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LOBĠCĠLĠK NEDĠR?
NASIL ANLAġILMALIDIR?

Lobicilik, temelde yasama ve yürütme erkleri
üzerinde bir kanunun ya da bir kararın çıkması ya da
çıkmaması yönünde yürütülen faaliyetleri ifade eder
Lobiciliği, karar verme süreçlerini etkileme ve
yönlendirme stratejisi olarak yorumlayabiliriz. Muzi
Falconi, lobiciliği, uzun vadede, şirketler, birlikler
veya örgütler tarafından bilinçli ve koordineli bir
şekilde mevcut yasalar çerçevesinde uluslararası,
ulusal veya yerel düzeyde doğrudan ilişkiler
geliştirerek ve çeşitli araçları ve bilgiyi kullanarak
karar alma mekanizmasında etkili olan kişiler, gruplar
veya topluluklarla diyalog kurup karar alma sürecini
etkileme faaliyeti olarak nitelendirmektedir.
Bu tanımlardan yararlanarak lobicilik için hepsinde ortak
olarak karar alma süreçlerini çeşitli faaliyetler ve
yöntemlerle etkilemenin vurgulandığını görebiliriz. Bu
amacı güden özel şirketler, baskı grupları, örgütler olabileceği gibi devletler de ulusal ve uluslararası düzeyde
kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda etkin bir yol
izleyebilmek adına lobiciliğe ihtiyaç duymaktadır.
Lobicilik çağdaş dünyanın ortaya çıkardığı bir kurumdur. Çağdaş dünyada karar alma mekanizması üzerindeki katı kurallar ortadan kalkmıştır. Karar süreçleri
ise siyah ve beyaz gibi keskin çizgilere sahip değildir.

Lobiciliği, karar verme
süreçlerini etkileme ve
yönlendirme stratejisi
olarak yorumlayabiliriz.

Bu noktada karar alma süreçlerini etkileyen sivil toplum kuruluşlarının önemi
artmıştır. Sivil toplum ile kamu arasındaki ayrım siyah ve beyaz katı çizgiler şeklinde
değildir. Aksine sivil toplumun kamunun içinde, kamunun da sivil toplumun içinde yer
aldığı daha girift bir yapıdan bahsetmek daha doğru olacaktır.

Türkiye ve özelinde kamu kurum ve kuruluşları da dahil
gerek yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarının
ihtiyaçları doğrultusunda gerek de siyasal, sosyal,
kültürel ve ekonomik alanlardaki çıkarlar doğrultusunda
lobicilik faaliyetlerinde bulunmuştur ancak Türkiye’de
lobicilik faaliyetlerinin öneminin daha etkin bir şekilde
anlaşılabilmesi için lobiciliğin aslında ne olmadığının
vurgulanması gerekmektedir. Lobicilik, rüşvet vererek
veya çeşitli maddi kazanımlar sağlayarak haksız yere
kazanım elde etme çalışmaları, sadece belirli çıkar
gruplarının etkin olabileceği bir platform, yasal zemini
olmayan illegal bir yapı değildir. Lobicilik, tüm ön
yargıların tersine, kuşkulu bir faaliyet alanı değildir. O,
ne bir rüşvet, orijinal hediye, bedava seyahat konusu,
ne de ahlaksızlık veya nüfuz ticaretidir. Lobicilik,
gelişimine ayak uydurduğu çağdaş toplumun
stratejisinde çok etkili bir araç konumundadır

Lobicilik, geliĢimine
ayak uydurduğu
çağdaĢ toplumun
stratejisinde çok
etkili bir araç
konumundadır.
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Türkiye’de Lobicilik
Türkiye’de lobicilik faaliyetlerinin şeffaflığın artırılmasını sağlayacak ve kötüye kullanılmasını engelleyecek doğrudan bir yasal düzenleme çalışmasına

ulaşılamamıştır.
Bu karşılaştırmalardan çıkarabileceğimiz en önemli
sonuç; lobicilik faaliyetlerinde güçlü bir konumda bulunan ABD ve bazı diğer ülkeler lobiciliğe karşı pozitif
bir yaklaşım sergileyerek toplumsal bilinci artırmak,
insanların aklında oluşan lobicilik faaliyetleri kötüye
mi kullanılıyor gibi soru işaretlerini gerekli yasal
düzenlemeleri yaparak şeffaflık çerçevesinde gidermek ve lobicilik faaliyetlerinin fiili olarak kötüye kullanmasını engellemek adına bir çok yasa yapmışlardır
ve geliştirmişlerdir. Bu sayede lobicilik faaliyetleri etkin

