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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
7 Nisan 2022 Perşembe 

 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 98) 

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

–– Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün 

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5390) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5391) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 5392) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında 

Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesi Mutabakat Zaptının Onaylanması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5393) 

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi 

Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5394) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik 

Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin 

Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 5395) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– Bursa İli, Yıldırım İlçesinde Tesisi Planlanan Doğal Gaz Boru Hattı İçin İhtiyaç 

Duyulan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele 

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5396) 

–– 154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı 

Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından 

Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5397) 

–– Kars İli, Akyaka İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi 

Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5398) 

–– Kars İli, Arpaçay ve Susuz İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi 

Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 5399) 

–– Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi 

Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır 

ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve 

İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5400) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-12.pdf
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–– 4/2/2022 Tarihli ve 5175 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5401) 

–– Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak 

Ankara İlinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu 

Müdürlüğe Bağlı Olarak 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Polis Akademisi 

Başkanlığına Bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünün Alt Birimleriyle Birlikte Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

5402) 

–– Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve 

Federasyonları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar 

Sayısı: 5403) 

–– Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip 

Statüsünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5404) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405) 

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞ 

–– Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.c) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2020/20874 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2017/39160 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2019/16487 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2020/8401 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-17.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-18.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-19.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-19.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-20.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-23.pdf
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Hazine destekli tarım kredi 

limitlerinde büyük artış 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere 

kullandırılan hazine destekli düşük faizli tarım kredilerinde yüzde 50 ile 

yüzde 233’e varan oranlarda artışlar yapıldı. 

 
Ali Ekber YILDIRIM 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Mart 2022’de Bakanlar Kurulu sonrası 

hazine destekli tarımsal kredi limitlerinin artırılacağını, güneş enerjisi ile sulama 

yatırımlarının destekleneceğini açıklamıştı. Bu iki konudaki çalışmalar tamamlandı ve 

kullandırılacak krediler ve yeni limit oranları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 

kararı ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük 

faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapıldı. 

Değişiklik ile kredi üst limitleri yüzde 50 ile yüzde 233'e varan oranlarda artış yapıldı. 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2020-2022 dönemi için uygulaman 

tarımda düşük faizli kredilerin kullandırılmasına ilişkin uygulama dönemi de yeni 

limitlerle birlikte 1 yıl uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile daha önce 1 

Ocak 2020- 31 Aralık 2022 olan uygulama dönemi 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2023 

olarak değiştirildi. 
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Sığır yetiştiriciliği kredi limiti 40 milyon lira oldu 

Resmi Gazete’nin 6 Nisan 2022 tarihli sayısında yayınlanan karar ile daha önceki 

uygulamada kredi üst limiti 25 milyon lira olan sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği 

yatırım ve işletme kredisi limiti 40 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamdaki yatırım ve 

işletme kredisi faiz indirimi yüzde 50 olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

belirlenecek öncelikli bölgede yatırım, atıl işletme satın alma, yurt içinde doğan 

hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme, jeotermal, yenilenebilir, atık enerji 

kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, genç çiftçi, kadın çiftçi ve girişimci 

kriterlerine göre faiz indirimi değişebilecek. Bu kriterlere göre faiz indirimi yüzde 100’e 

kadar ulaşabiliyor. 

Damızlık düve yetiştiriciliğinde 20 milyon lira limit 

Damızlık düve yetiştiriciliğinde 10 milyon lira olan kredi üst limiti 20 milyon liraya 

çıkarıldı. Damızlık düve yetiştiriciliğinde yatırım kredisi ve işletme kredisi faizleri 

yüzde 75 indirimli uygulanacak. Yatırım kredilerinde her biri yüzde 10 olmak üzere 4 

kriter, işletme kredilerinde ise 5 kriter var. Bu kriterlere göre faiz indirimi yükselecek 

ve yüzde 100’e ulaşabilecek. 

Büyükbaş hayvan besiciliği 

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar ile üst limiti 10 milyon lira ve faiz indirimi 

yüzde 50 olan büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 20 milyon 

liraya çıkarıldı. Büyükbaş hayvan besiciliğinde de yatırım kredilerinde öncelikli bölge 

yatırımı, atıl işletme alımı, genç ve kadın girişimciye her birine yüzde 10 ilave faiz 

indirimi uygulanacak. Faiz indirim üst limiti yüzde 90 olacak. İşletme kredisinde ise 5 

kriterin tamamını yerine getirenler yüzde 100 faiz indirimli kredi alabilecek. 

Küçükbaş hayvancılık kredi limiti 15 milyon lira 

Kredi üst limiti 15 milyon lira ve hem yatırım hem da işletme kredisinde faiz indirimi 

yüzde 100 olan küçükbaş hayvancılıkta da diğer yatırım ve işletme kredilerinde 

olduğu gibi kriterler var. Her birisi için 5 kriterden hangisi karşılıyorsa yüzde 10 ilave 

faiz indirimi uygulanacak ve yüzde 100 faiz indirimi sağlanabilecek. 
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Kredi limitlerindeki diğer artışlar 

Arıcılıkta 2.5 milyon lira olan kredi üst limiti 5 milyon liraya, kanatlı sektöründe 5 

milyon lira olan kredi limiti 7.5 milyon liraya, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde 

10 milyon lira olan kredi üst limiti 15 milyon liraya çıkarıldı. 

