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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
27 Mayıs 2022 Cuma 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUN 

7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence 

Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613) 

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) 

Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının 

Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası 

Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614) 

–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615) 

 

YÖNETMELİK 

–– Kombine Taşımacılık Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9) 

–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 

Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

KURUL KARARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2285 Başvuru Numaralı Kararı 

 

DANIŞTAY KARARI 

–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-6.pdf
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Şeker ithalatına tarife kontenjanı 
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 400 bin ton şeker ithalatında 

gümrük vergisi alınmayacak 

 
Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan karar ile 400 bin ton 

kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler 

sıfır olarak uygulanacak. 

Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli 

olacak. 

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve 

kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanacak tebliğle belirlenecek. 
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Kremlin'den Batılı ülkelere tahıl 

suçlaması 
Tahıl sevkıyatının durması konusunda "Attıkları yasadışı adımlarla bu 

blokaja neden olan Batılı ülkeleri suçluyoruz" diyen Peskov, çözüm için 

“Gemilerin kiralanmasını, tahıl ihracatını engelleyen yasa dışı kararları 

iptal etmeliler.” değerlendirmesini yaptı. 

 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batılı ülkelerin, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl 

sevkıyatına engel olduğuna yönelik suçlamalarını reddettiklerini belirterek, “Aksine, 

attıkları yasadışı adımlarla bu blokaja neden olan batılı ülkeleri suçluyoruz.” dedi. 

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki tahıl 

ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi. 

Batılı ülkelerin tahıl sevkiyatlarına ilişkin Rusya’yı suçlamasına tepki gösteren 

Peskov, “Bu söylemleri kesinlikle reddediyoruz. Aksine, attıkları yasadışı adımlarla bu 

blokaja neden olan Batılı ülkeleri suçluyoruz.” diye konuştu. 

Rusya’nın, tahıl sevkıyatının devam edebilmesi için batılı ülkelerin yaptırımları 

kaldırmasını talep edip etmediğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Gemilerin 

kiralanmasını, tahıl ihracatını engelleyen yasa dışı kararları iptal etmeliler.” yorumunu 

yaptı. 
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Peskov, savaşla ilgili olarak Moskova’nın Ukrayna yönetiminden ne tür bir beklenti 

içerisinde olduğuna ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı: 

“Moskova, Kiev'in taleplerimizi kabul etmesini ve fiili durum, gerçek durum hakkında 

farkındalığa varmasını bekliyor. Bunlar bölgelere ilişkin tavizler değil. Kiev'in fiili 

durumu tanıması ve sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapması gerekiyor.” 
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TMO, ithalat ihalesiyle mısır alımına 

başladı 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uluslararası ithalat ihalesinde 75 bin ton mısır 

aldığı tahmin ediliyor. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) uluslararası ithalat ihalesinde mısır alımına başlarken, 

TMO'nun başlangıçta yaklaşık 75 bin ton mısır aldığı tahmin ediliyor. 

TMO 175 bin ton mısır alımı için ithalat ihalesi açmıştı. Daha fazla alımın yapılması 

bekleniyor. 

İhalede 25,000 tonluk alımlar için başlangıçtaki fiyatların navlun dahil ancak sigorta 

maliyetleri hariç (c&f) 406.40 dolar, 402.00 dolar ve 400.90 dolar olduğu söylendi. 

TMO aynı zamanda Türkiye'deki depolardan yapacağı 150 bin ton mısır alımı ihalesi 

de açmıştı. 
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Buğdayda küresel kriz! Türkiye'de 

buğday üretimi ne durumda? 

 
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte küresel boyutta yaşanan buğday krizi ile birlikte 

tahıl fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi 

konumunda olan Hindistan'ın ihracatı yasaklaması gıda piyasalarında da endişeye 

neden oldu. Bu krizden Türkiye'nin ne kadar etkilenip, etkilenmeyeceği ise merak 

konusu. 

En son Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, Türkiye’nin buğday 

sorunu olmadığını hatta belli yerlerdeki yağışlardan dolayı rekolteyi etkileyen 

hususlar olduğunu söyledi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Genel 

Başkanı Baki Remzi Suiçmez, euronews'ten Dilek Gül'e konuştu. 

Bakan Kirişçi ile aynı görüşte olmadığını söyleyen Suiçmez, "Buğday sorunumuz 

yoksa Toprak Mahsülleri Ofisi neden sürekli buğday ihaleleri ile yurtdışından yüksek 

fiyata buğday alıyor?Ben sorularıma devam ediyorum. TÜİK rakamlarına göre 

buğday üretiminde 20 milyondan 17,6’ye düştüysek aradaki farkı nereden karşıladık? 

Bu yıl kuraklık ve başka sorunlar var ve rekoltemizin artmaması halinde artan nüfusa 

göre yerli üretim ile talebi karşılayamıyorsak o zaman bizim üretim sorunumuz yok 

mu? TÜİK verilerine göre buğdayda yeterlilik yüzde 94 ise, bu nasıl bir yeterlilik? 

TÜİK verilerine göre biz kendi kendimize artık yetemiyoruz. Biz TÜİK’in yalancısıyız. 

Kendimize yeterli haldeyken son iki üç yıldır kendimize yetmiyoruz. Yanlış politikalar 
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devam ederse kendimize yetersizliğimiz de devam edecek. Ama ortalama beş yıllık 

üretim planlaması ile yeniden kendimize yeterli hale geliriz. Fakat gerçekten üretim 

maliyetleri çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu. 

Buğday üretiminin 80'li yıllarda nüfus ile doğru orantılı olarak yeterli olduğunu ifade 

eden Suiçmez'e göre, yıllar içinde Türkiye nüfusu artmasına rağmen üretimi aynı 

kaldı. 

İklim koşulları ve de girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu yıldan da çok 

umutlu olmadığını ifade eden Suiçmez, "Türkiye 80’li yıllarda düzey olarak yirmi 

milyon ton üretim yaparken, bugün 85 milyon nüfusu ile aynı üretimi yapıyor. 

Dolayısıyla buğday üretimimiz azaldı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle, TÜİK verilerine 

göre 17.6 milyon ton üretim var. 2022 yılında nispeten yağış olmasına rağmen; doğu 

ve güneydoğuda kuraklığın devam etmesi, kışlık buğday ekiminde yeterli gübre 

atılmaması ya da çok az atılmasının yanısıra don ve dolu zararları da eklenince 

üretim 19 milyon ton üstüne çıkmayacak. Tarım Bakanlığı ise 20 milyon üstü üretim 

bekliyor. Üretim miktarının artmaması ciddi bir sorun. Yeterliliğe baktığımızda ise üç 

yıl öncesinde yeterlilik yüzde yüz üstüydü, en son yüzde 94’te.'' dedi. 

"TARIM UZUN SOLUKLU BİR SEKTÖR" 

''Biz buğday arz açığımız nedeniyle buğday alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz" 

diyen Suiçmez, "Rusya-Ukrayna en önemli ülkeler, Hindistan’ın ihracat yasağı başka 

pazarları gündeme getiriyor. Örneğin Amerika, Kanada gibi. Ama nakliye masrafları 

nedeniyle çok daha pahalıya gelebiliyor. Şu anda Hindistan ile görüşmeler yapıldı 

ama kendisi yasakladı. Bizim azalan rekoltemizi yurtdışından daha yüksek fiyatla 

alma kısır döngümüz daha yüksek fiyatla alma durumumuz devam edecek. Tarım 

uzun soluklu bir sektör. Eğer siz buğday üreticisini destekleyip, önümüzdeki yıllarda 

üretimde tutamazsanız bu yüksek ekmek fiyatı olarak tüketiciye yansıyacak.'' 

"ZOR BİR TARIM KRİZİ VAR ÖNÜMÜZDE" 

Türkiye'nin tarım eylem planının kağıtta kaldığını ve çiftçinin önünü açan desteklerin 

verilmediğini sözlerine ekleyen Suiçmez, "'Önümüzü görmemiz için iki örnek var. 

Hindistan çiftçisini koruyarak on yıllık bir program hazırladı. Aynı şeyi Rusya yaptı. 

Biz yapmadık. Dün Adana’da ilk buğday hasadı yapıldı, yedi bin TL oldu ki bu daha 

da artacak. İlaç, tohum, gübredeki zam ortada ama TÜİK hep baskılıyordu. Ama mart 

ayında gübredeki artışı yüzde 228 olarak gösterdi. Bu kadar pahalı mazot ve gübre 

ile küçük üretimci üretimden çekilir. Böylece de çok daha zor bir tarım krizi var 

önümüzde. Bizim bir dönem kendimize yettiğimiz ama şuanda yetemez hale 

geldiğimiz buğday, arpa, nohut, ayçiçek gibi temel ürünlerde yeterliliği sağlamamız 

gerekir. Bizim şuanda buğday üreticisi ne kadar buğday satacağını bilmiyor, bizim 

ekmek sorununu çözmemiz gerekir. Bizim en büyük sorunumuz destekler, çiftçinin 

önünü açan destekler vermiyoruz." ifadelerini kullandı. 



27.05.2022 

10 

 

"2021'DE EN ÇOK İTHAL EDİLEN ÜRÜN BUĞDAY" 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme 

Enstitüsü’nün ocak ayı Tarım Ürünleri Piyasa Raporu’na göre; dünya buğday 

tüketimindeki artışın, üretimden daha fazla olması nedeniyle 2021/22 üretim 

sezonunda bitiş stoklarının bir önceki sezona göre %4 azalarak 278 milyon tona 

gerileyecek. 

Türkiye’de ise kendi kendine yeterlilik derecesi %100’ün üzerinde olan buğday, bazı 

yıllarda ekim alanlarında azalma ya da verim kayıpları nedeniyle %89 seviyelerine 

kadar geriledi. 