bir şekilde ele alınmış ve yönetilmiştir. Türkiye’de ise
yasal zemin boşluğundan dolayı lobicilik silahının,
küresel dünyanın karmaşıklaşan yapısı ve uluslararası

ilişkilerin derinliğinin gittikçe arttığı düşünüldüğünde
etkili olarak kullanılamayacağı aşikârdır.
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LOBĠCĠLĠK
FAALĠYETLERĠ
NEDEN TÜRKĠYE
ĠÇĠN GEREKLĠDĠR?

Yurtdışında yaşayan 5 milyonu aşkın vatandaşı ile
Türkiye önemli bir diaspora potansiyeline sahiptir.**
Ayrıca yurtdışında yaşayan Türk asıllı yabancılar da
düşünüldüğünde, bu potansiyelin daha da büyük olduğu kolayca gözlemlenebilir. Bu noktada yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkenin iç ve dış
politikasını etkileyebilir, hem kendi lehlerine hem de
Türkiye’nin lehine etkiler ortaya çıkarabilirler. Bu
noktada, Türklerin bulundukları toplumların içinde söz
sahibi olmaları, buralardaki politik ve ticari hayatta etkin
olmaları amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-lu’na bağlı
Dünya Türk İş Konseyi kuruldu. Bu kurulun üyeleri yurt
dışındaki söz sahibi Türk vatandaşların-dan bazıları:
Coca Cola’nın CEO’su Muhtar Kent, Wes¬tern Uni¬on
CE¬O’¬su Hik¬met Er¬sek, Colum-bia Üni¬ver¬si¬te¬si
Kalp Cer¬ra¬hı Prof. Dr. Meh¬met Öz, Mic¬ro¬soft
Dün¬ya Üre¬tim ve Kay¬nak¬lar¬dan So¬rum¬lu
Ge¬nel Mü¬dü¬rü Çağ¬la¬yan Ar¬kan ve
Ta¬sa¬rım¬cı Atıl Ku¬toğ¬lu’dur. Ermeni Soykırımı
iddiaları ve ABD-AB arasındaki ticareti kolaylaştır-arak
Türkiye’yi dezavantajlı konuma getirecek Trans Atlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı gibi hususlarda hem DTİK
hem de DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından
ABD’de lobicilik faaliyetleri 2014’ten beri
sürdürülmektedir. Lobicilik faaliyetleri kapsamında sık
sık ziyaretler gerçekleştirip, ABD’deki etkin isim-lerle
iletişim sağlanmıştır. Örneğin, Türkiye’nin Trans Atlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşmasının içinde yer
alması için çabalar sarf edilmiştir. Lobicilik faaliyetlerinin
ABD’deki profesyonellerinden destek alınmıştır. Benzer
durum, Türklerin güçlü olduğu tüm
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YurtdıĢında yaĢayan 5
milyonu aĢkın vatandaĢı ile
Türkiye önemli bir diaspora
potansiyeline sahiptir.

ülkelerde yapılabilir; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya,
Avustralya, İsviçre ve İsveç gibi ülkelerde Türkiye’nin lehine etkin kararlar
alınmak suretiyle politik ve ticari ilişkiler güçlendirilebilir.

Lobicilik faaliyetlerinin
en etkin kullanılabileceği

alanlardan biri bölgesel

kalkınmadır.

Bu görevlerin birçoğu lobicilik faaliyetlerinin katalizör etkisi yaratacağı
görevlerdir. Örneğin, özel sektörün yatırım desteğini bölgeye çekmek, ilin,İlçenin
iş ve yatırım ortamını geliştirmek ve tanıtmak, bilgilendirme çalışmaları yapmak,
bölgeyi kamu kaynaklarından etkin biçimde faydalandırmak, bölgeyi ulusal ve
uluslararası teşviklerden yararlandırmak ve bürokrasinin tercihini bölgeden yana
kullanmasını sağlamak için lobicilik faaliyetleri muazzam bir araçtır.

