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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
28 Nisan 2022 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No: 408) 

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No: 409) 

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No: 410) 

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/04/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-16, 17, 18, 19, 

20, 21 ve 22 Sayılı Kararları 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-7.pdf
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Dünya Bankası: Ukrayna savaşı son 

50 yılın en büyük fiyat artışına yol 

açacak 

 
Dünya Bankası, Ukrayna'daki savaşın 1970'lerden bu yana yaşanan "en büyük emtia 

şokuna" neden olacağı uyarısında bulunarak doğal gazdan buğday ve pamuğa kadar 

birçok üründe büyük fiyat artışlarına yol açacağını belirtti. 

Dünya Bankası'nın hazırladığı bir raporda, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu 

üretim ve tedarik kesintisinin, doğal gazdan buğday ve pamuğa kadar birçok üründe 

büyük fiyat artışlarına yol açacağı belirtiliyor. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; raporun yazarlarından Peter Nagle, fiyatlardaki 

artışın "çok büyük ekonomik ve insani etkilerini hissettirmeye başladığını" söyledi. 

Dünya Bankası'nın kıdemli ekonomisti Nagle, "Dünyanın dört bir yanındaki 

hanelerde, hayat pahalılığı krizi hissediliyor" dedi. Nagle, "Gelirlerinin daha büyük bir 

kısmını gıda ve enerjiye harcadıkları için en yoksul haneler için özellikle endişeliyiz, 

bu fiyat artışına karşı özellikle onlar çok hassas" diye konuştu. 

Dünya Bankası, enerji fiyatlarının %50'den fazla arttığını ve bu durumun haneler ve 

işletmeler için faturaları yükselteceğini vurguluyor. En büyük artış ise maliyet 

fiyatlarının iki katından fazla tırmanışa geçtiği Avrupa'da oldu. Fiyatların gelecek yıl 

ve 2024'te düşeceği tahmin ediliyor, ancak o zaman bile geçen yılki fiyatlara kıyasla 

%15 daha yüksek seyretmesi bekleniyor. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61245146?at_custom1=%5Bpost%20type%5D&at_custom4=24C77112-C622-11EC-8647-CACA96E8478F&at_campaign=64&at_custom3=BBC%20Turkce&at_custom2=twitter&at_medium=custom7
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Dünya Bankası, enerji fiyatlarının Nisan 2020'deki en düşük seviyeden bu yıl Mart 

ayındaki en yüksek seviyelere tırmanmasını, "23 aylık en yüksek artış" olarak 

nitelendiriyor. İki yıldan az bir süre içinde bu kadar yüksek bir artış, en son Orta 

Doğu'daki gerilimler nedeniyle fiyatların yükseldiği 1973'te olmuştu. 

Petrol fiyatlarının 2024'e kadar yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu yıl varil fiyatı 

ortalama 100 dolar civarında olacağı tahmin edilen Brent Ham petrol göstergesi, 

yaygın enflasyona yol açacak bir ölçüt. 

Rusya, dünya petrol üretiminde yaklaşık %11'lik payı ile üçüncü sırada yer alıyor. 

Ancak Dünya Bankası raporunda, yaptırımlar yüzünden yabancı şirketlerin ayrılması 

ve teknolojiye erişimin sınırlanması nedeniyle "savaştan kaynaklanan tedarik 

kesintilerin olumsuz etkisinin kalıcı olması bekleniyor" denildi. 

Rusya şu anda AB'nin doğal gazının %40'ını, petrolünün %27'sini sağlıyor ancak 

Avrupa hükümetleri, ülkelerini Rusya'ya bağımlılıktan kurtarmak üzere harekete 

geçiyor. Bu da başka yerlerden tedarik talebinde artışa yol açarak küresel fiyatların 

artmasına katkıda bulundu. 

BUĞDAY FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ 

Dünya Bankası'nın ürün fiyatları tahmini de birçok gıdanın maliyetlerinde keskin 

artışlar konusunda uyardı. BM gıda fiyatları endeksi, 60 yıl önce kayıtlar 

başladığından bu yana en yüksek seviyelerde olduğuna işaret ediyor. 

Buğdayın %42.7 artarak dolar bazında yeni rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. 

Diğer önemli artışlar ise arpada %33,3, soya fasulyesinde %20, sıvı yağda %29,8 ve 

tavukta %41,8 olarak görülüyor. Bu fiyat artışları, Ukrayna ve Rusya'dan ihracatın 

büyük ölçüde azalmasıyla bağlantılı. 

Savaştan önce Rusya ve Ukrayna, Amerikan yatırım bankası JP Morgan'a göre 

küresel buğday ihracatının %28,9'unu ve S&P Global'e göre birçok işlenmiş gıdada 

önemli bir bileşen olan küresel ayçiçeği arzının %60'ını oluşturuyordu. 

Gübre, metal ve mineraller de dahil olmak üzere diğer hammadde fiyatlarının da 

artması bekleniyor. Kereste, çay ve pirinç ise maliyetlerinin düşmesi beklenen az 

sayıdaki ürünler arasında yer alıyor. 

Bank of America'dan bir araştırmaya göre, "Buğday, ihracatta ikame edilmesi en zor 

tarım ürünlerinden biri". 

Raporda, Kuzey Amerika ve Çin'deki kötü hava koşullarının, Ukrayna arzının 

azalmasının etkisini daha da ağırlaştırması ihtimaline dikkat çekiliyor. Savaş 

nedeniyle ilkbaharda tarla ekimi sezonunu sekteye uğradığı için bu durum 

önümüzdeki yıl da devam edecek görünüyor. 
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Ayrıca, Ukrayna'dan yapılan tahıl ve yağlı tohum sevkiyatlarının çatışmalar nedeniyle 

%80'den fazla düştüğünü ve bu kayıp ihracatların bir yıl boyunca "yaklaşık 10 günlük 

dünya gıda arzına eşit olduğu" belirtiliyor. 

Dünyanın dört büyük gıda alım-satımı şirketinden biri olan Archer Daniels Midland'ın 

CEO'su, fiyatların yakında düşmesini beklemiyor. 

ABD merkezli şirket bu yılın ilk üç ayında net kazancının %53'lük bir artışla 1 milyar 

50 milyon dolara yükseldiğini açıklarken; CEO Juan Luciano, Kanada ve Güney 

Amerika'da ürün azlığı, Karadeniz bölgesindeki aksaklıklar nedeniyle önümüzdeki 

birkaç yıl boyunca küresel tahıl piyasalarında sıkıntıların devam edeceğini söylüyor. 

