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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
21 Eylül 2020 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
 

–– İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

–– İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200921-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200921-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200921-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200921-3.htm
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Ekilen kredi oldu 
Çiftçinin kullandığı kredi miktarı bir yılda 14 milyar lira artarak 

121 milyar 832 milyon lirayı aştı.

 

Türk bankacılık sektörünün, temmuz sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet 

gösteren şirketlere verdiği kredi miktarı geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 

milyar lira arttı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoku 121 milyar 832 

milyon liraya çıktı. 

Tarım kredi bakiyesi 7 ayda 14 milyar lira arttı… 

5,3 milyarı takibe düştü 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen 

bilgilere göre, 2019 sonunda 107 milyar 834 milyon lira olan Türk bankacılık 

sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın temmuz 

sonunda 121 milyar 832 milyon liraya ulaştı. Sektörün tarım kredi bakiyesi, 7 

aylık dönemde 13 milyar 998 milyon liralık artış gösterdi. Tarım sektöründeki 

121,8 milyar liralık kredi bakiyesinin 35,5 milyar lirası kısa vadeli, 81 milyar lirası 

orta ve uzun vadeli, 5,3 milyar lirası ise takipteki kredilerden oluştu. 

600 bin çiftçinin cebinde kredi kartı var; en önemli girdilerde kredi kartı 

kullanılıyor 

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak 2003’te 

Tarişbank satın alması ile girdikleri tarım bankacılığı alanında 17 yılda özel 

bankalar arasında yüzde 48 gibi yüksek bir pazar payına ulaştıklarını söyledi. 

* Gübre, ilaç, yem, tohum, akaryakıt gibi en önemli girdi kalemlerinde sektörün 

tüm paydaşları ile işbirliği yaptıklarını anlatan Koçak, bu açıdan bakıldığında 

Üretici Kart’ın adeta 600 bin üyeli bir kooperatif gibi üyelerin tarafından 

alışverişlerde kullandığını söyledi. 
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Tarım kredi bakiyesi 7 ayda 14 milyar lira arttı... 

5,3 milyarı takibe düştü bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 

verilerinden derlenend bilgilere göre, 2019 sonunda 107 milyar 834 milyon lira 

olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı 

bakiyesi, bu yılın temmuz sonunda 121 milyar 832 milyon liraya ulaştı. Böylece 

sektörün tarım kredi bakiyesi, 7 aylık dönemde 13 milyar 998 milyon liralık artış 

gösterdi. Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, temmuz sonu itibarıyla 2019 

sonuna kıyasla yüzde 13’lük artışa işaret etti. Tarım sektöründeki 121,8 milyar 

liralık kredi bakiyesinin 35,5 milyar lirası kısa vadeli, 81 milyar lirası orta ve uzun 

vadeli, 5,3 milyar lirası ise takipteki kredilerden oluştu. 

Balıkçılık sektörü de kredi sarmalında 

Balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 2019 sonunda 2 milyar 546 

milyon lira olurken, temmuz sonu itibarıyla bu tutar 3 milyar 202 milyon liraya 

yükseldi. Yılbaşından itibaren geçen 7 aylık süreçte balıkçılık sektörüne 

kullandırılan kredi bakiyesi 656 milyon lira arttı. Balıkçılık sektörüne kullandırılan 

kredi bakiyesinin 759 milyon lirasını kısa, 2 milyar 265 milyon lirasını orta ve 

uzun vadeli, 177 milyon lirasını da takipteki krediler oluşturdu. 

“258 milyar TL kredi kullandırdık” 

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat 

Pişmaf,  yaptığı açıklamada, 2010-2020 döneminde tarımsal üretime yönelik 

olarak kullandırdıkları kredilerin miktarının 258 milyar TL’yi, kredi kullandırdıkları 

üretici sayısının ise 4,5 milyon kişiyi aştığını belirterek, “Ağustos sonu itibarıyla 

kredileri devam eden 685 bin üreticimiz ve 73,4 milyar TL’nin üzerinde kredimiz 

var. Bu kredilerin yüzde 33’ü yatırım kredilerinden, kalan kısmı ise işletme 

kredilerinden oluşuyor.” dedi.  

600 bin çiftçi, en önemli girdilerde kredi kartı kullanıyor 

Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da 

2003’te Tarişbank satın alması ile girdikleri tarım bankacılığı alanında 17 yılda 

özel bankalar arasında yüzde 48 gibi yüksek bir pazar payına ulaştıklarını söyledi. 

Anlaşmalı iş yeri adedinin yaklaşık 17 bin civarında olduğunu, gübre, ilaç, yem, 

tohum, akaryakıt gibi en önemli girdi kalemlerinde sektörün tüm paydaşları ile iş 

birliği yaptıklarını anlatan Koçak, bu açıdan bakıldığında Üretici Kart’ın adeta 600 

bin üyeli bir kooperatif gibi üyelerine alışverişlerde kullandığını söyledi. 
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TCMB'den iki şirketin faaliyet 

iznine ilişkin karar 
TCMB'nin iki şirketin faaliyet izinlerine dair kararları resmi 
gazetede yayımlandı. 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) IQ Money Ödeme Hizmetleri ve 

Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, Sipay Elektronik Para Ödeme 

Hizmetleri AŞ'nin ise faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararları 

Resmi Gazete'de yayımlandı. 

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarına göre, IQ Money Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye, elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak 

üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi. 

Öte yandan, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni 

kapsamının genişletilmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 
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Destek, hibe ve teşvik bilgileri 

tek çatı altında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından 
verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı 
altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini 
kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik." 
ifadesini kullandı. 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı yazılı açıklamada, yatırım 

yapmak ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere önemli bir kolaylık 

sağlandığını vurguladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım 

öncesi, süreci ve sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini vurgulayan 

Varank, "Ajanslarımız, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet 

destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Varank, ülkeleri ticari iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya 

İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin, istikrarlı bir şekilde üst sıralara 

tırmandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
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"Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata 

geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan 

'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sitesi yayın faaliyetine başladı. Kamu kurum 

ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık'la ulaşabilirsiniz." 

Kolay takip 

Açıklamada verilen bilgilere göre, yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik 

Robotu'nu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olurken yatırım 

teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları 

görebilecek. 

81 ildeki kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yatırım Destek 

Ofisleri (YDO), sitede bulunan "Soru-Cevap" kısmında yatırımcıların sorularını 

yanıtlayacak. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için 

yararlanabilecek tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulacak 

danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanacak. 

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir 

"akıllı algoritma" tekniği kullanıldı, bu sayede sitedeki arama kutusuna destek 

programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler 

listelenecek. 

Bakanlık, kendisine bağlı ajansların hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve 

analitik çalışmaları, "www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr" adresinde toplamıştı. 



21.09.2020 

8 

 

Ek vergide ikinci dönem 
7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük 
vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi 30 
Eylül itibarıyla dolacak. Bin 636 ürün için getirilen ilave gümrük 
vergileri 1 Ekim’den itibaren azaltılarak uygulanacak. 

 
COVID-19’un ekonomiye olan etkilerini azaltmak ve yerli sanayinin ithalat 

baskısına karşı korunması amacıyla nisan ayından bu yana binlerce ürün için 

getirilen ilave gümrük vergilerinde ikinci aşamaya geçiliyor. İlave gümrük 

vergileri, 30 Eylül 2020’ye kadar ve 1 Ekim2020’den itibaren olmak üzere iki 

aşamalı olarak belirlenmişti. İlave gümrük vergileri, 1 Ekim’den itibaren birkaç 

puan azaltılarak uygulanması hükme bağlanmıştı. 

