geçmişe yönelik 

değişiklik yapılamaz." 

Raf kirası, mağaza açma bedeli 
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Zincir marketlere ürün veren üretici ve tedarikçilerin en çok şikayet ettikleri 

konulardan birisi açılan her mağaza veya tadilatta, yapılan reklam ve tanıtım 

çalışmalarında, ürünlerin rafa girmesi ile istenen raf kira bedelleriydi. Yeni düzenleme 

ile bu tür ödemelerin istenmesine yasak getiriliyor. Bu konuda kanun teklifinde yer 

alan düzenleme şöyle: "Üretici veya tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, 

banka ve kredi kartı katılım bedeli ve benzeri adlar altında ürün talebini doğrudan 

etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edilemez." 

Ayrıca kanun teklifinde:" Üretici veya tedarikçiden satışa konu ürünün talebini 

doğrudan etkileyen reklam, anons, raf tahsisi veya üretici ya da tedarikçinin 

ürünlerinin yerleştirilmesi gibi hizmetlerden dolayı, sözleşmede türü ve oranı 

belirtilmedikçe prim ya da bedel talep edilemez. Bu hâlde, prim veya bedel talebinin 

sözleşme süresiyle sınırlı olması ve prim ya da bedel talebine konu ürünün sözleşme 

süresince rafta satışa sunulması zorunludur" maddesi de yer aldı. Promosyonlu satış 

kampanyasının parçası olarak satılan tarım ve gıda ürünlerindeki indirim maliyeti 

üretici veya tedarikçiden talep edilemeyeceği de teklifte yer alıyor. 

Müşteri şikayetine düzenleme  

Kanun teklifinde tarım ve gıda ürünlerinde oluşan fire ve kayıplar, tüketici şikayeti ile 

ilgili de şu düzenlemeye yer veriliyor: "Tarım ve gıda ürünlerinin perakende 

işletmelere üretici veya tedarikçi ya da tedarikçiye üretici tarafından ihmal veya kusur 

olmaksızın tesliminden ya da mülkiyetinin devrinden sonra ürünün bozulması ya da 

kaybedilmesi halinde üretici veya tedarikçiden herhangi bir bedel talep edilemez. 

Tarım ve gıda ürünlerinin satışıyla ilgili müşteri şikâyetlerinin incelenmesine ilişkin 

maliyetler nedeniyle, ihmal ya da kusuru bulunmayan üretici veya tedarikçiden 

herhangi bir bedel talep edilemez." 

1 Kasım'da yürürlüğe girecek 

Tarım ve Gıda Tedarik Zincirinde İşletmeler Arası İlişkilerde Haksız Ticaret 

Uygulamaları Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2019/633 sayılı ve 17 

Nisan 2019 tarihli Direktifi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 1 Kasım 2021 tarihinden 

itibaren uygulamaya konulacak. Hazırlanan Kanun teklifi ile bu direktife uyum 

sağlanması amaçlanıyor. Kanun’un muhtelif maddelerine üretici, tedarikçi ve 

perakende işletmeler arasındaki haksız ticaret uygulamalarının engellenmesi 

öngörülüyor. 

Cezalar artırılıyor 

Kanun teklifi ile denetimlerde etkinliğin sağlanabilmesi ve Kanuna aykırılık 

durumunda caydırıcılığın artırılması amacıyla, diğer hükümlerde yapılan 

değişikliklerle uyumlu olarak yeniden değerleme oranları da dikkate alınarak ceza 

hükümlerinde değişiklikler yapılıyor. Mevcut cezalara ilave yeni cezalar getiriliyor. 
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Sigara. mobilya. cep telefonu ve elektronik-beyaz eşyaya yasak 

Kanun teklifinde en dikkat çekici olan düzenleme ise bazı ürünlerin zincir marketlerde 

satışına yasak getirilmesi. Düzenlemede; "Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar 

ile satış alanı bin beş yüz metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç 

olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün 

mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamaz. 

Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar için diğer kanunlar ile getirilen yasaklamalar 

saklıdır” deniliyor. Bu arada kanun teklifi aynen kabul edilirse gıda perakende 

sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalar pazar günleri saat 11.00'da açılacak. 

Coğrafi işaretli ve yöresel ürünlere raf tahsisi zorunlu 

Kanun teklifi ile hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir 

mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde toplam raf alanının en az yüzde 

biri, hızlı tüketim malı niteliği taşıyan coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılması 

öngörülüyor. Coğrafi işaretli ürünlerle doldurulamayan raf alanları öncelikle 

mağazanın bulunduğu ilde üretilen hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel ürünlerin 

satışı amacıyla, bu ürünlerle de doldurulamayan raf alanları ise sırasıyla o ilin 

bulunduğu coğrafî bölgede ve ülke genelinde üretilen hızlı tüketim malı niteliğindeki 

yöresel ürünlerin satışı amacıyla kullanılacağı belirtiliyor. Ticaret Bakanlığına bu 

fıkrada belirtilen oranı beş katına kadar artırma yetkisi de getiriliyor. 

Tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulacak 

Kanun teklifi ile getirilen önemli düzenlemelerden birisi de tedarik ve dağıtım 

konusunda kooperatif kurulmasının teşvik edilmesi. Kanun teklifinde kooperatifçilikle 

ilgili düzenleme özetle şöyle: "Mikro ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr 

işletmelerince satışa sunulan malların etkin bir şekilde piyasadan temini amacıyla 

tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilir. Mikro ticari işletme işleten tacirler, esnaf 

ve sanatkârlar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri, meslek kuruluşları 

ve bunların üst kuruluşları ile belediyeler tedarik ve dağıtım amaçlı kooperatiflere 

ortak olabilir. Bu kooperatiflerin kuruluşu ve ana sözleşme değişikliği Bakanlık iznine 

tabidir." 
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ODTÜ’lü çiftçiden mesaj var 

12 Şubat 2021 Cuma, 17:09 

Tarım ve gıda sektörüne yönelik gelişmeleri bu köşeden aktarırken, zaman zaman da 

sektör paydaşlarının yorum ve mesajlarına yine bu köşede mümkün olduğunca yer 

vermeye çalışıyoruz. 

Bugün sizlerle yine bir çiftçimizden gelen mesajı paylaşacağız. 

Eskişehir’in Alpu ilçesinde tarımla uğraşan Özer Çolpan, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu. 

Mezuniyet sonrası kısa bir süre yurtdışında beyaz yakalı olarak çalışan Çolpan, daha 

sonra ailesinin tarım işleri nedeniyle Türkiye’ye kesin dönüş yapıyor. 

Alpu Ovası’nda 7 farklı köyde yaklaşık 13 bin dönüm arazide sulu ve kuru tarım 

yapan Özer Çolpan ve ailesi, arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, şeker mısırı, 

nohut, kuşyemi, bal kabağı, kavun, karpuz, lavanta gibi pek çok ürün yetiştiriyor. 

2012’den itibaren işin başına geçen Özer Çolpan aynı zamanda aile işletmesi 

olarak sertifikalı tohum üretimi de gerçekleştiriyor. 

Bize mesaj gönderen çiftçimizin tarımla nasıl bir bağı olduğunu anlamanız açısından 

kendisi hakkındaki bu özet bilgiyi yazının en başında paylaşmak istedik. 

Özer Çolpan, “22 yıllık tarım trenindeki yolculuğum sürekli yeni ufuklara giden bir 

yolculuğa dönüştü. İlk başlarda tarlada bütün işleri çalışanlarımızla birlikte yaparak 

başladığım serüven, yıllar içinde edindiğim bilgi birikimini geliştirmenin yollarını 

aradığım bir hayat hikâyesine dönüştü” diyor. 

Bu girişin ardından bilgi, teknoloji ve veriyi baz alarak üretim yapmaya 

çalışan önder bir çiftçi profili çizen Özer Çolpan’ın gönderdiği 2 farklı mesajı 

derleyerek paylaşıyorum: 
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“İrfan Bey Merhaba, 

Yazılarınızı çok beğenerek ama bazen de üzülerek okuyorum. 26 Ocak’ta yazdığınız 

yazınız beni gerçekten çok üzdü. Çünkü bizim, tarımda ne kadar aciz bir durumda 

olduğumuzu o kadar açık ve net bir şekilde gösterdi ki… 

Patates ve soğan hakkında yazmış olduğunuz yazınız aslında bize çözüme giden 

yolun ipuçlarını da veriyor. 

Öncelikli olarak patates ve kuru soğanın depolama-saklama ömrünün sonunda satılıp 

tüketilmediği takdirde maalesef çöpe atıldığını, hiçbir koşulda değerlendirilemediğini 

kabul etmeliyiz. 

Yine uzun yıllarda fiyatlardaki dalgalanmanın toplamda üreticiye para 

kazandırmadığını, bir ileri iki geriye giderek üreticinin (yeterli sermayesinin olmadığı 

durumlarda) sonunun hep hüsran olduğunu kabul etmeliyiz. 

Patates ve soğan, zaman içinde artan fire yüzdeleriyle maliyeti yükseltmekte, en 

sonunda ise çürüyerek üreticiyi büyük bir zararla karşı karşıya bırakmaktadır. 

Ancak çözüme giden yol için Amerika’nın yeniden keşfedilmesine gerek yok. Çözüm 

marketlerin meyve-sebze satan reyonlarındaki derin dondurucularda bizleri bekliyor. 

Türk halkının taze meyve ve sebzeye olan sevgisi hiçbir zaman göz ardı edilemez 

ancak değişen şartlar bizleri alternatif çözümlerin varlığını kabul etmek zorunda 

bırakacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin büyüklüğünü ve insanların bu büyüklükteki bir ülkede 

taze meyve sebzeye ulaşmasının kolay olmadığını ve insanların yaşam şartlarının 

insanları işlenmiş, paketlenmiş ve dondurulmuş ürünler kullanmaya yönlendirdiğini 

görmekteyiz. 

Bizim içinde doğranmış, şoklanmış ve paketlenmiş ürünler bu sektör için bir can 

simidi olacaktır. Bu yöntem üreticinin sadece belli yıllarda değil, her sene para 

kazanmasını sağlayacak bir yol açacaktır. 