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun 2021 Dış Ticaret 

Verilerine göre ise; 2,3 milyar dolar ile en çok ithal edilen ürün buğday oldu. 

Raporda en fazla ithal edilen ürün olan buğdayın en fazla ithal edildiği ülkeler ve 

ürünün toplam ithalatındaki payları ise şu şekilde sıralandı: Rusya (%73,9), Ukrayna 

(%17,4) ve Moldova (%4,3). En fazla ithal edilen ürün olan buğdayın %91’inden 

fazlasının şu anda savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilmesi; ayrıca 

Rusya’dan yapılan toplam ithalatın (3,9 milyar dolar) %42,7’sinin buğday ithalatı 

olması dikkat çekti. 
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Reuters: Türkiye, Ukrayna tahılının 

ihracatı için devrede 
Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ukrayna'dan tahıl 

ihracatının sağlanması için Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna için müzakere 

halinde olduğunu söyledi. 

 
Reuters 

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliden aktardığına göre, Türkiye, Ukrayna'dan tahıl 

ihracatının sağlanması için Rusya ve Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor. 

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna'nın 

Karadeniz'deki limanları ve limanlarından depolarda 20 milyon tondan fazla tahıl 

olduğu belirtiliyor. 

Rusya ve Ukrayna küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve 

Ukrayna'da tahıl ihracatı yapılmaması küresel çapta bir gıda krizini tetikliyor. 

Konuya ilişkin Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Türkiye, Ukrayna 

tahılının ihracatı için hem Rusya, hem de Ukrayna ile görüşüyor. Türkiye üzerinden 

açılacak bir koridorla bu tahılın hedeflenen pazarlara ulaşmasına yönelik bir talep var. 

Müzakereler devam ediyor" dedi. 

Güvenlik sebebiyle görüşmelerin gizli olduğunu belirten ve ismini vermeyen yetkili, 

"Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı. 

 

 

https://www.haberturk.com/yer/turkiye
https://www.haberturk.com/yer/rusya
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Ekonomiye güven arttı ancak 

karamsarlık sürüyor 
Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 

değerine yükseldi. Ayrıca endeks değerinin 100'ün altında olması 

piyasanın pozitif bir bakış açısına sahip olmadığını ortaya koyuyor. 

 
Ekonomik güven endeksi, nisan ayında 94,7 iken, mayıs ayında yüzde 2,1 oranında 

artarak 96,7 değerine yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini 

yayımladı. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret 

sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 

67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 

değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 

değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 

107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 

değerini aldı. 

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında yükseliş kaydetmesine rağmen karamsarlığa 

işaret etti. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 

100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. 

Yüzde 96,7 değerinde veri ise piyasanın hâlâ pozitif bir bakış açısına sahip 

olmadığını ortaya koyuyor. 



27.05.2022 

13 

 

Moody's G20 ekonomileri için 

büyüme tahminini düşürdü 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, G20 ekonomileri 

için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e çekti. 

 

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Mayıs 2022 sayısını 

yayımladı. 

Raporda, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmada karmaşık bir dizi zorlukla 

karşı karşıya olunduğu ifade edildi. 

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerinin sürdüğüne işaret edilen raporda, 

"sıfır Kovid-19" politikasının sıkı bir şekilde uygulandığı Çin'deki yavaşlamanın da 

küresel büyüme üzerinde etkili olduğu belirtildi. 

Raporda, küresel büyüme tahminlerinin düşürüldüğü, enflasyon tahminlerinin ise 

yükseltildiği bildirildi. 

"BÜYÜMEYİ DAHA DA YAVAŞLATABİLECEK BİRDEN FAZLA RİSK VAR" 

Yavaşlayan ekonomik ivmenin ana itici güçlerinin devam eden arz şokları ve küresel 

olarak daha şahin para politikasına geçiş olduğuna işaret edilen raporda, manşet 

enflasyon oranlarının gelecek yıl boyunca gevşemesinin beklenmesine rağmen fiyat 

seviyelerinin yüksek kalmaya devam edeceği ve tüketici talebi üzerinde baskı 

oluşturacağı belirtildi. 
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Raporda, çeşitli risklerin makroekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğu, büyümeyi 

daha da yavaşlatabilecek birden fazla risk olduğu vurgulandı. Bu riskler, emtia 

fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı, daha uzun süreli tedarik zinciri kesintileri, Çin 

ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama, devam eden para politikası 

sıkılaşmasının resesyon için bir katalizör haline gelmesi, yeni ve daha tehlikeli Kovid-

19 dalgaları olarak sıralandı. 

Raporda, geçen yıl yüzde 5,9 büyüyen G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,1 ve 

2023'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Moody's, mart ayında yaptığı 

tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,6 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini 

öngörmüştü. 

G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,6 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüyeceğinin 

tahmin edildiği belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 3,8 ve 

gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's, daha önce gelişmiş 

ekonomilerin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyeceğini, gelişmekte olan 

ekonomilerin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini 

kaydetmişti. 

Raporda, ABD, Avro Bölgesi, Japonya, Fransa, Çin ve Hindistan ekonomilerinin bu 

yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, sadece Meksika'nın 

büyüme beklentisinin yükseltildiği ifade edildi. 

Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini bu yıl yüzde 3,5 ve 

gelecek yıl yüzde 4 olarak korundu. 
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Ticari alacak sigortasında şartlar 

değişti: KOBİ'ler için ciro sınırı 250 

milyon lira 
KOBİ'lere devlet destekli ticari alacak sigortası tebliğinde düzenlemeler 

yapıldı. devlet destekli ticari alacak sigortası şartları arasında yer alan 

KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon 

TL'ye çıkarıldı. 

 
Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını 

içeren devlet destekli sistemin işleyişine ilişkin tebliğde düzenlemeler yapıldı. 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Resmi 

Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ilgili tebliğde düzenlemeler yapan 

tebliğiyle, devlet destekli ticari alacak sigortası şartları arasında yer alan KOBİ'lerin 

sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı. 

Düzenlemeyle, kapsam dahilindeki KOBİ'lerin, satış vadesinin sözleşme veya fatura 

üzerinde belirtildiği satışları da alacak sigortasıyla teminat sağlanacak satışlar 

arasına eklendi. 

Yeni düzenlemeye göre, sigorta prim hesabında ilgili KOBİ'nin son mali yıldaki vadeli 

satışlarından elde ettiği cirosunun tamamına yönelik beyanı esas alınacak. Prim 

tutarının ödenmesinde taksit sayısı da 3'ten 5'e çıkarıldı. 
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Sigortada net prim ve azami teminat tutarının vadeli satışlardan elde edilen ciro esas 

alınmak üzere hesaplanmasına ilişkin tabloya da ciro şartının artırılmasına yönelik 

hüküm paralelinde 175-250 milyon TL katı eklendi. 

Buna göre net prim ve azami teminat tutarı; elde edilen vadeli 175 milyon TL ile 250 

milyon TL arasındaki ciroda; 120 güne kadar vadeli satışlar için %0.20, 180 güne 

kadar vadeli satışlar için %0.26, 240 güne kadar vadeli satışlar için %0.32, 360 güne 

kadar vadeli satışlar için de %0.47 olarak belirlendi. 

Tebliğde ciroya göre alıcı başına azami kredi limitini belirleyen tabloda da düzenleme 

yapıldı ve söz konusu kredi limitleri %50 oranında artırıldı. Bu tabloya da ciro şartının 

artırılmasına paralel olarak 175 milyon TL - 250 milyon TL katı eklendi ve bu ciroda 

alıcı başına sağlanacak azami kredi limiti 1 milyon TL olarak tespit edildi. 

Tebliğde yapılan değişiklikle, basit usul dışındaki vergi mükellefleri tebliğle teminat 

sağlanacaklar kapsamından çıkarıldı. Buna yönelik risk değerlendirmesinin 

yapılabilmesi için işletmenin yurt içinde kurulu bulunması şartı getirildi. 

Düzenlenen sigorta sözleşmeleri için 17 olarak belirlenen prim tutarı üzerinden 

uygulanacak komisyon oranı da %17 olarak yeniden tespit edildi. 
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İnternetten yanıltıcı bilgi yaymaya 1 

yıldan 3 yıla kadar hapis 
AK Parti, kamuoyunda dezenformasyon kanunu olarak da bilinen, 

internette yalan haberi kasıtlı olarak üretme ve yayma eylemlerini suç 

olarak sayan kanun teklifini TBMM’ye sundu. 

 
Canan SAKARYA 

Teklif ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu 

ekleniyor. Ayrıca internet hnaber siteleri süreli yayın kapsamına alınarak, süreli 

yayınlara benzer şekilde beyanname verilmesi öngörülüyor. 

Ayrıca verilen teklifle internet medyasında resmi ilanların da yayınlanmasına imkan 

verecek şekilde Basın İlan Kanununda değişiklik yapılıyor. 

Teklifin 29’uncu maddesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 217’nci maddesine 217/A 

maddesi eklendi. Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma başlıklı madde 

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış 

güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını 

bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılır” şeklinde. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle 

veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bu cezalar yüzde 50 

oranında artırılacak. 
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Başarır: Türkiye Maarif Vakfı'na 500 

milyon TL daha fazla para 

aktarılmasının gerekçesi ne? 
CHP'li Başarır, Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı 

bütçesinden 1 milyar 389 bin TL aktarılması planlanırken 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyar 871 bin TL aktarıldığını belirterek, 

“Vakfın nereye, ne için, ne kadar para harcadığı kimse tarafından 

bilinmiyor. Ortada ne bir bilanço ne de bir açıklama var." dedi. 

