
21.10.2020 

1 

 

ANKARA  

TİCARET BORSASI 

Basın Bürosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK BASIN 

 ÖZETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Ekim 2020  
Çarşamba 

 



21.10.2020 

2 

 

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
21 Ekim 2020 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle; Bakım 

Merkezlerinde Bakım Hizmeti Sunulabilmesi ve Hizmet Alımıyla Bakım Hizmeti Sunulabilmesi 

İçin Bazı Şartların 17/4/2021 Tarihine Kadar Aranmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3096) 

–– Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu 

Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3097) 

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı 

Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan 

Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3098) 

–– Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099) 

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100) 

 

YÖNETMELİKLER 
–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

YARGI BÖLÜMÜ 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
–– Anayasa Mahkemesinin 9/7/2020 Tarihli ve 2016/31718 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2017/40199 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-11.pdf
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Bazı tarım ürünlerinin ithalatında 
gümrük vergisi sıfırlandı 
Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, 

matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a 

kadar sıfırlandı. 

 

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa 

ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. 

 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 

ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında 

uygulanan %0, %25, %35 ve %45 oranındaki gümrük vergileri 31 Aralık'a kadar 

sıfırlandı. Karar, bugün yürürlüğe girdi. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi ithal ettiği buğdayı 
Suriye’ye hibe edecek. Cumhurbaşkanlığı 
kararı Resmi Gazete’de 

 
Torak Mahsulleri Ofisi, bir yandan buğday ithal ederken, diğer yandan ise Suriye’ye 
un hibesi yapıyor. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 
Suriye ve diğer ihtiyaç sahibi ülkelere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı 
un ile 10 bin tona kadar mercimek ve nohut hibe edilecek. 

Ekim ayında yaptığı buğday ithalatları ile tepki çeken Toprak Mahsulleri Ofisi, başta 
Suriye olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat hibesi yapacak. Resmi 
Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 100 bin tona kadar ekmeklik 
buğday karşılığı un ile 10 bin tona kadar yeşil 

Türkiye, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla, başta Suriye'de yaşayan sivil 
halk olmak üzere, ihtiyaç sahibi ülkelerde un ve bakliyat hibesinde bulunacak. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; TMO, 
Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi ülkeler ve bu 
ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday 
karşılığı un ile 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe etmekle 
görevlendirildi. 

TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bildirim 
üzerine AFAD veya Türk Kızılayı'na teslim edilecek. Teslim edilen erzağın nakliyesi 
ve dağıtımı AFAD tarafından koordine edilecek. Söz konusu dağıtım bedeli ise 
AFAD'ın ilgili ödeneklerinden karşılanacak. 

TOPLAM 310 BİN BUĞDAY İTHAL EDİLECEK 

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Suriye’ye un ve bakliyat hibesi yapan Toprak Mahsulleri 
Ofisi, diğer yandan ise buğday ithalatı yapmaya devam ediyor. 22 Ekim tarihi ile bu 
ay içindeki ikinci buğday ithalatı ihalesini yapacak TMO, böylece sadece ekim ayında 
toplam 310 bin ton ekmeklik buğday ithalatı yapmış olacak. 
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Arap dünyasıyla krizimiz büyüyor 
Suudi Arabistan’da başlayan boykot, Fas, Mısır ve Tunus gibi ülkelere 

yayılırken, BAE de İsrail ile ekonomik ilişkileri geliştirme yönünde girişim 

başlattı. Emekli Büyükelçi Mithat Rende, Türkiye’nin Ortadoğu 

politikasını gözden geçirerek bir hasar kontrolü yapması gerektiğini 

belirtti. 

 

Suudi Arabistan’da dört büyük süpermarket zincirinin de katılmasıyla büyüyen Türk 

mallarına karşı boykot, Fas, Tunus ve Mısır gibi ülkelere de yayılmaya başladı. 10 

Ekim’de Türkiye’nin önde gelen sivil toplum ve meslek kuruluşlarının çağrısına 

rağmen, boykot sosyal medya aracılığıyla daha da büyüyor. 

Fas, Türk malına %90 vergiyi 5 yıl uzattı 

Birkaç gün önce Fas’ta meclis, 1.200 Türk menşeli ürüne uygulanan yüzde 90 ilave 

gümrük vergisini 5 yıl süreyle uzatmaya karar verdi. North Africa Post haberine göre 

Fas hükümeti geçen Perşembe, Türkiye ile imzalanan ve son olarak 24 Ağustos’ta iki 

ülkenin gözden geçirdiği serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin 54.20 nolu yasada 

değişikliğe giderek ilave vergileri 5 yıl uzattı. Morocco World News haberine göre, bu 

kararda temel neden Fas’ın Türkiye ile ikili ticaretinde 2006 yılından bu yana açık 

veriyor olması. Ülkede Türkiye ile yapılan STA’nın ekonomiye zarar verdiği tartışma 

konusu olurken, Sanayi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, 2019 yılında STA’nın Fas’a 

Türkiye ile 1,2 milyar dolar ticaret açığına mal olduğunu dile getirdi. 
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"Mısır ve Tunus gümrüklerinde yavaşlatma" 

Suudi Arabistan ile Fas’ın ardından Mısır ve Tunus’tan da Türk mallarına yönelik ilk 

ambargo sinyalleri gelmeye başladı. DÜNYA’ya konuşan lojistik sektörü temsilcileri 

Mısır ve Tunus gümrüklerinde Türkiye’den gelen malların bilinçli olarak bekletilmeye 

başladığını aktardı. Lojistikçiler ve ihracatçılar Dubai’de de benzer bir durum 

yaşanmasından endişe ediyor. 

“BAE-İsrail 6,5 milyar dolar hedefliyor” 

Tüm bu gelişmelere paralel, Türkiye’nin bölgedeki en büyük ticaret ortağı Birleşik 

Arap Emirlikleri (BAE) İsrail’e ilk resmi delegasyonunu gönderdi. BAE kabinesi de 

geçen ay ABD hükümeti aracılığıyla İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı 

mutabakatı hafta başında onayladı. Böylece BAE, Bahreyn’le birlikte Ortadoğu 

ülkelerinin İran'a karşı stratejik bir yeniden yapılanmaya girmesiyle 25 yıldır İsrail'le 

ilişki kurmak için adım atan ilk Arap devletleri oldu. Reuters, ABD yüksek rütbelilerinin 

de eşlik ettiği bir BAE heyetinin dün İsrail’e uçtuğunu yazdı. Bloomberg’deki bir 

habere göre İsrail Maliye Bakanlığı iki ülke arasındaki ikili ticaretin 2 milyar dolarla 

başlamasını, işbirliği olgunlaştıkça da 6,5 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor. Dün 

gerçekleşen ilk ziyarette İsrailli sulama şirketi Netafim’in BAE’de ofis açmaya karar 

verdiği belirtilirken, BAE’nin devlete ait haber ajansı WAM, bunun iki ülke arasında 

dün imzalanan dört anlaşmadan biri kapsamında gerçekleştiğini belirterek detay 

vermedi. 
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“Ortadoğu’da hasar kontrolü  yapıp, diyalog başlatmalıyız" 

 

Emekli Büyükelçi Mithat Rende Türkiye’nin Ortadoğu ve Arap dünyasına yönelik 

politikası ile Suudi Arabistan’da başlayıp Mısır ve Fas gibi diğer bazı Arap ülkelerine 

yayılan Türk mallarına karşı boykotu DÜNYA’ya değerlendirdi. Rende, Türkiye’nin 

Suriye, Irak, Libya’da izlediği politikaların, Katarla yakın siyasi askeri ve ekonomik 

ilişkilerin kendilerini Arap Dünyasının ağabeyleri olarak gören bazı Arap ülkelerinde 

ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirtiyor. Tecrübeli diplomatın tavsiyesi anılan 

ülkelerle diplomasi kapılarının açık tutulması,Türkiye’nin Ortadoğu’da her ülkeyle 

konuşabilecek, diyalog ve işbirliği kanallarını açık tutacak bir noktaya gelmesi ve 

hasar kontrolü yapması. 

 

Suudi Arabistan’da Türk mallarına karşı boykot neden başladı? 

 

Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz esasen bir süredir aşağı yönlü bir trend izliyordu. 

Katar’la 2014 yılında imzaladığımız askeri işbirliği anlaşması Suudi makamlarında 

rahatsızlığa yol açmıştı. Anılan anlaşmanın Suudi Arabistan’ın başını çektiği Katar’a 

yönelik abluka ve yaptırımların uygulamaya konulduğu ilişkileri olumsuz yönde 

etkileyen diğer bir husus 2017 yılında TBMM’nin onayından geçmesi, ardından 

Katar’a ek kuvvet konuşlandırılması önemli bir kırılma noktası oluşturdu. 

