
23.05.2022 

1 

 

ANKARA  

TİCARET BORSASI 

Basın Bürosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK BASIN 

 ÖZETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Mayıs 2022  
Pazartesi 

 



23.05.2022 

2 

 

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
23 Mayıs 2022 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİK 

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
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Mısır ve buğday üretim tahminine 

aşağı yönlü revizyon 
Uluslararası Hububat Konseyi, global mısır ve buğday üretim tahminini 

aşağı çekti. 

 
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2022/23 dönemi için global mısır ve buğday 

üretim tahminini aşağı çekti. 

IGC'nin Mayıs ayı raporuna göre, buğday üretim tahmini 780 milyon tondan 769 

milyon tona, mısır üretim tahmini 1 milyar 197 milyon tondan 1 milyar 184 milyon tona 

geriledi. 

Böylece toplam hububat üretim beklentisi 2 milyar 251 milyon ton olarak açıklandı. 

Bir önceki ay hububat üretim beklentisi 2 milyar 275 milyon ton seviyesinde 

bulunuyordu. 

IGC, buğday stok tahminini 277 milyon tondan 271 milyon tona indirirken, mısır stok 

tahminini 265 milyon tondan 269 miloyn tona çıkardı. Böylece hububat stoklarının 

581 milyon tondan 580 milyon tona ineceği belirtildi. 

IGC, soya üretim beklentisi 383 milyon tondan 387 milyon tona çıkarırken, pirinç 

üretim beklentisini 520 milyon tondan 519 milyon tona çekti. 
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Bakan Kirişci: 25,4 milyon liralık 

tarımsal destek ödemeleri 

tamamlandı 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplamda 25 milyon 414 bin 535 

liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün üreticilerin hesaplarına 

aktardıklarını belirtti. 

 
Bakan Kirişci, twitter hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda 

bulundu. 

Deniz ve iç su balıkçı gemilerinde 0-4,99 metre olanlar için bin lira, 5-7,99 metre 

olanlar için bin 250 lira, 8-9,99 metre olanlar için bin 350 lira, 10-11,99 metre olanlar 

için bin 450 lira belirlediklerini aktaran Kirişci, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına 

alınması için 18 milyon 635 bin 700 liralık destek sunduklarını kaydetti. 

Kırsal kalkınma desteği için ise 6 milyon 778 bin 835 lira ödeme yaptıklarına değinen 

Kirişci, "Toplamda 25 milyon 414 bin 535 liralık tarımsal destekleme ödemelerini 

bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı. 
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Söke TARİŞ bu sezonda da buğday 

alımı yapacak 
Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, geçtiğimiz sezon 

olduğu gibi bu yılda da buğday alımı yapacaklarını açıkladı. 

 
Ege Bölgesi’nin pamuk deposu Söke’deki üreticiler, bu yıl 100 bin dönümün üzerinde 

buğday ekimi gerçekleştirdi. İlk kez bu kadar çok buğday ekiminin yapıldığı Söke 

Ovası’ndaki üreticilerle kooperatif ortaklarının talebi üzerine bu yıl da buğday alımı 

yapacaklarını açıklayan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, 

çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Buğday alımı kararıyla bu sezonda da piyasayı 

dengeleyerek ürünün hak ettiği değerden işlem görmesini sağlayacaklarını söyleyen 

Başkan Özer’e üreticiler teşekkür etti. 

“Emanet alım da yapacağız” 

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez buğday alımı yapan Söke Tariş Pamuk ve Yağlı 

Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olarak üreticilerden yaklaşık 10 milyon kilogramlık 

ürün alımında bulunduklarını hatırlatan Başkan Özer; "Geçen sene üreticilerimizin 

kooperatifimize duyduğu yüksek güven sayesinde 10 milyon kilogram buğday alımı 

gerçekleştirdik. Ovada üretilen ürünün dörtte birini almamız, lojistik ve depolama 

açısından uygun koşullarda olmamızla birlikte mali durumumuz sayesinde mümkün 

oldu. Bu sezonda da kooperatif ortaklarımız ve üreticilerimizin talebi üzerine buğday 

alımı yapacağız. Fiyatların güncel borsa üzerinden tespit edileceği kooperatif 

bünyemizde, emanet alım da yapılacak olup son hesap kesim tarihimiz 15 Eylül 

olarak belirlenmiştir. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir sezon dileriz” ifadelerini 

kullandı. 
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Küresel buğday stokları alarm 

veriyor: 10 haftalık kaldı 
Daha önce yaklaşan gıda kriziyle ilgili birçok kez uyarıda bulunan Tarım 

analiz firması Gro Intelligence CEO'su Sara Menker dünyanın 10 haftalık 

tüketime yetecek kadar buğday stokunun kaldığını söyledi. 

 
Tarım analiz firması Gro Intelligence’a göre rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta 

yetecek kadar buğday kaldı. Bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en 

düşük seviye olduğu belirtiliyor. 

Bu seviyenin tahmin edilenden daha kötü olduğu değerlendiriliyor. Devletler küresel 

buğday stoklarının yıllık tüketimin yüzde 33’üne denk geldiğini savunurken Perşembe 

günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde gıda güvenliği üzerine yapılan 

toplantıda konuşan Gro Intelligence CEO’su Sara Menker bu oranın aslında yüzde 

20’ye yakın olduğunu söyledi. 

Uzun süredir yaklaşan gıda kriziyle ilgili uyarılarda bulunan Menker, büyüyen açlık 

tehdidi karşısında acilen önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. Artan ekin fiyatları 

milyonları riske atarken yaşanan kuraklıklar ve yükselen gübre fiyatları da 

önümüzdeki dönemde tahıl tedarikini tehdit etmeye başladı. 
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Eski bir enerji emtia taciri olan ve gıda krizini pandemi tedarik zincirlerini boğmadan 

öngören Menker, “Bu döngüsel değil. Bu sismik bir kriz. Bu bir nesilde bir kez 

yaşanabilecek ve jeopolitik dönemi dramatik şekilde etkileyebilecek bir olay” 

değerlendirmesinde bulundu. 

Ekin piyasaları ve iklim krizini doğru şekilde tahmin etmek için yapay zeka tabanlı bir 

program kullanan Gro Intelligence Perşembe günü 49 Afrika ülkesinde gıda 

güvenliğini sağlamayı hedefleyen ücretsiz kullanılabilecek bir çevrimiçi aracı 

duyurmuştu. 

Rockefeller Vakfı tarafından fonlanan veri tabanı mısır, soya fasulyesi ve buğdayın 

da içinde olduğu emtiaların arz ve talep bilgilerini barındırıyor. 
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"Gıdada kırmızı alarm veren tablo ile 

karşı karşıyayız" 
IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Ulusoy, jeopolitik riskler ve iklim krizi 

nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat 

çekerek, "Gıdada kırmızı alarm veren tablo ile karşı karşıyayız" dedi. 

 
İRFAN DONAT 

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanı 

Dr. Eren Günhan Ulusoy, "Gıdada kırmızı alarm veren tablo ile karşı karşıyayız" 

uyarısında bulundu. 

FAO tahıl endeksinin Rusya ile Ukrayna’nın çatışması sonrasında Mart ayında 170 

seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlatan Ulusoy, 

dünya buğday üretimindeki gelişmelere dikkat çekti. 

Ulusoy"Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı ilk 

tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoğu 279 milyon ton iken, 2022/23 

sezonunda stoğununun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu kapanış stoğu 

2016/17 sezonundan bugüne görülen en düşük kapanış stoğu olacak. Üstelik bu 

kapanış stoğunun 6 milyon tonu, normal sezonlarda 1 milyon stok devreden 

Ukrayna’da. Hindistan’ın rekor üretim beklediği bir sezonda ani sıcaklar ile üretiminin 

düşmesi ve 14 Mayıs günü ihracatı durdurması, dünya buğday dengesini USDA’nın 

12 Mayıs raporundan sonra daha da sıkılaştırmış durumda. Hindistan’da yaşananlar, 
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iklim değişikliğinin gelecekte değil, günümüzde hayatımızı nasıl etkileyebileceğine 

tam bir örnek” dedi. 

1'inci IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi başlığı altında İstanbul Lütfi 

Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda konuşan 

Ulusoy, iklim krizi nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine 

dikkat çekti. 

Dünya genelindeki su kaynaklarının yüzde 69’unun tarım için kullanıldığını bu yüzden 

tarımda ileri teknolojilerinin kullanımının kaynakları doğru tüketmek adına hayati 

önem taşıdığına dikkat çeken Ulusoy, “BM raporuna göre dünyada 811 milyon insan 

yetersiz besleniyor. Dünya Gıda örgütünün mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre 

2019 yılında açlık sınırında yaşayan insan 135 milyonken, bugün 276 milyon insan 

açlık sınırında yaşıyor. Eğer tedarik zincirinde Ukrayna’dan kaynaklanan kopma 

giderilemezse 47 milyon insan daha aynı tehditle karşı karşıya kalacak. Buğdayın, 

gıdanın fiyatları yükselmeye devam ediyor. BM, WFP, WTO, IMF dahil aklınıza 

gelecek tüm kurumlar, dünyanın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle 

karşı karşıya olduğuna hem fikir” açıklamasında bulundu. 

Kongreye katılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Ahmet Güldal ise konuşmasında tarım ve ticaret politikalarının yeniden 

gözden geçirildiğini, Türkiye’de arz güvenliği sıkıntısının olmadığını belirtti. 

Güldal, "Bazı ülkelerde kuraklığın fazla olması, bazı ülkelerde üretimin fazla olması 

bir miktar stokların devrinde sıkıntı olsa da bu dönemlerin sona ereceğini 

düşünüyorum” dedi. 
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Kuraklık ve rekolte kaybı ihracatı 

riske attı 

Savaşla birlikte kritik hale gelen buğdayda bu yıl gübre kullanımının 

azalması ve sulama sıkıntısı nedeni ile önemli bir verim kaybı olabileceği 

belirtiliyor. 

 
Türkiye'nin hem ihracatçı hem de ithalatçı olduğu buğday ve unlu mamullerdeki 

ticareti, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan küresel gelişmeler ve 

bölgesel olarak yaşanan kuraklıkla yeniden şekilleniyor. Türkiye'nin ortalama 20-22 

milyon ton olan üretimi geçen yıl 17.7 milyon ton olarak gerçekleşirken, bu yıl da bir 

iki milyon tonluk rekolte kaybı bekleniyor. Yağışlarda gerçekleşen bölgesel kuraklık 

dışında yüksek maliyetler ve kullanılamayan gübrenin verimi düşüreceğine dikkat 

çeken üreticiler, bu yıl unlu mamul ve makarna gibi işlenmiş ürünlerde ihracatçının 

sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekti. 

İHRACAT SIKINTILI 

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri verilerine göre, yılın ilk 3 ayında Türkiye 

626 milyon dolarlık buğday ithal ederken, 347.5 milyon dolarlık buğday unu ile 219.7 

milyon dolarlık makarna ihracatı gerçekleştirdi. Sadece mart ayında ise 130.7 milyon 

dolarlık buğday unu ile 89.2 milyon dolarlık makarna ihracatı gerçekleşti. Buğdayda 

üretim rekoltesi ve ihracat ile iç piyasaya yansımalarının haziran ayı içinde 

netleşeceğine dikkat çeken Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/rusya/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=rusya
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“Kuraklıktan dolayı üretim düşerse sıkıntı başlar. Üretimde kendimize yeteriz ama 

ihracatta sıkıntı yaşanır. Gelecek 1 ay içinde haziran sonrasında kendini belli eder” 

dedi. 

