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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  
 
18 Eylül 2020 Cuma 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 
–– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) 
–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi (Kararname Numarası: 67) 
 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen 
Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948) 
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak 
Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 
Karar (Karar Sayısı: 2949) 
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karar (Karar: 2020/422) 
 
ATAMA KARARLARI 
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/423, 424, 
425, 426, 427) 
 
YÖNETMELİKLER 
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2950) 
–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 
TEBLİĞ 
–– Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ 
(İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15) 
 
YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2020 Tarihli ve 2016/5523 Başvuru Numaralı Kararı 
–– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2020 Tarihli ve 2017/24356 Başvuru Numaralı Kararı 
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Bakan Albayrak: Tarımda büyüme 
hızı AB ülkelerinin çok ilerisinde 
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin tarımsal 
üretimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarımda yıllık ortalama 
büyüme hızımız da yüzde 2,7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok 
ilerisinde" ifadelerini kullandı. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk tarımının üreticinin alın teriyle 
büyüdüğünü bildirdi. 

Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin 
değerlendirmede bulundu. 

Sektördeki büyümeye işaret eden Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teriyle 
büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3,7 milyar dolardan 19,4 milyar 
dolara ve kırmızı et üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona 
yükseldi." ifadesini kullandı. 

Albayrak, paylaşımında, "Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2,7 ile 
OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." bilgisine yer verdi. 

Bakan Albayrak'ın paylaşımında tarım sektöründeki gelişmelere ilişkin bir video 
da yer aldı. Buradaki bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye'de yüzde 2,7 olan tarım 
sektörünün büyüme hızı OECD ülkelerinde yüzde 1,3, AB ülkelerinde ise 0,5 
olarak gerçekleşti. 

Türkiye'deki beyaz et üretimi 2003'te 905 bin 220 ton iken geçen yıl sonu 
itibarıyla 2 milyon 198 bin 90 tona çıktı. 1 milyon 201 bin 469 ton olan kırmızı et 
üretiminde, büyükbaş et üretimindeki artış öne çıktı. Buna göre büyükbaş et 
üretimi 292 bin 164 tondan 1 milyon 75 bin 552 tona ulaştı. 

Ülkedeki tarımsal alet ve makine varlığı da bu dönemde önemli ölçüde artış 
gösterdi. Traktör sayısı 997 bin 620'den 1 milyon 354 bin 912'ye yükseldi. 
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ASO meslek komitesi: 
Stokçuya yaptırım şart 
ASO ve DÜNYA Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği Yuvarlak 
Masa Toplantısı’nın pandemi nedeniyle zoom üzerinden 
gerçekleştirilen bu ayki katılımcıları; 3 numaralı Muhtelif Gıda 
Sanayii ve 4 numaralı Un ve Unlu Mamuller Sanayii komiteleri 
oldu. 

 
Gıda, un ve unlu mamuller pandemi ile birlikte üzerine en çok konuşulan 
sektörlerden biri oldu. Sektör temsilcileri durumu “Parayla bile gıdaya ulaşamama 
endişesi başladı” diyerek özetlerken, gıdayı geliştirecek tarım üretiminin 
desteklenmesini istiyor. Sektör stokçularının da cezalandırılmasını talep ediyor. 
Özellikle 5 milyon gencin işsiz olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, bu 
gençlerin tarım ve tarım sanayiine çekilmesi için cazip hale getirilmesini istiyor. 

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen ve her ay 
bir sektörün mercek altına alındığı “Yuvarlak Masa” toplantısı, pandemi nedeniyle 
online olarak gerçekleştirildi. 

ASO 3 numaralı Muhtelif Gıda Sanayii ve 4 numaralı Un ve Unlu Mamuller Sanayii 
komitelerinin Yuvarlak Masa’ya katılan temsilcileri, pandemi döneminde 
hammadde fiyatında spekülatif artışlar olduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir 
olmadığını kaydettiler. İlk dönemlerde endişeyle büyük bağlantılar yapıldığını 
fakat daha sonra talebin kesilmesiyle sıkıntı yaşandığını ifade eden yetkililer, 
vergi ve prim gibi birçok yükümlülüğün ertelenmesinden dolayı, ödeme dönemi 
olan yılın son çeyreğinde Türkiye’yi zor bir dönemin beklediğini vurguladılar. 
Yetkililerin stokçunun canı yanacağına yönelik açıklamalarını hatırlatan sektör 
temsilcileri, bu noktada somut şeyler görmek istediklerinin altını çizdiler.  
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Kayıtlı çalışan 4 kişiden birinin 
patronu kamu 
Hem kamudaki alımların artması hem de özel sektörde 
istihdamın kan kaybına uğraması devlette çalışan kişi oranını 
artırdı. Kamunun kayıtlı istihdam içindeki payı yüzde 23'e çıktı. 

 
Son dönemde kamu istihdamındaki artış eğilimi sonrası, toplam kamu çalışanı 
sayısı 4 milyon 767 bin kişiye yükseldi. Kamunun kayıtlı istihdam içindeki payı ise 
yüzde 23’e çıktı. Bu da Türkiye’de neredeyse her 4 çalışandan birinin, devlet 
dairesi, belediye, KİT veya üniversitede çalıştığı anlamına geliyor. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre haziran ayı sonu itibariyle kamuda 
çalışan kişi sayısı bir önceki ilk çeyreğe göre 68 bin 345 kişi arttı. Kamu çalışanı 
sayısı 2018’de sıçrama göstererek 4 milyonu aşmıştı. Haziran ayı itibariyle 289 
bin 165 kişisi üniversitelerde olmak üzere genel devlet kurum ve kuruluşlarında 3 
milyon 848 bin 977 kişi çalışıyor. KİT, kamu bankası ve diğer devlet şirketlerinde 
ise 208 bin 736 kişi istihdam ediliyor. Belediye ve il özel idareleri ile bunların 
şirketlerinde çalışan kişi sayısı ise 709 bin 573 kişi oldu. Statü olarak bakıldığında 
ise 2 milyon 944 bin kişi memur, 1 milyon 161 bin kişi işçi, 496 bin kişi de 
sözleşmeli personel statüsünde çalışıyor. 
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Kamuda son yıllarda hızlanan istihdam sonrası, toplam kayıtlı çalışanlar içindeki 
kamu ağırlığı da yükseldi. Daha önce yüzde 1517 aralığına kadar gerileyen kamu 
istihdamının payı, 2018’den itibaren yüzde 20’nin üstüne çıktı. Önceki yıllarda 
yavaş bir artış sergileyen kamu istihdamı, 2018 sonunda bir önceki yılsonuna 
göre 749 bin 477 kişi birden artmıştı. Toplam kayıtlı çalışanlar içindeki kamu 
çalışanı payı da yüzde 21,66 olmuştu. 

Takip eden dönemde kamu istihdamındaki artış devam edince 2020 Haziran ayı 
sonu itibariyle toplam kayıtlı çalışanlar içindeki kamu payı yüzde 23,44’e ulaştı. 

Özel sektörde çalışan sayısı düştü, kamunun oranı arttı 

Kamu çalışanlarının toplam istihdam içindeki payının yükselişinde, sadece kamu 
istihdamındaki artış değil, aynı zamanda özel sektördeki ücretli çalışan kişi 
sayısındaki azalma da rol oynadı. Ücretli olarak özel sektörde kayıtlı olarak 
çalışan kişi sayısı, 2020 itibariyle 2015’te ulaştığı seviyelerde seyrediyor. 2010’da 
SGK kapsamında ücretli olarak kamuya ait olmayan bir işyerinde çalışan kişi 
sayısı 9 milyon 53 bin kişiydi. 2015’te bu kişi sayısı 12 milyon 813 bin kişiye 
yükseldi. 2016’da 12.7 milyon kişi, 2017’de ise son dönemin en yüksek seviyesi 
olan 13 milyon 530 bin kişiye ulaştı. Özel sektörde ücretli olarak kayıt altında 
çalışan kişi sayısı 2018’de 12 milyon 604 bine geriledikten sonra, kısmi bir 
toparlanmayla 2019’da 12 milyon 706 oldu. İstihdam piyasasının salgında alınan 
önlemler ve iş akti feshi yasağının yürürlükte olduğu dönem olan 2020 Haziran 
ayı sonu itibariyle özel sektörde ücretli çalışan kişi sayısı 12 milyon 671 bin kişi 
olarak belirlendi. 
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Döviz hesapları 1,2 milyar 
dolar arttı 
 
Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları, 11 Eylül haftasında bir 
önceki haftaya göre 1 milyar 237 milyon dolarlık artışla 218 
milyar 679 milyon dolara çıktı. 