İlki 18 Nisan’da çıkarılan 7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile DÜNYA’nın 

hesaplamalarına göre 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu 

ürünlerden 2 bin 969 tanesi için getirilen ilave gümrük vergisinin süresi 30 Eylül 

itibarıyla dolacak. Bin 636 ürün için getirilen ilave gümrük vergileri ise 1 

Ekim’den itibaren azaltılarak uygulanacak. 

5 Ağustos’ta yayımlanan ve çoğunluğu gıda ürünlerinden oluşan 115 madde için 

getirilen ilave gümrük vergileri için herhangi bir geçerlilik tarihi belirtilmemişti. 

Başka bir ifade ile ilave gümrük vergisini düşüren veya tamamen kaldıran yeni bir 

karar yayımlanana kadar, söz konusu ilave gümrük vergisi oranları uygulamaya 

devam edecek. 

İlave gümrük vergisi getirilen ürünler 
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İşte Resmi Gazete’de yayım tarihleri itibarıyla ilave gümrük vergisi getirilen 

ürünler: 

 

• 18 NİSAN 

186 SANAYİ ÜRÜNÜNE YÜZDE 5 İLE YÜZDE 25 İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ 

 

18 Nisan’da yayımlanan karar ile 186 ürünün için 30 Eylül 2020’ye kadar geçerli 

olmak üzere yüzde 5.8 ile yüzde 46 arasında ilave gümrük vergisi getirildi. İlave 

gümrük vergisi 1 Ekim’den itibaren ise yüzde 5 ile yüzde 25 arasında 

uygulanacak. İlave gümrük vergisi getirilen sanayi ürünleri arasında; vida, 

somun, çivi, pim, pompa, elektrik transformatör, elektrik ölçme aletleri, 

aydınlatma cihazları ve düğmeler yer alıyor. 

 

• 21 NİSAN 

2 BİN 969 ÜRÜNE YÜZDE 4-YÜZDE 50 İLAVE VERGİ 

 

Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride bin 895 ürüne ilave 

gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67’nci fasıllar arasındaki ürünlere 

yüzde 4 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri 

uygulanacak. 32’nci fasıl ile 97’nci fasıllarda yer alan bin 74 sanayi ürünlerine ise 

yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi. Bu 

ürün gruplarının ilave gümrük vergisi 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. İlave 

gümrük vergisi bazı ülke grupları için uygulanmıyor, uygulanmayan ülkeler 

şunlar: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, 

Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, 

Malezya, Singapur. İlave gümrük vergisi uygulanacak ülke grupları ise şunlar: En 

az gelişmiş ülkeler, özel teşvik ve düzenlemelerden yararlanacak ülkeler, gelişme 

yolundaki ülkeler, diğer ülkeler. 

 

• 5 MAYIS 

7 YENİ ÜRÜN EKLENDİ 

 

5 Mayıs’ta yayımlanan İthalat Rejimi Kararı ile 18 Nisan’da yayınlanan ve iki 

aşamalı olarak ilave gümrük vergisi getirilmesini öngören kararın ekindeki 

listelere 7 yeni ürün eklendi. 6907 GTİP’li seramik, karo ürünlerinin yer aldığı 7 

ayrı ürün için 30 Eylül’e kadar yüzde 25, 1 Ekim’den itibaren ise yüzde 15 

oranında ilave gümrük vergisi getirildi. 

 

• 11 MAYIS 

414 ÜRÜNE YÜZDE 5 İLE YÜZDE 30 ARASİNDA DEĞİŞEN 
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Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek 

Karar uyarınca, aralarında buzdolabı, bulaşık makinesi, klima, müzik aletleri, spor 

malzemelerinin yer aldığı 414 ürüne yüzde 5 ile yüzde 30 arasında değişen 

oranda ek vergi getirildi. 1 Ekim’den itibaren bu vergiler, yüzde 2.3 ile yüzde 25 

olarak uygulanacak. Karara göre ek gümrük vergisi, ithalatta alınan gümrük 

vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilerek, genel bütçeye 

irat olarak kaydedilecek. 

 

• 20 MAYIS 

842 ÜRÜNE YÜZDE 30’A KADAR İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ 

 

20 Mayıs’ta yayımlanan karar ile mermer, otomobil-kamyon lastiği, hayvan 

derileri, örgü, örülmeye elverişli maddeler, sepet, kağıt, karton ve bunlardan 

yapılmış bobinler, cam, ayna, boncuk, takı, fırın, ocak, yangın söndürme cihazı, 

baskül, gaz-sıvı-elektrik sayaçları gibi 842 ürüne yüzde ilave gümrük vergisi 

getirildi. İlave gümrük vergilerinde üst sınır 30 Eylül’e kadar yüzde 30, 1 

Ekim’den itibaren ise yüzde 25 olarak uygulanacak. 

 

• 28 HAZİRAN 

187 ÜRÜN İÇİN İKİ KADEMELİ VERGİ 

 

187 ürüne yüzde 2 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi 

getirildi. Aralarında kıymetli metal ve sıvılar için pompaların da yer aldığı bu 187 

ürün için yine 30 Eylül ve 1 Ekim tarihleri için iki kademeli vergi oranı getirildi. 

Ancak ilk aşamada getirilen ilave vergi oranları, bazı mücevherler dışında ikinci 

aşamada da büyük oranda değişikliğe uğramadı. Bu grupta yüzde 17.5 olan ilave 

vergi oranları yüzde 10’a düşürüldü. 

 

• 5 AĞUSTOS 

115 ÜRÜNE YÜZDE 20’YE KADAR İLAVE VERGİ 

İthalat Rejimi Kararı ile 115 gıda ürününe ilave gümrük vergisi getirildi. Buna 

göre; bira, çikolata, sakız, lokum, jöleli şeker, fındıklı draje, sakkaroz, makarna, 

corn flakes, ekmek, pasta, kek, bisküvi için yüzde 20 oranında ilave gümrük 

vergisi getirildi. 2102 GTİP’li maya için ise yüzde 4.3 ilave gümrük vergisi 

uygulanacak. Getirilen ilave gümrük vergileri AB ülkeleri için yüzde 0 olarak 

uygulanacak. Başka bir ifade ile bu ürünlerin AB ülkelerinden ithal edilmesi 

halinde, ilave gümrük vergisi alınmayacak. Yıl içinde daha önce yayınlanan ilave 

gümrük vergisi kararlarında, 30 Eylül ve 1 Ekim olarak iki ayrı tarih belirlenirken, 

bu kararda herhangi bir geçerlilik tarihi yer almadı. 
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COVID-19 vaka sayısı 3 günde 

1 milyon arttı, izolasyon geri 
geliyor 
Henüz grip sezonu başlamadığı halde, COVID-19 dünya 
genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Hindistan’da her gün 
100 bine yakın vaka açıklanırken, Fransa ve İspanya gibi 
Avrupa ülkelerinde de artış rekorları görülüyor. Dünya 
genelinde vaka sayıları üç günde bir yaklaşık 1 milyon artmaya 

başladı. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin de belirttiği gibi henüz etkin bir tedavi 

ve aşının bulunmadığı COVID-19 pandemisi yeni başlıyor. Şubat ayında Çin’den 

hızla Avrupa’ya ve ABD’ye sıçrayan küresel sağlık krizinde eylül ayının ortası 

itibariyle yeni vaka sayılarında birçok ülke, eylül ayı içinde pandemi başından bu 

yana en yüksek sayıları kaydetmeye başladı. 