 
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Kararı ille Türkiye Maarif 

Vakfı’na 1 milyar 871 milyon 857 bin TL aktarılmasını TBMM gündemine taşıdı. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru 

önergesi veren Başarır, şu görüşleri dile getirdi: 

“Bu vakıf yurt dışında da yeni okullar açmaya başladı. Bir nevi Milli Eğitim Bakanlığı 

ile de çatışıyor. Ancak vakfın nereye ne için ne kadar para harcadığı kimse tarafından 

bilinmiyor. Ortada ne bir bilanço ne de bir açıklama var. Söz konusu vakıf adeta bir 

kapalı kutu. Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri en kısa sürede halkımızın vergileriyle 

oluşturdukları bütçeyi nerde nasıl kullandıklarını şeffaf bir biçimde açıklamalıdır.” 

"500 milyon daha fazla aktarıldı"  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinden söz konuşa vakfa 1 milyar 389 milyon 

323 bin ödenek aktarılmasının planlandığını, ancak 5611 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı’yla 1 milyar 871 milyon 857 bin TL aktarıldığına dikkat çeken Başarır, “Yapılan 
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planlamaya göre yaklaşık 500 milyon TL fazla para Türkiye Maarif Vakfı’na 

aktarılmaktadır.” dedi. 

Başarır, Milli Eğitim Bakanı Özer’e şu soruları yöneltti: 

-Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bütçesinde öngörülen rakamdan yaklaşık 500 milyon 

TL daha fazla Türkiye Maarif Vakfı’na para aktarılmasının gerekçeleri nelerdir? 

-Ülkemizde eğitim öğretim gören çocuklarımız için ayrılan bütçeden, Türkiye Maarif 

Vakfı’na öngörülenden daha fazla kaynak artırıldığına göre 2022 yılı Milli Eğitim 

Bakanlığı bütçesinin arttırılması konusunda bir çalışma var mıdır? Varsa bu 

çalışmalar nelerdir? 

-Türkiye Maarif Vakfı, kuruduğu yıldan bu zamana kadar kuruluş amacı kapsamında 

yıllar itibarıyla hangi kalemlere ne kadar para harcamıştır? 

-Türkiye Maarif Vakfı’nın kaç ülkede toplam kaç okulu vardır? Bu okullardan kaçı 

FETÖ’ye ait iken Türkiye Maarif Vakfı tarafından alınmıştır? 

-FETÖ’ye ait olup Türkiye Maarif Vakfı tarafından alınamayan okul sayısı kaçtır? 

-Türkiye Maarif Vakfı’na ait okullarda toplam kaç öğrenci eğitim ve öğretim 

görmektedir? (ANKA) 
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Melih Gökçek’in başı dinozorlarla 

dertte! Milyonlarca TL böyle çürüdü 
Ankara Büyükşehir eski Başkanı Melih Gökçek’in “Guinness Rekorlar 

kitabına gireceğiz, yılda 10 milyon turist gelecek” diyerek yaptığı 

Ankapark, metal mezarlığı haline geldi. 

 
 

Ankapark’ın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaşın vergileriyle yapılan 

elektrik borcu yüzünden haciz gelen parkın tüm milyonluk oyuncakları çöp oldu. 

Parkın durumu dava sürecine takıldı. Sadece dinozor heykellerine 4.7 milyon, hiç 

kullanılmayan teleferik için 50 milyon, jet skilere 33 milyon ve plastik çiçeklere de 1.8 

milyon dolar verilmişti. 

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından görevden 

alınan Ankara Büyükşehir eski Başkanı Melih Gökçek’in “Guinness Rekorlar kitabına 

gireceğiz, yılda 10 milyon turist gelecek” diyerek yaptırdığı Ankapark, metal mezarlığı 

oldu. 

 

MİLYONLARCA LİRA BÖYLE ÇÜRÜDÜ 

 

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre,  Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB 

yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle parkı devralmak için işletmeciye 

dava açtı. Yargı süreci iki yıldır devam ederken, Ankara’nın göbeğinde israf anıtı 

haline gelen Ankapark’taki oyuncaklar da çürüdü. 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/dolar
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/lira
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/mansur-yavas
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/05/27/MEL%C4%B0H-GOKCEK-%C4%B0N-BAS%C4%B0-D%C4%B0NOZORLARLA-DERTTE-M%C4%B0LYONLARLACA-TL-BOYLE-CURUDU.jpg
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Dava nedeniyle halen işletmecinin sorumluluğunda olan Ankapark’ta bir yılda 50 

hırsızlık olayı yaşandı. İşletmeci şirketin de iflası kararlaştırıldı. Mahkeme 50 bin TL 

teminatla tedbir kararı aldı ancak işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini 

belirtmesine rağmen tedbir kararını kaldırmadı. 

ABB Kaymakamlığa devir için başvurdu ancak devir halen gerçekleşmedi. Kamu 

zararı her geçen gün, hem çürüme hem hırsızlık vakaları nedeniyle artıyor. ABB, 

hukuki mücadelesini sürdürerek parkı geri istiyor. Ankapark’ın belediyeye 

devredilmesinin ardından parkın geleceğine Ankaralılar arasında yapılacak anket ile 

karar verilecek. 
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Tarım Bakanlığı 300 bin ton şeker 

ithalatı için düğmeye bastı 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

27 Mayıs 2022 Cuma 

 

Dünya buğday krizini konuşurken şimdi de şeker krizi yaşanıyor. Hindistan şeker 

ihracatını 10 milyon ton ile sınırlandırdı. Rusya, şeker ihracatına yasak uygularken, 

Ukrayna şeker ihraç etmek istiyor ancak savaş nedeniyle ihraç edemiyor. Böyle bir 

ortamda Türkiye’nin şeker stoklarının yeni sezona yetişmeyeceği endişesi ile ithalat 

kapısı aralandı. Tarım ve Orman Bakanlığı kamuoyuna yaptığı açıklamada şekerde 

spekülatif fiyat artışını önlemek için imalatçılara ithalat izni verileceğini duyurdu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Şeker Dairesi’nin ortaklaşa yaptıkları 

açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği üzere, 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında, 

yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanması, planlı üretim modeli olan kotalar 

vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 

pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 

milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri 

üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Son üç pazarlama yılında yurt 

içine satılan A kotası şekeri (yurt içine satılabilen şeker miktarı) sırasıyla 2 milyon 455 

bin ton, 2 milyon 468 bin ton. 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu 

gözlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi 

amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat 

yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır.” 

Hedef 250-300 bin ton ithalat 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bu kapsamda 

250-300 bin ton civarında bir ithalat yapılması öngörülüyor. Bu ithalatın da Fas, 

Cezayir, Mısır gibi ülkelerden yapılması bekleniyor. İthalat fiyatı daha cazip görünse 

de ithal edilecek şeker bulunması konusunda endişeler var. Toptan şeker satıcıları ve 

imalatçılar şeker ithalatının kaçınılmaz hale geldiğini ve içerde 50 kiloluk şekerin 

toptan fiyatının 1200 liranın üzerine çıktığını belirterek, ithal şekerin bunun yarı 
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fiyatına getirilebileceğini iddia ediyor. Toptan şeker ticareti yapanlar ithalatın 

imalatçılara değil genele açılması gerektiğini, imalatçıların bir bölümünün çok küçük 

olduğunu isteseler de ithalat yapamayacağını ifade ediyor. 

 
Eline çantayı alan ithalat yaparsa kaos olur 

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, birkaç aydan beri ithalatını 

açılması gerektiğini, bu sezonu çıkarmak için yeterli şeker olmadığını ifade ettiklerini 

belirterek telefon görüşmemizde şu değerlendirmeyi yaptı: “ Türkiye’nin emniyet 

stoku da dahil 600 bin ton şekeri var. Bu da üç ayı zor çıkarır. Yeni sezon 15-20 Eylül 

gibi başladığı düşünülürse, 250-300 bin tonluk bir açık görülüyor. Bu nedenle ithalatın 

yapılması gerekiyor. Fiyatların çok daha fazla yükselmemesi adına bu önemli bir 

karar. Şu anda dışarıda şekerin tonu 550 dolar civarında. Bunun 200 dolar civarında 

da nakliye, lojistik ve benzeri masrafı var. Türkiye’ye maliyeti 750 dolara geliyor. 

Türkiye’de şekerin tonu 1200 dolar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde tabii ki 

ithalat bu anlamda daha uygun. Biz ithalat yapılsın dediğimizde içerde şekerin tonu 

450 dolar seviyesindeydi. Bundan sonra ithalatın yapılması gerekli. Ama nasıl olmalı? 

İthalat yetkisi herkese verilirse yani eline çantayı alan “ben şeker ithal ediyorum” diye 

bu işe girerse bir kaos olur. Bu nedenle Türk Şeker ve kooperatif fabrikalarına, 

üretenlere bu yetki verilebilir. Onlar getirebilirler. Geçmişte, 2016’da bunu yaşadık. O 

dönem ithalat özel sektöre bırakıldı ve tonu 400 dolar olan şeker, Türkiye 100 bin ton 

alacak diye piyasaya çıkınca bir anda şeker fiyatı 500 dolara çıktı. Aynı hata 

tekrarlanmamalı.” 

DİR kapsamında ithalat yapılıyor 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatın yapıldığını açıklanan yeni kararın iç 

piyasaya yönelik ithalat olduğunu anımsatan Akay: “ Şu anda dahilde işleme rejimi 

kapsamında ithalat zaten yapılıyor. İthalat yapalım diyoruz ama şeker bulunabilecek 

ülkede çok fazla yok şu anda Fas’ta biraz şeker var. Cezayir’de var. Mısır çok az 

veriyor. 1000 ton civarında. Rusya ihracatı yasakladı. Ukrayna’da var ama getirmek 
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çok zor ve fiyatı da ton başına 640 dolar. Hindistan ihracatı 10 milyon tonla 

sınırlandırdı.“ dedi. 