 

 
 

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistikleri verilerine 
göre, yurt içi yerleşiklerin toplam döviz hesapları büyüklüğü 218 milyar 679 
milyon dolara yükseldi. Yaşanan artışın 257 milyon dolarlık kısmı bireysel 
hesaplardaki artıştan kaynaklanırken 980 milyon dolarlık kısmı ise tüzel 
hesaplardaki artış nedeniyle gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bireysel hesapların 
döviz büyüklüğü 135 milyar 485 milyon dolar; tüzel döviz hesaplarının toplam 
tutarı ise 83 milyar dolar 194 milyon dolara olarak açıklandı. 
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Döviz cinsleri bakımından değerlendirildiğinde ise dolar hesapların büyüklüğü 117 
milyar 475 milyon dolara; euro hesapların dolar karşılığı büyüklüğü 64 milyar 99 
milyon dolara, diğer döviz türlerinin dolar cinsinden karşılığı 3 milyar 813 milyon 
dolara, kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü ise 33 milyar 292 milyon dolar 
oldu. 

Böylece geçtiğimiz hafta dolar cinsi hesaplardaki artış 409 milyon dolar; euro 
cinsi hesaplardaki artışın dolar karşılığı ise 747 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Kıymetli maden hesaplarındaki değişim ise 89 milyon dolarlık artış yönünde oldu. 

  

https://www.dunya.com/uploads/content/sdwfgtrntjpg_oBvOf.jpg?v=1600343458
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Merkez Bankası ve TÜİK'in ortak 
raporu açıklandı. Borçlar alarm 
veriyor 

 
Merkez Bankası ve TÜİK reel sektörün bilançosunu açıkladı. Rapora göre Reel 
sektörün iç ve dış borçları 2019'da 2 trilyon 764 milyar 634 milyon liraya ulaştı. 

Sözcü/ Mehtap ÖZCAN ERTÜRK 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası'nın (MB) ortak çalışması 
neticesinde sektör bilançoları ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2019 yılları 
için üretildi. Oluşturulan veri tabanı Türkiye'deki 1 milyon üzerindeki firmanın 11 
yıllık finansal analizini ortaya koyarak, reel sektörün röntgenini çekti. Bu süreçte 
reel sektörün borçluluğu dikkat çekici bir biçimde büyürken, yabancı para 
kredilerinin toplam borçlardaki yükselen payı riskleri artırdı. 

2 TRİLYON 764 MİLYAR 634 MİLYON LİRAYA ULAŞTI 

Reel sektörün iç ve dış borçları 2019'da 2 trilyon 764 milyar 634 milyon liraya 
ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 649 milyar 199 milyon lirasını yabancı para cinsi nakdi 
ve gayri nakdi kredilerden oluştu. Türkiye'deki firmaların bilançolarına göre 
toplam aktif büyüklükleri ise geçen yıl 8 trilyon 591 milyar 115 milyon lira olarak 
hesaplandı. Firmaların tasfiye olunacak krediler toplamı ise 2018'deki 57 milyar 
632 milyon lira seviyesinden 2019 sonunda 105 milyar 637 milyon liraya kadar 
çıktı. Veriler, reel sektörün döviz borcu ve kur riski ile Covid-19 salgının başladığı 
2020'ye girdiğini gösterdi. 

Reel sektörün finansmanı konusunda en önemli kırılganlığı olan döviz borcu, 
bilançolardaki bozulmayı da artırdı. Reel sektörün borçluluğu (kaldıraç oranı) 11 
yılda 11.5 puan artışla yüzde 71.2'ye yükseldi. 
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Pandemiye borçlu yakalandılar 
TÜİK verilerine göre hem turizm hem de perakende sektörü 
pandemiye ikiye katlanan ödenememiş borçlarla girdi. Özellikle 
turizmde takipteki kredi sarmalı, salgın sonrası zorlu bir sürecin 
yaşanacağının sinyallerini veriyor. 

 
Corona virüsü salgınında ikinci dalga korkusu ve yeni tedbir uygulamaları 
tartışılırken, salgının ekonomik boyutları zorlu ve borçlu bir sürece işaret ediyor. 
Tüm dünyada pandeminin en ağır etkilerinin yaşandığı perakende ve turizm 
sektörlerinden ard arda küçülme ve iflas haberleri gelirken, Türkiye'de de 
istihdamın ve ekonominin ana çarklarını oluşturan bu iki sektörün borçluluk 
oranları, virüs sonrası dönem için kötü bir tabloya işaret ediyor. 

BORÇ ÖDEYECEK KÂR YOK 

Merkez Bankası (MB) ve Türkiye İstatistik Kurumu  TÜİK tarafından hazırlanan ve 
reel sektörün borç yükünü ortaya koyan çalışmaya göre, hem turizm hem de 
perakende sektörü pandemiye ikiye katlanan ödenememiş borçlarla girdi. Verilere 
göre ancak yüzde 50'si kâr edebilen turizm sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin 2018 sonunda 3.7 milyar TL olan tasfiye edilecek batık kredi tutarı 
2019 sonunda 6.6 milyar TL'yi aştı. 

Toptan ticaretin dahil olmadığı perakende sektöründe ise 3.4 milyar TL olan 
tasfiye edilecek kredi rakamı 2019 sonunda 6.5 milyar TL'ye kadar çıktı. Kapalı 
geçen karantina dönemi nedeniyle gelirlerde yaşanan büyük kayıp, 2020'de de iki 
lokomotif sektörün borç yükünün katlanarak artacağına işaret ediyor. 

TAKİP SARMALI BÜYÜYOR 

Sektör bilançolarının yıllara göre incelendiği MB ve TÜİK araştırmasına göre, 
turizm sektörü 98.6 milyar TL'lik bir toplam borç yükü ile 2020'ye girdi. 41 bin 
296 işletmenin incelendiği ve 741 bin 426 çalışanın olduğu sektörün net satışları 
141 milyar TL'nin üzerinde. 2019 itibarıyla sektörün nakdi kredileri 79.6 milyar 



18.09.2020 

11 
 

TL'yi bulurken, bunun 62.4 milyar TL'si yabancı para cinsinden olan borçlardan 
oluşuyor. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun en son açıklanan verisine göre 
ise Temmuz 2020 itibarıyla konaklama ve restoranları içeren turizm sektörünün 
takipteki kredi miktarı 8 milyar TL'yi aşmış durumda. Sektörün toplam nakdi 
kredileri ise 127.8 milyar TL'ye ulaştı. Öte yandan MB verilerine göre 2019'da 
sadece 20 bin 150 şirketin kâr edebildiği sektörün 2020'yi ağır bir hasarla 
kapatması bekleniyor. 

 
TASFİYE EDİLECEK KREDİ TUTARI KATLANARAK ARTTI 
Raporun perakende şirketlerinin incelendiği bölümünde, turizm sektörüne benzer 
bir tablo ortaya çıkıyor. Sektörün 2018'de 3.4 milyar TL olan tasfiye edilecek 
kredi tutarı 2019'da 6.5 milyar TL'ye ulaştı. 2019 sonunda 72.2 milyar TL nakdi 
kredi borcu bulunan sektörün yabancı para cinsinden olan borçları ise 20.6 milyar 
TL. 

BDDK verilerinde ise perakende ticarette nakdi kredilerin oranı 140 milyar TL'ye 
ulaşırken, sektörün takipteki kredi rakamları Temmuz 2020 itibarıyla 6.8 milyar 
TL'ye çıktı. Sektörde ilk 6 ayda gıda dışı perakende satışlarındaki düşüş yüzde 
34'ü bulmuştu. Sektörde 2019 yılında kâr eden şirket sayısı 51 bin 206'yı 
bulurken, zarar edenlerin sayısı ise yine MB raporunda 24 bin 516 olarak 
açıklandı. 
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Türkiye’nin şantaja boyun 
eğmeyeceği anlaşılmıştır 
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 
140'ıncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 
katılımcılara hitap etti. 

