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860’da Agah Efendi ve Şinasi tarafın-
dan ilk özel gazete çıkarıldı. Basında 
sansür o yıllarda da var idi.

BASIN DÖRDÜNCÜ GÜÇ

Sosyologlar, devletin oluşturulmasında 
iktidar, din, silah ve basından oluşan dört 
önemli güç olduğunu söylerler. Bir diğer 
görüşte de, yasama, yürütme, yargıdan 
sonra dördüncü olarak basın gücü yer alır. 
Ülkemizde devletin devamlılığı için 27 Mayıs 
İhtilali dahil bu dört güç, çeşitli dönemlerde 
kullanıldı. Deneme-yanılmalarla da olsa, 
vatandaş sağcı-solcu taraflara da bölünse 
devletin her döneminde gerekli olan dört 
güçten biri erkliğini göstermiştir. Ancak ba-
sın gücü, her dönem kullanıldığı için en çok 
darbe alan o olmuştur. Örneğin; Osmanlı 
döneminde padişahı değil eleştirmek onu 
ima eden sözler kullanmak dahi suç idi. 
Padişah, Yıldız Sarayı’nda oturduğu için o 
dönemlerde gazetelerde “yıldız” kelimesi-
nin geçmesi dahi suç idi. Padişahın burnu 
uzun diye gazetelerde “burun” kelimesi de 
kullanılmaz, padişaha hakaret olarak kabul 
edilebilirdi. Fakat usta gazeteciler öyle 
kalem oynatırdı ki, suça zemin yaratmadan 
bir benzetimle konuyu anlatırlardı...

TİRAJ DÜŞÜKLÜĞÜ VE NEDENLERİ

Bugünün medya gerçeğine baktığımız 
zaman, tirajın önemli bir etken olduğunu 
görürüz. Gazete tirajları bir hayli düşük. 
Bunun nedeninin gazete patronlarının 
birçoğunun hükümetten yana görüşte 
olmalarından kaynaklandığını tartışmaya 
açabiliriz. Eleştirel ve sansasyonel haberler 
yapamayan bu gazeteler, haliyle okuyucuda 
ilgiyi azalttı. Üstelik sözünü ettiğimiz yanlı 
gazetelerin hepsi aynı başlıklarla çıkıyor. 
Buna bir de iletişim çağının getirmiş olduğu 
hızlı bilgi alma kaynaklarını eklersek yazılı 
basın adına oldukça hazin bir durumla karşı 
karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bir de köşe yazarları konusu var… Daha 
çok belli bir ideolojiye hizmet vermek 
maksadıyla yazılarını kaleme alan yazarlar, 
sadece belli kitlelere hitap edebiliyorlar. 
O kitlelerin dışında farklı bir okur grubuna 
hitap edemiyorlar. İşte bu ve benzer neden-
leri yan yana koyduğunuz zaman yukarıda 
sözünü ettiğimiz tablo, gün gibi ortaya 
çıkmış oluyor.

GAZETELERİN İÇERİKLERİ

Gazetelerin tümünün başlık ve künyele-
rinde yayın türlerinin siyasi mi, aktüel mi, 
ekonomi mi olduğu belirtilir. Günümüzün 
genç köşe yazarlarının genelde yazılarını 
siyasi ağırlıklı ve kendi görüşleri doğrultu-
sunda hazırladıkları gözleniyor. Esasında 
köşe yazarlarının, çalıştıkları gazete içerik-
lerinin dışında hareket etmemeleri gerekir. 
Eğer içerik dışında görüş yazacaklar ise, 
kendilerine yakın başka bir gazete bulmak 
zorundadırlar.

