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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
21 Haziran 2022 Salı 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

–– Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı 

Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 

–– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların 

Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/19673 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/23854 Başvuru Numaralı Kararı 

 

YARGITAY KARARLARI 

–– Yargıtay 2, 3, 6 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-8.pdf
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Tarımsal girdi enflasyonunda yeni 

rekor 
Tarım-GFE, Nisan'da yıllık bazda yüzde 117,31 yükselirken, aylık bazda 

yüzde 7,45 arttı. 

 
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 7,45 

yükselirken, yıllık bazda yüzde 117,31 arttı. 

Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 59,01 ve on iki aylık ortalamalara 

göre yüzde 52,83 artış gerçekleşti. 

Böylece Tarım-GFE, yıllık bazda endeks tarihindeki rekorunu yeniledi. 

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet 

endeksinde yüzde 6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,54 

artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı 

sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet 

endeksinde yüzde 126,20 artış gerçekleşti. 

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim 

gösterdi. 

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 26,31 ile veteriner harcamaları 

ve yüzde 40,33 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek 
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olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 

yüzde 189,26 ile enerji ve yağlar oldu. 

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim 

gösterdi. 

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,25 ile makine bakım 

masrafları ve yüzde 3,74 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek 

olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,97 ile bina bakım masrafları ve yüzde 10,04 

ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup 

yüzde 1,85 ile veteriner harcamaları oldu. 

  



21.06.2022 

5 

 

AB: Küresel gıda krizinden Rusya 

sorumlu 
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, 

sorumlunun ise AB yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını 

söyledi. 

 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 

Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, sorumlunun ise AB 

yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını söyledi. 

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında 

basına açıklamalarda bulundu. 

Ukrayna'nın ihracatını bloke edenin AB değil Rusya olduğunu vurgulayan Borrell, "Biz 

değil. Rusya, limanlara, gıda stoklarına ve ulaştırma altyapısına zarar veriyor." dedi. 

Borrell, bunu "Rusya'nın dünyada açlık oluşturmak için attığı bilinçli adım" olarak 

niteleyerek, Rusya'nın kendi eylemlerinin sonucuyla ilgili ise AB'nin yaptırımlarının 

sorumlu olduğu propagandasını yaydığını ifade etti. 

Komisyon'dan, Afrikalı ülkelerin dışişleri bakanları ile tüm finansal ve ekonomik 

aktörlere bu durumu açıklayan bir mektup göndermesini istediğini aktaran Borrell, 

https://static.daktilo.com/sites/1165/uploads/2022/06/21/the-economist-kuresel-gida-krizi-1655789564.png
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mektupta, gıda ve gübrelerin AB yaptırım politikasının kapsamı dışında kaldığını 

açıkladığını kaydetti. 

Borell, mektupta, mevcut yaptırım rejimi dahilinde nelerin yapılabileceğinin de 

açıklandığını belirterek, "Çünkü yaptırımlarımız, onların Rusya ve üçüncü ülkelerle 

gıda, gübre ticaretine katılmalarını yasaklamıyor." dedi. 

Borrell, Sahel bölgesindeki gıda güvensizliğini gidermek için 1 milyar avro taahhüt 

ettiklerini bildirdi. 

Kaliningrad konusu 

Litvanya'nın, Polonya ile toprakları arasında kalan Rusya'ya ait Kaliningrad'da 

malların demir yolu ile geçişini kısıtlaması konusuyla ilgili Borrell, "Blokaj, söz konusu 

değil. Yaptırımların hedefinde olmayan yolcuların ve malların geçişi devam ediyor. 

Litvanya, AB Komisyonu tarafından sağlanan yönergeleri uygulamaktan başka bir 

şey yapmıyor." ifadelerini kullandı. 
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Bakanlıktan tereyağına ihracat izini 
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin ton tereyağı ihracatına eylül sonuna 

kadar izin verdi. 

 
Mehmet Hanifi GÜLEL 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin ton tereyağı ihracatına 30.09.2022 tarihine kadar 

izin verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonu (G.T.İ.P) “040510” kodunda yer alan toplam 7 bin (yedi bin) ton tereyağı 

ihracatına 30 Eylül 2022 tarihine kadar izin verilecek. 

İhracat izninin yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere 

verileceğinin belirtildiği acıkılmanın devamında şu ifadelere yer verildi: 

“İhracat için başvurular 27.06.2022 tarihi saat 17:00’a kadar Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğüne dilekçe ve dilekçe ekindeki belgelerle yapılacaktır. (İl/İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüklerine yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

Sonradan yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından müracaatlar ve belgeler değerlendirilir 

Firmalara tahsis edilen geçici liste 30.06.2022 tarihinde bakanlığın internet sitesinde 

yayınlanacaktır. Geçici listeye yapılacak itirazlar en geç 04.07.2022 tarihi kadar saat 

17:00’a kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. Sonradan 

yapılacak itiraz başvuruları ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından itirazlar değerlendirilerek kesin liste 

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM web sayfasında yayınlanacaktır. 



21.06.2022 

8 

 

Firmalara tahsis edilen miktarlar için 30.09.2022 tarihinden sonra veteriner sağlık 

sertifikası düzenlenmeyecek. 

Kota Tahsisi; 1. Kota tahsisi, müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam 

tahsis edilen kotanın 7.000 (yedi bin) ton altında veya eşit olması durumunda, talep 

ettikleri miktarlar karşılanacaktır. 

2. Kota tahsisi için müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam tahsis 

edilen kotanın 7.000 (yedi bin) ton üstünde olması durumunda, aşağıdaki formüle 

göre tahsisler yapılacaktır. Tahsis Edilen Toplam Kota Talep Edilen Toplam Miktar 

=Katsayı Bulunan katsayı, ilgililerin talep ettikleri miktarla çarpılmak sureti ile 

hesaplanarak belirlenecektir. 

3. Yukarıda belirtilen tahsislere, müracaatçıların üçte birinden fazlasının itirazı 

halinde, toplam kota müracaatçılara eşit miktarda dağıtılacaktır.” 
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Kredilerde hem faiz hem de büyüme 

hızı yükselişte 
Alınan makroihtiyati önlemlere rağmen yüksek enflasyonun etkisiyle 

artan işletme maliyetleri ve azalan alım gücü kredilerin büyüme hızında 

ivme kaybı yaratamadı. Hem ihtiyaç ve ticari kredi faizleri hem de yıllık 

kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme hızı zirveyi gördü. 