Birçok üründe olduğu gibi şekerpancarı üretiminde ve şeker üretim politikasındaki 

yanlışlar nedeniyle Türkiye şekerde sorun yaşıyor. 2001 yılında çıkarılan Şeker 

Yasası ile pancar üretimine getirilen kota, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve daha 

birçok yanlış uygulama sonucunda şeker ihraç eden Türkiye, şeker ithal eden ülke 

konumuna getirildi. Pancar üreticisi para kazanamadığı için üretimden uzaklaşırken 

tüketici şeker çok pahalı diye yakınıyor. Umarız ithalatın çözüm olmadığı üretimin 

artırılması için gerekli destekler sağlanır ve planlı bir üretim gerçekleştirilir. 
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Yüzde 14’ü nasıl okumalı? 

 
Alaattin AKTAŞ  

27 Mayıs 2022 Cuma 

 

✔ Faizin şu koşullarda bile sabit tutulması, kurdaki olası tırmanışlara karşı artık 

tümüyle başka araçların kullanılacağını gösteriyor. 

✔ Dünkü karar, seçimin ekonomik zorluklar daha da tırmanmadan bu yıl 

yapılma ihtimalinin giderek arttığının da bir işareti... 

Merkez Bankası’nın politika faizi değiştirilmedi; yüzde 14'le devam... Haziran 

toplantısına kadar bir değişiklik yapılmayacağına göre faiz altı ay boyunca bu 

düzeyde uygulanmış olacak.              

Demek ki yüzde 14’ün bir kerameti var!               

Yüzde 19 ve yüzde 14...                

Geçen yıl da yüzde 19 uzun süre uygulanmıştı, şimdi de yüzde 14 istikrarlı bir oran 

oldu. Belki istikrardan anladığımız aynı oranı uzun süre uygulamak. Enflasyon ve 

döviz faize uymuyormuş, ne gam! 

KARARIN ANLAMI NE? 

Merkez Bankası faizinin sabit tutulması ağır basan olasılıktı ama acaba bir artış 

olabilir mi, diye de düşünülüyordu. Ancak tercih, oranı değiştirmemekten yana 

kullanıldı.              

Politika faizinin değiştirilmemesi kararının altında sanki seçim takvimi yatıyor. Daha 

önce de dile getirdiğimiz görüşü koruyoruz. Dediğimiz şuydu:               

-Kur artışını ve bu artışın enflasyonu daha da tırmandırmasını önlemeye dönük 

adımlar, zaman kazandırıcı adımlar olur ve bu durumda seçimin öne alınması 

gerekmez. Bu adımlar faiz artışı olur (olabilirdi) ya da enflasyona endeksli borçlanma 

kağıdı çıkarılması olur. Birincisi yapılmadı, sırada belki ikinci seçenek 

vardır.                
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-İkinci olarak da şunu söylemiştik. Ne faiz artırılır, ne enflasyona endeksli kağıt 

çıkarılır, ekonomik durum daha da bozulmadan en kısa sürede yani sonbaharda 

seçime gidilir.    

Şimdi muhtemelen şu yapılacaktır: Dövizin önümüzdeki günlerdeki seyri izlenecek ve 

enflasyona endeksli kağıt çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecektir. Dünkü karar 

göstermiştir ki, ekonomik açıdan ne kadar tahribat yaratırsa yaratsın artık faize 

dokunulmayacak, başka formüller denenecek, başka icatlar çıkarılacaktır. Öyle 

görünüyor ki hedef şudur:             

“Seçime kadar idare edelim, yeter!” 

SİYASETÇİ İSTER DE İSTER! 

Siyasetçi Merkez Bankası’nın işine karışmak ister.              

Siyasetçi Merkez Bankası kaynaklarına bir şekilde ulaşmak ister.               

Siyasetçi seçimi kazanmak, koltuğunu korumak uğruna Merkez Bankası’nı kullanmak 

ister. 

Bu ne yalnızca geçmişte yaşanmıştır, ne de yalnızca bugünün sorunudur.                  

Bunların yaşanacağı bilindiği, görüldüğü içindir ki Merkez Bankası oluşturulurken ismi 

Cumhuriyet Merkez Bankası olarak öngörülmüş, daha sonra uluslararası alanda bu 

merkez bankasının hangi ülkenin bankası olduğunun kolay anlaşılması için adının 

başına Türkiye sözcüğü getirilmiştir. (Mahfi Eğilmez Hocam bu ayrıntıyı 20 Mayıs 

2022 tarihinde bloğunda detaylı olarak anlattı.)             

Yani Merkez Bankası bağımsız bir kurum olarak öngörülmüş ve o şekilde 

oluşturulmuştur.              

Türkiye’de geçmişte kimi Merkez Bankası Başkanları öyle duruş sergilemiş ve (ne 

yazık ki) öyle başbakanlar olmuştur ki, Merkez Bankası Başkanı’nın kafasına kül 

tablası fırlatan başbakan da görülmüştür.                 

“Laf dinlemediği” için görevden alınanlar da olmuştur.              

Faizi artırdığı için koltuğunu kaybedenler de...              

Ama diğer yandan TCMB’nin açılımını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi 

görüp ona göre icraat yapanlar da eksik değildir. 
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YA O İFADEYİ KALDIRIN YA GEREĞİNİ YAPIN! 

Enflasyon yüzde 70, bu ay sonundaki oran muhtemelen yüzde 75’i de aşacak. 

Merkez Bankası’nın dünkü PPK toplantısından sonraki gerekçelerine bakıyorsunuz, 

sanki enflasyonun buralara gelmesinin sorumlusu tümüyle başkaları... 

Yok uluslararası fiyatlar, yok arz kısıtlamaları falan filan...       

Geçen ay da bel bağlanmıştı, şu savaş bitse, enflasyon düşecek de, Putin 

yanaşmıyor ki bir türlü! Gerçi savaşan o iki ülkenin enflasyonu bile bizimkinden çok 

çok düşük ya, neyse...                 

PPK açıklama metnini okuduktan sonra Merkez Bankası sayfasındaki bir ifade 

gözümüze çarptı. Biliyorduk orada ne yazdığını da, bir kere daha çarptı 

işte...                 

Merkez Bankası’nın web sayfasının en üstünde, Banka isminin yanında şu 

yazıyor:                

“Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.”                

“Fiyat istikrarı” da dikkat çeksin diye koyu renk yazılmış.         

Peki fiyat istikrarı ne demekmiş, onu da Merkez Bankası’nın tanımından 

öğreniyoruz:              

“Fiyat istikrarı para politikasının uzun dönemli temel amaçları olan büyüme ve 

istihdama yönelik ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak 

ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.”             

Tanımı öğrendik, güzel... Peki Türkiye’deki durum neymiş:       

“Türkiye’de Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. 

Fiyatların istikrarlı olması; fiyatların hiç değişmemesi değil, genel seviyesindeki 

uzun süren artış (enflasyon) veya düşüş (deflasyon) eğiliminin önlenmesi 

anlamına gelir. Bu sayede, Türk lirasının satın alım gücü, dolayısıyla bir para 

birimi olarak güvenilirliği korunur.” Bütün bunları okuduktan sonra aklımıza birkaç 

soru geldi:                

- Madem amacınız fiyat istikrarını sağlamak, peki sağlayabiliyor musunuz?                

-Sağlayamıyorsanız, ki sağlayamıyorsunuz, hata (şimdilik) Ankara Ulus’ta bulunan 

başkanlık binasının önünden geçen otobüsün şoföründe mi?             

- Sizin şu duruma gelinmesinden dolayı hiç mi sorumluluğunuz yok? Hiç rahatsız 

olmuyor musunuz? 
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“Web sayfamıza bunları yazmışız ama yazdıklarımızın gereğini yerine 

getiremiyoruz” diye düşündüğünüz oluyor mu?               

- Adınızın niye Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil de, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası olduğunu arada bir de olsa aklınıza getirip bu ayrıntının gereğine 

uygun hareket etmemekten ötürü rahatsızlık duyuyor musunuz?                 

-PPK açıklamalarına bir dönem “Faiz enflasyonun altında kalmayacak”, daha 

sonra “Faiz çekirdek enflasyonun altında kalmayacak” yazıp ardından enflasyon 

yüzde 70’i bulmuşken faizi yüzde 14’te tutmayı bir çelişki olarak görüyor musunuz?  

- PPK açıklamalarına hala yıllık enflasyon hedefi olarak artık aylık gerçekleşme için 

bile düşük sayılan yüzde 5’i yazmaktan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 
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Bencilleştiren yapı ve sonrası 

 
Ferit Barış PARLAK  

27 Mayıs 2022 Cuma 

 

İhtiyaçları kıt kaynaklarla karşılamanın ve refaha ulaşmanın yollarını araştırır/geliştirir 

ekonomi bilimi… 

İhtiyaçları karşılayacak mal/hizmetin üretimi ise insanların görevi… 

*** 

İnsanlar mı? 