Böylece okuyucu, taraflı yazılardan kaçar 
hale gelmiş bu nedenle trajlar da düşmeye 
başlamıştır.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Sivil toplum kuruluşları da sanki aldıkları 
bir gizli emir varmış gibi; gazeteleri okuma-
makta adeta direnç gösteriyorlar. Aldıkları 
gazeteler ise kendilerine yakın buldukları 
yayın grubunun neredeyse tamamı oluyor. 
Örneğin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), kendilerini yakından ilgilendirdiği 
halde ekonomi gazetelerini okumayarak il-
ginç bir tavır sergiliyor. Gazete almak yerine 
bazı kupür gazetelerden haber aldıklarını 
ifade ediyorlar. Oysa ekonomi gazeteleri 
kupür gazetelerine haber göndermemekte-
dir. Ayrıca illerdeki sivil toplum örgütleri de 
gazete almayarak medyanın işlevini zayıfla-
tacaklarına inanıyorlar. Tüm bu girişimlere 
karşı gazetelere karşı tavırlarını düzelt-
meyenler, zamanı gelince tavır aldıkları o 
gazetelerden 

B
aşlığa bakarak bir kehanette 
bulunacağımı zannetmeyin. Gü-
nümüzün sosyal medyasının hızlı 
yükselişi ve kapsayıcılığı karşısın-

da geleneksel gazetecilik ve haberciliğin 
durumuna ilişkin bazı tespitlerimi payla-
şacağım.

Medya okuryazarlığı kısa sürede sosyal 
medya okuryazarlığına dönüştü. Sanal 
âleme yabancı olan ya da girmemek-
te direnenler büyük ölçüde bu sürecin 
dışında kaldılar. Twitter köşe yazarlığı 
türedi adeta. Bu yazarlar sadece 140 
karakter ile değil yazılarını resim formatına 
getirerek, önemli cümle ya da paragrafları 
büyüterek, renklendirerek okuyucunun 
dikkatini çekmeyi başardılar. Birçok twit-
ter hesaplarının takipçi sayısı gazetelerin 
çoğunun günlük tirajından daha fazla. 
Durum böyle olunca gazetenin öneminin 
giderek azaldığına tanık oluyoruz.

İstanbul’dan Çeşme’ye gelen sevgili 
dostum Nebil İlseven bu yazıyı kaleme 
almadan önce İzmir Ekonomi Üniversite-
si’ne ziyaretime geldi. Son derece verimli 
bir sohbetin ardından www.nediyor.com 
sitesinden haberdar olup olmadığımı 
sordu. Duyduğumu ama siteyi hiç ziyaret 
etmediğimi söyledim. Site bir tür twitter 
gazetesi adeta. Sosyal medyada yer 
alan haberleri toplama, değerlendirme, 
filtreleme ve ön plana çıkan olaylara 
ilişkin olarak kimin ne zaman ne dediğini 
görebilmenize yarayan son derece aktif 
ve güncel bir site. Giriş yaparak kendi 
hesabınızı oluşturma ve adeta ilgi alanla-
rınızı dikkate alarak kendi gazetenizi sanal 
âlemde tasarlayarak haberlere anında 
erişebilmenizi sağlayan bir internet sitesi. 
Yani tam üstünüze göre olan terzi işi bir 
site oluşturuyorsunuz. Bu sitelere benzer 
türde siteleri araştırdığımda www.the-
buzz.com ve www.theplazz.com sitelerin 
de dikkatimi çektiğini ifade etmeliyim.  

Yaşanan bu gelişmeler karşısında 
masaüstü bilgisayarların hatta dizüstü 
bilgisayarların bile yakın zamanda tarihe 
karışacağını söylemek sanırım abartı 
olmaz. Taşıma kolaylığını tercih edenler 
tablet bilgisayarları da bir süre sonra terk 
edecek desek çok mu ileri gitmiş olu-
ruz? Artık herkes ve her şey zahmetsiz 
taşınabilen, kolayca erişilen ve her şeyi 
bir şeyde toplayan araçlara yani mobil 
telefonlara doğru hızla yol alıyor. Twitlerin 
neredeyse %60’tan fazlası mobil telefon-
lardan gönderiliyor. Fotoğraflar, videolar 
yine mobil telefonlarda, banka hesapları, 
kullanımı giderek azalan e-posta ve daha 
nice uygulamalar bugün mobil telefonda 
toplanmış durumda. 

Peki televizyon? Giderek daha az 
seyirciyi cezbeden bir araç haline geliyor. 
Televizyon kanallarının geleceği de risk 
altında. Çağı yakalamak, izleyiciyi farklı 
yollarla cezbetmek için onların da yapma-
ları gereken çok şey var.

