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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
16 Haziran 2022 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

–– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre 

Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar 

Sayısı: 5738) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) 

–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve 

Çekilişler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

–– Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 

Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve 

Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Nükleer Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 

–– Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Sıra No: 5) 

–– Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) 

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2020/11655 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/18003 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/17821 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-11.pdf
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-6.htm
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-7.htm
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Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı 

yapıldı 

 

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 

Türkiye'nin değişen küresel tedarik zincirinde yatırımcılara güçlü bir baz sunmaya 

devam ettiğini belirterek, "Biz son 2-3 yıllık dönemde uluslararası yatırım projelerinde 

bunun etkisini görmeye başladık." dedi. 

Türkiye-İspanya İş Birliği Toplantısı, iki ülke iş insanları ve kamu kurumlarının 

yetkililerinin katılımıyla Sheraton Otel'de yapıldı. 

Burada konuşan Dağlıoğlu, Türkiye'ye son 20 yılda 10 milyar dolarlık İspanya 

merkezli yatırım geldiğini ifade ederek, ellerindeki kayıtlara göre Türkiye'de 700'ün 

üzerinde İspanyol şirketi bulunduğunu söyledi. 

Türkiye'nin hızlı büyüyen ve dayanıklı bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan 

Dağlıoğlu, "Bunu bir çok istatistikle gösterebiliriz. 2003'ten geçen yıla kadar 

Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5,4. Bu, birçok rakip ülkeye göre 

yüksek bir oran. Geçmişteki bütün kriz yıllarından, 2008'deki ABD merkezli krizden, 

2012-2013 yıllarındaki Avrupa borç krizinden ve pandemi sebepli küresel krizden, 

bunların hepsinden V şeklindeki toparlanma ile çıktık. Bunu, büyüme hızında, ihracat 

artışında ve uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde gördük." diye konuştu. 
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Dağlıoğlu, Türkiye'nin sürekli reformlar yaparak, yatırım ortamını uluslararası 

yatırımcılar için en dostane şeklide tutan ülkelerden bir tanesi olduğuna işaret ederek, 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten beri sürekli reform yapıyoruz. 

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Kanunu'nun değişmesiyle başlayan bir yolculuk. 

2003'ten beri Türkiye 240 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım kazandı. 2002 

yılında 5 bin 600 olan uluslararası şirket sayısı şu anda 75 binin üstünde." ifadelerini 

kullandı. 

Türkiye'deki yetkin iş gücünün uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemine de 

değinen Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Türkiye, Afrika, Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alan ve küresel pazarlara 

erişim sağlayan bir ülke. Şirketler, İstanbul'dan 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar 

kişilik nüfusa ve kabaca 26 trilyon dolarlık gayri safi hasılaya ulaşıyor. Türkiye, AB 

yanında, yaptığı serbest ticaret anlaşmalarıyla yaklaşık 1 milyar nüfusa gümrük 

uygulaması olmadan, vergi olmadan erişilmesini sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin 

kesinlikle kendisi için değil, çevre ülkelere erişilmek için bir ülke olarak düşünülmesi 

gerektiğini düşünüyoruz." 

Dağlıoğlu, dünyada sürdürülebilirlikle ilgili yaşanan kaygılara ve küresel tedarik zinciri 

sorunlarına dikkati çekerek, "Bizim iddiamız şu: Türkiye bu değişen küresel tedarik 

zincirinde yatırımcılara güçlü bir baz sunmaya devam ediyor. Biz son 2-3 yıllık 

dönemde uluslararası yatırım projelerinde bunun etkisini görmeye başladık." dedi. 

– "Her zaman hizmetinizde olacağız" 

Uluslararası şirketlerin Türkiye'de daha fazla kapasite oluşturmaya çalıştığına işaret 

eden Dağlıoğlu, şunları kaydetti: 

"Yatırımlarını büyütüyorlar, modernize ediyorlar. Türkiye'de olmayan şirketler 

doğrudan satın alma ve birleşmeler yoluyla çok hızlı şekilde ülkeye giriş yapmaya 

çalışıyor. Bu yıl da aynı trendi görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da bunu göreceğiz. 

Biz de sizlerden, küresel tedarik zincirini yükseltecek yatırımları burada bekliyoruz. 

Bu, üretimle sınırlı olmak zorunda değil. Sizden daha fazla Ar-Ge merkezi projesi 

bekliyoruz. Türkiye'de 500 uluslararası şirketin Ar-Ge merkezi var. Türkiye'de tasarım 

merkezleri ve satın alma tesislerinin kurulduğunu ve sayısının arttığını gözlemliyoruz. 

Türkiye, bölgesel eğitim ve bölgesel lojistik merkezi haline de geliyor. 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Türkiye'deki yatırımları artırma gayretimizi 

yineliyoruz, her zaman sizinle iş birliği halinde olduk, bu iş birliğini artırmanın sözünü 

de veriyoruz. Her zaman hizmetinizde olacağız. Bu bağlamda iki ülke arasındaki 

karşılıklı yatırım ve ticaretin artması için her projede mutlulukla yer alacağız." 

– Hedef ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak 
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Zeynel 

Abidin Erdem, İspanya'nın, Türkiye'yi her alanda destekleyerek, uluslararası 

platformda yalnız bırakmadığını söyledi. 

İspanya'nın vize konusunda Türkiye'ye kolaylık sağladığını vurgulayan Erdem, 

"İspanya ile 15,9 milyar dolara ulaşan ticaretimiz eşit dağılımlıdır. 7 milyar dolarlık 

onlar bize mal satıyor. 7 milyar dolara yakın biz onlara mal satıyoruz. Bu Avrupa 

Birliği'nde (AB) az görülen bir dengedir." dedi. 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da iki ülke arasındaki 

ticaretin, bu yılın beş ayında da büyüme ivmesini artarak sürdürdüğünü belirterek, 

"Kovid-19 ve bölgemizde yaşanan askeri kriz, üretim ve lojistiğin istikrarını bozarak, 

küresel değer zincirlerinin işleyişini olumsuz etkilerken, şirketler üretim planlarını 

gözden geçirmeye ve yeniden yapılanmaya başlamıştır. Pandemi döneminde AB'deki 

üreticiler, tedarikçilerini yerel ve yakın bölgelerden tercih ederek çeşitlendirmiştir. 

Türkiye bu anlamda üretim ve lojistik kapasitesi ile öne çıkmıştır." ifadelerini kullandı. 

Kılıçkaya, bu durumun İspanya ile ticarete yansıdığını dile getirerek, Türkiye'nin 

İspanya'ya ihracatının geçen yıl yüzde 43 artarak, 9,6 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleştiğini söyledi. 

İspanya'nın 2021'de Türkiye'den hazır giyim, tekstil malzemeleri, ayakkabı, 

parfümeri, ve mücevher dahil olmak üzere 3,32 milyar dolarlık moda ürünü ithal 

ettiğini vurgulayan Kılıçkaya, Türkiye'nin, İspanya'nın bu ürünleri temin ettiği ikinci 

büyük ülke konumunda olduğunu aktardı. 

Kılıçkaya, iki ülke arasında yazılım, finans teknolojileri, oyun siber güvenlik ve akıllı 

şehirler gibi alt sektörlerde iş birliği potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizerek, 

"Hedefimiz ikili ticaret hacmini dengeli şekilde 20 milyar dolara çıkarmaktır. 

Ekonomilerimizin potansiyeli ve şirketlerimizin gelişmiş kapasiteleri göz önüne 

alındığında, bu hedefe kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. 

Ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde amaçlanan seviyelere gelinebilmesi 

için özel sektöre önemli görevler düştüğünü bildiren Kılıçkaya, "Yatırımcılarımızın ve 

iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için 

desteklemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu. 

– "Ticaret hacmimizi daha da büyüteceğiz" 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 

Yavuz da İspanya'nın Türkiye'de 7 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım 

gerçekleştirdiğini, İspanyol firmalarının Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptığını 

aktararak, "Son yıllarda Türk firmalarının da İspanya'ya ilgi gösterdiğini memnuniyetle 

görüyoruz. 150 civarında firmamız, İspanya'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. 