Hindistan, ABD, Brezilya, İspanya ve Fransa vakaların en hızlı arttığı beş ülke. 

Hindistan DSÖ verilerine göre 20 Eylül itibariyle son 24 saatte 92 bin 605 yeni 

vaka tespit etti. Ülkede her gün binin üzerinde insan COVID-19 virüsü nedeniyle 

hayatını kaybediyor. 330 milyon nüfuslu ABD’de ise temmuz ayındaki günlük 75 

bin vaka hayli düşmüş olsa da, 20 Eylül itibariyle son 24 saatte 50 bine yakın 
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yeni vaka tespit edildi ve ülke en fazla yeni vaka görülen ikinci ülke olmaya 

devam ediyor. 

İspanya ve Fransa’da rekor sayıda vaka artışı 

1 Nisan 2020 tarihinde 9.222 yeni vaka sayısı ile pandeminin zirvesi görülen 

İspanya’da 19 Eylül’de 14 bin 389 yeni vaka tespit edildi. Fransa’da da hafta 

sonu tek bir günde 13 bin 500’e yakın yeni vaka ile pandeminin başından bu 

yana en hızlı artış görüldü. Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Peru gibi Latin 

Amerika ülkeleri de pandeminin hızla yayıldığı ülkelerin başında geliyor. 

Brezilya’da her gün 850’den fazla insan COVID-19 nedeniyle ölüyor. Yüksek can 

kaybıyla öne çıkan bir diğer Latin Amerika ülkesi ise Meksika. Şimdiye kadar 73 

bine yakın can kaybı yaşanan ülkede dün son 24 saat itibariyle 624 kişi COVID-

19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Aday aşıya ilk resmi onayı veren Rusya’da da vakalardaki artış sürüyor. Rusya’da 

dün itibariyle son 24 saatte 6 bin 65 yeni vaka açıklandı. Temmuz ayından bu 

yana 6 binin üzerinde vaka açıklanmayan ülkede son haftada ikinci kez 6 binin 

üstünde vaka açıklanmış oldu. 

Cezalar artırılıyor, karantinalar geri geliyor 

Vaka artışları hızlanınca, ülkeler ve yerel yönetimler tedbirleri tekrar 

sıkılaştırmaya başladı. Suudi Arabistan’da karantinayı ihlal etmek 53 bin 300 

dolar para cezası veya iki yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor. İngiltere’de COVID-

19 pozitif çıkan kişilerin karantina kurallarını ihlal ettiğinde ödeyeceği cezanın üst 

sınırı 10 bin sterline yükseltildi. Güney Kore’de 8 bin dolara varan para cezası ve 

bir yıla varan hapis cezası uygulanıyor. İspanya’da maskesiz yakalanan 

vatandaşlar anında 100 Euro ceza ödemek zorunda. Cep telefonu bilgileriyle 

vakaların hükümet tarafından izlendiği ülkelerden biri olan Tayvan’da bir kişi 

karantinayı ihlal etmesi nedeniyle 33 bin dolar ceza ödedi. Vakaların en hızlı 

arttığı 10’uncu ülke olan İsrail’de üç hafta boyunca ülke genelinde iş ve zaruri 

alışveriş dışında evlerden çıkılmasına izin verilmeyen karantina uygulanmaya 

başlandı. 



21.09.2020 

13 

 

 

2021 yazına kadar evden çalışma 

 

Google, Uber ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği 2021 yazına 

kadar evden çalışma planı, artık General Motors gibi sanayi devleri ve Deutsche 

Bank (ABD birimi) gibi finans kuruluşlarının da tercih ettiği önlemler arasında. 

Microsoft, Amazon, Apple, Saleforce yıl sonuna kadar uzaktan çalışmaya izin 

verecek diğer teknoloji şirketleri. Slack, Twitter, Square ve Shopify bazı 

çalışanlarına sonsuza dek uzaktan çalışma imkanı sağladı. Mastercard ise seçimi 

çalışanlarına bırakıyor ve kendilerini güvende hissedene kadar uzaktan çalışmaya 

izin veriyor. Japon elektronik üreticisi Hitachi de çalışanlarının yüzde 70’ine kalıcı 

olarak uzaktan çalışma imkanı verdi. Haber ajansı Reuters'da da 2021’e kadar 

evden çalışılıyor. 

Okul zili virüse rağmen çalıyor 

 

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede bazı öğrenciler için yüz yüze 

eğitim pandemi hız kesmemesine rağmen başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk, bugün itibariyle okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin 

sıkı tedbirlerle başlayacağını duyurdu. İlerleyen dönemlerde diğer sınıflar için de 

değerlendirmeler yapılacak ve yüz yüze eğitim tarihleri netleşecek. 
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İYİ Parti Genel Başkanlığına 
Meral Akşener yeniden 

seçildi 
Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'ında oy kullanan 
delegenin tamamının oyunu aldı. 

 

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi. 

Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da 

tamamlandı. 

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları 

açıkladı. 

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 

1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi. 

İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor. 

Koronavirüs salgını nedeniyle Altınpark'ta açık alanda yapılması kararlaştırılan 

kurultay için alandaki hazırlıklar sabah saatlerine kadar sürdü. Alanda basına 
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ayrılan bölümde dev ekran kurulurken, platforma Atatürk ve Meral Akşener 

posterleri ile Türk bayrakları asıldı. 

Kurultayın sloganı "Millet bizi çağırıyor" olarak belirlenirken, alanın farklı yerlerine 

"EYT'lilerin hakları için", "Yaşama ve canlıya saygı için", "Kadına şiddetin artık son 

bulması için" gibi yazılar asıldı. 

Kurultay alanında delege ve diğer katılımcılar sosyal mesafeye uygun şekilde 

ayrılmış yerlere oturdu. Alanda maskesiz dolaşılmaması gerektiği uyarısında 

bulunulurken, sosyal mesafe kuralı da görevliler tarafından gözetildi. Alanın her 

yerinde dezenfektan bulundu. 

Kurultay şarkısı 

Alanda ilk kez , "Millet bizi çağırıyor- Emir baş göz üstüne- Bugünler geçecek 

inan- Yemin bayrak üstüne..." sözlerinin yer aldığı kurultay şarkısı çalındı. 
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8 ayda 63 bin 309 şirket kuruldu 
Türkiye'de şirket kuruluşları, COVID-19 salgınının olumsuz 
etkilerine karşın bu yıl da hız kesmedi. 8 aylık dönemde 63 bin 
309 şirket kurulurken, bunlardan yüzde 69'u salgının etkili 
olduğu mart-ağustos döneminde faaliyete geçti. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre, 

ocak-ağustos döneminde ülkede kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 20,7 

arttı. Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 474 şirket kurulurken, Kovid-19 salgını 

ve tedbirlerinin günlük yaşama yansıdığı bu yılın 8 ayında 63 bin 309 şirket iş 

başı yaptı. 

Ocak-ağustos döneminde en fazla şirket kuruluşu 10 bin 202 ile temmuzda 

gerçekleşti. Bu ayı 9 bin 596 ile yeni normalleşme döneminin başladığı haziran ve 

9 bin 352 ile ağustos izledi. 

Kurulan şirket sayısının en az olduğu ay ise 2 bin 813 ile nisan oldu. 

Salgına karşı sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ve sıkı tedbirlerin alındığı 

nisanda kurulan şirket sayısında aylık bazda sert düşüş yaşanırken, mayıs, 

haziran ve temmuzda faaliyete geçen şirket sayısında ise artış kaydedildi. 