 
Şebnem TURHAN 

Merkez Bankası’nın politika faizini düşük seviyelerde tutarak üst üste alınan makro 

ihtiyati önlemlerle hem piyasa faizlerinin artırılıp hem de kredi büyümesinin kontrol 

altına alınma çabaları 10 Haziran haftası verilerine göre çok da başarılı olmuş 

görünmüyor. Başta ticari kredi faizleri olmak üzere konut kredisi faizi hariç Merkez 

Bankası verilerine göre 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre tüm kredi faiz 

oranları yükseldi. İhtiyaç kredisi faizi yüzde 30,65 ile 4 ayın zirvesine çıkarken taşıt 

kredisi faizleri yüzde 25,03 ile nisan sonundan bu yana en yüksek seviyesinde. Ticari 

kredi faizleri ise yüzde 24,71 ile yılın en yüksek ikinci seviyesine tırmandı. 

Haziranın ikinci haftasında TL’deki değer kaybının hız kazanmaya başlamasıyla 

başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Merkez Bankası ile Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni adımlar attı. Ekonomi yönetimi 

finansal istikrar sağlanması için TL varlıkları özendirme ve yabancı para varlıklara TL 

cinsi ilave karşılık ayrılmasıyla caydırmayı amaçlayan hamlelerde bulundu. Ayrıca 

ticari kredilerdeki zorunlu karşılık oranı iki katına yükseltildi, banka ve sigorta 

muameleleri vergisi artırıldı. Kredilerin de vadeleri azaltıldı. 
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Mevduat faizleri de yükseliyor 

Tüm bu hamleler hem kredi hem de mevduat faizlerinde yönün yukarıya çevrilmesine 

neden oldu. Bankaların TL mevduat faizleri 10 Haziran haftasında ortalama olarak bir 

önceki haftaya göre 29 baz puan artışla yüzde 16,08’e çıkarken, dolar mevduat faizi 

2 baz puan artışla yüzde 1,61’e ve Euro mevduat faizi 18 baz puan artışla yüzde 

0,87’e yükseldi. 

Bankaların mevduat faizleri büyüklüğe göre yüzde 23’ün bile üzerine çıkıyor. Ticari 

kredi faizleri de ortalamada yılın en yüksek ikinci seviyesine çıksa da rotatif 

kredilerdeki faiz oranları yüzde 50’ye dayandı. 

Yüksek enflasyon etkiliyor 

Kredi faizleri böyle yüksek seyrederken kredi büyüme hızları ise ivme kaybetmiyor. 

Toplam kredi büyümesi kur etkisinden arındırılmış olarak 10 Haziran haftasında 

yüzde 31 büyüme gösterirken bu yılın başından bu yana kesintisiz artışını sürdürdü. 

Tüketici kredi büyümesi de 10 Haziran haftasında kur etkisinden arındırılmış olarak 

yıllık yüzde 27,1, ticari krediler ise yüzde 28,3 büyüme gösterdi. Veriler ne ticari kredi 

büyüme hızında ne de tüketici kredisi büyüme hızında alınan makroihtiyati önlemlere 

rağmen yavaşlama olmadığını ortaya koyuyor. 

Hem kredi faizlerinin hem de kredi büyüme hızının artması aynı anda yaşanıyor. 

Analistler her ne kadar bankaların kredi maliyetleri artırılsa krediye erişim zorlaştırılsa 

bile yüksek enflasyon ortamında işletme sermayesi ihtiyacının ticari kredilerde 

büyüme hızının yavaşlamasının engellediğini belirtti. Aynı şekilde tüketici 

kredilerindeki büyümede de yüksek enflasyonun etkisi büyük. Alım gücü oldukça 

azalan tüketiciler yüksek faize rağmen kredi talebini artırmaya devam ediyor. 

Ticari kredilerin büyüme hızında 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden 

arındırılmış olarak bakıldığında 10 Haziran’da yüzde 49,9’luk artış olduğu görülüyor. 

29 Nisan haftasında yüzde 56 ile yılın en yüksek büyüme hızına ulaşan 13 haftalık 

yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış büyüme hızı ard arda alınan makroihtiyati 

tedbirlerin ardından haftalık yüzde 47,1 artışa kadar gerilemişti. Ancak haziranın ilk 

haftasıyla beraber yeniden yön yukarıya çevrildi. Toplam kredi büyümesi ise 10 

Haziran haftasında 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış olarak 

yüzde 56,3 seviyesine yükselmiş durumda. Bu toplam kredi büyümesinde yılın en 

hızlı haftasının yaşandığını gösteriyor. 
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Kamu bankaları büyüme hızında özeli bu yıl ilk kez geçti 

Kamu ve özel bankalarda kredi büyümesinde ise yeniden eşitlik sağlandı. Bu yılın 

başından bu yana kamu bankaları kredi büyümesinde özel bankaların gerisinde 

kalıyordu. 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi hızı 

kamu bankalarında 10 Haziran itibariyle yüzde 56,8 oldu. Özel bankalarda ise yüzde 

55,8 olarak hesaplandı. Kamu bankaları bu yıl ilk kez büyüme hızında özel bankaları 

geçti. Özel bankalarda haftalık olarak nisan sonunda yüzde 61’i aşan kredi büyümesi 

yaşanmıştı. O dönemde kamu bankalarındaki kredi büyüme hızı yüzde 45 

seviyelerinde bulunuyordu. Kamu bankalarında ticari krediler kurumsal kredi kartları 

hariç yüzde 53,3 büyürken tüketici kredileri ise arındırılmamış olarak yüzde 60,2 arttı. 

Özel bankalarda da tüketici kredileri arındırılmamış olarak yüzde 60,8 büyüme 

gösterirken ticari krediler 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinde arındırılmış 

olarak yüzde 46,9 büyüdü. Kamu bankaları 10 Haziran haftasında özel bankalardan 

ticari kredi büyümesinde ayrıştı. 
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Elektriğe yaklaşık yüzde 30 zam 

yolda! 
Elektrik dağıtım şirketleri, elektrikte yeni bir zam için Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Dönmez ile görüştü. Görüşmede, elektriğe yaklaşık 

yüzde 30'luk oranda anlaşma sağlandı. Zammın 1 Temmuz’da 

yapılacağı belirtildi. 

 

Ankara'da geçen Perşembe günü düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 

(ELDER) 14'üncü Sektör Değerlendirme Toplantısı öncesinde elektrik dağıtım 

şirketlerinin patron ve yöneticileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile 

kahvaltıda bir araya gelmişti. Toplantıda şirketlerin yetkilileri kur farkı ve uluslararası 

piyasalarda artan enerji maliyetlerini gerekçe göstererek elektrik satış bedelleri için 

yüzde 50 oranında bir zam talebinde bulundu. 

DW Türkçe'den Eray Görgülü’nün haberine göre; yapılan değerlendirmeler 

sonrasında 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere en az yüzde 30 zam yapılması 

konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda alınan karar uyarınca Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Temmuz'da yüzde 30'luk zam kararını alması 

bekleniyor. 

SON ZAM 1 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI 

Elektrikte son zam, üç aylık tarife dönemi olmamasına karşın 1 Haziran'da mesken 

aboneleri için yüzde 15, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 25 oranında 
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yapılmıştı. Son zamla birlikte yılbaşından bu yapılan zamların oranı birinci kademe 

için yüzde 58'i, ikinci kademe için yüzde 137'yi buldu. 