İç pazarda fiyatlar etkilenir 

Yağışların iyi gitmediğini ve nisanda 28.000 milimetre (mm) yağış alındığını, ancak 

normalin 40000 mm olduğunu belirten Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu 

gelecek iki haftanın yeni mahsulün seyri açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Bu yıl 

da verimde bir düşüş beklediklerini kaydeden Köseoğlu, “Polatlı'da dekar başına 

verim 150 kilolara kadar düşer. Üretimimiz aşağı yukarı kendimize yeter de un ve 

unlu mamul ihracatında sıkıntı yaşanır. İşlenmiş ürünlerde sorun yaşanabilir. Bu 

durum iç pazarda da fiyatları etkiler” dedi. 

Yüzde 30 verim kaybı var 

Buğdayda önemli üretim bölgelerinden olan Konya Kadınhanı Ziraat Odası Başkanı 

Arafa Soydan, verim kaybı yaşandığını bölgesel kuraklık olduğuna dikkat çekerek, 

“Yağış ne kadar bol olsa da çiftçi istenilen gübreyi atamadığı, istenilen suyu 

veremediğinden dolayı yüzde 20-30 verim kaybı var. Makarnalık buğdayda da 

ekmeklik buğdayda da ihracatta sıkıntı yaşanır” dedi. 
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Gübre fiyatları çiftçiyi şaşırttı! 5 bin 

lira birden... 
Gübre fiyatları Ocak ve Şubat aylarına göre ithalatında 110 dolar 

ucuzlamasına rağmen çiftçiye satış fiyatı ise 5 bin lira birden zamlı olarak 

satıldı. 

 
Türkiye Mart ayında ne kadar üre gübresi ithal etti? TÜİK, 2022 Mart ayına ilişkin üre 

gübresi ithalat rakamlarını açıkladı. Gübre fiyatları son bir yıl içinde rekor artışla 5 ile 

7 kat artarken, bu fahiş fiyat artışları çiftçinin canını yaktı. Gübre fiyatlarındaki fahiş 

artıştan dolayı çiftçi, bu yıl ürününe yeterli gübreyi kullanamazken, gübre fiyatları da 

yakından takip ediliyor. 

 

GÜBRE MART AYINDA KAÇ LİRADAN İTHAL EDİLDİ? 

Türkiye, gübrede ithalatçı konumda iken, ithal edilen gübre fiyatları iç piyasada gübre 

fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. İthal edilen gübrenin fiyatı ile Türkiye’de çiftçiye 

satış fiyatları arasındaki uçurum ise gübrede yaşanan vurgunu gündeme 

getiriyor. TÜİK’in Mart ayına yönelik yayınladığı gübre ithalat verilerine göre, Türkiye 

toplam 209 bin 584 ton üre gübresi ithal etti. Mart ayı üre gübresi ithalatında yine 

Umman başı çekti, ikinci sırada ise Mısır yer aldı. 

TÜRKİYE ÜRE GÜBRESİNİ HANGİ ÜLKELERDEN İTHAL EDİYOR? 

Mart ayında üre gübresi ithal edilen ülkeler sırasıyla şunlar: Umman, Mısır, 

Türkmenistan, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran. 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/tuik
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/rusya
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/05/23/gubre-fiyatlari-ciftciyi-sasirtti-5-bin-lira-birden-1653284194.png
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TÜRKİYE MART AYINDA NE KADAR ÜRE GÜBRESİ İTHAL ETTİ? 

TÜİK’in Mart ayı dış ticaret verilerine göre Umman’dan 131 bin 281 ton, Mısır’dan 56 

bin 166 ton, Türkmenistan’dan 7 bin 57 ton, Rusya’dan 6 bin 160 ton, Özbekistan’dan 

5 bin 605 ton, Azerbaycan’dan 1613 ton, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 1000 ton ve 

İran’dan 438 ton olmak üzere toplam 209 bin 584 ton üre gübresi ithal edildi. 

MART AYINDA ÜRE GÜBRESİ HANGİ ÜLKEDEN NE KADAR FİYATA İTHAL 

EDİLDİ? 

Türkiye’deki gübre fiyatları konusunda gübrenin ne kadar fiyata ithal edildiği büyük 

önem taşıyor. Buna göre üre gübresi ithalat fiyatı ülkelere göre şöyle gerçekleşti: 

• Umman: 686 dolar/ton 

• Mısır: 730 dolar/ton 

• Türkmenistan: 744 dolar/ton 

• Rusya: 214 dolar/ton 

• Özbekistan: 658 dolar/ton 

• Azerbaycan: 726 dolar/ton 

• Birleşik Arap Emirlikleri: 800 dolar/ton 

• İran: 736 dolar/ton 

MART AYINDA İTHAL EDİLEN ÜRE GÜBRESİ TONDA 110 DOLAR UCUZLADI 

Mart ayı üre gübresi ortalama ithalat fiyatı 687 dolar/ton oldu. Buna göre Ocak ve 

Şubat ayına göre Mart ayı üre gübresi ithalatında ortalama fiyatların 110 dolar 

düştüğü görülüyor. Ocak ayında üre gübresi ortalama 804 dolar/ton fiyattan ithal 

edilirken, Şubat ayında ise ortalama 795 dolar/ton fiyattan ithal edilmişti. 

İTHAL EDİLEN GÜBRE ÇİFTÇİYE KAÇ LİRADAN SATILDI? 

Üre gübresi Mart ayında ortalama 687 dolar/ton fiyattan ithal edilirken, aynı ay içinde 

üre gübresinin fiyatı 9 bin liradan 14 bin liraya kadar çıkmıştı. Gübre firmaları, 4 

Mart’ta yaptıkları zam ile üre gübresinin fiyatını önce 9 bin liradan 11 bin 500 liraya 

çıkarken, 11 Mart’ta yapılan ikinci zamla 12 bin 500 liraya, 12 Mart’ta yapılan zamla 

13 bin liraya, 14 Mart’ta yapılan zamla da üre gübresinin fiyatı 14 bin 850 liraya kadar 

çıkmıştı. Gübretaş üre gübresine 17 Mart’ta zam yaparken, fiyatı 11 bin 735 liradan 

12 bin 600 liraya çıkarmış, iki gün sonra da Tarım Kredi Kooperatifleri üre gübresine 

zam yaparak 9 bin 200 liradan 13 bin liraya yükseltmişti. 

ÜRE GÜBRESİ İTHALATI 110 DOLAR UCUZLADI İÇERİDE SATIŞ FİYATI 5 

BİN LİRA ZAMLANDI! 

Görüleceği üzere üre gübresi Mart ayında Ocak ve Şubat aylarına göre tonda 110 

dolar daha ucuz ithal edilmesine rağmen, Rusya ve Ukrayna savaşı bahane edilerek 

üre gübresi çiftçiye tonda 5 bin lira zam yapılarak 9 bin liradan 14 bin liradan satıldı. 

 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/dolar
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/lira
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/ukrayna
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Hazine, kurumsal yatırımcılara altın 

tahvili ve kira sertifikası ihracı yapacak 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Borsa İstanbul (BIST) Kıymetli Madenler 

ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış 

yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı 

gerçekleştirilecek. 

 
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının 

gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının 

genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve 

yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik valör tarihi 25 Mayıs 2022 

olan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapılacak. 

Söz konusu senetlerin ihracı KMKTP üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle 

gerçekleştirilecek, yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar 

taleplerini bu bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecek. Talepler, KMKTP üyesi 

bankalarca 23 Mayıs 2022 saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta 

aracılığıyla gönderilecek. 

Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, BIST tarafından belirlenen niteliklere 

uygun olan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki 

(995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç 

edilecek. 

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek altınların talep toplama tarihi 

itibarıyla halihazırda BIST nezdindeki fiziki altınlardan oluşması, ihraca konu edilecek 

altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın 
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tam katı olması gerekecek. Bunun gerçekleşmediği durumlarda yatırımcının talebi, 

Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ve aradaki farkın Türk Lirası olarak 

tamamlanması koşuluyla kabul edilebilecek. 

Aynı şekilde, ihraca konu edilecek altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen 

toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olması şartı aranacak. Toplam ağırlığın 1 

kilogramın tam katından eksik olması durumunda oluşacak farkın giderilebilmesi için, 

bu farkın valör tarihi için geçerli olan 995/1000 saflıktaki altın fiyatı esas alınarak 

hesaplanacak olan Türk Lirası karşılığı, yatırımcı tarafından Bakanlığa ödenecek ve 

belirlenen değere ulaşması sağlanacak. 

Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 tahvil/kira 

sertifikası ihraç edilecek. Bu kapsamda 995/1000 saflıktaki her 1 kilogram altın 

karşılığında 995 tahvil/kira sertifikası ihracı yapılacak. İhraç edilecek senetler, BIST 

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem 

görebilecek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacak. 

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 altın tahvili/altına dayalı kira 

sertifikası karşılığında, belirtilen niteliklere uygun olan LBMA sertifikalı 995/1000 

saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecek. Senetleri almaya hak kazanan 

bankalara, satış tutarları bilgisi 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Merkez Bankası 

Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 

iletilecek. 
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Davos’ta gündem iklim, Ukrayna ve 

ekonomi 
Davos’ta bu yıl dünya liderleri ve iş dünyası temsilcilerden gelecek 

mesajlar küresel enflasyon baskılarının arttığı, büyüme tahminlerinin 

aşağı çekildiği, jeopolitik gerilimlerin ve emtia fiyatlarının yükseldiği bir 

dönemde büyük önem taşıyor. 

 
Pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından Davos’ta dün başlayan Dünya 

Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu yılki toplantısı, “Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet 

Politikaları ve İş Dünyası Stratejileri” temalarıyla düzenlenecek. Küresel siyaset ve iş 

dünyasına yön veren isimler 26 Mayıs’a kadar devam edecek toplantılarda özellikle 

beş konuya odaklanacak: Ukrayna’nın yeniden inşası, küresel ekonomideki durum, 

iklim değişikliği, gelecekteki pandemilere hazırlanmak ve iş dünyasının ESG 

(çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin) çerçevesindeki sorunları. Davos’taki 

dünya liderleri ve iş dünyası temsilcilerinden gelecek mesajlar küresel enfl asyon 

baskılarının arttığı, büyüme tahminlerinin azaltıldığı, jeopolitik gerilimlerin ve emtia 

fiyatlarının yükseldiği bir dönemde büyük önem taşıyor. WEF’ten yapılan yazılı 

açıklamada bu yılki toplantının salgınının ardından ve Ukrayna-Rusya savaşı 

nedeniyle ortaya çıkan ekonomik zorlukların tartışıldığı stratejik bir platform olarak 

öne çıkmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Derinleşen küresel sürtüşmeler, 

kırılmalar ve yüzyılda bir görülen bir salgın karşısında, benzeri görülmemiş bu küresel 

şartlar, ortaklaşa hedef ve çözüm gerektiriyor. Toplantının amacı bu zorlukların 

üstesinden gelmek” denildi. 
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Kimler katılacak? 