Ancak bu noktada ülkemizde sektörde yazınızda bahsettiğiniz direnç ve 

isteksizlik ön plana çıkmaktadır. Çünkü belli işletmeler fiyatlardaki dalgalanmalardan 

büyük kazançlar elde etmekte ancak bu kâr hiçbir zaman üreticinin cebine 

girmemektedir. Bu zinciri kırmanın yolu, herkes tarafından varlığı bilinen ancak 

ülkemizde maalesef hiçbir zaman uzun soluklu olamamış kooperatiflerden geçiyor. 
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Belediyeler, çiftçi kooperatifleri ya da benzeri kurumların kuracağı ürün işleme, 

şoklama ve depolama tesisleri bu konuda çiftçimizin mağduriyetini bir nebze olsun 

giderecek, aynı zamanda piyasadaki kontrolsüz fiyat artışlarını kontrol altına 

alacaktır. 

Çünkü talebin fazla ve arzın az olduğu her atmosferde fiyatların yükselmesi 

kaçınılmazdır. Ama kullanım amaçlarını öngörerek iyi bir şekilde işlediğiniz, 

ambalajladığınız ve uygun ortamlarda depoladığınız ürünler bu konuda her 

zaman emniyet supabı görevi görecektir. 

Fakat burada karşımıza çıkacak en büyük sorun, çiftçilerimizin bir araya gelerek 

ürettikleri ürünlerin daha değerli satılmasını sağlayacak olan kooperatiflerin 

profesyonel bir ekip tarafından şeffaf bir şekilde yönetilmesine dair… 

"İTHALAT SORUNU ÇÖZMEZ, YARAYI DERİNLEŞTİRİR" 

Tarımsal ürünlerde fiyatları baskılamak için yapılan ithalat, hiçbir sorunu çözemez 

sadece yarayı daha derinleştirir, üretimi baltalar. Amaç her zaman daha fazla 

üretmek, ürettiğimiz bütün ürünlerin değerini korumak olmalıdır. 

Üreticimiz için önemli olan kazancının sürekli olmasıdır. 7 sene zarar edip, 3 sene 

kâr etmenin kumar oynamaktan hiçbir farkı yoktur. Tarımsal üretim, üzerinde 

kumar oynanmayacak alanların başında gelmektedir. 

Soğan ve patates konusunda sizlerin ve tarım konusunda yazı yazan diğer kıymetli 

yazarların yazılarını, bu konuda yapılan programları büyük bir bütünün parçası olarak 

görüp, bunların bizi çözüme götüren yolda birer yol haritası olduğunu fark ettiğimiz 

zaman çözüme çok daha fazla yaklaşmış olacağız. 

“SIKINTININ TEMELİ KISA VADELİ DÜŞÜNMEMİZ” 

Sahip olduğumuz topraklar, kaynaklar ve insan gücüyle Hollanda’nın bize imrenerek 

bakması gereken yerde biz onlara imrenerek bakıyoruz. 

Ya da Yeni Zelanda ile ilgili programınız bize hayvancılık konusunda kimin doğru 

yaptığını çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Bütün sıkıntıların temeli her şeyi çok kısa vadeli düşünmemiz ve maalesef bunun 

sonucunda uzun vadeli üretim planları yapamamamızdan kaynaklanıyor. 

Ne zaman bizler planlı, programlı çalışmaya başlayıp, yanlışlarımızdan ders alarak 

doğru ve iyi olanı yapmaya başlarsak işte o zaman bizler için her şeyin daha iyi 
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olacağını düşünüyorum. Ama o zamana kadar bizler için yazılarınızda da açık ve net 

şekilde ifade ettiğiniz gibi işler bir ileri iki geri şeklinde devam edecek maalesef. 

Çiftçimizin eğitim seviyesinin yükseldiği, işletmelerimizin maliyet hesabı, bütçe ve 

yatırım planlarını yapmaya başladığı zaman, işlerin Türk tarımı için iyiye gitmeye 

başlayacağından eminim. 

Ama hepsinden önemlisi tarım yaptığımız toprakları en değerli emanetimiz olarak 

kabul edip, Türk tarım politikasını bunun çevresinde oluşturabilirsek, yaptığımız bütün 

üretimler bizi bir adım ileriye taşıyacaktır. Çünkü toprağımıza hak ettiği değeri 

verirsek, yaptığımız üretimler daha da kıymetlenecektir. Bu da bizleri dünyadaki kıt 

kaynakları kullanarak yapılan amansız üretim yarışında bir adım ileriye taşıyacaktır.” 

Özer Çolpan’ın bize gönderdiği mesaj böyle… 

Çiftçilerimiz bir taraftan yüksek maliyetlerle, zor şartlarda, tüm riskleri üstlenerek 

üretimlerine devam ederken, bir taraftan da yaşanan sorunlara çözüm önerilerini 

üşenmeyip bizlere yazıyorlar. 

Üreticiye kulak vermek ve sorunlarına çözüm üretmemiz lazım. Aksi takdirde, 

gelecekte üretim yapacak çiftçi bulmakta zorlanırız. 

O zaman da bugün şikayet ettiğimiz fiyatları bile mumla ararız. 
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Döviz hesaplarındaki azalmanın 

gözden kaçan iki nedeni 

 
Alaattin AKTAŞ  

15 Şubat 2021 Pazartesi 

 

✔ Döviz tevdiat hesapları görünürde geriliyor; hele son iki haftada 3.2 milyar doları 

bulan düşüş dikkat çekici. 