 

Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyen bir diğer husus Katar ve 

müttefiki Türkiye’nin, bölgede aleyhlerinde faaliyet gösteren bazı siyasi İslamcı 

akımları desteklediği yönünde oluşan kanaat. Örneğin Müslüman Kardeşler yapı 

itibariyle Körfezdeki kraliyet ve emirliklerin meşruiyetini sorguluyor. Veliaht 

Muhammed Bin Salman’ın yönetime geçtiği yeni dönemle birlikte ilişkiler daha da 

bozuldu. Cemal Kaşıkçı cinayeti ise gerilen ilişkilerde tuz biber oldu. 

 

“Bir tek Katar’la konuşabiliyoruz, bu değişmeli” 

 

Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yönelik politikamızda bir iki ülkeye bağlılık sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir durum değil. Siyasi ve ekonomik çıkarlarımız için ilişkilerin tüm bölge 

ülkeleriyle normalleştirilmesi için ciddi çaba harcamak lazım. Bu amaçla özel sektör, 

sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları devreye sokulabilir, istihbarat birimleri 

hatta gerekirse diğer dost ülkeler devreye girebilir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Mısır, Ürdün, İsrail, Suriye, Bahreyn ve Irak’la karşılıklı güven ve itimadın 

geliştirilmesi Türkiye’nin gündeminde ön sıralarda olmalı. 

 

Dış politikanın belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olması gereken Dışişleri 

Bakanlığında gelenek diplomasi kanallarının her durumda açık tutulmasıdır. 

Rusya’nın Orta Doğu’da izlediği politikayı dikkatle izlemekte yarar var. Bakın Rusya, 
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herkesle konuşabiliyor. Mısır’la derin tarihi ve kültürel bağlarımız var. Yöneticilerin 

kimliğine odaklanmadan, daha fazla vakit geçirmeden, her iki tarafın yararına 

açılımlar hatta gerekirse bazı fedakarlıklar yapılmalı. Türkiye’nin son 7 yıldır 

Kahire’de Büyükelçi bulundurmama lüksü olmamalı. Aynı durum Mısır için de geçerli. 

İki ülkenin Doğu Akdeniz’de, gerek deniz yetki alanları gerek doğal gaz gibi önemli 

enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konularında harcadığı, heder ettiği 

ciddi fırsatlar çıktı. Özetlemek gerekirse, Türkiye’nin Ortadoğu’da bir çok ülkeye ilişkin 

dış politikasını yeniden gözden geçirip hasar kontrolü yapma zamanı geldi, hatta 

geçti. 

 

“Boykot müteahhitlerimizi de vurabilir” 

 

Türk mallarına karşı uygulanan boykot müteahhitlik sektörünü de vurdu. Orta Doğu 

ve özellikle Körfez ülkelerinde proje üstlenen müteahhitlerimiz endişe içerisinde. 

 

Geçtiğimiz günlerde Müteahhitler Birliği Başkanı aradı ve inşaat halindeki projelerin 

bile durdurulmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. İlişkiler onarılmadığı takdirde, 

bu gayri resmi boykot, ekonomimizin güçlü unsurlarından biri olan müteahhitlik 

sektörünü de büyük zararlara sokabilir. 
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Merkez Bankası, piyasanın önüne 
geçer mi? 
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz artışında piyasanın önüne 

geçebileceğini tahmin ediyor. 

 

Türk lirasında son aylarda yaşan değer kaybı, Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 

eylülde yıllık yüzde 11,75 seviyesinde gerçekleşmesi, TCMB ekim ayı beklenti 

anketinde yıl sonu TÜFE beklentisinin yüzde 11,46'dan 11,76'ya, 12 ay sonrası TÜFE 

beklentisinin de yüzde 10,15'ten 10,53'e yükselmesi, gözlerin 22 Ekim Perşembe 

günü yapılacak PPK toplantısına çevrilmesine neden oldu. 

Ekonomistler, TCMB'nin para politikasının etkinliği artırmak, dolarizasyon sürecini 

kırmak ve TL'ye geçişi hızlandırmak için geçen ay olduğu gibi sürpriz şekilde piyasa 

beklentisinin üzerinde artış yapabileceğini söyledi. 

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı faiz artışı öngörüsünde 

bulunurken, artışın 100-200 baz puan arasında olabileceğini tahmin ediyor.  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 ve 9. 
sınıflara yüz yüze eğitim 2 Kasım'da 
başlıyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 

"Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze 

eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz" dedi. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda 

bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

"Fatih Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak" 

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 

milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja 

başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri 

alabileceğimize işarete ediyor. 

Türkiye büyüdükçe ilgi alanları genişlemektedir. Her coğrafyada kalbini bize yönelten 

her kardeşimizin yanında olacağız. Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız 

bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar 

yaşatacağız. 

"Azerbaycan'a destek vermeye devam edeceğiz" 
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Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan 

ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça 

bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız 

ediyor. 

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm imkanlarımızla 

destek vereceğiz. Destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Milletin iradesinin 

üstünde bir irade, gücün üstünde bir güç tanımadım, bilmedim.  

"30 yılın yol haritası elimizde olacak" 

Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da 

demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. 

Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu 

kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda 

yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde 

olacak. 

5 ve 9. sınıflara yüz yüze eğitim başlıyor 

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insan bulunduğu yerlerde denetimler 

sıklaştırılacak.  

Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim 

faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. 

Yerli aşı açıklaması 

Yerli aşı çalışmalarında, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı 

görülüyor. Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen 

çözmektir. 

Yapısal reformlar daha büyük hamlelerin temeliydi. 2053 vizyonunun esasını 

oluşturacak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz.  

Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı 

başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK 

Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev 

almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek. 
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Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye 'askıda 
ekmek' teşekkürü 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Askıda ekmek projesi, bizim 

fakirliğimizi, bu iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan 

daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten 

teşekkür ediyorum." dedi. 

 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Askıda ekmek projesi, bizim fakirliğimizi, bu 

iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya 

anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum." dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı 

konuşmada, toplantı öncesinde gazeteci yazar Bekir Coşkun'u sonsuzluğa 

uğurladıklarını ifade etti. 

Bekir Coşkun'un kalemini satmayan yiğit bir gazeteci olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 

Coşkun'un, "düşündüğünü şiir tadında yazan" bir gazeteci olduğunu söyledi. 

Kılıçdaroğlu, "Bekir Coşkun, belli çevreleri ürküten bir gazeteci. Adaletten, haktan, 

hukuktan yana olan bir gazeteci. Sadece insan haklarını değil, canlı olan herkesin 

hakkını ve hukukunu savunan bir gazeteci. Ağacın, kuşun, kedinin, köpeğin, her 

şeyin korunması gerektiğini söyleyen bir gazeteci. Urfa'dan İstanbul'a, Ankara'ya 

yolculuğu güzel bir yolculuktur aslında. Urfa'nın kültürünü asla unutmayan bir 

gazeteci. Son yazısında Urfa'nın hoyratına benzer bir dörtlüğü vardı. Şöyle diyordu: 

'Yazarım yazı bilmem. Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilmem.' Evet, bu yazı böyle 

geçirdi ama gelecek yazı bilemedi." diye konuştu. 
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Coşkun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileyen 

Kılıçdaroğlu, Coşkun'un bütün yazılarının miras kaldığını, onun beklentilerini 

yaşatmanın herkesin ortak görevi olduğunu dile getirdi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafta sonu gerçekleşen seçimde cumhurbaşkanı 

seçilen Ersin Tatar'ı tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Demokratik bir yarış gerçekleşti. Sayın 

Ersin Tatar cumhurbaşkanlığına seçildi. Kendisini hem Twitter üzerinden hem de 

doğrudan telefonla kutladım. Başarılarının sürekli olması hepimizin ortak arzusu. 

Umuyoruz ve diliyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konusunda çok daha geniş, köklü bir 

çabayı hayata geçirir. Kıbrıs'a barışın ve demokrasinin gelemesini sağlayan kişi 

rahmetli Bülent Ecevit. Bu vesileyle Ecevit'i de saygıyla, sevgiyle, hürmetle anmak 

hepimizin ortak görevi." dedi. 

19 Ekim'in Muhtarlar Günü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, muhtarların hakkını ve 

hukukunu savunmanın CHP'nin görevi olduğunu söyledi. 

Kılıçdaroğlu, 82 değişik kanunda 354 maddenin muhtarlarla ilgili olduğunu, hiçbir 

muhtarın bunları bilmediğini, kendisinin de hiçbir siyasinin de bunları bilmediğini ifade 

etti. 