Davos’taki toplantılara bu yıl 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 

500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor. Türkiye’den şu ana kadar 

resmi düzeyde bir katılımın bildirilmediği toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen, AB Parlametosu Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl 

Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos 

Mitsotakis gibi isimlerin katılması bekleniyor. Toplantıya katılması öngörülen diğer 

önemli isimler arasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya 

Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 

yer alıyor. 

Başkan Schwab’ın mesajı 

WEF Başkanı Klaus Schwab bu yılki toplantının önemini “Yıllık toplantı, salgın ve 

savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya ile karakterize edilen bu 

yeni durumda küresel liderleri bir araya getiren ilk zirve. Siyaset, iş dünyası, sivil 

toplum ve medyadan yaklaşık 2 bin 500 liderin bir araya gelmesi, kriz odaklı bir 

dünyada sorunlarla yüzleşmek için güvenilir, gayri resmi ve eylem odaklı bir küresel 

platforma duyulan ihtiyacı gösteriyor” şeklinde özetledi. 

Toplantı kapsamında düzenlenecek panellerden bazıları “Toplumsal güvenin yeniden 

inşası”, “Sağlık sistemlerinin geleceğinin güvence altına alınması,” “Dirençli gelecek,” 

“Yaptırımların kullanımı ve etkinliği”, “Karbon emisyonunun sıfır düzeyine çekilmesi”, 

“Küreselleşmenin geleceği,” “Enerjide görünüm; krizi aşmak”, “Ukrayna’dan sesler” 

ve “Küresel gıda krizini önleme” başlıklarını taşıyor. 

Ukrayna’nın inşası için Marshall planı gündemde 

Davos’ta bu yıl yapılacak toplantılara Rusya’dan siyasetçi ya da işadamlarının 

katılması, WEF Başkanı Klaus Schwab tarafından yasaklandı. Ukrayna Devlet 

Başkanı Volodimir Zelenski’nin video konferansla bir konuşma yapacağı toplantıda 

bazı Ukraynalı bakanlar, NATO genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu 

Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un de aralarında 

bulunduğu liderlerle görüşecek. Bu kapsamda tartışılacak en önemli konulardan biri, 

Ukrayna’nın yeniden inşası için Marshall planı tarzı bir ilerleme sağlanıp 

sağlanamayacağı olacak. Daha fazla yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, Ukraynalı 

mültecilerin durumu ve bir gıda krizinin nasıl önleneceği de gündemde olacak. 

Küresel ekonominin gündemi enflasyon 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Ticaret Bakanı Gina 

Raimondo ve yaklaşık 50 ülkeden maliye bakanları yükselen enfl asyon ve durgunluk 

endişeleri karşısında çözümler sunmak için görüş alış verişi yapacak. Artan faiz 
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oranları, giderek yükselen enerji maliyetleri, gelir eşitsizliklerinin giderilmesi için 

yapılması gerekenler ve çalışanlara yeni yetenekler kazandırılması da bu tema 

kapsamında ele alınacak konular olarak dikkat çekiyor. 

İklim değişikliği: Kömüre dönüş tehlikesi 

WEF'in ocak ayında yayınlanan küresel risk raporunda dikkat çeken en önemli 

endişeler küresel iklim değişikliği ve hükümetlerin, işletmelerin ve finans dünyasının 

bu konuda çok az şey yaptıkları doğrultusundaydı. Ukrayna'nın işgalinin ardından 

yükselen enerji fiyatları, Rus gazından kurtulmaya çalışmanın kömüre geri dönüşü 

tetikleyeceği endişesini de beraberinde getirdi. Çin iklim elçisi Xie Zhenhua, ABD'li 

mevkidaşı John Kerry ile görüşecek. Ancak Washington ve Pekin arasındaki ilişkilerin 

gergin olduğu bir ortamda, Kasım ayındaki COP 26 zirvesinde bulunulan taahhütler 

konusunda bir ilerleme sağlanabilecek mi hep birlikte göreceğiz. 

Gelecekteki pandemilere hazırlanmak 

WEF'in ocak 2020'deki son yüz yüze toplantısında katılımcılar Çin'de yayılmakta olan 

koronavirüsün farkındaydı, ancak COVID-19'un tüm dünyayı nasıl etkileyeceğini 

hayal bile edemezlerdi. Benzer bir durumun tekrarlanmaması ve buna ne kadar 

hazırlıklı olunduğu konusunda çok sayıda etkinliğin yer alacağı zirveden yeni izleme 

sistemleriyle ve yoksul ülkelere daha fazla aşı sağlanmasıyla ilgili açıklamalar 

gelebilir. Bakanlar, yöneticiler ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde “toplu eylemi 

hızlandıracak” girişimler söz konusu olabilir. 

Çalışma hayatındaki sıkıntılar tartışılacak 

Bu grupta tartışılacak olanlar daha çok iş dünyası ve çalışma hayatındaki sıkıntılarla 

ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin) çerçevesindeki sorunlara 

odaklanıyor. İş dünyası yöneticilerinin bu yılki endişeleri, büyük istifa dalgasından 

tedarik zincirindeki kırılganlıkların nasıl azaltılacağına kadar uzanıyor. 
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Kabine bugün toplanıyor. 

Gündemde 4 önemli başlık var 

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 

Toplantının ana gündem maddesinin Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın 

NATO üyeliğine yönelik çekincelerinin olması bekleniyor. 

 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan başkanlığında toplanacak. 

KABİNE GÜNDEMİ 

 

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle 

karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine 

toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. 

Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında sahadaki son durumun da 

değerlendirileceği tahmin ediliyor. 

 

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler 

ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada olacak. 

Yine son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. 

 

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak. 

(AA) 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 

her kazanımı gençlerimizin başarıları 

sayesindedir 
AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda 

düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde 

ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, 

başarıları sayesindedir." ifadelerini kullandı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni 

Adana Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin gerektiğinde yedi 

düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, 

erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyor, tüm hayallerimizi gençlerimizle 

birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz." 

"Geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde Yeni Adana Stadyumu’nda yer bulamayan 

vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı 

kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız. Son 20 

yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz 

bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz." dedi. 

Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset 

anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur. Kökeni, meşrebi, 

mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim 

evladımızdır." 

  



23.05.2022 

22 

 

Kılıçdaroğlu: Bunların tek amacı, 

korku iklimi yaratmak 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen 'Milletin Sesi' 

mitingi Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılara seslenen 

Kılıçdaroğlu, "Bunların tek amacı var, korku iklimi yaratmak ve bu 

iklimden nemalanmak. Ülke elden gidiyor birlikte mücadele etmek 

zorundayız" dedi. 

 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen 'Milletin Sesi' mitingi Maltepe 

Miting Alanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği miting Genel 

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. 

“Bunların tek amacı, korku iklimi yaratmak" 

Mitingte konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

* Kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor! 5 yıl önce ilk adımı 

attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı. Bu kentin, bu meydanlarında, 

tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Az kaldı. 

* Bunların tek bir amacı var. Korku iklimini yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. 

Bunu hem siyasi, hem finansal açıdan nemalanmak için yapıyorlar. Bu milleti 

korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyor. O ve sarayı giderse ‘Kaos olur' algısını 

oluşturma peşindeler. Bu algıyı pekiştirmek için sudan sebeplerle evleri basıyorlar. 
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* İnsanları gece yarısı gözaltına aldırıyorlar. Tutukluyorlar. Okulları basıyorlar. Tweet 

attılar diye liseli çocukları okullarından alıyorlar. Yeşili savunan, doğayı savunan 

aktivistlere ağır hapis cezası verdiriyorlar. Bebekleri babalarından, annelerinden 

koparıyorlar. Hapse atılan gazeteciler, siyasetçiler, siyasilere getirilen siyaset 

yasakları. Şimdi bir adım daha atıp partileri kapatmaya hazırlanıyorlar. 

* Konserleri yasaklıyorlar. Kürtçe müziğe dahi tahammül edemiyorlar. Bu ülkenin ulu 

çınarı olan sanatçıları mahkeme koridorlarında süründürüyorlar. Saray ve 

şürekasının dilinden düşmeyen bir kelime var. ‘O yasak, şu yasak'. Tahammül 

edilemeyen K-Pop, tahammül edilmeyen gençler, tahammül edilmeyen eğlence, 

tahammül edilmeyen mizah, tahammül edilmeyen yaşam tarzı, tahammül edilmeyen 

özgürlük… 

* Biz ise CHP olarak gençlerden Atatürk'ün dediği gibi, ‘Fikri hür, vicdanı hür’ bir nesil 

bekliyoruz. Gençlerimizin her birisinin fikri hür ve vicdanı hürdür. 

"Biz kazanacağız, bizi eleştirebileceksiniz" 

* Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür ne demek? İktidar değişsin, ülkeye bolluk bereket 

geldi, ülkeye huzur geldi, ülkeye hak hukuk adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. 

Nerede bir hata görürseniz, nerede bir yanlış görürseniz, bizi özgürce 

eleştireceksiniz. Bu pencereyi açıyorum size. Eleştirmekten korkmayacaksınız, 

çekinmeyeceksiniz. Saray rejiminde gençlere eğlence yok. Saray rejiminde bolca 

uyuşturucu var. Saray rejiminde gençlere bahis, kumar var. uyuşturucu baronlarıyla 

kol kola olanlar var. Memleketi bir uyuşturucu bataklığına çevirdiler. Bugün Türkiye'de 

her gelir grubuna göre pazarlanan uyuşturucu var. 

* Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere suikast hazırlıkları. Biz kullanışlı 

aparatlarla kavga edeceğiz. Sonuna kadar edeceğiz, ben kazanacağım. Bu haklı 

davamızın önünü kesmek için sürekli bir güvensizlik ortamı yaratmak istiyorlar. 

Başaramayacaklar. Söz veriyorum biz kazanacağız. 

* Sarayın üstünü örtmek istediği ekonomik krizin acı gerçeklerini halkımızdan az önce 

dinlediniz. Ülkemiz, ağır bir ekonomik buhranın içindedir. Bu, hakka, hukuka ve 

adalete sırt çevirmenin sonucudur. Bu ekonomi, adaletsiz yönetimin sonucudur. 

Milyonlarca aile ağır yoksulluk içinde geçinemiyor. Gençleri umutsuzluğa mahkum 

etmek istiyorlar. Enflasyon yüzde 150'lere dayanmış Onlar, emeklinin bayram 

ikramiyesine tek kuruş zammı dahi çok görüyorlar. 

"İktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim" 

* Bugüne kadar değinmediğim 2 konuya daha değineceğim. Samimi olacağım. 

Düşündüklerimi amasız, fakatsız sizlerle konuşuyorum; 
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* Bazıları hala öğretilmiş çaresizlikle, bir partinin ve bir parti liderinin halkını 

dinlemesini bir zayıflıkmış gibi algılıyor. Bir liderin kibar olmaması gerektiğini 

söylüyorlar. İyi kalpli olmak, iyi olmak, devlet adamı olmak zayıflık gibi gösteriyorlar. 