Dünya Bankası'ndan Nagle, Ukrayna savaşının neden olduğu arz sıkıntısının 

çözülmesine diğer ülkelerin orta vadede yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ancak bu yıl 

gübre fiyatlarında %69'luk bir artış tahmini, "çiftçilerin daha az gübre kullanmaya 

başlaması ve tarımsal verimin düşmesi konusunda gerçek bir risk" anlamına geliyor. 

Dünya Bankası raporu, genel olarak ürünler için "Fiyatların genel olarak 2022'de zirve 

yapması, ve bu zirvenin daha önce tahmin edilenden çok daha yüksek olması 

bekleniyor" diyor. 

Ayrıca "Ürün piyasalarının görünümünün, büyük ölçüde Ukrayna'daki savaşın 

süresine ve bunun tedarik zincirlerinde neden olduğu aksamalara bağlı olacağı" 

belirtiliyor. 
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Genetiği değiştirilmiş soya ve mısırın 

hayvan yeminde kullanımına onay 
Tarım ve Orman Bakanlığı, BESD-BİR’in başvurusu üzerine genetiği 

değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde 

kullanılmasını onayladı. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin 

hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de 

yayımlandı. 

Buna göre, Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan 

raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya 

çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin 

hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi. 

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da 

yem hammaddesi olarak kullanılması gerekiyor. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl 

olarak belirlendi. 

Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak 

işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, 

belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, 

işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık 

raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu. 
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Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 

başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik 

Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, yem güvenirliği 

açısından risk teşkil etmeyen, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi 

geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak fitaz enziminin belirli hususlara uyulması 

şartıyla yem amaçlı üretimine de karar verdi. 
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Rekabet Kurumu'ndan dört yem 

şirketine 160 milyon TL ceza 
Rekabet Kurumu, dört şirkete rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 

toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar 

verdi. 

 
Rekabet Kurumu, yem soruşturasını tamamladı. Kurul, dört şirkete idari para cezası 

verdi. Üç şirkete ise ceza uygulanmadı. 

Rekabet Kurumu, yem firmalarının anlaşma ve uyumlu eylemle (4054 sayılı Kanunun 

4. Maddesi) rekabet ihlali yaptığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada karar açıklandı. 

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurum’un dört firmaya idari para cezası 

verdiği, üç firmaya ise ceza uygulanmadığı duyuruldu. 

Rekabet Kurulu’ndan açıklanan, 2021 yılı gayri safi gelir tutarları üzerinden; Abalıoğlu 

Yem Sanayi AŞ'ye 40 milyon 516 bin lira, C.P. Standart Gıda'ya 44 milyon 780 bin 

lira, Matlı Yem'e 58 milyon 392 bin lira ve Erişler Yem Sanayi'ye 15 milyon 702 bin 

lira olmak üzere toplam 159 milyon 391 bin lira ceza kesildi. 

Kurul, C. Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri 

San. ve Tic ile Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. Rekabet ihlaline yönelik bilgi ve 

belgeye ulaşılamadığı gerekçesiyle ceza vermedi. 

Rekabet Kurulu kararlarına karşı Ankara İdare Mahkemelerinde karara karşı dava 

açabiliyor. 
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Türk-İş: Gıda fiyatları yıllık yüzde 85 

arttı 
Türk-İş araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 

liraya, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 liraya yükseldi. Gıda fiyatlarındaki 

yıllık artış ise yüzde 85 olarak hesaplandı. 

 
Türk-İş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki 

fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı 

"Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın nisan ayı sonuçlarını açıkladı. 

Araştırma sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 

beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 

5.323,64 TL’ye çıktı. 

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve 

benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 

(yoksulluk sınırı) 17.340,47 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 

6.965,47 TL’ye yükseldi. 

Gıda fiyatları aylık yüzde 8 arttı 

Mutfak enflasyonundaki değişim ise şu şekilde gerçekleşti: 

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama 

tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,02 oranında gerçekleşti. 
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Son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 85,02 olarak hesaplandı. Dört aylık değişim 

oranı yüzde 29,91 oldu. 

Gıdaya bayram sonrası zam yapılabilir 

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz enflasyonist dönem tüketici 

alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Marketlerde ve semt pazarlarında 

toplu alışveriş azalıyor, az ve sık alışveriş artıyor. Daha küçük paketler, daha 

ekonomik markalar tercih ediliyor. Tüketicinin özel markalı (private label) ucuz 

ürünlere yönelmesi indirim marketi sayısını ülke genelinde 34 bine yükseltti." 

ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, TMO'nun sanayicilere sattığı buğdaya yüzde oranında zam yaptığı için 

gıda ürünlerine Ramazan Bayramı sonrasında bir zam daha yapılması durumunun 

ortaya çıktığı kaydedildi. 

Süt ve süt ürünleri zamlandı 

Araştırmaya göre, nisan ayında ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, 

yoğurt yüzde 23 zamlandı. Dana, kuzu, tavuk ve balık eti fiyatında artışlar yaşandı. 

Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatı artarken, nohut ve yeşil mercimeğin fiyatı 

değişmedi. Makarna, pirinç, bulgur ile un ve irmik fiyatlarının tamamı yükseldi. 

Havaların ısınmasıyla semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık, lahana ve ıspanak gibi 

sebzelerin fiyatları geriledi. Patatesin kilogramı 10 liraya yükselirken, soğan 5 liradan 

satılmaya başlandı. Kabak, patlıcan, biber fiyatları düştü. Ortalama sebze kilogram 

fiyatı 11,92 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 10,52 lira olarak hesaplandı. 

Tereyağı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi. Margarin ve geçen ay yüzde 40 zamlanan 

ayçiçeği yağında fiyat bu ay sabit kaldı. 
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BDDK'dan bankalara döviz talimatı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardan 

platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine 

ve mobil bankacılığa taşımasını istedi. 

 

BDDK, bankalardan platform döviz alım satım işlemlerini şube, hazine ve mobile 

taşımalarını istedi 

BDDK, döviz alım satım işlemlerine ilişkin olarak bankalara gönderdiği açıklamada, 

"Tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından 

yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri 

memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, 

hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin 

sağlanması gerekli görülmektedir." ifadelerine yer verdi. 

BDDK ilgili talebine gerekçe olarak, bankaların mevcut kaynaklarının verimli şekilde 

kullanılmasının sağlanmasına, kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant 

elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak? ilgili kredinin 

kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca 

gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulmasını gösterdi. 