Şu anda birinci kademede üst sınır olan 230 kWh'lık kullanımda fatura bedeli 332 

TL'yi buluyor. Yüzde 30 zam gelmesi halinde bu fatura 430 TL'yi aşacak. İkinci 

kademede ise alt sınır olan 475 TL'lik fatura bedeli 760 TL'ye çıkacak. 
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Satın alma gücü AB’nin yüzde 36 

altında 

 
Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt 

içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi. Böylece 

Türkiye, ortalaması 100 olan 27 Avrupa Birliği ülkesinin yüzde 36 altında kaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin geçici Satınalma Gücü Paritesi (SGP) 

verilerini açıkladı. 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına 

GSYH endeks değerinin 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye 

için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı. 

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi 

(İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, 

Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı. 

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi 

en yüksek ülke 277 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk olarak 

kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg, AB ortalamasının yüzde 

177 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 68 altında değere sahip oldu. 
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TÜRKİYE'NİN FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 71 

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken 

Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda 

yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 146 

ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin 

fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2021 yılı geçici sonuçlarına göre 35 

olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı 

mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 35 euro karşılığı Türk Lirası ile satın 

alınabileceğini gösteriyor. 
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Akaryakıt ve doğalgazdan 47 milyar 

ek vergi geliri elde edilecek 

2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 

teklifinde petrol ve doğalgaz ürünlerinden 47 milyar 207 milyon 952 bin 

TL ek vergi geliri elde edileceği öngörüldü. 

 
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı bütçe 

kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne (TBMM) sundu. Ek bütçede dikkat çekenlerden biri de petrol ve doğalgaz 

ürünlerinden alınacak ek verginin artırılması oldu. 

Buna göre, petrol ve doğalgaz ürünlerinden 47 milyar 207 milyon 952 bin TL ek vergi 

geliri elde edileceği öngörüldü. 

Motorlu taşıt araçları için tahsil edilen ÖTV gelirinin 70 milyar 285 milyon 902 bin TL 

artacağı tahmin edildi. 

Alkollü içkilerden alınacak ÖTV’nin 11 milyar 845 milyon 646 bin TL, tütün 

mamullerinden alınacak ÖTV’nin ise 16 milyar 974 milyon 821 bin TL artacağına 

ilişkin hesap ek bütçe teklifinde yer aldı. 
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Şirketler, ara zam için harekete geçti 
Çalışanlar hükümetin asgari ücret ile ilgili yeni kararını beklerken, 

bundan bağımsız olarak pek çok firma çalışanlarına zam yapmak için 

harekete geçti. Kimi firmalar ücretlere seyyanen bin TL ile 1.500 TL 

arasında artışlar yaptığını açıkladı. 

 
Enflasyondaki yüksek oranlı artışın sürmesi, çalışan kesimin alım gücünü önemli 

miktarda düşmesine neden oldu. Çalışanların gözü bir yandan hükümetin 

açıklayacağı asgari ücret ile ilgili yeni bir karara çevrilirken, hükümetin kararından 

bağımsız olarak iş dünyasından ücretlere artış beklentisi de arttı. Hükümetin kararı 

henüz açıklanmazken, çok sayıda firma çalışanlarına zam yapmak için hareket geçti. 

Açıklanan zam oranları yüzde 15 ile 30 arasında değişiyor. Kimi firmalar da ücretlere 

seyyanen bin TL ile 1.500 TL arasında artışlar yaptığını açıkladı. Bazı firmalar ise 

Temmuz başında ücret artışı yapmaya hazır olduğunu, olası asgari ücret kararını 

beklediklerini belirtiyor. Ücret artışlarının yanısıra, bazı firmalar, yol, yemek ve 

bayram ikramiyeleri gibi yan ödemelerde de iyileştirmeler yaptıklarını bildirdiler. 

Asgari ücret artışı çerçevesinde yapılacak zamlarının vergiden muaf kısmın dışına 

çıkacağı ve artan miktarın vergilendirmeye tabi olacağına da işaret edilerek, bu 

çerçevedeki artışların da vergiden muaf tutulması istendi. 

Yeni ücret artışlarının vergiden muaf tutulması istendi 

DÜNYA Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri 

Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, asgari ücretin vergiden 

muaf olduğuna dikkat çekerek, işverenin inisiyatifi ile yapılacak artışın vergi dilimine 

gireceğini söyledi. Buzbaş “Firmalar bu desteği çalışanlarına verirken, devletin 

bundan vergi alması doğru değil. Çünkü adam yüzde 25 zam yapıyorsa zaten yüzde 

10’nu vergiye gidecek. İşverenin yaptığı iyi niyetli destek motivasyonu yarı yarıya 



21.06.2022 

19 

 

düşecek. Yani, çalışanın eline de bir şey geçmeyecek. Onun için yüzde 25 büyük gibi 

görünüyor ama hem vergisi hem de ücretindeki o artış nedeniyle vergi diliminin 

artmasına yol açacak. Pirince giderken bulgurdan olacaklar. Asgari ücretle 

endekslersek zaten hiçbir şey ifade etmez” dedi. 

Yüzde 90’lara varan enflasyonist ortamda ikinci zammın asgari ücrette 

endekslenmesini doğru bulmadığını kaydeden Buzbaş, “Asgari ücreti gündemden 

çıkaralım. Firmaların, bu enflasyonist ortamda çalışanlarına muhakkak destek ve zam 

yapmaları lazım” dedi. Buzbaş, her firmanın kendi kazancına göre sürdürülebilir 

olması kaydıyla yüzde 20- 50 gibi zam yapabileceğini söyledi. Buzbaş, Türkiye Gıda 

Sanayii İşverenleri Sendikası’na üye işverenlerin yüzde 60’nın zam yaptığını, bu 

oranın yüzde 72’i bulmasını beklediğini belirtti. 

Kimya sektörü yüzde 35 zamma hazırlanıyor 

Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 80’nin 1 Temmuz itibariyle 

çalışanlarına zam yapacağını ifade eden Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) 

Başkanı Haluk Erceber, “Firmalarımız yılbaşında yüzde 40 ila 50 oranında bir zam 

yapmıştı. Yeni süreçte de yüzde 35 civarında bir zam yapmaları bekleniyor” dedi. 

“Enflasyon, işçinin aldığı zammı eritti” 

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de yılbaşında yapılan asgari ücret 

artışının ardından devam eden yüksek enflasyonun alınan zamları erittiğini belirterek, 

“Asgari ücretin yeniden revize edilmesi gerekiyor. Bu hükümet veya özel sektör 

olarak gerçekleştirilebilir. Şirketler kendi çalışanlarının enflasyon nedeniyle 

yaşadıkları mağduriyetin devam etmemesi için ücret artışı yaparlar diye 

düşünüyorum” diye konuştu. 