Biz birlikte oluyoruz. Biz birlikte iktidar oluyoruz. Ben, iktidar olduğumuzda asla 

değişmeyeceğim. Ben neysem oyum! Nerede durduğumu biliyorsunuz ve bunu 

değiştirmek niyetinde değilim. Kibar olmayı, dinlemeyi, anlamayı, dezavantajlı 

olanların derdine koşmayı değiştiremem. Değiştirmeyeceğim. Tam aksine, inadına 

koşacağım. 

* İyi insan olmayı zayıflık olarak gösterenler, bir yüzükle yola çıkanlar, bugün milletin 

celladı haline geldi. Onlar saraylarda fink atıyorlar, millet ise aç! Kendi celladınızı 

seçmeyin. Bu şov dünyası değil, bu bir demokrasi arayışı. Ciddi olmak zorundayız, 

vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız, ahlaklı olmak zorundayız, ahlaki 

değerlerimizi yüceltmek zorundayız. 
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Buğday krizi ekmek krizine 

dönüşüyor 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

23 Mayıs 2022 Pazartesi 

 

Küresel gıda fiyatlarında son yıllarda görülmemiş orandaki artışlar büyük bir gıda 

krizine ve buna bağlı olarak açlık çekenlerin sayısında ciddi artışlar olması 

bekleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel fiyat endeksi 

Mart 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Nisanda çok düşük bir 

gevşeme görülse de önümüzdeki günlerde gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi 

bekleniyor. 

Yaşanan gıda krizinin simgesi ise buğday oldu. Tarım konusunda yapılan uluslararası 

toplantılarda, hazırlanan raporlarda ve tanınmış yayın organlarında buğday krizi 

sürekli ön plana çıkıyor. Buğdayın yılbaşından bu yana fiyatı yaklaşık yüzde 60 

oranında arttı. Buğdaydaki fiyat artışı ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını 

artırıyor. Buğday krizi bu nedenle ekmek krizine dönüşüyor. 2022-2023 sezonunda 

üretimin azalması ve stokların daha fazla erimesi ile buğday dış ticaretinde daha 

büyük sorunların yaşanması ve açlık çekenlerin sayısında ciddi artışlar olması 

bekleniyor. 

Türkiye açısından bakıldığında 2021 yılında Doğu, Güneydoğu Anadolu, İç 

Anadolu’da etkili olan kuraklık nedeniyle buğday üretimi son 14 yılın en düşük 

seviyesine geriledi. TÜİK, 2021 yılı üretimini 17,6 milyon ton olarak açıklarken 

Amerika Tarım Bakanlığı’nın (USDA) tahmini 16 milyon ton oldu. Bu yıl ise üretimin 

geçen yıla göre artarak 20 milyon ton seviyesine çıkması bekleniyor. Antakya, 

Çukurova’da erkenci çeşit buğday hasadının başladığı bugünlerde çiftçi Toprak 

Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatını bir an önce açıklamasını bekliyor. 

DÜNYADA ÜRETİM AZALIYOR, TÜRKİYE’DE ARTIYOR 

USDA’nın 12 Mayıs 2022’de yayınladığı dünya tahıl piyasalarına ilişkin kapsamlı 

raporuna göre, dünya buğday üretimi 2022- 2023 sezonunda yaklaşık 775 milyon ton 

(774,83 milyon ton) olarak tahmin ediliyor. Geçen sezona göre 4 milyon ton daha az 

üretim olacak. Üretim düşüşünün ağırlıklı olarak Ukrayna kaynaklı olması bekleniyor. 



23.05.2022 

26 

 

Diğer üretici ülkelerden Hindistan’ın üretiminin aşırı sıcaklar nedeniyle 111 milyon ton 

yerine 105 milyon ton olarak gerçekleşmesi hesaplanıyor. Avrupa Birliği üretiminde 

çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Kanada ve Rusya’da ise verimin yüksek olacağı 

ve üretimin artacağı beklentisi var. 

Türkiye’nin bu yıl üretiminin artması bekleniyor. ABD’de geçen yıla göre daha iyi bir 

üretim olacak. Fas, kuraklık nedeniyle üretimin yüzde 65 civarında düşeceğini 

duyurdu. 

Dünyanın en büyük buğday üreticisi ülkeler; Avrupa Birliği, Rusya, ABD, Kanada, 

Ukrayna, Avustralya, Arjantin, Kazakistan ve Ukrayna. Bu ülkeler arasında üretimi en 

çok olumsuz etkilenecek olan ülke Rusya ile savaşta olan Ukrayna. 
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TÜKETİM ÜRETİMDEN FAZLA, STOKLAR ERİYOR 

USDA’nın yayınladığı verilere göre dünya buğday stoklarında da erime var. Dünya 

buğday tüketiminin 2022-2023 sezonunda 787,52 milyon ton olarak tahmin ediliyor. 

Buğday tüketiminin üretimden fazla olması stokların daha fazla tüketilmesi anlamına 

geliyor. 2021-2022 sezonunda başlangıç stoku 279 milyon ton seviyesinde iken 

2022-2023 sezonunda bunun 279 milyon ton olması dikkat çekiyor. 2022-2023 

sezonunda buğday sokunun 267 milyon tona kadar düşmesi tahmin ediliyor. 

Stoklardaki buğdayın yaklaşık yarısı Çin’in elinde. 

Açlığın önlenmesi, buğday fiyatlarındaki artışın düşürülmesi için özellikle buğdayın 

yem amaçlı kullanımının azaltılması hedefleniyor. Yem amaçlı kullanım azaltılırsa, 

buğday yerine mısır ve diğer ürünler kullanılırsa o zaman belli bir rahatlama olması 

düşünülebilir. 

Dünyada buğday üretimi, tüketimi, ithalat ve ihracatı o kadar stratejik bir konumda ki, 

alınan her karar milyarlarca insanı etkiliyor. Ukrayna savaş nedeniyle elindeki 

buğdayı limanlardan ihraç edemiyor. Bu nedenle Ukrayna’dan buğday ithal eden 

Afrika ülkeleri büyük bir krizle karşı karşıya. Umut bağladıkları Hindistan’ın buğday 

ihracatını yasaklaması dünyanın gündemine oturdu. 

Hindistan, Çin’den sonra dünyanın en büyük buğday üreticisi. 2022-2023 sezonunda 

111 milyon ton buğday üretmesi beklenen Hindistan, aşırı sıcaklar nedeniyle üretimini 

105 milyon ton olarak revize etti. Yaklaşık 6 milyon ton üretim düşüşü beklenen 

Hindistan, ürettiği buğdayın yüzde 90’dan fazlasını kendisi tüketiyor. Nüfusu 1 milyar 

375 milyonu bulan Hindistan bazı yıllar buğday ithalatı da yapıyor. 

2021’E GÖRE DEĞERLENDİRME YANILTICI OLABİLİR 

Türkiye’nin 2022 yılı buğday üretim verilerine ilişkin değerlendirmeler 2021 yılına göre 

yapıldığında üretimde artış bekleniyor.  Ancak, son 20 yılın ortalamasına göre 

değerlendirildiğinde artış yok. 2021 yılında Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu’da 

yaşanan kuraklık nedeniyle üretimde ciddi düşüş yaşandı. Buğday üretimi uzun yıllar 

ortalaması olan 20 milyon tonun altına düştü. TÜİK, 2021 yılı buğday üretimini 17 

milyon 650 bin ton olarak açıkladı. USDA ise 16 milyon ton olarak tahminini açıkladı. 

Kuraklığın etkisi ile buğdayda geçen sene son 14 yılın en düşük üretimi gerçekleşti. 

Ulusal Hububat Konseyi’nin 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 dönemini kapsayan Ülkesel 

Buğday Değerlendirme Raporu’nda buğday üretiminin 20 milyon 500 bin ton 

olacağını duyurdu. Raporda yağış miktarının geçen yıla göre yüzde 25 arttığı ifade 

edildi. Ancak en çok ihtiyaç duyulan Nisan ayı boyunca yağışlar olmadı. Bu nedenle 

kuraklığın etkileri üretimi etkilemesi bekleniyor. Raporda da Nisan yağmurlarının 

belirleyici olduğu ifade edildi. Nitekim, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan 

Taşpınar, üretimin 20 milyon ton olarak tahmin ettiklerini söylüyor. TÜİK, TMO, Tarım 

ve Orman Bakanlığı ise üretim ile ilgili henüz bir tahmin yayınlamadı. 
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Üretimi 2021 yılına göre değerlendirmek yanıltıcı olur. Çünkü, 2021 olağanüstü bir 

yıldı. En kötü sezonlardan birisiydi. 2022 yılında çiftçinin kullandığı tohum ve gübre 

miktarında yüzde 25-30 düşüş olduğu tahmin ediliyor. Yüksek girdi fiyatları nedeniyle 

geçmiş yıllara göre ekim alanını daraltan, ekim yaptığı halde yeterli gübre 

kullanamayan çiftçiler var. Yine kuraklığın bir miktar etkisi olacak. Dolayısıyla üretim 

beklendiği gibi 20 milyon tonun üzerinde çıkmayabilir de.            

FİYAT VE MALİYET HESAPLAMASINDA KAFALAR KARIŞIK 

TMO’nun buğday alım fiyatını açıklaması merakla bekleniyor. Alım fiyatının 

belirlenmesinde dikkate alınacak maliyet hesabı konusunda deyim yerindeyse kafalar 

çok karışık. Buğday ekiminin yapıldığı Ekim-Kasım 2021 dönemindeki girdi fiyatları 

baz alındığında farklı bir maliyet çıkıyor. 2022 ilkbaharındaki gübre fiyatı, mazot ve 

diğer girdilerin fiyatı baz alındığında daha yüksek bir maliyet hesabı yapılıyor. 

Bugünkü fiyatlara göre yapılan hesaplamalarda ise en yüksek maliyet hesaplanıyor. 

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, geçen hafta yaptığı açıklamada buğdayın 

kilogram maliyetini 4 lira 26 kuruş olarak hesapladıklarını üzerine yüzde 35 kâr 

konulduğunda buğday alım fiyatının kilo başına 5 lira 75 kuruş olması gerektiğini 

söyledi. Doğru, kiloda 10 kuruşluk destekleme priminin de 20 kuruşa çıkarılması 

gerektiğini belirtti. Doğru, fiyatların haftalık olarak yani kademeli açıklanması 

gerektiğini ifade etti. 

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut ise, TMO’nun 

açıklayacağı fiyatın tüccarın alım fiyatını da belirleyeceğine dikkat çekerek artan 

maliyetler nedeniyle buğday alım fiyatının kilo başına en az 8 lira olması gerektiğini 

söyledi. Korkut, 2021 yılına göre üretim maliyetlerinin en az 3 kat arttığını ve kiloda 

6,11 lira olan maliyetin dikkate alınarak çiftçilerin üretime devam etmesi için alım 

fiyatının 8 lira olmasını istedi. 

ÇİFTÇİYE İTHAL BUĞDAYDAN DAHA YÜKSEK FİYAT VERİLMELİ 

Adana’da iki farklı kurum ve iki farklı fiyat talebi dikkate alındığında açıklanacak 

fiyatın çok tartışılacağı daha şimdiden görülüyor. TMO’nun alım fiyatını belirlerken 

üretim maliyeti, yurtiçi ve yurtdışı piyasalar, ithalata ödenen döviz, çiftçinin refah payı 

ve üretime devam etmesini sağlayacak bir fiyat açıklaması gerekiyor. Fiyat 

belirlenirken 2021 yılında yaşananlardan mutlaka ders çıkarılmalı. 