  



28.04.2022 

13 

 

BM: Dünya topraklarının yüzde 40'ı 

bozuldu 

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı son rapora göre Dünya topraklarının 

yüzde 40'ı artık bozuk. Çoğunlukla gıda üretiminden kaynaklanan artan 

hasar, gezegenin artan nüfusunu besleme yeteneğini riske atıyor 

 

Dünyanın artan nüfusunun besleme yeteneği, çoğu gıda üretiminden kaynaklanan 
hasarlar nedeniyle ağır risk altında. 
 
TRT'nin haberine göre, doğal kaynaklardan, toprak verimliliğinden, sudan, biyolojik 
çeşitlilikten, ağaçlardan veya doğal bitki örtüsünden yoksun olan bozulmuş arazi, 
gezegenimizin her yerinde bulunuyor. 
 
Birçok kişi bozulmuş araziyi kurak çöl olarak düşünür, ancak aynı zamanda yoğun bir 
şekilde tarım yapılan veya doğal bitki örtüsünden arındırılmış görünüşte “yeşil” 
alanlar da bu gruba giriyor. 
 
Bozulmuş topraklarda gıda yetiştirmek, topraklar ve su kaynakları tükendiği için 
giderek daha zor hale geliyor. 
 
Bozulma ayrıca bitki ve hayvan türlerinin kaybına da katkıda bulunuyor ve Dünya'nın 
karbonu emme ve depolama yeteneğini azaltarak iklim krizini şiddetlendirebiliyor. 
 
İnsanların verdiği zararın çoğu gıda üretiminden geliyor, ancak giysi gibi diğer 
malların tüketimi de büyük katkı sağlıyor. 
 
Acil önlem alınmazsa, bozulma daha da yayılacak. Global Land Outlook 2 raporuna 
göre, 2050 yılına kadar, mevcut zarar oranlarının devam etmesi halinde, bozulan 
alanlara Güney Amerika büyüklüğünde bir alan eklenecek . 
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ABD Doları güçlenmeye devam 

ediyor 
ABD Doları, piyasalardaki riskten kaçışın etkisiyle önde gelen para 

birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Türk Lirası karşısında da 

üst üste 11 gündür değer kazanan ABD Doları, bu sabahki işlemlerde 

14,82'nin üzerinde el değiştiriyor. 

 
Dünya borsaları teknoloji şirketlerinin bilançolarından destek bularak yükseldi, ancak 

Avrupa'daki enerji krizi ve Çin'de devam eden tecrit uygulamaları nedeniyle temkinli 

işlemler görüldü ve yatırımcıların güvenli varlıklara ve tahvil getirilerine yönelmesiyle 

dolar değer kazanarak 20 yılın zirvesine yaklaştı. 

ABD doları, önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Dolar 

Endeksi bu sabah yüzde 0,4 daha değer kazanarak 103,43 seviyesini gördü. 

Türk Lirası karşısında da küçük adımlarla da olsa yükselişini sürdüren ABD Doları, bu 

sabah saatleri itibariyle 14,82'nin üzerinde işlem görüyor.  

BOJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldığı bugünkü politika 

toplantısının ardından ABD doları, Japon yeni karşısında 24 Nisan 2002'den bu yana 

ilk kez 129,87 yen seviyesini gördü. 

Euro, ABD doları karşısında 1,0515 ile 3 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük 

seviyeyi test etti. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,34 kayıpla 1,05231'den işlem 

görüyor. 
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Avustralya doları, ABD doları karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek son 2 ayın en 

düşük seviyesi olan 0,7097'yi görürken, Yeni Zelanda doları da yüzde 5 değer 

kaybederek Ağustos 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. 

ABD doları, Çin yuanı paritesi de bu sabah 6,5865 ile 1 Aralık 2020'den bu yana 

görülen en yüksek seviyeyi test etti. 
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Kamu borçlarına Hazine garantisi 

artırıldı 

Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi 

oranı yüzde 100'e çıkarıldı. 

 

Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi 

düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması 

hedefleniyor. 

Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 

100'üne garanti verilecek. 
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Nebati: Öncü göstergeler yüzde 6-7 

büyümeye işaret ediyor 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Öncü göstergeler büyümenin 

2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine 

işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi" değerlendirmesinde bulundu. 

 
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına katılan Bakan 

Nebati, burada yaptığı konuşmada, 1952 yılında kurulan ve 22 bine yakın üyesiyle 

ülkenin en büyük sanayi odası olan İSO'nun, uluslararası arenada gerçekleştirdikleri 

sayısız başarıda pay sahibi olduğunu söyledi. 

Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı iradeyle üretmeye ve 

birlikte yarınlara yön vermeye devam edeceklerini dile getiren Nebati, "Bunu 

yaparken de önümüze hangi engel çıkarsa çıksın onu hep beraber omuzlayacak; 

birlikten doğan kuvvetimizle mevcut tüm sorunları birer fırsata çevirmeyi beraberce 

başaracağız." diye konuştu. 

Nebati, birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçen dünya ekonomisinde 

yaşanan gelişmelere değinerek, tedarik zincirindeki aksaklıklardan, Rusya-Ukrayna 

savaşından, artan enerji, gıda ve emtia fiyatlarından, dünyanın çeşitli bölgelerinde 

dönem dönem ortaya çıkan yeni varyantların veya virüs türlerinin arzda yol açtığı 

sıkıntılardan bahsetti. 

Bu olumsuzluklar karşısından kaynaklarını etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla 

kullandıklarını, sanayicilerin ve vatandaşların maruz kaldıkları maliyetleri önemli 
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ölçüde sübvanse ettiklerini anlatan Nebati, sanayicilerin ve hane halkının kullandığı 

doğal gaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara değindi. 

Nebati, döviz kurunda belirgin bir istikrar sağladıklarını, yastık altı altınları Altın 

Tasarruf Ekosistemini de kurarak sisteme dahil etmeye başladıklarını, mevcut 

ekonomik ortamda yurt içi ve yurt dışı tüm paydaşlarla koordinasyon içinde 

çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Bu kapsamda, yeni ürün ve hizmetlerimizle 

vatandaşlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

İhracatçılara 100, turizmciye 50 milyar TL düşük faizli kredi 

Bakan Nebati, yakın zamanda yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik KGF 

paketini kullanıma sunduklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi: 

"İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı 

sunuyoruz. Yaşanan yüksek enflasyona rağmen kullandırdığımız oranlar çok makul. 

TL'ye güven duymayı hedefleyen bir anlayışın ürünü. Bu çerçevede, 100 milyar lirası 

ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık 

uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihracatı 

artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar 

arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. En az 3, en çok 

10 yıl vadeli olarak kullandırılacak bu kredilerin maliyeti yüzde 9'a kadar inebiliyor. 

