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Tarım grubu ihracatında ocak-mayıs 

rekoru 
Tarım grubu, 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en 

yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. 

 
Tarım grubu, küresel çapta gıdaya erişimin zorlaştığı ve ülkelerin ihracat 

kısıtlamalarına gittiği bir ortamda güçlü performansını sürdürdü ve 13 milyar 495 

milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. 

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 

Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 

20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolara yükseldi. 

Türkiye'nin dış satımı mayıs ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 

artışla 18 milyar 972 milyon dolara ulaştı. 

Artan jeopolitik riskler ve özellikle tarım emtialarında sert dalgalanmaların 

görülmesiyle tarım grubu küresel çapta gıdaya erişimin zorlaştığı ve ülkelerin ihracat 

kısıtlamalarına gittiği bir ortamda güçlü performansını sürdürdü. 

Tarım grubu, 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs 

ihracatını gerçekleştirdi. İhracat yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

22,3 artarken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın içindeki payı da yüzde 

13,2 oldu. 

Tarım grubuna bağlı 6 sektör rekor ihracata imza attı 
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Tarım sektörü ocak-mayıs döneminde 6 sektörle rekora koştu. 

Bu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 469 milyon dolar, 

meyve ve sebze mamulleri 970 milyon 739 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 637 

milyon 75 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 75 milyon 668 bin dolar, su ürünleri ve 

hayvansal mamuller 1 milyar 683 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 3 

milyar 322 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dış satımını yaptı. 

Yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve 

mamulleri yüzde 32,3, meyve sebze mamulleri yüzde 30,9, kuru meyve ve mamulleri 

yüzde 11,2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 38, mobilya kağıt ve orman 

ürünleri yüzde 28 ihracat artışı kaydetti. Süs bitkileri ve mamulleri sektörünün dış 

satımı ise değer bazında 6 bin dolar artış kaydetti. 

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dış satımı yüzde 48 artarak 167 milyon 317 bin 

dolara, tütün sektörünün dış satımı da yüzde 2,9 artışla 280 milyon 57 bin dolara 

yükseldi. 

Yaş meyve ve sebze ile fındık ve mamulleri sektörlerinin ihracatı ise azalış kaydetti. 

Ocak-mayıs döneminde yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 1 azalarak 1 

milyar 164 milyon dolara, fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı ise yüzde 18,5 

azalışla 723 milyon 576 bin dolara geriledi. 

Sektörlere en fazla talep Iraktan geldi 

Tarım grubuna bağlı 10 sektörün 4 tanesi en fazla ihracatı Irak'a yaptı. 

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinden 888 milyon 781 bin dolar, 

tütün sektöründen 38 milyon 17 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 312 

milyon 309 bin dolar, mobilya Kağıt ve orman ürünlerinden 394 milyon 763 bin 

dolarlık dış satım yapıldı. 

Almanya'ya kuru meyve ve mamullerinden 87 milyon 486 bin dolarlık, fındık ve 

mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık, ABD'ye meyve sebze mamullerinden 156 

milyon 470 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık ihracat 

gerçekleşti. 

Yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 289 milyon 161 bin dolar, süs bitkileri ve 

mamulleri Hollanda'ya 23 milyon 714 bin dolarlık dış satım yaptı. 
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Akcan: Sertifikalı tohum kullanım 

destekleri artmalı 
Girdi fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar nedeniyle sertifikalı tohum 

kullanım desteklerinin her zamankinden daha yüksek oranda artması 

gerektiğini belirten TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, "Hububat 

tohumluğu fiyatları belirlenirken tüm sektörler için kabul gören yüzde 

20’lik kâr payının da eklenmesi tohumculuğun devamlılığı açısından 

önemlidir." dedi. 

 
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, 

hububat alım fiyatlarının açıklanmasının ardından her yıl olduğu gibi tohumluk 

fiyatlarının gündeme geldiğini ve bu yıl girdi fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar 

nedeniyle sertifikalı tohum kullanım desteklerinin her zamankinden daha yüksek 

oranda artması gerektiğini ifade etti. 

TÜRKTOB'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Akcan, şunları 

kaydetti: 

"Alım fiyatları artsa da hububat ekim alanlarının daralma süreci ve kuraklık riski 

devam ediyor. Sertifikalı tohumun sağladığı en az yüzde 25 verimlilik artışı her 

zamankinden çok daha önemli. Hububat fiyatlarının tohumluk fiyatlarını da doğrudan 

etkilediği unutulmamalı. Hububat alım fiyatları bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 3 

kat arttı. 
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Çiftçimiz sertifikalı tohum kullanım desteğinin de aynı oranda artmasını ve 

zamanında ödenmesini bekliyor. Sertifikalı tohum kullanımının azalması verim ve 

kalitenin düşmesi demektir ve bunun faturası ülkemiz için çok ağır olur." 

Akcan, Türkiye’de sertifikalı tohum üretiminin her yıl arttığını, TÜRKTOB ile Tarım ve 

Orman Bakanlığının politika ve destekleriyle TÜRKTOB’un kurulduğu 2008 yılından 

bu yana sertifikalı tohum üretiminin yüzde 460 artarak 1 milyon 325 bin tona 

yükseldiğini aktardı. 

Eğitim ve yayınlarla çiftçilerin sertifikalı tohum kullanım bilincinin de arttığını bildiren 

Akcan, "Gıda güvenliği ve güvencesi açısından vazgeçilmez unsurlardan biri olan 

sertifikalı tohumun üretimi ve kullanımında mevcut artışın devamı için fiyat politikası 

çok önemlidir. Artan hububat alım fiyatları doğal olarak tohumluk fiyatlarını da yukarı 

yönlü etkileyecektir. Üreticimizin sertifikalı tohumdan vazgeçmemesi için biz özel 

sektör olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız. Tarımsal girdiler 

içinde fiyatlarını en az artıran sektör biziz." değerlendirmesinde bulundu. 

Akcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) açıklayacağı hububat 

tohumluğu fiyatlarının, serbest piyasa ve rekabet kurallarıyla faaliyet gösteren 

tohumculuk özel sektörünün her yıl artan üretim şevkini kırmaması için girdi 

maliyetlerinin artışı da dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. 

Akcan sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Tohumluk üretim maliyetleri, diğer tarımsal ürünler gibi mazot, gübre, ilaç, su, enerji, 

işçilik gibi tüm üretim faktörlerindeki artışlardan aynı oranda etkilenmektedir. Bunlara 

ek olarak eleme, paketleme, ilaçlama, etiketleme gibi tohum hazırlama işlemleri 

yüzde 35 gibi ek bir maliyeti tohumcumuzun sırtına yüklemektedir. Ayrıca, sertifikalı 

tohum yetiştiriciliği uzmanlık isteyen özel bir iştir. Bunun mutlaka fiyat politikasıyla da 

desteklenmesi gerekir. 

Bu durum tohum üreticilerine yaklaşık yüzde 10 ek maliyet olarak yansımaktadır. 

Hububat tohumluğu fiyatları belirlenirken tüm sektörler için kabul gören yüzde 20’lik 

kâr payının da eklenmesi tohumculuğun devamlılığı açısından önemlidir. TİGEM’in 

açıkladığı tohumluk fiyatları piyasada referans olarak kabul edilmektedir. 

Kamu kurumları gerektiğinde zarar edebiliyor, ancak özel sektörün böyle bir şansı 

yok. Ayrılmaz bir bütünün parçaları olan çiftçimizi tarlasında, tohumculuk 

sektörümüzü üretimde tutacaksak, verimin en önemli unsuru olan sertifikalı tohumu 

yaygınlaştıracaksak ve TİGEM illaki bir fiyat belirleyecekse bu hassasiyetleri göz ardı 

etmemeli." 
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TZOB Başkanı Bayraktar: Toprağı 

boş bırakma lüksümüz yok 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 

gıda fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde Türkiye'nin topraklarını boş 

bırakma lüksünün olmadığını belirterek, "Stratejik ürünlerimizden 

buğdayın 2021 ekim alanı 6,7 milyon hektar. Biz, buğdayın ekim alanına 

yakın bir alanda ülke olarak üretim yapamıyoruz.” dedi. 

 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ‘Toprak 

Bayramı’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin 

artması, temel gıda ürünlerinde dünyada söz sahibi olan Rusya ve Ukrayna'da 

yaşanan savaşın, 2 yıldır süren COVID-19 salgını sürecinin, birçok ülkede yaşanan 

ekonomik kriz gibi sorunların dünyada gıdaya ulaşımda tedirginlik oluşturduğunu 

bildirdi. 