“Ücretlerde iyileştirme gerekli” 

Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Adana Sanayi Odası 

Başkanı (ADASO) olan Zeki Kıvanç, genel ekonomik koşullar nedeniyle maddi zorluk 

çeken çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi yolunda adım attıklarını söyledi. Zeki 

Kıvanç, “Kıvanç Tekstil olarak çalışanların ücretlerinde bir iyileştirme yapılmasını 

gerekli görüyoruz. Ücretler, günün ekonomik koşulları karşısında iyileştirilecek” dedi. 

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege ihracatçı birliklerinde 

birlik başkanlarıyla bu konuyu görüştüklerini, birçok ihracatçı ve sanayicinin ücret 

ayarlaması yaptıklarını öğrendiklerini kaydetti. Eskinazi, birçok firmanın ise ücret 

artışı için hükümetin asgari ücrete yapacağı iyileştirme oranının netleşmesini 

beklediklerini ifade etti. 
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Erdoğan: Son 7 yıldır dünyada en 

fazla mülteciye ev sahipliği yapan 

ülkeyiz 
Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapımıza gelen hiç kimseyi etnik kimliği, dini, 

kültürü, meşrep ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Son 7 yıldır 

dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Tarihimizin, 

kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan 

sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası 

Birlik (PAB) ile İstanbul'da ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç 

Konferansı'na video mesaj gönderdi. 

Parlamenterleri, medeniyetlerin ve kıtaların kavşak noktası İstanbul'da ağırlamaktan 

büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Konferansın icrasına destek 

veren, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, kendilerini tebrik 

ediyorum. Gerek burada yapacağınız istişarelerin gerekse gerçekleştireceğiniz 

görüşme ve temasların başarılı geçmesini diliyorum. Parlamentolar Arası Birlik, farklı 

siyasi sistem ve düşüncelere sahip parlamenterler için önemli bir diyalog zemini işlevi 

görüyor. Halklarımızın temsilcileri olan parlamenterlerin görüşlerini ve tecrübelerini 

birbirlerine aktarmalarına imkan veren birlik, küresel sorunlara çözümler 

geliştirilmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu. 
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Erdoğan, bu konferansın önemli bir ihtiyacı gidereceğine inandığını belirtti. 

Erdoğan, son 2,5 yıla damga vuran koronavirüs salgınıyla beraber nefret 

söylemlerinin küresel ölçekte ürkütücü boyutlara vardığını gördüğünü ifade etti. 

Ekonomik sıkıntıların, başta Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünyada yabancı 

karşıtlığını ve mülteci düşmanlığını körüklediğini gözlemlediklerini bildiren Erdoğan, 

"Bununla eş zamanlı olarak salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla 

insan yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Şu an dünya genelinde 

göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilen kişilerin sayısı 85 milyona, 

mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden 

çatışmalarla beraber mevcut mülteci sayısına 5 milyon kişi daha eklendi. Bu insan 

hareketliliğinde maalesef içimizi acıtan pek çok manzarayla da karşılaşıyoruz. 

Zulümden, baskıdan, açlıktan kaçarak güvenli bir gelecek kurma ümidiyle çıkılan 

yolculuklar, kimi zaman felaketle neticeleniyor." değerlendirmesini yaptı. 

Geride bırakılan dönemde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmenin 

Akdeniz'de hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erdoğan, Avrupa'ya sığınan on 

binlerce Suriyeli çocuğun nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı ve akıbetlerinin 

ne olduğunun bilinmediğini kaydetti. 

Erdoğan, "Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, 

darbedilen hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Esasen göç ve 

mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz 

bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir." ifadelerini kullandı. 

"Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler 1000 kişi başına ortalama 

2,7 mülteci barındırırken orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği 

yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, 

derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Kıtaların ve 

kültürlerin kavşağında yer alan bir ülke olarak, göç olgusu tarih boyunca beşeri ve 

sosyal hayatımızın bir parçası olmuştur. Engizisyondan kaçan Museviler başta olmak 

üzere son 500 yılda zulme uğrayan milyonlarca insana kapılarımızı açtık. 

Kafkasya'daki kardeşlerimiz de Balkanlar'daki soydaşlarımız da başları dara düşünce 

güvenli liman olarak hep Türkiye'ye sığındı. Birinci Körfez Savaşı'nda Irak'tan kaçan 

yüz binlerce Kürt kardeşimize sahip çıktığımız gibi Suriye'deki çatışmalardan kaçan 

3,6 milyon Suriyeli sığınmacıyı da topraklarımızda kabul ettik. Kapımıza gelen hiç 

kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü, meşrep ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Son 

7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Tarihimizin, 

kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da 
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yerine getirmeye devam edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan 

hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz." 

Uluslararası toplumun göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti 

göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, 

konferans çerçevesinde yapılacak tartışmaların, ortaya konulacak fikirlerin sorunun 

çözümüne katkı sağlamasını temenni etti. 
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Babacan: Böylesine yüksek risk 

primleri görmemiştik 
Kredi risk priminin Türkiye’nin iflasına karşı yatırımcıların kendilerini 

sigorta etme primi olduğunu söyleyen Babacan, "Ne kadar yükselirse 

Türkiye’nin o kadar tehlikeli, o kadar iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu 

gösteren bir rakam. Geçen hafta 836’yı gördü, bu bir rekor rakam sonra 

870’lere kadar çıktı. Yakın tarihte böylesine yüksek risk primleri 

görmemiştik." dedi. 

 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında, 

“Anayasa’da, kendisi seçime götürürse üçüncü kez aday olamıyor. Ancak Meclis 

seçime götürürse ve dönemi henüz tamamlanmadıysa üçüncü kez adaylığı söz 

konusu. Buna nihayetinde YSK karar verecek. Zaten vatandaşımız kararını vermiş 

durumda. Vatandaşımız ‘bu, Erdoğan’ın artık son dönemi’ diyor. AK Parti’nin kuruluş 

kurallarına göre zaten 2014-2015’te emekli olması gerekiyordu. Erdoğan, 2014-

2015’te baştaki akitleşmeye uygun, bıraksaydı genel başkanlığı bugün Türkiye bu 

halde olmayacaktı. Kendisine de büyük zarar verdi, ülkeye de büyük zarar verdi, 

veriyor.” diye konuştu. 

KRT TV’deki Uyanma Vakti programında soruları yanıtlayan Babacan, şunları 

kaydetti: 

“Burada çok büyük bir edep dışı, ahlak dışı bir vaka ile karşı karşıyayız. Bırakın bir 

milletvekilini bırakın vatandaşlarımızın oyuyla seçilmiş bir milletvekilini, bu ülkenin 

herhangi bir vatandaşına karşı kullanılması son derece yanlış edepsiz, ahlaksız olan 

ifadelerin bir polis memuru tarafından üstelik Şube Müdürü olduğunu anladığımız bir 
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insan tarafından kullanılması, kabul edilebilir bir şey değil. Yani ülkemiz adına 

gerçekten utanç verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Aynı zamanda yapılanlar 

hukuksuz… Devleti devlet yapan hukuktur. Buradaki sorun şu anda ülkeyi yöneten 

zihniyetin hukuk dışı bir alanda ülkeyi yönetiyor olması. 