✔ Ne var ki 3.2 milyarlık bu düşüşün 1.5 milyarı altın fiyatlarına bağlı olarak kıymetli 

maden depo hesaplarındaki gerilemeden, yaklaşık 400 milyon doları da euro dolar 

paritesindeki değişimden kaynaklanıyor. 

Ayrıntı önemlidir. Hem boş yere mi “Şeytan ayrıntıda gizlidir"- denilmiş. Sayıları 

olduğu gibi okumak ve ayrıntıya inmemek de gerçek durumu görmemizi 

engelleyebilir. 

Dövize olan ilginin kaybolduğu, hatta dövizden kaçış başladığı son günlerde sıkça 

dile getiriliyor. TL faizinin yükseltilmesi ve dövizin daha da düşebileceği görüşünün 

bunda etkili olduğu belirtiliyor. Bu eğilimin işareti olarak da döviz tevdiat 

hesaplarındaki gerileme gösteriliyor. 

Ama dedim ya ayrıntı önemlidir. Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarındaki hareketin 

detayına inmez ve toplam tutar üstünden değerlendirme yaparsanız yanılmak 

kaçınılmaz olabilir. 

Önce şu döviz tevdiat hesapları nasıl seyretmiş, ona bakalım. 

Bu yıl beş haftayı geride bıraktık ve yılbaşından 5 Şubat’a kadar olan dönemde döviz 

hesaplarında dalgalı bir seyir var. 8 Ocak’ta biten ilk haftadaki 748 milyon dolarlık 

artışı 1.3 milyar dolarlık düşüş, ardından 2.2 milyar dolarlık artış izledi. Son iki hafta 

ise sırasıyla 1.1 milyar ve 2.1 milyar dolarlık gerileme var. 

Ama acaba bu düşüşün temelinde yatan ne; vatandaş ve tüzel kişiler bankadan 

dövizlerini çekip satıyor mu, yoksa parite ve bazı fiyat hareketleri mi toplam tutarda 

böylesine bir tablo oluşmasına yol açıyor. 
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Son iki haftadaki 3.2 milyar dolarlık gerileme dikkat çekici. Ancak bu tutarın 1.5 milyar 

dolarının altın fiyatlarındaki düşüşten, yaklaşık 400 milyon dolarının da doların euroya 

karşı değer kazanmasından kaynaklandığını belirtip detaylara geçelim... 

 

BİRİNCİ ETKEN; ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ 

Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına ilişkin istatistiki veriler özetlenmiş üç 
kalemden oluşuyor; dolar, diğer dövizler ve kıymetli maden depo hesapları, 
yani altın hesapları. 

Döviz tevdiat hesaplarının düşüyor görünmesinde en büyük etken kıymetli maden 
depo hesapları olarak bilinen bankalardaki altın hesapları. Bu hesapların tutarı, altın 
fiyatlarının son dönemde hızla gerilemiş olmasından dolayı büyük oynamalar 
gösteriyor. 

Özellikle son iki haftada bu hesaplarda çok büyük boyutlu gerileme yaşandığı dikkati 
çekiyor. Kıymetli maden depo hesapları 29 Ocak'ta biten haftada 486 milyon dolar, 5 
Şubat'ta biten haftada ise tam 1 milyar dolar azaldı. İki haftanın toplamı 1.5 milyar 
doları buldu. Zaten bu iki haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında 
yaşanan gerilemenin tutarı da 3.2 milyar. 

Yani döviz hesaplarındaki azalmanın yarısı altın fiyatları kaynaklı olmak üzere 
kıymetli maden depo hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandı. 

Bu 1.5 milyarlık gerilemenin ne kadarı vatandaş ve şirketler bankalardaki altın 
hesaplarını azalttıkları için gerçekleşiyor, ne kadar altın fiyatlarının düşüşünden 

https://www.dunya.com/finans/altin/XAU-USD/altin-amerikan-dolari
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kaynaklanıyor, bu ayrımı yapma şansımızın olmadığını belirtelim. Ama asıl etkenin 
altın fiyatlarındaki gerileme olduğu kesin. 

  

İKİNCİ ETKEN; EURO-DOLAR PARİTESİ 

Bankalardaki hesapların döviz kalemi, dolar ve diğer dövizler olarak iki başlıkta 
toplanıyor. Diğer dövizler kalemi de euro ve diğer dövizler olarak ikiye ayrılıyor. Zaten 
diğer dövizler kapsamında önemli olan euro. 

Dolayısıyla dolar, euro, diğer dövizler ve kıymetli maden depo hesaplarının haftalık 
seyrini görme şansımız var. Kıymetli madenle ilgili gelişmeyi ve bu kalemin toplamda 
nasıl bir rol oynadığını aktardık. 

Hesaplardaki gerilemede ikinci etken euro dolar paritesi. 

Parite bu yıl 15-22 Ocak haftası dışında hep dolar lehine değişim gösterdi. 

Son haftadaki rekor düşüşe paritenin yaptığı etkiyi biraz irdeleyelim... 