"Muhtarlar için neden tek, özgün bir kanun çıkarılmaz?" sorusunu yönelten CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu: 

"Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Çalışmamız da hazır. Eğer diğer siyasi partiler 

de 'evet' derse muhtarların hakkını, hukukunu özel bir yasada düzenleyelim ve bu 

özel yasada yer alsın. Belediye başkanlarının, milletvekillerinin var da niye 

muhtarların yok. Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesim. 

Hiçbir siyasi partiye üye değil. Adıyla sanıyla çıkıyor, 'şunları yapacağım bana oy 

verin' diyor. Oyunu alıyor, geliyor koltuğuna oturuyor. Muhtarlık seçimleri birinci sınıf 

demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarlarla ilgili olarak bir bütçenin de olması 

gerekir. Bütün muhtar kardeşlerime söylüyorum: Gördüğün her siyasiye söyle, 

'Neden bizim bütçemiz yok kardeşim'. Belediyenin bütçesi var, başkan seçimle 

geliyor. Hizmetse ben de hizmet ediyorum. En azından evinde yiyeceği olmayana 

ben yardım edeyim. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına, sosyal yardımların 

muhtarların eliyle dağıtılması lazım. Bir mahallede, köyde kimin yoksul olup 

olmadığını, kimin ihtiyaç sahibi olup olmadığını en iyi muhtar bilir. Niye devre dışı 

tutuyorlar? Yine aynı şekilde muhtar tek başınadır. Bir yere gittiği zaman muhtarlığı 

kapatmak zorundadır. Oysa muhtar olmadığı zaman, bürokratik işleri yapabilmesi için 

bir kişinin görevlendirilmesi lazım. Bizim bazı belediyelerimiz bu görevlendirmeleri 

yapıyor. Bunun yasal anlamda gerçekleşmesi lazım." 

Bahçeli'den 'askıda ekmek' tepkisi: Kriz tacirleri 

https://www.dunya.com/gundem/bahceliden-askida-ekmek-tepkisi-kriz-tacirleri-haberi-485955
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Kılıçdaroğlu, Hatay'daki orman yangınlarına belediyenin de müdahale ettiğini 

belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti. Bu yangınların 

söndürülmesinde katkı veren Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve 

Kahramanmaraş belediye başkanlarına da teşekkür eden Kılıçdaroğlu, bunu 

söylerken siyasi parti ayrımı yapmadıklarına işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da 

evleri yanan ailelere yardımda bulunulduğunu ve yangında zarar gören içme suyu 

isale hattının yapıldığını da anlattı. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğinin fikri, vicdanı ve irfanı hür olmasını 

istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu çerçevede genç kuşakların yetiştirildiğini, Nobel 

ödülleri alındığını, sanatın ve kültürün geliştirildiğini, bazı üniversitelerin de dünyada 

söz sahibi olabildiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik." 

dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Sayın Erdoğan, senin fikrin Orta Çağ fikri bile değil, sen ondan bile geridesin. Fikri 

iktidarda ahlak, erdem, bilgi, istişare lazım. Bir kişinin fikrinden değil, milyonların 

fikrinden söz ediyoruz. Sen kendi iktidarını korumak için 'Nasıl olur da 83 milyon 

benim söylediğimi tekrar ettiğinde ve 83 milyonun çocukları okula gittiğinde, 18 

yaşına geldiğinde bunların tamamı bana oy verdiğinde fikri iktidar gerçekleşmiş 

olur...' Böyle bir dünya yok, Orta Çağ'da bile yoktu. 4+4+4'ü getirdin, şimdi 'Eğitimde 

reforma ihtiyacımız var.' diyorsun. Her bakan geldiğinde yeni bir reform yaptı. Ne oldu 

sonuç? Düşlediği eğitim sistemini ve fikri iktidarı gerçekleştirme şansı kocaman bir 

sıfırdır ama haberi bile yok. Hürriyete karşı olan birisinin fikri, vicdanı, irfanı hür insan 

istediğini duydunuz mu? Hürriyete karşısın sen." 

"Daha çok beklersin" 

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eğitimin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin hayata 

geçirilmesini istedi. Türkiye'de 3 milyon 37 bin öğrencinin internete girememesinin 

sorumlusunu soran Kılıçdaroğlu, "Türk Telekom'u götürdün Hariri ailesine peşkeş 

çektin, internete yatırım yapmadılar, kar elde ettiler. 'Borçları ödemiyorum.' dediler. 

Bugün öğrenciler internete giremiyorsa bunun sorumluluğu kimde?" dedi.  

Kılıçdaroğlu, öğretmenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere bilgisayar dağıtılması gerektiğini 

yineleyerek "Fatih Projesi'ndeki paralar nereye gitti? Ahkam kesiyor bir de, insanda 

biraz sıkılma olur. 'Para yok.' Tonlarca para var ama öğretmene, ihtiyaç sahibi aileye 

yok." ifadelerini kullandı. 

Düşük gelirlilere ve bütün öğretmenlere ücretsiz internet öneren Kılıçdaroğlu, "Bunları 

dinlemiyor beyefendi, 'Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik...' Daha çok beklersin. O 
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gençler, 2023'te sandığa gelecekler, kimden hesap soracaklarını hep beraber 

göreceğiz. O çocuklara nasıl bir Türkiye bıraktığını her beraber göreceğiz. Onların 

hakkını hukukunu nasıl yediğini, o çocuklar senden de benden de iyi biliyorlar." 

görüşünü savundu. 

"17 yılda 489 milyar dolar tefecilere faiz ödediler" 

Kılıçdaroğlu, "17 yılda 489 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. 464 Osmangazi 

Köprüsü demek. Bu para nereye gitti? Tefeciye gitti. Beylerin fikri iktidarında tefeciye, 

bizim fikri iktidarımızda böyle bir şey yoktur; alın teri, emek, ücret, kalkınmak, bilgi, 

ahlak, adalet değerlidir." diye konuştu. 

Bu tutarla 4 bin şehir hastanesi yapılabileceğini de belirten Kılıçdaroğlu, "Her bir 

vatandaş için, Vali 'Beni nasıl tanımazsın, o zaman dükkanını kapatın.' diyor ya, o 

vatandaş da dahil olmak üzere, 48 bin 732 lira ödenebilirdi. Aile başına ise 165 bin 

689 lira ödenirdi. Bu paralar tefeciye gitti." ifadelerini kullandı.  

"Çağ açan bir proje" 

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP tarafından başlatılan "Askıda Ekmek Kampanyası"na ilişkin 

de şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Projeye bakın, ne proje ama. Çağ açan bir proje. Bizim fakirliğimizi, bu iktidarın 18 

yıl sonunda bizi getirdiği rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle 

Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. Kuru soğana mahkum ettiniz. 21. 

yüzyıldan söz ediyorum. 83 milyon, bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldik. Beyler 

tefecilere milyar dolarları yağdırırken, işinden olan adama 'Sana ayda 1168 lira 

vereceğim. Günde 39 lira. Krallar gibi yaşayacaksın.' diyor. Bunlarda vicdan var mı? 

Açlık sınırı 2448 lira. Açlık sınırının altında milyonlar var." 

Çubuk'tan partisinin sosyal yardım ekibini arayan bir annenin yaşadıklarını paylaşan 

Kılıçdaroğlu, bu annenin evinde yiyecek bulunmadığı için 2 aylık bebeğine 

bakamayacak durumda olduğunu söylediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, söz konusu 

anneye yardımda bulunduklarını belirterek "Bu, bize ulaşan bir kişi, böyle milyonlar 

var. Saraydaki zevat ve onun beslemeleri bunu asla bilmezler. Onların halkla, 

vatandaşla, çiftçiyle, esnafla, emeklilikte yaşa takılanlarla, muhtarlarla hiçbir ilgileri 

yoktur. Onlar saray gözlüğünden bakıyorlar dünyaya." diye konuştu. 

"Evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyor" 

Kemal Kılıçdaroğlu, genç kuşağın geleceği Türkiye'de değil yurt dışında aradığını 

savunarak yapılan bir anketi anlattı. Mayıs ayında gençlere yöneltilen "İmkanınız olsa 
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yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz?" sorusuna Türkiye genelinde yüzde 

62,5'inin "evet" yanıtını verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'li gençlerin yüzde 

47,3'ü de 'İmkanımız olsa yurt dışına giderdik.' diyor. Bu tablonun sorumlusu kim?" 

diye sordu. 