Gıda için toprağın önemine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu: 

"Toprak, kimileri için üzerine onlarca kat bina inşa edilebilir bir arsa, kimileri için bir 

yerden bir yere en kısa sürede üzerinde ulaşım sağlanan kara parçası, kimilerine 

göre de dededen kalma tapularla zenginliktir. İnsanlığın gıdaya ulaşımını sağlayan 

toprak, çiftçilerimiz için ise en değerli varlıktır. Toprak, çiftçilerin geçimini sağladığı, 

üzerinde üretimini sürdürdüğü ekmek teknesidir. Elbette hepsinin ötesinde bu ülkeye 

gönülden bağlı olan herkesin canından aziz bilip vatanım dediği toprağımız bizler için 

daima mukaddestir ve öyle kalacaktır." 

Bayraktar, Türkiye'de tarım arazileri ile kırsal bölgelerdeki genç nüfusun azaldığını 

vurgulayarak, maliyetler nedeniyle çiftçinin üretmekte isteksiz davrandığını belirtti. 
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Ülkede toprakların yeteri kadar korunamadığının altını çizen Bayraktar, şunları 

kaydetti: "Topraklarımızın tuzluluk, çoraklaşma, yanlış kullanım gibi nedenlerle 

kalitesi bozulmakta ve diğer taraftan da erozyon, amaç dışı kullanımla topraklarımız 

kaybedilmektedir. Ayrıca, tarım arazilerimizin küçük, parçalı, dağınık, çok hisseli 

olması ve sulama imkanlarının halen yetersizliğiyle verimli kullanımı da 

sağlanamamaktadır. Türkiye'nin, uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarı 

1990-2020 döneminde 27,9 milyon hektardan 23,1 milyon hektara geriledi. Yani 30 

yıllık bir süreçte 4,8 milyon hektar tarım arazisini kaybettik." 

“6,7 milyon hektara yakın bir alanda üretim yapamıyoruz” 

Bayraktar, Türkiye'de en fazla tarım arazisine sahip olan Konya'da, son 10 yılda tarım 

alanlarının yüzde 10,5 azaldığına dikkati çekti. 

Dünyada ve ülkede gıda fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde Türkiye'nin topraklarını 

boş bırakma lüksünün olmadığına işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: 

"Stratejik ürünlerimizden buğdayın 2021 ekim alanı 6,7 milyon hektardır. Biz, 

buğdayın ekim alanına yakın bir alanda ülke olarak üretim yapamıyoruz. 6 milyon 

hektar alanda çiftçiye sanayicinin talep ettiği kaliteli üretimi yaptırabilmeliyiz. Bunu 

başarabilirsek, 2021 yılında yapılan toplam 8,1 milyon ton buğday ithalatına ihtiyaç 

duymak bir yana ihracat yaparak tarımın ülke ekonomisine katkısını artırabiliriz. Diğer 

taraftan üretim planlamasının yapılamaması, sözde değil, tarafların hakkını koruyan 

gerçek anlamda sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılamaması, artan üretim maliyetleri, 

ürün satış fiyat belirsizliği gibi nedenler, çiftçinin dönemsel karar almasına neden 

olmaktadır. Tarımda plansızlık ve kontrolsüzlük, üretimin şeklini de değiştirmektedir." 

Bayraktar, yapılan çalışmalara rağmen tarım arazilerindeki tehditlerin devam ettiğine 

dikkati çekerek, topraklar kaybedilirse ve üretimde yeterlilik sağlanmazsa dünyadan 

ürün bulma imkanının azalacağı uyarısında bulundu. 

Bir karış dahi kaybedecek toprağın olmadığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam 

etti: “Gıda güvencesi için toprağın olmazsa olmaz olduğu bilincini bütün toplumda 

aynı düzeyde oluşturmak ve bu bilinçle topraklarımıza sahip çıkmak zorundayız. 

Topraklarımızı koruyabilir, üretim yapabilecek çiftçiyi tarlada tutabilirsek, bu krizlerden 

çok daha az etkileneceğimiz ortadadır. Ülkemizde her yıl binlerce dekar verimli birinci 

ve ikinci sınıf tarım arazisi, çeşitli sebepler nedeniyle elden çıkıyor. Kara yollarını ve 

şehirlerin gelişimini projelendirirken, verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli 

olmayan, daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmeli." 

Alternatif marjinal tarım arazileri mevcutken, verimli tarım arazilerini tarım dışı 

amaçlarla kullanmanın büyük bir savurganlık olduğunun altını çizer Bayraktar, birinci 

sınıf sulamaya uygun tarım arazilerinin imara açılmasına asla izin verilmemesi, bu 

arazilerin üzerine sanayi tesisleri, şehirler kurulmaması gerektiğini belirtti. 
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Büyükşehir belediyelerine de tarıma kaynak ayırmaları çağrısında bulunan Bayraktar, 

Valilikler ve büyükşehir belediyelerinin verimli tarım arazilerinin korunması konusunda 

hassas hareket etmelerinin önemini vurguladı. 

Meraların tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmalarının da hızla tamamlanması ve 

amaç dışı kullanımının önlenmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: 

"Toprak Koruma kurulları verimli arazileri korumak için etkin çalıştırılmalı. Gıda 

krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla yaşadığımız bugünlerde, sit alanı 

kapsamında koruma altına alınmayan hiçbir ovamızın kalmamasını istiyoruz. Bu 

topraklar evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Toprağımızın 

kıymetinin herkesçe çok iyi bilindiği, toprağı yönetenlerden kullanana kadar her 

kesimin ona saygı duyarak hareket edeceği günler temennisiyle Toprak Bayramı'nızı 

kutluyorum." 
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Süt zammı etikete yansımaya 

başladı 
Çiğ sütün litresine 15 Mayıs’ta yapılan yüzde 32’lik fiyat artışı rafta süt 

ürünlerine yansımaya başladı. Markalı süt ürünlerinde yüzde 40’a varan 

artışlar yaşanırken, özel markalı (private label) ürünlerde ise artış yüzde 

18,5 olarak hesaplandı. 

 
Mehmet Hanifi GÜLEL 

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 

litresinin 7,50 TL olarak belirlenmesinin ardından zamlı ürünler raflarda yer almaya 

başladı. Süt, ayran ve yoğurt gibi pastörize ürünlere hemen yansıyan fiyatlar, 

olgunlaştırılmış peynir grubunda ise etiketlere yeni yeni yansıyor. Markalı süt 

ürünlerinde ürününe göre değişkenlik göstermekle beraber yüzde 40’a varan artışlar 

yaşanırken, özel markalı (private label) ürünlerde ise fiyat artışı yüzde 18,5 olarak 

hesaplandı. 

Süt zammıyla beraber sıvı grubunda fiyatın geçerli olduğu tarihten itibaren birkaç gün 

içinde yansıdığını kaydeden Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği 

(ASÜD) Denetleme Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil, peynir grubunun ise biraz 

arkadan takip ettiğini söyledi. Bunun nedenin olgunlaştırma durumundan 

kaynaklandığını belirten Kazancıgil, “Klasik peynir ve eski kaşar ürünlere zincir 

marketlerde yaklaşık 2 ay sonra zamlı olarak yansır. Burada fiyatın geç yansıması 

eski süt fiyatından alınmış olmasından kaynaklanıyor. Bunlarda bile artık süreler bir 

aya düşürülmüş durumda. 15 Haziran’dan sonra hemen hemen bütün eski ürünler 

bitmiş olur ve yeni fiyatlar yansımaya başlayacak” dedi. 
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Yemin üretimdeki payı yüzde 70’e dayandı 

Süt ve süt ürünlerinin maliyetlerinin enerji, yem ve işçilikten oluştuğun aktaran 

Kazancıgil, resmi hesaplara göre yem maliyetinin yüzde 65 olduğunu, çiftlik 

hesaplarına göre ise yüzde 70’i bulduğunu ifade edildiğini söyledi. Bu oranın hiç bu 

kadar yüksek olmadığını ve eskiden yarı yarıya olduğunu ifade eden Kazancıgil, 1 

kilogram sütün maliyetinde diğer unsurlar azaldığını, yemin toplam maliyetteki 

payının çok arttığını söyledi. İşletmelerin işçilik maliyetleri diğer maliyetlere göre çok 

düşük kaldığını bildiren Kazancıgil, “1 ürünün kilogram maliyeti hesaplandığında en 

düşük girdilerden bir tanesi işçilik yer alıyor. Sektörde bazı firmaların çalışanlarına 

zam yapmaya başladı. Çalışanlara temmuz ayında yüzde 20 zam yapmak lazım” 

diye konuştu. 

“Alarm takılan ürünlerde firmalar reklam yapıyor” 

Zamlardan önce sektörde bir hareketliliğin yaşandığını söyleyen Kazancıgil, fiyatların 

artmasıyla birlikte tonaj satışlarda düşüşlerin başladığını aktardı. Satışlarda vadelerin 

daha 3 ayın altına düşmediğini vurgulayan Kazancıgil, süper marketlere satışların 60 

gün olarak yer aldığını ancak, bunun da 75 günü bulduğunu belirtti. Son günlerde 

bazı süt ürünlerine takılan alarmlar konusunda da değinen Kazancıgil, alarm takılan o 

ürünlerde firmaların kendi reklamını yaptığını söyledi. 