KOBİ'ler için 250 milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limit öngörülmüş 

durumda. Bu kredilerin anapara geri ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden 

itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır." 

Nebati, bakanlık tarafından vergi alanında hayata geçirilen reformlardan bahsederek, 

ihracatçılar, sanayi şirketleri, yatırımcılar ve enerji sektörüne yönelik vergi indirimleri 

ile ilgili bilgiler verdi. 

"Temel ihtiyaç maddelerinde sebepsiz fiyat artışlarına müsamaha 

göstermeyeceğiz" 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari cürette verginin kaldırılması, 850 bin esnafın 

gelir vergisinden istisna tutulması, elektrikte TRT payının kaldırılması ve gıdada 

KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gibi gelişmelerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı: 

"AK Parti olarak ilk günden bu yana vatandaşımızın hep yanında olduk. 

Vatandaşımızın refahı bizim her daim öncelikli konularımız arasında yer aldı ve 

almaya devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde 

ifade ettiği üzere, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en 

küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Onun dışındaki bütün üreticilerimiz, 

satıcılarımız rahat etsin. Onlarla işimiz yok. İşimiz yanlış yapanlarla. Bu konu, bizim 

kırmızı çizgimizdir. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Enflasyon ile Mücadele 
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Timlerimiz; birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu 

konudaki kararlı duruşumuz ve net tavrımız devam edecek." 

"Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 6-7 olacağına işaret ediyor" 

Bakan Nebati, sanayi üretiminin ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 10,7 arttığını, ilk çeyrek 

ihracatının yıllıklandırılmış olarak 235,6 milyar dolara yükseldiğini, şubat ayı itibarıyla 

toplam istihdamın 30 milyon kişiyi aşarak rekor kırdığını, işsizlik oranının yüzde 

10,7'ye gerilediğini belirterek, "Bu öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk 

çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar 

dönüyor, işler iyi." diye konuştu. 

Sanayi, ihracat ve büyümedeki güçlü performansın devam etmesi ve sürdürülebilir 

olması için yüksek teknoloji içeren katma değerli üretimi desteklediklerini dile getiren 

Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"İstanbul özelinde de desteklerimizin büyüklüğü her geçen gün artıyor. 2021'de 

İstanbul'da yatırım teşvik belge sayısı yüzde 16 artarak 1803 adete ulaştı. Bu teşvik 

belgeleriyle 32,8 milyar TL tutarında yatırım yapılmasını öngörüyoruz. Siz 

sanayicilerimizi sunduğumuz teşviklerden yararlanarak daha fazla yatırım yapmaya, 

Türkiye’de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum." 

"3 yılda ülkemize 3,2 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlayacağız" 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'daki temaslarında en önemli gündem 

maddelerinden birinin yeşil dönüşüm olduğunu hatırlatarak, bu alanda verdikleri 

desteklerden bahsetti. 

Bakan Nebati, "Küresel anlamda yeşil dönüşümde şirketlerimizin rekabetçi yapısını 

koruyabilmeleri için büyük yatırımlar gerektiğinin farkındayız. Kamu olarak 

sanayicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. 

Yeşil dönüşümde yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası kuruluşlar ile birlikte 

çalıştıklarını aktaran Nebati, "Bu kapsamda önümüzdeki 3 yılda ülkemize 3,2 milyar 

dolarlık iklim finansmanı sağlayacağız. Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası'ndan enerji verimliliği alanında kullanılmak üzere 500 milyon avro tutarında 

finansman sağlayacağız." ifadelerini kullandı. 

"Yeni teknolojiler geliştirip küresel markalar üreteceğiz" 

Bakan Nebati, dün olduğu gibi bugün de küçük hesaplar ve kişisel hırslarla değil, 

tarihsel misyonlarının farkındalığıyla yol almaya devam ettiklerini belirterek, 

Türkiye'ye ve Türk halkına daha fazla istihdam, refah ve yarınlar sunmak için 

çalıştıklarını söyledi. 
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Bu anlayışla kendileri ile ter dökecek, gayret gösterecek her sanayicinin sonuna 

kadar yanında olacaklarını vurgulayan Nebati, daha önce Türkiye'nin ilerlemesine 

engel olanların artık kendilerini durduramayacağını bildirdi. 

Nebati, yap-işlet-devret projelerine yönelik eleştirilerden bahsederek, bu projeler 

sayesinde Türkiye'nin lojistik ve diğer bakımlardan tam bir yatırım cazibesine 

dönüştüğünü bildirdi. 

Bakan Nebati, "Yeni pazarlar bulacağız. Yeni yöntemler, yeni iş modelleri, yeni 

teknolojiler geliştirip küresel markalar üreteceğiz. Çok kutuplu ve bölgeselleşme 

eğilimlerinin ağır bastığı bir dünyada rekabetçi yönlerimizi yeniden analiz edip bu 

alanlarda daha da güçleneceğiz." diye konuştu. 

Sanayicilere, "sektörlerinizde faaliyet gösteren yabancıları ülkemize daha fazla 

yatırım yapmaya teşvik edin" çağrısında bulunan Nebati, "Büyüme odaklı 

ekonomimizde bugünden yerini alanlar, ülkemizle birlikte bu süreçten en karlı 

çıkanlar olacaklar. Sağladığımız teşvikleri verimli ve katma değerli alanlarda 

kullanmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Nebati, Türkiye'yi terörden ve vesayetin zincirlerinden kurtardıkları gibi enflasyonu da 

yeneceklerinin altını çizerek, bunun ancak seferberlik anlayışı ve kenetlenmeyle 

olabileceğini sözlerine ekledi. 

Bakan Nebati'nin katılımcıların taleplerini dinlediği ve sorularını yanıtladığı toplantının 

ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi. 
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Türkiye ile BAE kapsamlı ekonomik 

ortaklık anlaşması için müzakerelere 

başladı 
Türkiye ile BAE arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 

Müzakereleri" başlatıldı. Ticaret Bakanı Muş, "Anlaşmalarla 15 milyar 

dolarlık ikili ticaret hacmi hedefini yakalayabileceğiz" dedi. 

 
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ticaret ve diğer ekonomik faaliyetlerin 

geliştirilmesini amaçlayan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için müzakerlere 

başladı. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin 

Ahmed Al Zeyoudi, müzakerelerin başladığını İstanbul'da açıkladılar. 

Muş, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte son olarak 2017 yılında yakalanan 15 

milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin "kısa zamanda" yeniden sağlanabileceğini 

söyledi. 