Kılıçdaroğlu, eylülde yapılan gençlik araştırmasındaki "Size kalıcı olarak başka bir 

ülke vatandaşlığı verilirse Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşmeyi düşünür 

müsünüz?" sorusuna yüzde 64'ün "Evet terk ederim." karşılığını verdiğini belirterek, 

"Böyle bir gençlik yetiştirdiler. Beka sorunu, beka sorunu... Bundan daha büyük beka 

sorunu olur mu? Bizim yetiştirdiğimiz evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. 

Erdoğan'ın ve beslemelerinin sayesinde arıyorlar." sözlerini sarf etti. 

Üniversiteyi bitirmiş, taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerin yıllardır işsiz olduğunu 

ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunlarda ahlak var mı Allah aşkına? Ben konuşunca 

rahatsız oluyorlar, zaten rahatsız olun, önlem alın diye konuşuyorum. Türkiye'yi 18 

yılda bu hale getirdiler." değerlendirmesinde bulundu. 

"Korkudan bir şey söyleyemiyorlar" 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Suudi Arabistan'ın Türk mallarına ambargo 

uyguladığı" yönündeki söylemleri anımsatarak, "Korkudan bir şey söyleyemiyorlar. 

Bunlar İstanbul'un ortasında, konsoloslukta adamı doğradılar, ceset dahil hepsini 

aldılar, uçaklarına bindiler ve gittiler. Bir şey söyleyemedin. Cezayı kim çekiyor? 

Erdoğan çekse, 'Cezasını çekiyor, tamam.' derim. Bu ülkenin sanayicisi, üreticisinin 

ne günahı var? Senin izlediğin politika yüzünden fatura onlara çıkıyor. Bütün bunlara 

rağmen 23 Eylül'de 'Suudi Arabistan milli günü kutlu olsun.' diye havaalanlarına afiş 

asılıyor." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik, "Bunlar kabile devletlerinin yaptığı 

işlerdir." sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

"Sen Kızılderili kabile reisinin dünya siyaset tarihine giren açıklamalarını acaba 

okudun mu? Biz kabile devletinden daha da gerideyiz, adam bunun farkında değil. 

Gelenek, görenek, anayasa, adalet kaldı mı? Hayır. Keşke kabile devleti konumunda 

olsaydık, hiç değilse oturur tartışırdık. Devletin bütün çivilerini söktüler. Sen 

anayasayı ihlal eden, 'Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum.' diyen adamı 

yakında Yargıtay'a veya Anayasa Mahkemesine üye yapacaksın. Yalandan fikri 

iktidar olunmaz; önce dürüst, ahlaklı, herkesin düşüncesine saygılı olacaksınız. 18 

yıldır söylüyor, geldiğimiz noktada söylediklerinin tamamının yalan olduğu çıktı 

ortaya." 
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Meral Akşener, Özdağ ve Çıray’ın sözleri 
sonrası ilk kez konuştu 

 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerde Ümit Özdağ ve Aytun Çıray’ın yaptığı 
açıklamalarla ilgili “Çıray’ın hem de sayın Özdağ’ın ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum. 
Benim konuştuğum gruba katılmamasına saygı duydum. Ama sayın Turan’ın bugün büyük 
bir zevkle ortaya koyduğu düşünceler de benim için çok manidar oldu ve birden kendimi 
1998’lerde hissettim” dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Son günlerde Aytun Çıray ve Ümit Özdağ’ın açıklamalarıyla ilgili konuşan 
Akşener, parti içindeki farklı seslerin demokrasiyi güçlendirdiğini belirterek, Özdağ ve Çıray’ın 
açıklamalarına saygı duyduğunu söyledi. 

Akşener, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Buğra Kavuncu bugün Ümit Özdağ’ın iddialarını ve sizin deyiminizle imalarını 
ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor ve Özdağ’a dava açıyor. Dolayısı ile o süreci 
hepimiz göreceğiz. Fakat arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de Sayın Bülent 
Turan’ın ne konuştuğu önemlidir. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik, 
partimizin içinde de o demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalışıyor. Hepimiz ben 
de dahil otoriter sistemden geliyoruz. Hür iradeleriyle partimizde yönetimde 
milletvekilliği görevinde bulunan arkadaşlarımızın hür iradelerinin zenginlik kattığına 
inanıyorum.” 

“ÖZDAĞ VE ÇIRAY’IN AÇIKLAMALARINA SAYGI DUYDUM” 

“Ben Meral Akşener olarak DYP’nin Genel Başkan Yardımcılığını ve bakanlığını 
yaptığım dönemde DYP’den 43 milletvekilinin nasıl ayrıldığını ve bunun Türkiye’ye 
maliyetini iyi biliyorum. Ben hem sayın Çıray’ın hem de sayın Özdağ’ın ölçü kaçsa da 
fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamasına saygı duydum. 
Ama sayın Turan’ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceler de benim için 
çok manidar oldu ve birden kendimi 1997’lerde, 1998’lerde hissettim. Şimdi Bülent 
Turan’ın açıklamalarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz bu süreçleri.” 

“BİR SALDIRI OLACAĞINI BEKLİYORDUK” 

Akşener, “Bir operasyon mu var” sorusunu ise şöyle yanıtladı: 

“Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma 
şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuç çıkınca kış kışlığını her zaman yapacağını 
bekliyorduk da şimdi bakacağız duruma.” 
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Lozan vurgulu iki yeni Navtex 
Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni'nin Lozan 

Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" ifadeleri 

kullanıldı. 

 

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de bulunan adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde 

silahlandırmasına karşı iki yeni Navtex yayımladı. 

Yayımlanan iki yeni Navtex ile Yunanistan'ın 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde 

Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal ettiği ilan edildi. 
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Ali Ekber YILDIRIM 

21 Ekim 2020 

İklim değişikliği zeytinde üretimi 
azalttı, hasadı geciktirdi 
Kuraklık, aşırı sıcak, dolu, fırtına yıl boyunca zeytine ciddi zarar verdi. Hasat geçen 

yıla göre bir ay gecikmeli yapılıyor. Az sayıda üretici hasada başladı. Yaygın hasadın 

Kasım’da başlaması bekleniyor. 

Zeytin üretim bölgelerinde üretici, sanayici, ihracatçılarla, Ayvalık’tan Selim Kantarcı, 

Edremit’ten Murat Küçükçakır, Antakya’dan Yahya Kemal Nalçabasmaz, Gemlik 

Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 

Mehmet Sever ile görüştüm. 

Urla Zeytinler’de Levent-Güler Köstem’in kurduğu Zeytinyağı Müzesi’nin hemen 

yanında yer alan tesislerinde sezonun ilk zeytinlerinin sıkımına tanıklık ettik. Güler 

Köstem’den bilgiler aldık. 

Yaptığımız görüşmeler, izlenimlerim ışığında sezon öncesi zeytin ve zeytinyağındaki 

durum özetle şöyle: 

Üretimde yüzde 25-30 kayıp var 

1- Özellikle mayıs ayında zeytinin çiçeklenme döneminde yaşanan aşırı sıcak, uzun 

süre yağmur yağmaması ve kurak geçmesi, bölgesel dolu yağışları ve fırtına zeytin 

üretiminde bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 2530 oranında kayba 

neden olduğu ifade ediliyor. Geçen yıla göre zeytin üretimi en az yüzde 25 daha az 

olacak. 

2- Üretim az olacak, ama daldaki zeytinle ilgili de sorunlar var. Zeytinler genelde 

küçük kaldı. Çekirdek ete yapışmış. Yağ oranı düşük. Son yağmurlarla su almaya 

başladı. Yağlanması için bir süre beklemek gerekiyor. Zeytin Aralık-Ocak ayına kadar 

yağlanmaya devam ediyor. 
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3- Hasat geçen yıla göre yaklaşık 1 ay gecikmeli olacak. İklime bağlı olarak zeytinin 

tam olarak gelişmemesi, yağlanmaması nedeniyle hasat daha geç yapılacak. Şu 

anda bazı üreticiler hasat yapsa da yoğun olarak hasadın Kasım ayında yapılması 

bekleniyor. Hasadın gecikmesinin avantajı olduğu gibi riski de var. Hasat gecikince 

zeytin daha fazla yağlanacak ve verim artacak. Ancak hasat geciktikçe yaşanacak 

fırtına, dolu gibi iklimsel riskler artacak. Nitekim Ayvalık ve Akhisar’ın bir bölümünde 

hafta sonu yağan dolu zarara neden oldu. 