İnsanlar artık kendilerine dayatılan şey-
lere tepki duyuyorlar, habere, bilgiye öz-
gürce erişmek istiyorlar. Hiç gitmedikleri, 
belki de asla gidemeyecekleri, göremeye-
cekleri ülkelerde yaşayan insanlarla yine 
internet üzerinden iletişim kurabiliyorlar, 
görüntülü haberleşebiliyorlar.

Yine twitter’a dönecek olursak bu araç 
üzerinden ders vermek bile mümkün. 
Twitter takipçilerim muhtemelen hatırlaya-
caktır, TwitAkademi olarak İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi 
twitter üzerinden ders vermiştik.

Sözü fazla uzatmaya gerek yok, bugün 
sosyal medyaya habercilik bağlamında 
olan talebin artması basının güvenilir 
basın olup olmamasından geçiyor. Gerçi 
bu çerçevede yayınlanan birçok asılsız 
haber ya da yorumu dikkate alacak olur-
sak aynı güven sorununun sosyal medya 
için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
bağlamda önemli olan şey seçici olmak, 
farklı görüş ve yorumları güvenilir, doğru 
kaynaklardan izlemektir.

Bir diğer önemli husus ise günümüz 
insanının zamanını çalmanın, diğer bir 
ifadeyle boşa geçirme girişimlerinin 
sonuçsuz kalacağı hatta tepki doğura-
cağıdır. Gereksiz mesaj ya da mesajlarla 
insanların zamanını çalmak, saçma sapan 
yorum ve haberleri yaymak türünden 
girişimlerin de hedefine ulaşmayacağı 
aşikâr. İnsanların zaman kullanımına saygı 
göstermek, iyi bir iletişim dili kullanmak, 
kafa karıştırmadan konuyu kısa ve öz bir 
şekilde anlatabilmek önemlidir.

Bugün sanal âlemin ya da sosyal med-
yanın dışında kalan çok değerli düşünür-
ler, filozoflar ve bilim adamlarımız var. De-
neyimleri, sezgileri ve öngörüleri ile bizlere 
ve geleceğe ışık tutacak nitelikli insanları-
mız, bürokratlarımız, politikacılarımız, akil 
adamlarımız var. Genç habercilerimizin bu 
kişileri arayıp bularak bu kişilerin görüşle-
rini paylaşacakları, geniş kitlelere ulaş-
tıracakları platformlara taşımaları bence 
hem gerekli hem de önemlidir. Toplum-
ları değiştirmeye çalışmak sonuçsuz bir 
girişimdir, anlamaya çalışmak ise bilgelik 
gerektiren büyük bir girişimdir.

Sosyal medya 
ve haberciliğin 
geleceği

Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

Tercih; 
Davutoğlu
2009’dan beri dışişleri bakanlığı yapan Ah-
met Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Baş-
kanı ve Başbakan adayı olarak belirlendi.

E rdoğan başkanlığında gerçekleş-
tirilen Merkez Yürütme Kurulu 
(MYK), 27 Ağustos’ta gerçek-

leştirilecek olağanüstü genel kurulda 
Davutoğlu’nun tek aday olarak göste-
rilmesi ve seçilmesi kararını benimsedi. 
Davutoğlu’nun resmen AKP Genel 
Başkanı olarak seçilmesinin ardından, 
29 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından yeni hükümeti kurmakla 
görevlendirilmesi bekleniyor.

TARTIŞMALAR SONA ERDİ

Karar, üç saat süren toplantının 
ardından, seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından açıklandı.Erdoğan, 
“Adayımızın belirlenmesine büyük 
zaman ayırdık. Aldığımız her önemli 
kararda olduğu gibi sokaktaki vatan-
daşımızdan partimizin en üst kuruluna 
kadar istişareler yaptık. Görüşleri, 
eleştirileri çok dikkatli bir şekilde not 
ettik. Bu süreçte birçok isim öne çıktı. 
Bütün istişare kurullarında öne çıkan 
isimlerin her biri bizim için son derece 
önemli isimlerdir. Bu büyük görevi 
omuzlayıp taşıyacak arkadaşlarımızdır” 
dedi. Ardından da Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun ismini partinin 
başbakan ve genel başkan adayı olarak 
açıkladı.10 Ağustos’ta gerçekleştirilen 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdo-
ğan’ın kazanmasının ardından başlayan 
“AKP Genel Başkanı ve Başbakan 
kim olacak?” tartışmaları da böylece 
sonlanmış oldu.