Turizm sektöründe de önemli iş birliklerimiz vardır." dedi. 
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Yavuz, TOBB olarak, İspanya ile ikili ticari ve iktisadi ilişkilerin gelişmesini 

önemsediklerini bildirerek, İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere 

yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti. 

İkili ticareti artırmaya devam edeceklerinin altını çizen Yavuz, şunları kaydetti: 

"16 milyar civarında dolar olan ticaret hacmimizi daha da büyüteceğiz. Dış ticarete 

yeni aktörler kazandıracağız. Daha çok firma karşılıklı ticaret yapsın istiyoruz. 

Karşılıklı yatırımlarımızın artması için de çalışmalara devam edeceğiz. Bu konuda 

İspanya Ticaret Odası ile çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem bu iş birliğinin meyvesini 

alacağımızdan şüphem yok." 
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Et ve Süt Kurumu karkas etin alım 

fiyatını yükseltti 
Et ve Süt Kurumu (ESK) büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını 

yükseltti. 

 
ESK büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncelleme yaptı. Buna göre, 1'inci kalite 

57 randımanlı yağsız kesim büyükbaş hayvan alım fiyatını kilogram başına 84 lira 

olarak belirledi. 

Bakanlık desteklemesi ve ESK tarafından ödenen karkas verimlilik primleri ile 

üreticilere kilogram başına yaklaşık 94 lira ödenmiş olacağı belirtilen açıklamada, 

ESK’nin alım fiyatı ile üretici için bir taban fiyat belirlenmesinin hedeflendiği 

kaydedildi. 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek 

amacıyla ramazan ayı boyunca hayvanını ESK kombinalarında kestiren üreticilere 

ödenen erkek sığır başına 2 bin 500 lira destek ödemesi süresinin yıl sonuna kadar 

uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu: 

"Bu kapsamda sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenen kriterler 

çerçevesinde yapılıyor. Yıl sonuna kadar uygulanan destekleme kapsamında yapılan 

ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı tarımsal 

destekleme bütçesinden karşılanıyor. Üreticiler kesim randevularını e-devlet 

üzerinden alabiliyor." 
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Yüzde 70'i yatırımcıya yüzde 30'u 

Venezuela'ya kalacak 
Tarım Bakanlığı, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri 

yatırımlarını duyurdu. Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve "Turkish land" 

olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılacak ve elde edilecek 

hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da 

Venezuela'ya bırakılacak. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri 

yatırımlarını duyurdu.  

Venezuela Devlet Başkanı Sn. Nicolas Maduro'nun geçen hafta gerçekleştirilen 

ziyaretinde iki ülke arasında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalandığının hatırlatıldığı 

açıklamada  "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" 

imzalandığı duyuruldu. . 

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:  

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler esnasında ve 

sonrasında, imza töreninde Sn. Maduro Türk yatırımcıları kendi ülkesine yatırım 

yapmak üzere davet etmiştir. Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Sn. 

Wilman Castro Soteldo, Sn. Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye 

Türk yatırımcıların Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım 

yapabileceklerini belirtmiştir. 
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Yapılan teklife göre, Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve "Turkish land" olarak 

adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 

70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması 

ifade edilmiştir. Yatırımcının elde edeceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de 

kullanılabileceği kaydedilmiştir. 

Türkiye 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve her geçen gün artan 

tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma 

statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla 

karşılayabilecek durumdadır. 

Türkiye aynı zamanda dünyanın en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç eden ülkeleri 

arasındadır. Tarımsal hasıla bakımından da Avrupa'da birincidir. Bakanlığımızca 

yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde de 

dünyada liderliğimiz devam etmektedir. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020 yılı verilerine göre; 

dünya bitkisel ürünler üretiminde 12. sebze üretiminde 4. ve meyve üretiminde ise 6. 

sıradadır. 

Günümüzde birçok ülke gelecekteki tarım ve gıda ürünü ihtiyaçlarını temin etmek için 

farklı ülkelerde tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü'nün 

raporlarına göre yaklaşık 41 ülke başka ülkelerde arazi kiralarken, 62 ülke de 

arazilerini başka ülkelere kiralamıştır veya satmıştır. 

İngiltere, başta Afrika'da olmak üzere 4,4 milyon hektar arazi kiralamıştır. ABD'nin 

aynı yöntemle kiraladığı arazilerin büyüklüğü 3,7 milyon hektardır. İngiltere'nin 

kiraladığı arazilerin büyüklüğü Danimarka'nın yüzölçümüne eşitken, ABD, İsviçre ve 

Çin'in Moldova büyüklüğünde kiraladığı tarım arazileri vardır. 

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Kongo 8,1 milyon hektar, Endonezya 7,1 milyon, 

Filipinler 5,2 milyon ve Sudan 4,7 milyon hektar arazi kiralamış veya satmıştır. 

Kendi ülkeleri dışında tarımsal yatırım yapan ülkeler bu yatırımlarını mevcut tarım ve 

gıda ürünleri ihtiyacı için değil, gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak 

için yapmaktadırlar. 

Türkiye tarihi misyonu gereği tarımsal yatırım yaptığı ülkelere sömürgeci bir prensiple 

yaklaşmamakta, aksine kazan-kazan prensibiyle yaklaşmaktadır. Her şeyden 

önemlisi, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler yatırım konusunda 

Türkiye'ye bizzat kendileri teklifte bulunmaktadır. 

Bu ülkeler Türkiye'nin bu konudaki tecrübesine ve üretkenliğine sonuna kadar 

güvenmektedir. Nüfusu 2050'li yıllarda 100 milyonun üzerine çıkması beklenilen 
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Türkiye'nin, 2053 vizyonunun da bir gereği olarak tarımsal üretimini artırması aklın ve 

bilimin bir gereğidir. 

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt 

dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam 

edecektir." 
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Tarımda yüksek girdi maliyeti gıda 

güvenliğini tehdit ediyor 
FAO, çiftçilerin girdi maliyetlerini gösteren endeksin (GIPI) rekor yüksek 

seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor. Daha da önemlisi, bu artış geçtiğimiz 

yıl gıda fiyatlarında (FFPI) yaşanan artışın üzerinde ve bu durum 

çiftçilerin reel gelirinin azalması anlamına geliyor. 

 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarımda yüksek girdi maliyetlerinin 

küresel gıda piyasalarında yaşanan sıkıntıların daha uzun sürmesine neden 

olabileceğini belirtti. FAO tarafından yayınlanan Gıda Görünümü Raporu’nda, 

çiftçilerin girdi maliyetlerini gösteren endeksin rekor yüksek seviyeye ulaştığına ve bu 

artışın geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olduğuna dikkat 

çekildi. FAO’ya göre, girdi maliyetlerini gösteren endeksteki artışın geçtiğimiz yıl gıda 

fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olması çiftçilerin reel gelirinin azalması 

anlamına geliyor. 

Gübre gibi tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın çiftçiler açısından üretimi artırma 

noktasında caydırıcı olacağına işaret edilen raporda, rekor ithalat faturalarıyla karşı 

karşıya kalan yoksul ülkelerde gıda güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtiliyor. 

Gıdada ithalat faturası yeni rekora gidiyor 

Yakıt ve gübre gibi tarımsal girdiler için artan fiyatların rolünün ve Ukrayna'daki 

savaşın küresel emtia piyasaları için yarattığı risklerin ele alındığı iki özel bölümün de 

yer aldığı raporda, "Artan girdi fiyatları, hava durumuyla ilgili endişeler ve Ukrayna 

kaynaklı belirsizlikler dikkate alındığında FAO tahminleri, gıda piyasalarında olası bir 

daralmaya ve gıda ithalat faturalarının yeni bir rekor seviyeye ulaştığına işaret ediyor" 
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ifadesi yer aldı. Rapora göre, küresel gıda ithalat faturası bu yıl yüzde 3’lük artışla 1,8 

trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaşma yolunda ve söz konusu artışın büyük 

kısmını yüksek fiyatlar ve nakliye maliyetleri oluşturuyor. 