 

Üretici yem, sanayici enerji maliyeti baskısı altında 

Süt üreticisinin yem, sanayicinin ise enerji maliyeti baskısı altında olduğuna dikkat 

çeken Kazancıgil, bunun ikisinin altını incelendiğinde dövize endeksli hammaddeler 

olan doğalgaz ve elektriğe gelen zamların da ürünün fiyatını doğrudan etkilediğini 

bildirdi. Yem girdisinin çiğ sütü etkilediğini, enerji girdisinin ise sanayicinin üretim 

maliyetini etkilediğini dile getiren Hakan Kazancıgil, “Söz konusu girdilere gelen 

zamlar en son tüketiciye yansıyor. Son elektrik zammından önce klasik peynir üretimi 

yapanların 1 tenekesinin 50 lira enerji maliyeti vardı. Yine ambalaj olarak boş 

tenekenin fiyatı da 50 liraya çıkmış bulunuyor. Boş tenekeye 1 gram ürün koymadan 

eneji ve ambalaj maliyetiyle 100 liraya mal oluyor. Diğer yandan günlük 30 ile 50 ton 

süt işleyen küçük ve orta işletmelere aylık 1 milyon TL faturalar gelmeye başladı" 

dedi. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/06/12/sut-grf-PYYc.jpg
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Petrol fiyatları, enflasyon 

endişesiyle düşüşte 
Küresel enflasyon konusunda endişeler petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. 

 
Küresel enflasyon konusunda endişeler ve ekonomik büyümenin daha da baskı 

altına girebileceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. 

Pekin'de COVID-19vaka sayılarının hafif bir artış göstermesinin Çin'in akaryakıt 

talebinin hızla canlanacağı beklentilerini yatıştırmasının da etkisiyle petrol fiyatları 2 

doların üzerinde geriledi. 

ICE'de Brent petrol bu sabah 119,54 dolar/varil seviyesini gördü ve şu sıralarda 

Cuma gününe göre 2,02 dolar düşüşle 119,90 dolar/varil seviyesinde. 

NYMEX'de Batı Teksas petrolü Cuma gününe göre 1,99 dolar kayıpla 118,69 

dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. 

Analistler, güçlü ABD dolarının ve stagflasyon korkularının petrol fiyatlarını baskı 

altında tuttuğunu,ancak kısa vadede belirleyici faktörün Çin'de talebin normalleşmesi 

yönünde yaşanacak gelişmeler olacağını vurguluyorlar. 
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Nebati: 239 milyar lira vergi 

gelirinden vazgeçiyoruz 
Bakan Nebati, "2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 

milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." açıklaması yaptı. Bakan 

Nebati, GES ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Gaziantep'te yaptığı konuşmada Gelir Endeksi Senetler 

hakkında açıklamada bulundu. 

Bakan Nebati"20 Aralık'tan bu yana uygulamakta olduğumuz KKM'ye ilaveten GES'in 

ihraç edileceğini açıkladık. GES'ler bireysel yatırımcılara yönelik. 15 Haziran'dan 

itibaren talep toplanacak. Yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. GES'lere konu olan 

KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara 

ilave getiri sağlayacak." dedi. 

Nebati, tüketici kredilerinde uygulanan makro ihtiyatı politika gereği sıkılaşmaya 

gidildiğini belirterek "Üretim, ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir. 

Tüketici kredilerinde buna rağmen dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa 

devam edeceğiz. 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde vadelerde azaltmaya gitmedik." 

ifadelerini kullandı. 

Bakan Nebati kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceklerini ve mali disiplinden 

taviz vermeyeceklerini belirterek "Serbest piyasa koşullarında büyüme devam 

ediyor." şeklinde konuştu. 
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Enflasyona da değinen Bakan Nebati, "Bugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. Bu 

yükseliş ülkemize de yansıyor. Enflasyon ile mücadele bugün bizim için birinci 

öncelik. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla ekonomi 

yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında enflasyonla mücadele 

kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini açıkladı. 
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Bakan Muş: Türkiye, büyük bir 

üretim ve ihracat üssü durumunda 
Türk-Arap İş Zirvesi'ne katılan Bakan Muş, "Türkiye'ye ve ekonomisine 

duyulan güven çerçevesinde, ülkemiz geçtiğimiz mart ayı itibarıyla 

kümülatif olarak yaklaşık 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. 

Güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı , hukuki mekanizması ve 

coğrafi konumunun sağladığı avantaj ile Türkiye, büyük bir üretim ve 

ihracat üssü durumundadır." dedi. 

 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 

gerçekleştirilen Uluslararası İş Forumu (IBF), 2. Türk-Arap İş Zirvesi'nde, 

Gaziantep’in Arap ülkelerine uzanan önemli bir ticaret ve sanayi hattının merkezinde 

olduğunu, Arap ülkeleri ile ticarette adeta bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi. 

Gaziantep'in 10,3 milyar dolarlık ihracatının yüzde 40'ını oluşturan yaklaşık 4 milyar 

dolarını Arap ülkelerine gerçekleştirdiğini belirten Muş, "Bu ticaret rakamları düşük, 

bizim için yetersiz." dedi. 

Muş, Türkiye olarak, Arap ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü adımı 

atmaya istekli ve kararlı olduklarını ifade etti. 

Birlikte daha güçlü olunduğunu vurgulayan Muş, "Tarihsel ve kültürel bağlarımız 

bizleri birbirimize yakınlaştırıyor, birlikte çalışmamızı kolaylaştırıyor. Bugün 

gerçekleştirdiğimiz etkinliğin ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da 

güçlendirilmesine katkı sağlayacağına eminim." dedi. 
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Muş, 2021 yılı genelinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 büyürken, son 10 yılın en 

güçlü büyüme hızının yakalandığını hatırlattı. 

Bu güçlü performansla Türkiye'nin 2021 yılında G20 ülkeleri arasında en hızlı 

büyüyen ülke olduğunu aktaran Muş, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Burada bir konuya özellikle dikkati çekmek istiyorum. 2021'de ortaya koyduğumuz 

bu güçlü ekonomik büyümenin lokomotifi ihracat olmuştur, uluslararası ticaret 

olmuştur. Dolayısıyla bu program ve bunun gibi programlara destek olacağımızı ifade 

etmeliyim. Türkiye, 2021'de 225 milyar dolarlık rekor seviyede ihracat gerçekleştirmiş 

ve yaklaşık 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Bu yıl 250 milyar 

dolarlık hedefi yakalayacağımızı ve dış ticaretimizin de 600 milyar dolara çıkmasını 

beklemekteyiz. 2022 yılı Ocak-Mayıs dönemine baktığımızda ihracat performansımız 

güçlü şekilde devam etmekte ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 20,4 

oranında arttırarak 102,5 milyar dolar seviyelerine ulaşmış bulunuyoruz. Tüm bu 

veriler ışığında, Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve dış ticaretinde pandemi 

etkilerinin geride bırakıldığını rahat bir şekilde ifade edebiliriz." 

Türk müteahhitler Arap ülkelerinde 167,6 milyar dolar değerinde proje üstlendi 

Bakan Muş, yaklaşık 2,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya, 436 milyon nüfusa 

sahip Arap dünyası ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için daima pozitif bir yaklaşıma 

sahip olduklarını söyledi. 

2021 yılında Arap ülkeleri ile ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 14,2'lik 

artışla 67,4 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, dünyanın birçok coğrafyasında 

başarılı işlere imza atan Türk müteahhitlerinin, tüm dünyada bugüne kadar yaklaşık 

458 milyar dolar değerinde 11 binin üzerinde proje üstlendiğini hatırlattı. 

Muş, Arap ülkelerinde ise bu rakamın 167,6 milyar dolar değerinde yaklaşık 3 bin 500 

proje olarak kayıtlarda yer aldığını aktardı. 

Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projelerin yüzde 30'unun Arap 

ülkelerinde olduğuna işaret eden Muş, "Türk müteahhitlerinin Arap ülkelerinin 

kalkınmasına önemli katkı sağladığını bu rakamlar ifade ediyor. Buralarda birçok 

altyapı, üst yapı, sanayi tesisi, liman, enerji santralleri gibi yatırımların olduğunu 

görüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Muş, salgınla birlikte tedarik zincirlerinde yaşanan değişimlerin Türkiye'yi daha da 

avantajlı ve daha etkili bir konuma getirdiğine dikkati çekti. 

Ülkelerin tedarik zincirlerini yakın coğrafyadan sağlamak adına önemli değişiklikler ve 

güncellemeler yaptığını belirten Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Türkiye'ye ve ekonomisine duyulan güven çerçevesinde, ülkemiz geçtiğimiz mart ayı 

itibarıyla kümülatif olarak yaklaşık 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. Güçlü 
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altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı , hukuki mekanizması ve coğrafi konumunun 

sağladığı avantaj ile Türkiye, büyük bir üretim ve ihracat üssü durumundadır. 