Lobicilik Yöntemleri
Lobicilikte verim alınabilmesi için baskı gruplarının
belirli özelliklere sahip olması gereklidir. Bunlardan
bazıları: büyüklük, itibar, toplumsal saygınlık, tutarlılık,

dayanışma ve liderliktir.
Lobicilik yöntemlerinden bazıları
aşağıdaki gibidir:

-
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Yüz yüze görüşme

Komisyonlar
Mektup gönderme
Halkla ilişkiler kampanyaları

Sponsorluklar
Sivil toplum oluşturma
Sivil ya da kamusal ortaklık

BORSAMIZIN LOBİCİLİK FAALİYETİ

2017 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ
LOBİ KONUSU: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Yapımı Ereğli Devlet Hastanesi Vatandaşlarımızın Talebi Üzerine
Borsamıza Başvurmuştur.
SONUÇ: Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Borsamıza ziyarette bulunarak vatandaşlarımızın taleplerini iletmiştir.
Konu yapılan Meclis ve Yönetim Kurulu Toplantılarında ve Üye ziyaretlerinde görüşülmüş olup, ilçemize faydalı bir
kuruluş olacağı düşünülmüş ve çalışmalara başlanmıştır.
31.05.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak Ruh Sağlığı Merkezi
yapılmasıyla ilgili görüş istenmiştir.
16.06.2017 tarihinde Ruh Sağlığı Merkezi yapılmasıyla ilgili olumlu görüş yazısı gelmiş ve 18.10.2017 tarihinde ihale
için İnşaat firmalarından teklif istenmiştir.
25.10.2017 tarihinde teklifler alınmış ihale yapılmış ve 26.10.2017 tarihinde ihaleyi kazanan firmaya tebliğ yapılarak
Ruh Sağlığı Hastanesinin yapımına başlanmıştır.
14.03.2018 tarihinde iş bitirme belgesi ve geçici kabul tutanağı alınmıştır.
27.03.2018 tarihinde TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleriyle Ruh Sağlığı Hizmet Binası
Açılmıştır.

2018 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ
TARİH: 10.01.2018
LOBİ KONUSU: Modern Hayvan Pazarı Yapılması Talebi,
SONUÇ:
Üyelerimizden ve Tüccarlarımızdan gelen talep doğrultusunda istişare edilen konu başlıklarımıza alınmıştır.
17.01.2018 tarihinde birliğimizden hayvan pazarı yapılmasıyla ilgili görüş istenmiştir.
22.02.2018 tarihinde birliğimizden olumlu cevap gelmiş ve çalışmalara başlanmıştır.
05.04.2018 tarihinde Ereğli Belediyesi ile görüşmelere başlanmıştır.
24.04.2018 tarihinde vatandaşlarımızdan gelen istek üzerine Ereğli Belediyesi İşbirliği ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap
verecek nitelikte mevcut hayvan pazarı yerine daha modern bir canlı hayvan pazarı kurulması için protokol imzalandı.
İhale ve yapım işlerinin takibinin tamamen belediyeye ait olduğu sözleşmeye istinaden 27.04.2018 tarihinde Ereğli
Belediyesine ödeme yapılmıştır.
29 yıllığına hayvan pazarı işletmesi Belediyeden Borsaya geçmiştir.
1.11.2018 tarihinde İnşaat tamamlanarak açılışı yapılmıştır.

2018 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ
TARİH: 05.02.2018
LOBİ KONUSU: Mera Fonu Kaldırılma Talebi
Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda istişare edilen konu başlıklarımıza alınmıştır.
SONUÇ: 22.02.2018 tarihinde vatandaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürü
Orhan Soylu bir görüşme gerçekleştirip ön toplantı yapmışlardır. Sayın Orhan Soyluda konu ile ilgili Borsamız ile
işbirliği yapacağını belirtmiştir.
25.04.2018 tarihinde Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz Ankara’ya TBMM’ ye bir ziyaret gerçekleştirerek Konya
Milletvekili Halil Etyemez ile konu hakkında görüşülmüştür
25.04.2018 tarihinde Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz Ankara’ya TBMM’ n bir ziyaret gerçekleştirerek Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü ile konu hakkında görüşülmüştür.
26.04.2018 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz bir ziyaret
gerçekleştirerek konu hakkında Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeler yapıp sözlü olarak iletilmiştir. Yapılan
görüşmelerde destek sözü alınmıştır.
23.01.2019 tarihinde mera fonu kaldırılmıştır.