İthalatçı finansmanda zorlanacak 

Raporda ithalatçıların artan uluslararası maliyetleri finanse etmekte zorlanacakları 

uyarısında da bulunuluyor. FAO tarafından yılda 2 kez yayınlanan Gıda Görünümü 

Raporu'nda tahıllar, yağlı ürünler, şeker, et ve süt ürünleri ve balıklar gibi başlıca gıda 

maddeleri için piyasa arz ve talep eğilimlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Bulguların 

2022/23 sezonu ve muhtemelen bir sonraki sezon için gıda fiyatlarında görülen 

artışların önüne geçebilecek bir tedarik ortamına işaret etmediğinin altını çizen FAO, 

en az gelişmiş ülkelerin toplam ithalat faturalarını aşağı çekmek için hacimleri çok 

keskin bir şekilde azaltmalarını bekliyor. 

FAO endeksi iki aylık düşüşe rağmen Mayıs 2021'e göre hala çok yüksek 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünya gıda fiyatları endeksi martta 

rekor yüksek seviyeyi gördükten sonra hububat ve et fiyatlarındaki artışa rağmen 

nisanın ardından mayısta da gerilemişti. Üst üste iki aylık düşüşe rağmen gıda 

fiyatları endeksi özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yarattığı endişelerle Mayıs 

2021’e kıyasla hala yüzde 22.8 daha yüksek seviyede bulunuyor. 
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Ankara krizi çözmek için devrede: 

Tahıl ambarının başına üç general 

 
Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan tahıl krizi çözülüyor. Bu kapsamda Türkiye 

liderliğinde 'kırmızı hat' kuruldu. Milli Savunma Bakanı Akar'ın öncülüğüyle 

oluşturulan hatta, sorunu çözüme ulaştırmak üzere Türkiye, Rusya ve Ukrayna 

savunma bakanlıklarından general rütbesinde birer personel görevlendirildi. 

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan tahıl krizinin çözümü için çalışmalar devam 

ediyor. İddiaya göre Türkiye liderliğinde süren çalışmalar kapsamında sorun 

çözülmeye çok yakın. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna 

savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' diplomasisini hayata 

geçirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları 

sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. 

 

Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasındaki telefon 

görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapıldı. 

 

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov 

Akar önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ardından Ukrayna Savunma 

Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Akar muhataplarına, insani durum daha 

da kötüleşmeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti. 

Görüşmelerin diğer gündem maddesini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü 

gemilerin tahliyesi oluşturdu. Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere 

olumsuz etkisi dile getirilirken, sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı. 

GENERALLER TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN TEMAS KURACAK 

Akar'ın öncülüğünde, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere 

savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı 'kırmızı hat' oluşturuldu. 

General rütbesinde olduğu öğrenilen görevliler, sorunun çözümü için Türkiye ile 

doğrudan iletişim kuruyor. 

Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl krizinin bir an önce sonlandırılmasını istediklerini 

belirterek, "Hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı 

çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu 

konuda umutluyuz" ifadelerini kullanmıştı. 

SAVAŞ NEDENİYLE DÜNYA GENELİNDE TAHIL KRİZİ YAŞANIYOR 

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde 

hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun 

çözümünü daha da zorlaştırıyor. 
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Türkiye gıda krizinde en riskli 11 

ülkeden biri 

Gıda krizinin yarattığı riskleri ele alan son global rapora göre Türkiye, en 

ağır risk altındaki ilk 11 ülke arasında yer alıyor. 

 
Sigorta şirketi Allianz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda 

krizinde her ülkenin ne seviyede risk taşıdığını bir raporla ortaya koydu. Türkiye'nin 

gıdada yıllık fiyat artışının 2021'de yüzde 74 olduğu belirtilen raporda bunun ise 

harcanabilir geliri yüzde 19 azalttığı ifade edildi. Raporda, gıda fiyatlarındaki mevcut 

trendin sürmesi halinde bu gıda enflasyonunun Türkiye'de satın alma gücünde yüzde 

100'ün üzerinde kayıp anlamına geleceği belirtildi. 

SOSYAL HUZURSUZLUK 

Rapordaki projeksiyona göre Türkiye'nin birinci olduğu gıda enflasyonunda dünyada 

en yakın rakibi Lübnan. Rapora göre Türkiye'de gıda harcamaları toplam harcamalar 

içinde yüzde 25 pay alıyor. Raporda gıda enflasyonundaki her yüzde 1'lik artışın, 

harcanabilir reel geliri 0.81 azalttığı belirtildi. Raporda Cezayir, Bosna Hersek, Mısır, 

Ürdün, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Siri Lanka, Tunus ve Türkiye'nin gıda 

krizinde en riskli ülkeler olduğu ve bu ülkelerde sosyal huzursuzluk riskinin ciddi 

seviyede yükseldiği belirtildi. 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/rusya/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=rusya
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Çiftçinin enflasyonunda üç haneli yeni rekor 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde nisan ayında görülen üç hane, mayısta da 

devam etti. Endeks yıllık yüzde 154.97, aylık yüzde 16.18 arttı. Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) 2022 Mayıs'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) 

verilerini açıkladı. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 

4.38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 14.88 ve çok yıllık bitkisel 

ürünlerde yüzde 59.15 artış gerçekleşti. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise 

sırasıyla, yüzde 273.94 ile lifli bitkiler ve yüzde 230.22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök 

ve yumrular oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 18.28 ile canlı sığırlar 

(manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. 

İktidar halkı koruyan hiçbir adım atmadı 

Raporda, “En riskli 11 ülke net gıda ithalatçısı. İçlerinde sadece Mısır ve Bosna 

Hersek, halkının gıda fiyat şoklarından daha az etkilenmesi için politikalar hayata 

geçirdi” ifadesi kullanıldı. Raporda Türkiye'de gıda zamlarına karşı tüketiciye yönelik 

ne vergi, ne sosyal koruma, ne piyasaya yönelik hiçbir adım atılmadığı ortaya 

konuldu. 
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"İngiltere'ye vergisiz zeytinyağı ihracatı 

20 bin tonlara ulaşmasını sağlar" 
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Birliği Başkanı Davut Er vergisiz 

zeytinyağı ihracatının gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin İngiltere 

pazarında önemli bir oyuncu haline geleceğini söyledi. 

 
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Birliği Başkanı Davut Er, İngiltere Başbakanı Boris 

Johnson, Türkiye'den ithal edilen zeytinyağında vergilerin kaldırılabileceğinin sinyalini 

vermesini değerlendirdi. 

Vergilerin kaldırılmasının ihracatın sıçması açısından önemli olduğunu belirten Er, 

İngiltere'ye ihracatın 20 bin tonlara ulaşabileceğini söyledi. 

Er sözlerine şöyle devam etti: 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yaptığı açıklama bizim için heyecan verici. 

İngiltere Brexit kapsamında Avrupa’dan ayrıldı. Bizim Avrupa Birliği ülkelerine 

ihracatımızda Gümrük Birliği anlaşmaları yapılırken zeytin ve zeytinyağı türlerine göre 

değişmekle birlikte kilo başına 1,20-1,25 euro vergilendiriliyor. 

Ayrıca İngiltere üzerine o günkü pariteye göre 93 peni alınıyor. Bu da takdir edersiniz 

ki çok büyük bir rakam. Bu rakamlarla hem İngiliz halkı daha fazla para ödeyerek 

zeytinyağı tüketiyor hem de Türk ihracatçıları açısından da mal satmak hemen 

hemen imkânsız hale geliyor. Çünkü iki sıfır mağlup başlıyoruz. 

Bu pazar 70-80 bin tonluk bir pazar. Türkiye’nin İngiltere'ye ortalama ihracatı 50-60 

ton civarında. 
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Fed, faizi 75 baz puan artırdı 
ABD Merkez Bankası (Fed), 1994 yılından bu yana en sert artışa imza 

atarak, politika faizini 75 baz puan yükseltti. Yılın geri kalanında 175 baz 

puanlık faiz artışı bekleniyor. 