Ülkemiz, yatırımcılar için yenilenebilir enerji, kimya, turizm, sağlık, altyapı ve üst yapı 

projeleri, iletişim teknolojileri, bilişim, otomotiv de dahil olmak üzere çok geniş bir 

alanda fırsatlar sunmaktadır. 

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim 

sağlayan konumuyla büyük pazarlar için uygun bir merkez konumundadır. Türkiye 

imalatçı bir ülke olma özelliğiyle tedarik zincirlerinin yakın coğrafyalardan elde 

edilmesine yönelik gayretler çerçevesinde önemli firmaların Türkiye'ye geldiğini ve 

tedariklerini buradan sağlamak için çeşitli müzakereler ve yatırımlara giriştiğini ifade 

etmeliyim. Bunun meyvelerini hemen bugün değil ama belli bir zaman içinde 

göreceğimize inanıyorum." 

Türkiye'nin stratejik konumu 

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika bölgesi ile Orta Asya'yı kapsayan toplam 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 

trilyon dolar değerinde bir pazara erişim sunması ile ayrıştığını belirtti. 

Türkiye'nin stratejik konumunun, Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat 

dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunduğunu ifade eden Muş, 

"Tüm bu özellikler Türkiye’yi yatırımlar için önemli bir merkez haline getirmektedir. 

Aynı zamanda Türkiye bir Gümrük Birliği ülkesidir." dedi. 

Muş, bu kapsamda, karşılıklı yatırımlar alanında Arap ülkeleri ile iş birliğinin daha 

fazla artırılabileceğini söyledi. 

Bu noktada, Türkiye olarak Arap ülkeleriyle olan ekonomik ilişkilerde ortak çıkar, 

ortak fayda ilkesi ile hareket edildiğini aktaran Muş, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da 

güçlendirilmesi halkların yararına olacaktır. Bu minvalde, karşılıklı ticaretin ve 

yatırımların teşvik edilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi 

konularında iş birliğimizin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bizler hükümetler 

olarak kurduğumuz ilişkilerle uygun bir iş birliği zemini hazırlamayı ve olası engelleri 

ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu diyalogun geliştirilmesinde elbette sahadaki iş 

insanlarının gayretleri çok önemlidir. 

Bugün bu salonda bulunan ve Türk ve Arap iş dünyasının bir araya gelerek yeni 

fırsatlar ve iş birliği alanlarını keşfediyor olması, ikili ticari ilişkilerimizin parlak 

geleceğine yönelik inancımızı daha da güçlendirmektedir. Bu vesileyle, etkinliğin 

hayırlara vesile olmasını diliyor, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen 

başta MÜSİAD ve Uluslararası İş Forumu olmak üzere tüm kuruluşlarımıza ve siz 

değerli katılımcılara teşekkür ediyorum." 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt Türk 

ayırt etmeden çözdük 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını 

istismar edenlerin, bu şehre zarar verdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 

Van'ı susuz bıraktılar mı?" derken, "Benim Kürt kardeşlerimi susuz 

bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum. Su sorununu Kürt Türk ayırt 

etmeksizin çözdük" ifadelerini kullandı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen 

toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"Bugün 1,5 yıllık aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet 

duyuyorum. Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi Van'a her 

gelişimizde sevgiyle, coşkuyla bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı 

sunuyorum. 

Van bizim bilir. Van attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım 

kardeşlerimin coşkusu, ana kademenin, gençlerin coşkusunu görüyorum. Deprem 

yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep 

yanında olduk. Van'la hep omuz omuzaydık. 

Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin, bu şehre zarar verdiğini en 

iyi sizler biliyorsunuz. Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler, kim su sorununu 

çözmesi gerekirdi; Van Büyükşehir Belediyesi'nin. Peki Erdoğan, DSİ'yi 

görevlendirerek Van'ın su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi susuz 
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bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum. Su sorununu Kürt Türk ayırt etmeksizin 

çözdük. 

Van'ı yeni projelerle, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık. Geçmişte nice hükümetler 

geldi, geçti. Hangisi Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı? Hiçbiri. Yaşı 

yetenler kendileri, yetmeyenler büyüklerine sorarak, Van'ın 25-30-40 yıl önceki haliyle 

bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes aradaki farkın 20 yıllık değil, 

asırlık olduğunu kabul edecektir. 

Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz somut rakamla 

konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık. 

Van ve Bitlis'te atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Van 

Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Van Gölü'nü kirleten ahırları 

yıkıyoruz. Hem gölümüzü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine katkı 

sunacağız. Taşkın kotu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları 

başlatıyoruz. Amacımız gölün etrafındaki çarpık yapılaşmayı kaldırmaktır. 

Van ve Bitlis belediyelerimizin altyapı yatırımların 419 milyon lira finansman 

desteğinde bulunduk. Mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam 

ediyoruz. Çatak'ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizi hizmete sunmuştuk, Erciş 

Millet Bahçemizi tamamladık. 

Van Çevreyolu'nun temelini de atıyoruz. Bu projeyi çok daha önce hayata 

geçirecektik, ancak çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük, en 

kısa sürede 41 km'lik Van Çevreyolunu hizmete açacağız. 

Bugün yatırım bedeli 4 milyar 175 milyon lirayı bulan eserleri hizmete açıyoruz. 

Hizmet binaları, güvenlik yolları var. 600 mw'lık trafo merkezi var. Yerleşim 

merkezlerinin içme suyu sorununu çözecek projeler var. Van'ı her alanda daha ileriye 

taşıyacak, daha iyi hizmetler verecek yatırımları bugün açıyoruz. 

Gayemiz ışık doğudan yükselir anlayışıyla sizlerle ve bölgedeki insanlarla aramızdaki 

kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmektir. Her şehrimiz gibi Van'daki 

kardeşlerimizin her meselesine sahip çıktık. 

"Kardeşlik türküleri söyledik" 

 

Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri 

anne-babalarının gözyaşlarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye 

uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Biz niçin Diyarbakır Anneleri'nin yanında 

olduk? Diyarbakır Anneleri Kürt değil miydi? O demokrasiden bahsedenler bir kere 

Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti mi? Bizim derdimiz bambaşka. 13-14 yaşındaki 

Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz. 
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Çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Masumların kanını dökerek 

ülkeyi karıştırmayı sizden kim istedi diye sorun. Biz her ne yaptıysak sizinle yaptık, 

sizin için yaptık. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için 

döktüğümüz ter sizin için." 
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Sağanak Akyurt'u vurdu: 2 kişi 

hayatını kaybetti 

 
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede araçlar yolda 

kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Valisi 

Vasip Şahin, bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek 

yaşamını yitirdi. 

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde 

ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerinde su 

baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt 

Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı. 

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede 

sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk 

edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın 

Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu. 

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Ankara Valisi Vasip Şahin, bölgede bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını 

kaybettiğini açıkladı. 
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Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte 

yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. 

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, 

yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması 

istendi. 

Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek 

yaşamını yitirdi. Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi. 

AFAD'A 774 İHBAR ULAŞTI 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında 

itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu. 

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki yağışların 

ardından itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğü'ne 774 ihbar ulaştığı belirtilerek, 

"Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır" denildi. 

YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı 

paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi. 

Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını 

kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan 

rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ 

olsun." ifadelerini kullandı. 

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları 

Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar 

Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. Bugün de Akyurt'ta yaşanan sel ve su 

baskınında elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin hayatını kaybetmişti. 
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Sorunları “miş” gibi yaparak 

çözmek mümkün olsaydı... 

 
Alaattin AKTAŞ  

13 Haziran 2022 Pazartesi 

 

✔ Faize "faiz" deme, enflasyona "enflasyon" deme; adeta mezarlıktan geçerken 

ıslık çal! 

✔ "Miş" gibi yapa yapa sorunlar çözülebiliyor olsaydı, ne güzeldi; ama 

olmuyor. 

Dünyanın en büyük orkestrasının flüt sanatçılarından birinin canı sahneye çıkmak 

istemez. Yıllardır alışveriş yaptığı ve ahbap olduğu kasap arkadaşına “Bu konserde 

benim yerime sahneye sen çıksana” der. Kasap şaşkınlık içinde “Ben ne anlarım 

flüt çalmaktan, elime almış bile değilim, bunu sen de biliyorsun” diye karşılık 

verir. Flüt sanatçısı ısrarlıdır, “Zaten çalmayacaksın ki” diyerek arkadaşını ikna eder: 

“Ben sana flütü nasıl tutacağını gösteririm, sen çalmayacaksın, çalıyormuş gibi 

yapacaksın. Nasıl olsa diğer flütçüler çalacak, herkes çaldığını zanneder, kimse 

fark etmez. Hem bak, boyumuz, kilomuz da çok yakın, benim kıyafetimi 

rahatlıkla giyebilirsin.” 

Kasabın da kafasına yatar bu teklif. Heyecanlanır da, ilk kez sahneye çıkacak, 

alkışlanacak, fena fikir değil, diye düşünür. Konser günü gelir, orkestra sahnede 

yerini alır. 