29 Ocak-5 Şubat haftasında döviz hesaplarında 2.1 milyar dolar gibi rekor bir 
gerileme görüldü. Bunun 1 milyarının altından kaynaklandığını belirttik. Euro cinsi 
hesaplarda da ilginç bir durum var ve bu hesaplarda düşüş bir yana artış söz konusu. 

29 Ocak’ta 57.9 milyar euro olan hesaplar, 5 Şubat’ta 58.2 milyar euroya yükseldi. 
Artış 297 milyon euro. Ama euro cinsi döviz hesapları o hafta 377 milyon dolar 
gerilemiş görünüyor. Açıklaması euro dolar paritesi. Yani hesap şöyle: 

29 Ocak’ta 57.9 milyar euro, 1.2134’lük pariteden dolara çevrildi; sonuç 70.3 milyar 
dolar. 

5 Şubat’ta 58.2 milyar euro, 1.2007’lik pariteden dolara çevrildi; sonuç 69.9 milyar 
dolar. 

Orijinal parada, yani euroda 297 milyon artış, karşılığı dövizde, yani dolarda 377 
milyon düşüş var. 

Peki parite 5 Şubat’ta 29 Ocak düzeyinde sabit kalsaydı... 

5 Şubat’ta 58.2 milyar euro 1.2134’lük pariteden dolara çevrilecekti; sonuç 70.7 
milyar dolar olacaktı. 

İşte paritedeki dolar lehine gelişme, yalnızca bir haftada ve yalnızca euro cinsi 
hesaplarda 738 milyon dolarlık, artık sanal mı demek gerekir bilemiyorum, bir fark 
yaratmış oldu. 

  

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
https://www.dunya.com/finans/doviz/EUR-TRL/avro-turk-lirasi
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Merkez'in enflasyonu %15’ten %5’e 

indirme stratejisi 

 
Şeref OĞUZ  

15 Şubat 2021 Pazartesi 

 

Merkez Bankası enflasyonu 2023 yılına kadar kademeli olarak %15’ten %5’e 
indirmeyi planlıyor. Peki, bunu nasıl gerçekleştirecek? Bu stratejisini 5 adımda 
açıklıyor: 1) Elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullanacak. 2) Sıkı ve 
ihtiyatlı duruş sergileyecek. 

3) Duruşunu uzun bir süre, kararlılıkla sürdürülecek. 4) Enflasyon beklentileri ve 
fiyatlamalar hedef patikasından saparsa ilave sıkılaşma yapacak. 5) %5 hedefine 
varıncaya kadar gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası 
faiz oranı arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak, 
bu denge sürekli korunacak. 

Merkez Bankası sıkı duruş diyerek negatif reel faizden pozitif reel faize geçişini 
kararlılıkla sürdüreceğini belirtiyor. Yani enflasyonun +2 puan üzerinde olan faiz 
oranını koruyacak. 

Bunu yaparak öncelikle yabancı para akışını sağlamayı planlıyor. Ardından kurda 
geri çekilme ve birlikte halkın %53’ünün güvenini bağladığı döviz mevduatlarında 
çözülme bekliyor. 

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırma konusundaki bu kararlı duruşunun nedeni 
enflasyondaki kur etkisi. 

Faiz ve enflasyonun reel sektördeki karşılığına baktığımızda oynaklık öne çıkıyor. 
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, faizin kabul edilebilir rakamın 
üzerine çıktığını belirtirken, kurdaki oynaklık kaynaklı zararların da büyük olduğunu 
söylüyor. Kurun oynaklığındansa fiyatlarda istikrar beklentisi var. 

ENFLASYON YÜKSELDİĞİ GİBİ, GERİLEYEBİLİR DE 

Enflasyonun düşmesi insanların alım gücünün artması, gelirlerinin yükselmesi demek 
değildir. Enflasyonun düşmesi, fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin 
daha az azalması ve neticesinde istikrar ve refah demektir. 

Enflasyon düşme sinyalini, üretim artışı, yatırım için dış kaynak cazibe merkezi olmak 
gibi göstergeler üzerinden verir. Tersi oluyorsa endekslerle oynayarak küçük 
gösterebilir fakat ilk büyük kırılma ile krizle yüzleşirsiniz. 
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Abdulkadir Selvi 

PKK’nın sivil katliamı ve Biden’ın 

sınavı 

15 Şubat 2021 

Muhammed Omar, 9 aylık. 

Bedirhan bebek, 11 aylık.Celin Naz Aydın, 3 yaşında. 

Eren Bülbül, 16 yaşında. 

Yasin Börü, 16 yaşında. 

 

Sadece birkaçının ismini yazabildiğimiz bu bebekler, çocuklar, gençler PKK 

tarafından katledildi. Karnında kurşun deliği olan çocuklardan 

dolayı Öcalan’a “bebek katili” denildi. Buna rağmen Batı dünyası PKK ile ilişkisini 

sürdürdü. Suriye’de ise müttefikimiz ABD, 20 bin TIR dolusu silah verdi. PKK şimdi 

de bir süredir elinde olan 13 vatandaşımızı şehit etti. 

 

BIDEN NE YAPACAK? 

Şimdi ABD başta olmak üzere Batı’nın ne diyeceği önem kazandı. 