DAVUTOĞLU: BÜYÜK ONUR  
DUYUYORUM

Davutoğlu, Erdoğan’ın ardından 
yaptığı konuşmada, “Böylesine kutlu 
bir göreve aday gösterilmiş olmak-
tan büyük onur duyuyorum.” dedi. 
“Yolumuza güçlü devam edeceğimiz 

konusunda kimsenin bir tereddütü 
olmamalıdır” ifadelerini kullanan 
Davutoğlu, “(Kongrede) Bu göreve 
layık görülürsem, kimsenin tereddütü 
olmasın ki son 12 yılda gerçekleştirilen 
büyük restorasyon hareketi kesintiye 
uğramadan devam edecektir.” diye 
konuştu. Davutoğlu, “İster paralel 
yapı adı altında, ister başka ad altında, 
kimler bu yürüyüşü durdurmak isterse, 
AK Parti kadroları onların karşısında 
duracaktır, durmaya da devam ede-
cektir. Demokrasimiz bir inşa süreci 
yaşamıştır. Ekonomimiz yeni bir 
kalkınma hamlesiyle taçlandırılmıştır. 
Bütün bunların AK Parti hareketiyle 
birlikte yeni bir evreye geçmiştir” diye 
devam etti.

NEDEN DAVUTOĞLU?

Erdoğan’ın 11 Ağustos’tan itibaren 
bizzat yürüttüğü parti içi görüşmeler ve 
müzakerelerde Davutoğlu’nun ismi öne 
çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
bile Davutoğlu ismini zikretmiş ve ba-
şarılı olacağına inandığını kaydetmişti. 
Davutoğlu’nu destekleyenlerin başında 
Erdoğan’ın yakın danışmanı ve Ankara 
Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın başını 
çektiği genç kuşak AKP’liler bulunu-
yor. Son dönemde Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç’ın “yeni yetmeler” 
ifadesini kullanmasına yol açacak 
kadar gerginleşen “yeniler-eskiler” 
tartışması da Erdoğan’ın Davutoğlu’nu 
tercih etmesiyle son bulmuş oldu.

Böylece, Türk dış politikasının son 
dönemdeki performansı nedeniyle yur-
tiçinde ve yurtdışında en çok tartışılan 
isimlerden olan Davutoğlu için hem 
ülkenin en önemli siyasi partisinin hem 
de başbakanlığın kapıları açılmış oldu. 
Erdoğan’ın Davutoğlu’nu tercih etme-
sinde birden fazla etken göze çarpıyor. 
Bunlardan en önemlisi Davutoğlu’nun 
“seçilmiş cumhurbaşkanı-seçilmiş 

başbakan uyumunu” sağlayacak en iyi 
kişi olacağına olan inanç. Erdoğan’ın 
önce başdanışman sonra da dışişleri 
bakanı olarak 2002’den bu yana yakın 
mesaide olduğu Davutoğlu ile iyi bir 
uyum içinde çalıştığı biliniyor.

Dolayısıyla 28 Ağustos sonrasındaki 
dönem için de Erdoğan’ın bu urumdan 
yararlanmak istediği kaydediliyor. Bu 
uyuma paralel olarak Davutoğlu’nun 
Erdoğan’a bağlılığının da önemli bir 
etmen olduğu, ikilinin zor dönemlerde-
ki dayanışmasının buna temel oluştur-
duğu da kaydediliyor. Davutoğlu’nun 
hem “paralel devletle” mücadelede 
verdiği destek hem de cumhurbaşkan-
lığı seçimi sırasında muhalefetin adayı 
Ekmelettin İhsanoğlu’na karşı doğru-
dan oynadığı rol de unutulmuyor.