Kasap o büyülü sahnede ve heyecanlıdır; ama bir yandan da rahattır, nasıl olsa 

çalmayacak, flütü çalıyormuş gibi tutacaktır, o kadar. 

Şef sahneye çıkar, seyirciyi selamlar, sonra orkestrasına döner, başla işaretini verir. 

Orkestra da sözüm ona çalmaya başlar. Ama o da ne... Hiç ses çıkmamaktadır. 

Çünkü flütçü gibi diğer tüm orkestra üyeleri de kendilerine bir “kasap” bulmuştur ve 

herkes çalar gibi yapmaktadır... 
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Dinleyiciler şaşkın bir şekilde birbirine bakarken müziğin sesi yükselir. Ama müzik 

orkestradan gelmemektedir, yükselen ses bir bant kaydıdır... 

ÖNEMLİ OLAN BÜYÜK FOTOĞRAF 

Maçlarda sık sık futbolla ilgilenenlerin dikkatini çeken bir durum yaşanır. İki futbolcu 

arasında gerginlik oldu mu araya girerek oyuncuları yatıştırmaya gayret eden hakem, 

gerginlik çok sayıda futbolcu arasında yaşanıyorsa hemen sekiz on adım geri gider 

ve ağaçlara değil, ormana bakmaya çalışır. Amaç büyük fotoğrafı görmektir. Aksi 

halde futbolcuların arasında kalacak bir hakem, önünde olanları görür ama 

arkasındaki futbolcuların hareketlerini kaçırır. 

Son zamanlarda bizler de sanki futbolcuların arasında kalmış hakem gibiyiz! Büyük 

fotoğrafı bir türlü göremiyoruz. Zaten görmemiz de pek arzu edilmiyor. 

İstenen çok açık; orkestranın miş gibi yapanlardan oluştuğunu anlamayalım. 

Orkestradan ses gelmese de olur, salona banttan verilen müzikle idare edelim. 

TEŞHİS KOYMADAN TEDAVİ OLUR MU? 

Orkestradaki herkes “çalarmış, yaparmış” gibi davranıyor ya, ekonomi yönetimi de 

aylardır enflasyona karşı mücadele veriyormuş gibi hareket ediyor. 

Birkaç ay geçmiyor ki yeni bir ekonomi paketi, yeni bir önlemler paketi açılmasın. İyi 

güzel de, enflasyonla mücadele için bir paket açıklandığında, ertesi ay bir paket daha 

gündeme gelmişse ilkinin işe yaramadığı itiraf edilmiş olmuyor mu? 

Yoksa aslında “miş” gibi yaptığımız için mi bunlar tekrar ediyor? 

Bir yeriniz ağrısa, bir rahatsızlığınız olsa doktora gittiğinizde ilk yapılacak olan o 

rahatsızlığın kaynağını, nedenini bulmak olur değil mi... 

Teşhis konulmadan tedaviye girişilir mi? 

Hele hele yanlış teşhisle tedaviden başarı elde etme şansı olabilir mi? 

Biz işte bu noktadayız. Teşhis koymaya niyetlenmeden tedaviye girişiyoruz, daha da 

kötüsü kimi zaman da yanlış teşhis koyup tedaviye ta baştan yanlış başlıyoruz. 

Sonuç, hasta komaya giriyor! 

PERŞEMBE GÜNÜNÜ ANLAYAN VAR MI? 

Aralık ayında icat edilen kur korumalı mevduat, ülke ekonomisi için çok zararlı olması 

bir yana kendi içinde işe yarayan bir adımdı. Başka etkenler de var ama kur biraz da 

bu sayede bir süreliğine de olsa geriledi. 
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Vatandaşa döviz kadar getiriyi garanti eden KKM’den sonra bu sefer beklentiyi daha 

da yukarı taşıyarak geçen perşembe günü GES açıklandı. Hem de açıklamanın ön 

duyurusu yapılarak... 

Sonuç; dağ fare bile doğurmadı! 

Sonuç; bir kez daha “miş” gibi yapıldı! 

FUTBOLCULARIN ARASINDA KALMAYIN! 

Futbolcuların arasında kalıp itiş kakışları kaçıran; kime sarı, kime kırmızı kart 

göstereceğini bilemeyen hakem gibi olmamak için en iyisi büyük fotoğrafa bakmak 

gerek. 

Büyük fotoğraf artık tümüyle “miş” gibi yapan bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıya 

olunduğunu ortaya koyuyor. 

Zaman kazanmaya çalışan bir yönetimle... 

Ne zamana kadar sorusunun yanıtı belli: 

“Seçime kadar...” 

Sonrası mı, kimin kazanacağından bağımsız olarak söylüyorum; düşüncesi bile 

korkunç! 

HAZİRAN ENFLASYONUNDA BUGÜNKÜ ALT SINIR: YÜZDE 2.67 

Bugün 13 Haziran 2022... Haziran ayı enflasyonuna ilişkin alt sınır, bugün itibarıyla 

yüzde 2.67 düzeyinde bulunuyor. 

Eğer bu hesaplamaya konu olan ürünlerde ay sonuna kadar fiyatlar hiç değişmezse 

ve diğer mal ve hizmetlerin hiçbirinde fiyat değişimi olmazsa haziran enflasyonu en 

az yüzde 2.67 düzeyinde oluşacak. Bu oran, alt sınırı gösteriyor. 

Yüzde 2.67, bu kalemlerden kaynaklanan ve TÜFE’ye doğrudan yansıyacak etki. Söz 

konusu zamların diğer mal ve hizmetlere hiç yansıması olmayacağını varsayıyorum. 

Yüzde 2.67’yi hangi kalemlerden hesapladığıma gelince... (Yaklaşık zam oranı ve 

TÜFE’ye etki.) 

- Benzinli otomobil, yüzde 10 ve 0.55 puan. 

- Dizel otomobil, yüzde 10 ve 0.18 puan. 

- Elektrik, yüzde 15 ve 0.35 puan. 

- Doğalgaz, yüzde 30 ve 0.46 puan. 



13.06.2022 

26 

 

- Benzin, yüzde 25 ve 0.37 puan. 

- Motorin, yüzde 22 ve 0.45 puan. 

- LPG, yüzde 7 ve 0.10 puan. 

- Çay, yüzde 30 (mayısta yapılan zammın hazirana yansıyan kısmı) ve 0.16 puan. 

- Havayolu ulaşımı, yüzde 21 (toplam zammın hazirana yansıyan kısmı) ve 0.05 

puan. 
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Ekonomi seçimlere kadar böyle mi 

yönetilecek? 

 
Maruf Buzcugil  

13 Haziran 2022 Pazartesi 

 

“Enflasyon”, “hayat pahalılığı”, “yaşam maliyetinde artış” her ne şekilde ifade 

edersek edelim fiyatlar hızlı ve serbest yükselişini sürdürüyor. Ekonomi aktörleri işçi, 

memur, emekli, tüccar, sanayici, ihracatçı, çiftçi, geldiğimiz çok yüksek enflasyon 

düzeyiyle mücadelenin; ancak tüm kesimlerin desteğiyle, derin siyasi kutuplaşmayla 

değil, ancak geniş uzlaşmayla mümkün olduğunu görüyor ve biliyor. 

Yaklaşan seçimler öncesinde kimse iktidardan enflasyonla bütüncül mücadele adımı 

beklemiyor. Fakat, siyasi kutuplaşmanın, gerginliğin seçim kaygılarıyla tırmandırıldığı 

her gün seçim sonrasında mutlaka girişilecek ekonomik mücadelenin maliyetini biraz 

daha artıyor.  

Fiyatlar serbest yükselişte ve bunun en büyük nedeni tek başına dünyadaki 

enflasyon dalgası değil. Ekonomimizin yapısal sorunları ve atılan yanlış adımların 

yarattığı etki, enflasyon ve kur artışlarındaki hızın belirleyicisi. Ekonomi yönetimimiz 

ve iktidar sözcüleri dışında enflasyonun “geçici” olduğunu düşünen pek kalmadı 

dünyada. En son Avrupa Merkez Bankası da enflasyonla mücadelenin zaman 

alacağını özeleştiri yapar gibi açıkladı. Adımları dikkatle izlenen 50 dolayında merkez 

bankası faiz artırımına gitti. Enflasyonla bütüncül bir mücadeleye girişmediğimiz, 

seçimi düşünerek siyasi atmosferi gerdiğimiz her gün, yüksek enflasyondan kurtulma 

maliyetimiz biraz daha artacak. Gelecekte enflasyonla mücadele programının 

desteğine dayanması zorunlu tabanın dar ve sabit gelirlilerden, sermaye sahiplerine 

kadar genişlemesine duyulan ihtiyaç her gün biraz daha fazla hissedilecek. 