 
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video 
konferans yöntemiyle düzenlenen 140'ıncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Doğu Akdeniz) 
Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği 
konunun muhatapları tarafından anlaşılmıştır” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: 
 
"Geçtiğimiz ay 19 yaşını tamamlayan AK Parti, siyasette de yönetimde de icraatta 
da bölgesel ve küresel politikalarda da rüştünü ispat etmiş, tarihe damgasını 
vurmuş bir partidir. Milletimizin huzuruna çıktığımızda her alanda anlatacak 
hikayemiz, gösterecek eserimiz bırakınız günleri, haftaları sayıp dökecek 
icraatlarımız var. Türkiye'de kuruluşundan itibaren girdiği her seçimde istisnasız 
birinci çıkan tek parti, AK Parti'dir. Çünkü partimiz, sürekli kendisini yenilemeyi 
başaran, sürekli kendisini bir sonraki mücadeleye hazırlayan, sürekle dinamik 
kalabilen bir partidir. İnşallah 7'nci Olağan Kongremizi bu çerçevede çok büyük 
bir atılımın dönüm noktası haline getireceğiz." 
 
Siyasi partilerin hitap ettiği toplumla kurduğu en güçlü bağlardan birinin üye 
çalışmaları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başlattığımız gönül 
seferberliği ile bir yandan kongrelerde yeni yönetimleri seçiyor, diğer yandan üye 
sayımızı artırarak tabanımızı genişletiyoruz. AK Parti, sadece bu yıl yaptığı 601 
bin yeni üyeyle pek çok toplam sayısını geride bırakmıştır. Üstelik bu 601 bin yeni 
üyenin yarısını 18-25 yaş arasındaki gençler oluşturuyor." dedi. 
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Bu tablonun, AK Parti ile gençler arasındaki gönül bağının güçlendiğini 
gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Esasen partide, teşkilat 
kademelerinde ve ülke yönetiminde çalışmayı tercih ettiği kadrolar da en yüksek 
genç oranına sahip siyasi teşekkül biziz. Aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük ve 
en aktif kadın kollarına, gençlik kollarına sahip partisiyiz. Ülkemizin 81 vilayetinin 
tamamına yayılmış olan 10,5 milyon üyemizle adeta Türkiye'nin sekizde bir 
oranındaki modeli durumundayız. Genel Merkezinden mahalle ve köy temsilcisine 
kadar bu büyük mekanizmayı en ahenkli şekilde çalıştırmak, siz teşkilat 
yöneticilerimizin görevidir. 
 
Hangi seviyede olursa olsun, AK Parti teşkilatlarında görev almak demek ülkenin 
ve milletin geleceğinin inşasında sorumluluk üstlenmek anlamına gelir. Bunun için 
teşkilatlarımızı çok dikkatli bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Olağan büyük 
kongre sürecimiz, koronavirüs salgının yol açtığı birkaç aylık ötelemeye rağmen 
belirlediğimiz takvime uygun şekilde yürüyor. Kongrelerimizin hepsi de salgınla 
mücadele kuralları harfiyen uygulanarak, aynı zamanda büyük bir heyecan ve 
coşkuyla icra ediliyor." 
 
"577 İLÇEMİZDE KONGRELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK" 
 
Partisinin ilçe kongrelerinin önemli bir kısmının tamamlandığını bildiren Erdoğan, 
"Bugüne kadar 577 ilçemizde yani tüm ilçelerimizin yüzde 59'unda kongrelerimizi 
gerçekleştirdik. Bu kongreler sonucuna göre, yüzde 51 oranında yeni ilçe 
başkanlarımız ve yeni yönetimleriyle yola devam ediyoruz. Son iki senedeki 
değişimi göz önüne aldığımızda bu oran yüzde 61'i buluyor." dedi. 
 
Ülkeye ve millete hizmet yolunda sürdürdükleri bayrak yarışında görevi devreden 
tüm belde ve ilçe başkanlarına, yönetim kurullarındaki arkadaşlarına teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "AK Parti'de unvanlar değişebilir 
ama ülkeye ve millete hizmet yarışı bitmez. Her bir arkadaşımız, kendisine yarın 
farklı görevlerde yeniden sorumluluk tevdi edilebileceğinin bilinciyle Partimizle ve 
milletimizle olan gönül bağını hiç eksilmeden devam ettirmelidir. Unutmayalım, 
hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil, mezara kadar sürer.  
Bizler, davamızın hak, yolumuzun doğru, niyetimizin halis olduğuna inanan 
insanlarız. 83 milyon insanın her birinin gönlünü kazanmayı hedeflerken, kendi 
teşkilatlarımızda görev almış tek bir kişinin dahi bu gönül çemberinin dışında 
kalmasına rıza gösteremeyiz. Bu konuda en büyük görev il ve ilçe başkanlarımıza 
düşüyor. Sizlere güveniyorum." 
 
"ŞİMDİDEN 'BİSMİLLAH' DEMELİYİZ" 
 
İl kongrelerine de ekim ayı ortasından itibaren başlatmayı planladıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kongrelere telekonferans yoluyla iştirak edeceğini, 
bazılarına ise bizzat katılacağını söyledi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 
atamalar 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlük ve Müdürlüklere ilişkin atama kararları Resmi 
Gazete'de yer aldı. 

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama 
kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslarası İş Gücü 
Genel Müdürlüğüne, aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olan Sadettin Akyıl 
getirildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel 
görevden alınırken, bu göreve Eyüp Karahan getirildi. Bakanlık bünyesinden 
bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer atandı. 

Atama kararları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bayburt Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğüne Adem Köse,  Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Volkan 
Burak Mumcu, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mücahit Atalay, Iğdır 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gökhan Yavaşer, Kırşehir Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne Numan Nafiz Şahin, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa 
Genç, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise Gürhan Yıldız getirildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü Artvin 
Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu görevden alınırken, Adana Orman Bölge 
Müdürülüğüne Mahmut Yılmaz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Halil Oflu, 
Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne 
Şaban Bıyıklı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Enver Demirci, Denizli 
Orman Bölge Müdürlüğüne Erhan Çetinkaya, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne 
Oktay Ayatav, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Refik Ulusoy, Kahramanmaraş 
Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne 
Fahri Sönmezoğlu, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Hakan Keskin, Mersin 
Orman Bölge Müdürlüğüne Kenan Akduman, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne 
Ziya Polat, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne ise Emin Yılmaz atandı. 
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Tohum, toprak ve hasat 
Yenimahalle Kent Konseyi, Tohum Toprak Tarım Çalışma Grubu, 
okul ve site bahçelerini sebze ekimiyle verimli hale getirirken 
ekilmesinde tereddüt edilen yüzlerce dönüm arazide de buğday 
yetiştirilmesini sağladı. Kent Konseyi Başkanı Çınar, tarımın 
önemini vurgulamak, özellikle çocukların toprakla barışık 
olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda ilk 
ürünlerin alındığını söyledi. 

 

 
 
Yenimahalle Kent Konseyi bünyesinde 2018 yılında kurulan Tohum Toprak Tarım 
Çalışma Grubu’nun bu yıl ilk kez gerçekleştirilmesine aracı olduğu okul ve site 
bahçelerine sebze ekimi ve ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması çalışmaları 
ilk ürünlerini verdi. Kent Konseyi Başkanı Makine Mühendisi Atila Çınar, çiftçilerin 
hiç ekmeyi düşünmediği 990 dönüm araziden 250 ton buğday elde edildiğini 
belirterek, “İstediğimiz verimliliği yakalayamadık ama iyi bir başlangıç sayılır” 
dedi. 
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Tarımın tüm dünyada giderek önemini artırdığını ve batıda kent bahçeciliği 
kavramının geliştiğine değinen Yenimahalle Kent Konseyi Çınar, tarımın önemi 
konusunda bir bilinçlenme yaratmak, özellikle çocukların toprakla barışık 
olmalarını sağlamak amacıyla Tohum Toprak Tarım Çalışma Grubu’nun pandemi 
dönemindeki durağanlığı verimli geçirdiğini söyledi. 