 

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50 - 1,75 

aralığına yükseltti. 

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla 

alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un 50 baz puan artırılması yönünde 

oy kullandığı aktarıldı. 

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 

2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin 

desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltilmesine 

karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi. 

Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994’ten bu yana 

tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu. 

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının 

düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı. 

Enflasyonun salgın, yükselen enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz 

ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam etiğine dikkat çekilen 
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açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının muazzam insani ve ekonomik 

zorluklara neden olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, savaş ve buna bağlı olayların enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek bir 

baskı oluşturduğuna ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattığına dikkat 

çekildi. 

Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olunduğu vurgulandı 

Çin'deki COVID-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin de tedarik zinciri 

aksamalarını daha da kötüleştirmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, 

Komitenin enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, 75 baz puanlık faiz artışının yanı sıra Komitenin mayıs ayında 

duyurduğu bilanço küçültme planı doğrultusunda elindeki Hazine tahvilleri ve ipoteğe 

dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği aktarıldı. 

Komitenin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye kararlı olduğu belirtilen 

açıklamada, para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken, ekonomik görünüme 

ilişkin gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği yinelendi. 

Açıklamada, Komitenin hedeflere ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya 

çıkması durumunda, para politikasının duruşunun uygun şekilde ayarlamaya hazır 

olacağı kaydedildi. 

Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentileri düştü 

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini 

yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü. 

Fed'in tahminlerine göre, bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye 

yükseltildi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya ve 2024 için 

yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye çekildi. 

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de 

bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e ve 2023 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye 

çıkarılırken 2024 için yüzde 2,3 olarak sabit bırakıldı. 

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye 

düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 2,2'den yüzde 

1,7'ye ve 2024 yılı beklentisi yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi. ABD ekonomisi için 

uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak korundu. 

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye, 2023 için 

yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a ve 2024 için yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e yükseltildi. 
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Fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 1,9'dan yüzde 3,4'e, 2023 

için yüzde 2,8'den yüzde 3,8'e ve 2024 için yüzde 2,8'den yüzde 3,4'e yükseltildi. 

Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarıldı. 

COVID-19 krizinden toparlanan ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu 

yana en güçlü büyümeyi göstermişti. 

  



16.06.2022 

21 

 

Bakan Nebati: Bütçe açığı, 

öngörülen hedefe ulaşılacağını 

işaret etmektedir 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayısta 144 milyar lira bütçe 

fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğini bildirerek, "Bütçe 

açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine 

ulaşılacağını işaret etmektedir." ifadesini kullandı. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 

yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. 

Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğine 

işaret eden Nebati, yılın ilk 5 aylık döneminde de bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, 

faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığını söyledi. 

Nebati, bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla 

desteklenmesi sonucunda, merkezi yönetim bütçesinin mali disiplinin önemli bir 

göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturduğunu belirtti. 

Bakan Nebati, şunları kaydetti: "Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki 

gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene 

başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında 

ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans 

sergilemektedir." 
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Motorine bir zam daha 

Dün gece zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Motorinin 

litre fiyatı bazı illerde 30 lirayı görecek. 

 
Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. 

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak 

üzere motorinin litre fiyatı 80 kuruş zamlanacak. 

Önceki gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti. 

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,88 TL'ye, 

Ankara'da 29,99 TL'ye, İzmir'de 30 TL'ye yükselecek. 

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, 

İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor. 

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 315 ZAM 

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu. 

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Bu 

geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 315, yılbaşından bu yana 

yüzde 161 olacak. 

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel 

gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu. 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/zam/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=zam
https://www.sozcu.com.tr/haberleri/indirim/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=indirim
https://www.sozcu.com.tr/haberleri/zam/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=zam
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TÜSİAD Başkanı Turan: Ucuz TL ve 

iş gücüyle rekabet devri bitti 
TÜSİAD Başkanı olmasının ardından ilk YİK toplantısında konuşan 

Orhan Turan, “Ucuz TL ve iş gücüyle rekabet devri bitti” diye konuştu. 

Turan “Maalesef fakirleşerek büyüyoruz” dedi. 

 

 Handan Sema CEYLAN 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) 

Toplantısı Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Görevi devraldıktan sonra ilk YİK 

toplantısında konuşan Orhan Turan, “Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla 

mantığıyla kurgulanan ama günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle yeterince 

örtüşmeyen politikalar kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme 

kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, hatta maalesef fakirleşerek büyüyoruz” dedi. 

Turan, ucuz TL ve ucuz iş gücü ile ihracatta rekabet avantajı kazanma devrinin, yerini 

yüksek nitelikli işgücüyle ve teknolojiyle yüksek katma değer yaratmaya bıraktığına 

dikkat çekti. Küresel koşulların Türkiye’nin lehine ilerlemediğini anlatan Turan, özetle 

şunları kaydetti: 

19 YILIN EN YÜKSEK CDS’İNİ GÖRDÜK 

Dünyada böylesi sert bir dönüşüm yaşanırken Türkiye’de bir türlü tam anlamıyla 

kontrol altına alamadığımız enflasyon, dünyada 1970’leri anımsatan enflasyonist 

baskının da etkisiyle üç rakamlı eşiğe doğru hızla ilerliyor. Enflasyonla mücadelede 

tüm dünya faizleri artırarak frene basmayı tercih ederken biz uzun süredir hem kurun 

yükselmesine ve hesap yapılamamasına yol açan hem de tasarruf sahiplerini 
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cezalandıran bir para politikası izliyoruz. Bundan dolayı vergi mükellefleri ve hazine 

gereksiz bir yükü taşımak durumunda kalıyorlar. Akran ülkelerle kıyasladığımızda 

dünyada hem en yüksek enflasyona hem de son derece yüksek risk primine sahip 

ülke konumundayız. Nitekim bu hafta 19 yılın en yüksek CDS seviyesini de gördük. 

Bunun sürdürülemez olduğunu ve hızla rasyonel politikalara dönülmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. İktisat bilimiyle ve tüm dünyadaki uygulamalarla çelişen bir yaklaşımı 

sürdürmemeliyiz. Akılcı, toplumsal aklı ve enerjiyi harekete geçirebilen, farklı 

kesimlerin katkı yapabilecekleri bir tartışma ortamında piyasa gerçekleriyle ve dünya 

pratiğiyle uyumlu bir politika seti üzerinde uzlaşabilmeliyiz. 

TÜRKİYE İÇİN YÜZDE 0,8 KABUL EDİLEMEZ 

Sorunlarımız yalnızca para politikasıyla, dizginlenemeyen enflasyonla sınırlı değil. 

Derin bir enerji krizinin de içindeyiz ve enerjide dışarıdaki fiyat artışları cari açığımızı 

artırırken, içeride özellikle sanayiye uygulanan rayiçler üretimi ve ihracatımızı 

olumsuz etkiliyor. Türkiye ekonomisi dünya hasılasından aldığı payı 2000’lerin 

başından 2013’e kadar yüzde 0,60’tan yüzde 1,24’e kadar yükseltmişken, bu pay son 

7-8 yıldır hızla düşerek yüzde 0,8’e kadar geriledi. Türkiye’nin potansiyeline sahip bir 

ülke için bu gerçekten kabul edilemeyecek bir durumdur. İzlenen ekonomi 

politikalarının yarattığı koşullarda gelirler hızla eriyor. Özellikle sabit gelirliler 

enflasyon baskısını en derinden hissediyor. Kentli, eğitimli orta sınıfların gelirleri de 

erozyona uğruyor. Unutmayalım ki, orta sınıfı güçlü olmayan bir ülkede demokrasi 

zayıflar. Eşitsiz gelir dağılımı demokratik sisteme yönelik inancı zedeler. 