Bir bölümü; 

Kendi refahını düşünerek üretir… 

Bir bölümü; 

Aidiyet duyduğu azınlık topluluk/toplulukların da refahını düşünerek üretir… 

Kalan bölümü ise; 

Tüm insanlığın refahını düşünerek üretir… 

*** 

Bencillerin ve/veya aidiyet duyduğu azınlık toplulukların da refahını düşünerek 

üretenlerin “çoğunluk” olduğu toplumların… 

Kendine yeterlilikten dahi uzaklaşması, yüksek olasılıktır… 

*** 

Tüm insanlığa sorumluluk duyanların ve herkesi düşünerek üretenlerin 

“çoğunluk”olduğu toplumların… 
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Ekonomik olarak kalkınıp, refahı yakalaması çok çok daha yüksek olasılıktır… 

VELHASIL  

Refah istiyorsa bir toplum… 

Siyaseti; 

Eğitimi; 

Çalışma hayatını; 

Sosyo/kültürel yapıyı “verimlilik” ve “bilim” temelli dizayn etmeli… 

Kamplaştıran, ayrıştıran, bazılarını ayrıcalıklı kılan siyasi yapıyı; 

Güven/yetenek kaybettiren, kaygılandıran, verimsizleştiren eğitim ve çalışma 

hayatını; 

Sonuçta “bencilleştiren” kültürel/sosyal/siyasal yapıyı reddetmeli… 
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Gıda krizi yaşanacak mı buğdayımız 

yeterli mi 

Mesele siyaset davası değil ekmek davası deriz ya, ben de o hesap. Bugün siyasi 

kulisleri değil, ekmeğimizi yazacağım. Gerçi artık tarım konusu seçimlerin kaderini 

etkileyen stratejik bir konu haline geldi. Ama ben siyasi boyutuyla değil, tamamen 

olması gerektiği yönüyle ele alacağım. Tabii ki tarım uzmanlığına 

soyunmayacağım.Sadece Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile yaptığım 

söyleşiyi paylaşacağım. 

Vahit Kirişci tarım profesörü. Yıllarca Meclis’te tarım komisyonu başkanlığı yaptı. 

Türkiye’de bu işi en iyi bilenlerden birisi. 

Şimdi Türk tarımının geleceğini planlıyor. 

 

GIDA KRİZİ BEKLEMİYOR 

Tarım Bakanı Kirişci’ye ilk olarak, dünyayı büyük bir gıda krizinin beklediği yönündeki 

haberleri sordum. 

“Bunu gerçekçi bulmuyorum, yani spekülatif olduğunu düşünüyorum. Dış mihrak 

tanımlaması benim tarzım değil ama iyi niyetli görmüyorum. Hasat dönemine 

girmemiş olsa idik belki söylenebilirdi ama kuzey yarımkürede hasat başlamış iken, 

hasadı yapılan bir ürünle ilgili ‘3 aylık stok kaldı’ demenin ne kadar anlamsız 
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olduğunu herkesin bilmesini isterim. Şimdi hasat başlamış, mevcut stoklara yeni 

eklemeler yapılırken, ‘3 ay sonra gıda krizi yaşanacak’ demek çok iyi niyetli bir 

yaklaşım değil. Rusya-Ukrayna Savaşı denilecek olsa dahi Rusya’ya uygulanan 

ambargoda hububat ürünleri başta olmak üzere gıda ve gübre ambargo kapsamında 

değil. Rusya istediği zaman bu ürünleri piyasaya sunabilir” dedi. 

Bilen konuşuyor. 

ECONOMİST’İN KURUKAFALARI 

The Economist dergisi buğday başaklarını kurukafa şeklinde kapak yaptı. Dergi 

pandemiden önce de pandemi konusunu kapak yaptığı ve isabet ettirdiği için bu 

haberi de çok konuşuldu. Tarım Bakanı’na Economist’in kapağını sordum. 

“Ben art niyetli bir bakış ve piyasayı speküle etmeye yönelik bir tarz olarak 

görüyorum. Batılılar işlerini çok iyi biliyorlar. Derslerine iyi çalışıyorlar. Bir anda 

toplumda büyük bir panik havası meydana getirmeye çalışıyorlar. Gıda krizine dikkat 

çekiliyor olması, tarım sektörünün gündeme taşınması benim hoşuma gidiyor ama 

acaba biz dünyayı nasıl yönlendirebiliriz diye bir gayretin içerisindeler” diye karşılık 

verdi. 

EKRANLARDAKİ TARTIŞMALARI NASIL BULUYOR 

Bu kez iğneyi kendimize batırmayı tercih ettim. Gıda krizi üzerinden de olsa tarım 

konusu ekranlarda tartışılıyor. Peki bu işin profesörü olan Tarım Bakanı Kirişci bu 

tartışmaları nasıl buluyor? 

İşte yanıtı: “Bizim tarım ve gıda alanında entelektüel eksikliğimiz var. Ayrıca 

entelektüellerimizin de tarım konusunda eksikliği var. O nedenle TV’lerdeki 

tartışmalarda seviyeyi çok sığ buluyorum. Daha çok birkaç kişi var. Onlar da tabir 

yerindeyse işi biliyormuş gibi duruyor. Fakat işin şov kısmı öne çıkıyor. Ben isterdim 

ki o insanlar da bir katkıda bulunsunlar. Sektöre, ülkeye bir katkıda bulunsunlar. Ben 

şahsen onları göremiyorum. Topu başkasına atan birisi değilim, bunda bizim 

camiamızın da büyük eksikliği var. Batı’da konular artık ihtisaslaşmış. Bir tarım 

alanında, savunma alanında, çevre alanında, ekonomide. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 

Artık alt ihtisaslaşmalar var. O nedenle ben isterim ki medyada bu konularda 

ihtisaslaşmış olan kişiler yer alsın. Bizim buradaki en büyük eksiğimiz artık 

bakanlıklarda ‘Think Tank’ların olması gerekiyor.” 

Açıklamalarından da anlaşılacağı gibi Kirişci, Tarım Bakanlığı’nda bir ‘Think 

Tank’ kuruyor. 

KURBANLIK SIKINTISI 

Gördüğünüz gibi Tarım Bakanı ile bir araya gelince Kurban Bayramı’nı da 

unutmadım. ‘Kurbanlıklar konusunda bir sıkıntı olacak mı?’ diye sordum: “Bizim şu 
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anda hayvan varlıklarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Küçükbaşta da yok, 

büyükbaşta da yok. Bu yıl şöyle bir durum da var; kurdan kaynaklı olarak 

vatandaşımız hayır kurumları aracılığıyla yurtdışında, işte hayır yapmak amacıyla 

kurban kesmeye daha meyyal olabilir diyoruz. Kurban Bayramı’nda ne büyükbaşta ne 

de küçükbaşta bir problem olacağını düşünmüyoruz. Bunu sektörle de bir araya 

geldiğimiz toplantılarda da bir kez daha teyit ettik.” 

AYÇİÇEĞİ, UN VE ŞEKER 

Ayçiçek yağında, unda, şekerde kimi zaman panik havası yaşandı. Bunu ekranlarda 

çok tartıştık. Tarım Bakanı Kirişci’ye, ‘Önümüzdeki günlerde benzer sorunlar 

yaşanacak mı?’ diye sordum. 

Öncelikle, “Bu ülkenin üreticisi pandemiye rağmen ahırına, kümesine, tarlasına, 

bağına, bahçesine gitmeye devam etti. Bizim insanımızın üretmeyi bir kutsal vazife 

olarak gören bir anlayışı var. O nedenle bizim bu üreticiye müteşekkir olmamız 

gerekiyor” dedi. Ardından soruma yanıt verdi: “Her şartta üretime devam ediyor 

olmamızdan dolayı 2021 yılını küçülen değil, pozitif büyümeyle kapatan bir ülke 

olduk. Biz kendimiz doyduğumuz gibi başkalarını da doyurmaya gayret gösterdik. 

Paniğe neden olacak hiçbir şey yoktur. Stoklarımız ve üretimimiz tüketimimizin çok 

üstünde bir yerde gerçekleşmektedir.”  

BUĞDAY SIKINTISI BEKLİYOR MU 

Sona bıraktım ama asıl soruna şimdi geldik. Peki Türkiye’yi bir buğday sıkıntısı 

bekliyor mu? Tarım Bakanı Vahit Kirişci çok net konuştu: “Bizim buğday sorunumuz 

yok. Şu anda buğday hasadı başladı. Hasadın olmadığı dönemde olmayan krizin 

hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamlı mı? Kriz çıkacak demek abesle 

iştigaldir. Bizim şu anda öyle bir problemimiz yok. Bizim geçen yıla göre fazlamız var. 

İkincisi, ihracat yasağı getirdik. İçeriden alanlar vardı, onlara da yasak getirdik. Bizim 

kendi ihtiyacımızı yeteri kadar karşılayabildiğimiz bir yıl oldu bu sene.” 

TARIMDA KALICI DÜZENLEMELER 

Tarım Bakanı Vahit Kirişci ile sadece günceli konuşmadım. Türk tarımının geleceğine 

dair kafasında neler yatıyor onları da öğrenmeye çalıştım. 

Türk tarımın geleceğine dönük kalıcı düzenlemelerin üzerinde çalışıyor. Tarım 

ürünlerinin nükleer silah kadar stratejik olduğu bir dönemde ekilip dikilmeyen tarım 

arazileri var. Tarım Bakanı Kirişci, onlarla ilgili devrim niteliğinde bir düzenleme 

üzerinde çalışıyor. 

Ben sadece bir ipucu verip asıl açıklamayı Tarım Bakanı’na bırakayım. 
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Esfender KORKMAZ 

Devleti dışlamanın maliyetini 

çekiyoruz 

27 Mayıs 2022 Cuma 

Küreselleşme ile birlikte, piyasa ekonomisine dayanan gelişmekte olan ülkeler 

gelişmiş ülkelerle aynı şablonu uyguladı. Bu nedenle bu ülkelerde devlet dışlandı, 

piyasa spekülatif ve kırılgan bir yapı kazandı.   

Gerçekte ise, devlet piyasa ekonomisindeki başarısızlıkları telafi eder. Aksak rekabet 

şartlarını düzeltir. Ülke kalkınmasında etkili olan eğitim, sağlık ve çevre gibi sosyal 

faydası yüksek olan hizmetleri yapar veya organize eder. 

Türkiye 1933 sonrası devletçilik uygulaması ile birinci beş yıllık sanayi planlaması 

yaptı ve sonradan özelleştirme kapsamında özelleştirilen kamu yatırımlarını o 

dönemde yaptı. Limanları ve demiryollarını devletleştirdi. 