Kapanan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,8 yükseldi. 
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İstanbul'da 24 bin 599 şirket kuruldu 

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin 81 ilinde şirket kurulurken, bu sıralamada 

listenin başında İstanbul yer aldı. 

Söz konusu dönemde "mega kentte" faaliyete geçen şirket sayısı yıllık bazda 

yüzde 9,1 artarak 24 bin 599'a ulaştı. Kurulan şirket sayısı sıralamasında bu şehri 

6 bin 155 ile Ankara, 3 bin 941 ile İzmir, 2 bin 791 ile Antalya ve 2 bin 365 ile 

Bursa takip etti. 

En az şirket kurulan iller ise 15 ile Ardahan, 17 ile Bayburt ve 21 ile Tunceli oldu. 

Ocak-ağustos döneminde 78 ilde faaliyete geçen şirket sayısında artış 

yaşanırken, Bartın, Nevşehir ve Düzce'de ise düşüş kaydedildi. 

Yüzde 69'u salgın döneminde kuruldu 

COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinden dünya genelinde birçok şirket 

etkilenirken, Türkiye'de ocak-ağustos döneminde kurulan şirketlerin yüzde 69'u 

salgın döneminde faaliyete başladı. 

Mart-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı, Kovid-19 salgınına rağmen yıllık 

bazda yüzde 16,5 artış kaydederek 43 bin 677 oldu. 

Salgının gölgesinde geçen 6 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine 

kıyasla İstanbul'da yüzde 1,9 artarak 16 bin 207 oldu. Kurulan şirket sayısı bu 

dönemde Ankara'da yüzde 8,6, İzmir'de yüzde 21,6, Antalya'da yüzde 11,8 ve 

Bursa'da yüzde 15,3 arttı. 

Mart-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 75 şehirde kurulan 

şirket sayısı artarken, Nevşehir, Rize, Düzce, Bolu, Bartın ve Iğdır'da azaldı. 

Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yıllık bazda yüzde 10 arttı. 
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Türkiye'de esnaf sayısı 2 

milyona yaklaştı 
Türkiye'de esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 2 milyona 

yaklaşırken, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en fazla 

olan il yüzde 4,3 ile Burdur, en az olduğu il ise yüzde 

0,97 ile Şırnak olarak belirlendi. 

 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 31 Ağustos 

itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120'ye ulaştı. Bu esnaflara ait 2 

milyon 103 bin 745 iş yeri kayıtlara geçti. 

Esnaf sayısı, nüfus yoğunluğuna göre en fazla il Burdur olarak belirlendi. Yaklaşık 

271 bin nüfusa sahip Burdur'da esnaf sayısı 11 bin 638'i bulurken, bu rakamın 

kentin nüfusuna oranı yüzde 4,3 oldu. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller 

sırasıyla yüzde 4,21 ile Muğla, yüzde 4,01 ile Çanakkale, yüzde 3,96 ile Artvin ve 

yüzde 3,91 ile Edirne olarak kaydedildi. 

Öte yandan Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il olarak 

sıralamada yer aldı. Kentteki esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 5 bin 146 oldu. 

Buna göre Şırnak nüfusunun sadece yüzde 0,97'si esnaflık yapıyor. Şırnak'ı 



21.09.2020 

19 

 

yaklaşık yüzde 1,01 ile Batman yüzde 1,29 ile Diyarbakır, yüzde 1,36 ile Ağrı, 

yüzde 1,42 ile Siirt takip ediyor. 

Nüfusun yüzde 2,3'ü esnaf 

İllere göre incelendiğinde Türkiye'de esnaf sayısı 240 bin 411 ile en fazla 

İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 12'sini 

oluşturuyor. 

İstanbul'u 121 bin 527 esnafla İzmir, 100 bin 535 esnafla Ankara, 84 bin 901 

esnafla Antalya ve 77 bin 290 esnafla Bursa takip etti. 

Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta sadece 2 bin 1 esnaf 

faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 302 esnafla Tunceli, 2 bin 436 esnafla 

Ardahan, 3 bin 418 esnafla Gümüşhane ve 3 bin 436 esnafla Iğdır izledi. 

Geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişilik nüfusa sahip Türkiye'de 

esnaf sayısı, toplam nüfusun yüzde 2,3'ünü oluşturuyor. Bir başka ifadeyle 

Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 2'si esnaflıkla ekmeğini kazanıyor. 
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Tansiyon düştü sıra diplomasi 

masasında 

Ege ve Akdeniz’de savaş gemilerini burun buruna getiren 
gerilim, tarafların 'masada müzakere' uzlaşmasıyla ortadan 
kalktı. Erdoğan’ın 'Diyaloğa fırsat tanıyoruz' sözlerinin ardından 
Brüksel de liderler zirvesi öncesi ‘yaptırım’ kartını çekmeceye 
kaldırdı. Türkiye’nin Ege adaları ve kıta sahanlığı konusundaki 
hak ve çıkarlarını tehdit eden girişimlere yönelik itirazları 

yeniden, Ankara ile Atina arasında 18 yıldır çeşitli aralıklarla 
yapılan istikşafi görüşmelerde ele alınacak. 

 

Başkentlerin hamle yarışına sahne olan Akdeniz aşkentlerin hamle yarışına sahne 
olan Akdeniz satrancında ipler, özellikle Atina ve Paris’in ateşe satrancında ipler, 
özellikle Atina ve Paris’in ateşe benzin dökmesiyle gerildi. Suların köpürdüğü 

süreçte benzin dökmesiyle gerildi. Suların köpürdüğü süreçte Ankara 
‘Görüşmelere hazırız’ mesajları verdi. Jest olarak Ankara ‘Görüşmelere hazırız’ 

mesajları verdi. Jest olarak dillendirilen gelişmelerin ardından Türkiye’ye yaptırımı 
dillendirilen gelişmelerin ardından Türkiye’ye yaptırımı gündemine alan AB’den de 
yumuşama sinyalleri geldi. gündemine alan AB’den de yumuşama sinyalleri geldi. 

Çarşamba günü başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi, Çarşamba günü 
başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi, AP parlamenterleri ‘önce diyalog’ önergesi 

yayınladı. AP parlamenterleri ‘önce diyalog’ önergesi yayınladı. 

KALIN: İKLİM İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE UYGUN 

Ön koşulsuz diyaloğa alan kazandırılması çözüm n koşulsuz diyaloğa alan 
kazandırılması çözüm umudunu artırdı. Erdoğan ile Macron’un ‘makul umudunu 
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artırdı. Erdoğan ile Macron’un ‘makul diyalog’ mesajları da 24 Eylül’e zemin 

kazandırdı. Çatışdiyalog’ mesajları da 24 Eylül’e zemin kazandırdı. Çatışma ve 
yaptırım bypass edilince Atina ile kriz başlıkları, ma ve yaptırım bypass edilince 

Atina ile kriz başlıkları, 2002’de başlayıp kesilen ‘Görüşmeler sürsün’ noktasına 
2002’de başlayıp kesilen ‘Görüşmeler sürsün’ noktasına döndü. İstikşafi 
görüşmeleri işaret eden Cumhurbaşdöndü. İstikşafi görüşmeleri işaret eden 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da “İklim görüşmelerin başlamakanlığı Sözcüsü 
Kalın da “İklim görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale geldi” dedi. 