KÜRESELLEŞMENİN YENİ VERSİYONU İYİ YÖNETİLMELİ 

Küreselleşmenin yeni bir versiyonuna geçiyoruz. Tedarik zincirlerinin kısaltılması 

bağlamında bölgesel ekonomik kümelerin ve bunları örgütleyecek kurumların öne 

çıkacağı, göçmen meselesinin daha belirgin şekilde siyaseti etkileyeceği ve küresel 

güvenlik mimarisinin yeniden inşa edileceği bir kurucu andayız. Türkiye bu konuların 

hemen hepsinde özellikle Batı sistemi içinde önemli roller oynayacak, oynaması 

kendisinden beklenen bir ülke. Ne var ki bu önemin, bu değerli konumun iyi 

yönetilmesi gerekiyor. 

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ MÜZAKEREYLE ÇÖZÜLSÜN 

Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik 

ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye’nin hakkıdır. Ancak en 

haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem 

amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir. Bu bağlamda İsveç ve 

Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin dile getirdiği sıkıntıların ve 

taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun 

şekilde çözülebileceğini ümit ediyoruz. 

AB İLE İLİŞKİLERİ SIĞINMACILARA İNDİRGEME ZAMANI GEÇTİ 
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AB ile ilişkilerimizin hayli sorunlu olduğu herkesin malumu. Bu ilişkileri sığınmacı 

mutabakatına indirgemekten tarafların vazgeçme zamanı gelmiş de geçmektedir. AB 

ile ilişkilerin düzelmesi konusu salt ekonomik toparlanmaya bağlanacak bir mesele 

değildir. Türkiye’nin potansiyelini sonuna kadar kullanacağı bir noktaya gelinmesi 

aynı zamanda anayasamızdaki demokratik, sosyal, laik, hukuk devleti tanımlamasına 

tam anlamıyla uygun bir yönetim yapısı kurmaya bağlıdır. 

KUTUPLAŞMA ZAAFIMIZI DERİNLEŞTİRDİ 

Dinlemeyi önemseyen bir toplumsal kültüre sahip değiliz. Son zamanlardaki 

kutuplaşma bu zaafımızı derinleştirdi. Halbuki birbirimizi dinlemeye, anlamaya ve 

ortak paydalarımızı saptamaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bu niyetle 

TÜSİAD olarak Geleceği İnşa çalışmamızı çalıştaylarda gençlerimizle tartıştık. Bu 

buluşmalara devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 

bu ülkenin geleceğini emanet ettiği gençlerimize kulak verdik, dertlerini dinledik, 

hayata bakışlarını anlamaya çalıştık. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GERİ DÖNÜLSÜN 

Yeri gelmişken cinsiyet eşitliği konusuna da değinmek istiyorum. Dünyanın pek çok 

gelişmiş ülkesinden önce kadınların siyasi haklara sahip olduğu, eşit vatandaş 

statüsüne kavuştuğu bir ülkeyiz. Bu çağda Türkiye’nin bu konularda geriye gitmesi 

kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesine geri dönülmesi gerek. 

BEYİN GÖÇÜ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖLÇEĞE VARDI 

Ülkenin ekonomik durumu ve siyasi atmosferi nedeniyle bugüne dek görülmemiş bir 

ölçeğe varan beyin göçünü bir kez daha gündeme getirmek zorundayım. Bu göçü 

durdurmak için atılacak adımların en başta gelen önceliklerimizden sayılması 

gerektiğini düşünüyoruz. Bu boyutlarda bir nitelikli insan kaybına tahammülümüz 

olmadığına inanıyoruz. 

FESTİVAL VE KONSER İPTALLERİ… 

Ciddiye alınmak isteyen, daha iyi eğitim talep eden, haklarının yenmediği bir düzen 

arayan gençlerimize, kutuplaşma, ayrımcılık ve ötekileştirmeden arınmış bir ülke 

iklimi sunabilmeliyiz. Son zamanlarda hızla artan festival ve konser iptallerine de 

kısaca değinmek istiyorum. Gençliğin her alanda özgürlük talepleri bu denli 

belirginken, mutlu günlerini tüm enerjileriyle kutlamak isteyen gençlerin bu 

özlemlerinin, haklarının, eğlenme özgürlüklerinin neden rahatsız edici bulunduğunu 

anlamak doğrusu pek kolay değil. Bazı sanatçılarımızın ve onları dinlemek, izlemek 

isteyen hayranlarının buluşmasının neden bir tehlike arz ettiğini anlamamızın da 

kolay olmadığı gibi. 

 

Geleceğe de ümitle bakıyoruz. Sonuçta, 99 yıllık tarihi içinde Cumhuriyetimiz pek çok 
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zoru başardı. Güçlükleri aştı. Ülkeyi belli bir kalkınmışlık noktasına getirdi. Kurucu 

ilkelerimiz halen bize ışık tutmaya devam ediyor. 
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Erdoğan: TÜSİAD, bu gidişiyle 

devam ederse iktidarın kapısını hiç 

çalmasın 
TÜSİAD YİK toplantısında verilen mesajlara tepki gösteren Erdoğan, 

"TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. 

CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz." dedi. 

 
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın çağrılarına tepki gösterdi. 

Erdoğan, "Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. 

CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş 

sergileyenlere açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır." ifadelerini 

kullandı. 

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP, eski CHP değil" 

dediğini hatırlatan Erdoğan, "Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden 

fayda beklesin." diye konuştu. 

"Onlar önce kendi içlerindeki Rum, Yunan, Avrupa, Amerika, PKK, FETÖ sevdalısı 

beşinci kol elemanlarını temizlesinler." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

"Ülkenin diğer tüm meselelerini Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle biz hal yoluna 

koyarız. NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve 

kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın 
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başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, 

kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye 

kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları 

sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz dış 

politikada İsveç, Finlandiya, niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç'in, 

Finlandiya'nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı 

açacağız, onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer 

alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesiniz. İşte 

Batı'yı görüyoruz. Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde bu terör 

örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Fransa'da yürüyüşler yapıyorlar. Maalesef İngiltere'de 

hakeza öyle. Avrupa'nın bütün ülkelerinde, aynı durumla karşı karşıyayız. Bütün 

bunlara karşı sizin ali menfaatlerinizi korumak için sesimizi çıkarmayacak mıyız? 

Kusura bakmayın, sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, 

görüyorum ki siz de aynı kafadasınız. 

Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın ve 

görüyorum ki sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP. 

Oradan size neyi sufle ediyorlarsa siz de aynen o ağızla konuşuyorsunuz. Sizden 

önceki ağa babalarınız da böyle konuşuyordu siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. 

Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, yerli ve milli duruş 

sergilemeyene kapalıdır." 
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Tarım üretici fiyat artışı kâbus gibi! 

 
Alaattin AKTAŞ  

16 Haziran 2022 Perşembe 

 

✔ Tarım kesimi üretici fiyatlarında mayısta yüzde 16, beş ayda yüzde 100, son 

bir yılda yüzde 155 artış var. Bu oranlardan sonra hala tarım ürünü fiyatlarının 

ucuzlayacağını söyleyebilmek mümkün mü? 

✔ Bırakın üretici fiyatlarının böylesine yüksek artmasını tarlada ürün bedava 

olsa bile taşıma başta olmak üzere diğer maliyetler yüzünden perakende 

fiyatlar giderek tırmanacak. 

Bir dönemin popüler söylemiydi... Ayları örnek olarak yazalım; “Mart şubattan iyi 

olacak, nisan marttan daha iyi, hele mayıs nisandan da iyi” deniliyordu. Tersi 

oldu. Büyüklerimizin ifadesiyle aylar için söylersek “Gelen gideni arattı”. 

Şimdi enflasyon konusunda zaman zaman “yarım ağız” da olsa söylenen “Yaz 

ayları çok iyi olacak” şeklinde bir ifade var ya... İşte bu yaz ayları görüşü de, sanki 

aylarla ilgili o söyleme benziyor. Kaldı ki gelişmeler, yaz aylarının hiç de iyi 

olmayacağının çok tipik işaretlerini veriyor. 

Bizi böyle düşünmeye yönelten resmi veriler... 