Rekolte tespitinde sorun var 

4- Türkiye’de birçok ürünün rekolte tespitinde sorun yaşanıyor. Bu yıl en çok fındık 

rekoltesi tartışıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı 2020 fındık 

rekoltesi siyasi krize bile neden oldu. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt rekolteyi 

eleştirdiği için Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edildi. Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi 

ile ilgili böyle bir krize neden olacak bir durum yok. Fakat, sağlıklı bir rekolte tespiti de 

yok. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin koordinatörlüğünde yapılan rekolte 

tespiti sektörde güven verici ve doğru tespit olarak kabul görmüyor. Rekolte tespit 

yöntemi tartışılıyor. Ayrıca, tespit edilen rekolteye Tarım ve Orman Bakanlığının 

masa başında müdahale ettiği iddia ediliyor. Bu nedenle her bölge kendi rekoltesini 

tespit etmeye çalışıyor. 

Marmarabirlik alım fiyatını açıkladı 

5- Marmarabirlik zeytin alım fiyatını açıkladı. Tavan fiyat 180 tane için 15 lira 50 

kuruş, taban fiyat 350 tane için 6 lira olarak açıklandı. Yağlık zeytinin kilogram fiyatı 

ise 5 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Bilmeyen okurlarımız için açıklayalım. 180 tane 

demek 1 kilo zeytinde 180 tane olması yani iri zeytin kastediliyor. 350 tane ise bir 

kiloda 350 adet zeytin olması demek yani küçük taneli zeytin. Marmarabirlik, 24 bin 

ortağından yapılan 74 bin ton rekolte beyanı kapsamında 51 bin ton alım yapmayı 

hedefliyor. Sofralık zeytin alımında kota uygulanacak. Yağlık zeytinde kota 

olmayacak. Alım için ayrılan toplam bütçe 400 milyon lira. Marmarabirlik yönetiminin 

ortaklarına bir de uyarısı var. İri daneli zeytinleri tüccara verip sadece ince daneyi 

kooperatife getirmeyin. Tüccar 240 kalibre zeytinin kilosunu 7-8 liradan alıyor. 

Marmarabirlik’in açıklamasında belli bölgelerde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle 

üreticinin mağdur olduğuna dikkat çekilerek, zeytin üreticisine dolu nedeniyle yüksek 

hasarlı zeytin için Ortak Yardımlaşma Fonu'ndan yağlık fiyatına ilaveten 75 kuruş 

destek verileceği, böylece dolu vuruğu siyah zeytinin alım fiyatının 5 lira 85 kuruş 

olacağı ifade edildi. 

Afrin ve Suriye’de üretim iyi 
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6- Zeytinyağı üreticisi, sanayicisi ve ihracatçısı sadece yurt içindeki zeytin ve 

zeytinyağını takip etmiyor. Suriye ve özellikle Afrin ve çevresindeki üretimi de 

yakından takip ediliyor. Çünkü bir kaç yıldır Afrin’den Türkiye'ye ciddi miktarda 

zeytinyağı getiriliyor. Suriye>de geçen sene üretim azdı. Bu sene daha yüksek. 

Suriye’nin 300 bin ton zeytinyağı üretimi olacağı, Türkiye’nin kontrolündeki Afrin ve 

çevresinde ise 60-70 bin ton zeytinyağı olacağı tahmin ediliyor. Bu yağın ne 

kadarının Türkiye’ye gireceği henüz bilinmiyor. Ancak içerdeki fiyatı ve piyasayı 

olumsuz etkileyeceği biliniyor. İhraç kaydıyla, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 

kapsamında gelen yağ 6 ayda ihraç edilmesi gerekiyor. Ancak, iç piyasada da 

satıldığı ifade ediliyor. 

Fiyat ve primde artış bekleniyor 

7- Üretimde yüzde 25 azalma, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının artacağı beklentisini 

artırıyor. Hasadın sınırlı miktarda başladığı son 10 günde geçen yıla göre zeytinyağı 

fiyatında bir yükselmenin olacağını gösteriyor. Antakya bölgesinde üreticide litresi 18 

lira olan yağ 20 liraya çıktı. Ayvalık’ta ise yemeklik yağ fiyatı litre başına 20 liradan 22 

liraya yükseldiği ifade ediliyor. Hasat yoğunlaşınca üretime bağlı olarak fiyat daha 

netleşecektir. 

8- Bu sene iyi haber, zeytin sineğinin fazla etkili olmaması ve zeytinyağı kalitesinin 

daha yüksek olması. 

9- Diğer ülkelere bakıldığında en büyük üretici İspanya’da zeytinyağı üretimin 

ortalamanın üzerinde 1.5 milyon ton seviyelerinde olması bekleniyor. Suriye ve 

Portekiz’de de üretim iyi. Fakat önemli üretici ülkelerden İtalya, Yunanistan ve 

Tunus’ta üretim geçen yıla göre daha düşük bekleniyor. İspanya’da devreden stoklar 

ve düşük fiyat politikası diğer üretici ülkeleri de olumsuz etkiliyor. 

10- Üretimdeki düşüş nedeniyle zor bir sezon yaşayacak olan üretici, zeytinyağında 3 

yıldır artırılmayan ve litre başına 80 kuruş olan destekleme priminin artırılmasını, 

geçen yıl ilk kez açıklanan 15 kuruşluk dane zeytin priminin de yine artırılmasını 

bekliyor. 

Özetle, iklimin etkisine bağlı olarak zor bir sezon olacağı beklenen zeytin ve 

zeytinyağında sezon öncesi üretici, sanayici, ihracatçı hemen herkes endişeli. Bu 

endişeleri giderecek üretimin devamlılığını sağlayacak destekleme politikalarının 

uygulanması gerekiyor. 

VERİLERLE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI 

 

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Tarım Ürünleri Piyasaları 
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Zeytinyağı Raporu verilerine göre, dünya zeytin üretim alanları yaklaşık 10 milyon 

hektar Zeytinyağı üretimi son 5 yılın ortalaması 3 milyon ton. İspanya, İtalya, 

Yunanistan, Türkiye, Tunus, Suriye, Fas, Portekiz zeytin üretiminde önemli ülkeler 

Dünya zeytinyağı üretiminin ortalama yüzde 70'ni Avrupa Birliği (AB) üretiyor 

Zeytinyağı üretiminin üçte biri yaklaşık 1 milyon tonu ihraç ediliyor. En önemli 

ihracatçı ülkeler İspanya, İtalya, Tunus ve Türkiye'dir. En fazla zeytinyağı ithal eden 

ülkeler ise sırasıyla ABD, AB, Brezilya ve Japonya'dır. Türkiye'nin 2019 verileri ile 

toplam zeytinlik alanı 8 milyon 792 bin dekardır. Zeytin ağacı varlığı 182 milyondur. 

Zeytin üretimi 1 milyon 525 bin tondur. Bu üretimin 415 bin tonu sofralık 1 milyon 100 

bin tonu yağ üretiminde değerlendiriliyor. Zeytinyağı üretimi 225 bin tondur. 

Zeytinyağı ihracatı son üç yıl ortalaması 50 bin tondur. İthalat ise 2018'e kadar yok 

denecek kadar azdı. Ancak Afrin'den getirilen zeytinyağı resmi rakamlarla 2019 

yılında 23 bin 401 tondur. Zeytinyağına son üç yıldır kilo başına 80 kuruş destekleme 

primi ödenirken, ilk kez 2019'da dane zeytine de kilo başına 15 kuruş destekleme 

primi ödenmesine karar verildi. 
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Alaattin AKTAŞ 

21 Ekim 2020 

“TÜİK 2021 TÜFE sepeti için 
pandemiyi dikkate almalı” 
✔ Pandemi vatandaşın tüketim alışkanlığını değiştirdi. Market alışverişi ile 

elektronik cihazın payında belirgin bir artış var. Buna karşılık seyahat ve bağlı 

olarak havayolu ulaşımı ile lokanta harcamalarının payı geriledi. 

✔ Tüketim eğilimindeki değişimi ortaya koyan çalışmayı yapan eski bürokrat 

Ercan Türkan, bu değişimin TÜFE'den olan yakınmaları daha da artırdığını ve 

bu yüzden 2021 TÜFE sepetini belirleme konusunda daha dikkatli olunması 

gerektiğini belirtti. 

Başlıktaki uyarıyı yapan eski bürokrat Ercan Türkan. Çok uzun süredir Ercan Türkan 

Tüketim Endeksi’ni (ette) hazırlayan, yıllarını DPT’ye, BDDK’ya ve son olarak Merkez 

Bankası’na vermiş olan değerli dostum dün pandeminin vatandaşın tüketim 

tercihlerindeki değişimiyle ilgili yeni çalışmasını paylaştı. 

Ercan Türkan’ın “Pandemi döneminde hanehalkı tüketim tercihlerindeki değişimler ve 

bu değişimlerin fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri” adlı çalışmasında TÜİK’e de 

önemli bir uyarı var. Türkan, TÜFE’de 2021 ağırlıkları belirlenirken pandemi etkisinin 

dikkate alınması gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu konuya diğer başlık altında detaylı 

olarak eğileceğiz; ama önce gelin pandemi döneminde vatandaşın tüketim 

harcamaları nasıl değişiklik göstermiş, ona bakalım... 