Traktör kredisi 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılırken, diğer tarım makinelerinde 

2.5 milyon lira olan kredi limiti 5 milyon liraya çıkarıldı. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 

kredi limiti 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükseltildi. Diğer kredilerde de limit 

artışları yapıldı. 

Sulama birliklerinin güneş enerjisi yatırımlarına kredi desteği 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sulama birliklerine güneş enerjisi sistemi ile sulama 

yatırımı yapacaklara düşük faizli kredi verilecek. Karara eklenen “Yalnızca ruhsatlı 

kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak 

amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş 

enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara münhasır olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 

sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama 

birliklerine,” fıkrası ile sulama birlikleri kredi desteği kapsamına alınıyor. 

Ayrıca Karar’a eklenen iki fıkra ile uygulama şöyle ifade ediliyor: 

- 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birliklerinin, ruhsatlı 

kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini 

üretmek ve/veya karşılamak, 

-Modem basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal 

üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini 

üretmek ve/veya karşılamak, amacıyla yapacakları güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin 

yatırım kredileri Modem Basınçlı Sulama Sistemi Yatıranları başlığından 

değerlendirilir.” 
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Tahsis edilen kredilerle ilgili uygulama 

Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir 

kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni 

belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek. Resmi Gazete’de 

yayınlanan kararın yürürlük maddesine göre, “Bu Karar, yayımlandığı tarihten itibaren 

kullandırılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu 

Kararın yayımlandığı tarihten önce 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir 

kısmım kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 yılı sonuna kadar, 

bu Karar kapsamındaki indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanır.” Deniliyor. 
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Irak’tan gıda ürünlerine 3 ay süreyle 

ithalat izni 
Irak hükümeti, yerel piyasada emtia fiyatlarında görülen artış nedeniyle 

tüm gıda ürünlerinde ithalata 3 ay süreyle izin verileceğini duyurdu. 

 
Irak hükümeti, tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini duyurmasının ardından tüm 

gıda ürünlerinde de ithalata 3 ay süreyle izin verileceğini bildirdi. 

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, konuyla ilgili düzenlediği 

basın toplantısında, "Ticaret Bakanlığının, 3 milyon tonu aşmamak kaydıyla buğday 

mahsulü ithal etmesine, gıda, inşaat ve ilaç malzemelerinin gümrük vergilerini 

düşürmesine izin verildi." dedi. Mecid, gıda ürünlerinin ithalatıyla alakalı yürürlükteki 

kararların 3 ay süreyle iptal edildiğini açıkladı. 

Yaklaşık bir hafta önce sebze fiyatlarında yaşanan artış Iraklıların tepkisine neden 

olmuş, hükümete "krizi kontrol altına almak için duruma müdahale etmesi" çağrıları 

yapılmıştı. 

Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin 

ithalatını yasaklamıştı. 

Irak hükümeti, dün yaptığı açıklama ile tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini 

duyurmuştu. 
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İddia: 20 üründe 'sabit fiyat' 

uygulaması gelebilir 

AKP’nin, sık tüketilen 20 üründe fiyat sabitlemesini tartıştığı iddia edildi. 

Uygulamanın devreye sokulması halinde ilgili ürünlerin satışında oluşan 

fiyat farkını devlet ödeyecek. 

 
AKP'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının 

sabitlenmesi fikrini öne sürdüğü iddia ediliyor. 

Söz konusu iddia, Habertürk ve CNN Türk gibi kanallarda gündeme getirildi. 

Buna göre enflasyonla mücadele kapsamında bazı öneriler üzerinde çalışan AKP 

kurmayları temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir 

sistem önerdi. 

Öneri hayata geçerse enflasyon sepetinde bulunan ve yurttaşların sıklıkla tükettiği 20 

kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek. 

Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi 

malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yılsonuna kadar sabit kalacak. 

Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. 

Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması 

sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. 

Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler 

yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak. 

Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin 

de engelleneceği öngörülüyor. 



07.04.2022 

12 

 

Esnaf, fiyat artışlarında çareyi 

Perakende Yasası’nda görüyor 
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, 

temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamların önlenmesine yönelik atılacak 

adımın Perakende Yasası'nın çıkarılması olduğunu söyledi. 

 
Fiyat artışlarına yönelik açıklama yapan Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) 

Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnafların hipermarket ve zincir marketlerin baskısı 

arasında sıkışıp kaldığını söyledi. 

Perakende Yasası'nın çıkarılmamasının esnaf ve üreticileri olumsuz etkilediğini ve iç 

piyasada dengesiz bir ekonomik ortam oluşmasına yol açtığını belirten Çelikus, 

"Özellikle zincir marketler, piyasayı istedikleri gibi manipüle ediyorlar. Fiyat etiketleri 

artık günlük değişmeye başladı. KDV indirimine rağmen raflarda bir indirim olmadığı 

gibi insafsızca zam yapılıyor." ifadelerini kullandı. 

Temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamların önlenmesine yönelik atılacak adımın 

Perakende Yasası'nın çıkarılması olduğunu belirten Çelikus, şunları kaydetti: 

“Yapılması gereken, Perakende Yasası'yla piyasaların bu zincir marketlerin 

tekelinden çıkarılması, Hal Yasası ile de üreticilerin nefes almasını sağlamak. 

Tarımsal üretimin artırılması için tarımsal ürün ithalatının kısıtlanması, çiftçinin tohum, 

gübre ve mazot gibi temel girdilerinin sübvanse edilmesi, hayvancılığın doğru 

teşviklerle desteklenmesi, hayvan ithalatı yerine süt ve et hayvancılığının 

desteklenmesidir.” 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş 

fiyat artışları sadece bizim 

sorunumuz değil 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

"Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin 

çoğu bu durumla karşı karşıya. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir 

yöntemle bu zor dönemden çıkacağız." dedi. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekillerine seslendi. Erdoğan'ın 

konuşmasından önemli satır başları şöyle; 

"2020 ve 2021 Ramazan aylarını  kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Bu ramazan 

ayında da Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik insani trajedilerle girdik. 

 

İstihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz başarılarla küresel boyuttaki 

krizden ülkemizi ayırdık. Salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu. 

Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorumuz değil 

Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel 

dengesizliği artırdı. Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa 

ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya. 

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri 

adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz. 
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Vatandaşı  enflasyona ezdirmeyeceğiz 

Rusya-Ukrayna krizinin küresel emtia fiyatlarına yansıması yeni olumsuzlukları 

beraberinde getirdi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor 

dönemden çıkacağız. 

2023 seçiminden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız. 

Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz 

helikopter ihraç eder hale geldik. 

Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden 

devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu." 
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Vergi ve ekonomi paketinin 4 

maddesi Meclis'te kabul edildi 
TBMM Genel Kurulunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 

ilk 4 maddesi kabul edildi. 

 
Buna göre, reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen reklam yasağı 

getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin vergi 

matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları gider olarak kabul edilmeyecek. 

Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik 

faaliyetini yürüten diş hekimleri ve hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul 

edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek. 

Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir 

İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya 

onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş 

veya onaylanmış sayılacak. 

Vergi kaçakçılığı suçuna ceza artırımı 

Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve 

yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla 

çıkacak. 
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Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen 

cezanın 5 yıllık üst sınırı 8 yıl olacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, 

bakanlıkla anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlara, ödeme 

kaydedici cihazlara müdahale ederek satışlara ait belgelerin kayıt altına alınmasına 

engel olanlara ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi 

veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde 

iletilmesine sebep olanlara verilecek cezanın üst sınırı da 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak. 

Bu fiillerle vergi kaybı tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi 

ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden 

gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı 

oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise 

verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı 

olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında 

indirilecek. 

Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, 

açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa 

vazgeçilmesi gerekecek. 

Bu suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme 

kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde ceza, dörtte birden dörtte üç oranına 

kadar artırılabilecek. 

Teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi 

Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine 

Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. 
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Özdağ: Zafer Partisi olarak Mansur 

Yavaş'ı göreve çağırıyoruz 
Zafer Partisi lideri Özdağ, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "Halkın her 

kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı 

göreve çağırıyoruz." diye konuştu. 

 
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili 

açıklama yaptı. 

FOX TV'de Çalar Saat programına katılan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir 

yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş 

sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi 

olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz." diye konuştu. 

Özdağ, “Millet İttifakı kabul eder etmez onların bileceği iş. Mansur Yavaş aday olursa 

biz arkasında olacağız. Mansur Yavaş aday olmaz ise, adı geçen isimlerden birisi 

aday çıkarsa o zaman Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçileri, vatanseverleri adaysız 

bırakmayız” ifadelerini kaydetti. 

ABB: Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü 

Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'la ilgili adaylık iddiaları konusunda, "Bazı sosyal 

medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın 

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle 

hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı. 

https://www.dunya.com/haberler
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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına 

onay: Çıkarlarımızla uyumlu 

 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup 

göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli 

planlarına hizmet edecek" denildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre'ye bir mektup göndererek, Biden yönetiminin 

Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla 

uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet 

edeceğine inandığını bildirdiği öne sürüldü. İddia Reuters Haber Ajansı'nda yer aldı. 

Reuters’ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı mektubu, 17 Mart tarihli ve bakanlığın 

Yasama ve Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu 

imzasını taşıyor. Durakoğlu’nun mektupta gergin ilişkileri kabul ederken, aynı 

zamanda Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini ve savunma bağlarını "bölgede kötü niyetli 

nüfuza karşı önemli bir caydırıcı" olarak nitelendirdiği belirtiliyor. 

 

Habere göre mektup, satış için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi 

sunmazken, Rus S-400 sistemlerini satın almasının ardından Washington'un cezai 

eylemlerinin Ankara için "ödenmiş önemli bir bedel" olduğunu vurguluyor. 