TÜİK dün tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin mayıs sonuçlarını açıkladı ve gördük 

ki yaz ayları bırakın daha iyi olmayı, bir felaket getirecek gibi... 

- Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında yaklaşık yüzde 16 arttı. Yanlışlık 

yok, bir aydaki artış! 

- Yılın ilk beş ayındaki artış tam yüzde 100 oldu. 

- Mayıs itibarıyla son bir yıldaki artış yüzde 155’i buldu. 

- Yıllık genel oran yüzde 155 ama tek yıllık bitkisel ürünlerdeki artış yüzde 191, çok 

yıllık bitkisel ürünlerdeki artış yüzde 190 düzeyinde. Genel oranı aşağı çeken yüzde 

89 artış yaşanan canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler kalemi. 
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- Bu yılın mayısında yüzde 155 olan yıllık artışın ne kadar yüksek olduğunu anlamak 

için, geçen yılın mayısındaki yıllık artışın yalnızca yüzde 20 düzeyinde bulunduğunu 

dikkate almak yeter. 

YAZ UCUZLUĞU ÖYLE Mİ? 

Üreticinin maliyeti böylesine artacak ama nasıl olacaksa tezgahlara ucuzluk gelecek! 

Hep yakınılan şu değil midir; herhangi bir ürünün fiyatı tarlada üç lira, beş lira; ama o 

ürün büyük şehirlerde tezgaha gelince üçe, beşe katlanarak satılıyor. 

Ürün tarlada sıfır lira olsa bile siz taşıma maliyetini her geçen gün artırdıkça, her 

aşamadaki aracının kendine göre kar marjını yüksek tutma ihtiyacını yukarı çekecek 

bir ekonomik ortam yarattıkça tezgahlarda ucuzluk hayal olmaktan öteye gitmez. 

Bakmayın küçük çaplı dalgalanmalara, genel eğilim hep yukarı yönlü olacaktır. 

Dolayısıyla TÜFE kapsamında TÜİK’e göre bile son bir yılda yüzde 92 artan gıda 

grubundaki fiyatların daha da yukarı gideceği beklenmelidir. 

TÜİK, BİR KARAR VERSEN! 

TÜİK, mayıs ayı verisinden geçerli olmak üzere TÜFE kapsamındaki mal ve 

hizmetlerin fiyatını açıklamaya son verdi ve bu karar çok eleştirildi. Bu kararın, hele 

hele fiyat artış hızının çok tartışmalı bir düzeyde açıklandığı mayıs verisine denk 

getirilmesi eleştirilerin daha da artması sonucunu doğurdu. 

Şimdi TÜİK'e sormak gerekmez mi... 

TÜFE için böyle bir karar aldınız. Belli ki size göre doğru. 

Öte yandan tarım ürünleri üretici fiyat endeksi kapsamındaki ürünlerin fiyatını 

açıklamayı sürdürüyorsunuz; dün mayıs ayı fiyatlarını da ilan ettiniz. 

Merak bu ya; tarım ürünleri fiyatlarıyla ilgili detayı açıklamaktan da vazgeçecek 

misiniz, yoksa vazgeçecektiniz de dün bunu unuttunuz mu? 

KONUTTA SATIŞ MI YAPILIYOR, ALIŞ MI? 

“Ne farkı var” dediğiniz duyar gibiyim... Bir işlem yapılıyor ve bu tabii ki aynı 

zamanda hem satış, hem alış. 

Gerek konut, gerek otomotiv, gerekse diğer alanlarda bu alışveriş hep satış olarak 

ifade ediyoruz. Satış diye dile getirdiğimiz bu durumun, aslında piyasadaki canlılığa 

işaret ettiğini de vurgulamış oluyoruz. 

Satış çok, demek ki piyasa canlı, işler iyi gidiyor... Ama konuttaki durum farklı. Satılan 

konutların çoğu ikinci el. Konut piyasasında gerçek canlılığı gösteren toplam sayı 



16.06.2022 

31 

 

değil ki, ilk el satışlar. Hatta ikinci el satışların yüksek olması acaba bu piyasanın 

canlı olduğunu mu gösterir, yoksa diğer alanlarda ekonomide sorun yaşanmakta 

olduğunu mu? 

Mayıs verileri ne diyor? 

Mayısta geçen yıla göre ilk el konut satışı yüzde 81, ikinci el satış yüzde 120 arttı. 

Beş ayda da aynı sıraya göre yüzde 28 ve 42 artış var. Geçen yıl mayısta satılan her 

100 konutun 31’i ilk eldi, oran bu yıl 27’ye indi. 

Sayılar çok açık olarak konut piyasasında ikinci el olanların daha fazla rağbet 

gördüğünü söylüyor. İlk el konutların çok pahalı olması, bulundukları konum gibi bir 

dizi etken ikinci ele olan talebi artırıyor. Ama asıl soru şu; ikinci el konuta talep artıyor 

da, bunları satanların amacı ne? Beş ayda 412 bin ikinci el konut hangi amaçla 

satıldı? Diyelim bu satışı yapanların bir kısmı üstüne bir miktar para ekleyip ya da 

kredi çekip sıfır konut alıyor. 

Ama acaba bu satışı yapanların ne kadarı işleri kötüye giden esnaftır, küçük 

sanayicidir; belki ikinci konutunu elden çıkarmak durumunda kalan emeklilerdir? 

Konut, bir beyaz eşya değildir ki fabrika üretiyor, vatandaşın da gelir durumu iyi, 

alıyor diyelim. Aynı benzetmeyi otomobil için yapalım, kahverengi eşya için yapalım. 

Birisi ikinci el konut alıyorsa, bir başkası da konutunu kaybediyor demektir. Şu konut 

işini biraz da böyle okumaya çalışsak... 

KKM’NİN ÜÇ AYLIK “GÖRÜNEN” YÜKÜ 21.1 MİLYAR LİRA 

Kur korumalı mevduat için üç ayda yapılan ve “görülebilen” ödeme 21.1 milyar lirayı 

buldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mayıs ayı bütçe açıklamasıyla birlikte ilk üç ayın 

bilançosu da çıkmış oldu. 

TL cinsinden kur korumalı mevduat hesabı açtıranlara, bankaların verdiği faiz kur 

artışından düşük kaldığı için “kur artışı-faiz farkı” olarak martta 11.7 milyar, nisanda 

4.6 milyar, son olarak mayısta 4.8 milyar lira ödendi. 

Bu üç ayda yapılan 21.1 milyar liralık ödeme için “görülebilen” yük tanımlamasını 

niye mi kullandık? 

Çünkü DTH’den dönülerek açılan KKM hesabı için Merkez Bankası’nın ne miktarda 

ödeme yaptığını da, yine DTH bozdurarak KKM hesabı açtırdıkları için şirketlere 

tanınan vergi avantajının tam boyutunu da bilmiyoruz. Bunlar da eklendiğinde KKM 

yükü çok daha yukarılara gidiyor. 

HAZİRAN ENFLASYONUNDA BUGÜNKÜ ALT SINIR: YÜZDE 2.69 

Şu aşamada dikkate aldığı topu topu dokuz kalem mal ve hizmet... 
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Benzinli ve dizel otomobil, elektrik, doğalgaz, benzin, motorin, LPG, çay ve havayolu 

zammı... 

Bu kalemlerin başka mal ve hizmetlere olacak etkileri de hesapta yok. Bugün 16 

Haziran ve yine küçük bir oynama var. Motorine bugünden geçerli olmak üzere gelen 

1 lira 27 kuruşluk zamla birlikte haziran enflasyonunda alt sınır yüzde 2.69’a çıkmış 

oldu. Soran okurlar oluyor; “Aylık oran yüzde 3 olur mu, 4 olur mu” diye... 

Bilemem! Bir kez daha belirteyim, aylık tahmin yapmıyorum, kaldı ki daha ayın 

ortasındayken de böyle bir tahmin yapılamaz. Benim yaptığım belli başlı kalemlerdeki 

zamları dikkate alarak alt çizgiyi çizmekten baret. 
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Yunanistan’la savaşacak mıyız, Erdoğan 

2023 için ne dedi 

AK Parti grubunda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç politikaya ilişkin vereceği 

mesajlara çevrilmişti ama Yunanistan konusunda yaptığı değerlendirmeyi 

atlayamazdım. 