Yeni ekonomik kararlar 

Enerji ve akaryakıt zamlarının vatandaşları “hayrete düşürme” rekorlarını yeni 

zirvelere taşıdığı, döviz kurlarının yeniden hareketlendiği günlerde ekonomi 

yönetiminden gelecek yeni kararlar merakla beklendi. Alınan kararları vatandaşlara 

doğrudan etkisini dikkate alarak, “hazineye borç verebilecek kapasitedeki 
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vatandaşlara ‘getiri’ garantili yeni bir iç borçlanma aracı sunmak, makro ihtiyati 

tedbirler kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama amaçlı tüketici kredileri ile 

kredi kartı harcamalarının sınırlanması” şeklinde özetleyebiliriz.    

Pazarda kredi kartı kullanmak zorlaşacak 

Bireysel borçlanmayı kısarak iç talebi denetim altına almayı amaçlayan adımlar,  -

örnek olarak kredi kartı asgari ödeme tutarının borcun yüzde 40’ına yükseltilmesi- 

temel ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşılayan vatandaşları zorlayacak. Düşen alım gücü 

ve yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların semt pazarlarında nakit parayla sebze-

meyve alışverişi yapamaz duruma gelmesiyle pazarda POS cihazı kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamıştı. İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün’ün 

Nisan ayında yaptığı şu açıklamayı hatırlamakta yarar var: “Artık sayı ile meyve 

sebze alınıyor. Biz de müşteriyi markete kaptırmamak için POS cihazına geçtik”   

TBMM tatili öncesi e-ticaret yasa teklifini görüşür mü? 

TBMM, Temmuz ayında başlayacak yasama tatili öncesinde çok yoğun mesaiye 

hazırlanıyor. Hatta yoğun çalışmanın 12 Temmuz’da bitecek Kurban Bayramı tatili 

sorasındaki birkaç güne bile sarkabileceği konuşuluyor. Meclis bu haftadan itibaren 

daha önce sunulmuş bulunan yargı paketi, kamuoyunda ‘dezenformasyon yasası’ 

olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören kanun teklifi, 

İstanbul Finans Merkezi Kanun teklifi, Sağlık çalışanlarının özlük haklarını 

iyileştirecek düzenlemeyi gündemine alabilir.   3600 ek göstergeye ilişkin yasal 

düzenlemenin de Temmuz ayından önce Meclise sunulacağı Cumhurbaşkanı 

tarafından açıklanmıştı. Daha önce yazdığımız gibi AK Parti kulislerinde TBMM 

gündemine geleceği dillendirilen Ek bütçe konusunda, CHP de harekete geçti ve ek 

bütçenin gerekliliğini yansıtan bir rapor hazırladı. Döviz kurları ve enflasyondaki artış, 

memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılacak iyileştirmeler, kur korumalı 

mevduat hesabının Hazine’ye getireceği yükün “ek bütçe” gerektirdiği hem iktidar 

hem de muhalefet cephesinde değerlendiriliyor.   

Bu arada kamuoyunda ve ilgili çevrelerde uzun süre tartışılan e-ticaret 

düzenlemesiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yasa teklifinin 

tamamlanmak üzere olduğu bilgisini aldık. Tatil öncesi yasama sürprizi olarak e-

ticaret düzenlemesini de TBMM gündeminde görebiliriz. 

AB vizelerinde hızlanan ‘RET’ artışı tartışılıyor 

“Türkiye, acaba AB tarafından resmi yaptırım olarak tanımlanmamış bir tavırla 

mı karşı karşıya?” sorusu artık her yerde tartışılıyor. Her gün yılların alışkanlığıyla 

AB ülkelerine rutin vize başvurusu yapan onlarca iş insanı, gazeteci ve 

vatandaşlardan gelen vize ret şoku haberleriyle karşılaşmaya başladık. Vize 

retlerinde bugüne kadar izlenmemiş artış var. Gazetemiz yöneticileri ve çalışanlarının 

da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşımız, yıllardır sorunsuz ilerleyen vize 
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işlemlerinin şimdi neden birden tıkanmaya başladığını anlamaya çalışıyor. Türkiye’nin 

önemli ticaret ortağı, karşılıklı derin ilişkilerin bulunduğu ülkelerin de bu tutum 

değişikliğinin içinde görülüyor olması hayretle karşılanıyor. Benzer şekilde ABD’nin 

de Türk vatandaşlarının vize randevuları için gelecek yıla gün vermesi yadırganıyor. 

Dışişleri Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bu gelişmeleri dikkatle not ediyor ve 

değerlendiriyor. 
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Suriye’ye yeni operasyonda kritik tarih 

2015 yılında Antalya’daki G-20 zirvesinde Erdoğan-Putin görüşmesinden bir anekdot 

aktarmak istiyorum. 

Erdoğan ve Putin görüşürken, Suriye haritası üzerinde yapılacak Büyük Cerablus 

operasyonu hakkında bilgi veriliyor. Putin, eliyle Cerablus’un olduğu bölgeyi işaret 

ederek, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor. Ardından, “Biz 

kameraların karşısında tepki gösteririz ama operasyonu engelleyici bir şey 

yapmayız” diye ekliyor. Zaten Türkiye’nin beklediği de Rusya’nın engelleyici 

olmaması. 

Cerablus’a yönelik Fırat Kalkanı operasyonu bu görüşmeden 1 yıl sonra yapıldı. 

Rusya söz verdiği şekilde engelleyici olmadı. 

Diplomatik müzakerelerde kameraların önünde söylenen ile ikili görüşmelerde varılan 

mutabakatlar farklı olduğu için Lavrov görüşmesinin perde arkasına bakmak 

gerekiyor. 

Bir de bu tür uluslararası operasyonlarda uluslararası konjonktür çok önemli. 

Konjonktür hiç olmadığı kadar yanımızda. 

KONJONKTÜR NE DURUMDA 

Ukrayna Savaşı nedeniyle Suriye, Rusya’nın birinci önceliği değil. Rusya-Ukrayna 

Savaşı’ndaki aktif tarafsız konumumuz bizi Rusya nezdinde özel bir yere yerleştirdi. 

Rusya, Türkiye’yi kaybedilmemesi gereken lider ülke olarak görüyor. Lavrov, hava 

sahasının kapatılması nedeniyle Sırbistan’a gidememişti. Türkiye ambargo altındaki 

Rusya’nın batıya açılan tek kapısı konumunu üstlendi. 

Suriye’ye yapılacak operasyon nedeniyle Rusya, batıya açılan Türkiye kapısını 

kapatmak istemez. 

Konjonktürün sunduğu fırsatlardan biri de NATO’nun genişleme sürecine denk 

gelmesi. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine koyduğu çekince nedeniyle Türkiye, 

NATO açısından kazanılması gereken bir müttefik konumunda. O nedenle olası bir 

Suriye operasyonuna Batı’dan yüksek profilli bir itiraz beklenmiyor. 

Konjonktür iki açıdan da altın tepsi içinde fırsatlar sunuyor. 
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ERDOĞAN HANGİ MESAJI VERDİ 

Konjonktür karşımızda da olsa biz bu operasyonu yaparız. Barış Pınarı’nda 

karşımızda ABD vardı, ne oldu? Yeter ki Türkiye kararını versin. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin 

operasyona ilişkin soruları üzerine, “Operasyonda kararlıyız. Oradan terör unsurlarını 

temizleyeceğiz. Son dönemlerde oralarda saldırılar artmaya başladı. Terör 

unsurlarının bizi rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz 

keseceğiz” diyor. 

OPERASYON NE ZAMAN 

Suriye operasyonu için her gün an meselesi, ha girdik ha gireceğiz diye yayınlar 

yapılıyor, kimi zaman doğru çıkmayan tarihler veriliyor. Ama operasyon için birkaç 

kritik noktayı paylaşmak istiyorum. 

Suriye operasyonu için öncelikle Pençe-Kilit operasyonunun bitiş tarihi önemli. TSK 

öncelikle Pençe-Kilit operasyonunun başarıyla tamamlanmasını istiyor. 

Ayrıca Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu için planlanan askeri yığınak tam olarak 

yapılmış değil. Önümüzdeki haftadan itibaren askeri sevkıyatın artması bekleniyor. 

Peki askeri harekât nasıl olacak? Önce Tel Rıfat sonra Münbiç operasyonu mu 

başlayacak? Yoksa ikisi de eşzamanlı olarak mı yapılacak? Tel Rıfat ve Münbiç 

operasyonlarının eşzamanlı olarak başlayacağı ifade ediliyor. Ama öncelikle Pençe-

Kilit operasyonunun tamamlanmasını beklemek gerekiyor. 

KURBAN BAYRAMI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi. O nedenle her an 

beklemeli miyiz? TSK hazırlıklarını tamamlamadan harekâtı başlatmaz. O nedenle 

Kurban Bayramı’na dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı’ndan sonra operasyon 

için artık günler değil, saatler sayılı diyebiliriz. 

MEYDANLARIN VERDİĞİ MESAJ 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan hafta sonu Van’daydı. 