Reuters’ın haberine göre, Beyaz Saray yönetimi mektupta, Türkiye ile, NATO ittifakı 

çerçevesinde uzun dönemli uyum ve kapasite işbirliği gerekliliğine dikkat çekti, 

ABD’nin ulusal güvenlik, ekonomik ve ticari çıkarları bakımından önemine vurgu 
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yaptı. Yine mektupta, Dışişleri Bakanlığı’nın satışa onay vermesi durumunda bunun 

Kongre’ye bildirileceği de dile getiriliyor. 

Reuters’a göre Dışişleri Bakanlığı’nın mektubu, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 

Frank Pallone ve her iki partiden 50'den fazla üyenin 4 Şubat tarihli mektubuna yanıt 

niteliği taşıyor. Temsilciler Meclisi üyeleri bu mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın NATO taahhütlerine bağlı kalmadığını, geniş çaplı insan hakları 

ihlallerinde bulunduğunu savundu ve Biden yönetiminden Ankara'nın F-16 satın alma 

talebini reddetmeye çağırdı. 

ABD, S-400'leri satın almasının ardından Türk savunma sanayisine yaptırımlar 

uyguladı. Ankara daha önce ABD’den 100'den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmişti, 

ancak Washington S-400'leri satın aldıktan sonra Türkiye'yi programdan çıkardı. Bu 

adımı haksız bulan Türkiye, 1,4 milyar dolarlık ödemesinin iadesini talep etti. F-35 ve 

F-16 savaş uçaklarını Lockheed Martin üretiyor. 

10 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türk savunma sanayisine yönelik tüm "haksız" yaptırımları kaldırmanın zamanının 

geldiğini ve Türkiye'nin F-16'ları satın alma talebinin mümkün olan en kısa sürede 

sonuçlanmasını beklediğini söylemişti. 
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FAO’dan dünyaya “açlık” uyarısı 

 
Osman AROLAT  

07 Nisan 2022 Perşembe 

 

FAO’nun Mart ayı raporunda RusyaUkrayna krizi sonrası dünyada önümüzdeki yıl 

için “açlık” uyarısı yapılıyor. Ülkemizin önemli değeri tarımı unutmamalıyız. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun mart ayı raporunda, Ukrayna krizi 

öncesi dünya gıda fiyatlarının aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 20.7 artış gösterdiği, kriz 

sonrası gıda ve yem fiyatlarında yüzde 8-22 artış olabileceği bilgisini veriyor. Buna 

bağlı olarak dünyada önümüzdeki bir yılda “Açlık” krizi yaşanabileceği uyarısında 

bulunuyor. 

FAO’nun bu uyarısına temel aldığı konu 333 milyon tonluk dünya tahıl ticaretinde 94 

milyon tonla Rusya ve Ukrayna’nın yaklaşık yüzde 25 paya sahip olmaları… 

Türkiye dahil bu ülkelerden tarım ürünleri ithal eden birçok ülke ürün temini 

konusunda yeni arayışlara yönelecek. Bunun sonucunda bir yandan daha pahalı 

ürün ithali mümkün olabilecek. Diğer yandan kriz öncesi 76 dolar olan, kriz sonrası 

140 dolara yükseldikten sonra 110 dolara gerileyen petrol fiyatına bağlı olarak navlun 

fiyatındaki artış da buna eklenecek. 

Türkiye, 2021 yılında 8.1 milyon ton buğday ithal edip bunun büyük kısmını una 

çevirip ihraç etti. Bu ithal buğdayın yüzde 78’i Rusya’dan, yüzde 12’si Ukrayna’dan 

alındı. Savaşan bu iki ülkenin buğday ithalatımızdaki payı yüzde 90 seviyesindeydi. 

Doğal olarak buğday ithalatı için yöneleceğimiz pazarlardan daha pahalı ürün temin 

edebileceğimiz gibi, daha yüksek navlun ödeyerek daha pahalı ithalat yapacağız. 

Buğdayın yanı sıra bu iki ülkeden arpa, soya, ayçiçeği, mısır da ithal ediyoruz. Bu 

tablo krize bağlı olarak temel gıda ürünlerinin fiyatlarında da artış olacağını 

gösteriyor. 

FAO’nun dünyada gelecek yıl açlık uyarısı kapsamında ülkemiz yer almasa da, 

zorluk yaşayacağımız ve gıdada fiyat artışlarıyla yüz yüze kalacağımız bilinmelidir. 
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Şemsi Bayraktar gibi sektör temsilcileri, Ali Ekber Yıldırım gibi yazarlar, çok yönlü, 

stratejik ürünleri gözeten bir tarım politikasının gerekliliğini yıllardır vurguluyorlar. 

Yaşanan krize bağlı dünyadaki gelişmeler ülkemizde bir tarım stratejisi hazırlığının 

hemen başlatılmasının zorunlu olduğunu gösteriyor. 1960’larda planlama ile gelen 

çalışmalar sonrasında Türkiye tarımda kendine yeterli üretim yapan 7 ülkeden biri 

olmuştu. Bugün tarım alanında buna ihtiyacımız olduğunu unutmadan harekete 

geçmeliyiz. Tarımsal ürünler insanlık tarihinin ilk gününden başlayarak önemini 

korumuştur, bugün de aynı şekilde korumaktadır. 

GÜNÜN NOTU: 

Nüfusumuz arttıkça tarımsal ürün ve gıda ihtiyacımız artmaktadır. Unutmamak 

gerekir. 
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Dış ticaret açığı itina ile artırılır! 