 

Yenimahalle Kent Konseyi Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 100. yıldönümünde Bilim Şenliği’ne katılan 10 okuldan 100 çocuğa, 
100’er adet tohum dağıttıklarını, tohumların nasıl filizlendirileceği ve okul 
bahçelerinde toprakla nasıl buluşturulacağı konusunda eğitici videolar 
hazırladıklarını anlattı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümünde 
de 19 sitenin bahçesini bostan yaptıklarını aktaran Çınar, çalışmalarına ilişkin şu 
bilgileri verdi: 
 

“Talep doğrultusunda her sitenin bahçesine 1919’ar adet sebze fidesi diktik. 
Sitelerden gelen talep çok heyecan vericiydi. Bu süreçte, beş yıldır Kent 
Konseyi’nde yapmakta olduğumuz çalışmaların, kurduğumuz ilişkilerin, gönüllü 
katılımın çok faydasını gördük. Örneğin Haymana’da serası olan bir tarım 
gönüllüsünün serasından, iki kez 3000 civarında fide getirdik. Bu fideleri 
Batıkent’de bir kent gönüllüsü ailenin terasında biraz daha gelişmeleri için 
toprakla buluşturduk. Bu gönüllü ailemiz fidelerin büyümesini sağladı. İlave fide 
ihtiyacımızı da Ankara Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Yenimahalle Belediyesi de 
toprak ve kompost ihtiyacını karşıladı.” 
 

Batıkent Kültür Evi ve Kent Gönüllüleri Meclisi’nin de fidelerin talepte bulunan 
vatandaşlara ulaştırılmasında katkı sağladığını ifade eden Çınar, Tohum Toprak 
Tarım Çalışma Grubu’nda yer alan ziraat mühendisinin de bu süreçte destek 
verdiğini bildirdi. 

http://www.24saatgazetesi.com/wp-content/uploads/2020/09/P_20200725_101636.jpg
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250 ton buğday 
 
Yenimahalle’nin Yuva Köyü’nde de ekilemeyen arazileri Yenimahalle 
Belediyesi’nin alım garantisi vermesiyle tarıma kazandırdıklarını belirten Kent 
Konseyi Başkanı Çınar, köylülerin önce çekimser kaldıklarını ancak daha sonra 
ikna olduklarına dikkat çekti. 990 dönüm araziden 250 ton buğday elde edildiğini 
belirten Çınar, pandemi nedeniyle hasat şenliğinin gerçekleştirilemediğini söyledi. 
Kent Konseyi’nin bu çalışmada tamamen gönüllü olarak yer aldığını, tohum, 
ekim, bakım ve hasat faaliyetlerinin köylülerce karşılandığına işaret eden Çınar, 
“Belediyenin alım garantisi vermesi, karar verilmesini kolaylaştırdı” dedi. 
Yenimahalle Kent Konseyi Çınar, sözlerini site bostanlarıyla açıklamalarıyla şöyle 
tamamladı: 
 
“İlk kez denenen bir çalışma olduğu için bazı başarısızlıkların olması söz konusu. 
En kısa zamanda fide dağıtımı yapılan Yenimahalleliler ile bir araya gelinerek, 
süreçte yaşanan sıkıntılar dinlenecek ve uzmanlar ile görüşülecek. Ancak yapılan 
çalışmanın en azından bir tohum envanteri oluşturmak ve önümüzdeki yıllarda 
daha başarılı çalışmalar yapmak için başlangıç olduğunu düşünüyoruz.” 

http://www.24saatgazetesi.com/wp-content/uploads/2020/09/tar%C4%B1m1.jpg
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Fransa’nın eli boş kaldı 
Libya açıklarında Türk ve Fransız gemileri arasında gerçekleşen 
olayla ilgili NATO raporunun tamamlandığı, sonucun 
açıklanmayacağı belirtildi. Böylece Fransa’nın şikayeti sonuçsuz 
kaldı. 

 
Doğu Akdeniz’de Türk ve Fransız gemileri arasında Libya açıklarında Haziran 

ayında yaşanan gerilimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsmini vermeden konuşan 

bir diplomat, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bölgede durumun 

hassas olması nedeniyle söz konusu soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuna 

açıklanmayacağını ifade etti. Bir NATO yetklilisi de olayla ilgili raporun 

tamamlandığını, ancak daha fazla bir açıklama yapılmayacağını duyurdu. 

Reuters’a konuşan diplomat, raporun sümen altı edildiğini öne sürdü. 

NATO’nun Türkiye’ye askeri gücü ve stratetejik konumu nedeniyle destek 

vermeye devam ettiğini belirten yetkili, bu sebeple suçlamada bulunulmayacağını 

öne sürdü. 

Fransa, Akdeniz’deki bir NATO misyonu çerçevesinde Libya açıklarında görev 

yapan bir Fransız fırkateynine Türk savaş gemileri tarafından “radar kilidi 

atıldığını” iddia etmiş ve bu yönde şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine NATO 

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in talimatıyla üç haftalık ayrıntılı bir çalışmadan 

sonra, olayın nasıl geliştiğini irdeleyen 130 sayfalık bir rapor hazırlandığı 

bildirilmişti. Olayla ilgili kesin bir sonuçlandırma yapmayan, taraflardan birini 

haklı diğerini haksız göstermemek için dikkatli bir şekilde yazılan raporun 

özellikle Paris’in beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu öne sürülmüştü. 

Kanıt bulunamamıştı 

BBC Türkçe’nin aktardığına göre raporda, Fransa’nın iddia ettiği şekilde taciz 

olayının gerçekleştiğine ilişkin bir unsur bulunmaması en dikkat çeken bölümdü. 

NATO uzmanlarının, Fransız iddialarıyla ilgili eksik ve yetersiz gördüğü unsurun 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/libya
https://www.milliyet.com.tr/haberler/fransa
https://www.milliyet.com.tr/haberler/libya
https://www.milliyet.com.tr/
https://www.milliyet.com.tr/haberler/turkiye
https://www.milliyet.com.tr/haberler/fransa
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“radar kilitlemesi karşılığında Courbet’nin ne yaptığının, nasıl bir tepki verdiğinin 

bilinmiyor” olduğuna işaret ettiği belirtiliyor. Böylece NATO uzmanlarının dolaylı 

bir şekilde “taciz olayının hiç yaşanmamış olduğu” sonucuna vardıkları yorumu 

öne çıkmıştı. 

Fransa, duruma itiraz ederek, gerilimin İttifak’a taşındığı ilk aşamada, NATO 

belgelerinde olayın yaşandığına ilişkin ibareler olduğunu belirtmiş, son raporda 

bunlara yer verilmemesini “manipülasyon” olarak değerlendirmişti. Paris, bunun 

ardından “Sea Guardian” misyonundan geçici olarak çekildiğini açıklamıştı. 

Yeni Libya zirvesi 

Öte yandan Libya konusunda uluslararası kamuoyunun çalışmaları da devam 

ediyor. Berlin’de Ocak ayında yapılan uluslararası Libya Konferansı’nın ardından 

Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya yeni bir Lİbya zirvesi planladığı öğrenildi. BM 

sözcüsünün verdiği bilgilere göre, 5 Ekim’de video konferans aracılığı ile 

gerçekleştirilmesi planlanan zirveye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı 

sıra Libya’da savaşan tarafların temsilcileri ve ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının 

katılması bekleniyor. 

Berlin’de Ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı’nda Libya’ya silah 

sevkiyatının durdurulması ve başka ülkelerin Libya’nın iç işlerine müdahale 

etmeye son vermesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Ayrıca, kalıcı ateşkese 

varılması, silah ambargosu uygulanması ve siyasi sürece dönülmesi başlıca 

hedefler olarak belirlenmişti. Ekim ayındaki zirvede, aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu, Ocak ayındaki konferansa katılan ülkelerin yer alması bekleniyor. 

Paris’in girişimi başarısız! 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, meşru Libya Başbakanı Fayiz es-

Serrac’ı, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter ile aynı masaya 

oturtma ve siyasi sürece yeniden entegre etme girişimi bu kez başarısız oldu. 

Fransız “Intelligence Online” adlı istihbarat bağlantılı bir sitede pazartesi günü, 

dün Fransa’nın başkenti Paris’te Tobruk’taki Temsilciler Meclisi  (TM) Başkanı 

Akile Salih, Hafter ve Serrac’ın da katılacağı toplantı yapılacağına ilişkin bir haber 

yayımlandı. Ancak Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Galib el-Zaklai, söz konusu 

haberi  yalanladı. Serrac’ın Fransa’yı ziyaret daveti aldığını ancak bunun 

zamanının belli olmadığını belirten Zaklai, uluslararası aracılar ne kadar büyük 

olursa olsun, uzak ya da yakın gelecekte Serrac ile Hafter arasında böyle bir 

buluşmanın olmayacağını vurguladı. 
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Alaattin AKTAŞ 
18 Eylül 2020 

İşte yaşınız, işte kalan 
zamanınız! 
Doğuşta beklenen yaşam süresi doğal olarak artmaya devam ediyor. 
Çarpıcı veri ise hangi yaş grubunda olanların ne kadar ömrünün 
kaldığına ilişkin tahmin. 
Bu tablo aklımıza getirmediğimiz, getirmek istemediğimiz o kaçınılmaz 
sona ilişkin durumu gözler önüne seriyor. 