Gıda ve elektronik öne çıktı 

Ercan Türkan’ın son üç yılın ilk 41 haftalık dönemde gerçekleşen kartlı alışverişlerden 

yola çıkarak derlediği veriler bu yıl iki alandaki harcamaların hızla artış gösterdiğini 

ortaya koyuyor. 

Birinci sırada zaten tüketimde en çok paya sahip olan gıda geliyor. Geçen yılın ilk 41 

haftasında market ve çeşitli gıdanın toplam kartlı harcamada yüzde 25.06 olan payı 

bu yıl aynı dönemde yüzde 29.12’ye yükseldi. İnsanlar sokağa daha az çıkabildi, 
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dönem dönem sokağa çıkma yasakları uygulandı, bu yüzden biraz da stok yapıldı ve 

market harcamaları arttı. Şöyle de denilebilir; diğer harcamaların payı azaldığı için 

market harcamalarının payı yükseldi. 

Elektronik ve beyaz eşya harcamalarının payında da, bu grubun toplamdaki ağırlığı 

dikkate alınırsa, çok hızlı bir artış yaşandı. Bu harcama grubundaki 2.72 puanlık artış, 

insanların evden çıkamadıkları dönemde yeni televizyon almalarıyla, uzaktan eğitim 

dolayısıyla yeni bilgisayar ya da tablet alınmak durumunda kalınmasıyla açıklanıyor. 

Bu harcama gruplarında artış olurken seyahat adeta çakıldı; bağlı olarak havayolu 

ulaşımı da. 

Lokantalar bir süre kapalı kaldı. Sonrasında da eski müşteri potansiyeli bir türlü 

oluşmadı. Bu yüzden lokantalar için yapılan harcamanın payı da bir puana yakın 

düştü. 

 

"2020 İÇİN BELİRLENEN AĞIRLIK SETİ TARTIŞMALI HALE GELDİ" 

 

TÜİK’in bir önceki yıl yaptığı hanehalkı bütçe anketleri yoluyla belirlediği TÜFE 

ağırlıklarını yılbaşında uygulamaya koyduğunu hatırlatan Ercan Türkan, pandemi 

yüzünden bu yılın ağırlık setinin tartışmalı hale geldiğini vurguladı. Türkan şöyle 
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devam etti: 

 

"TÜKETİCİ YAKINMAKTA HAKLI" 

 

"Ekonomik koşulların anormalleştiği dönemlerde yıllık belirlenen ağırlık setlerinin 

temsil kabiliyetinin sorgulanması da önemlidir. Nitekim, anormal bir gelişme olarak 

pandemi döneminde harcama tercihlerindeki değişim, 2020 yılı için belirlenen ağırlık 

setini tartışmalı hale getirmiştir. Hissedilen enflasyonun daha yüksek olduğuna 

yönelik tüketici serzenişlerine bir de bu pencereden bakılmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

 

TÜİK tarafından 2019 yılı anketleri ile belirlenen ve 2020 yılı başından itibaren 

uygulanan mal ve hizmet ağırlık setinin anormal koşullar altında temsil gücünü 

kaybetmesi, hanehalkı tarafından hissedilen enflasyonun çok daha yüksek olduğuna 

ilişkin pandemi dönemindeki şikayetleri haklı çıkarmaktadır. Bu hanehalkının gerçek 

harcama sepeti ve sepet ağırlıklarının, TÜİK tarafından belirlenen cari sepet ve 

ağırlık setinden farklı olduğu yönündeki eleştirilerin ötesinde bir durumdur. 

Pandemide biraz da zorunlu olarak ortaya çıkan yeni tercih yapısı, hissedilen 

enflasyonu daha da ağırlaştırmaktadır.” 

 

"TÜİK YENİ DURUMU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALI" 

 

Ercan Türkan, tüketim eğiliminde bu yıl zaman zaman yaşanan hızlı oynaklığın 2021 

sepetini çok önemli hale getirdiğini belirtti. Türkan bu konuda özet olarak şu görüşleri 

dile getirdi: 

 

"Bir diğer tartışma boyutu, pandemi koşullarında 2020 yılında yapılan hanehalkı 

bütçe anketlerinde belirlenecek olan ağırlık setinin, 2021 yılı için temsil açısından ne 

derece doğru bir seçim olacağı ile ilgilidir. Umalım ki TÜİK 2021 yılı için ağırlık setini 

belirlerken, pandeminin yarattığı kalıcı ve geçici etkileri dikkate alan düzeltici bir 

çalışma yapsın.” 
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Abdulkadir Selvi 

Enver Altaylı’nın ‘Sokağa dökülün’ 
sözü neyin şifresi 

21 Ekim 2020 

Ümit Özdağ’ın CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında Buğra 

Kavuncu hakkındaki FETÖ suçlaması gündem oluşturdu ama Enver 

Altaylı hakkında anlattıkları da çok önemliydi. 

İYİ Parti’nin kuruluşundan önce Enver Altaylı’nın kendisine geldiğini, “Partiyi 

kapatacaklar” dediğini, kendisinin, “Bu parti kurulacak, partiyi kimse 

kapatmayacak. Seçime gireceğiz ve seçimden de başarılı bir şekilde 

çıkacağız” karşılığını vermesi üzerine “Parti kurmayın sokağa dökülün” dediğini 

anlattı. Bu söz çok önemli. Çünkü bu söz CIA’in desteklediği darbelerin şifresini 

veriyor. Enver Altaylı, CIA destekli 27 Mayıs ve 12 Mart modellerini öneriyor. 

Türkiye’de derin devletin ne olduğunu en iyi bilen insanlardan birisi Ümit Özdağ. 

ASAM Başkanlığı’nı yapmış. Babası Muzaffer Özdağ, bir darbeci. 27 Mayıs’ın en 

genç subayı. 27 Mayıs sabahı darbenin lideri Cemal Gürsel’i İzmir’den getiren kişi. 

Daha sonra Türkeş’le birlikte tasfiye olan 14’lerden. 

 

ENVER ALTAYLI-RUZİ NAZAR İLİŞKİSİ 

Ümit Özdağ, Enver Altaylı’yı 4 yaşından beri tanıdığını söylüyor. Enver Altaylı’nın 

ne olduğunu en iyi bilenlerden. Onu CIA adına Türkiye’de görev yapan Ruzi Nazar’ın 

yetiştirdiği çok iyi bilinir. 27 Mayıs ve 12 Mart sırasında CIA’in Türkiye istasyon 

şefliğinde önemli bir ajandı Ruzi Nazar. O dönemde MİT’e girmesini sağladığı Enver 

Altaylı ile Fuat Doğu için “en parlak iki talebem” dediği söylenir. Fuat Doğu, MİT 

Müsteşarı olduğu dönemde 12 Mart’ı yapan ekibin içindeydi. 

Bu kadar kapsamlı girişi neden yaptım? 

Çünkü Ruzi Nazar’ın yetiştirmesi olarak Enver Altaylı da bu darbe süreçlerinde yer 

almıştı. 27 Mayıs’a ve 12 Mart’a giden süreci CIA ile birlikte sokak hareketleri ile 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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başarmışlardı. Demem o ki Enver Altaylı, Ümit Özdağ’a “Sokağa dökülün” derken 

geçmişte bunun pratiklerini yapmış bir istihbaratçıydı. 

 

FETÖ’YE DE ‘SOKAĞA DÖKÜLÜN’ DEMİŞ 

Askeri-siyasi casusluk ve FETÖ terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde olan Enver 

Altaylı hakkında düzenlenen iddianameye göre, Altaylı’nın “Sokağa 

dökülün” önerisini FETÖ’ye de götürdüğü anlaşılıyor. Enver Altaylı, 17 Ağustos 

2017 tarihli tutanağa göre FETÖ’nün Amerikan kongresiyle ilişkilerini sağlayan Bilal 

Ekşili ile ABD’deki görüşmesi sırasında, Türkiye’de tüm muhalif güçlerle birlikte 

hareket edilerek halkın sokaklara indirilmesini öneriyor. 

 

CIA’E DARBE RAPORU HAZIRLAMIŞ 

Enver Altaylı hakkındaki iddianameyi dikkatli bir şekilde incelediğimizde MİT ve 

CIA’de çalışmış olan Enver Altaylı’nın 15 Temmuz’dan sonra CIA’e 18 Şubat 2016 

tarihinde Türkiye’de bir askeri darbe ortamının hazırlanmasına yönelik rapor 

hazırladığı tespit edildi. 