1963 planlı dönemde karma ekonomi uygulaması ile imalat sanayii gelişti. 

Pratikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayırımı; fert başına düşen GSYH ayırt edilir. 

Ancak Tek başına GSYH yeterli değildir. Söz gelimi Katar ve Suudi Arabistan'da 

petrol gelirleri nedeni ile fert başına GSYH yüksektir. Ama bu ülkeler kalkınmış 

ülkeler değildir. Bu nedenle kalkınma kriteri olarak sanayileşmeyi de eklemek 

gerekir.  

Günümüzde sosyal ve insani gelişme de gelişmiş ülke kriteridir. Hatta Eğitim ve 

sağlık düzeyini de içeren İnsani Gelişme Endeksi bu günkü gelişmiş ülke kriterleri 

içinde ön plana geçmiştir. Sosyal ve insani gelişme, piyasa ekonomisini kısmen 

ilgilendirir. Devlet müdahalesi ile gerçekleşir. 

Bugünkü gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme ve gelişme şansları daha 

yüksektir. Zira teknolojik gelişme için asırlar geçmesi gerekmez. Örnekleri vardır. 

Global ekonomi içinde bilgi alış-verişi daha kolaydır. 
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Bu imkanlara karşılık bazı şartlar ağırlaşmıştır. Sanayileşme sürecinde köyden 

sanayiye ucuz emek transferi yolları kapalıdır. Zira nüfus zaten şehirlerdedir. Çin bu 

alanda istisna olmuştur. Ancak bu gün Çin'de de ücretler artmıştır. 

Türkiye'de 85 milyon nüfusun 5 milyonu kırsal kesimde kalmıştır. Köyden gelenlerin 

bir kısmı şehirlerde işsiz gettolar oluşturmuştur. Bunlar Türkiye'de siyasi popülizme 

mecburen evet demişlerdir. 

Gelişmekte olan ülkeler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Keynesgil politikalar 

uygulayarak 1970 yılına kadar hızlı bir büyüme sağladılar. Ancak 1970 sonrasında 

Petrol krizi, Keynesgil politikaların popülizme dönüşmesi ile gelen yüksek enflasyon, 

dış borç sorunu yaşamaya başladılar. 

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunlarının çözümü için, 1970 Washington 

Konsensüsü kabul edildi. ABD ve diğer G-8 ülkeleri tarafından kabul edilen bu 

konsensüs Neo-liberal politikaları öneriyordu. Bu politikalar, serbest piyasayı, 

Ticaretin liberalleşmesini, devletin ekonomi içindeki payının azaltılmasını 

öngörüyordu. 

Bu konsensüse uymayan Güney Kore bugün  kalkınmış bir ülkedir. Çünkü Güney 

Kore kendi ülkesine göre kalkınma politikaları uyguladı. 

Türkiye ise kraldan çok kralcı oldu. 1980 sonrası Özal tarafından ve 24 ocak kararları 

ile uygulanan liberal politikalar o günde bu günde başarısız oldu. 

Özellikle 2018 sonrası mülkiyet haklarında sorun yaşanması, 2018 sonrası ekonomik 

istikrar sorunu için temel belirleyici oldu. 

Gerçekte, kalkınma politikalarında bir şablon uygulamak doğru değildir. Zira her 

ülkenin içinde bulunduğu iktisadi konjonktür farklıdır. Her ülkenin iç dinamikleri 

farklıdır. Demokrasi kültürü farklıdır. Din anlayışı farklıdır. Devlet yapısı farklıdır. 

Öte yandan Hangi ülke olursa olsun devletin kurumsal olmadığı bir ülkenin kalkınma 

şansı yoktur. Toplumda ve siyasette yozlaşma, yolsuzluk ve popülizm kalkınmayı 

engeller. 

Bütün bu nedenlerle Gelişmekte olan ülkelerde; 

* BİR… Devletin piyasaya müdahale etmesi, gelir dağılımını düzeltici önlemler 

alması, istihdam yaratması; 

* İKİ … Halkın demokrasi talep etmesi gerekiyor. 
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İbrahim Kahveci 

Enron’dan kaçış... 

5 Mayıs 25 Mayıs arasında dolar 14,70 liradan 16,40’a geldi. Sadece 20 günde 

yükseliş oranı %11,5... 

Bildiğiniz gibi Kur Korumalı Mevduat (KKM) dedikleri muhteşem buluş doların 

yükselmemesi üzerine kurulmuştu. Yıllık yüzde 17.0; 3 aylık %4,25 ve aylık yaklaşık 

%1,4 faize dayalı bir sistem. Bunun üstü bir dolar yükselişi farkını Hazine ve Merkez 

Bankası ödüyor. 

Dolardaki son 1 aylık net artışı KKM faizini düşünce kabaca %10 kabul edelim. KKM 

hesaplarında 850 milyar lira olduğuna göre yaklaşık 85 milyar lira bir maliyeti 

yüklendik diyebiliriz. Eğer dolar bundan sonra aylık yüzde 1,4 oranının altında kalırsa 

bu fatura azalır; yoksa hepimize geçmiş olsun. 

Bu akışla giderse bu yılı 500 milyar liralık bir KKM ödemesi ile kapatabiliriz. Hazine 

ve Merkez Bankası bu parayı bulmak durumunda. Yoksa da para basar ve enflasyon 

%200-500 gibi bir şeylere gider... 

*** 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Merkezi Yönetim Bütçesinde ilk 4 ayda 

faiz ödemesine 104 milyar lira gitmiş (Güya yıllık hedef 240 milyar TL) 

Lakin bu faiz ödemesinde KKM hesaplarına sadece Hazine’den iki ayda ödenen 16,3 

milyar lira gösterilmiyor. Bu özel bir ödeme olmuş... Bakın şöyle ifade edeyim: 

Merkezi yönetim faiz ödemesi uzun yıllar 50 milyar lirada kalmıştı. Lakin bu rakam 

2020 yılında 133 milyar ve 2021 yılında da 181 milyar liraya ulaşmıştı. 

Şimdi bir başka hikaye daha anlatacağım: 2017 yılı Nisan ayında Başkanlık 

Sistemi’ne girerken Merkezi Yönetim toplam borç stoku 795 milyar liraydı; 

Nisan 2018: 921 milyar liraya 

Nisan 2019: 1 trilyon 221 milyar liraya 
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Nisan 2020: 1 trilyon 576 milyar liraya 

Nisan 2021: 1 trilyon 950 milyar liraya 

Nisan 2022: 3 trilyon 125 milyar liraya ulaştı. 

Sadece son 1 yılda borç stokumuz %60 artış gösterdi. Şimdilik borçlanıyoruz ama 

zamanla bu borçlanmanın faizlerini de biz ödeyeceğiz. 

Durum hiç iç açıcı değil. 

ASIL HİKAYE 

Enron batmadan önce ABD’nin en büyük ilk 7 şirketinden biriydi. Hisse fiyatı bir anda 

80 dolardan 1 dolara düştü ve şirket iflas etti. 

Yine Enron batmadan kısa süre önce muhteşem balolar düzenliyordu. Bu 

balolarda şirketin başarı hikayeleri anlatılıyor ve büyük gelecek hayalleri 

kuruluyordu. 

Ama o da ne? Tam bu sırada Enron yöneticileri ve büyük hissedarlar 

meğerse yüksek fiyattan hisselerini satıp tabiri caiz ise Enron›dan kaçıyorlardı. 

Küçük hissedarlar ve çalışanların battığı şirkette yöneticiler ise müthiş bir sefa 

içindeydi. Özel uçaklar, özel yatlar, özel konaklama yerleri... ne ararsanız vardı. 

Gösteriş bir itibar sağlıyordu. 

Bu sayede kredi notları batma aşamasında dahi en yüksek seviyelerdeydi. Hatta 

siyasi nüfuzlarını kullanarak adeta batışlarını da gizlemişlerdi. Bağımsız denetim 

firması da bu batışın içinde yer almış ve küçük hissedarları doğru bilgilendirmemişti. 

Nitekim Arthur Andersen’de Enron sonrası kepenkleri indirmek zorunda kaldı. 

Enron batışı aslında bir ders niteliğindedir. Enron hikayesi içi çürüyen şirketin 

dışının nasıl parlatıldığını anlatır. Bu tür batışlar içerden yaşanır ama dışarıya 

gösterişin en alası sunulur. O nedenle bir anda batış ile sonuçlanan acı gerçekler 

ortaya çıktığında herkes şok olur ve bir daha toparlanma imkanı da olamaz. 

TÜRKİYE GERÇEĞİ 

Bugün ülkemizin yaşadığı durumu 3 aşamada ifade ediyorum. 

1- Ekonomik Krizler: Bu kriz 2018-19 yılında yaşanmış ve pandemi dışında 

tuttuğumuzda özellikle 2021 yılında aşılmıştır. 
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2- Ekonomik Buhran: Türkiye uzun süreli bir ekonomik buhran yaşıyor. 2014 yılında 

işsizlik, 2015 yılında da yatırımların durması ile ekonomik buhrana girmiş bir ülkeyiz. 

Kriz geçmiş olsa bile buhran hala devam ediyor. Yüksek işsizlik, bozulan gelir 

dağılımı ve artan fakirlik ile bu buhran epey daha sürecek durumdadır. 

3- Yapısal Çöküş: En ama en fazla korktuğum durum. Kurumların ve kuralların 

işlemeyişi, bilimin hor görülmesi ve cahilliğin zirvesi gibi sayamayacağım bir çok 

unsur yaşıyoruz. Yapısal çöküş içinde görüntüde büyük başarılar yakalanmış gibi 

sunumlar olabilir; tıpkı dopingli sporcu gibi. Yapısal çöküşün en önemli özelliği 

içeriden çöküştür. 