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs 2021’de ekmeklik buğday alım fiyatını 

ton başına 2 bin 250 lira olarak açıkladı. TMO, bu fiyattan çiftçiden buğday alamadı. 

Fakat,  tonunu 262 dolardan başlayarak bir dönem 457 dolara kadar ithal etti. İthal 

buğdayın tonu bir ara 6 bin liranın üzerinde seyretti. Bu durum çok tartışma yarattı. 

 Makarnalık buğday alım fiyatı ton başına 2 bin 450 lira olarak açıklandı. Daha sonra 

fiyat piyasada 7 bin lirayı gördü. 
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Sezon boyunca üreticiler haklı olarak “TMO bana vermediği fiyatı ithalata, başka 

ülkelerin çiftçisine verdi.” Diyerek tepki gösterdi. Bu nedenle 2021 yılından ders 

alınarak 2022 ürün alım fiyatı bu tepkilerde dikkate alınarak açıklanmalı. Geçen yıl 

TMO’nun alım fiyatları açıklandığında piyasa ile uyumluydu. Fakat, geleceği 

göremeyen, kuraklığın etkilerini yeterince hesaplayamayan bir fiyattı. Sorunlar 

yaşandı. Bu yıl aynı sorunları yaşatmayacak bir fiyat olmalı. 

ÜRETİCİNİN DE TÜKETİCİNİN DE KORUNMASI GEREKİR 

Buğday alım fiyatının hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruması gerekiyor. Buğday 

fiyatının artması ekmek fiyatının da artmasını beraberinde getirecektir. Bunun için 

devletin girdi bazında sağladığı desteklerin artırılması, destekleme priminin artırılması 

şart. Ayrıca üreticiyi desteklemek ve arzı geniş bir zamana yayarak üreticiyi korumak 

amacıyla kurulan lisanslı depo uygulamasının doğru işletilmesi gerekir. 

Mevcut uygulamada çiftçinin elinden ucuza alınan buğday lisanslı depolara konuluyor 

ve çiftçinin elinden ürün çıktıktan sonra fiyatlar arttığı için sanayici pahalıya buğday 

almak zorunda kalıyor.  Artan fiyatlar nedeniyle tüketici daha pahalıya ekmek 

tüketmek zorunda kalıyor. Açıklanacak fiyat geleceği öngörerek belirlenmeli. Bu yıl 

belli ki buğdaya olan yüksek talep devam edecek. Bunu dikkate alarak fiyat 

belirlenmezse 2021’de yaşanan olumsuzluklar tekrarlanmış olur. 

HİNDİSTAN’IN İHRACAT YASAĞI FİYATLARI ARTIRDI 

Rusya ve Ukrayna dünya buğday ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Bu iki 

ülkenin savaşması dünya buğday fiyatlarında çok sert yükselmelere neden oldu. 

Yılbaşından 15 Mayıs’a kadar buğday fiyatları yüzde 53 artarken Hindistan’ın buğday 

ihracatını yasakladığı 14 Mayıs’tan sonra sadece iki günde fiyatlar yüzde 6 daha arttı. 

Türkiye’nin Hindistan’dan buğday alıp almaması tartışılırken, artan fiyatlar nedeniyle 

ithalata giden dövizin artması göz ardı ediliyor.   

Ayrıca Ukrayna’nın buğdayına muhtaç konumundaki Somali, Benin, Mısır, Sudan, 

Senegal, Tanzanya gibi ülkeler var. Bu ülkelerden bazıları buğday ihtiyacının yüzde 

100’ünü Ukrayna’dan alıyordu. Ukrayna ihracat yapamayınca bu ülkelerin buğdaya 

erişimi tehlikeye girdi. Açlık çeken insan sayısında bu nedenle artış olması 

bekleniyor. 

Özetle, buğday gibi stratejik bir üründe dünyadaki dengeler her an değişebiliyor. 

Yıllardır söylediğimiz gibi buğdayın anavatanı olan Türkiye’nin ithalata değil üretime 

dayalı bir politika ile kendi ihtiyacı olan buğdayı üretmesi gerekir. Dünya fiyatları, 

maliyetler, iklimsel faktörler, arz ve talep dikkate alınarak çiftçinin mağdur edilmemesi 

için mutlaka maliyetinin üzerinde bir refah payı da eklenerek buğday fiyatı 

açıklanmalı. Öyle görünüyor ki TMO, geçen sene olduğu gibi bu yılda piyasadan ürün 

alması zor. Ama piyasada belirleyici bir rolü olacaktır. Bu nedenle açıklanacak fiyat 

ve verilecek destekleme primi çok önemli. 
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TÜRKİYE’NİN İTHALATI DA İHRACATI DA ARTACAK 

Dünya buğday ithalatında yeni sezonda Endonezya’nın en büyük ithalatçı olması 

bekleniyor. 2021-2022 sezonunda en fazla ithalat yapan Mısır, kendi kendine 

yeterlilik politikasına geçerek üretimini artırdı. Mısır’ın bu yıl daha az ithalat yapacağı 

tahmin ediliyor. İthalatta 3’üncü sırada yer alan Türkiye’nin ithalatında bir artış 

öngörülüyor ancak ihracatının da artması bekleniyor. En dikkat çekici ülkelerden İran, 

üretiminde önemli bir artış yaptı ve ithalatını azaltacağı ifade ediliyor. 

USDA raporuna göre, 2021- 2022 sezonunda 12 milyon ton buğday ithalatı 

gerçekleştiren Mısır’ın, 2022-2023 sezonunda 1 milyon tonluk düşüşle 11 milyon ton 

ithalat yapacağı öngörülüyor. 

Endonezya ise 11 milyon ton olan ithalatını 11 milyon 200 bin tona çıkararak lider 

ülke olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin 2021-2022 sezonunda 9 milyon 300 bin 

tonluk ithalatının yeni sezonda 10 milyon tona çıkması bekleniyor. Yani 700 bin ton 

daha fazla ithalat yapacak. İthalatı en çok artacak ülkelerden Fas, kuraklık nedeniyle 

üretiminin yüzde 65 oranında gerileyeceğini duyurdu. Fas’ın 5,2 milyon ton olan 

buğday ithalatının en az 7 milyon ton olması öngörülüyor. Üretime yönelen İran’ın ise 

7,2 milyon tonluk ithalatı 5,5 milyon tona düşmesi öngörülüyor. 

RUSYA, İHRACATTA LİDERLİĞİ SÜRDÜRECEK 

Dünya buğday ihracatında Rusya lider. Rusya’nın 2021-2022 sezonunda 33 milyon 

ton olan ihracatını 2022-2023 sezonunda 39 milyon tona çıkarması bekleniyor. 

Avrupa Birliği’nin 31 milyon ton olan ihracatının aynı dönemde 36 milyon tona 

çıkması öngörülürken Avustralya’nın 27 milyon ton olan ihracatının 25 milyon tona 

düşmesi bekleniyor. 

İhracatta en büyük sıçramayı ise Kanada’nın yapması bekleniyor. Kanada’nın 2021-

2022 sezonunda 15 milyon 500 bin tonluk ihracatını 2022-2023 sezonunda 24 milyon 

tona çıkarması bekleniyor. İhracattaki en dramatik düşüş ise işgal altındaki 

Ukrayna’da olacak. Ukrayna,  2021-2022 sezonunda 19 milyon ton civarında bir 

ihracat gerçekleştirirken, 2022-2023 sezonunda neredeyse yarı yarıya bir düşüşle 

ihracat 10 milyon tona düşmesi bekleniyor. 

Dünya un ihracatında lider, makarna ihracatında ise ikinci sırada olan Türkiye’nin 

aynı dönemde 6 milyon 500 bin ton olan ihracatının 6 milyon 750 bin tona çıkması 

öngörülüyor. 
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Bu nasıl borç yönetimi; iç borç faizi 

beş ayda 1.3 trilyon arttı 

 
Alaattin AKTAŞ  

23 Mayıs 2022 Pazartesi 

 

✔ İç borç faiz yükümlülüğü ilk kez nisanda anaparanın üstüne çıkmıştı. Fark 

mayısta biraz daha büyüdü. 

✔ İç borç anapara tutarı ilk beş ayda 188 milyar lira artarken, faiz yükündeki 

artış 1.3 trilyona yaklaştı. 

✔ Altından kalkmanın giderek zorlaştığı bu yükün oluşmasında en büyük etken 

dövize ve TÜFE'ye endeksli borçlanma ile döviz cinsi borçlanmanın artması. 

Bütün siyasi partilere sormak gerekiyor... Seçim aşamasında artık hangi boyuta varır 

bilinmez ama şu anki haliyle bile iç borç inanılmaz düzeye erişmiş durumda ve bu 

konuda nasıl bir politikanız var ya da bir politikanız var mı, gerçekten merak 

ediyorum. Bu duruma gelinmesinin sorumlusu tabii ki AKP, dolayısıyla onlar gerçeğin 

farkında, muhalefet bu sorunun farkında mı, ondan da kuşkuluyum. 

Bu tablo öylesine vahim ki, üstünde günlerce konuşulması gerekir. 

Bu tablo öylesine vahim ki, muhalefet için bulunmaz bir eleştiri kaynağı; döndür 

döndür kullan! 

Ama herhalde farkında bile değiller ki herkese açık bu verileri değil öyle sürekli 

gündemde tutmak, gündeme getirmiyorlar bile. 

Hayret ki ne hayret! 

Konu iç borç faizi 

İç borç anapara ve faiz ödeme projeksiyonu her ay Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından ilan ediliyor. Geçen ay nisan verileri açıklandığında görüldü ki Cumhuriyet 
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tarihinde ilk kez, ödenecek faiz toplamı, anapara toplamını aşmış. (Dünya 27 Nisan 

2022.) 

Bakanlık geçen hafta sonunda bu kez mayıs verilerini açıkladı ve faiz ödemesi 

tırmanmış gidiyor. 

Mayıs ayı itibarıyla Hazine’nin ödeyeceği toplam iç borç anaparası 1.5 trilyon lira. 

Peki bu anapara için ödenecek faiz ne kadar; tam 2 trilyon 53 milyar lira. 

Bu sayıların anlamı şu; Hazine mayıstan itibaren hiç iç borç almasa bile artık 1.5 

trilyon lira anapara ve yaklaşık 2.1 trilyon lira faiz olmak üzere 3.6 trilyon lira ödeme 

yapacak. 

Lütfen dikkat; hiç borç almasa bile! 

Ama bu da yetmez! 

Hiç borç alınmasa bile ödenecek tutar artabilir; hem anapara, hem faiz. 

Çünkü borçlanmanın bir kısmı döviz cinsinden, bir kısmı dövize endeksli... 

Dolayısıyla bu borçlanmalarda anapara da sabit değil, ödeme tarihindeki kura göre 

tutar artabilir ve muhtemelen de artacaktır. 

Faiz deseniz o hiç sabit değil, yerinde duramaz! 

Zaten faizin kıpır kıpır olduğu belli değil mi? 