 

ALTAYLI NEDEN YARGILANIYOR? 

Ümit Özdağ’ın her cümlesinin üzerinde durularak analiz edilmesi 

gerekiyor. Özdağ, Enver Altaylı’nın neden hapiste olduğunu anlatırken “FETÖ’cü 

MİT mensuplarını FETÖ’cü olan damadıyla birlikte kaçırmaktan dolayı 

girdiler” diyor. Böylece Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz’ın, 

MİT’çi Mehmet Barıner’in ABD’ye kaçırılma operasyonunda görev almasındaki asıl 

sebebin FETÖ bağlantısı olduğunu görmemizi sağlıyor. Enver Altaylı, damadıyla 

birlikte ABD’deki Halkbank davasında Türkiye aleyhine tanıklık yapması için eski MİT 

mensubu Mehmet Barıner’i yurtdışına kaçırırken MİT ve Jandarma’nın ortak 

operasyonuyla yakalanmıştı. Mehmet Barıner, MİT’te görev yaptığı dönemde İran 

masasında çalışmış, Rıza Zarrab’ı izlemiş bir istihbaratçıydı. Zarrab davasında 

FETÖ’cü polis Hüseyin Korkmaz gibi Türkiye aleyhine tanıklık yapacaktı. Bu Enver 

Altaylı değil miydi Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığı iddiasını dilinden düşürmeyen... 

 

ÖZDAĞ İLE AKŞENER NE KONUŞTULAR 

Ümit Özdağ, FETÖ’cülükle suçladığı Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti’ye geliş 

sürecinde Meral Akşener’i “Bu FETÖ’cü” diye uyardığını anlattı. Bunun 

üzerine Akşener’in “İki devlet görevlisiyle görüştüğünü, devlet görevlilerinin 

Buğra’yla ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediklerini” aktardı. Bu 

görüşme doğru. İYİ Parti kaynakları, Ümit Özdağ’ın “Çok yüksek” dediği iki devlet 

görevlisinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan 
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Fidan olduğunu söylediler. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle 

benim Akar ve Fidan’a sorma imkânım olmadı. 

 

ÖZDAĞ-AKŞENER DİYALOĞU 

Ümit Özdağ, Meral Akşener’e gidip Buğra Kavuncu hakkında, “Bu FETÖ’cü. Hem 

dayısı hem kendisi FETÖ’cü” diyor. Akşener, “Nereden öğrendin FETÖ’cü 

olduğunu” diye soruyor. Özdağ, “Hem MİT’ten, hem Genelkurmay’dan 

öğrendim” diye yanıt veriyor. Akşener bunun üzerine partiye kayıtlı sabit telefon 

hattından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a 

ulaşıyor. Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna dair bir bilgi olup olmadığını 

soruyor. Akşener bir ya da en fazla iki gün sonra Ümit Özdağ’ı davet ediyor. “İki 

tarafa da sordum. ‘Hayır. Bizde böyle bir kayıt yok’ dediler” diyor. Özdağ, canı 

sıkkın bir şekilde, “Ha öyle mi, memnun oldum” deyip görüşmeden ayrılıyor. Ama 

belli ki ikna olmamış. 

 

ÖZDAĞ İHRAÇ EDİLECEK Mİ? 

Ümit Özdağ’ın artık gemileri yaktığı anlaşılıyor. Özdağ, vuruşarak çekilme stratejisini 

uyguluyor. Peki İYİ Parti Özdağ’ı ihraç edecek mi? Disiplin sürecinin hemen 

başlatılması görüşünde olanlar vardı. Ancak Akşener’in, Buğra Kavuncu’nun suç 

duyurusu üzerine, “Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle itham etti ama 

delil sunamadı” demek için beklemeyi tercih edeceği anlaşılıyor. 

İYİ Parti’nin Ümit Özdağ’ı gözden çıkardığı anlaşılıyor. Ama Buğra 

Kavuncu hakkındaki iddiaların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. 
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Orta gelir tuzağı ve yoksulluk 
Esfender KORKMAZ 

 
21 Ekim 2020 

Ekmek askıda, aynı zamanda yoksulluğun da son kerteye geldiğini gösteriyor.  

Pandemi bu sene tüm Dünyada GSYH'da daralma yarattı. Fert başına gelir düştü. 
Aynı pandemi, Türkiye'de ise zaten var olan sorunların tuzu-biberi oldu. 

İMF, 2020 yılında küresel ekonominin yüzde -4,9, Türkiye'nin ise yüzde -5 oranında 
daralacağını tahmin ediyor. Türkiye için diğer tahminler Moody's -5, Dünya Bankası -
3,8'dir. 

GSYH'nın yüzde 5 daralması tek başına sorun değil… GSYH 2001 yılında yüzde 6 
daraldı ertesi yıl yüzde 6.4  büyüdü. 2009 yılında yüzde 4,7 daraldı ertesi yıl yüzde 
8,5 büyüdü.   

Bu defa farklı… 20 yılın birikmiş sorunları, güven sorunu, TL'nin aşırı değer kaybı, 
sanayisizleşme, işsizlik, enflasyon, son üç yılda siyasi ve hukuki altyapının bozulması 
nedeni ile dibe vurdu.   

Birikmiş ekonomik sorunlarla pandemi üst üste geldi… Sonuç; orta gelir tuzağı ve 
yoksulluk. 

Orta gelir tuzağı dolar cinsinden aynı düzeyde fert başına GSYH'da uzun yıllar 
takılmadır. Türkiye de 2006 yılında fert başına GSYH 7 961 dolardı, 2013 yılında 12 
488 dolara çıktı, 2020 yılında 7720 dolar bekleniyor. 14 senedir ortalama 10 000 
dolar sınırındadır. 

Geçmişte de Türkiye, Güney Kore, Yunanistan gibi ülkelerle aynı fert başına GSYH 
düzeyinde başladığı yarışmayı orta gelir tuzağına takıldığı için kaybetmişti. 

Felipe, Abdon ve Kumar (Felipe, Jesus, Arnelyn Abdon ve Utsav Kumar'ın  
"Tracking the Middle-income-2012''  tarihli bu konudaki araştırmalarında, Türkiye'nin 
de  içerisinde bulunduğu ülkelerde orta gelir grubunda kalma sürelerini ve büyüme 
hızlarını tespit etmişler.  

Düşük orta gelirli düzeyde kalma süresi Çin H. Cumhuriyeti'nde 17 yıl iken, 
Bulgaristan ve Türkiye'de 50 senenin üstünde güven sorunu, TL'nin aşırı değer kaybı, 
sanayisizleşme, işsizlik, enflasyon Türkiye, düşük orta gelir düzeyine 1955'te ulaşmış 
ve ancak 50 yıl sonra, 2005'ten sonra yüksek orta gelir düzeyini yakalayabilmiştir. 
Türkiye'nin orta gelir bandı içindeki serüveni göreceli olarak en uzun süre almış olan 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esfender-korkmaz-18022y.htm
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üç ülkeden (Bulgaristan ve Kosta Rika ile birlikte) birisidir ve dolayısıyla orta gelir 
tuzağına sıkışmış tipik bir  ülke görünümünü sergilemektedir. 

Orta gelir tuzağına, ekonomilerde iç dinamiklerin dinamizmini kaybetmesi olarak 
bakabiliriz. Orta gelir tuzağına düşen ülkelerde, tasarruf ve yatırım düzeyi düşük kalır. 
Faktör verimliliği düşük kalır. İşsizlik artar, talep artışı zayıf kalır. GSYH büyüme 
düşük kalır.  

Orta gelir tuzağı bir anlamda dünya da fert başına gelir artarken bu yarışta 
kaybetmek ve göreceli olarak yoksullaşmak demektir. 

Mamafih,  DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan "Türkiye'de Gelir 
Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu'na göre, Türkiye'de 16 milyon kişi yoksuldur…  18 
milyon kişi ise yoksulluk riski ile karşı karşıyadır. 

Yoksulluğu artıran bir sorunda, enflasyon için ücret ve maaşlara ortalama TÜFE 
kadar düzeltme yapılmasıdır. Gerçekte işçi ve memurun geçinmesi içinde yüksek yer 
tutan ve fiyatları daha çok artan gıda ve ev harcamaları daha fazladır. Bu nedenle işçi 
ve memurun satınalma gücü düştü  ve yoksullaştılar.  

Diğer bir sorun, TL'nin aşırı değer kaybetmesidir. TL'nin aşırı değer kaybından dolayı 
hem enflasyon arttı hem ithal malların fiyatı arttı ve dolayısıyla halkın satın alma gücü 
düştü. Yani  TL'nin aşırı değer kaybı topyekün yoksullaşma getirdi. 