Dikkatli okurların gözünden kaçmamış olması çok muhtemel. Bu başlığı ikinci kez 
kullanıyorum. Yaş gruplarına göre ne kadar ömür tahmin edildiğine ilişkin verileri 
aktarırken 27 Eylül 2018’de de aynı başlığı kullanmıştım. Çünkü durumu çok iyi 
yansıtan bir başlık olduğuna inanıyorum. 

Yaşımız kaç ve kaç yıl daha ömrümüz kaldığı tahmin ediliyor. 

2018’de açıklanan veriler 2015-2017 dönemine ilişkindi. TÜİK bu kez 2017-2019 
dönemi verilerini açıkladı. 

Yaşımıza göre ne kadar ömrümüz kaldı? Tahmin tabii ki, tahmin ama hiç aklımıza 
getirmediğimiz, getirmek istemediğimiz bir tahmin. 

TÜİK’in dün açıkladığı tablo aslında suratımıza bir tokat gibi inmeli ve bizi 
kendimize getirmeli. 

Hiç bitmeyecekmiş gibi bir ömür sürmek, azimli ve hırslı olmak yerine göre iyi 
güzel de, biliyoruz ama bilmezden geliyoruz, bir son var işte. Ve o son, hızla 
yaklaşıyor. 

Hani çocuklar için zaman bir türlü geçmek bilmez, belli bir yaşa gelince de 
biliyoruz ki zamanın akma algısı birden değişiverir. Bu sefer de başlarız, yılların 
nasıl hızla geçtiği yakınmasına. 

Son hızla yaklaşıyor... 

TÜİK’in çalışması o tatsız sona ne kadar yakın olduğumuzu ortaya koyuyor. Daha 
erken ya da daha geç olabilir elbette; ama bir ortalama var ve onu görmek 
ürkütücü. 
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Düşünün, 60 yaşında bir politikacının erkekse ortalama 20, kadınsa 24 yılı var. 
İnsan ister istemez siyasetçilere bakıp düşünüyor; “Bu kadar hırs niye”! 

Üstelik tahmin edilen bu ömrün tümünün çok sağlıklı bir şekilde geçirilmesi de 
beklenemez. 

Bu konudaki tahmini de aktaralım. 60-64 yaş grubundaki erkek için sağlıklı ömür 
beklentisi 9.5 yıl, kadın için ise 7.3 yıl. İstisnai bir durum yaşamazsanız, 60 yaş 
civarındasınız ve yaşınız 70’e gelmeden sağlığınızı belli ölçüde yitirmiş 
olacaksınız. 

Hırs yalnızca politikacılarda mı; ya iş insanları... İşi döndürmek için, istihdam 
sağlamak için, maddi-manevi iyi bir miras bırakmak için çaba göstermeye devam 
etmek elbette iyi de, bu amaçları bir kenara koyup bankadaki parayı çoğaltmak 
için çabalamanın alemi var mı? O parayı yemek bile mümkün olmayacak gibi 
görünürken... 

Zaman zaman tanık oluyoruz; çok önemli bir işi, çok önemli bir makamı bırakıp 
kendini dinlemeyi, doğayla içli dışlı olmayı tercih eden insanlar çıkıyor. Belki bire 
bir görmeseler de bu tabloyu hissediyor bu insanlar. Aklın yolu bir; TÜİK’in bu 
tablosunu incelemek gerekmiyor ki; önümüzde büyüklerimiz vardı değil mi! 
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Doğuşta yaşam beklentisi artıyor 
 
TÜİK’in 2017-2019 dönemi çalışmasına göre doğuşta beklenen yaşam süresi 78.6 
yıl. Süre kadınlarda 81.3 yıl, erkeklerde ise 75.9 yıl. 
 
Doğuşta beklenen yaşam süresi her çalışma döneminde artış gösteriyor. Bu da 
çok normal zaten. Gelişen teknolojik olanaklar, sağlık koşullarındaki iyileşmeler 
yaşam süresinin uzamasını sağlıyor. 
 
Erkekler daha sağlıklı mı yaşıyor? 
 
TÜİK’in 2017-2019 dönemine ilişkin hayat tablolarında yer alan önemli bir veri 
daha var. Doğuşta beklenen yaşam süresinde kadınlar erkeklere göre daha 
avantajlı ama yaşam süreleri daha kısa olmakla birlikte erkekler daha sağlıklı bir 
ömür sürüyor. 
 
Sağlıklı yaşam süresi toplamda 57.3 yıl. Bu süre kadınlarda 55.4, erkeklerde ise 
59.1 yıl olarak tahmin ediliyor. 
 
Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadıkları, ancak erkeklerin daha sağlıklı bir 
ömür sürdükleri gerçeği tüm yıllar için geçerli. 
 
Ancak bu çalışma büyük ölçüde ankete dayandığı için gerçek durumu bire bir 
ölçmek mümkün değil. Ne var ki kadınların yapıları gereği erkeklere göre daha 
fazla sağlık sorunu yaşadıkları da bir gerçek. 
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Ferit Barış PARLAK 
18 Eylül 2020 

“Döviz kuru daha da yükselir 
mi?” 
Dolar kurunun 2 TL’nin üzerini zorladığı… 

Ve 

Siyasetçilerin/piyasa aktörlerinin/ekonomistlerin, “Çok yükseldi!” diye uyarılarda 
bulunduğu dönemde… 

21 Şubat 2014 tarihli DÜNYA gazetesinde… 

“Büyüme modelinde zorunlu değişim” başlıklı yazımda dikkat çekmiş: 

“Yüksek kur politikası” ile “yeni bir büyüme modeli”ni (mecburen) uygulamaya 
başlayacağımızı/bu politika için geciktiğimizi anlatmışım… 

★ ★ ★ 

O döneme kadar “gurur” ile anlatılan, “Değerli TL politikası”nın üretimden 
uzaklaştırdığını/uzaklaştıracağını… 

Tüketimi/ithalatı/borçlanmayı/dışa bağımlılığı artırdığını/artıracağını 
hatırlatmışım… 

2006-2015 arasında toplam 18 yazıda… 

Yatırımla/geliştirmeyle/üretimle/ ihracatla değil, yüksek faiz/sıcak para/ borçla 
güçlenen TL ile “övünmememiz”, tam tersine “tedirgin olmamız” gerekliliğinin 
altını çizmişim… 
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★ ★ ★ 

30 Mart 2015 tarihli DÜNYA gazetesi… 

“Sabırsız davranmayacağız” başlıklı yazımdan iki paragraf: 

“Euro’yu kabul etmeyen ve yoluna Zloti ile devam eden Polonya… 

Zloti’yi değersizleştirerek ihracatçısına ve dolayısıyla üreticisine destek verip, kriz 
döneminde AB’nin sürekli ve yüksek büyüyen tek ülkesi olarak tarihe geçti… 

Yunanistan ise kur politikası nedeniyle ucuza ithal edip/tüketmeyi öğrendi ve 
üretimden uzaklaştı. Sonuç ortada…” 

“TL’yi çalışarak/üreterek değil de yüksek faiz/borçlanma/sıcak para gibi aracılarla 
değerlendirirsek; üretimden/geliştirmeden/ ihracattan/rekabetten daha da 
uzaklaşacağız ve değersiz TL’li günleri zorunlu olarak yaşayacağız!” 
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VELHASIL… 
 
Okuyuculardan, “Döviz kuru daha da yükselir mi?” şeklinde sorular geliyor 
bugün… 
 
Yıllardır tekrarladığımızı tekrarlayalım: Denizleri, ormanları, madenleri 
değerlendiremiyorken… 
 
Fındık/zeytin/ayçiçeği/buğday gibi yüzlerce üründe verimlilik, rakip ülkelere göre 
üçte birlere kadar düşmüşken… 
 
Desteği/ilacı//tohumu/lojistiği/ eğitimi/suyu/güneşi/madeni yanlış kullanıyorken… 
 
İşsizliği kamuyla/hizmet sektörüyle çözmeye çalışıyorken… 
 
Refahın “çalışarak” değil, rantla gelebileceğini öğreten çevre/kültür/ eğitim ile 
yoğruluyorken, TL’yi değerlendiremeyiz… 
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Abdulkadir Selvi 

aselvi@hurriyet.com.tr 

AK Parti’de yeni vizyon arayışları 
18 Eylül 2020 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti il başkanlarına videokonferans yöntemiyle 
seslendiği sırada dikkatimi çekti. 