“Derhal bunun gereğini yapsın” 

Dün iki tane açıklama yapıldı bu işle ilgili… Biri Göç İdaresi biri de Emniyet Genel 

Müdürlüğü (EGM) tarafından. Şimdi bu açıklamalara bakın gerçekten devlet 

kurumlarının ne hale düştüğünü gözler önüne seriyor. Devlet kurumu kurum olmaktan 

çıkmış, başındaki siyasetçilerin kendi, şahsi bakış açılarının kendi şahsi 

uygulamalarının bir aygıtı bir aracı haline dönmüş. Yoksa bir devlet kurumu şunu 

diyebilir mi?  ‘Düşmanlığı herkesçe bilinen’ diye başlayan bir resmî açıklama. Tam bir 

sokak ağzı. Tam bir çete, mafya ağzı… Hedef gösteriyor ve çete mafya ağzı ile 

konuşuyor. ‘Düşmanlığı herkesçe bilinen.’ Bir dakika sen devlet kurumusun. 

Kardeşim düşmanlığını herkes nasıl biliyor. Hani bunun belgesi. Sen belgeyle kayıtla 

konuşmak zorundasın. Öyle başındaki kişinin tamamen kendi şahsi siyasi görüşü ya 

da kendi şahsi düşmanlığını kurumun resmî açıklamasına yansıtamazsın… Buradan 

ben acilen Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Derhal bunun gereğini yapsın. 

“Ekonomi büyüyor da bizim çiftçimiz niye toprağına gübre koyamıyor” 

Ekonomi büyüyor da bizim çiftçimiz niye toprağına gübre koyamıyor, niye 30 liraya 

mazot almak zorunda kalıyor? Ekonomi büyüyor da niye bizim esnafımız dükkanında 

10 tane ampul varsa bunların 9 tanesini söndürmek zorunda kalıyor. Bir tane ampulle 

karanlıkta iş yapmak zorunda kalıyor? Ekonomi büyüyor da niye bizim gençlerimiz 

işte bayram tatili geliyor, şöyle okuduğu şehirden ailesinin olduğu şehre otobüsle 

veya trenle; bırakın artık uçağı, gençler için uçak bir hayal oldu, çok arttı çünkü 

fiyatlar; bilet parası bulmakta zorlanıyor? 

Türkiye’nin kredi risk primi (CDS), Türkiye’nin iflasına karşı yatırımcıların kendilerini 

sigorta etme primi… Ne kadar yükselirse Türkiye’nin o kadar tehlikeli o kadar iflas 

riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteren bir rakam. Geçen hafta 836’yı gördü, bu bir 

rekor rakam sonra 870’lere kadar çıktı… Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihinde 

böylesine yüksek risk primleri görmemiştik. 

“Altılı masa korkulu rüyası hâline gelecek” 

Bu uzlaşı ve mutabakat kültürünü siyasette bunların anlaması mümkün değil. Onun 

için altılı masa ile yatıp kalkmaya başladılar. Dikkat edin, Sayın Erdoğan; her 

konuşmasında ‘altılı masa, altılı masa.’ Çünkü zihninde oturtamıyor: ‘Nasıl olur, altı 

tane parti bir araya gelecek, uzlaşacak.’ Çünkü kendi dünyasında kutuplaştırma, 

ötekileştirme, düşmanlaştırma var. Mutabakat değil, kavga üzerinden bir siyaset var. 

Sayın Erdoğan’ın altılı masayı anlaması mümkün değil. Zihin dünyasında bunu 

kavraması da mümkün değil. Onun için hep anlamadığı, nasıl çalıştığını bilmediği, 

kendi zihninde oturtamadığı bir yapı olacak. Ama korkuyor da. Bakıyor ki orada tıkır 

tıkır bir takvim de işliyor. Kendi belirlediğimiz bir takvim işliyor. Bunu da tabii bir türlü 
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kendi zihin dünyasında kabullenemiyor. Onun için göreceksiniz bundan sonra altılı 

masadan bundan sonra çok bahsedecek. Altılı masayla yatacak, altılı masayla 

kalkacak. Altılı masa korkulu rüyası hâline gelecek. 

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili hedefimiz ortak aday. Çünkü cumhurbaşkanlığını ilk 

turda ve açık arayla kazanmanın şart olduğunu düşünüyoruz. 

“Stratejimiz cumhurbaşkanı adayı meselesini sürecin en sonunda konuşmak” 

Şu anda bizim stratejimiz cumhurbaşkanı adayı meselesini sürecin en sonunda 

konuşmak… Altı partinin önce geçiş sürecinin yol haritasında uzlaşması gerekecek. 

Cumhurbaşkanı adayının da o uzlaşmanın altına imzası gerekecek. Cumhurbaşkanı 

adayı altı genel başkandan birisi olabilir veya dışarıdan bir isim olabilir. Şu anda 

bunların hiçbirisini konuşmuş değiliz altılı masada. Şu isim olsun, bu isim olmasın 

diye bir değerlendirmemiz de altılı masada olmadı. 

Anayasa’da, kendisi seçime götürürse üçüncü kez aday olamıyor. Ancak Meclis 

seçime götürürse ve dönemi henüz tamamlanmadıysa üçüncü kez adaylığı söz 

konusu. Hukukçuların kahir ekseriyeti, ‘bu artık Erdoğan’ın ikinci dönemidir. 

Dolayısıyla bir sonraki seçimde aday olması mümkün değildir’ diyor. Az sayıda 

hukukçu da ‘arada sistem değiştiği için kilometreyi sıfırladı. Şu anda bu birinci 

dönemi. Bir dönem daha aday olma hakkı var’ diyor. Buna nihayetinde Yüksek Seçim 

Kurulu (YSK) karar verecek. Ama seçim erken olduğunda buna Meclis karar 

verdiğinde zaten bu tartışma kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor… Zaten 

vatandaşımız kararını vermiş durumda. Vatandaşımız ‘bu Erdoğan’ın artık son 

dönemi’ diyor. Bunu da seçimlerde zaten vatandaşımız son noktayı koyacak. ‘Bu son 

dönemi’ diyecek. AK Parti’nin kuruluş kurallarına göre zaten 2014-2015’te emekli 

olması gerekiyordu. 3 dönem kuralı vardı. 3 dönem kuralını da bozdular. Kendi iç 

akitleşmesi, iç hukuku da bozuldu. Zaten ondan sonra sorunlar ortaya çıkmaya 

başladı. Erdoğan, 2014-2015’te baştaki akitleşmeye uygun, bıraksaydı genel 

başkanlığı bugün Türkiye bu halde olmayacaktı. Kendisine de büyük zarar verdi, 

ülkeye de büyük zarar verdi, veriyor. Vatandaşımız, seçimlerde gereğini yapacak, 

diyecek ki, ‘Sayın Erdoğan, bugüne kadarki hizmetler için teşekkür ederiz, varsa iyi 

işler; onlar için teşekkür ederiz, ama artık emeklilik zamanınız geldi’ diyecek. Ve son 

noktayı koyacak.” (ANKA) 
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Erdoğan cumhurbaşkanı adayı 

olmayacak mı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gizli seçim planını Kılıçdaroğlu açıklıyor. Erdoğan’ın 

yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin listesini muhalif medya yayınlıyor. 