Cumhurbaşkanı'nın Şubat ayında ülkeyi ziyereti sırasında ilişkilerin geliştirilmesi 

yönünde temaslara başlandığını hatırlatan Muş bu görüşmelerin anlaşmanın temelini 

oluşturduğunu söyledi ve şöyle devam etti: 

"Bu müzakerelerde yalnızca mal ticaretini kapsayan alışılagelmiş bir serbest ticaret 

anlaşması müzakere etmiyor, adından da anlaşılacağı üzere geleceğin küresel ticari 
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dinamikleri ile uyumlu yeni nesil bir anlaşma modelini hayata geçirmek üzere yola 

çıkıyoruz" dedi. 

Muş Birleşik Arap Emirlikleri, 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin 

halihazırda Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu da 

söyledi ve şöyle devam etti: 

"Yine bu anlaşmanın hayata geçirilmesiyle yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve 

taşımacılık ile yazılım gibi küresel eğilimlerin yakalanması elzem olan alanlarda yeni 

yatırımların ve projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak." 

Türkiye ile BAE kısa süre önce yaklaşık 5 milyar dolar tutarında swap anlaşmasını da 

iki ülkenin ilişkileri düzeltmesi kararının hemen ardından imzalamıştı. TCMB'nin 

görüşmelere başladıktan sonra en hızlı tamamladığı swap anlaşması BAE olmuştu. 
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"İhracatta kapasite artırıcı yatırımlar 

devreye girmeli" 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ihracat gelirine getirilen yüzde 40 satış 

zorunluluğunun döviz açığını artıracağını belirterek “Kur ve enflasyonu 

düşük tutmaya çalışma büyüme beklentilerini zorlaştırıyor” dedi. 

 
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ihracat gelirinin yüzde 40’ının 

Merkez Bankası’na satış zorunluluğunun döviz pozisyonu açığını artıracağını söyledi. 

Kur ve enflasyonu düşük tutmaya çalışmanın büyüme ve cari fazla beklentilerini 

zorlaştırdığını kaydeden Özdebir, ihracatta kapasite artırıcı yatırımların devreye 

girmesi gerektiğini bildirdi. 

ASO Nisan Ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, enflasyon, 

düşük büyüme, savaş ve FED faiz artışının gelişmekte olan ülkelerde zorlayıcı 

etkilere neden olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta 

Asya ekonomilerinde küçülme beklerken, IMF’nin ise küresel büyüme tahminlerini 

düşürdüğünü söyleyen Özdebir, Dünya Ticaret Örgütü’nün de ticaret hacminde yüzde 

3 artış beklediğini vurguladı. 

Satın alma gücü zayıflıyor 

Özdebir, artan enerji ve emtia fiyatları, ivme kaybeden güven endeksleri, yüksek risk 

primi, kur ve enflasyonu düşük tutmaya çalışan politika tercihinin, cari fazla ve 

ekonomik büyüme beklentilerini zorlaştırdığını kaydetti. Artan petrol fiyatlarının üretim 

maliyetlerini etkilerken, satın alma gücü üzerinde de olumsuz etki yaratmayı 

sürdürdüğünün altını çizen Özdebir, herhangi bir şokun ortaya çıkmaması 

durumunda, kur korumalı mevduatın önemli bir tampon görevi üstlendiğini ifade etti. 
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İhracatta ivmelenmeyle, iç talepten ziyade dış talebe dayalı bir büyüme stratejisi 

ortaya koyulduğunu vurgulayan Özdebir, bunun sürdürülebilirliği için ihracat tarafında 

kapasite arttırıcı yatırımların devreye girmesi gerektiğini bildirdi. 

Enflasyon öncelikli sorun 

Enflasyon birleşenlerinde dışardan kaynaklanan enflasyon baskısı olduğunu 

söyleyen Özdebir, “Ancak enflasyonun çok büyük kısmı iç kaynaklı olup; kur artışı, 

atalet, beklentilerin bozulması ve tercih edilen para politikasının bunda önemli bir 

etkisi var. Bugün ülkemizin en önemli ve en önceliklendirilmesi gereken sorunu 

enflasyondur. Yüksek enflasyon artışı hane halkının yaşam maliyetini artırırken, reel 

sektörün yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir” değerlendirmesinde 

bulundu. Şu anda görünen mevcut politika tercihinin, enflasyonun kendi kendine 

düşeceği beklentisi olduğunu dile getiren Özdebir, “Özellikle maliye politikasının 

göreceli olarak kontrollü tutulup, para politikasının gevşek tutulduğu bir politika 

tercihinde enflasyonla mücadele zorlaşacaktır ” dedi. Özdebir, orta vadeli, 

enflasyonla mücadele programının devreye girmesi gerektiğine değindi. 

Finansal yapı bozulabilir 

İhracat gelirinin yüzde 40’ının Merkez Bankası’na satış zorunluluğunun kuru belli 

seviyede tutsa da ihracatçının döviz açık pozisyonunun artması ve finansal yapıların 

bozulmasına neden olacağını vurgulayan Özdebir, “İhracatı önceliklendirdiğimiz bir 

ekonomi modelinde bu tür uygulamaların yanlış algılamalara neden olabileceği de 

unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam 

Türkiye'nin Soros'uydu 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'ya verilen müebbet 

hapis cezası ile ilgili, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla 

ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti." dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar yemeğinde 

buluştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: 

"Nerede terörist bulursak, ister Gabar'da, ister Cudi'de, ister Tendürek'te, ister Bestler 

Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi. 

Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 

civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. 

Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı 

zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. 

Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar 

malum çevreleri rahatsız etti." 
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DEVA Partisi'nden seçim kararıyla 

ilgili açıklama 
DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Şahin, seçimlere, ittifak içinde veya 

dışında olsun partinin adıyla gireceklerini ifade ederek, "6 siyasi partinin 

belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına sonuna kadar destek vereceğiz. O 

konuda hiçbir problem yok." açıklaması yaptı. 

 
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, partisinin Genel 

Başkanı Ali Babacan'ın, "DEVA'nın kendi isim ve logosuyla seçime gireceği" 

açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı. 

Seçimlere hiçbir partinin çatı ve şemsiyesi altında girmeyeceklerini ifade eden Şahin, 

"Seçimlere ittifak içinde veya dışında olsun DEVA'nın adı ve logosuyla gireceğiz." 

diye konuştu. 

Altılı masanın ruhuna sonuna kadar sadık olduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti: 

"Orada alınan tüm kararların arkasındayız. Biz zaten altılı masaya otururken bir ittifak 

bilinciyle veya o ittifakın içinde yer alacağız saikiyle oturmadık. O masada 

bulunuşumuzun gayesi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme iradesidir. Bunu 

savunan 6 siyasi partinin de ortak bir aday belirleyerek seçimlere girmesinin uygun 

olacağını düşünüyoruz. 6 siyasi partinin birlikte belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına 

da sonuna kadar destek vereceğiz. O konuda hiçbir problem yok." 