Çünkü Biden yönetimi, Yemen savaşında sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle Suudi 

Arabistan’a olan desteğini kesti. Sivil katliamı konusunda müttefiki Suudi Arabistan’ı 

bile gözden çıkaracak kadar duyarlı olan Biden yönetimi, 13 sivil vatandaşımızı 

katleden PKK’yı yüksek sesli kınayıp, YPG ile işbirliğini sona erdirecek mi? 

 

MACRON’UN SINAVI 

YPG’li teröristleri Elysee Sarayı’nda kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir 

sınavla karşı karşıya. Macron, PKK’nın sivil katliamını kınayabilecek mi? Batılı 

liderler şu ana kadarki sessizliklerini bozup, PKK’ya karşı tavır alabilecekler mi? 

 

GARA HAREKÂTININ ÖNEMİ 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kısa bir süre önce, “Kandil mitini bitirmemiz 

lazım” demişti. Irak’ın 40 kilometre içinde icra edilen Gara harekâtı ise Kandil’e 

yönelik operasyonun ilk adımıydı. Kandil bir süredir abluka altında tutulduğu için 

PKK’nın Gara bölgesini aktif hale getirdiği yönünde istihbarat alınıyordu. Gara hem 

kış üstlenmesi ve hem de lojistik anlamında “küçük Kandil” olma yolundaydı. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Kandil, Gara’dan mobilize ettiği teröristleri Türkiye’ye sokmayı planlıyordu. O nedenle 

Gara harekâtı stratejik öneme sahipti. PKK’yı doğudan batıya doğru sürüp, Türkiye’ye 

sızmaların önlenmesi amaçlanıyordu. Bu hedef sağlandı. 

 

PKK’YA ŞOK YAŞATILMALI 

Ancak PKK, elinde tuttuğu 13 sivil vatandaşımızı katlederek, yeni bir vahşete imza 

attı. Gara operasyonunda 3’ü örgüt yöneticisi olmak üzere, 53 terörist etkisiz hale 

getirildi. Ancak yetmez. 13 şehidimizin bedeli çok ağır bir şekilde ödetilmeli. Cemil 

Bayık mı olur, Murat Karayılan mı olur yoksa Kandil’in başlarına geçirilmesi mi olur 

orasını bilmem, ama PKK’ya ağır bir şokun yaşatılması gerekiyor. 

 

DEMİRTAŞ VE HDP KINAYABİLECEK Mİ? 

 

PKK’nın 13 sivil vatandaşımızı katletmesi karşısında ABD Başkanı Biden ile Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron’un tavrı önemli de Selahattin Demirtaş ve HDP yönetiminin 

tavrı önemli değil mi? Barışı, kardeşliği, demokrasiyi, sivil katliamlarını dillerinden 

düşürmeyen Demirtaş ve HDP yönetimi, 13 sivil vatandaşımızı vahşice katleden 

PKK’ya karşı seslerini yükseltebilecekler mi? “Hiçbir sivil öldürülmesin” gibi 

genelgeçer bir ifade ile değil, “PKK’yı elinde bulundurduğu sivilleri katlettiği için 

kınıyoruz” diyebilecekler mi? Desinler, alkışlayacağım. 

 

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU, ‘PKK’ DİYEMEDİ 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK’nın katlettiği 13 şehidimizle ilgili taziye mesajı 

yayınladılar ama PKK’ya PKK diyemediler. Kılıçdaroğlu, 13 şehidimiz için hem 

görüntülü hem de yazılı mesaj yayınladı. “Terör nereden ve kimden gelirse gelsin 

lanet okuyacağız” dedi. Bu dili hatırladınız mı? PKK’nın her katliamından sonra 

HDP’liler tarafından yapılan açıklamalarda kullanılan dildi. PKK terörü diyemedikleri 

ve devleti suçlamak istedikleri için terör nereden gelirse gelsin derlerdi. HDP’lilerin 

dilini kullanan Kılıçdaroğlu, hem görüntülü hem de yazılı mesajında “PKK” diyemedi. 

PKK terörünü lanetleyemeyen CHP Lideri taziye mesajında ne ilgisi varsa iktidarı 

hedef aldı. “İktidar sahipleri bizden ve sizden diye bağırarak konuşuyor” dedi. 

 

Ekrem İmamoğlu ise “Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen” demeyi 

tercih etti. Belli ki Kılıçdaroğlu’da İmamoğlu’da “Dostları” HDP’yi küstürmemek için 

bu yolu tercih ettiler ama Türk milletini üzdüler. 

 

ÜMİT ÖZDAĞ, MUHARREM İNCE’NİN PARTİSİNE KATILACAK MI? 

 

ÜMİT Özdağ’ın Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı yönünde haberler 

yapılıyor ama şu ana kadar ikisi arasında herhangi bir irtibat söz konusu değil. 

Ne Ümit Özdağ’da Muharrem İnce ile çalışmak gibi bir talep var, ne de Muharrem 

İnce’de Ümit Özdağ’la birlikte parti kurmak gibi bir istek var. İkisi de kendi partisini 
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kuruyor. Muharrem İnce, ‘Memleket Partisi’ni kuruyor. Ümit Özdağ’da ‘Milliyetçi 

Parti’nin kuruluş çalışmalarına başladı. Çalışmaları şimdilik İYİ Parti’den istifa eden 

Adana milletvekili İsmail Koncuk yürütüyor. Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edilince 

çalışmaların başına geçecek. Böylece muhalefet iki yeni parti doğurmuş olacak. 