ORUÇ REİS JESTİ AMBARGOYU ÖNLEDİ 

Yunanistan Doğu Akdeniz’de iç siyaset kaygısıyla krizi tırmandırırken NATO’nun 

inisiyatifiyle Ankara ve Atina arasında ‘teknik’ müzakereler başlatıldı. Geçen hafta 
yaşanan kritik gelişmeyle eş zamanlı olarak Türkiye’nin, sıcak bölgede araştırma 

yapan Oruç Reis gemisini Antalya Limanı’na çekmesi çözüm yolunda bir dönüm 
noktası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Oruç Reis’i diplomasiye fırsat tanımak 
için limana çektik” dedi. Anlamlı adımların ardından AB yaptırımı ikinci plana itildi. 

TANSİYON DÜŞTÜ SIRA DİPLOMASİ MASASINDA 

Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim 
NATO’nun devreye girdiği temas süreciyle gerileme seyri izledi. Türkiye’nin Oruç 
Reis’in Antalya limanına dönüşüyle attığı jest adımı ise çözüm yolunda en önemli 

nokta oldu. Avrupa yaptırım kartını cebine koydu. 24-25 Eylül’de 
gerçekleştirilecek liderler zirvesi öncesi süreç yeniden ‘istikşafi görüşme’ 

aşamasına döndü. 

Satranç tahtası haline gelen Akdeniz ve Ege’de en krtik hafta... Türkiye, 21 
Temmuz’da yayımladığı bir Nevtex ile Oruç Reis araştırma gemisinin Rodos ile 
Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını duyurdu. 

Türkiye’nin meşru hak zemininde attığı adamı kriz fırsatına çeviren Atina ise 
Türkiye’yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçladı. 

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise yaptırımı dillendirerek bölgedeki tansiyonu 
yükseltti. Miçotakis, Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarından 

vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği’nin yaptırım uygulamak dışında başka 
bir seçeneğinin olmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı ise “Oruç Reis gemimizin 
araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta 

sahanlığı sınırları ve 2012’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) 
verilen ruhsat sahaları içinde. Sözkonusu sahanın bir bölümünde Barbaros 

Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette 
bulunmuştu” açıklaması yaptı. Dışişlerinin açıklalmasında “Yunanistan iddiasını 
başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına 

dayandırmaktadır. Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası 
hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırı” ifadeleri yer aldı. Savaş 

tamtamlarının çaldığı sonraki süreçte gemiler burun buruna geldi. Yunan silahlı 
kuvvetleri teyakkuz durumuna geçti. Doğu Akdeniz açıklarında çalışma yüürüten 
Oruç Reis’e de TSK’ya ait korvetler eşlik etti.  

Almanya mekik diplomasisi yürütürken Yunanistan’la birlikte Fransa krizi 

tırmandıracak adımlar attı. Önce bölgeye bir uçak gemisi gönderen Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron Atina ile de 18 savaş uçağı satışı için de müzakere 

yürüttü. Suların ısındığı süreçte müzakere girişimi bu kez NATO’dan geldi. Her iki 
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başkentle yürütülen temas diplomasisi sonucu Ankara ile Atina’nın askeri 

heyetleri ‘teknik ayrıştırma’ müzakereleri için NATO karargâhında bir araya geldi. 
Çözüm yolunda umutları artıran süreç işlerken Ankara’dan diyalogla çözüm 

mesajları geldi.  

Diplomasiye alan açan Oruç Reis jestinin ardından Türkiye’nin masada çözüm 
iradesi Avrupa’nın tavrına da yansıdı. Yaptırım gündemiyle toplanacağı dile 

getiirilen 24-25 Eylül’de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne 
çerçeve niteliğindeki Avrupa Parlamentosu zirvesinde yaptırım ikinci planda 
tutuldu. AP Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz önergesi 601 oyla kabul edildi. 

Metinde, diyaloğun sürmesi gerektiğine vurgu yapııldı. Kritik kararın ardından 
yine diyalog vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz, samimi her çağrıya 

kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog 
yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin 
bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar 

sürdüreceğiz” dedi. Bu sözlerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 
Twitter’dan Türkçe mesaj yazdı. Med7’deki toplantısını hatırlatıp yaptırımı işaret 

eden Macron “Ajaccio’da, Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik. İyi niyetli, naiflik 
olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa 
Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerini 

kullandı. Karşılıklı mesaj trafiğinde bir dikkat çeken açıklama da 
Cumhurbaşkaanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Türkiye ile Yunanistan 

arasında istikşafi görüşme gündemine değinen Kalın “ Şu anda geldiğimiz 
noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş 
durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi 

görüşmeler tekrar başlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.  

"YAPTIRIM TÜRKIYE’YI AB’DEN UZAKLAŞTIRIR"  

Çarşamba günü başlayacak AB Zirvesi öncesinde TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi 
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’den Brüksel’e çağrı geldi. Çakırözer 

şunları söyledi: Türkiye’ye haksız yaptırımlar getirmek Doğu Akdeniz’deki 
sorunları çözmez. Tersine Türk halkındaki AB yönelimini, reformlara desteği yok 

eder. Yaptırım yerine işbirliğini artıralım, Gümrük Birliğini güncelleyelim, tam 
üyelik sürecini canlandıralım” dedi.  Çakırözer, Yunanistan ile ‘önkoşulsuz 
görüşme’ mesajı veren iktidara da “Ege ve Akdeniz’de sorunlar tabi ki diyalog ile 

diplomasi ile çözülmeli. Ama karşılıksız tavizler barış getirmez. Meseleyi TBMM’ye 
getirin muhalefetin desteğini isteyin. 
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Kabine’nin gündeminde artan 
vakalar ve aşı var 
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de 
Kabine toplantısı yapılacak. Corona virüsü salgınında son 
durumun değerlendirileceği toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca artan vaka sayılarına ilişkin il bazında bir sunum yapacak, 
geçen hafta gönüllü sağlık çalışanlarına yapılan Covid-19 
aşısında gelinen noktayı da anlatacak. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak 

Kabine’nin ana gündem maddesi vaka sayısının hızla arttığı corona virüsü 
salgını… 

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen cuma günü “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız 

ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak 
zorundayız” demişti. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına 
ilişkin il bazında bir sunum yapacak, geçen hafta gönüllü sağlık çalışanlarına 

yapılan Covid-19 aşısında gelinen noktayı da anlatacak. 

Kabine’de görüşülecek diğer önemli konular ise Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın 
oldubitti girişimleriyle tırmanan gerilim, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın 

ekimde görevi bırakacağını açıklamasının ardından yeni hükümetle ilişkiler, terör 
örgütü PKK’ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar olacak. 
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Alaattin AKTAŞ 

21 Eylül 2020 

Bir doktorun “şahane” feryadı! 
“Hem feryat edilir, hem de bu şahane olur mu” diyebilirsiniz tabii ki. Bazı şeyler 

öyle güzel söylenir, bazı feryatlar da öyle güzel dile getirilir ki, “şahane” 

tanımlaması hiç de tuhaf kaçmaz. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. 

Çocukluğumun geçtiği Kayseri’deki evimiz (eksik olmasınlar, yerel yönetimlerin 

tümüyle yok ettikleri) kısmen tarihi sayılabilecek eski evlerin de bulunduğu 

Tavukçu Mahallesi’ndeydi. Küçük avlusu olan bir evde dayımlarla birlikte 

oturuyorduk. Anneannem, biz büyükanne derdik, rahatsızdı ve bir gün onun için 

eve doktor gelmesi gerekti. Herhalde beş-altı yaşındaydım. Doktor geldi ve ben 

büyük bir şaşkınlık yaşadım. Doktor elinde çantası sıradan bir adamdı çünkü! 

Kafamda nasıl bir kişi yaratmışsam artık... Oysa doktor olağanüstü biri olmalıydı. 