Konunun 6 muhalefet partisi genel başkanının 24 Nisan'daki toplantısında gündeme 

gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Şahin, şunları kaydetti: 
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"Şu anda biz bir ittifakın parçası değiliz. İlk defa seçimlere gireceğiz, milletimizin 

kantarına ilk defa çıkacağız. Bu kantarda boyumuz, kilomuz nedir görmek istiyoruz 

DEVA olarak. Bunu görebilmenin yol ve yöntemi de kendi isim ve amblemimizle 

seçimlere girmektir. Liderler düzeyinde Sayın Babacan'ın bu konuyu muhataplarına 

açtığı ve konuştuğu kanaatindeyim." 

Şahin, ittifaka ilişkin soruya ise "Seçim kararı verildikten sonra konuşulması gereken 

konulardır. Partide bu konuda hiç konuşmuyoruz. Böyle bir önceliğimiz, gündemimiz 

söz konusu değil." yanıtını verdi. 
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Enflasyon düşürülebilir ama ya 

hayat pahalılığı ne olacak? 

 
Alaattin AKTAŞ  

28 Nisan 2022 Perşembe 

 

✔ Enflasyonu yok etsek, yani sıfıra indirsek... Vatandaş nefes alacak, geçim 

sıkıntısını atlatacak mı? Ne gezer! 

✔ Enflasyon tümüyle geride kalsa bile hayat artık öylesine pahalı hale geldi ki, 

bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek çok ama çok zor. 

İki kavram çoğu kez ya birbirine karıştırılıyor ya da aynı anlamda kullanılıyor. 

Enflasyon denildi mi hayat pahalılığını anlıyoruz veya hayat pahalılığı denilince 

enflasyonu... 

Bu karmaşa, en çok da siyasetçilerin işine geliyor. 

Gün geçmiyor ki enflasyonu düşürmeye dönük bir vaat daha duymayalım! 

Gün geçmiyor ki enflasyonun hangi aydan itibaren gerilemeye başlayacağına ilişkin 

bir söz verildiğine tanık olmayalım! 

Ama dikkat; enflasyonun düşeceği konusunda vaatte bulunuluyor, dile getirilen vaat 

hayat pahalılığının geride kalacağına ilişkin değil. 

Enflasyonu düşürmek, fiyatların artış hızını yavaşlatmak demek... 

Hayat pahalılığını önlemek, gelirle fiyat arasındaki dengeyi gelir lehine değiştirmek 

demek... 

Enflasyonu düşürme vaadiyle herhangi bir ay örneğin yüzde 5 olan fiyat artış hızını, 

bir sonraki ay yüzde 4’e, daha sonraki ay yüzde 3’e indirmekten söz ediliyor. 

Bizde daha çok aylık oranlara değil yıllık oranlara bakıldığı için de, şu anki yıllık 

oranın bir zaman sonra daha aşağılarda oluşacağına vurgu yapılıyor. Vaat edilen bu. 
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İyi de fiyat artış hızının düşmesi fiyatların gerileyeceği anlamına gelmiyor ki... 

Bugün 100 lira olan bir ürünün fiyatı yüzde 5 artışla 105’e, sonraki ay yüzde 4 artışla 

109.2’ye, daha sonraki ay yüzde 3 artışla 112.5’e çıkıyor. 

Fiyat artış hızı düşüyor; ama fiyat artmaya devam ediyor. 

Sonra da bu durumu, sanki gerileyen fiyatlarmış gibi “Bakın enflasyon 

düşüyor” diye pazarlamaya çalışıyorlar. Doğru, enflasyon düşüyor düşmeye de, yani 

fiyat artışı geriliyor da, fiyatlar artmayı sürdürüyor. 

SIFIR OLSA NE OLACAK Kİ! 

Yarın sihirli bir el dokunsa ve fiyatlar sabitlenebilse... Ne artış var artık, ne gerileme. 

Bugünkü fiyat neyse, yarın da, bir ay sonra da, bir yıl sonra da aynı. 

Ama ücretler de, gelirler de... Onlarda da değişiklik yok. Her şey adeta dondurulsa. 

Artık enflasyon sıfır; peki bu durumda hayat pahalılığı ortadan kalkacak mı? 

“Enflasyon şu ay düşecek, şu kadar zaman sonra tek hane olacak” diyenlerin, 

vatandaşın alım gücü konusunda, yani hayat pahalılığı konusunda tek bir sözleri, 

vaatleri var mı? 

Ben hiç duymadım! 

Olamaz, çünkü bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini en iyi onlar biliyor. 

BU FİYATLARLA HAYAT ÇOK PAHALI! 

Fiyatlar artmıyor, gelirler de; artık kimse enflasyondan söz etmiyor, kimse bugün 3’e 

aldığını yarın 5’e alacağım kaygısı yaşamıyor. 

İyi de ele geçen mevcut gelir böyle bir durumda refah içinde yaşamaya olanak verir 

hale gelecek mi? 

Bu soruya “Evet” yanıtı verilebilir mi, mümkün mü? 

Eğer fiyatlar ve gelirler sabitlendiğinde herkes rahat bir geçim sürdürülebilir olsaydı, 

şimdiki fiyat ve gelir dengesi için tam olması gereken düzeyde diyebilirdik. 

Böyle bir durum söz konusu olmadığına göre... 

Çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretli olduğu bir ekonomiden söz ediyoruz. 

Varsayın ki o asgari ücret 5 bin lira. Yılda eder 60 bin lira. Vasat bir otomobil olmuş 

500 bin lira. 
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Yılda 60 bin lira kazanan bir asgari ücretli, bu kazancının yarısını tasarruf edebilse 

yılda 30 bin, on yılda 300 bin, yaklaşık 17 yılda 500 bin lira biriktirebilir. 

“Asgari ücretli de sıfır araba almasın” diyebilirsiniz. Peki, aylık geliri 10 bin lira 

olanın durumu ne? Kaldı ki kazancın yarısını tasarruf etmek de herhalde mümkün 

değil. 

Arabayı da geçelim. Bu gelir ve fiyatlarla insanlar yeterince beslenemiyor bile. Değil 

araba almak ya da tatile gitmek; beslenmekten söz ediyoruz, gerektiği kadar et, süt 

tüketmekten... 

GİDİŞATI TERSİNE ÇEVİRMEK HİÇ KOLAY DEĞİL 

Mevcut durumda ortalama hane geliriyle temel ihtiyaçları karşılamak bile çok zor. 