Daha ne oluyor demeden, bu kez Cumhurbaşkanı resmi Twitter hesabından 
paylaşımda bulundu. 
 
2053 VİZYONU 
 
Cumhurbaşkanı, il başkanlarına seslenirken 2023 seçimlerine değindi. 
Ama “Türkiye’nin 2053 vizyonunu somutlaştıracak zihni egzersizler, beklenti ve 
talep tespitleri, analizler, teknik ve siyasi proje hazırlıkları için de şimdiden, 
‘Bismillah’ demeliyiz” dedi. Ardından da “Başkalarının böyle bir derdi, böyle bir 
hazırlığı olmayabilir ama AK Parti’nin olmak zorunda” diye ekledi. 
 
TÜRKİYE MODELİ PAYLAŞIMI 
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarına seslenişi bitirdikten hemen sonra bu 
kez resmi Twitter hesabından da ‘Türkiye modeli’ başlıklı bir paylaşımda 
bulundu. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
mailto:aselvi@hurriyet.com.tr
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Buraya aynen almak istiyorum: “Biz Türkiye’yi, başkaları böyle istediği için 
değil, milletimiz layık olduğu için kalkındırmaya, geliştirmeye, ülkemizdeki hak 
ve özgürlükleri en geniş manada tesise çalışıyoruz. Kendimizle birlikte tüm 
dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynı mücadeleyi veriyoruz. Bunun adı, 
TÜRKİYE MODELİDİR. Dünyanın hiçbir yerinde, insani değerler üzerine bina 
edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak 
ve adalet ideali bulunmamaktadır.” 
 
Erdoğan, “İnşallah 2053 vizyonumuzu işte bu model üzerine inşa 
edeceğiz” diyor. ‘Türkiye modeli’nin büyük harflerle yazıldığı metinde, aslında 
2053 vizyonunun parametreleri veriliyor. 
 
REFORMLARLA BÜYÜDÜ 

AK Parti reformlarla büyüyen bir parti oldu. Yaptığı reformlarla hem kendisini 
dönüştürdü ve geliştirdi, hem de Türkiye’nin önünü açtı. 3 Kasım 2002 
tarihinde Kürt sorunundan askeri vesayete kadar bir yasaklar listesi 
yapsaydınız, herhalde birkaç sayfaya ancak sığardı. Cezaevinde annenin 
çocuğuyla Kürtçe konuşmasının yasak olduğu bir dönemden bahsediyorum. 
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Türkiye yasaklar ülkesiydi. Kürtçe konuşma yasağından darbelere meşruiyet 
kazandıran TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesine kadar. 
 
AK Parti hem demokrasinin üzerindeki vesayetleri kaldırdı, hem de yaptığı 
reformlarla Türkiye’nin yasaklar ülkesi olmaktan çıkmasına hizmet verdi. 
Bunları yaptığı için 18 yıldır iktidarda. 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına 
iktidar olduktan sonra AK Parti’de “İkinci dönemde imkân vermeyebilirler. O 
nedenle ilk dönemlerde reformları yapma konusunda elimizi çabuk 
tutmalıyız” yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. 
 
AK Parti sadece reformlar yaptığı için ayakta kalmadı elbette ki. Ekonomiyi 
büyüttü. Darbelerin karşısında dik durdu. 27 Nisan e-muhtırası verildiği 
gece, “Türkiye’nin geleceğinde ya biz olacağız, ya onlar” diye değerlendirmeler 
yapılmıştı. 15 Temmuz’da ise Erdoğan, Türkiye’nin darbeler konusundaki 
makus talihini yendi. 
 
YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM 
 
AK Parti boğaz köprüleri yapan, denizin altından yol geçiren, insansız hava 
araçları ile savunma sanayisinde yeni bir dönem açan, Ayasofya’nın zincirlerini 
kıran bir iktidar oldu. Ancak partide bir süredir topluma yeni bir şeyler 
söylenmesi yönünde bir arayış vardı. Özellikle de İstanbul seçimlerinden sonra 
bu talep zirveye ulaşmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘2053 vizyonu’ ya 
da ‘Türkiye modeli’ dediği, bu hazırlıkların ipuçlarını yansıtıyor. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, yeni döneme ilişkin yeni bir hikâye yazma 
arayışı söz konusu. Siyasetbilimcilerinden, sosyologlardan, iktisatçılardan, 
vizyon sahibi kişilerden oluşacak bir komisyon kurulması üzerinde duruluyor. 
2053 vizyonuna yönelik olarak hem öneriler alınmaya, hem de isimler üzerinde 
egzersizler yapılmaya çalışılıyor. Daha önceki vizyon belgelerinde yasaklara 
karşı özgürlükleri önceleyen bir hedef söz konusuydu. Bunların önemli bir kısmı 
da hayata geçirildi. Ama bu kez hak ve özgürlükler kadar kalkınma boyutu da 
önem arz ediyor. Klasik özgürlük ve güvenlik dengesi yerine özgürlük ve 
kalkınma eksenli bir arayış dikkatimi çekiyor. Buna daha çok özgürlük, daha 
çok zenginlik diyebiliriz. 
 
Bu tür arayışlardan heyecan duyan birisi olduğum için henüz düşünce 
aşamasındaki bu çabaları paylaşmak istedim. Ete kemiğe bürünmüş bir şey 
yok. Ortada belirlenmiş isimler ya da vizyon adına netleştirilmiş başlıklar yok. 
Ama bir arayış söz konusu. 
HALİL SEZAİ’NİN VANDALLIĞI NEŞET ERTAŞ’IN TEVAZUU 
 
ŞARKICI Halil Sezai’yle ilgili olayın adli boyutuyla ilgili değilim. İnsani boyutu 
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beni ilgilendiriyor. Halil Sezai, 67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç’i 
dövüyor. Öyle bir hırslanmış ki, elinde bir odun parçasıyla evine girip saldırısını 
sürdürüyor. 
 

 

Memleketin şarkıcısı böyle olursa mafyaya ne demeli. Dikkat edin, sanatçı 
demiyorum. Halil Sezai’nin vandallığını izlerken gerçek sanatçılarımızdan biri 
olan Neşet Ertaş geldi gözlerimin önüne. Yüksek okullarda okumamış, seçkin 
ailelerde yetişmemiş birisiydi Neşet Usta. Kırşehir’in gariban Abdalları içinden 
çıkmıştı. Sadece sanatı değil, kişiliğiyle de hepimizi kendisine hayran 
bırakmıştı. Nesiller boyu söylenecek türkülere ve hiç unutulmayacak bir 
tevazua sahipti. 
Bir yanda yaşlı adamı yumruklayan Halil Sezai, diğer yanda konsere 
çıkmadan “parasız Abdalların” derdine düşen Neşet Usta. 
Sahneye, “Ayağınızın türabı, gönüllerinizin hızmatcısıyım” diye çıkardı, eğer 
sahnede ceketini çıkaracak olsa bile seyircisinden izin isterdi. “Müsaadenizle 
ceketimi çıkarabilir miyim” derdi. Halil Sezai gibilere bakınca, merhum Neşet 
Ertaş’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyor, müsaade ederseniz bozkırın 
tezenesinin önünde ceketimin düğmelerini iliklemek istiyorum. 
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Küreselleşme kalkınmanın 
yolunu tıkadı 
Esfender KORKMAZ 

 
18 Eylül 2020 

İkinci Dünya savaşından sonra 1970'li yıllara kadar, gelişmekte olan ülkeler, 
Keynesgil politikalar uygulayarak   yüksek refah dönemi yaşadılar. Ancak 
sonrasında yüksek enflasyon ve aynı zamanda durgunluk (Stagflasyon)  
dönemine girildi ve bu politikalar terk edildi.  