 
Alaattin AKTAŞ  

07 Nisan 2022 Perşembe 

 

✔Geçen yılın ekim-kasım aylarında 44 milyar doların altında olan yıllık dış 

ticaret açığı yüzde 40 artışla mart sonunda 61 milyar doların üstüne çıktı. 

✔Cari işlemler açığının ilk çeyrekte 18 milyar doları aşması, mart sonu itibarıyla 

yıllık olarak ise 26 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

Ekonomi yönetiminin konu ne olursa olsun bundan sonra atacağı adımları kestirmek 

pek kolay değilse de, bu adımlar sonrası nereye varılacağını tahmin etmek artık zor 

sayılmaz. 

İzlenmesi gereken yol şöyle: 

Ekonomi yönetimi sık sık yaptığı gibi herhangi bir konuda bir hedef mi belirledi; 

siz bu hedefin tam tersine bahse girin, kazanırsınız. 

Temel ilke bu! Söylenenin ya da taahhüt edilenin aksine oynamak. 

Bakın örneğin enflasyon... Nasıl düştü değil mi! Dün yazdık, geçen yıl eylülde o ilk 

düğmeyi yanlış iliklemeden önce yüzde 20'nin altındaki oranı yüzde 60'ın üstüne 

çıkardık. Yani çıkardılar! Ama bugünler de iyi günler, daha önümüzde yüzde 70'ler, 

80'ler var. 

Oysa Maliye Bakanımıza göre şimdiye kadar yüzde 50'yi geçmeyen pik oranı çoktan 

görmüş olmalıydık. Aslında o pik oranı gördük ve yanından öylesine hızlı geçtik ki 

fark etmek bile pek mümkün olmadı. 

Siz bahsi seven biri olsaydınız ve enflasyonun düşeceği söylendiğinde artışa 

yatırsaydınız paranızı, kazançlı çıkardınız. 

Ve çok iddialı olunan başka bir gösterge... Dış ticaret ve cari denge... 
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İhracatı artıracak, böylece dış ticaret açığını azaltacak, sonuçta cari açık sorununu 

geride bırakacaktık; falan, filan! Bu vaade yatırım yapmışsanız, kaybettiniz. 

Çünkü söylenenin, gerçekleşeceği ileri sürülenin tam tersi oldu. 

Gerçi "yiğidin hakkı yiğide"; ihracat artmadı değil, rekorlar bile kırıldı. Mart ayında 

tam 22.7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Yıllık ihracat da mart sonunda 235.6 milyar 

dolara ulaştı. Bu da rekordu. 

Ama "ufak" bir ayrıntı, cebimizden çıkan cebimize girenden daha fazla. Yani ihracatta 

rekor kırıldı ama aynı durum ithalat için de geçerli. Üstelik ithalattaki artış çok daha 

belirgin. Aylık ithalat ilk kez 30 milyar dolar sınırını aşarak 31 milyar dolara dayandı. 

Yıllıklandırılmış ithalat da 297 milyar dolarla neredeyse 300 milyar dolara ulaştı. 

DÖRT AYDA YÜZDE 40 ARTIŞ 

Yıllık ticaret açığı geçen yılın ekim ayında 43.5 milyar dolardı. 2021'nin ilk dokuz 

ayında 44 milyar ile 48 milyar arasında değişen yıllık açık 43.5 milyara inmişti ve bu 

tutarın daha da aşağı çekileceğinin müjdesi veriliyordu. 

 

Türk Lirası rekabetçi bir düzeye erişecekti, yani değer kaybedecekti; böylece 

ihracatın daha hızlı artması, ithalat artışının daha düşük kalması sağlanacaktı, 

sonuçta da ticaret açığı düşecekti. 

Kağıt üstünde ve söylemlerde her şey gayet iyiydi. Niye olmayacaktı ki! 

Ama olmadı! Olmadı ve geçen yılın ekim-kasım aylarında 44 milyar doların altında 

olan yıllıklandırılmış ticaret açığı bu martta tam 61.5 milyar dolara tırmandı. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/04/06/t1-UbAr.jpg
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Aradan yalnızca ama yalnızca dört ay geçmiş ve kasımdan marta yıllık açık yüzde 40 

artmış... 

İthalatın son dönemdeki hızlanmasında tabii ki enerji fiyatlarının artması büyük etken. 

Buna bir de savaşın getirdiği yük eklendi. Dolayısıyla bu gibi dış etkenler olmasa 

ticaret açığı 61.5 milyar dolara çıkmayabilirdi ama yine de dört beş ay önceki düzeye 

göre kayda değer bir artış kaçınılmazdı. 

Yani topu tümüyle dış etkenlere ve enerji fiyatlarına, mart ayı için de Rusya-Ukrayna 

savaşına bağlamak kendimizi kandırmak olur. 

ÜÇ AYLIK CARİ AÇIK 18 MİLYAR DOLARI AŞACAK 

Bu yıl ocakta 10.3, şubatta 7.9, martta 8.2 milyar dolar ticaret açığı verildi. 