2019 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ
LOBİ KONUSU: Ayçiçeği üreticisinin satış ve pazarlama Talebi
Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen talepler doğrultusunda istişare edilen konu başlıklarımıza
alınmıştır.
SONUÇ: Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen istekler doğrultusunda Başkanımız Ayçiçeği
üreticisinin yetiştiricilikten sonraki problemi olan satış ve pazarlama konusu için harekete geçmiştir.
Tüccarların bölgemizde örgütlenip çiftçilere karşı fikir birliği yaparak fiyatları düşürmesi nedeni ile 2018 yılında
ayçiçeği üreticisi mağdur olmuş, ürünlerini ederinden çok düşük fiyatlara elden çıkarmak zorunda kalmıştı. Buna
bağlı olarak 2019 yılında ayçiçeği ekim alanı düşmüş ve de çiftçilerimiz tüccarlara bağlı kalarak sözleşmeli ekim
yoluna gitmişlerdir. Bütün bu olayların baş sebebi üretici örgütlenmesinin bölgemizde zayıf olması hatta hiç
olmamasıdır.
2019 yılı ekim döneminden hasat dönemine kadar yapılan tarla gezileri ve çiftçi ziyaretlerine bağlı olarak bu yıl
çiftçimizin mağdur olmaması için borsa başkanımız Zekeriya Ünlü ‘nün yaptığı çalışmalar ile bölgemize şehir
dışından tüccarlar getirilerek çiftçinin ürününe değer katıldı.
Tüccarlar arası rekabet oluşturularak üreticilerin hem satış konusunda hem de değerinde fiyat konusunda rahat
edeceği bir ortam oluşturuldu.
Borsa başkanımız bu görevi gereğince yerine getirmek için Elazığ da birebir görüşme yaptığı tüccarları bölgemize
getirerek onlarla birlikte köy köy gezip çiftçinin ayçiçeğini satmasını sağlamıştır.

IV. SONUÇ

2019 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ

KAYNAKÇA

LOBİ KONUSU: Mısır üreticisinin ürününü pazarlama Talebi
Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen talepler doğrultusunda istişare edilen konu başlıklarımıza
alınmıştır.

SONUÇ: Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen istekler doğrultusunda Başkanımız Mısır üreticisinin
yetiştiricilikten sonraki problemi ürününü satamama konusu için harekete geçmiştir.
Bu yıl bölgemizde ayçiçeği ekim alanlarının azalması, mısır ekilen arazilerin artmasına neden olmuştur. Bu
sebeple hasat döneminde yoğunluk meydana gelmiş ve üretici mısırını satamamıştır. Tüccarların alım
kapasitesini aşan bu yoğunluğa çare olmak için ;Borsa başkanımız Zekeriya Ünlü, Ereğli AK Parti İlçe Başkanı
Zübeyir Dursun ile bir araya gelerek Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl yapacağı mısır alımlarını erken
tarihe almasını ve fiyatlarının da üreticiyi memnun edecek düzeyde olmasını sağlamışlardır.
Depolama sorunu olan çiftçilerimiz erken açılan TMO alımları ile ürününü hasat etmeden sırasını alıp, hasat
edilen ürün direkt olarak tarladan ofise taşınmıştır.
Ayrıca bu yoğunluktan kaynaklanacak olan fiyat düşürme ve fırsatçılık olaylarının önü kesilmiştir. Üreticimiz 2019
yılı mısır hasat dönemini borsamızın girişimleri ve destekleri ile menfaatlerine olacak şekilde sürdürmektedir

2019 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ
LOBİ KONUSU: Tarımsal sulama
Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen talepler doğrultusunda istişare edilen konu başlıklarımıza
alınmıştır.
AMAÇ: Tarımsal sulamanın döneminde kaliteli ve verimli yapılabilmesi
SONUÇ: Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen istekler doğrultusunda Başkanımız Konya Ereğli DSİ
Müdürü ile birebir görüşmede bulunarak tarım arazilerinde kullanılan suyun aktığı kanallarda (dere yatakları,
akarlar,vb) sulama dönemi dışındaki dönemde su akıtılmasını, dere yataklarının beslenerek taban suyu seviyesinin
korunmasına bağlı olarak sulama dönemlerinde kaliteli sulama yapılmasını sağlamak amacıyla barajımızda buluna
n suyun bu dönemde akıtılmasını talep etmiştir.
Sonuç olarak barajda bulunan suyun bir kısmı sulama döneminde kullanılacak su hesap edilerek muhafazası
sağlandıktan sonra kalan su dere yataklarına ve sulama kanallarına akıtılmıştır