 

ÇOCUKLARI HAYALLERİNE KAVUŞTURAN ADAM 

 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 40 bin tablet dağıttı. Kırk gün kırk gece 

sürmedi ama Ekrem İmamoğlu’nun 40 bin tablet dağıtacağı haberleri günlerce 

sürdü. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2 milyonu 

aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, bizim sadece Şahinbey ilçe belediyemizin 

dağıttığı 50 bin tableti ise kimse görmüyor. Görmek istemiyor” diye tepki 

gösterdi. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örnek gösterdiği Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 

Tahmazoğlu, işini yapan ama reklamını yapmayan bir belediye başkanı. İnsan odaklı 

belediye nasıl olur derseniz, Şahinbey, Türkiye’de örnek gösterilecek belediyelerden 

birisi. 

 

Mehmet Tahmazoğlu hizmet odaklı bir belediye başkanı. Ama özellikle de 

çocuklara, gençlere, eğitime özel bir önem veriyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 

bünyesindeki Millet Kütüphanesi’nin bir benzerini Şahinbey’e yapmak için kolları 

sıvamış durumda. İstanbul standartlarında bir kültür merkezi ise Şahinbeylilere 

hizmet veriyor. 

 

Tahmazoğlu, öğrencilere sadece 50 bin tablet dağıtmamış. 545 bin 800 spor 

ayakkabısı, 20 bin adet bisiklet, 20 bin kol saati hediye etmiş. Yeni alınan bir 

ayakkabının yastığın başına konulup uyunduğu, bisiklet alındığında insanın içinin 

içine sığmadığı günler... Hey gidi güzel günler, hey... Kitapların ise ayrı bir önemi var. 

8 milyon 55 bin kitap hediye edilmiş. Her ay ödüllü kitap yarışması ise kesintisiz 

devam ediyor. O nedenle Tahmazoğlu’na “çocukları hayallerine kavuşturan 

adam” deniliyor. 

 

TAHMAZOĞLU’NUN EKSİĞİ 

Peki Tahmazoğlu’nun bir eksiği var mı? Var. Adı Ekrem, soyadı İmamoğlu değil. O 

nedenle yaptıkları allanıp pullanıp haber yapılmıyor. 
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İbrahim Kahveci 

Üniversiteli kötülüğü 

Türk ailesi kadar çocuklarının başarısı için mücadele eden başka bir ülke görmedim. 

Bir çocuğun üzerinde baskı kesinlikle kurmamak gerekir. Çocuğum hiçbir şey 

olamayacak, bir baltaya sap olamayacak diye üzülmemek lazım. Benim çocuğum da 

belki bir kamyon şoförü olacak yahut liseyi zor bitirecek diye üzülmüyorum. Çocuk 

eğer kendisinde kapasite varsa mutlaka başarılı olur.İlla hepimizin üniversiteyi 

bitirmesi gerekmez. Başarının tanımı “merhumu nasıl bilirdiniz” sözüne uyuyor.” 

Adnan Kahveci 

*** 

“Türk yükseköğretim sistemi ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı 77’den 

207’ye çıkardık. Almanya’dan çok çok daha ilerideyiz onu söyleyeyim, Merkel’e 8 

milyon 400 bin üniversite genliğimiz var deyince şöyle bir üfff dedi.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

*** 

Meseleler özellikle sağduyu ve akılla çözülmeyince, sorun çözeyim derken sorunu 

büyütebilirsiniz. 

Örneğin Üniversite eğitimi. 

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği-SSCB modeli herkesi üniversiteli 

yapmaya dayalı bir modeldi. 

Hatırlarım 90’lı yılları. Beykoz’da bir akrabamın bodrum katında bir Rumen vatandaşı 

kalıyordu. Bahçe ve inşaat işlerinde çalışıyordu. 

İşte o Rumen vatandaşı bir mühendisti. 

*** 



08.02.2021 

28 

 

Bugün Almanya ile nüfusumuz yaklaşık olarak aynı seviyelerde yer alıyor. Ama 

Almanya’da üniversiteli öğrenci sayısı -yabancı talebine rağmen- Türkiye’nin 1/3’ü 

civarındadır. 

Acaba kim yanlış yapıyor? 

Eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel “Bir ülkeye yapılacak en büyük kötülük 

insanların çalışma kabiliyetlerini bitirmektir” demişti. 

Türkiye’de 2015’den beri yüksek işsizlik yaşanıyor. Toplumun önemli bir kesimi 

yıllardır çalışmıyor ve çalışmayı unutma noktasına geldiler. 

Ama çok daha önemli sorun eğitim sistemimizdir. 

2009 yılında Yeni Şafak Gazetesinde Koç Grubu’nun “Meslek Lisesi Memleket 

Meselesi” projesine çok ciddi destek vermiştim. Neden mi? Çünkü Ülkemiz açısından 

tarihi bir projeydi ve geleceğimizi kurtaracak bir çalışmaydı. 