Üstelik gidişat da olumlu yönde değil, tam tersi. 

Çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretli olduğunu belirttik; bunların içinde çok 

sayıda üniversite mezunu da var. 

Çoğu üniversite mezunu kendi alanlarında iş bulsa bile düşük ücrete razı olmak 

durumunda ve bunlar da geçim zorluğu çekiyor. 

En gözde mesleği icra eden hekimlerin bile geçim zorluğu içinde olduğu bir ülke 

haline geldik. 

Enflasyon gün gelip duracak; tamam. Bu öyle pek kolay sağlanamayacak ama bir 

gün olacak. Duracak derken, sıfıra inmesinden söz etmiyoruz tabii ki ama en azından 

düşük oranlar görülecek. Hep böyle yanlış ekonomi politikaları uygulanacak değil ya. 

Enflasyon çok düşük düzeylere indikten sonra vatandaşın hayat pahalılığından 

kurtulması nasıl mümkün olacak ya da olacak mı? 

Emekli bir Alman Antalya’da rahat rahat tatil yaparken, emekli bir Türk de İtalya’ya 

gidebilecek mi? Abartı mı oldu İtalya, peki bizim vatandaşımız da Antalya’ya 

gidebilme olanağına kavuşacak mı? 

Ne kadar uzak geliyor değil mi? 
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Babacan’ın bir adım sonrasında ne var? 

Son dönemlerde küçük partiler önemli hamleler yaparak gündemi belirleyebiliyorlar. 

Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş çıkışından sonra Ali Babacan da seçimlere DEVA 

Partisi olarak katılacaklarını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. 

Babacan’ın seçimlere tek başına gireceklerini açıkladığı sırada İstanbul Mushafı’nın 

tanıtım toplantısı nedeniyle AK Partililerin olduğu bir grupla birlikteydim. İlk 

tepkileri, “El yükseltiyor” oldu. “Taktik hamle” diyen de çıktı. 

CAN ALICI SORU 

AK Partililerin asıl merak ettiği ise 6’lı masa ve cumhurbaşkanlığı seçimiydi. 6’lı 

masadan ayrılıyor mu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını destekleyecek mi, 

cumhurbaşkanı adayı olacak mı soruları havada uçuştu. Babacan o sırada basın 

toplantısına devam ediyordu. 

MUHALEFETTE PANİK 

Muhalefet cephesinin nabzını tutmak için AK Partili grubun arasından sıyrıldım. 

Muhalefette kaygı vardı. Kısa süreli “6’lı masa dağılıyor mu?” paniği 

yaşandı. Babacan, “6’lı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız” deyince biraz 

rahatladılar. 

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI 

Sonra asıl soru geldi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusu. Babacan, “Ortak 

cumhurbaşkanı adayı seçimlerde başarı sağlamak için önemli olacaktır. Mutabakat 

sağlanamazsa farklı seçeneklere de bakılır. A planımız 6’lı masada ortak aday 

oluşturup tek adayla seçimlere girmek. A planımız bu” dedi. Bu yanıt muhalefetin 

kafasını karıştırdı. Bir de Temel Karamollaoğlu’nun gündeme getirdiği üçlü ittifak 

konusu vardı. DEVA kendi başına seçimlere girecekse o zaman üçlü ittifak nasıl 

olacak? Babacan, “Bize gelebilecek farklı tekliflere, farklı işbirliği alanlarına açık 

olduğumuzu, her zaman diyalogdan yana olduğumuzu ifade ettik” diye konuştu. 

MASA DAĞILDI 
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Babacan ve yardımcısı İdris Şahin cumhurbaşkanı adayı konusunda 6’lı masa ile 

birlikte hareket edeceklerini söylediler ama ikna edici olmadılar. Bu durumda 

muhalefet 6’lı masaya nasıl devam edecek? Babacan seçimlere ayrı girecekse CHP’li 

bir cumhurbaşkanı adayını neden desteklesin? 

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI 

Babacan’ın elini güçlendirmek için bir hamle yaptığı belli. Siyasette bu tür taktik 

hamleler olur. Tabii başarılı çıkacaksan. Yoksa kendi taktiği ile sırtı yere gelen 

pehlivana dönersin. Babacan’ın bir sonraki hamlesi kendisinin cumhurbaşkanı 

adaylığı olabilir mi? Babacan bu çıkışı Abdullah Gül için yaptı deniliyor ama pek 

katılmıyorum. Aralarının iyi olmadığı geliyor kulağıma. Hem kendisi varken yıpranmış 

bir Abdullah Gül’ü neden ileri sürsün? Konuştuğum AK Partililerde “Bu daha 

başlangıç” havası vardı. “6’lı masa dağıldı” yorumları ağırlıktaydı. “Bize ihanet eden 

onlara da ihanet etti” yorumları da yapılmadı değil. İki kanada kulak vermem yararlı 

oldu. Çünkü bu yazıyı ben yazmadım, sıcağı sıcağına yaptıkları değerlendirmelerle 

onlar yaptı. 

YENİ SÜPRİZLER OLUR MU? 

Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ve milletvekili listelerini hazırlama 

aşamasında bu tür kopmalar bekleniyor. Testi çatladı. Bu testi artık su tutmaz. 6’lı 

masa şeklen ortada dursa da siyaseten anlamını kaybetti. 

KILIÇDAROĞLU SARSILDI 

Babacan’ın kararı en çok Kılıçdaroğlu’nu sarstı. Hem ortak cumhurbaşkanı adaylığı 

suya düştü hem de Babacan’a diğer liderlerden daha çok değer veriyordu. Öyle ki bir 

lider, “Babacan’la Kılıçdaroğlu arasında ayrı bir ittifak var gibi. Her nedense ona çok 

kıymet veriyor” demişti. Zaten demokrasinin yıldızı ilan etmişti. Kılıçdaroğlu’nun 

prensi gözüyle bakılıyordu. Babacan, Erdoğan ve Gül’den sonra Kılıçdaroğlu’na da 

kazık attı. Babacan’ın açıklamasının Kılıçdaroğlu’nu sarstığı ve devamı gelecek mi 

kaygısı yaşattığı söyleniyor. Ben Kılıçdaroğlu’nun ilgisini Abdullah Gül faktörüne 

bağlamıştım ama meğer Kılıçdaroğlu, Babacan’ı elinde tutmak istiyormuş. 

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU’NUN ÇABASI 
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Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener erken seçim diye bastırırken bu tür 

kopmaların önüne geçmeye çalışıyorlarmış. Ama başarılı olamadılar. Testi çatladı. 