Enron çöküşü elbette bir şirket olarak iflas etti. Ülkeler bu şekilde iflas etmezler ama 

çok uzun yıllar bu çöküşün yükünü de kaldıramazlar. 

Çöküş nasıl sefa içinde yaşanırsa kurtarılış reçeteleri de benzer şekilde tersine 

acıdır. Mesela yapısal çöküşte herkes üniversiteli yapılır ve sınavlar bile 

kolaylaştırılır... Kurtarılış reçetesinde ise ülke ihtiyacına yönelik belirli sayıda kişi 

ancak üniversite okur ve sınavlar da oldukça zordur. 

Bilmem anlatabildim mi? KARAR Sizindir. 
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Barış Pehlivan 

  

Kim öldürülecekti? 
27 Mayıs 2022 Cuma 

Uçaktan indi, tam seçim otobüsüne binerken ateş edildi. Kurşun CHP liderini sıyırdı, 

hemen arkasındaki İstanbul Belediye Başkanı’nın kardeşini yaraladı. Seçime günler 

kala Türkiye’de bir siyasi lider öldürülmek istendi. 

Bundan tam 45 yıl önce yaşandı bu. Yine bir mayıs ayıydı. CHP Genel 

Başkanı Bülent Ecevit 1977 seçimleri öncesi açık bir suikasttan kıl payı kurtuldu. O 

ki miting meydanlarında “Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldikten sonra bir daha 

katiller hükümetçe korunmayacak. Kontrgerilladan hesap soracağız” diyordu.  

Aradan 11 yıl geçti. Başbakan Turgut Özal parti kongresi sırasında öldürülmek 

istendi. Suikastçı Kartal Demirağ kontrgerillanın tetikçisi olduğunu ve nasıl eğitildiğini 

yıllar sonra itiraf edecekti:  

“Türkiye’nin belirli yerlerinde kamplar vardı. Ama onlar gizliydi. Emekli ordu 

mensupları eğitiyordu gençleri…”  

İsimleri kapatıp denilene bakarsan, dün gibi bugün. Tetikteki parmağın sahibi 

değişiyor da silah sahibinin amacı değişmiyor.  

Zor bir yazı bu. Duyduklarımı süzerek, harfleri seçerek yazmalıyım.  

Üzerinde ısrarla durulması gereken soru şu: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 

SADAT binasının önüne götüren neydi?  

Öyle ya CHP kurmayları bile liderlerini Ankara’ya uğurlayacağını sanıyordu. 

Birden “Otobüse binip, SADAT’a gidiyoruz” sözünü duydular.   

Biliyorum, Kılıçdaroğlu’na SADAT konusunda dosyalar geliyordu. Ama onu ani 

şekilde harekete geçiren bir bilgi olmalıydı... Vardı!  
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KILIÇDAROĞLU’NA SUİKAST İSTİHBARATI   

Yakın zaman önce güvenlik bürokrasisinden çok üst düzey bir isim Kemal 

Kılıçdaroğlu’na bilgi aktardı. “Kanundışına çıkacaklar” sözü çıktı ağızdan. 

Planlananları içine sindiremeyen, “sağcı” diye bilinen yurtsever bir isimdi o bürokrat.  

Sadece seçim güvenliğinin tehlikede olması değildi “kanundışı”. Başta Kılıçdaroğlu 

olmak üzere siyasilere suikast girişimi bekleniyordu. Uyuyan hücrelerin böylesi bir 

denemesinin Türkiye’deki olası etkisinin ne olacağı belliydi. Gerilim stratejisi kaosla 

sonuçlanacak, onun alternatifi de “sert güçlü devlet” olacaktı. Haziran - Kasım 2015 

arası buna örnekti.  

Kılıçdaroğlu işte bu istihbaratı alınca harekete geçmeye karar verdi. Kimsenin 

bilmemesi de bu tehlikenin büyüklüğünün bir parçasıydı. “Ya gideceğimi haber alan 

birileri orada silah patlatırsa” diye düşündü. Bu nedenle çok az insanı haberdar etti 

SADAT baskınından. Gitti orada, hem talimat bekleyenlere hem de 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:  

“Siyasi cinayetler, demiştim. Karanlık odaklar var, demiştim. Hangi maşalar 

kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü 

kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil. Öyle heveslere 

girişme.”  

Aldığı istihbarat karşısındaki tavrı ise şu sözlerde gizliydi:  

“Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, biz Kuvayı Milliyeciyiz, biz SADAT’çılardan korkacak 

kişiler değiliz.”  

Kılıçdaroğlu’nun SADAT baskını çok karanlık bir planı önledi gibi görünüyor. Kime 

sorsan “Alakam yok” diyor. Şimdilik…  
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27 Mayıs 2022, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Uluslararası siyasette kullanılanlar 
 

Uluslararası ilişkilerde terörizmin etkisi ne yazık ki hiç eksik olmuyor. Şu anda 

biliyoruz ki Türkiye'nin vetosu yüzünden İsveç ve Finlandiya NATO'ya giremiyor. 

Oysa NATO'ya girseler de çok bir şey değişmez. Çünkü NATO'ya girmelerinden en 

fazla rahatsız olan 

Rusya'da bile bürolarıyla ve yöneticileriyle PKK var. 

 

SAVAŞ ÇIKARMAYAN BAŞKAN 

Aslında devletler arası ilişkilerde terör örgütlerinin kullanılması "kırmızı çizgi" olmalı. 

Ama "vekâlet savaşı" denilen şey, terörün ta kendisi. Örneğin, Amerika vekâlet 

savaşında dünyada en usta ülkedir. Buna rağmen Trump döneminde vekâlet 

savaşlarına son verilmişti. Sadece vekâlet savaşı değil, Amerika doğrudan savaştan 

kaçınıp bölgelerden askerlerini çekmeye başlamıştı. 

 

Seçime girmesine rağmen savaş çıkarmayan bir başkan olarak Trump tarihe geçti. 

 

YUNANİSTAN KIŞKIRTILIYOR 

Şimdi Biden geldiği için Demokratlar yine Amerika'yı vekâlet savaşlarına soktular. 

Ama bu defa terör örgütlerinin yanında küçük ve orta boy devletleri de kullanmaya 

başladılar. 

 

Örneğin, Yunanistan, Türkiye'ye karşı inanılmaz şekilde kışkırtılıyor. Ege adaları 

tamamen silahlandırılıyor. Gerçi geçmişte de bunları hiç yaşamamış değiliz. Hatta 

Yunanistan bir zamanlar Ankara'ya kadar geldi. Sonra da tekmeyi yiyip cehenneme 

kadar gitti. 

 

TARİHTEN ÇOK DERS ALDIK 

Uluslararası politikanın esası hafıza zayıflığıdır. Diplomasi, önceden yapılan 

yanlışların sonuçlarını hatırlamaz. Ancak biz tarihten çok ders aldık. Bu nedenle dış 

politikada asla büyük hata yapmayız. Hata yapanlara da acırız. 

  

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/isvec
https://www.sabah.com.tr/haberleri/finlandiya
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rusya
https://www.sabah.com.tr/haberleri/yunanistan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ege
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ankara
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Yabancı bankalar bu inatlaşmaya minnettar 

Türkiye’de ekonomi bilimi ile inatlaşma yüzünden ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. 

Elbette tek neden bu değil ama krizin giderek ağırlaşmasının, Türk lirasının hızlı bir 

biçimde aşırı değer kaybetmesinin, buna bağlı olarak yurt içinde başta enerji olmak 

üzere tüm hammadde ve üretim maliyetlerinin artmasının, bunun kaçınılmaz olarak 

fiyatlara yansımasının, artan hayat pahalılığının, dünya şampiyonluğuna koşan 

enflasyonun ve halkın ciddi biçimde fakirleşmesinin en önemli nedeni bu inatlaşma. 

Peki bu inatlaşmadan tüm ülke özellikle de sabit gelirli kesim etkilenir, dar gelirli 

vatandaşlar açlık sınırının altına düşerken kazanan kimse yok mu? 

Elbette var. 

Ortada çok kaybeden var ise en azından bir veya birkaç kazanan olur. 

Peki bizdeki inatlaşmada kazanan kim! 

En çok kazananlar, çok açık biçimde bankalar. 

Kazançta onu takip edenler ise parası olanlar. 

Hiçbir bilimsel temeli olmayan faiz inatlaşmasının Türk lirasının aşırı hızlı değer 

kaybına neden olduğu, ekonomik bir gerçek olarak ortaya çıktığı ve ekonomiyi tam 

olarak çökertme aşamasına geldiği anlaşılınca, inatlaşmadan vazgeçmek yerine, 

ekonomiye karşı hile yolu tercih edildi. 

Faizleri açıkça arttırmak yerine gizlice arttırma yolu seçildi. 

Kur korumalı mevduat diye görülmedik bir yola başvuruldu. 

Faiz sözde düşük olacak ama mevduat sahibinin TL’den kaçıp dövize yönelmesini 

engellemek için paranın bankada tutulduğu dönem kur ne kadar arttı ise aradaki fark 

Hazine tarafından, yani sizin ve benim cebimden ödenecekti. 

Bankada parası olan adına faiz denmeyen bir faizi alacak ancak faizi banka değil, 

bizler ödeyecektik. 
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Muta nikahı nasıl bir kandırmaca ise, bu da öyle bir kandırmaca idi. 

Bundan kârlı çıkan ise bankalar oldu. 

İki türlü kârlı çıktılar. 

Birincisi Merkez Bankası’ndan yüzde 14 faizle aldıkları parayı, Hazine’ye yüzde 30’u 

aşan faizlerle geri sattılar ve yüzde 30’u aşan faizle sattıkları parayı yüzde 14’le 

tekrar geri alıp, tekrar satmaya devam ettiler. 