Daha geçen aralık ayında ödenecek toplam faiz şimdiki düzeye göre bakıp söylersek 

hiçbir şey değil, “Yalnızca 795 milyar lira”. 

Aradan beş ay geçiyor, mayısa geliyoruz, ödenecek faiz tam 1.3 trilyon lira artmış ve 

2.1 trilyona yaklaşmış. Aralıktan mayısa tam yüzde 158 artış. 

Bu dönemde anapara yükümlülüğü ne kadar artmış? 

Yüzde 14 oranında 188 milyar lira. Anapara 188, faiz 1.3 trilyon lira artış göstermiş. 

Bunu sağlamak için “şahane” bir iç borç yönetimi uygulanıyor demektir; borç 

verenler açısından! 
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BORÇ DEVLETİN DEĞİL DE SİZİN OLSA BÖYLE Mİ YÖNETİRDİNİZ? 

Hadi gelin sayıları basitleştirelim... 

Sağa sola borcunuz var; aralıkta 1.300 lira civarında. Bu borcunuz için de 800 lira 

kadar faiz ödeyeceksiniz. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/05/22/12-26Bl.jpg
https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/05/23/alaattin-graf-lmtC.jpg
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Mayısa geliyorsunuz, borcunuzu 200 lira daha artırıp 1.500 liraya çıkarmışsınız. 

Faizin de üç aşağı beş yukarı aynı miktarda artıp 1.000 lira civarına çıkması beklenir. 

Ama o da ne! 1.000 liraya çıkması normal denilen faiz bir o kadar daha artmış ve 

2.000 lirayı geçmiş. 

“Olur mu böyle şey” diye biraz didikleyince sıkıntının kaynağı ortaya çıkıyor. 

Sabit faizli borç almamışsınız, alamamışsınız, borç verenler size güvenemediği için 

faiz yönüyle kendini garantiye almak istemiş ve borcu ya dövize endeksli ya döviz 

cinsinden ya da TÜFE’ye endeksli vermiş. 

Böyle olunca da döviz ve TÜFE’deki her artış faiz giderini katlamış. Hem de öyle 

böyle değil! 

İşte durum ortada! 

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Haznesi öyle bir iç borçlanma stratejisi gütmüş, gütmek 

durumunda kalmış ki, faiz yükü beş ayda, yalnızca beş ayda 1.3 trilyon lira artmış. 

HAZİNE’NİN ELİNİ BÖYLESİNE ZAYIFLATMASAK NE Mİ KAZANIRDIK... 

İç borcun faiz yükü ocakta 273 milyar, şubatta 136 milyar, martta 144 milyar, nisanda 

396 milyar ve mayısta 310 milyar arttı. Beş aylık artış 1 trilyon 258 milyar lira. 

Şimdi herkes şapkayı önüne koyup düşünsün, kendine göre bir hesap yapsın! 

- Biz doğru dürüst bir ekonomi politikası izleseydik... 

- Enflasyonu düşüreceğiz diye enflasyonun yükselmesine yol açacak şekilde faizi 

indirmeseydik... 

- Faizi indirdiğimiz için Hazine’nin daha yüksek faizle ve dövize ve TÜFE’ye endeksli 

borçlanmasına yol açmasaydık... 

- Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin elini böylesine zayıflatmasaydık... 

Ne mi olurdu? 

Hani o beş ayda 1.3 trilyona yakın faiz yükü artışı var ya, o tutar en fazla 200 milyar 

olurdu. 

Yani fazladan 1 trilyon lira tutarında yükün altına girmezdik. 

Yani şimdi elimizde bir anlamda 1 trilyon lira paramız olurdu. Varsayın ki bu 1 trilyon 

lira on yılda ödenecek. Dolayısıyla her yıl için elimizde 100 milyar lira kalmış olurdu. 
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Artık oturun her yıl 100 milyar lira ile kaç köprü, kaç hastane, ne kadar okul yapılırdı; 

çiftçiye, esnafa, işçiye, memura, emekliye ne kadar destek sağlanırdı, onu da siz 

hesaplayın... 

Ama daha önemlisi bu hesabı yaptıktan sonra, kendi kendinize “Bütün bunlardan 

ne uğruna mahrum bırakıldık ve bu para bize gelmediğine göre kime 

gidiyor” diye sorun ve hiç olmazsa samimi olarak bu soruya cevap verin... 
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Enflasyona endekslenmek 

enflasyonu düşürmez 

 
Şeref OĞUZ  

23 Mayıs 2022 Pazartesi 

 

Hükümet, enflasyona endeksli tahvile hazırlanıyor. Kur Korumalı Mevduat çıktığı 

gün, bunun etkili olacağını ancak bir süre sonra 

doların, KKM takozundan atacağını, zorunlu olarak enflasyona endeksli tahvil  

(EKT) çıkarılacağını yazmıştık. Dediğimiz aynen çıktı, dolar kamyonuna EKT 

takozu denenecek. 

Peki, işe yarayacak mı? Bir süreliğine evet… Tıpkı KKM’nın 4 ayda doları 

yavaşlatması gibi EKT da birkaç ay dövizi tutar. Ancak ekonomiye yükleyeceği 

külfeti telaffuz dahi edemiyorum. Sonra? Sonrası şu; sırada TÜFE endeksli 

tahvil ve ÜFE endeksli süper bono gelecek. Ne yazık ki gidişat bu yönde… 

BU İŞİN SONU DAHA YÜKSEK ENFLASYON 

Enflasyonla mücadelede başarı mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için niyet 

etmeniz ve gereğini yapmanız şart. Kayıp Yıllar 1990’larda, enflasyonla tıpkı 

bugünkü gibi, sözde mücadele ediyorduk. Zira her 18 ayda bir 

seçim yapıyor, popülizm yüzünden enflasyon ateşine benzin taşıyorduk. 

O yıllarda İsrail’in de başı enflasyonuyla derde girmiş, %3600 gibi inanılmaz 

boyutlara varmıştı. Dönemin merkez bankası başkanı Jakob Frenkel, kararlı 

politikalarla enflasyonu tek haneye indirmeyi başarmıştı. Hatta öyle ki “gel bize de 

anlat nasıl başardınız?” diye meraklanıp davet etmiştik. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

İsrail enflasyonu nasıl çözdü? 

Söyledikleri dün gibi aklımda; 1-Öncelikle ekonomik paket açmaktan vazgeçtik. 2-

Sonra enflasyon külfetini toplumun tüm kesimlerinin sırtına yıktık, müjde vermeyi 
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bıraktık, enflasyona endeksli tüm uygulamaları terk ettik. 3-Toplumun bir kesiminin 

enflasyon yükünü başkasına devretmesini önledik. 

Biz de çözebilir miyiz? 

Seçim ekonomisi ortamında bu mümkün değil. Hükümet, banknot matbaasına 3 

vardiya yaptırıyor ve ATM’lerden gıcır gıcır, seri numaraları sıralı banknotlar alıyoruz. 

Enflasyonla mücadele acı reçetedir, bağımsız para politikasıdır, kemer sıkmadır, 

ücretleri dondurmaktır. Bunu yapan hiçbir iktidar, sandıktan çıkamaz. Bu yüzden 

enflasyonu indirme; seçim sonrası sandıktan çıkacak hükümetin işi olacak. 

NOT 

DERDİMİ TAHVİLE DÖKTÜM ENFLASYONDAN İNLEDİM 

1994 krizinde süper bono denedik. Çiller Bonosu olarak da yazılıp çizilen süper 

bonoların faizi %400 olarak belirlenmişti. Yani bu şu demekti; siz bu bonodan 1000 

TL’lik satın aldıysanız, vade sonunda sizin elinize 5000 TL para geçecekti demektir. 

Oldukça yüksek bir meblağ… Ancak işe yaramadı. 

O zamanda yıla 14 bin 538 liradan başlayan dolar kuru, süper bono frenine 

rağmen 22 bin 662 liraya tırmanmış, 4 aylık süreçte TL, %56 değer kaybetmişti. 

Kısaca süper bono işe yaramamıştı. Şimdi EKB denenecek. Bir süre doları 16 lira 

bandında tutacak sonrasında döviz, bildiğini okuyacak, canımıza okuyacak. 
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Öğretmen atamaları yapılacak mı? 

Haber bekleyen iki kesimle yeni bilgileri paylaşmak istediğim için bugün siyasi 

kulislere 24 saatlik bir ara vereceğim. 

Birisi öğretmen atamaları. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le öğretmen 

atamalarını ve yaz okulu konusunu konuştum. Bakan Özer’in açıklamalarını 

paylaşacağım. Bir de pandemi nedeniyle izinli sayılan açık cezaevindeki 

mahkûmların yeniden cezaevine dönüş konusu var. İki yıldır dışarıda olan 

mahkûmlar, izinlerinin uzatılmasını talep ediyor. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı 

var. Peki Kabine’den uzatma kararı çıkacak mı? Son durum ne? Onu da 

aktaracağım. 

 

 
 

Ama önce öğretmenlerin atanması konusu var. 

ÖĞRETMENLER ATANACAK 

Meclis’te Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le konuştum. Milli Eğitim Bakanı Özer, bu 

yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli 

olduğunu söyledi. Bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını açıkladı. Atanacak 

öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti. 

Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada 

sadece söz yok. Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların 

büyük ölçüde tamamlandığını anlattı. 2022-2023 yılına yetiştireceklerinin altını çizdi. 

KONTENJANLARI FAZLA OLACAK 

Bakan Özer iki şey daha söyledi. 

1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını... 

2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini ifade etti. 
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Okul öncesi eğitim konusu Milli Eğitim Bakanı Özer’in önceliklerinden biri. Bu yönde 

önemli mesafe alındı. Özel okullar sistemlerini kurmuşlardı. Ama devlet okulları bu 

konuda yetersizdi. Mahmut Özer’in farkı, bunu bir seferberlik şeklinde başlatıp devlet 

okullarını da bu yarışın içine soktu. Herkes çocuğunu okul öncesi eğitime vermek 

ister ama herkesin özel okullara gönderecek imkânı yok. Özellikle de İstanbul’da 

çalışan aileler açısından bu çok temel bir ihtiyaçtı. O nedenle devlet okullarının okul 

öncesi eğitim işine girmesi bu işin tabana yayılması açısından yerinde bir karar oldu. 

Şimdi okul öncesi öğretmen atamalarındaki kontenjanın arttırılmasıyla birlikte bu 

konudaki bir eksiklik de giderilecek. 

 ATAMALAR NE ZAMAN 

Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atama bekleyen öğretmenlerimiz merak 

etmesinler, atamaları yapılacak. 

Peki ne zaman? 

Elbette ki öğretmenlerimiz bir an önce atanmayı ve görevlerine başlamayı bekliyorlar. 

O nedenle sabırsızlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı ile konuşmamda edindiğim izlenim, 

Bakanlığın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı yönünde. O nedenle çok fazla bir 

gecikme beklemiyorum. 

NUMAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMASI 

Bu arada AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş’un hafta sonu katıldığı 

CNN Türk yayınında bir açıklaması oldu. Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 

gündemindedir. Masasındadır. Şundan emin olsunlar maksimumu gerçekleştirilmeye 

çalışılıyor” dedi. Bu sözlerin altını çiziyorum. Cumhurbaşkanı’nın masasındaysa çok 

fazla gecikmez. 