Erdoğan’ın Davutoğlu’nu seçmesin-
deki bir başka nokta da “güçlü cum-
hurbaşkanı-güçlü başbakan” modeline 
uygun, hem AKP hem de kamuoyunda 
karşılığı olan bir isim olması. AKP 
içinde Davutoğlu’na gösterilen saygı, 
yeni hükümet ve yeni AKP kadrolarının 
devreye girmesi sürecinde partide olası 
sarsıntıları önleyecek bir etken olarak 
görülüyor. Çünkü Erdoğan, geçici bir ge-
nel başkan ve başbakan değil kendisiyle 
en az 2019’a kadar beraber çalışacak bir 
başbakan arayışında. Bu amaca en uygun 
aday olarak da Davutoğlu öngörülüyor. 
Davutoğlu tercihinde bir başka unsur, de-
rin tarih ve uluslararası ilişkiler bilgisiyle 
partinin milliyetçi-muhafazakar ideo-
lojik müktesebatına önemli katkılarda 
bulunabilmesi, bir diğer deyişle AKP’nin 
önemli ideologlarından biri olarak 
değerlendirilmesi olarak görülüyor. 
Uzunca bir süre yerli ve yabancı basında 
“neo-Osmanlı politikaların mimarı” 
olarak bilinen Davutoğlu; Gazze, Mısır 
ve Suriye gibi önemli dış politika konu-
larının iç politikaya taşınmasını sağlayan 
isim olarak da tanınıyor.

DAVUTOĞLU KİMDİR?
Partide ve yakın çevresinde “Hoca” adıyla anılan Davutoğlu, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden mezun oldu ve önce Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans daha 
sonra da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasını yaptı. Malezya ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde 
akademisyen olarak görev yapan ve profesör ünvanı alan Davutoğlu’nun en önemli akademik çalışması “Stratejik Derinlik” 
isimli kitabı olarak görülüyor. 2002 senesinde AKP’nin iktidara gelmesiyle hem Başbakan Erdoğan’ın hem de dönemin 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’e danışmanlık hizmetinde bulunan Davutoğlu, 1 Mayıs 2009’da dışardan atama ile Dışişleri 
Bakanlığı koltuğuna oturdu. Davutoğlu, 2011 seçimlerinde Konya Milletvekili olarak Meclis’e seçildi. Evli ve dört çocuk 
babası olan Davutoğlu İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor.

Özel sektörün 
dış borcu arttı
ÖZEL sektörün yurt dışından sağladığı kısa 
vadeli kredi borcu, 2013 sonuna göre 3,3 
milyar dolar artarak 43,7 milyar dolar oldu. 
Uzun vadeli kredi borcu ise, haziran ayında 
2013 yıl sonuna göre, 8,9 milyar dolar arta-
rak 166,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı (TCMB), 2014 yılı haziran ayına ait özel 
sektörün yurt dışından sağladığı kredi bor-
cuna ilişkin gelişmeleri yayımladı. Haziran 
sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından 
sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl 
sonuna göre 8,9 milyar dolar artarak 166,5 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir 
önceki yıl sonuna göre bankaların kredi bi-
çimindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti.

“Siyasette makas değişimi yaşandı”
MERKEZ adına açıklama 
yapan İKÇÜ İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Osman Tekir, 
Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinin Türk siyasal hayatında 
mevcut ve potansiyel sonuç-
ları açısından tartışılmaya 
devam edileceğini kaydetti. 
Seçim sonucunun, eski 
zihinsel kodlarla, siyasal ve 
bürokratik reflekslerle artık 

siyaseti yönlendirmenin 
imkânsız olduğunu göster-
diğini belirten Yrd. Doç. Dr. 
Tekir, “Zihinsel kodlarını 
yenilemeyen, başta siyasal 
partiler olmak üzere; siyasal 
ve siyaset dışı aktörlerin 
yeni siyaset anlayışı ve işle-
yişine uyum göstermelerini 
güçleştirecektir” dedi.

“VESAYET DEVRE DIŞI 
KALDI”

Yrd. Doç. Dr.Tekir, 
Cumhurbaşkanlığı seçimine 
halkın doğrudan müdahil 

olmasının, vesayet kurumla-
rı da denilen başta Anayasa 
Mahkemesi olmak üzere 
siyaseti manipüle eden, 
siyaseti yönlendirme çabası 
içerisinde olan aracı kurum-
ları devre dışı bırakması 
açısından önem taşıdığına 
dikkat çekti.