Ukrayna Savaşı’ndaki aktif tarafsızlık politikası kadar Yunanistan konusundaki kararlı 

tutumu da Erdoğan’ın dünya lideri konumunu bir kez daha pekiştirdi. 

Erdoğan, hadi Yunanistan’a savaş açıyoruz moduna girse puanları yükselirdi. 

Popülizm yapmadı. Kararlı bir düzeyde Yunanistan’ı uyardı. İstanbul’daki 

görüşmede “Aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım. Sorunlarımızı karşılıklı olarak 

görüşelim. Stratejimizi, işbirliğini geliştirelim” dediği halde ABD’ye gidip Türkiye 

aleyhinde konuşan Miçotakis için, “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” dedi ama 

hamaset yapmadı. 

Yunanistan’ın bunca kışkırtmalarına rağmen Erdoğan’ın dünkü tespiti çok önemliydi. 

Bana güven verdi. Ne dedi Erdoğan? “Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan 

oyunun farkındayız.” 

Bu tespiti neden çok önemsiyorum? 

SADDAM VE ZELENSKİ TUZAĞI 

Saddam Hüseyin’i Kuveyt’e saldırması için teşvik eden Amerika’ydı. Rusya’ya karşı 

Ukrayna’yı savaşa sokan yine Amerika oldu. Ama ne Saddam ne Zelenski bu oyunu 

görmedi. Peki sonuç ne oldu? 

Erdoğan’ın bu sözünün ikinci ayağı vardı. Erdoğan, “Sorun, Yunanistan’ın bu oyunu 

fark etmemesi ya da gönüllü figüranı olmasıdır” dedi. Önemli bir tespit. Aslında bu 

uyarı Miçotakis’e, ‘Zelenski’ye bak sonunu gör’ demekten başka bir şey 

değil. Miçotakis, “Erdoğan ile buluşmalı ve konuşmalıyız” derken umarım figüranı 

olduğu oyunun sonunu fark etmiştir. 
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ABD, Yunanistan’ı kışkırtıp bizi savaşa sokmak istiyor ama Türkiye sonu felaket olan 

bu tuzağa düşmeyecek. 

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI 

BURADAN 2023 seçimleri ve cumhurbaşkanı adaylığı konusuna geçiş yapmak 

istiyorum. Tabii bir de ekonomiyle ilgili gelişmeler. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan vura vura Kılıçdaroğlu’nu aday yapacak gibi. Dün de “Bay 

Kemal”i dilinden düşürmedi. “Bay Kemal, mert ol. Adaylığını açıkla ya da adayını 

açıkla” diye çağrısını yineledi. 

Erdoğan’ın meydan okuması Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendiriyor. Ama adaylığını 

açıklamadığı sürece HDP ve İmamoğlu cephesinin operasyonlarına maruz kalıyor. 

İMAMOĞLU’NUN OPERASYONU 

Ekrem İmamoğlu’nun, başkanlık vekaletini CHP’li Hüseyin Aksu’dan alıp İYİ 

Partili Akın Gürkan’a vermesi doğrudan Kılıçdaroğlu’na karşı yapılmış bir hamle. 

Çünkü Hüseyin Aksu, Kılıçdaroğlu’nun hem hemşerisi hem de İBB’de en güvendiği 

isim. 

İmamoğlu, böylece İYİ Parti ve HDP’nin adayı olabileceği mesajını verdi. 

HDP’NİN ŞANTAJI 

2023 seçimleri yaklaştıkça HDP, 6’lı masayı dizayn etmeye başladı. HDP iki ayaklı bir 

strateji yürütüyor. 

1- Meral Akşener ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı gösterildiği takdirde 

desteklememe kararı aldı. 

2- Kılıçdaroğlu ile görüşmede Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın, cumhurbaşkanı 

adaylarını bildirdikleri ifade ediliyor. HDP, Ekrem İmamoğlu’nu istiyor. 

Ama Kılıçdaroğlu’na da kategorik olarak karşı değiller. 

KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ 

Belli ki Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmediği sürece HDP ve İmamoğlu’nun 

operasyonu sürecek. Mithat Sancar, çok net konuştu. Cumhurbaşkanı adayını 

diyalog içinde belirlemezsek kendi adayımızı çıkarırız dedi. 

Kılıçdaroğlu iki aşamalı bir strateji belirlemişti. 

Kılıçdaroğlu, seçim kararı alınıp 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 

toplanana kadar adaylığını ilan etmeme kararı almıştı. 
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Millet İttifakı liderleri cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandığında CHP’den 

sadece Kılıçdaroğlu’nun ismi gidecek. 

DÜĞÜMÜ AKŞENER ÇÖZECEK 

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrıları ve Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti ve HDP 

kozunu oynamaya başlaması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklamayı öne 

çekebileceği konuşuluyor. 

Kılıçdaroğlu’nun eğer Meral Akşener’in desteğini sağlayabilirse seçim takvimi 

başlamadan cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeyi düşündüğü 

söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, CHP ve İYİ Parti’nin toplam oylarının yüzde 40’ı 

bulduğunu belirterek, 6’lı masanın küçük ortaklarını beklemeden adaylığını ilan 

edebileceği konuşuluyor. 

Ama buradaki düğümü çözecek olan Akşener’in tavrı olacak. Kılıçdaroğlu’nun, 

Akşener’den beklediği desteği almadığı sürece adaylığını açıklamayacağı 

konuşuluyor. 

ERDOĞAN, ‘2023 SEÇİMLERİ’ DEDİ 

Buradan tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçim stratejisine dönmek 

istiyorum. Erdoğan, seçim startını Kızılcahamam kampında vermişti. Dün 

de “Seçimler için geri sayım başladı” dedi. Daha önce milletvekillerine, “Sahaya çıkın, 

seçim sahada kazanılır” diyordu. Ama önce kendi sahaya çıktı. Hafta sonu Van’da 

gördüğü ilgiden memnundu. Önümüzdeki günlerde de Akdeniz, Ege ve Orta 

Anadolu’yu kapsayan geziye çıkacak. Erdoğan, 2023 seçimlerine kilitlenmiş 

durumda. “2023 seçimlerinden zaferle çıkmak zorundayız” dedi. MKYK toplantısında 

da “Arkadaşlar, yapacağımız tek şey var. Çok çalışmalıyız. Önümüzdeki seçim hayati 

derecede önemli bir seçimdir. Onu aklımızdan çıkarmadan çalışmalıyız” demiş. 

GELİRİ ARTIRICI POLİTİKALAR 

1 yıl sonra seçime gidecek olan iktidar sert tedbirler alamaz. Ama hayat pahalılığına 

da bir çare bulunması lazım. İktidar bir yandan enflasyonla mücadele ederken diğer 

yandan geliri yükseltici tedbirler alınıyor. Erdoğan, “Dar gelirlilerin ve ücretlilerin hayat 

pahalılığı sebebiyle refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye 

alıyoruz” dedi. Ardından, “Temmuz ayında enflasyon farkıyla yine bir rahatlama 

sağlayacağız, yılbaşında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. 

İnşallah önümüzdeki şubat-martla birlikte enflasyon da önemli ölçüde gerileyeceği 

için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi 

görebileceğiz” diye ekledi. 

Erdoğan, 2021 yılının ekim ayında iş dünyasıyla buluşmasında bu yılın haziran 

ayından itibaren bir rahatlama olacağını söylemişti. Ama pandeminin üstüne gelen 

Ukrayna Savaşı tüm planlamaları altüst etti. Ama Erdoğan, yaşanan hayat 
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pahalılığının farkında. Çözmek için çırpınıyor. Zaten halkımız da ‘Çözerse Erdoğan 

çözer’ diyor. 