MESLEK SAHİBİ GENÇLER 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile mesleki eğitimle ilgili çalışmalarını 

konuşuyoruz. Mahmut Özer, mesleki eğitimi bir numaralı gündem maddesi yapmayı 

başardı. Daha da ötesi sadece sözde kalmadı, mesleki eğitimin gelişmesi yönünde 

mesafe almayı başardı. Genç işsizin çok olduğu ülkemizde meslek eğitiminin hayati 

derecede önemli olduğuna inanan birisiyim. Çünkü ben de meslek eğitiminin içinden 

gelen birisiyim. 

Mesleksiz milyonlarca genç işsiz yerine meslek sahibi genç istihdamı Türkiye’nin en 

temel sorunlarından biriydi. Buna neşter vurulmasını çok önemsiyorum. Milli Eğitim 

Bakanı’nın bu yöndeki çabalarını güçlü bir şekilde destekliyorum. 

YAZ OKULLARI 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le konuştuğumuz başlıklardan birisi de yaz 

okullarıydı. Özer bu konuda iki açılım yaptıklarını söyledi. 

Birinci açılım, özel yetenekli öğrencilerin gittiği bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) ile 

ilgili. 
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Bu yaz, BİLSEM’lerde ikinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar isteyen öğrencilere bilim ve 

sanat üzerine iki farklı dersi içeren yaz okulları düzenlenecek. Mahmut Özer bu 

amaçla BİLSEM sayısını 225’ten 355’e çıkardıklarını ifade etti. Çünkü illeri 

ziyaretinde BİLSEM’ler için çocukların 50-60 kilometre öteden geldiklerine tanık 

olmuş. O nedenle ilçe bazlı olarak yaygınlaştırılmış. Tabii kaliteye özen gösterilerek. 

İkinci açılım ise matematik konusunda. Bizim iki temel sorunumuz var. Matematik 

kimi öğrencilerimiz için kâbus gibi geliyor, bir de yabancı dil konusu. 

Bu kapsamda öğrenciler için 4’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar matematik kursları 

geliyor. 

ÜCRET OLACAK MI 

Burada iki nokta çok önemli. Gönüllülük esas olacak ve bu kurslara öğrenciler 

ücretsiz olarak katılabilecekler. 

Haydi çocuklar yaz okuluna... 

 

MAHKÛMLARA İZİN ÇIKACAK MI 

 

PANDEMİ sürecinde yarı açık cezaevindeki mahkûmlara denetimli serbestlik 

kapsamında izin çıkmıştı. 15 Nisan 2020 tarihinde başlayan izin sayesinde açık 

cezaevindeki mahkûmlar ailelerine kavuştular. Şimdiye kadar 12 kez uzatılan bu 

uygulamadan toplam 200 bin mahkûmun yararlandığı düşünülüyor. Ama COVID-

19’un tehlike olmaktan çıkmasıyla birlikte pandemi izinlerinin de sonuna gelindi. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs’ta cezaevinde 

olmak üzere geri çağırdı. Bu arada 2 yıllık süre zarfında mahkûmlar bir ölçüde 

toplumsal hayata uyum sağladı. İşyeri açanlar oldu. Ailesiyle birlikte yeni bir hayat 

kurdular. Bunlar cezaevine dönünce her şey başa dönecek ve toplumdan kopacaklar. 

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK 

Bugün yapılacak olan Kabine toplantısında bu konu ele alınacak. Alınan karar Kabine 

toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Mahkûmların 

geri dönüşlerinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olmak üzere 1 yıl daha ertelenmesi 

bekleniyor. 

Peki nasıl bir yöntem izlenecek? Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için kanuni bir 

düzenleme yapılması gerekiyor. 31 Mayıs tarihine az bir süre kaldığı için 

düzenlemenin Meclis’te görüşülen Avukatlık Kanunu’na bir önerge ile eklenmesi 

bekleniyor. Böylece mahkûmların cezaevlerine dönüşleri 1 yıl daha ertelenmiş 

olacak. Düzenlemede izinliyken suç işleyenler bundan yararlanmayacak şeklinde bir 

ayrıma gidilmeyeceği belirtiliyor. Çünkü izinli olduğu sürede suç işleyenlerin zaten 

yakalanarak kapalı cezaevine gönderildiği ifade ediliyor. 
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İbrahim Kahveci 

İktidar kaybetmeye muhalefet 

kazanmamaya oynuyorsa... 

Şu dönemde ülkeyi çözmek çok zor. Seçmeni de tercihlerinden dolayı... 

Eskiden bu ekonomik şartlarda iktidar ittifakının oy oranı bırakın yüzde 30’u, yüzde 

3’ü bile bulamazdı. Şimdi ne oldu da bunca yıkıma rağmen Cumhur İttifakı yüzde 30-

35 bandında oy oranını barındırıyor? 

Sorun sadece iktidar seçmeninde mi? O vakit şunu soralım: 2018 genel seçimleri ile 

2019 yerelde partilere verilen oy oranlarına göre Cumhur İttifakı yüzde 2,80 geriledi. 

İyi ama Cumhur İttifakı Anadolu’daki kalesi denilen 13 Büyükşehirde yüzde 9,6 puan 

oy kaybına uğradı. Ya da tersten söyleyelim: 

Muhalefet iktidarın kalesi denilen bu yerlerde yüzde 9,6 oranında oy kazandı. O 

vakit ülke genelinde neden bu başarı gelmedi? 

Şimdi de muhalefetin kalesi denilen yerlere bakalım: İzmir, Muğla; Aydın; Çanakkale; 

Tekirdağ; Kırklareli vs vs gibi yerel yönetimi uzun yıllar muhalefette olan illerde 

bu sefer Cumhur İttifakı oy oranını artırmış. 

İktidar büyükşehirlerdeki kalelerinde oy kaybederken muhalefet ise kendi 

kalelerinde oy kaybetmiş. Adeta iktidar kaybetmek isterken muhalefetin de 

kazanmamak için oynadığını düşündüren bir tablo. 

*** 

Dünya Neo-liberalizmle beraber tarihi bir gelir dağılımı bozukluğu yaşıyor. Bir 

tarafımız bahar-bahçe; diğer yanımız ise yaprak döküyor. Gelir dağılımının bu 

kadar bozuk olduğu dönemler tam da sol partilerin dönemidir. 

İnsanların normalde oluk oluk sol partilere gitmesi gerekiyor. Çünkü gelir dağılımının 

düzeltilmesi, eşitlik ve özgürlüğün gelmesi sol partilerin ana argümanıdır. Ama o da 

ne??? Şili hariç bir sol kazanım gözlenmiyor. Bu işte bir terslik olmalı... 
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Acaba yeni fikri üretimi, yeni sol tanımı mı gerekiyor? 

Türkiye’de de sol hâlâ yeterli ilgiyi görmüyor. Bunda iktidarın meydanlarda ve medya 

gücü üzerinden din ve milliyetçiği (ve mezhepçiliği) sonun kadar kullanması elbette 

etkin. Lakin tek neden bu mu? 

*** 

Eski sol ve kamuculuk neyi ifade ediyor? İktidara gelince kamulaştırma ve 

olabildiğince kamuya istihdam almak mı? Soralım şimdi: 2019 yerel seçiminde 

kazanılan büyükşehirler kaç yeni personel aldı? Yeni personel alımı ve alınan 

personele ülke ortalamasının üzerinde maaş verdiğinizde sorun çözülmüş mü oluyor? 

Yapılması gereken zorunlu yatırımlara para kalmayınca yurtdışı borçlanmak mı 

çözüm? 

Ya işe giremeyenlerin hakkı? Ya özel sektörde çok daha düşük maaşla çalışmak 

zorunda kalanların hakkı? İmtiyazlı kesimler açısından ne değişiyor ki? 

Bir ülkede ücretler toptan artmadıktan sonra neye yarar ki... Ya da sendikaların 

ücret artışı ile bir kesim kazanabilir ama işe girememişler ne olacak? 

*** 

80’lerde ‘Arz İktisadı’ ile yeniden oluşan Neo-Liberalizm aslında bir ihtiyaçtan 

oluştu. “Girişimciyi destekle ki daha çok yatırım ve üretim yaparak istihdamı artırsın” 

denildi. Bu sayede ücretler bir bütün olarak artacaktı. Hatta hatırlayın 2008-09 kürsel 

krizden çıkış için FED iki parametreyi takip edeceğini söyledi. 1- Talep artışı ile 

enflasyon artışını 2- Aynı zamanda ortalama ücret artışını... 

Bir ülkede işsizlik düşmeden ücret artışı sadece imtiyazlı bir kesim yaratır. 

Mesele hem istihdamı artırmak hem de ücretleri artırmaktır. Yeni sol tam da bu 

kavramlar üzerinde çalışmak zorundadır. 

Kamu-yerel yönetimlerle istihdam artışı boş ve eski solun en kolay aldatmacasıdır. 3 

kişilik işe 30 kişi alınca aslında bu yükü yine özel sektörde çalışanlar üstleniyor 

demektir. Ya da bu yükü bütün millete yüklemek demektir. 

Bu anlayış yine eskiden olduğu gibi kaldırım taşlarını yenilemeyi yeni yerel yönetim 

sanmaktan başka bir şey değildir. 

YENİ FİKİRLER VE ÖNERİLER 

Gelin biraz çalışalım. 

2005 yılında ‘Merkezi Yönetim Bütçesine’ bakalım: 
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Vergi gelirleri 120 milyar lira; faiz hariç harcamalar ise 114 milyar lira. 

2021 yılı: Vergi gelirleri 1 trilyon 165 milyar lira; faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 420 

milyar lira. 

Vergi gelirleri (2005-2021) %870 artarken faiz hariç kamu harcamaları %1145 

oranında artmış. 

Muazzam artış. Aynı dönemde enflasyon artışı %378. 

Şöyle izah edeyim: Enflasyon artışı kadar olsaydı ödeyeceğimiz vergiler 1 trilyon 65 

milyar lira yerine 575 milyar lira olacaktı. Kamu ise harcamalarını disiplinde tutsaydı 1 

trilyon 420 milyar lira yerine 545 milyar lira harcamış olacaktı. 

Ya ekonomik büyüme? Kamu bundan pay almayacak mı? İyi de millet neden 

büyümeden pay alamıyor? 

Sadece vergi kısmından basit bir matematik: 2005 yılında ilk %15 vergi dilimi geliri 

7.000 TL. 2021 yılında bu rakam 32.000 TL oldu: Artış %357 (Enflasyon %378) 

Durun henüz bitmedi: Verginiz bir üst dilime girdiğinde, yani yüzde 20 sınırı nerde...? 

2005 yılında 18.000 TL’den 2021 yılında 70.000 TL’ye yükselmiş. Artış oranı %289... 

(Enflasyon %378) 

Yani yüce devletimiz demiş ki; “ben size enflasyonu bile vermem. Çatır çatır alırım 

vergimi... Hele ilk dilimin dışına çıkıyorsanız, yani orta sınıf olmaya çalışıyorsanız 

daha ama daha çok vergimi alırım. Hiç affetmem...” 