2019 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ
LOBİ KONUSU: Havzalardan su getirme projesi
AMAÇ: Sulanabilir arazilerin artırılması, su olanaklarımızın artırılması
SONUÇ: Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen istekler doğrultusunda ve Borsa Başkanımız Zekeriya
Ünlü’nün sektördeki tecrübe bilgisine istinaden; çevre borsalarımızdan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin

Çevik, Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş,
Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, Ilgın Ticaret Borsası Başkanını Lütfi Koç, Akşehir Ticaret
Borsası Başkanı Mutafa Doğru, Cihanbeyli Ticaret Borsası Başkanı Hacı Kabakçı ve Aksaray Ticaret Borsası
Başkanı Hamit Özkök’den oluşan heyetle başlatılan fizibilite çalışmasının ilk ayağı DSİ 4. (Konya) Bölge
Müdürü Birol Çınar’ a yapılan ziyaretle başladı. Heyet tarafından daha önceden hazırlanan dış havzalardan su
getirme projesi hakkında bu ziyarette . Bakan Pakdemirli tarafından derhal çalışmalara başlansın denilen proje
üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Ve bölge başkanları ve DSİ 4. (Konya) Bölge Müdürü Birol Çınar’ında onayını
larak proje hakkında bilgi verdiler.
Kızılırmak havzasından bölgemize su getirme projesi Bakanlıklar (Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli)
ve Cumhurbaşkanlığı’na iletildi. İlgili mercilerde değerlendirme aşamasında sonucu beklenmekte ve takibi
yapılmaktadır.
Sonuç olarak barajda bulunan suyun bir kısmı sulama döneminde kullanılacak su hesap edilerek muhafazası
sağlandıktan sonra kalan su dere yataklarına ve sulama kanallarına akıtılmıştır

2019 LOBİCİLİK FAALİYETİMİZ
LOBİ KONUSU: Kapalı sulama sisteminin bölgemize getirilmesi Talebi
Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen talepler doğrultusunda istişare edilen konu başlıklarımıza
alınmıştır.
AMAÇ: Suyun tasarruflu kullanılması ve Ereğli İlçemizdeki sulanabilir tarım arazisinin artması.
SONUÇ: Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan birebir gelen istekler doğrultusunda Başkanımız Kapalı sulama
sisteminin bölgemize getirilmesi konusu için harekete geçmiştir.
Başkanımız, Borsamızın girişimleriyle ve Konya Milletvekili Halil Etyemez ile Borsa Başkanımız Zekeriya Ünlü’nün
uzun süreli görüşmeleri neticesinde; Dünya Bankası’nında Türkiye’de desteklediği 4 projeden biri olan 450 milyon
lira yatırım bedelli İvriz Sol Sahil Kapalı Sulama Sistemi Ereğli'mize tahsis edildi.
Bu önemli ve büyük projenin ihalesi 08.10.2019 tarihinde yapıldı ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla inşaat
çalışmaları başladı. 150 bin dekar alanı kapsayacak olan Sol Sahil Kapalı Sulama Sistemi'nde, Projenin 1825
günde tamamlanması planlanmakta. Proje ile günümüz şartlarında yıllık 1043 TL/da net gelir artışı sağlanacak.
Yıllık net gelir artışı ise 159,4 milyon TL olacak. Ayrıca proje ile 13 bin 700 kişiye tarımsal istihdam sağlanacak
Yapımı devam eden Sağ Sahil Kapalı Sulama Sisteminin ardından Sol Sahil Kapalı Sulama Sistemini de Ereğli'mize
kazandırarak hem sudan tasarruf edeceğiz, hem de çiftçilerimizin kaliteli ve kolay sulama yapabilmesini
sağlayacağız. Yaklaşık 1 milyar liralık her iki kapalı sulama sistemiyle çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak.
Sulama sistemleriyle ilgili süreçleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