KADER SEÇİMİ 

2023 seçimleri sıradan bir seçim değil. Öyle olsa ABD başkanı Biden, “Muhalefetle 

işbirliği yaparak Erdoğan’ı tasfiye edeceğiz” der miydi? ABD ve İngiltere 

büyükelçileri Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener arasında mekik dokur muydu? 

Adaylığı ciddiye bindiği için Kılıçdaroğlu’na yönelik operasyonlar çekilir miydi? 74 

yaşındaki CHP liderinin Aleviliği şimdi keşfedilir miydi? İmamoğlu yanlısı gazeteciler 

ve siyasetçiler tarafından Alevi kimliği üzerinden tehdit edilir miydi? 

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na partiler kurdurulup 6’lı masalar oluşturulur 

muydu? 
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Tarım ürünlerinde önceden ithalat 

şartının kontrolünde kim yardım 

edecek 

 
Hasan AKDOĞAN  

16 Haziran 2022 Perşembe 

 

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi uyarınca; buğday unu, 

buğday irmiği, makarna, aşurelik buğday, noodle, şehriye, organik kırık mısır, 

mercimek, ayçiçeği yağı, mısır yağı, kanola yağı, aspir yağı ve pirinç ihracatı 

öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında önce ithalat gerçekleştirilmesinin 

ardından ithalata tekabül eden miktarda ihracat gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

Bu ürünlerden İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların DİR kapsamındaki 

ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde ilgili DİİB'in kontrol edilmesi, önceden ithalat şartı 

ihlalinin bulunduğu DİİB'lerden yapılacak gümrük (ihracat) beyannamelerine ilişkin 

kayıt başvurularının reddedilmesi ve uygun görülmeyen başvurular ve DİİB 

numaralarına ilişkin ivedilikle Bakanlığa bilgi verilmesi gerekiyor. 

Sayılan  ürünlerin tamamının DİR kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda Bağlı 

Mallar Listesinde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer 

almayanların ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat 

beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin 

kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru 

konusu beyannameye kayıt/birlik onayı verilmemesi ve bu hususta e-birlik sisteminde 

ilgili tedbirlerin alınması talimatı verilmiş bulunuyor. 

Bu doğrultuda, başvuru konusu beyannamede numarası kayıtlı bulunan DİİB 

kapsamında mevcut durumda önceden ithalat şartına ilişkin ihlal bulunup 

bulunmadığı ve/veya gümrük beyannamesine kayıt/birlik onayı verilmesi durumunda 

önceden ithalat şartının ihlaline yol açacak bir durum oluşup oluşmayacağının 

kontrolü aşamasında, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince İBGS'lere gerekli 

desteğin sağlanması isteniyor. İsteyen kim? İhracat Genel Müdürlüğü. 

https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/genelgeler/ihracat_2016-01_tarim_urunlerine_iliskin_dahilde_isleme_rejimi_genelgesi.htm#mad_07_01
https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/genelgeler/ihracat_2016-01_tarim_urunlerine_iliskin_dahilde_isleme_rejimi_genelgesi.htm#mad_07_04
https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/genelgeler/ihracat_2016-01_tarim_urunlerine_iliskin_dahilde_isleme_rejimi_genelgesi.htm#mad_07_09
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Çeşitli yazılarımda belirttiğim gibi top yine gümrük sahasında, gümrük teşkilatının dış 

ticareti yönlendirmesi ve kontrolü bakımından öneminin büyüklüğü bir kez daha 

ortaya çıkmış bulunuyor. 

Bu hizmeti yapan gümrük teşkilatının en büyük yardımcıları da gümrük müşavirleri ve 

yetkilendirilmiş gümrük müşavirleridir. 

Bakanlığın, bunların sağlıklı bir şekilde örgütlenmesinin önünü açması gerekiyor. 

Yıllardır mücadele ediliyor ama haklı seslere gereken önem ne zaman verilecek 

bilinmiyor. 
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16 Haziran 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Yunanistan ile barış mümkün mü? 
 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi için başta Amerika 

olmak üzere NATO'nun da içinde bulunduğu kesimler çaba göstermeye başladı. 

Türkiye'nin arkasından Amerika ile iş çevirmesinden rahatsız olan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis için "O artık benim için yok" demişti. 

Miçotakis bir dergiye verdiği röportajda, "Türkiye genelde bu tür 

açıklamalarda bulunuyor" diyerek Erdoğan'ın ikili ilişkileri sonlandırmaya yönelik 

açıklamasından da vazgeçeceğine inandığını söyledi. Miçotakis, "Biz bir araya 

gelmeli ve mutlaka konuşmalıyız" dedi. Görüldüğü gibi Miçotakis, küreselcilerin 

kendisine verdiği rolü harfiyen yerine getiriyor. 

 

Küreselcilerin bildiğimiz senaryosu "kontrollü kriz"dir. Ülkeleri gerçek bir 

savaşın eşiğinde tutarak yıpratan küreselciler, silah satıp paralarına para 

katarlar. Miçotakis de bu senaryonun sadık ama yeteneksiz bir oyuncusu. 

 

EN BÜYÜK ÖĞRENCİ AFFI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tarihin en büyük öğrenci affı müjdesini verdi. Geçmiş 

yıllarda öğrenci afları gelmişti, ancak bu kez kapsamının çok geniş olacağının altı 

çiziliyor. Devamsızlık, ekonomik şartlar, zaman bulamama, disiplin gibi birçok 

nedenden dolayı insanlar isteyerek ya da istemeyerek eğitimini yarıda bırakmak 

zorunda kalabiliyor. Bu durum zaman içerisinde büyük pişmanlıklara da yol 

açabiliyor. 

 

Bence bu öğrenci affı, eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmek isteyenler için 

önemli bir fırsat. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla bu öğrenci affı büyük 

sevinçle karşılanmış. Umarım önlerine çıkan bu tarihi fırsatı iyi değerlendirirler. 

 

İNGİLTERE'NİN ZOR ANLARI 

Ukrayna Savaşı, İngiltere ile Rusya'nın arasını çok fena açtı. Rusya 41 İngiliz 

gazeteciyi yasaklı ilan etti. Bilindiği gibi Ukrayna'da savaşan kiralık askerlerin bazıları 

İngiliz vatandaşı çıkmıştı. Şu an bunlar ölüm cezalarının infazını bekliyor. Bütün 

Avrupa'yı kışkırtıp ambargo tuzağına çeken İngiltere, bakalım aradan sıyrılmayı 

becerebilecek mi? 

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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TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ? 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna limanlarındaki tahılın çıkarılabilmesi için 

Rusya'nın onay vermesini bekliyoruz" dedi. Rusya Dışişleri 

Bakanı Lavrov'un geçen haftaki Ankara ziyaretinde bu konuda mutabakat 

sağlanmıştı. Ancak tabii buradaki asıl sorun Ukrayna'nın Odessa Limanı 

çevresine yerleştirdiği deniz mayınları. 

 

Ukrayna bu mayınları kaldırmayı "Rusya saldırır" gerekçesiyle reddediyor. O 

mayınlar kalkmadığı sürece o limanın kullanılması imkânsız. Ayrıca bu limanda 

bulunan tahılla dünyanın gıda krizinin çözüleceği de doğru değil. Limanda şu anda 

dünya tahıl tüketiminin yaklaşık yüzde birine tekabül eden bir miktar bulunuyor. 

Ukrayna'nın derdinin dünyadaki açlık olmadığı kesin. 

 

İBB VE KÖTÜ HİZMET 

Üsküdar'da çok ilginç bir olay yaşandı. Üsküdar Belediyesi zabıtaları ile İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi zabıtaları arasında çıkan çatışmayı çevik kuvvet ayırdı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne otopark olarak kullanılmak şartıyla devredilen bir 

arazinin İBB tarafından başka amaçlarla kullanılması kavganın 

sebebi. İmamoğlu yönetiminin sürekli bir krizle anılması rastlantı olabilir mi? Sonuca 

muhtemelen mahkeme karar verecek ama bilinen gerçek şu ki, İstanbullu kötü 

hizmetten mağdur oluyor. 

 