Doktorların da sıradan insanlar olduklarını ama olağanüstü işler yaptıklarını daha 

sonra çok iyi öğrenecektim. Başta ağabeyim, yeğenlerim, onların eşleri, 

kuzenlerim derken şimdi yakın çevremde en az on doktor var ve nasıl olağanüstü 

bir iş yaptıklarını çok iyi biliyorum. 

Dışarıdan olan gözlemime benim için olağandışı bir ek yaptım. Geçirdiğim bypass 

ameliyatının ardından bu konuda kitap yazmadan önce bir bypass ameliyatını 

canlı canlı izledim. 

Hastanın başucunda duruyorum; göğüs tümüyle açılmış, kalp ortada. Şaşkınlıkla 

izliyordum kalbin durduruluşunu, damarların değiştirilmesini ve sonra “Hadi 

çalıştıralım” diyen ameliyatı yapan doktorun talimatıyla elektrik verilerek yeniden 

çarpmaya başlayan kalbi... Olağanüstüydü, olağanüstü! 

İşte hafta sonu telefonuma gelen mesajdaki ilk satır beni bu yüzden bir anda 

sarıp sarmaladı. 

“Siz hiç bir insanın içini gördünüz mü, canlıyken, kalbi atarken” diye başlıyordu 

yazı. Hekim olmadığım halde bir insanın içini gördüğümü hatırladım. Yazan 

kişinin imzası da vardı; Dr. Hüsrev Çetin. Ama acaba gerçekte böyle biri var 
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mıydı, bu yazı ona mı aitti, emin olmak istedim ve merakımı birkaç dakika içinde 

giderdim. 

Buldum Hüsrev Çetin’i. Kendisi İzmir-Menemen’de yaşayan bir KBB uzmanıydı. 

18 Eylül’de yazdığını söyledi bu satırları. Pandemi dolayısıyla tüm sağlık 
çalışanlarının büyük fedakarlıkla görev yaptıklarını, ama son zamanlardaki bazı 

açıklamaların kendisini yaraladığını, üzdüğünü belirtti. Sonra oturmuş bunları 
yazmıştı. 

Dr. Çetin’in bu satırları sosyal medyada bir anda çok hızlı bir şekilde yayıldı. Siz 

de hafta sonunda bir yerlerde okumuş olabilirsiniz. Ama bir de burada okuyun, 
sindire sindire okuyun ve kesip saklayın derim. 

★★★ 

SİZ 

Siz hiç bir insanın içini gördünüz mü? 

Canlıyken, kalbi atarken! 

Damarlarında kanı dolaşırken! 

Bir de içinde bir dert aradınız mı? 

Ben aradım! 

Siz kanser olduğunu bir insanın, Daha kendi bilmeden. 

En yakını, en çok seveni duymadan! 

Teşhisini koyup ağladınız mı? 

Ben ağladım. 

Siz hiç kanayan yaraya el bastınız mı? 

Düşünmeden bir şey bulaşır mı diye! 

Açık yaraya dibinden baktınız mı? 

Gözünüze sıçrayan kandan, hepatit kaptınız mı? 

Ben kaptım. 

Siz hiç bir tümör gördünüz mü? 

Dokuz yaşında bir çocuğun kafasının içinde, 

Görünce anlayıp yakın olan ölümünü, 

Ve bunu annesine nasıl söyleyeceğinizi düşündünüz mü? 

Ben düşündüm. 

Siz hiç başınız sağ olsun dediniz mi? 

Hastayı ne halde getirdiklerini unutup! 

Kapıda umutla bekleyen kalabalığa. 

Bir babaya, bir anaya, bir evlada! Ben dedim. 
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Siz hiç bir gece vakti, kalkıp sıcak yatağınızdan, 

Polisle, jandarmayla uzun yol gidip, 

Kör bir bir ışıkla vadiden indiniz mi? 

Üstelik, bile bile az sonra görülecek manzarayı. 

Ben indim. 

Yetmez gibi gecenin sersemliği, 

Ters dönmüş araçtan cesetler çıkarıp, 

Niye ölmüş diye soran savcıya 

Bir sebep söylediniz mi hiç! 

Ben söyledim. 

Siz uyurken sabaha karşı, 

Çalan bir telefonla uyanıp, 

Ya yetişemezsem, diye, gaza basıp, 

Apar topar ameliyata girdiniz mi? 

Ben girdim. 

Siz bir akşam misafir ağırlarken, 

Ya da güzel bir yemekteyken, 

Belki de en sevdiğiniz dizi oynarken, 

Koşa koşa hastaneye gittiniz mi tanımadığınız biri için? 

Ben gittim. 

Ben daha neler yaşadım, 

İnsana, insanlığa, yaşama dair. 

Ne gerekiyorsa yapınla başlayan, 

Terk etmeler, vefasızlıklar gördüm. 

Siz gördünüz mü? 

Siz hiç bir salgında, 

Bulaşmasın diye evine kaçarken herkes, 

Ateşli, halsiz, deva bekleyen birini, 

Yatırıp yanınıza, tedavi ettiniz mi? 

Ben ettim, 

Ve sırf bu yüzden, 

Herkes korkarken hasta olmaktan, 

Siz hasta oldunuz mu? 

Bırakın hastalığı, öldünüz mü? 

Ben öldüm! 
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Normal bir insansanız eğer, 

Herkes kalan giden sayılara bakarken, 

Bir can için, kendini feda eden kardeşlerinizi, 

Görürken ölüme meydan okuyan meslektaşlarınızı! 

Ses vermez miydiniz? 

Ben veriyorum. 

Artık, kimse demesin bana! 

Otur oturduğun yerde! 

Bir de birlik olmuşsunuz, 

Çok ses veriyorsunuz, susturamıyoruz böyle! 

Ve sakın demeyin bana! 

Senin sesin çok çıkıyor, bırak canları! 

Benim iktidarım gidiyor burada! 

Kapatılsın hemen, tabip odaları. 

Ben seçmişim zaten yolumu, gerekirse ölürüm. 

Benim derdim, kendim değil diyorum. 

Her bir insan hayatı değerli; bilin istiyorum. 

Hiçbir can, önlem alınmadığı için gitsin istemiyorum. 

Merhum Vehbi Koç'tan muhteşem öğüt 

 
Türkiye’nin en büyük sanayicisi merhum Vehbi Koç’un sağlıkla ilgili muhteşem bir 

öğüdü vardır: 
 
"Evin varsa bir sıfır koymalısın varlıklar hanene, 

İşin varsa bir sıfır daha koymalısın, 
İş seninse üç sıfır daha koymalısın, 

İşin iyi gidiyorsa üç sıfır daha, 
Araban varsa bir sıfır, 
Yazlığın varsa bir sıfır daha, 

Daha sıralanabilir sıfırlar hanesi... 
Ancak, sağlığın varsa 1 koyarsın başına, bütün sıfırlar anlamlı bir değere ulaşır. 

Yoksa sonuç sıfırdır, hiç uğraşmayasın boş yere...” 
 

★★★ 

 

Şu korona dönemi gösterdi ki işsizden en vasıfsız çalışana, belli kademelerdeki iş 
insanlarına kadar çoğumuz hala sıfır peşinde koşuyoruz, o 1’in önemini idrak 

edebilmiş değiliz. 
 