Ödemeler dengesine ilişkin olarak henüz ilk ayın gerçekleşmesi açıklandı ve ocak 

ayındaki cari işlemler açığı 7.1 milyar dolar oldu. 

Şubat ve mart aylarının dış ticaret gerçekleşmesinden yola çıkılarak yapılan 

hesaplamalar, bu aylarda sırasıyla 5.5 ve 5.8 milyar dolar civarında cari açık 

verileceğine işaret ediyor. 

Bu durumda yılın ilk çeyreğindeki cari açık 18 milyar doların üstüne çıkacak. 

Cari açık, mart sonu itibarıyla da yıllık bazda ise 26 milyar dolara ulaşacak. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/04/06/t2-x7lY.jpg
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan, ‘Üçüncü Dünya Savaşı 

çıkar’ diye uyardı 

7 Nisan 2022 

Ukrayna Savaşı’nda hem Putin’le hem Zelenski ile görüşen tek lider olan 

Erdoğan, barışın sağlanması için gösterdiği çabalarla küresel liderliğini 

perçinledi. 

Putin ve Zelenski tarafından güvenilir arabulucu olarak görüldüğü için dünya 

liderleri, destek vermek ve bilgi almak için Erdoğan’la görüşmeyi tercih ediyorlar. 

Ukrayna konusunda Erdoğan’ın duruşu diğer ülke liderleri tarafından merak ve 

ilgi konusu olmaya devam ediyor. 

Ukrayna Savaşı 24 Şubat’ta başladı. Erdoğan 23 Şubat tarihinden bu 

yana Zelenski ile dört kez, Putin’le üç kez görüştü. Ben en son 50’yi geçince 

saymayı bıraktım, Erdoğan bu süreçte başta ABD Başkanı Biden olmak üzere 

devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yaptı. 

Bizim muhalefet ne yapıyor? Henüz Erdoğan’ın yediği manda yoğurdu polemiğini 

aşabilmiş değil. 

‘AZİZ NESİN’LİK 

Aylar süren tartışmalardan sonra altı liderin oturacağı masanın şeklini belirlemeyi 

başardılar. Liderler toplantısından sonra yayınlanan ortak bildirinin bir hikâyesi 

var. Anlatsam ‘Aziz Nesin’lik olur. Bir sayfalık açıklama için neredeyse masayı 

dağıtacak hale gelenler, yarın ülkeyi yönetmeye kalksa vay halimize. Ukrayna 

Savaşı biter, bunlar daha hangi açıklamayı yaparız diye tartışıyor olur. O kadar 

yani... 

ZELENSKİ-PUTİN GÖRÜŞMESİ 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Ukrayna Savaşı’nda ise kimi zaman barış umutlarının yükseldiği kimi zaman 

savaş ikliminin ağır bastığı bir dönemden geçiliyor. Zelenski, “Putin’le görüşme 

olmaması muhtemel” açıklamasını yaptıktan birkaç saat sonra, bu kez 

Habertürk televizyonundan Sena Alkan’a iki liderin İstanbul’da görüşebileceğini 

söyledi. 

Zelenski’nin ilk açıklaması çok umutsuzdu. AK Parti MKYK 

toplantısında Zelenski’nin açıklaması ve Türkiye’nin arabuluculuk çabaları 

gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zelenski’nin ümidinin 

kırılmaması gerekiyor. Arabuluculuk çabalarımız sürüyor. İki lideri bir araya 

getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çabalarımızı sürdüreceğiz. İkisini 

bir araya getirebiliriz” diyor. 

Erdoğan umudunu koruyor. Barışın sağlanması için çabalarını sürdürüyor. 

ABD Başkanı Biden ise savaşın sürmesi için elinden geleni yapıyor. Eğer 

Ukrayna’da bir barış sağlanacaksa bu Biden’a rağmen sağlanmış olacak. 

NATO İŞİN İÇİNE GİRERSE 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NATO’nun savaşa dahil olması ihtimali 

soruluyor. Erdoğan, kaygılı bir dille, “NATO’nun bu işe müdahil olması Üçüncü 

Dünya Savaşı’nın çıkması demektir. Doğru değildir. NATO bu işe müdahil 

olmamalıdır” diye konuşuyor. 

Erdoğan, Türkiye’nin mevcut pozisyonunu koruyacağının altını çiziyor. 

GIDA FİYATLARI 

AK Parti MKYK’da fiyat artışları da gündeme geliyor. Zaten Erdoğan’ın iki önemli 

önceliği var. Biri malum Ukrayna, diğeri ise hayat pahalılığı. Patlıcanın, patatesin, 

domatesin fiyatları ortada. Hayat pahalılığı can yakıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sebze ve meyvede yaşanan pahalılığın mevsimsel 

etkilerden ve ihracattan kaynaklandığını ifade ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle 

birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini söylüyor. “Yaz gelip mahsuller 

ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı” diyor. 

RUSYA’DAN GIDA İTHALATI 

Ama tabii mevsimsel etkinin dışında buğday, ayçiçekyağı, şeker, et gibi temel 

gıda maddelerinin durumu var. Erdoğan, Rusya’ya uygulanan ambargoya 

Türkiye’nin katılmadığını belirterek, “Bu yıl gıda ürünlerini daha uygun fiyattan 

ithal edebiliriz” diyor. 
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SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU 

Seçim Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra dün 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Bu ne demektir? 