Ne diyeyim? Ağam eğlenir bizimle. 

Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih bile veriyor. 6 Kasım ya da 27 Kasım diyor. 

Meral Hanım düzenli olarak her yılın haziran ayında erken seçim olacağını iddia 

ederdi. Artık o bıraktı bu işi. Kemal Bey, kasımcı. 

Meral Hanım vazgeçmese iyi olurdu çünkü gelecek seçim haziranda. Hiç olmazsa 

birinde tuttururdu. 

BABACAN’IN ÖNGÖRÜSÜ 

Ali Babacan ise alternatifli oynuyor. Kasım ya da nisan diyor. Kendisi sağlamcıdır. AK 

Parti’deyken Erdoğan’ın adaylığı için imza verip Abdullah Gül’ün seçilmesi için 

çalışmıştı. 

Ali Babacan çift cüzdan taşır. Her iki cüzdanında da eşit miktarda para vardır. İki 

kimlik kartı vardır. Bir yurtdışı gezisinden dönüşte kendisi anlatmıştı. “Siz devletin 

bakanısınız, buna niye gerek duyuyorsunuz?” diye sorduğumuzda ise, “Olur ya, 

cüzdanımın birini kaybedersem diğeri yanımda bulunsun ki mağdur 

olmayayım” demişti. 

Çok sağlamcı biriydi. Ama siyasette yanlış ata oynadı. 

KILIÇDAROĞLU’NUN ERDOĞAN İDDİASI 

Kılıçdaroğlu’nun haberlerinin kaynağı neresi bilmiyorum ama “AKP kulislerinden 

aldığım bilgiye göre” diye yazan muhalif medya çoktan Erdoğan’ı cumhurbaşkanı 

adayı yapmıyor. Onun yerine isim listesi hazırlamışlar. 
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Ama onlar Kemal Bey’den daha insaflılar. Kılıçdaroğlu, “Kasım ayında erken seçime 

gidilecek. Erdoğan aday olmayacak” diyordu. O arada bir de “Kaçacak” dedi. Ama 

sonra ona kendisi de inanmadığı için bir daha telaffuz etmedi. O da biliyor 

ki Erdoğan kaçacak diyenlerin hepsi kaçtı, Erdoğan duruyor. 

Sakın Kılıçdaroğlu’nun, “Kasım ayında erken seçime gidilecek. Erdoğan aday 

olmayacak” sözünü espri amacıyla yazdığımı 

düşünmeyin. Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın aday olamayacağını ciddi ciddi söylediğine 

dair tanıklarım var. 

B PLANI YOK 

Şimdi gelelim AK Parti içinde Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlere. 

Böyle bir şey yok. Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da 

yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok. 

Cumhur İttifakı’nın tek adayı var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. 

Gerisi ise algı operasyonu yapmaktan, zihinleri bulandırmaya çalışmaktan ve fitne 

sokmaktan başka bir şey değil. 

AK Parti’yi kurduğu günden beri iktidarda tutan ve girdiği her seçimi kazanıp 

muhalefet liderlerinin tamamının oy oranını toplasanız Erdoğan’a yetişmediği bir 

dünyada, Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olarak başka isimler neden 

düşünülsün? 

AK Parti’nin A planında da B planında da, hatta Z planında da Erdoğan var. Başka bir 

plan yok. Erdoğan’dan başka bir ismin adaylığı gündemde değil. 

BAŞÖRTÜLÜ ‘VALİ’DEN BAŞÖRTÜLÜ ‘BAŞSAVCI’YA 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, başörtüsü konusunda hiçbir zaman rövanşist bir duygu 

içinde hareket etmedi. İnsan hakları sorunu olarak gördü. Partisine kapatma davası 

açılması pahasına başörtüsü yasağını kaldırmak için mücadele etti. 

Bugün Erdoğan’ın yürekli mücadelesi sonucunda bir dönem Meclis’ten atılan 

başörtülüler bugün milletvekilliği yapabiliyor. 

Başörtülülerin pasaport almak için yurtdışındaki büyükelçiliklerimize müracaat 

ettiğinde, elçilik binasının içine sokulmadığı günlerden başörtülü büyükelçilerimizin 

Türkiye’yi temsil ettiği günlere ulaştık. 

Başörtülü bakanlarımız oldu. Afyon Valiliği’ne atanan Kübra Güran 

Yiğitbaşı başörtülü ilk valimiz oldu. 



21.06.2022 

28 

 

Başörtülüler hakkında iddianameler düzenleyen başsavcılardan, Gümüşhane 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na başörtülü Tuba Ersöz Ünver’in atandığı günlere 

kavuştuk. 

SAKINCALI PERSONELDİLER 

Bu isimler sadece başörtülü oldukları için bu görevlere getirilmediler. Onlar zaten 

mesleki başarılarıyla kendilerini ispat etmişlerdi. Ama önceden başörtülü oldukları için 

bu görevlere getirilmiyorlardı. Bırakın başörtülü milletvekili, bakan, büyükelçi, vali, 

başsavcı olmayı... Ailesinde başörtülü olan erkekler, bürokraside bir görevlere 

atanacakları zaman, güvenlik soruşturmaları sakıncalı geliyordu. Devletin sakıncalı 

personeliydiler. Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanacak isimlerin eşleri başörtülü mü 

diye kapıcılara soruluyordu. 

ÜNİVERSİTELERDEKİ BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ 

Askerlerin eşlerine sağlık karnesi çıkaracağı zaman verdiği başörtülü fotoğraf kabul 

edilmiyor, fotoğrafçılarda peruk bulunduruluyordu. Üniversitelerdeki başörtüsü 

zulmünü ise hatırlatmaya gerek var mı? Başörtülü olduğu için üniversite kapılarından 

çevrilip ikna odalarına alınan kız öğrencilerle ilgili ayıbın üzerinden bir asır geçmedi. 

Daha çok yeni. 

CUMHURBAŞKANININ EŞİ 

Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildiği halde eşi başörtülü diye 367 kararı çıkarılıp 27 

Nisan e-Muhtırası verilmedi mi? Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 

başörtülü olduğu için GATA’da Nejat Uygur’u ziyaret etmesine izin verildi mi? 