Dr. Hüsrev Çetin’in hisleri bizi biraz kendimize getirir mi acaba... 
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Abdulkadir Selvi 

aselvi@hurriyet.com.tr 

‘Hiç kimse endişeye kapılmasın’ 
21 Eylül 2020 

Koronavirüs nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okullarda ders zili 
bugün çalacak. Okulöncesi eğitim ve birinci sınıfa gidecek çocuklar, okula ilk 
adımlarını atacaklar. Diğer sınıflar için okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı 

ise ileride değerlendirilecek. 

 

Koronavirüsün seyri belirleyici olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la 

koronavirüs önlemleri kapsamında başlayacak eğitimi konuştuk. Öncelikle 

alınan tedbirleri sordum. Milli Eğitim Bakanı, “Biz ‘Her şeyden önce 

sağlık’ diyoruz. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik 

bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu verilmek suretiyle velilerin 

okullardaki hazırlıkları ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri 

sağlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik eğitimler tamamlandı. 

Şimdi biz, öncelikle okulöncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki 

çocuklarımız için okullarımızın kapılarını açıyoruz. Okullarımıza yeni adım 

atacak bu çocuklarımız için ‘oyun’ temelli bir model ortaya 

koyuyoruz. ‘Temassız Oyunlar’ kitapçığımız işte burada hazır. Uyum sürecinde, 

dünya ülkelerinden çok daha hızlı bir mesafe alacağız. Yine temizlik için 

yardımcı personel, hijyen malzemesi, maske gibi ihtiyaçlara yönelik de 

çalışmaları tamamladık” diye karşılık verdi. 

 

BAKAN SELÇUK’TAN GÜVENCE 

Alınan bu önlemlere rağmen aileler elbette ki tereddütlü. Bir yandan okulla ilk 

kez tanışacak olan çocuklarının eğitimlerinin başlamasını istiyor, diğer 

yandan “Ya virüs bulaşırsa” kaygısını taşıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk da bunun farkında: “Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, 

öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa 

orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm 

eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir 

alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”  

 

21 EYLÜL’DEN SONRA NE OLACAK? 

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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21 Eylül’den sonra diğer sınıfların okula başlaması düşünülüyor. Peki o zaman 

hangi kriterlere göre karar verilecek? İşte Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtı: 

“Biz süreci başından beri Sağlık Bakanlığı’yla koordineli bir şekilde, Bilim 

Kurulu’nun tavsiyeleriyle şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda kriterlerimiz 

belli: Sağlık ve güvenlik. Sağlık olmadan eğitim olmaz. Salgının seyrine göre 

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede 

diğer sınıf düzeylerinde de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi 

planlıyoruz.” 

 

HAFTANIN 5 GÜNÜ EĞİTİM OLACAK MI? 

21 Eylül’den sonra eğitim başlarsa, bu pandemi öncesinde olduğu gibi 5 gün 

eğitim şeklinde mi olacak? 

Bakan Ziya Selçuk, bu konuda salgının seyrini ve Bilim Kurulu’nu işaret etti. 

“Olası her durum için biz hazırız. Sürecin akışını salgının seyri ve Bilim 

Kurulu’nun tavsiyeleri belirleyecek. Bilim insanlarımızın ‘Bu uygundur’ dediği 

durum için biz en kısa sürede okullarımızı hazır hale getiririz, bundan kimsenin 

şüphesi olmasın” diye konuştu. 

 

TEKNİK OKULLARIN DURUMU 

 

Meslek okullarındaki eğitim ise pek gündeme gelmiyor ama önemli. Çünkü 

beceriye dayalı bir eğitim. Öğrencilerin eğitiminin bir kısmını atölye çalışmaları 

oluşturuyor. Ziya Selçuk o konuda da hassas. 

“Meslek liselerimizin uygulamalı derslerini çok önemsiyoruz ve gerekli sosyal 

mesafe ve hijyen tedbirleriyle bir an önce başlatmak istiyoruz. Çalışmaların 

randevulu ve gruplar halinde olması düşüncesindeyiz. Uygulamalı derslerle ilgili 

küçük gruplar halinde bir çalışmalara başlayacağız. İşyeri stajları konusunda 

ise salgının seyrine göre değerlendirmelerimiz sürüyor. Yakında bir 

açıklamamız olacak” dedi. 

Okullar açılsa da ilk yarıda çocukların okula gitmesi ya da uzaktan eğitimi 

konusunda velilerin tercihi belirleyici olacak. Eğer aile, uzaktan eğitimi tercih 

ederse çocuk okula gitmeyecek. Bunun için sadece ailelerin dilekçe vermesi 

yeterli olacak mı? Milli Eğitim Bakanı, “Evet, yazılı olarak uzaktan eğitimle 

devam etmek istediklerini beyan etmeleri yeterli olacak” dedi. 

 

RİSK OLUŞURSA B PLANIMIZ HAZIR 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a “Virüsün yayılma hızı artar ve diğer sınıfların 

eğitime başlamasında bir risk oluşursa, B planınız var mı” diye sordum. 



21.09.2020 

30 

 

“Elbette... Aylardır her durum için olası senaryolar üstünde çalışıyoruz. 

Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, okul çalışanlarımızın sağlığını korumak, 

eğitimin devamını sağlamak için B planımız da var. Salgının seyrinin yüz yüze 

eğitimi mümkün kılamayacak şekilde devam etmesi durumunda, tüm sınıf 

seviyelerinde uzaktan eğitim (EBA canlı sınıf uygulamaları, TRT-EBA TV 

kanalları ve diğer platformlar) süreçlerini devam ettireceğiz. Bu süreçte, 

uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimiz için her ilimizde yeterli sayıda 

EBA destek noktaları oluşturarak uzaktan eğitimin önündeki engelleri 

kaldıracağız. İlk hedefimiz olan 5 bin sayısını iki haftada aştık. 17 Eylül 

itibariyle ülke genelinde 6 bin 742 EBA Destek Noktası kurduk. Yeni hedefimiz 

20 bin” diye yanıt verdi. 

 

ZİYA HOCA NE DİYOR? 

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir de eğitimci kimliği var. O nedenle bu 

soruyu, Ziya Hoca’ya sordum. 

“Ziya Öğretmen olarak, bir eğitimci olarak temennim ve çabam, daha doğrusu 

merkezde ve sahada tüm arkadaşlarımızla çabamız, eğitimin kesintisiz devam 

etmesi. Ancak bu sağlık ve güvenle, eğitimin tüm paydaşlarının güvenini 

sağlayarak olabilir. Bunun için sağlık olmadan eğitim olmaz, diyoruz. En kısa 

sürede okullarımızın sağlıkla çocuk cıvıltılarına kavuşmasını diliyorum” diye 

yanıtladı. 
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İbrahim Kahveci 

Eşinin 10 bin dolarlık çanta 
faturası yüzünden iktidarı 

kaybetti 
 
Olay Danimarka’da geçiyor. 

Başbakan’ın eşi alışveriş tutkunudur. Bir mağazadan çanta satın almak istiyor 
ama bireysel kredi kartı bu alışveriş için yetersiz bakiye veriyor. Alelacele 
Başbakan olan kocası gelmek zorunda kalıyor. Ama o da yanında bireysel kredi 

kartını almayı unutmuş halde geliyor.  

Mağazadan BAŞBAKANLIK kredi kartı ödemesi ile çantayı alarak çıkıyorlar. 
Durumun vahametini anlayan Başbakan hesap kesimine 10 gün kaldığını biliyor 

ve hemen şahsi hesabından bu parayı ödeyerek olayı kapatacağını düşünüyor.  

Ama olmuyor.  

Bilgi muhalefetin eline geçiyor. Seçimlere bir kaç gün kala televizyon 
tartışmasında eşine 10 bin dolarlık çantayı BAŞBAKANLIK kartı ile satın aldığı 

açıklanıyor.  