İzmir Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Prof.
Dr.Sabri Tekir de çeşitli 
değerlendirmelerde bulun-
du.  Prof. Tekir, “Türkiye, 
iki önemli seçimi arkada 
bıraktı. 30 Mart yerel ve 10 

Ağustos cumhurbaşkanlığı 
seçimleri. Milletimiz bu 
iki seçimi de büyük bir 
olgunluk içinde ve başa-
rılı şekilde sonuçlandırdı. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, 
cumhurbaşkanının halk 
oyuyla seçilmesi bakımın-
dan tarihimizde bir ilk oldu. 
Seçim mücadelesi biraz sert 
geçti, ancak cumhurbaş-
kanlığı seçiminin ilk turda 
tamamlanması, demokratik 
olgunluğumuzun  bir gös-
tergesi olarak değerlendiril-
melidir” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversi-
tesi öğretim üyelerinden Dr. 
Ozan Arslan, Türkiye’nin 
bir ateş çemberi içerisinde 
olduğunu ifade etti. Dr. 
Arslan, “Türk dış politikası 
acil ve özel bir ilgi bekliyor. 
Ben bu noktada Ahmet Da-
vutoğlu’nun başbakanlığını 
önemsiyorum. Bu politika-
lardan bir çözüm üretecekse 
kendisi üretmeli. Başından 
beri dış politikada önemli 
bir konumdaydı” dedi.  

Arslan, değerlendirmele-
rine şöyle devam etti: “Tür-
kiyenin dış politikası ateş 
çemberinden geçiyor. Kaf-
kaslar, Rusya, Avrupa Birliği 
ilişkileri, Kıbrıs meselesi 
ve orta doğuda yaşananlar 
ortada. Tüm bu konularda 
kendisinden önemli çözüm-
ler bekleniyor. Kendisinin 
bu alanlara ilgi göstereceğini 
düşünüyorum.. Zaten başın-
dan beri bu kurguları yapan 
bir isimin başbakanlığında 
sorunlar daha kolay çözüle-
bilecektir.”

“Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı”

SEÇIMLERIN sonrasına bırakılan 
“mali af” yasasının şekillenmeye başla-
masıyla birlikte, yasanın başarılı olup, 
olmayacağına yönelik çeşitli görüş-
lerin ortaya çıktığını kaydeden Prof.
Dr. Tezcan, aynı tür borcu olan vergi 
mükelleflerine aynı hakların tanınma-
sının Anayasa’nın temel ilkeleri gereği 
olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin bir açıklama da 
ESDER Başkanı Mahmut Çelikkuş’tan 
geldi. Çelikkuş yaptığı açıklamada, 
“Yaklaşık 20 milyona yakın vatandaşı 
ilgilendiren torba yasa tasarısının önemli 
bir bölümünün Meclis’te kabul edilmesi-
ne rağmen görüşmeler tamamlanamadı. 
Meclis’in tatile girmesiyle de yasanın 
çıkması yeni yasa dönemine, yani 1 
Ekim sonrasına kaldı. Bu karar, esnafı-
mızı, vatandaşlar ile iş dünyasını hayal 
kırıklığına uğrattı” şeklindeki ifadelere 

yer verdi.
Bu çerçevede taksitlendirmelerde bir 

takım adaletsizliklerin göze çarptığını 
belirten Prof.Dr. Tezcan, bunun da ana-
yasanın eşitlik ilkesine ters düştüğünü 
açıkladı. Prof. Dr. Tezcan, “Bir kısım 
mükelleflere örneğin spor kulüplerine 
aynı kamu borcuna 48 ay taksit tanı-
nırken; diğer mükelleflere 36 ay taksit 
imkânının tanındığını görmekteyiz. 
Yasanın çıkmasıyla birlikte Anayasa’ya 
aykırılığın tartışılmaması için bütün 
mükelleflere eşit hakların tanındığı bir 
düzenlemenin olması gerekmektedir. 
Bunun yanında söz konusu yasanın 
başarısı, geçmişte benzeri yasaların 
başarısızlığı da dikkate alınarak gözden 
geçirilmelidir” dedi.

Mali af paketinin gözden geçirilmesi-
ne, bazı düzenlemelerin revize edilme-
sine vurgu yapan Prof.Dr. Tezcan, taksit 
sürelerinin mümkün olduğunca uzun 
tutulması gerektiğini kaydetti. 