Bugün de  küresel politikaların dinamizmi tükendi. Dünya ekonomik 
konjonktürünün yatay seyri ve inişe geçmesiyle, Friedman'ın monetarist 
politikalarının ve küreselleşmenin sonu geldi. Bunun içindir ki, dünya hem 
para sistemi, hem de sıcak para ve spekülasyonun kontrolü için yeni bir çıkış yolu 
arayışı içine girdi. 

21 Yüzyıla bilgi çağı veya dijital çağ deniliyor.  Dünya bu çağa girdikten sonra  
geçen 20 yılda her alanda hızlı bir  değişim yaşadı. Ekonomide küreselleşme 
hızını kaybetti. Artık  GSYH 'da  yalnızca büyümeyi hedef alan politikalar  yerine, 
yeniden gelir dağılımı ve sosyal gelişmeleri de içeren kalkınma politikaları 
tartışılıyor. Zira yalnızca büyümenin  insan refahı için yeterli olmadığı anlaşıldı. 

Bilgi çağında, ideolojik bakış açısı da değişti. Sosyo -ekonomik sistemler 
törpülendi veya değişti. Komünist kalan Çin ise, sistemde büyük değişiklik 
yapmak zorunda kaldı. Şimdi Kapitalizmin ve piyasa ekonomisinin kurallarını 
uyguluyor. 

Kapitalizm anlayışı da değişti. özel mülkiyete veya Çin'deki gibi devlet 
mülkiyetinde olup, piyasada iş yapan sermayenin birbirinden farkı kalmadı. 
Dahası, öteden beri var olmakla birlikte artık sermaye için "üretken sermaye" 
ve "spekülatif sermaye" ayırımı belirginleşti. Üretken sermaye, kalkınmanın 
olmazsa olmazıdır. 

Teorik olarak küreselleşme yapısı; paranın, malların ve emeğin serbest 
dolaşımını, piyasa ekonomisi ve rekabet hakimiyeti üstüne kurulmuştur. 
Uygulamada global iktisat politikalarının dünyada ekonomik büyüme 
oranlarını artıracağı varsayılmıştır.  

Yalnızca büyüme açısından değerlendirmek gerekirse, küreselleşmenin 2008 -
2009 finansal krizi öncesi ile kriz sonrası farklı olmuştur.  

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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2008-2009 kriz öncesi, dünya GSYH 'da daha yüksek büyüme oranları 
yaşadı. Söz gelimi kriz öncesi 2006 yılında dünya ortalama büyüme oranı yüzde 
5 idi. 2019 yılında bu oran yüzde 3,5 oldu. Aynı sıra ile büyüme oranları 
gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7,8 iken yüzde 4,1'e geriledi. Çin'de ise 10,7 den 
6,2'ye geriledi.  

 

Küreselleşme sürecinde dünya ticaret hacmi arttı. 2008 -2009 krizinde düşme 
yaşandı ve ancak son yıllarda 2018 sonrasında yeniden düşmeye başladı. 

DÜNYA TİCARET HACMİNDE YILLARA GÖRE DEĞİŞME  

 

  

2009 kriz ile ABD merkez Bankası FED'in ve AB merkez bankası (ECB)'nin para 
genişlemesine gitmesi, bir süre durumu kurtardı ve fakat ekonominin iç 
dinamikleri tıkanma aşamasına geldi.    

Artık, gelişmekte olan ülkeler spekülatif sermaye tuzağından çıkmak ve 
kırılganlıktan kurtulmak  için planlama yapmak zorundadır. Sermaye ve 
kur politikalarını değiştirmeleri gerekir. 
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İbrahim Kahveci 
 

Rekabetçi zam yağmuru 
 
Her geçen gün daha da rekabetçi bir ülke oluyoruz. 

TL değer kaybettikçe, dolar yükseldikçe rekabetimiz de artıyor. Ama en büyük 
rekabetimiz ucuzlayan işçilik oluyor.  

Çünkü işçiler maaşlarını dolarla almıyorlar.  

İşçiler maaşlarını dolarla almıyor ama içinde dolar maliyeti olan birçok ürünü 
satın alıyorlar. Hatta içinde dolar maliyeti olan ürünlerin en başında da bizatihi 
Ülke yönetiminin sattığı ürünler geliyor.  

Mesela köprü geçiyorsun fiyatı dolarla,  

Otoyola giriyorsun fiyatı dolarla,  

Havalimanına iniyorsun fiyatı dolarla,  

Şehir hastanesine gidiyorsun fiyatı dolarla,  

Bir kısım elektrik alıyorsun fiyatı dolarla.  

Yani bütün bu ürünlerin fiyatını doğrudan dolar olarak ödemeyebilirsiniz elbette. 
Hatta hiçbirini kullanmasanız bile aslında bu fiyatı tıkır tıkır ödüyorsun.  

Hani gitmesen de kalmasan da o köy bizim köyümüzdü ya... İşte geçmesen de 
kullanmasan da o dolar ödemeleri bizim borcumuzdur.  

*** 

İşçilerin ücretleri TL ile ama aldıkları birçok ürün içinde dolar maliyeti var. İşte o 
dolar maliyeti artan kur nedeniyle bu ay çok ciddi zam yağmuruna da yol açtı.  

Geçen aylar yapılan parasal genişleme tüketimi patlatırken, üretimi yeterince 
artıramadı. Parasal genişleme ve negatif faiz baskısının da bu ay fiyatlar üzerinde 
etkisini görüyoruz.  

Ekonomide istikrarlı yönetim kurumların çalışmasını ve kurumsal aklın önemini 
bir kez daha gösterdi. Günübirlik kararların olumsuz etkilerini hep birlikte toplum 
olarak ödemeye devam ediyoruz.  

*** 
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Hatırlarsanız Ülkeyi yöneten siyasi irade defalarca Vatandaşlara seslenerek dolar 
bozdur dedi. Bize yetki verin bu işi halledeceğiz dedi.  

Arka kapı yöntemi ile bir 10 milyar dolar sattı; olmadı bir 10 milyar dolar daha. 
Yine olmadı şakkadanak 10 milyar dolar daha, olmadı bir 10 milyar dolar daha... 
Olmadı 10 daha 10 daha... Yine olmadı.  

Merkez Bankasının olması gereken 120 milyar doları gitti ama yine olmadı.  

İşte bu aşamada dedik ki, “TL değer kaybettikçe, dolar yükseldikçe rekabetçi kur 
elde ediyoruz.”  

Rekabetçi kur önemli.  

Mesela MÜSİAD Başkanının 2018 yılındaki açıklamasını hatırlıyor musunuz? “40 
milyar doları olan şirketlerin yarısını alır” demişti. İşte o fiyat şimdi daha da 
ucuzladı.  

Kur arttıkça, zamlar geldikçe ucuzluyoruz.  

İşçimiz başta olmak üzere her varlığımız ucuzluyor. Ama bir noktayı unutuyoruz.  

Hayatımız pahalaşıyor.  

Hayatımız zorlaşıyor.  

Geleceğimiz zayıflıyor. 
  
*** 

Hep dile getirdiğim bir meseleyi tekrar etmek zorundayım: Bu ekonomi 
düzelmez.  

Yani mevcut yönetim anlayışı ile düzelmez. Aksi halde çok ciddi fırsat ülkesiyiz 
ama bu fırsatları bırakın elde etmeyi, sürekli yeni maliyet oluşturuyoruz.  

Ekonomide güven noktasını nerede ise tamamen kaybettik. Dışarıda 
kaybettiğimiz kesin de, içeride de önemli kesimi kaybettik.  

Devletin temel yapılarını zedelediğimizde bize elbette bunun geri dönüşü 
olmaktadır. Kurumlar ve kurallar gidince anlık politikalarla bir o duvara, bir bu 
duvara toslayıp yeni politikalar oluşturuyoruz.  

Mesele akli selim yönetim ilkeleri değildir. Mesele günü kurtarmak adına 
pansuman önlemlerdir. Ve artık pansuman da işe yaramıyor.  

O nedenle yeniden söyleyeyim: Daha bu faturalar bile gelecek faturaların yanında 
küçük kalmaktadır.  
Bu gidişle işimiz epeyce zordur. Bakalım gelecek ne gösterecek.  
Hayırlısı olsun. 
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Taha Akyol 

Bu fatura çok ağır 
Daha önce siyaset dünyasında kimsenin dikkatini çekmemişti: 

Bir ülkenin kalkınmasında son derece önemli bir belirleyici olan “toplam faktör 
verimliliğinde” Türkiye son yıllarda geriye gitmiş. Birçok ekonomik 
sorunumuzun temelinde bu varmış.  