1) Seçim barajı yüzde 7’ye indi demektir. 

2) Bir gece yarısı CHP’den İYİ Parti’ye milletvekili transferinde olduğu gibi, bu 20 

milletvekili ile Meclis’te grubu kur, seçimlere gir devri bitti demektir. 

3) İttifakla baraj sorununu aşan küçük partilerin, ittifakın sırtından milletvekili 

çıkarmasının sona ermesi demektir. Artık milletvekili çıkarmak için partilerin 

oylarının sayılarına bakılacak. 

4) Engellilerin bakan yardımcısı, hâkim olabilmesi gibi kazanımlardan sonra ilk 

kez bu seçimde görme engelliler birinin yardımı olmadan, bir şablon yardımı ile oy 

kullanabilecekler. Bu değişiklik için çaba gösteren AK Parti İstanbul 

Milletvekili Serkan Bayram’a da buradan teşekkürler. 

ERKEN SEÇİM YOK 

5 Seçim yasasıyla ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte erken seçim yok 

demektir. 

Çünkü Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan 

değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak 

seçimlerde uygulanmaz” deniliyor. 

Yeni yasa 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre 6 Nisan 2023 tarihine 

kadar erken seçim yok demektir. 

AĞIRALİOĞLU İLE AKŞENER HELALLEŞTİ 

YAVUZ Ağıralioğlu’nun Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınması İYİ Parti’yi 

karıştırmıştı. 

Ağıralioğlu ilk başta kararı herkesle birlikte öğrendiği için sitemde bulunmuştu. 

Ama daha sonra, “Bu bir nöbet değişimi. İYİ Parti siyasetinde bir değişiklik 

olmayacak” şeklinde açıklamalar yaptı. 

Meral Akşener ile Yavuz Ağıralioğlu dün görüştü. Ağıralioğlu’na görüşmenin 

havasını sordum: “Güzel geçti. Helalleştik, yolumuza aynı ahenkle devam 

edeceğiz” dedi. 
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Böylece Ağıralioğlu’nun istifa edeceği, yok efendim BBP’nin başına geçeceği gibi 

yapılan yorumlar boşa çıktı. 

Teşkilat Başkanlığı’ndan Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılan Koray Aydın’ın da 

huzursuz olduğu söyleniyor ama istifası beklenmiyor. 

ZAMANLAMAYA DİKKAT 

Zaman zaman bu liderleri hafife almayın diye uyarma gereği 

duyuyorum. Akşener bu değişiklikleri ne zaman yaptı? Seçimlere 1 yıl kala yaptı. 

Zamanlama çok önemli. Seçime giderken hangi siyasetçi sorun çıkarabilir? 
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Esfender KORKMAZ 

Macar seçimleri ve biz... 

7 Nisan 2022 Perşembe 

3 Nisan 2022 Pazar günü Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette 

yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) 

koalisyonu; oyların yüzde 53'ünü alarak kazandı. 

Demokratik Koalisyonu olan (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi 

(MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) 

oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 35'ini, aşırı sağcı 

Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise, oyların yüzde 6'sını alarak mecliste temsil hakkı 

kazandı. 

Siyasi iktidar yandaşları ve yandaş medya  Macar seçimlerini kendi zaferi gibi 

yorumladı. Yandaş medyadan bir gazete seçim sonucunu ''Altılı Hezimet'' diye 

manşete çıkardı. Bir diğeri ''Altılı ittifak sandığa gömüldü'' diye başlık attı. 

Macaristan'daki demokrat cepheyi oluşturan 6 parti ile, Türkiye'de Millet İttifakı'nı aynı 

kefeye koyarak bir takım sonuçlar çıkarmak akla yakın değildir. 

1. Her şeyden önce, seçim öncesi anketlerde zaten Victor Orban'ın oy oranı beş 

puan  daha yüksek görünüyordu. Seçim Öncesi Kamu oyu yoklamalarında, Orban'ın 

oyu yüzde 41 muhalefetin oyu yüzde 36 olarak tahmin edilmişti. Türkiye'de  en son 

anketler ortalaması Cumhur İttifakı yüzde 39,6, Millet İttifakı yüzde 46,6 ve HDP 

yüzde 10'dur. 

2. Macaristan'da ekonomik sorunlar vardı ve fakat kriz yoktu. Otokrasi ve popülizm 

sorunu vardı. Türkiye ise giderek artan ağır bir ekonomik istikrar sorunu yaşıyor. 
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4. İnsani ve evrensel değerler açısından Victor Orban'ın Macaristan'a göçe ve 

sığınmacılara karşı aldığı katı önlemler yanlış olmasına rağmen, halk tarafından 

onaylandı. Türkiye'de ise, savaştan kaçan Suriyeli ve Afganlı gençlerin kendi 

gençlerimizden daha fazla korunması, halk arasında tedirginlik yaratmaktadır. 

Bu farklılar yanında, bizim iktidar ile Victor Orban'ın iktidarının fazlaca benzer yanları 

var. 