O günlerde Ali Koç bu proje ile ilgilendiğimi görünce bana daha detaylı bilgiler de 

vermişti. 

Bugün de ülkemize bu şekilde yeni ufuklar gerekiyor. Hatta şunu unutmamam; yine 

Ali Koç’un “Kümelenme” çalışması vardı. 

Neydi o günler ama... 

Ülkemiz için umutların ve geleceğin iyi olması için çalışmak. 

Şimdi hepsi bitti ve gitti. 

*** 

Bugün ne yapıyoruz? 

Mesela hatırlayın Berat Albayrak’ı Millete nasıl sattıklarını. Hani Sn Albayrak Yerli 

ve Milli Ekonomi politikası inşa ediyordu. 

Herkes Berat Albayrak’ı ‘Yedirmeyiz’ mesajları atıyordu. 

Sonra görüldü ki, meğerse kasada döviz bırakmamış. Ne var, ne yoksa hepsini 

satmış. Yetmemiş Milletin dövizini alıp yine Millete satmış. 

Bugün Berat Albayrak’ı hatırlatmak bile Reis’i yıkmaya çalışan şer güçlere hizmet gibi 

algılatılıyor. 
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Kısaca Milli, Dini duygularla satılan bazı programların Ülkemizi uzun vadede nasıl bir 

felakete taşıyacağını gündeme getirmek yine bize düşüyor. 

Herkesi üniversiteli yapmak da işte böyle bir şey. 

*** 

Bu ülkenin kamyon şoförüne de ihtiyacı var, tamirciye de... Hatta teknikerine, 

uzmanlarına, ustalarına da ihtiyacı var. 

Şu soruyu soralım: “Bu ülkede Almanya’nın iki katı üniversiteli okuyorsa neden 

işverenler “Vasıflı eleman bulamıyoruz” diyorlar. 

Yılda 3-5 bin ihtiyacımız olan bir alanda 60-70 bin mezun vererek kime hizmet 

ediyoruz? Atanamayan öğretmen kavramı mı olur yoksa boşu boşuna okutulmuş 

öğretmenler mi? 

Küçük ilçelerde dahi üniversite fakültesi açarak aslında işsizlik kampları 

oluşturuyoruz. O gençler orada boşu boşuna 4-5 yıllarını geçiriyorlar. Mezun 

olduklarında da okudukları alanda iş bulmalarına imkan olmayacak. 

Oysa o yılları meslek öğrenilecek yıllardı. 

Okuyarak geleceklerini kaybettiriyor ve bir ömür boyu mesleksiz bir gençlik 

yetiştiriyoruz. 

Aslında herkesi müdür yaparak fabrikada çalışacak işçi bırakmıyoruz. Ve böylece 

meydanlara “herkes müdür oldu” lafını satarken aslında fabrikayı batırdığımızı biz 

biliyoruz. 
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15 Şubat 2021, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Bir İstanbullu olarak Kadir Topbaş’a 

teşekkür borçluyuz... 
 

Bir İstanbullu olarak dün toprağa verdiğimiz Kadir Topbaş'a teşekkür borcumuzu 

ödeyemeden ondan ayrıldık. Aslında bir dönem daha Belediye başkanı olarak 

hizmete devam edebilirdi. Topbaş yaptığı hizmetlerle İstanbul'a imzasını atmıştı... 

Görevden ayrıldıktan sonra, onunla defalarca görüştüm. Bir kırgınlığı, bir küskünlüğü 

yoktu. Ya da bu duygularını saklayabilecek kadar ustalaşmıştı. 

 

Cenazeye katıldı 

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Topbaş'ın cenazesine katılmak için Rize'den 

gelmesini de mutlulukla izledim. Demek ülkeye hizmet edenler söz konusu 

olduğunda, Devletin başı da safların arasında yerini almak durumundadır. İlk kamu 

görevi İstanbul Belediye Başkanlığı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kadir Topbaş 

için söyledikleri de kayda geçecek kadar anlamlıdır: 

 

Okul arkadaşları 

"-Değerli kardeşimiz değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beye bizim tabi yol 

arkadaşlığımız hemen şuracıkta Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip 

Okulu'nda başladı. Tabi İmam Hatip okuluna girdiğimiz de Kadir abimiz bizim 4-

5 sınıf önümüzdeydi. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada 

da beraber sürdü. İstanbul'da Beyoğlu belediye başkanlığı ardından İstanbul 

Belediye başkanlığı böyle süren yol arkadaşlığımız devam etti." 

 

Koronavirüs belası 

"Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok. Şu anda 

hizmetinde bulunduğu İstanbul'da Fatih Cami'nin avlusunda uğurluyoruz inşallah 

hakka. Birazdan da Fatih Cami'nin haziresine defnedeceğiz. Orada da çok değerli 

arkadaşları olacak o arkadaşları ile beraber de inşallah rabbim sancağı altından 

buluşturur. Koronavirüs belası bir çok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor ve 

büyük bir mücadele bu süreçte verildi veriliyor. Şu anda hasta yatağında medet 

bekleyenler var rabbim inşallah onlara da yardımcı olsun. Allah yar ve yardımcımız 

olsun. " 

 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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https://www.sabah.com.tr/haberleri/istanbul
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rize
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