Politikacıların ağzında hiç bu “toplam faktör verimliliği” kavramını duyuyor 
muyuz?  

İktidar yetkililerinin bu konuda bir açıklama yaptığını duyan var mı?  

Her gün üzerimize yağmur gibi yağdırılan siyasi savaş sloganlarında hamasetten, 
simgesel değerler çatışmalarından geçilmiyor.  

Tarih bile siyasi savaş malzemesi!  

Ama sorunlarımızın madde, madde neler olduğu, çözümleri için neler yapılacağı 
konusunda rasyonel ve uzmanlık verilerine dayalı konuşmalar gölgede kalıyor.  

O yüzden çok konuşan, çok kavga eden ama sorunları planlayarak çözme becerisi 
düşük bir ülkeyiz.  

Niye Uzak Doğu başarısını gösteremiyoruz, düşünmek gerekmiyor mu?  

BAŞARI VE BAŞARISIZLIK  

İki toplum düşünelim: İkisi de 1 liralık yatırım yapıyor fakat biri belli bir sürede 
iki lira üretiyor, öbürü bu başarıyı gösteremiyor. Bunun sebebi eğitimin kalitesi, 
teknolojik yenilenme kapasitesi, kurumların rasyonel çalışması, hukuk düzeninin 
işlerliği, toplumun kendi içinde barışık olması, hatta özgürlüğün sağlayabileceği 
zihin açıklığı gibi unsurlar….  

İşte buna “Toplam Faktör Verimliliği” deniliyor.  

Sermaye bir, iş gücü iki, üçüncüsü zihniyet ve  kurumlar toplamı olarak bu.  
Türkiye bu açıdan 2010 yılına kadar başarılı gitmiş. “Toplam Faktör 
Verimliliği” yılda yüzde 2.7 gibi yüksek oranda artış göstermiş.  

Fakat 2010-2018 döneminde ancak binde 6 artmış! Yani performansı düşüş.  
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AB için bu iktidarın hazırladığı raporda, Toplam Faktör Verimliliği’nin önümüzdeki 
iki yılda binde 4 olacağı, yani daha da düşeceği yazılı!  

İnternette “Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı 2020-
2022” yazarak siz de ulaşabilirsiniz.  

Türkiye’deki pek çok alanda görülen performans düşmesini biliyordum, takip 
ediyordum fakat bu kavramı ve oranları Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın Karar 
TV’deki açıklamalarında öğrendim. Dünkü Karar gazetesinin de manşetiydi.  

MHP’den ihraç edilip İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta uzun yıllar devletin yüksek 
ekonomi bürokrasisinde görev yapmış, değerli bir ekonomist.  

Kariyerine Turgut Özal’la başlamış olduğunu belirtmem yeterlidir sanıyorum.  

Zaten AK Parti iktidarının başarılı yıllarına imza atmış teknokratların çoğu şimdi 
ya İYİ Parti’de, ya Gelecek Partisi’nde, ya DEVA Partisinde…  

Bu bile bir göstergedir.  

DÜNYADAKİ YERİMİZ  

Şimdi başka bir veriye bakalım: Dünya Ekonomik Forumu (WEF) adlı kuruluşun 
“Rekabet Gücü” raporları.  

Ülkelerin uluslararası ekonomik rekabet arenasındaki gücünü ölçüyor. Ne kadar 
hamaset yaparsanız yapın, ülkenizin rekabet gücünü arttırmadan ekonomide 
yukarılara çıkabilir misiniz?  

Mesele bu kadar önemli.  

WEF raporlarında rekabet gücü kavramı şöyle tanımlanıyor:  

“Kurumların, stratejilerin ve üretkenliği belirleyen faktörlerin tümü.”  

2012 Raporundaki Kurumlar ölçümünde Türkiye dünyada 64. sıradaydı...  

Fakat 2019 raporunda Kurumlar ölçümünde dünyada 71. sıraya düşmüş!  

Hele de “Kurumlar” başlığı altında puanlanan yargı bağımsızlığına bakarsanız 
104. sıradayız!  “Denetim ve denge” faktöründe yine 104. sıradayız.  

Kurumlarımızdaki partizanlaşma, bizdencilik ve siyasi baskı yüzünden yaşanan 
erimenin rakamlarıdır bunlar!  

CB sisteminin kişisel merkeziyetçiliği kurumlardaki aşınmayı daha bir arttırdı.  

KURALLAR VE KURUMLAR  
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Bu verilerle, Toplam Faktör Verimliliğindeki gerileyiş bize aynı şeyi söylüyor; 
daha doğrusu aynı uyarıyı yapıyor: Türkiye’de ciddi bir kurumsal aşınma sorunu 
var!  

Yine dikkat etmeliyiz ki, ilk on yıldaki iyileşmede AK Parti’nin diline reform ve 
rasyonellik hakimdi… Son yıllardaki gerileme döneminde ise giderek ideoloji ve 
hamaset hakim oldu!  

Hamaset heyecanlı bir taban sağladı. Bizdencilik ise tabanı iktisaden bağladı. 
İktidar dayanıklı bir taban kazandı… Ama Türkiye performans kaybetti!  

Faturası sorunlarımızın ağırlaşmış olmasıdır.  

Hem vatanseverliğin gerektirdiği mesuliyet duygusu, hem rasyonel düşüncenin 
gösterdiği istikamet Türkiye’nin yeniden kurallar ve kurumlar sistemine ve 
siyasette rasyonelliğe yönelmesidir. 
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18 Eylül 2020, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Diyelim ki Fransa silah satmak 
istiyor, peki Yunanistan ne istiyor 
olabilir? 
 
Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de ve Ege'de köşeye sıkıştırmak isteyen Yunanistan ile 

Fransa, bu akıl ve hesap dışı tutumlarını hangi gerekçeye dayayabilirler ki? 

 

Erdoğan uyardı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir defa daha çok açık biçimde uyarıda 

bulundu... Erdoğan "Doğu Akdeniz'de ülkemizin meşru 

haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Karşı 

tarafın kışkırtmalarına, çocuksu tavırlarına rağmen biz hep büyük 

devlet olmanın olgunluğu ile davrandık. Türkiye'nin sabrı ve 

kararlılığını test etmeye çalışanlar da her zaman bizden hak ettikleri 

cevapları alacaklar" dedi. 

 

Silah satışı mı? 

Evet... Her şeye rağmen Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını sınayanlar, bu nafile 

çabalarını sürdürüyorlar. Olay acaba Fransa açısından Dışişleri 

Bakanı Çavuşoğlu'nun söylediği gibi Yunaistan'a silah satma çabasına mı bağlıdır? 

Yoksa Fransa, Macron'un "Can çekişiyor" dediği NATO'nun yerine Fransa 

merkezli yeni bir askeri pakt mı oluşturmaya çalışıyor? 

 

Müflis ekonomi 

Yunanistan'ın Türkiye'yi açıkça kışkırtan davranışlarını anlamak ise kolay 

değil. Ekonomisi iflas etmiş, ülkenin geleceği Almanya'ya ipoteklenmiş olan bu 

ülkenin, Türkiye ile savaşmak için silahlanması ancak akıl hastalarına özgü bir 

davranış olur. Yunan ekonomisini iflasa götüren etkenlerin başında, sayıları 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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2000'e ulaşan adaların bakım harcamaları olduğu unutulmamalıdır. Bu adaların 

çöplerinin toplanması, sularının tankerlerle taşınması, adalar arasındaki trafiğin 

gemilerle gerçekleştirilmesi, Yunan ekonomisini yıkan nedenler arasındadır. Şimdi 

bir de bu adaları gerekçe kılarak silahlanmak, hangi akla sığar ki? 

 

Zavallı Yunanistan 

Sözün özüne gelirsek... Türkiye'nin haklarına el ve dil uzatanların sonunda nelerle 

karşılaştıklarının artık bilinmesi gerekiyor. NATO'ya Türkiye ile birlikte giren ve 

NATO'nun askeri yapısına Türkiye'nin izni ile geri dönebilen Yunanistan bu 

gerçekleri en iyi bilmesi gereken ülkedir. Meis'teki acıklı gösterinin nasıl 

sonuçlanabileceğini hesaplamaktan aciz bu ülkenin, yarın daha başka 

hangi çılgınlıkları yapabileceğini sizler de merak etmiyor musunuz? 
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