1. Otokraside tam benzeşiyorlar. Doğuya açılım politikasında seve seve ilişki kurduğu 

ülkelerin tümü de otoriter yönetimlere sahip ülkelerdir. 

2. Orban'ın Medya alnında da yaptıkları birebir AKP iktidarının yaptıklarına uyuyor. 

Dora Diseri, DW Macarca Yayınlar sorumlusu, Victor Orban'ın medya kuşatması 

olayını şöyle açıklıyor; 

''Orban; ilk etapta devlet medyasında kendine engel olabileceğini düşündüğü 

gazetecileri, yorumcuları işten çıkarmaya başladı. Medyada ciddi bir temizlik hareketi 

yaşandı. Devlet televizyonu iktidarın söylediklerini yayınlayan "Sözcü" bir kurum 

haline geldi. Gazeteler ve diğer medya yayın organları arasında muhalefetin sesini 

duyurabileceği yayın organları vardı. Süreç içerisinde bu kurumlar da tasfiye edildi. 

Bir kısmı mali olarak zor durumda bırakıldı. Önemli kurumlar bir gece içerisinde bir 

takım medya grupları tarafından satın alındı. Sonra anlaşıldı ki bu gruplar Orban'ın 

partisi Fidesz yanlısı gruplar. Gazete ve dergilerin tasfiyesinin ardından internet 

sitelerine de aynı yöntem uygulandı. Tek muhalif radyo olan Clubradio da seçim 

öncesinde frekans izni verilmeyerek tasfiye edildi.'' 

Macar Halkı, yargı bağımsızlığına açıkça karşı olan ve demokrasiyi aşındıran Orban'ı 

neden yeniden seçti? Çünkü sosyalizmde Macar halkını demokrasi kültürü aşındı. Bu 

nedenle Macar Halkında demokrasi talebi düşüktür. Sovyetlerin Buda-Peşte'yi işgal 

etmesi de Halkın şövenist duygularını artırdı. 

Bu günkü koşullarda; Macaristan ya AB içinde kalmayacaktır veya AB içinde kalırsa, 

demokrasi ve hukuka uymayan iktidarlar mutlak gidecektir. 

AKP ve AKP yandaşlarının Türkiye'de ki Millet İttifakını, Macaristan'daki ''Macar 

Yurttaş Birliği''ne benzetmelerinin temel nedeni yaşadıkları panikten ileri geliyor. 
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07 Nisan 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Putin’in kızları yaptırım listesinde 
 

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik sonunda Putin'in kızlarına yansıdı. 

 

Amerikan basınında çıkan haberlere göre yaptırımların hedefi bundan sonra Putin'in 

30'lu yaşlardaki kızlarına yönelik olacak. 

 

Ancak Batı Bloku yaptığı bu yaptırımların en çok kendilerini vurduğunu henüz idrak 

edemedi. 

 

KRİZ KİME YARIYOR? 

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik de nedense bir türlü bitmiyor. Rus 

bombardımanları Ukrayna'da büyük zararlara sebep oluyor. 

 

Acaba uzun vadede Rusya, Ukrayna'yı gözden mi çıkardı? 

 

Acaba Rusya'nın nihai askeri hedefi nedir? 

 

Veya kriz uzadıkça bu en çok kime yarıyor? 

 

Bütün bu soruların cevapları Putin'de gizli. 

 

YENİ SİSTEMDEN DÖNÜLEMEZ 

Bizim kamuoyuna gelirsek, biz dış politikayla fazla ilgili değiliz. Daha çok siyasi 

çekişmeler ve düşünülen anayasal değişiklikler kamuoyunun ilgisini çekiyor. 

 

Bunlar arasında muhalefetin en çok kaşıdığı konu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni Erdoğan'ın kişiliği temsil ediyor. 

 

Son zamanlarda Türkiye'nin konumuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi dünya 

liderleriyle görüştüğüne bakılırsa muhalefetin kaşıdığı bu konunun toplumda çok fazla 

karşılığı olmayacağı anlaşılıyor. 

 

Yani artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye için değişmez bir model. 

 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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MUHALEFETİN ANTİPATİKLİĞİ 

28 Şubat'ta açıklanan muhalefetin altı koltuklu koalisyon önerisi ise toplumda hiçbir 

heyecan yaratmadı ve antipati oluşturdu. Masada HDP'nin eksikliği de samimiyet 

sorunu doğurdu. 

 

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde anlaşmazlıklar çok yoğun. CHP, liderlik ve 

adaylık sorununu yakın zamanda çözebilecek gibi durmuyor. Yani Türkiye, siyaset 

açısından yoğun bir döneme giriyor ve özellikle sonbaharda işler iyice kızışacak. 

Tabii vatandaşın ve siyasetin asıl sorunu hayat pahalılığı. İftar sofraları bu gerçeği 

daha da ön plana taşıdı. 

 

AK Parti'nin en zor sınavı ekonomide olacak. 

 

BARAJLAR DOLDU 

Uzun yıllardır ilk defa barajlarımız yüzde 100 doldu. 

 

Öyle ki sele sebep olmamaları için barajların zaman zaman suları boşaltılıyor. 

Hayatımızda tanık olduğumuz yeni bir durum bu. Bunu da iyi gelişme olarak not 

düşelim. 

 