Bunlar yetmiyor … Bütün Dünya Türkiye'yi sömürdü …     

2003 - 2020 (Ağustos) döneminde Türkiye'ye giren net yabancı sermaye; 

*  Doğrudan yabancı yatırım; 119,0 milyar dolar,  
*  Gayrimenkul alımı; 55,5 milyar dolar,              
*  Portföy yatırımları; 165,1 milyar dolar, 
*  Toplam net giriş; 339,6 milyar dolardır.  
İngilizler ve Almanların çoğu konutlarını sattı… Suudiler satıyor. Portföy yatırımları 
çıkıyor. Yani bu 339,6 milyar doların üçte ikisi kalıcı değil. Üstelik karlarını alıp 
çıkacaklar. Buna karşılık aynı dönemde;  

Dış ticaret açığı ve cari açık ; 

*  Dış ticaret açığı; 833,4 milyar dolar;   

*  Cari açık 580 milyar dolardır. 

Bunlar kaynak çıkışı ve kalıcı olarak kaynak kaybıdır. 

Güven ve hukuk sorunu nedeni ile,  yurt dışında şirket satın alma veya yatırım 
gerekçesi ile tasarruflar da yurt dışına gitti. 

Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmesi ve yoksullaşması için planlama 
yapılsaydı bu kadar etkili olamazdı. 
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İbrahim Kahveci 

Kaç Lira? 

Evet, kaç lira? Yani satmaya çalıştığınız ‘değerlerin’ karşılığı kaç lira? Yoksa fiyat TL 

üzerinden değil miydi? 

Tıpkı köprüler, yollar, şehir hastaneleri müteahhitlerine olduğu gibi, fiyatlar dolar 

üzerinden mi belirleniyor? 

Acaba ikili pazar mı var? 

Altta dava satılıyor ama Lira ile 

Üstte ise ihaleler dönüyor ama Amerikan Doları ile. 

İyi ama iktisat bilimi zaten kötü para iyi parayı kovar demişti. Kötü para piyasada 

kaldığına göre; iyi para kime gitti? 

Bakınız; 

Sosyal medya üzerinden yayınlanan “Sen Kimsin?” tanıtımının altındaki yorumlara 

kısaca baktım. Öyle cevaplar var ki; insanın ruhu dayanmaz. 

Dostum dostum 

Güzel dostum 

Bu ne beter çizgidir bu 

Bu ne çıldırtan denge 

Yaprak döker bir yanımız 

Bir yanımız bahar bahçe 

Evet, şimdi Vatandaşların kim olduğuna bakalım: 
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Ben 4 çocuk babası Seyyar satıcı Hacı Oruç. Bir Ramazan günü eve geldim; eşim 

evde yemek yapacak hiçbir şey olmadığından iftar hazırlayamadığını söyledi. Yan 

odaya geçip kendimi astım. Sen kimsin? 

Ben ölümünün üstü örtülen, delilleri karartılan, unutturulmaya çalışılan kadınlarım; 

Rabia Naz, Nadira Kadirova, İpek Er ve daha binlercesiyim... 

1 yıl önce kesinleşmiş cezası olmasına rağmen serbest dolaşan Mehmet Kaplan 

tarafından 13 Ağustos’ta kemerle dövülüp intihar süsü verilip 4. kattan atılarak 

öldürülen Duygu Delen’im 

Okul kıyafeti yok diye derse alınmayan oğluma, işsiz olduğum için okul kıyafeti 

alamayan ve kendimi asan İsmail Devrim’im!. 

Ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar’ım. 

Ben,atanamadığı için cebindeki 6 Lira ile intihar eden genç öğretmen adayı İbrahim 

Yeşilbağ’ım. 

Atamasını yapmadığınız için inşaatta çalışmak zorunda kalıp pres makinesinde 

sıkışarak can veren genç öğretmen Hasan Songur’um 

Ben, işsizliğe daha fazla dayanamayıp akaryakıt istasyonuna telefonumu emanet 

bırakıp, 10 liralık veresiye benzin ile boş arazide sessiz sedasız kendimi yakan 25 

yaşında ki Nail Yılmaz’ım! 

*** 

Bir tarafta günahlar 

Diğer tarafta günahkarlar 

Hepsi iç içe geçmiş ama hepsi tertemiz. Çünkü suçları birbirine atarak aklanıyorlar. 

Savunmaya bakın: Eskiden de günah yok muydu? Eskiden de günahkar yok muydu? 

Zaten “Sen Kimsin” diye sorarken de eskiden neydin diye atalarını sormuyor muyuz? 

İyi ama her işi eski ile, geçmiş ile halletmiyoruz. Duygusallığa gelince geçmişe bak 

diyoruz ama iş paraya gelince geleceği bile satıp yiyebiliyoruz. 

Hazine garantilerimizin hepsi 5-10 müteahhide geleceği satarak sağlamış olduk. 

Olsun; onlar taban değil. 

Taban dava; 

tavan para... 
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Hoca diyor ya: Satmayacağum, satmayacağum... Limon satacağum ama din 

satmayacağum. 

“Hocam Limon kaç lira?” 

Sıkmak için gerekiyor da... 

*** 

MERKEZ FAİZ ARTIRIR MI? DOLAR DÜŞER Mİ? BORSA DURUR MU? ÜRETİM 

OLUR MU? 

Aslında hepsi bir başlık konusu ama tek kelime ile de bu başlıkların altı doldurulabilir. 

Bu başlıkların altını dolduracak tek bir bilgi yeri var o da en başımız. Hepsini o bilir ve 

hepsinin ne olacağına orası karar verebilir. 

Gerisi sadece bütünün bir parçası. 
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21 Ekim 2020, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Amerika da Rusya da Türkiye’nin 
ağırlık kazanmasını dikkatle 
izliyorlar 
 

Sanki birileri Soğuk Savaş yıllarını özledi... Ancak yeni bir Soğuk Savaş 

patlayacaksa, bu iki devletli değil üç devletli olacak. Artık devrede Amerika 

ile Rusya'nın yanında bir de Çin var... Ama daha ilgi çekici olan Dağlık 

Karabağ ihtilafı dolayısıyla, Türkiye'nin süper güçler dengesinde yerini almış 

olmasıdır. 

 

Pompeo'nun daveti 

Aslında ilgi çekici gelişmeler var gündemde... Mesela ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab 

Mnatsakanyan'ı Washington'a davet etmiş. Bu iki bakan Pompeo'nun davetini kabul 

etmişler. Buna göre Pompeo'nun önce Bayramov ile bir araya geleceği, sonrasında 

Mnatsakanyan'ı ağırlayacağı öne sürülüyormuş. 

 

Ermenilerin yanında 

Bu sinir bozucu bir gelişme... Çünkü Amerika Dağlık Karabağ sorununu çözmek 

üzere oluşturulan Minsk Grubu'nun üç başkanından biri ama 1992'den beri bu soruna 

hiçbir çözüm üretilmedi. Yani şimdi ne yapacak ki Amerika? Olsa olsa Ermenilerin 

daha fazla ezilmemeleri için herhalde Azerbaycan'a baskı yapmayı planlıyorlardır. 

Birkaç gün önce Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini 

savunabilmesini umduklarını" açıklamıştı. 

 

Rusya da izliyor 

Bu arada iki ülke arasındaki ateşkesi iki kez gerçekleştiren Rusya'nın da, 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/soguk-savas
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rusya
https://www.sabah.com.tr/haberleri/daglik-karabag
https://www.sabah.com.tr/haberleri/daglik-karabag
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Ermenistan'ın bu ateşkesleri ihlal etmesini sadece seyretmesini hayretle izlemiyor 

muyuz? Bazılarına göreyse, Rusya'yı bu konuda kararsızlığa iten durum, Türkiye'nin 

devreye girmesinden kaynaklanıyormuş. Bu konuda Rus basınında, Türkiye'nin, eski 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında Rusya'nın etkisine karşı meydan 

okuma girişimlerine dikkat çekiliyor 

 

Türkiye'nin rolü 

Izvestia gazetesi ise Türkiye'den bir siyaset uzmanının şu görüşüne yer 

veriyor: "Karabağ çatışmasının sonucu, Türkiye'nin jeopolitik etkisini 

sağlamlaştırıp sağlamlaştıramayacağını ve Rusya'nın bölgedeki rakibi 

haline gelip gelemeyeceğini belirleyecek." Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı 

Pompeo da, WBS radyosuna verdiği demeçte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği 

desteği eleştirirken, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak 

mevcut riski ve Dağlık Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini iddia etmişti. 
 