İkincisi sanayiciye kullandırdıkları ticari, vatandaşa kullandırdıkları tüketici 

kredilerinde yüzde 30’u aşan faizleri uygularken, topladıkları paraya en fazla yüzde 

20 faiz verdiler. Bankadaki mevduat sahibinin aradaki en az 10 puanlık farkını Hazine 

yani siz ben kapadık. 

Tüm bir millet olarak, bankalara ve bankada yüksek miktarda parası olanlara çalıştık. 

Bu arada kur korumalı mevduatta aradaki fark daha da yıkıcı hale gelmesin diye 

Merkez Bankası’nda ne kadar döviz var ise sattık, borçlandığımız dövizleri sattık, 

hatta iddia o ki Türkiye’nin 100 yıllık altın birikimini bile elden çıkarmaya başladık. 

Ve “Artık bundan daha değersiz olmaz” denilen Türk lirası “Bundan daha değersiz” 

olabileceğini göstermeye başladı. 

Şimdi ortalıkta sanki ekonomi yolundaymış gibi bir manzara var ya hani bazılarının 

övünerek yazıp anlattığı. 

O manzaranın nedeni bankalarda parası olan şanslı bir azınlığın kur korumalı 

mevduat vasıtasıyla sizin benim cebimden aldığının bir bölümüdür. 

Harcadıkları sizin benim paramdır. 

Ve tabii büyük bölümü yabancılara ait olan bankalardır. Yıl sonunda kamu bankaları 

görev zararı açıklarken, yabancı menşeli özel bankalar bakın bakalım ne kadar kâr 

edecekler. 

O kâr bir inat yüzünden sizin benim cebimden alınan paradır. 

Haberiniz olsun! 

Poligon 

 

Son zamanlarda sürekli aklımızla alay edilmesine alıştık. 

Mesela burada yazıyorum, “Türk vatandaşları sağlık hizmetlerinde giderek artan bir 

katkı payı verirken, Suriyeli göçmenler tüm sağlık hizmetlerine bedava erişiyor. 

Milyonlarca Suriyeliye milyarlarca tedavi ve ameliyatı bedava yapıyoruz” diyorum. 
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İlgisiz bir bakanlık açıklama yapıyor. 

“Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden bedava faydalandıkları yalan. Suriyelerin parasını 

Sağlık Bakanlığımız ödüyor” diye. 

Güler misin ağlar mısın! 

Yani adam diyor ki, “Siz salaksınız”. 

Kasapta fiyatlar arttı diyoruz. 

Bir başkası çıkıyor, “Kasaptan kilo et almayın, bütün kuzu alın” diyor. 

Haydaaaa, şaka yapıyor zannediyorsunuz ama adam ciddi. 

“Domatesi 40 liraya aldım” diyorum. 

Bir başka iktidar milletvekili “Balkonda domates yetiştirin” diyor. 

Utanmasa çatıya patates, bodruma mantar, cam önüne biber, salona patlıcan, 

pamuğa fasulye ekin diyecek. 

Dün Yılmaz Özdil poligonları yazdı. 

İstanbul’da poligonları, yani tabanca ile atış talimi yapılan yerleri gezmiş. 

“Suriye kaynıyor. Tüm Suriyeliler atış taliminde” diye yazmış. 

Vay anam vay. 

Sağlık giderlerini bizim ödediğimiz, her ay kartlarına para yüklediğimiz Suriyelilere 

bak. 

Atış talimindeler. 

Poligonda attıkları merminin tanesi çapına göre en az 6, en çok 13 TL. 

Siz 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor. 

Ve şimdi bu konuda siyasetçilerimizin yapacağı açıklamayı biliyorum. 

“Ülkelerine geri dönünce Esad zulmüne karşı kendilerini korumak için poligonda silah 

atmayı öğreniyorlar” diyeceklerdir. 

Nasıl olsa salağız ya. 

Ve bu salaklığımızı yıllardır defalarca kanıtlıyoruz ya. 

Hala umutlular.  
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Galatasaray'da siyaset endişesi 

Galatasaray Spor Kulübü seçimleri ile ilgili yazacağım diye söz verdim. 

Madem söz verdik yazalım. 

Tam 1 yıl önce Galatasaray Başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, burnunun 

dikine giderek kimseyi dinlemeden, kimseye kulak asmadan yönetmeye çalıştığı 

kulüpte, ciddi bir başarısızlığa ve daha önemlisi tutarsızlığa imza attıktan sonra genel 

kurul tarafından ibra edilmeyerek başkanlıktan düşürüldü. 

Ben de o gün “Elmas’ın son seçimdeki rakipleri yeniden aday olur, iyi ihtimalle 

Dursun Özbek başkan seçilir” dedim. 

Çünkü Galatasaray’da tam bir kırk katır mı kır satır mı durumu vardı. 

Hiçbir tecrübesi olmayan Eşref Hamamcıoğlu, sürekli saylamaktan öte bir şey 

yapmayan Metin Öztürk arasında Dursun Özbek ehveni şer olabilirdi. 

Bu yüzden de pek çok Galatasaraylı Özbek’e aday ol dedi. 

İyi bir yönetim kurması için de destek sözü verdi. Açıkçası Özbek'e tüm muhalefetime 

rağmen, böyle samimi bir biçimde aday olsa, ben de çok karşı çıkmazdım.  

Ancak Özbek reddetti. 

Seçim kaybetmekten yorgunum, yine kaybetmek istemiyorum diyordu hep. 

Ancak ilginç bir şekilde Burak Elmas’ın Başkanlık döneminde dahi gayrimenkul 

projelerinin hep içinde oluyor, olmaya çalışıyordu. 

Sonra davalar açıldı, eski Adnancı Fırat Develioğlu peş peşe davalarla genel kurul 

kararlarını iptal ettirdi, seçimi iptal ettirdi sonunda seçim Haziran ayına kaldı. 

Develioğlu'nun arkasında siyasi güçlerin olduğu kesin gibiydi.  

Bu arada Burak Elmas kafası karışık bir tavır sergiliyor, kendisine aday olması için 

“dışarıdan” baskılar geldiğini söylüyordu. 

Ama yine de olmadı. 

Burak Elmas’ın aday olmayacağı kesinlik kazanınca Elmas’a “Aday ol” diyen dış 

güçler bu kez Dursun Özbek’i öne sürdüler. 

Özbek’in ise şartı vardı. 

“Tek aday olmak.” 

Eşref Hamamcıoğlu çekilmeyi kabul etmedi. 
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Metin Öztürk ise bu teklifin üzerine atladı. 

Dursun Özbek’le birleşti. 

Birleşmekle kalmadı, neredeyse tüm ekibini de Dursun Özbek’in yönetimi haline 

getirdi. 

Benim çok sevdiğim ve çok iyi bir Galatasaraylı olarak gördüğüm Ali Yüce haklı 

olarak bu duruma tepki gösterdi ve Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesine 

girmekten vazgeçti. 

Çünkü Ali Yüce çok iyi bir Galatasaraylı idi ve tezgahı görmüştü. 

İşin özü şudur. 

Ekibinde çok sevdiğim, çok düzgün ama kulüp tecrübesi olmayan dostlarımın da 

olduğu Eşref Hamamcıoğlu, hem kendi, hem ekibi çok tecrübesiz olduğu için bu 

kulübü yönetmekte zorluk çeker. 

Tecrübe kazanması Galatasaray’a bir maliyet getirir. 

Galatasaraylılarla yola çıkıp, doğru düzgün bir yönetim kurmuş olsa idi Dursun Özbek 

“ehveni şer” bir aday olurdu. 

Ama Özbek Galatasaray Başkanlık yolculuğuna bu kez Galatasaray’dan değil 

Ankara’dan çıktı. 

Galatasaraylıların adayı olmayı kabul etmedi ama Ankara’nın, siyasetin adayı olmayı 

kabul etti. 

Ve şimdi bunu lehinde bir durum olarak da pazarlıyor, kendisinden duymadım ama 

ekibi “Eşref Ankara’dan randevu dahi alamaz. Ankara olmadan sorunları çözemeyiz” 

diyor. 

Daha önce yaptığı gibi medya desteğini de satın almış durumda.  

Menajer grupları ve BİP bağlantılı medya Özbek'in borazanı oldu bile.  

Buna karşın Galatasaray’da geniş bir kitle Florya arazisinin rantının göz 

kamaştırdığını, havalimanının ortadan kalkması sonrası artacak imar durumu ile 

birilerinin buradan nemalanma isteğinden söz ediliyor. 

Benim gördüğüm şudur. 

Zamanında, Galatasaraylıların isteği doğrultusunda aday olsa idi Özbek bu seçimi 

rahat kazanırdı. 

Ama şimdi adaylığa siyaset eliyle itilmiş olması zaten kabarık olan siciline yeni bir 

satır olarak yazılıyor. 
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Geçmişte yanında olan en yakın çalışma arkadaşları bile bugün karşısında 

hizalanıyor. 

Galatasaraylılar siyaset ile Galatasaraylılık arasında bir seçim yapmaya hazırlanıyor. 

Benim tavrımı soracak olursanız. 

Hiç ama hiç ilgimi çekmiyor olan biten. 

Seçimlerde Türkiye’de olmayacağım. 

Böylelikle kırk katır ile kırk satır arasında kalmayacağım. 

Sadece Galatasaray için üzülüyorum. 

Ama biliyorum ki, bir gün gelir Galatasaray’ı kurtarırız. 

Yeter ki siyasetin elini bu kulübe sokmayalım. 

NE ZAMAN ADAM OLURUZ? 

Galatasaraylılar, rakip kulüplerin başarısız başkanlarının duruşlarını kutlamak 

zorunda bırakılmadığı zaman. 

 