Beşyol meydanını dolduran büyük ve canlı bir topluluğa hitap etti. 

Erdoğan, yaz ayları boyunca illeri ziyaret edecek, mitingler düzenleyecek, kanaat 

önderleri ve gençlerle bir araya gelecek. 

Ha diyeceksiniz ki Erdoğan zaten meydanlarda. Gençlik buluşması için bulunduğu 

Adana’daydı. Ama salonun dışında da binlerce insan toplandığı için onlara da hitap 

etti. İstanbul’da ise Atatürk Millet Bahçesi’nin temel atma töreninde 500 bini aşkın 

partiliye hitap etti. 
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Bunu neden anlatıyorum. 

Ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Fiyat artışları nedeniyle 

halkımız AK Parti iktidarları döneminde şimdiye kadar yaşamadığı bir hayat pahalılığı 

ile karşı karşıya. 

Bu tablo siyaseti etkilemiyor mu? Elbette ki etkiliyor. Hem de derinden etkiliyor. 

ERDOĞAN MEYDANLARI NASIL DOLDURUYOR 

Peki o zaman Erdoğan’ın meydanları hınca hınç doldurmasına ne demeli? 

Sıkıntı büyük ama millet çareyi AK Parti’den bekliyor. O nedenle muhalefetin oyları 

yükselmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında. “Aralıktan sonra enflasyon 

düşüşe geçecek. Millet, bu sorunu da AK Parti çözdü diyecek” demesinin nedeni bu. 

Seçimi lider kazanır, lider kaybeder. Millet terazinin bir kefesine Erdoğan’ı, diğer 

kefesine 6 lideri koyuyor. Benim sorunlarımı Erdoğan mı çözer yoksa Kılıçdaroğlu mu 

diye düşünüyor. Yaşanan sıkıntılara rağmen Erdoğan’dan vazgeçmiyor. 

ERDOĞAN: ‘VAN MUHTEŞEMDİ’ 

Adana’da, İstanbul’da, Van’da gördüğü ilgiden dolayı Erdoğan’ın morali yükseldi. Van 

coşkuluydu. Erdoğan, havaalanından şehre giriş yaptığı İpekyolu Caddesi’nde, şehrin 

nabzının attığı Maraş Caddesi’nde yol boyunca gösterilen ilgi, Maraş Caddesi ile 

Cumhuriyet Caddesi’nin kesiştiği noktadaki coşkulu karşılama üzerine yanındakilere 

dönüp, “Karşılama çok güzel. Çok büyük bir heyecan var” diyor. Beşyol meydanında 

on binlerin katıldığı mitingden sonra ise duygularını tek bir kelime ile özetliyor. “Van 

muhteşemdi” diyor. 

Van’dan ayrılırken, “Van beni bu sefer çok sevindirdi” diye konuşuyor. 

Bu kadar ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde Erdoğan’a olan ilginin devam 

etmesinin sırrı ne? 

Bu tablonun hem iktidar hem muhalefet tarafından çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. 

SEÇMENİN VERDİĞİ MESAJ 

1- Erdoğan’ın meydanları hınca hınç doldurmaya devam etmesi, ekonomik sıkıntının 

yaşanmadığı anlamına gelmiyor. 

2- Halk hâlâ çareyi Erdoğan’da görüyor. 

3- 6’lı masanın topu birden bir Erdoğan etmiyor. Muhalefet halka güven vermiyor. 
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4- Meydanları dolduran on binler iktidara mesaj yolluyor. Geçmişte AK Parti’ye oy 

vermiş olan seçmenin bir kısmı AK Parti’den uzaklaşmış ama muhalefete geçmemiş 

durumda. İktidara, ‘Bu ekonomik durumu düzelt, sana tekrar oy verebilirim’ diyor. 

5- Meydanlar aynı zamanda muhalefete de mesaj veriyor. ‘Ekonomik sıkıntılar nasıl 

olsa iktidarı götürür, bizi getirir diye bekleme. Benim güvenimi sağlamazsan, bu 

sorunları biz çözeriz güvenini vermezsen bu seçimi de kazanamazsın’ diyor. 

Son söz; meydanlar, sokaklar, hayat pahalılığından dolayı canı yanan milyonlar hem 

iktidara hem muhalefete mesaj veriyor. Önemli olan bu mesajları alıp gereğini 

yapmak. 
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İbrahim Kahveci 

Ama çok basit... 

Dün AA’dan geçen haber: “Tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan banka ve 

sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranının yüzde 10’a yükseltilmesinin, “kredilerin 

yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele 

amaçları kapsamında” yapıldığı öğrenildi.” 

29 Nisan 2022’de “O kadar basit o kadar basit ki...” başlıklı yazıma gittim. O yazıyı 

yazmama neden olan 2 kararı yeniden hatırlatayım: 

1- Önce MB açıkladı: Bankaların işletme kredilerinden de %10 karşılık alacağım dedi. 

İşletme kredisi üzerinden kimsenin döviz alması istenmiyor. 

2- Zaten BDDK hemen ardından bankalara dedi ki; kimse oradan buradan döviz alım-

satımı işine girmesin. Her işlem bizim gözümüzün önünde gerçekleşsin. 

Geçen hafta açıklanan kararlar olsun, Nisan ayında alınan kararlar olsun tek hedefi 

var: Dağıtılan paralar spekülatif alanlara gitmesin; krediler de yatırım ve ihracata 

gitsin. 

İyi ama kardeşim amacın buysa bakın 03 Şubat 2022’de ne yazmışım? 

“Para yerine kredi verin (Leasing Sistemi)” başlıklı yazımdan aktarıyorum: 

“Ekonomi Modeli-YEM; üretim-yatırım-istihdam ve ihracata dayalı olacaktı. Lakin dün 

açıklanan ocak ayı dış ticaret verisi gösterdi ki, ithalat resmen patladı. Şu anda ne 

cari işleme, ne de üretim için rekabetçi kura bakan yok. Varsa yoksa dövizi 

frenlemeye çalışıyorlar. Hatta bu uğurda ilk başta söyledikleri “Yatırım-İstihdam” 

seçeneğini bile rafa kaldırmış durumdalar. Kredi alan şirketler-kişiler döviz alır 

korkusu ile bankalar kredi limitleri uygun olanlara dahi kredi vermekten imtina 

ediyorlar. Bütün korku paranın dövize gitmesinden...Diğer yandan da kredi vermek 

için çabalıyorlar. Ama bir türlü çıkış yolunu da bulmuş değiller.” 

Ve o yazıda çözüm önerisini sunuyorum. Bakın ne demişiz: 
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“Nedir bu sistem? Yatırım yapacak olan şirkete nakit para vermiyorsunuz, onun 

yerine makine-teçhizatı kiralama (leasing) şirketi alıyor ve firma o şirkete her ay kira 

bedeli ödüyor. Kısaca nakit kredi yok; onun yerine ihtiyaç duyulan yatırım ekipmanları 

veriliyor.” 

*** 

Ülkeyi yönetmek biraz çalışma ve bilgi gerektiriyor. Her yazılan ve herkes sizin 

düşmanınız değil. Ülkemizin parlak geleceği herkesin ortak arzusudur. 

BDDK verilerine bakın: Çok ilginç bir noktaya değineceğim: Kalkınma ve Yatırım 

Bankalarının toplam kredi büyüklüğü 420 milyar TL (Nisan 2022). Ama bu kredilerin 

348,6 milyar lirası döviz cinsinden. 

Neden yatırım ve kalkınma kredilerinde şirketler dövize mahkum edilmiş? Hazine ve 

Maliye Bakanlığı neden YATIRIM için TL kredilerinin önünü açmıyor? 

Alın size bir çözüm modeli. 

*** 

İkinci çözüm mü? 

İlk adım olarak 03 Şubat 2022’de yazdığımız konu: Leasing şirketlerinin vergilerini 

kaldırın. Hatta şimdi ek olarak söylüyorum: Yatırım kredi faizlerine kamu desteği bile 

verin. 

KKM’ye şurada 6 ayda kamudan 160 milyar ödüyorsunuz da kalkınma ve yatırım 

kredilerinin tüm faiz yükünü ödeseniz ne olacak? 

Bu sayede ticari ve tüketim kredilerini çok rahat sınırlar ve piyasaları dengeye 

götürebilirsiniz. O vakit Merkez Bankası faizini de artırabilir ve tasarruf sahiplerini TC 

enflasyonuna karşı koruyabilirsiniz. Bu sayede konut fiyatları da uçmaz ve en temel 

haklar olan barınma ve beslenme hakkını koruyabilirsiniz. 

Tabi amacınız ekonomide istikrar ve çözüm ise... Yok amacınız ülkeyi ekonomik 

darboğazda boğmak ise varın devam edin... 

PROTOKOL KABİNESİ 

Aslında en temel soruyu sormadık. Ülke ekonomisini gerçekte kim yönetiyor? 

Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanı gerçekte ne kadar bağımsız karar 

alabiliyor? Ya da Merkez Bankası kararlarını kendisi mi alabiliyor? 
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Soruyu şöyle değiştirelim: Ülkeyi AK Parti mi yönetiyor; yoksa BEŞTEPE 

danışmanları mı? 

O vakit yukarıdaki çözüm yollarından bir beklentiyi de aşmış oluruz. Ekonomiyi 

gerçekte BEŞTEPE değil de AK Parti yönetiyorsa bir beklenti olabilir. Aksi halde 

kimse bir çözüm beklemesin. 
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Oğuz Demir 

Gooool! 

Perşembe akşamı Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda bir dizi önlem 

açıklandı biliyorsunuz. Açıklanan önlemlerle ilgili olarak görüşlerimi bir önceki yazıda 

yazmıştım. Özetle ne kurların yükselmesine neden olan sorunlarımızın çözümü ne de 

hepimizin derdi enflasyonun düşmesi konusunda etkili olmayacaklarını ifade ettim. 

Kararlar geldiğinden bu yana ise başka bir soru aklımı kurcalıyor. 

Nasıl alındı bu kararlar? Bu fikirler nereden çıktı? Neyi gerçekten amaçladılar? 

Elbette bu soruların kesin yanıtlarını bilmek zor. Ancak kendimce bir fikir 

yürütüyorum. 

Kararların muhatabı olan kurumlar Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

Sermaye Piyasaları Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu. Dolayısıyla bu dört kurumun da işin içerisinde olduğunu kestirmek 

mümkün. 

Tüm bu kurumlarda son yıllarda ne kadar ciddi bir erozyon yaşansa da hala oldukça 

iyi eğitimli kadroların çalıştığını da biliyoruz. Yani aslında atılan herhangi bir adımın 

nasıl bir sonuç vereceğine ilişkin en azından fikir sahibi ekiplerden bahsediyoruz. 

Ortada ciddi bir kur artışı ve enflasyon kısır döngüsü varken, bu alınan önlemlerin de 

istenen sonucun yakınından bile geçemeyeceği belliyken acaba bu teknik kapasitesi 

görece iyi kurumlardan neden böyle öneriler geliyor? 

Elbette bir sonuca varmak kolay değil. 

Ancak anladığımız kadarıyla bu ekiplere çözüme ilişkin çalışma yapılırken bir kısıt 

verilmiş durumda. 

Herhangi bir şekilde “açıktan faiz artmadan” bir çözüm yolu aranacak! 

Hal böyle olunca da bulunan çözümler, hep olduğu gibi yine faiz artırmadan faiz 

artırma yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela ticari kredilerdeki zorunlu karşılık 
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oranlarının arttırılmasına ilişkin düzenleme. Faizi artırdık demeden kredi maliyetini 

artırmak olmuyor mu? Kredi maliyetinin artması da faize yansımıyor mu? 

Ya da ihtiyaç kredilerinde 100.000 TL üzeri kredilerde 12 aylık limit kararı da benzer 

bir karar değil mi? 

Bunlar iç talebin frenlenmesi adına faizi artırmadan faiz artırmaktır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Gelire Endeksli Senet uygulaması 

da aynı. Bu uygulama ile birlikte tasarruflara ödenen faiz minimum yüzde 

23’e çıkmış olmayacak mı? Tasarruf sahiplerinin bu yatırım aracını tercih etmesi 

bankaları daha zor mevduat toplama riskiyle karşı karşıya getirmeyecek mi? Yani 

yine faizler yukarı gitmiş olmayacak mı? 

Hükümet son beş-altı yılda hep aynı taktiği izliyor. 

Ekonomideki genel gidişat bozuldukça, durumu görece iyi kalan kurumlar üzerinden 

sorunları çözmeye çalışıyor. Sorunlara ise doğru teşhis koyulmadığı için bir yandan 

atılan adımlar çözüm olmuyor diğer yandan görece durumu iyi olan kurumlar da 

zayıflatılmış oluyor. 

Anlaşılan o ki son bir yılda karlılığı oldukça yüksek seyreden finans kesimi şu anda 

tutunacak tek dal olarak kalmış. Bütün uygulamalarda da fedakârlık bu sektörden 

bekleniyor. 

Ancak mesele yine aynı noktada kilitleniyor. 

Sorunları çözmenin ana yolu, o sorunların nedenlerini doğru bir şekilde tespit 

edebilmektir. Elbette belirli sektörlere dönem dönem yük vermek bir araç olabilir, 

zaman da kazandırabilir. Ancak eğer bu süreçte gerçekten sorununun çözümüne 

yönelik adımlar atılmazsa işte o verilen yükler beklenenin çok ötesinde ters tepebilir. 

Ve sorunlar daha da büyüyebilir. 

En başa dönersek… 

Aklı kim verdi bilmek zor. 

Ama futbol terimiyle söylersek bu da gol olmadı be! 

Yok, yok illa gol oldu diye ısrar eden varsa da gidip topu bizim kalemizden 

çıkarabilir! 
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13 Haziran 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Ankara’yı sel aldı 
 

Türkiye'de gündem Ankara'da can kaybına yol açan sel felaketi. İsmi Cumhurbaşkanı 

adayları arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel 

öncesi ve sonrası alamadığı önlemler ile gündeme oturdu. Ankara'da altyapı ciddi bir 

sorun. Bir şehrin altyapı sorununu çözemeyen ülke sorunlarına nasıl çözüm 

bulacak? Mansur Yavaş bir kez daha kötü sınav verdi. Herhalde Ekrem 

İmamoğlu derin bir 'oh' çekmiştir. 

 

SAVAŞ SONA YAKLAŞIYOR 

Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir safhaya girildi. Buna göre savaşın sonu 

yaklaşıyor. Zelenski'nin yanında bir çok üst düzey Amerikan askeri yetkili de 

Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasının mümkün olamayacağını itiraf etti. Bu 

ülkeye yardım kapsamında yollanan silahların da internette karaborsaya düştüğü 

öğrenildi. Mesela uçak düşürmek isteyen bir terörist bu silahlara artık gayet kolay 

sahip olabilir. 

 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Ukrayna'nın doğusunu Naziler'den temizleyeceğiz" 

sözleri de bu savaşın tüm Ukrayna'yı kapsamayacağının işaretini verdi. En büyük 

tartışma konusu ise hala Odessa kenti. Rusya'nın bu kenti alıp almayacağı 

belirsizliğini koruyor. Bu arada Zelenski ile Biden arasındaki ilişkiler kötüleşmeye 

başladı. İddiaya göre Biden daha önce Zelenski'yi "Böyle davranırsanız Rusya 

size saldırır" diye uyarmış. Oysa Zelenski böyle bir uyarının gelmediğini 

söylüyormuş. Anlayacağınız Ukrayna ordusunun durum kötüleştikçe suçu 

birbirlerine atmaya başladı. Sadece askeri değil finansal cephede de Batı 

açısından müthiş bir fiyasko söz konusu. Rusya'ya uygulanan sözde ambargolar 

yüzünden enerji fiyatları patladı gıda kıtlığı baş gösterdi ve Rusya'yı kötü etkilemesi 

gereken ticari yasaklar Rus ekonomisine yüzlerce milyar dolar fazla verdirmeye 

başladı. 

 

YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR 

Benzer bir durum Yunanistan'da da yaşanıyor. Bir takım güçler Yunanistan'ı sürekli 

Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Türkiye'ye karşı şahinlik konusunda birbirlerinden farkları 

olmayan bazı siyasi partiler bile bu duruma tepki göstermeye başladılar. Muhalefet 

partileri Türkiye'ye karşı ölçülü olması için Miçotakis'i uyardı. 

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/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/mansur-yavas
https://www.sabah.com.tr/haberleri/odessa
https://www.sabah.com.tr/haberleri/yunanistan
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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SİLAH TEHLİKELİDİR 

Bütün dünyaya yüzlerce milyar dolarlık ölümcül silahlar saçan Amerika, kendi içinde 

silahlanmayı tartışıyor. Silah bulundurma özgürlüğü anayasa maddesi ile güvencede 

olan Amerika'da silahlanmaya karşı dün büyük gösteriler yapıldı. Özellikle Teksas'ta 

öğrenciler 19 öğrencinin katledildiğini hatırlatan pankartlarla yürüyüş yaptılar. 

Başkent Washington'da da silah karşıtları Senato'ya yürüdü. Yeni bir yasa yolda. 

 

HAYVANSEVERLERİN ZAFERİ 

Şiddet algısı ve haberleri arttıkça tüm dünyada şiddete karşı tavırlar gelişiyor. Bu 

konuda ilginç bir haber Meksika'dan geldi. Meksika hükümeti boğa güreşlerini 

yasakladı. Artık bu güreşler sadece filmlerde kaldı. Haber, hayvanseverlerin zaferi 

olarak yorumlandı. 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/amerika
https://www.sabah.com.tr/haberleri/teksas
https://www.sabah.com.tr/haberleri/washington