Bugün Erdoğan düşmanlarının alkışladığı Bülent Arınç’ın eşi başörtülü olduğu için 

Meclis Başkanı olarak verdiği resepsiyona komutanların katılması sorun olmadı 

mı? Abdullah Gül cumhurbaşkanı, Bülent Arınç meclis başkanı, Erdoğan başbakan 

olarak uzun süre eşlerini resepsiyonlara götürebildiler mi? 

PARTİLER KAPATILDI 

Bu ülkede başörtüsü mücadelesi nedeniyle irticai faaliyetlerin odağı olma iddiasıyla 

siyasi partiler kapatıldı. AK Parti bir oyla kapatılmaktan kurtuldu. Refah Partisi’nin 

kapatılma gerekçelerinden biri de başörtüsü değil miydi? Başörtüsü mücadelesi 

nedeniyle Erbakan’ı başkanlıktan indirip partisini kapatıp kendisini siyasi yasaklı hale 

getirmediler mi? Erdoğan olmasa Erbakan’ı 85 yaşında hapse atacaklardı. 

SAADET PARTİSİ NEDEN RAHATSIZ 

Siyaset ne kadar tuhaf bir iş. 
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Bir yanda başörtüsü yasağını kaldırıp başörtülülerin önünü açan Erdoğan var. Onun 

karşısında ise merhum Erbakan’ın devamı olduğu iddiasındaki Saadet Partisi yer 

alıyor. 

Hadi Erbakan, “Başörtüsü zulmü sona erecek” diyordu, Erdoğan başörtüsü zulmüne 

son verdi demiyorum. Hadi Erbakan “Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak” diyordu, 

Ayasofya’yı açan Erdoğan oldu demiyorum. Taksim’e cami Erbakan’ın hayaliydi 

ama Erdoğan yaptı demiyorum. 

Ya ne diyorum? Bu hizmetleri yaptığın için büyüksün Erdoğan diyorum. Bir de 

soruyorum, merhum Erbakan’ın devamı olduğu iddiasındaki Saadet Partisi, bu 

yapılanlardan neden rahatsız oluyor? 

Başörtülü vali, başörtülü başsavcı Saadet Partilileri heyecanlandırmıyor mu? 

Hadi Kılıçdaroğlu’nu anlıyorum ama Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ı tasfiye etmek 

için neden çalışıyor? 
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Esfender KORKMAZ 

Kira ve mülkiyet hakkı 

21 Haziran 2022 Salı 

11.06.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7409 sayılı kanuna eklenen geçici 

maddeye göre; 

*             1 Temmuz 2023 yılına kadar, konutlarda kira artış oranı yüzde 25'tir. 

*             12 aylık ortalama TÜFE oranı, yüzde 25 altında kalırsa, konut kira artışında 

12 aylık ortalama TÜFE uygulanır. 

*             Yalnızca konut kiraları için ihdas edilen bu hüküm 11.06.2022- 01.07.2023 

tarihleri arasında yenilenen kira bedeline ilişkin anlaşmalar için geçerlidir 

Anayasanın 35. maddesine göre; herkes Mülkiyet ve Miras hakkına sahiptir. Bu 

haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 

Söz gelimi, yol geçirmek için veya park yapmak için devlet bir kişinin tarlasını 

kamulaştırabilir. Ama tarlayı parasız müsadere edemez. 

Yüzde 73,5 enflasyon olmasına rağmen, konut kira artışlarını yüzde 25'te tutan yasa, 

konut sahibinin mal varlığında azalmaya neden olacaktır. Bu nedenle hem 

Anayasaya, hem de AİHM kararlarına aykırıdır.  

Kiracıların oy potansiyeli daha yüksek olduğu için, siyasiler hak-hukuk dinlemeden bu 

tür kanunları çıkarıyorlar. 

Dahası, siyasi iktidarın yanlış faiz politikası ve kur politikasının cezasını ev sahipleri 

ödüyor. Oysa ki bu durumda siyasi iktidar;  

*             Ücret ve maaş artışlarını, reel olarak enflasyonun üstünde tutabilirdi. 

Tutmanın çözümünü bulabilirdi. Tersine TÜİK, hem geçim endeksi hazırlamıyor, hem 

de TÜFE'nin düşük tutulduğu konusu tartışılıyor. 

*             Bütçeden ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapabilirdi. 
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*             Her ülkede, her siyasi iktidarların konut politikası var. Şimdiye kadar 

Hükümet sosyal konut yapımına yoğunluk vermeliydi. Oysa ki TOKİ, lüks konut 

inşaatı yapmak ve rant yaratmaktan, kuruluş amacına uygun sosyal konut yapmakta 

yaya kaldı. 

Siyasi iktidar kendi yanlışlarının maliyetini ev sahiplerine yüklüyor. 

Bu durumda kira ihtilafları artacak. Kira artışı yasaya bağlandığı için ev sahiplerinin 

dava hakları yoktur. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması ve mahkemenin de 

kanunun iptaline karar vermesi halinde kanun iptal edilebilir. Ev sahipleri evlerini 

hülleli satış yoluyla kiracılarını çıkarmak gibi yollara başvuracaklardır. 

Öte yandan konut getirisi düşük olduğu için konut yapımı azalacak. Sonuçta hükümet 

piyasa düzenini daha çok bozmuş oldu. 

Ama asıl tehlikelisi Mülkiyet Güvencesi zedelendiği için;  

Tasarruflar yurt dışına çıkacak. Genel olarak yatırım eğilimi düşecektir. 

Zaten, Yargının siyasallaşması ve otokrasi etkisi ve kayyum atamaları mülkiyette 

güven sorunu yaratmıştı. Şimdi konut sahibinin mülkiyetine el atılmış olması, yerli ve 

yabancı sermayeyi daha çok ürkütmüştür. 

Dahası tasarrufunu konuta yatırmış ve kira geliri ile geçinenin birisinin, geliri yüzde 25 

artacak, gideri yüzde 73,5 artacak. 

Devlet ev sahibinin cebinden kanunla para alıp, kiracıya veremez. 
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İbrahim Kahveci 

Hiç acımanız yok mu? 

En fazla oy veren kesim ama en fazla ihmal edilen kesim de aynı... 

GSYH verilerine göre 2016 yılında ülke gelirinden %33,1 pay alan, 2020 yılında bu 

payı %31,3’e düşen ama son olarak 2022 yılında yeni kalkınma modeli ile payı 

%24,6’ya gerilen ücretli kesim oldu. 

Ücretli kesim net olarak %30 civarında fakirleşti. 

*** 

Yeni model sayesinde şirketler kar üstüne kar etti. Kurumlar vergisi 25 milyar liradan 

152 milyar liraya yükseldi. Oysa gelir vergisi sadece 15,2 milyar liradan 24,2 milyar 

liraya çıktı. Bu vergiler kar ve gelirden ödendiğine göre kimin kazandığını net olarak 

görebiliyoruz. 

Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati itiraf edercesine “sadece dar 

gelirliler kazanmadı” demişti. 

*** 

Dar gelirli kesim sadece gelirinden olmadı. Asıl büyük kaybını tasarrufundan yedi... 

Elinde 2-3 bin lira olanlar, 5-10 bin lira olanlar varlıklarını kaybetmeye başladı. Yeni 

model ile aslında dar gelirlinin tasarrufları olan servetine de el konulmuş oldu. 

İzah edeyim: Eylül 2020-Eylül 2021 arası 1 yılda hesabında 1 milyon lira ve üzerinde 

para bulunanların sayısı 302 bin kişiden 377 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin 

tasarrufları da 1 yılda yüzde 22,1 artışla 2,4 trilyon lira oldu. Aynı dönemde 

zenginlerin hesapları yüzde 22,1 artış gösterirken, küçük tasarruflardaki büyüme 

%15,4’de kaldı. 

Aradaki farka lütfen dikkat edin. 
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Gelelim Eylül 2021’den Nisan 2022’ye. Bakın süre 7 ay... Hesabında 1 milyon ve üstü 

bulunanların sayısı 377 binden 600 bine çıkıyor; ama daha ilginci şu: Hesabında çok 

para olanların hesapları %62,9 büyüme gösteriyorken, düşük tasarruflu kesimin 

hesabı sadece %30,4 artıyor. 

Bunun bir başka izahını yapalım: Tasarrufu büyük olanların yeni dönemi kavraması 

ve pozisyon alması da daha hızlı gerçekleşiyor. 

Büyük tasarruf sahipleri ya dolara geçmiş ya da dolara endeksi KKM’ye yatırımda 

bulunmuşlar. Ama küçük tasarrufçu bu refleksi gösterememiş. 

*** 

Şimdi burada ne oluyor? 

Aslında Merkez Bankası eliyle faiz düşürmek kimseye bir kazanç sağlamadı. Pardon, 

bankalar hariç... (Onlarda öz sermayeyi yiyor aslında) 

Bankaların karları nominal olarak 20,7 milyar liradan 98,2 milyar liraya yükseldi 

(Sadece ilk 4 aylık) 

Oysa kredi faizlerinin düşmesini bırakın tersine yükseliş bile yaşadığını gördük. 

Merkez Bankasının dandik faiz politikası ile faizler yüzde 19;00’dan yüzde 14:00’e 

çekilirken piyasada kredi faizleri yüzde 20-23 aralığından yüzde 26-30 aralığına 

yükseldi. Yükselmeye de devam ediyor. 

İyi ama kredi kullanan şirketler de karlarını patlattı... O zaman kim kaybetti? 

Tabii ki küçükler, yani dar gelirli olan alt kesim. 

İki şekilde kaybettiler. Mesela tasarrufları reel olarak eridi. 10 bin lira yatıranların 

parası yüzde 16 artışla 11.600 lira oldu. Ama satın aldıkları temel ürünlerin fiyatı 

yüzde 90 arttı (Bu rakam TÜİK’in) 

Düşünebiliyor musunuz... Tasarruf yaparak kaybediyorsunuz. Dün 10 bin liraya 

alacağınız ürünler 19 bin lira olmuş ama tasarrufunuzdan kazandığınız para ile 

servetiniz 11.600 liraya ancak çıkmış. Net 7.400 lira ya da yüzde 64 kaybetmişsiniz. 

Bunu şu şekilde ifade edelim: Aslında adı düşük faiz politikası olan ama kendisi 

yükselen faiz olan bu politika ile küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerine el konulmuş 

oluyor. 

*** 

Bu kesimin ikinci kaybı ise satın aldığı ürünlere yapılan zamlardır. 
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Şimdi toplayalım: 

Dar gelirlilerin satın aldığı temel ürünlerin fiyatı hızla arttı (%90). Oysa bu kesimin 

gelirleri de yüzde 30 gibi bir gerileme yaşadı. Ama bir de bunların yanına yine bu 

kesimin tasarruf gelirleri de yüzde 64 gibi bir oranda reel kayıp yaşadı. 

Acaba böyle bir politikayı kim neden uygular? 

Sizce bir ülkede özellikle dar gelirlileri hedef alan böyle bir politika hangi amaçla 

uygulanır? Veya bu politikayı uygulayanların hiç acıması yok mudur? 

KARAR sizindir... 
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21 Haziran 2022, Salı 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Macron yenildi 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son seçimde 
parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Sol partilerin çoğunluğu kazanmaları 
üzerine başbakanın da muhalefetten olması bekleniyor. Tabii ki Macron bu 
durumdan çok rahatsız. Ancak Avrupa'nın tümünde bir "siyasetsizlik 
hastalığı" mevcut. 
 

Özellikle pandemi önlemlerinin sorgusuz sualsiz uygulanmasıyla başlayan süreçte 

Avrupa'da siyaset çok fena yıprandı. Şimdi aynı süreç Rusya'ya karşı uygulanan 

ambargolarla ve tavırlarla devam ediyor. İnsanlar ve siyasetçiler kaybediyor, şirketler 

kazanıyor. Galiba birileri tarafından istenen tam da bu. 

 

İNSANSIZ MUHALEFET 

AK Parti iktidarının savunma sanayinde attığı adımlar muhalefetin ayarını bozdu. 

İnsansız hava araçlarını, "insansız deniz araçları"nın izlemesi muhalefeti etkiledi. 

Bu şekilde 6'lı masadan cumhurbaşkanı çıkarmamayı, son teknoloji insansız 

muhalefet örneği olarak sunuyorlar. 

 

Seçim tarihinin belli olmasına ve Cumhur İttifakı'nın adayının bilinmesine rağmen 

Millet İttifakı adayını saklıyor. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu kendini ortalara atsa 

da masanın diğer elemanları bunu kesinlikle kabullenmiyor. 

 

İşin özünde o 6 kişinin hiçbirinin midesi, diğer beşten birinin cumhurbaşkanı adayı 

olmasını kaldırmıyor. Bu gidişle Türkler "insansız muhalefet"te insansız hava ve 

deniz araçlarını geçecek gibi duruyor. 

 

ERDOĞAN VE MÜLTECİ SORUNU 

Küresel düzen istediği bu amaca ulaşmak için savaşlar çıkarıyor, darbeler organize 

ediyor. Ülkelerin ekonomileri zayıflarken onlarca milyon insan da evlerinden 

oluyor. Tayyip Erdoğan son 7 yılda dünyada en fazla mülteci ve göçmen ağırlayan 

ülke olduğumuzu söyledi. 

 

Erdoğan'ın açıklamalarına göre Suriyeli göçmenlerin büyük bölümü önümüzdeki 

yıllarda kendi ülkelerine dönecekmiş. Türkiye bulunduğu coğrafyayı normalleştirmek 

için elinden geleni yapıyor. Belli ki yapmaya da devam edecek. 

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