Oysa 2005-2021 arası GSYH’da kişi başına gelir artışı %762... Buna göre ilk vergi 

dilimi 7.000 liradan 32.000 lira yerine 60.000 lira olacaktı. Bir çalışan başına 1400 lira 

fazladan vergi ödemektir bu. 

Yüzde 20 sınırı da yıllık kazançta 18.000 liradan 70.000 lira yerine 155.000 liraya 

artırılmalıydı. Buradaki gelir kaybı ise 4.250 TL. Ya da şöyle izah edeyim: Geçen yıl 

aylık net ücret geliri 8600 lira olan birisi aslında ayda 460 lira fazladan vergi vermiştir. 

Çok detay verdim ama bunlar maaşlarımızı tırtıklayan uygulamalardan sadece bir 

tanesi. 

*** 

Bakın geçen hafta çok verdim: Millet fakirlikten çocuk bile yapamıyor. 1000 kadın 

başına doğum sayısı 17,5’den 12,8’e düşmüş. Her 20 çocuk yerine 15 çocuk 

yapıyoruz. Bu oran sadece 2015 sonrasını için... 

Çocuk sayısını mı teşvik etmek istiyor veya çocukların iyi bir hayat sürmesini mi 

arzuluyoruz? O vakit neden gelir vergisini “kişiye” göre alıyoruz? Gelir bir 

haneye girdiğine göre neden gelir vergisi hane üzerinden alınmıyor? 
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Mesela bir hanede baba ve anne 2 çalışan ve 1 çocuk var. Gelir vergisi 3 kişi 

üzerinden hesaplanmalıdır. Diğer hanede ise 1 çalışan 3 çocuk ve 1 anne ile toplam 

5 kişi. Gelir vergisi 5 kişi üzerinden hesaplanmalıdır. (Çalışan anne indirimi de 

hesaba katılmalı) 

*** 

Çözüm modelleri o kadar fazla ki, hangisini sıralayalım. 

İşin en kolay yolu sermayeye saldırmak ile olmaz. Bu ülkede her ay kaç girişimci iflas 

ediyor? Girişimcilik eski sol için bir saldırı nedeni olabilir ama yeni sol için bir 

teşvik nedeni de olabilir. 

Bu işler o kadar basit mi? 

Büyük sermaye için de aynı, küçük sermaye için de... Mesela şudur: O sermaye 

üretim, değer ve kazanç olarak ülkeye ne sağlıyor? Bunun karşısında asıl rant 

sermayesine odaklanmak gerekmiyor mu? 

Zaten meselemiz Neo-liberalizm mi yoksa “Finansallaşma” üzerinden oluşan 

üretimsiz rant sermayesi mi? 

*** 

Bir yaya kaldırımı çalışmasını bile 6 ayda bitiremeyen yönetim anlayışı ile iktidara 

aday olup ülkeyi ben yönetirim demenin tezatlığı anketlerde de görülmüyor mu? 

Bu ülkenin yeni ufuklara ve yönetim anlayışına ihtiyacı var. Bunun için de çalışmak ve 

yine çalışmak gerekiyor. Hem de çok çalışmak... 
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Oğuz Demir 

Eser siyaseti mi israf siyaseti mi? 

Bu hafta yine Merkez Bankası’nın faiz kararı vereceği bir haftaya daha giriyoruz. 

Eylül-Aralık ayında soluksuz takip ettiğimiz faiz kararını takip etmeyi son dört aydır 

bıraktık. 

Neden faiz kararları soluksuz takip ediliyordu? 

Çünkü her faiz indiriminin, Merkez Bankası bağımsızlığı tartışmasının dövizde 

sıçramaya neden olduğu bir dönemi yaşıyorduk. En azından genel olarak 

yurttaşlarımız bu yüzden takip ediyordu. Uzmanların durumu ise başkaydı. O faiz 

kararının sadece günübirlik bir döviz meselesinden çok daha ötesinde ekonomideki 

tüm alanlara dalga dalga olumsuz etkisi olacağını tahmin ediyorduk. 

Enflasyona yansıdı. Satın alma gücüne yansıdı. Piyasadaki tüm dengeler altüst oldu. 

O gün bugündür anormal şartlar altında yaşamaya devam ediyoruz. 

Şimdi neden takip etmiyoruz? 

Çünkü bütün o tartışmalar ve kararlar sonrasında Merkez Bankası’nın en önemli 

aracı olan politika faizi etkisizleştirildi. İşin tuhaf tarafı bununla gurur bile duydular! 

Evet ortada piyasaya yön verecek bir Merkez Bankası ve politika faizi kalmayınca 

sorunun kim tarafından, nasıl çözüleceği bir muammaya dönüştü. Hükümet ise 

“makroihtiyati tedbirlerle” enflasyonu çözeriz dedi. 

Neydi makroihtiyati tedbirler? 

Bu tedbirler daha çok finansal sistemdeki riski kontrol etmek amaçlı adımlar olarak 

tanımlanıyor. Çeşitli ürünlerdeki taksit sayılarının arttırılması, azaltılması gibi 

önlemler de bunlar arasında! 

Taksit sayısı azalınca tüketim düşüyor, dolayısıyla talep baskılanmış oluyor. Ya da 

tam tersi. Dolayısıyla geçmişte de olduğu gibi ihtiyaca göre Türkiye’de elektronik, 

mobilya, otomotiv gibi sektörlerde yapılacak satın almalar için kredi ve kredi kartı 

taksit sayısına sınırlama getirilebiliyor. 
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Ve o sınırlamalar ile birlikte bu sektörlerde beklenenin çok daha 

üzerinde daralma yaşanabiliyor. Bu kadar borçlu ve enflasyon altında ezilen bir 

toplumda bu tip alışverişleri yapmak zorunda olan (mesela yeni evlenenler gibi) 

insanlar bu sınırlamalarla birlikte çok fazla zorluk içinde kalıyor. 

Tam da böyle bir dönemde geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 

Konfederasyonu Başkanı kredi kartı alışveriş taksit sayılarının artırılmasını talep etti. 

Esnafın da mevcut uygulamalardan mağdur olduğu anlaşılıyor. 

Mümkün mü? 

Sanmam. 

Çünkü asıl silah olan faizi siyasi kaygılarla önemsizleştirenlerin, herkesi mağdur eden 

bu tip uygulamalardan da vazgeçmeleri enflasyonun tamamen kontrolden çıkması 

anlamına geliyor. 

Asıl mesele ise hep aynı. 

Borçlanarak hayatını sürdürmek zorunda kalmayan bir ülke yaratmak! 

*** 

Hazır bu borçlanma meselesini yazmışken Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine 

dönüştürülmesine de bir atıfta bulunmak lazım… 

Biliyorsunuz iktidar temsilcileri “eser siyaseti yapıyoruz, istemezükçüsünüz” deyip 

duruyor. 

Oysa asıl itiraz israf siyasetine! 

Asıl itirazın kaynakların yanlış kullanımına. 

Bakın mesela Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesi için yapılan 

ihalenin bedeli 2,1 milyar TL! 

Şimdi 2,1 milyar TL’lik kaynağın aktarılacağı en doğru yer burası mıdır? 

İşçisi, çiftçisi, emeklisi herkes yoksullaşırken derdimiz millet bahçesi midir? 

Hem de milyarlarca dolarlık bir havalimanı altyapısı yok edilerek yapılan bir millet 

bahçesi midir? 

O yüzden istemezük dediğimiz eser siyaseti değil israf siyasetidir! 

  



23.05.2022 

47 

 

 

23 Mayıs 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

CHP’nin mitingi parti içindeki tüm 
sorunları açığa çıkardı 
 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü Maltepe'de yaptığı miting daha önceki 

CHP mitinglerine göre görkemliydi. Ancak bu miting CHP içindeki problemleri de iyice 

açığa çıkardı. 

 

İMAMOĞLU-YAVAŞ KAVGASI 

Örneğin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Belediye Başkanı 

Mansur Yavaş bu mitingde el sıkışmadılar. Hatta aynı platformda olmalarına rağmen 

birbirlerine bakarak selam bile vermediler. İmamoğlu ile Yavaş arasındaki 

adaylık yarışı tahminimizden daha sert geçiyor olabilir. 

 

ATATÜRK'SÜZ CHP MİTİNGİ 

Kökten CHP'lilerin en çok eleştirdiği durumu ise Atatürk'ün hiçbir resmi olmamasına 

rağmen bütün platformun boydan boya Kılıçdaroğlu portresi ile süslenmiş olmasıydı. 

Oysa CHP'liler her fırsatta "Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünürler. Parti 

içindeki ulusalcı kanadın "Atatürk'süz CHP" ile seçime gitmeyi içlerine 

sindirebileceklerini zannetmiyorum. 

 

KILIÇDAROĞLU NET ADAY 

İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu muzaffer bir eda ile ön plana çıkıp halka el 

salladı ve kendini uzun uzun alkışlattı. Bu arada gündeme bir 3. Dünya Savaşı 

senaryosu sürülmüşken ve Türkiye dünya dengelerini değiştirecek hamleler 

yaparken, CHP mitinginde bu konulara hiç değinilmemesi kimseyi şaşırtmadı. Verilen 

net mesaj ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık rüşdünü ispat ettiği ve Cumhurbaşkanı 

adayı olacağıydı. 

 

NATO'DAN NET ADIM BEKLİYORUZ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyelikleri konusunda 

koyduğu veto yankılanmaya devam ediyor. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 

ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde 

desteklediğini söyledi. Ancak tabii ki PYD'den hiç söz etmedi. Görüldüğü kadarıyla 

"Türkiye sorunu" Nato Genel Sekreteri Stoltenberg koordinasyonunda ve gürültü 

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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çıkartılmadan çözümlenmeye çalışılıyor. NATO'nun Türkiye'ye sahiden dost ve 

müttefik olma iradesi gösterip gösteremeyeceğini yakın zamanda göreceğiz. 

 

DAVOS RUSYA'SIZ TOPLANIYOR 

Yıllar önce benim de Turgut Özal ile katıldığım ve hatta bu seyahat esnasında 

bacağımı kırdığım Davos zirvesi 2 yıl aradan sonra yeniden toplanıyor. Salgın 

nedeniyle 2 yıldır yapılmayan zirve, yıllardır dünyanın ekonomi ve siyasetinde 

belirleyicisi rol oynuyor. Daha özet olarak söylersek bu zirvenin ana amacı para 

baronlarının çıkarlarını kollamak. Bu yıl zirvede Rusya olmayacak. Benimsenen tavır 

Rusya'nın yok sayılması. Anlaşılan Avrupa'nın baronları, Rusya'dan misli misli 

daha çok Avrupa halkına zarar veren yaptırımlarda kararlı. Onlara sorarsanız 

diktatör olan da Putin zaten. 

 

EFES VE BOKSÖR KIZLARA TEBRİKLER 

Türkiye'nin gündeminde sadece savaş ve kriz yok. Hayatta hep olduğu gibi olumlu 

gelişmeler olumsuz gelişmelerle yarışıyor. Kadın boksörlerimizin aldıkları 5 altın 

madalyadan sonra Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın da Avrupa Şampiyonu olması 

herkesi sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan takımların sorumlularını telefonla 

arayarak daha büyük başarılar beklediğini söyledi. Biz de başarılı sporcularımızı 

tebrik ediyoruz. 

 