Ve Başbakan seçimi kaybediyor.  

Hikaye dediğimiz aslında Danimarka yapımı politik dram film olan “BORGEN”de 
geçiyor.  

*** 

Buradaki ana konu toplumun duyarlılığıdır. Kamunun parası nerede kullanılıyor? -

Bir kişi kendi parasını kendisi için harcarsa, fiyat ve kaliteye bakar.  

-Bir kişi kendi parasını başkası işçin harcarsa, sadece fiyata bakar; kalite önemli 
değildir.  

-Bir kişi başkasının parasını kendisi için harcarsa, sadece kaliteye bakar; fiyat 

önemli değildir.  
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-Bir kişi başkasının parasını başkası için harcarsa, ne fiyata bakar ne de kaliteye.  

Kamu aslında başkasının parasını yine başkaları için harcamaktadır. O nedenle 
iktisadi olarak en riskli alanda bulunur.  

Denetlenmesi ve gözetlenmesi hayati derecede önemlidir. Zaten devletçilik 

kavramının mülkiyet kullanımında gerilemesi bu temel değerlerden dolayı 
gerilemiştir.  

Bu denetleme her zaman adli cezai şart olarak işlemez. Mesele toplumsal 

duyarlılığın gelişmesidir.  

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan TV5’de şu 
açıklamada bulunuyor: “Yapılan haksızlıklara ve uygulanan yanlış politikalara 
sesimizi yükseltmediğimiz sürece hiçbir şeyi değiştiremeyeceğiz. Kamuoyuna açık 

platformlarda susarak, aman görünmeyeyim diyerek, kaçak güreşerek, 
demokrasinin işlemesine katkıda bulunamayız. Hak talep edemeyiz.”  

*** 

Laiklik  

Din ve Milliyetçiliğin siyasi beka alanında kullanımı.  

Hamaset  

Toplumsal katmanlarda farklı şekillenmeler ortaya çıkartır.  

Her insanın içinde uçuk kaçık düşünceler olabilir. Ama insan olmak o aykırı 
düşünceleri, topluma ve bireylere zarar verecek şeytani duyguları önlemektedir.  

Siyasetin de en önemli görevi toplumun hassas duyguları ile oynamamak ve 

toplumu bir ortak barış etrafında toplamak olmalıdır.  

Mesela Anadolu’da çokça rastladığımız bir tablo vardır: Bir çok il, komşu il ile 
adeta görünmez bir rekabet içindedir. Hatta bu rekabet bazı bel altı düşmanlıklar 
bile barındırır. Efendim o ilde olanlar aslında bizim ildekilere göre ne kadar da 

kötü huylara sahiptir.  

İşte bir lider gelip varlığını bölücülük, ayrımcılık, düşmanlık üzerine kurarak o ilde 
başarı kazanmış olabilir. Ama aslında kazananın bir kişi olduğu, kaybedenin ise 

her iki ildekilerin tamamının olduğu bir düzen kurulmuş demektir.  

O nedenle siyasetçilik ile devlet kişiliği bu tür yöntem kullanımlarında ortaya 
çıkıyor.  

*** 

BORGEN Danimarka’da Başbakanlık binasının adıdır.  

Ve sadece eşine 10 bin dolarlık bir çanta satın alınması Ülke’de Başbakanlığın 

değişmesine yol açmaktadır.  
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Ve bu olayın bir başka aktörü de özgür medyadır. 3 maymunu oynamayan, hatta 

maymun barındırmayan bir medyanın varlığı ülkede demokrasiyi rayına 
oturtabilmektedir.  

Resmi denetimlerin ve devlet işleyişinin kendi içinde sorunları çözemediği ve 

bağımsız bir medyanın ne kadar gerekli olduğu sadece 1 çanta satın alımında bile 
anlaşılmaktadır.  

*** 

Bizde durum ne mi?  

Daha 150 milyar dolara ulaşan Hazine Garantili Müteahhitlerin sözleşmelerini bile 

bilmiyoruz.  

Faturayı ödüyor ama sözleşmelerden haberimiz yok.  

Gerisini yazmaya gerek var mı?  

Çanta fiyatları, musluk fiyatları, yemek listesi, kullanılan uçak envanteri, 
bağışlanan şirketler ve uçak ilişkileri....  

Başka bir yerde insani değerler üzerinde bina edilmiş böylesine samimi bir 

demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız!  

  



21.09.2020 

34 

 

 

21 Eylül 2020, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Sonunda koronavirüsten başka 
hastalıkların da olabileceği 

hatırlandı 
 

Bu koronavirüs, bizlere pek çok gerçeği unutturmuştu. Sanki sağlığımızı tehdit 

eden tek hastalık bu virüsün yaydığı salgındı. Sağlık alanındaki bütün yatırımlar 

ve bu arada birbiri ardınca açılan şehir hastaneleri, sadece koronavirüse karşı 

yapılıyorlardı. 

 

Grip de varmış 

Sonunda galiba hayırlı bir gelişme oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

koronavirüs dışında da hastalık olabileceğini hatırladı ve bizlere hatırlattı... 

Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda grip gibi bir hastalığın da var 

olduğunu söylerken şöyle dedi: 

"Gribin sebebi influenza virüsü, koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın 

mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri 

sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli 

olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım." 

 

Vakalar tırmanıyor 

Bu arada Türkiye'de de dünyada da koronavirüs vakalarındaki 

artış ürkütücü düzeyde. Dünya genelinde 31 milyonun üzerinde kişi 

koronavirüse yakalandı. 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 

salgından en çok etkilenen ülkelerin başında ise Amerika, Hindistan ve 

Brezilya geliyor. Hastalığa yakalanıp izolasyonu reddedenlere 

İngiltere'de 10 bin sterlin ceza verileceği tartışılıyor. 

 

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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Havalar serinlerken 

Koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte havaların da serinlemeye başlaması, 

salgın endişesini artırıyor. Ankara, salgının hızlı ilerlediği ve vakaların en fazla 

görüldüğü illerden biri. Alarm veren kentle ilgili uzmanlar dikkat çeken uyarılar 

yaptı, "Ekim, kasım aylarında herkes hastanelere koşacak" dedi. İstanbul'da da 

ciddi kıpırdanmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ağustos'ta yeni hasta 

sayısının artış eğiliminde olduğu illeri 

Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya şeklinde sıralamış; 9 Ağustos'ta 

virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının mayıs ayına kıyasla 

Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını ama Ankara genelindeyse bu artışın 1.6 katına 

ulaştığını açıklamıştı. 

 

Neden Ankara? 

Kamu kuruluşlarının 1 Haziran itibariyle hızlı bir şekilde açılmasından sonra, o dar 

ortamlarda hastalık yayıldı. Bir diğer önemli etken de şu: Ankara, Anadolu'da bir 

sağlık üssü. İki aydır, Türkiye'nin dört bir yanından genç öğrenciler Milli Savunma 

Üniversitesi'ne başvurmak üzere geliyor. Bu çocukların heyet muayenesi sadece 

Ankara'da yapılıyor. Çevre illerden gelen hastalar da var. 
 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/ankara
https://www.sabah.com.tr/haberleri/istanbul
https://www.sabah.com.tr/haberleri/saglik-bakani-fahrettin-koca
https://www.sabah.com.tr/haberleri/mardin
https://www.sabah.com.tr/haberleri/diyarbakir
https://www.sabah.com.tr/haberleri/gaziantep
https://www.sabah.com.tr/haberleri/konya