Bu testi artık su tutmaz. 

 

İSTANBUL MUSHAFI 

ÇAMLICA Camisi Erdoğan’ın hayaliydi. İstanbul’a vurduğu bir mühür oldu. Dün 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte İstanbul Mushafı’nın tanıtım toplantısı nedeniyle 

Çamlıca Camisi’ndeydik. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Kadir Gecesi Mescid-i 

Aksa’da mı olacaksınız?” diye sorduğumda, “Yok, İstanbul Mushafı’nın tanıtım 

toplantısı nedeniyle İstanbul’da olacağım. Cumhurbaşkanımız Kuran-ı Kerim’in 

İstanbul Mushafı olarak hazırlanmasına çok önem veriyor” dediği için toplantıya davet 

gelince hiç düşünmeden evet dedim. İyi ki katılmışım. 

MUHTEŞEM BİR ÇALIŞMA 

Dünyaca ünlü hattatımız Hüseyin Kutlu İslam medeniyeti tarihine armağan olacak 

çağdaş bir çalışma yapmış. Kaderin garip cilvesi, 20 yıldır üzerinde çalıştığı eserin 

tanıtım toplantısına koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Konuşmasını videodan 

dinledik. Hüseyin Kutlu’nun İstanbul Mushafı’nı hazırladığı ekibin çoğunluğu kadın 

hattatlardan oluşuyordu. Bu kadar başarılı kadın hattat olduğunu bilmiyordum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam medeniyetinde sanatın önemine vurgu yapan bir 

konuşma yaptı. “İstanbul Mushafı’nı medeniyetimizin yeni bir sembolü olarak 

görüyorum. Osmanlıdan sonra Cumhuriyet tarihinde bir ilk olması en büyük 

mefahirimizdir” dedi. Maskesiz ilk toplantıydı. Cumhurbaşkanı koronavirüs 

önlemlerine çok dikkat eder. Ama maskesizliğe çabuk alışmış. 

BATI’YA YANIT 
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Erdoğan konuşmasında günceli de ihmal etmedi. Kavala davası nedeniyle sesini 

yükseltenlere, “Yüzümüze tokat atanlara, çelme takanlara eyvallah edecek 

değiliz” dedi. Salondan en çok alkış alan sözleri bu oldu. 

ERDOĞAN OLMASAYDI 

Hattat Hüseyin Kutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Mushafı’nın yazılması 

çalışmasını 2015 yılında başlattığını anlattı. Kendilerine her türlü desteği verdiğini 

ifade etti. “Projeyi sorduğumda bana sadece ne zaman biter diye sordu” dedi. O 

zaman düşündüm. Erdoğan değil de başka bir cumhurbaşkanı olsa Kuran-ı Kerim 

yazdırmak için bu çabayı gösterir miydi? Erdoğan değil, Ahmet Necdet Sezer gibi bir 

cumhurbaşkanı olsaydı İstanbul Mushafı olarak 19 ciltlik bir Kuran-ı Kerim yazdırır 

mıydı? 

KILIÇDAROĞLU YAPAR MIYDI? 

Hadi Sezer’i geçtik. Erdoğan değil, Kılıçdaroğlu ya 

da İmamoğlu, Akşener veya Mansur Yavaş olsa Ayasofya’yı açar mıydı? Taksim 

Camisi’ni yaptırır mıydı? Başörtüsü yasağını kaldırıp okullara Kuran-ı Kerim ve 

Peygamberimizin Hayatı dersini koydurur muydu? Benim bunu düşündüğüm gibi 

seçim günü muhafazakâr seçmen de seçim sandığının başına gidince bunu hesap 

edecek. 
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Esfender KORKMAZ 

Büyüme ve cari açık 

28 Nisan 2022 Perşembe 

Genel olarak; hızlı büyüme ithalat talebini artırır. Zira bir yandan mevcut kapasiteyi 

artırmak öte yandan yeni yatırım yapmak için, yatırım malı ithalatına olan talep artar. 

Ayrıca üretimde ithal girdi payı yüksekse, aramalı ve hammadde ithalatı artar. 

Yatırım-tasarruf eşitliği varsayımı altında iç tasarruf açığı varsa dış kaynak girişi ile 

kapatılır. 

Yatırım - tasarruf açığının dış kaynakla kapatılması, Türkiye için tartışmalıdır. Zira 

Türkiye'de ithalatın finansmanı kısmen güven sorunu nedeni ile bazı firmaların yurt 

dışında tutukları sermayelerini dış borç gibi göstermeleri ile gerçekleşiyor. Ayrıca 

2021 yılında Çin'e karşı verdiğimiz 28,5 milyar dolarlık dış açığın küçük bir kısmı 

yatırım malı veya aramalıdır. 

Büyümenin her zaman ve her ülkede cari açık yarattığını söylemek doğru olmaz. 

Bunun en iyi örneği Çin'dir. Çin dünyanın en yüksek büyüme hızına sahiptir. Buna 

rağmen sürekli cari fazla vermiştir. 

Çin'in Türkiye'den farkı, parası Yuanı dolar karşısında sürekli dengede tutmasıdır. 

Yuan'ın düşük olduğunu, ABD ve diğer ülkelerin "Kur savaşları" olarak bilinen 

tepkisinden anlamak mümkündür. 

Büyüme ile cari açık arasındaki ilişki, başkanlık sistemine kadar orantılı oldu. Yani 

büyüme artınca cari açık ta arttı. 

2003 ile 2008 arasında büyüme oranı yüksek, cari açık oranı da yüksektir. 

2009 Dünya finansal krizi sırasında Türkiye yüzde 4,7 oranında küçüldü. Cari açık 

oranı daha da paralel olarak azaldı ve GSYH'ya oranı yüzde 1,8 oldu. 

En yüksek büyüme 2011 yılında yüzde 11,1 oldu. En yüksek cari açık oranı da aynı 

yılda yüzde 9,6 oldu. 
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2020 istisna yıl oldu. Büyüme 0,9'a geriledi ve fakat cari açık yüzde 4,9 olarak devam 

etti. Pandemi etkili oldu. 2021 yılı da aynı şekilde istisna yıl oldu. Büyüme yüzde 11 

oldu ve fakat cari açık düşük yüzde 1,74 oldu. 2022 de istisna yıl olacak.  

Uluslararası kuruluşların 2022 büyüme tahmini düşük ve fakat cari açık tahmini 

büyüktür. Aslında yılın ilk ay sonuçları da cari açığın yüksek olacağını gösteriyor. 

Türkiye 2003 ile 2021 arasında 626 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık dış borca 

dönüştüğü ve gelecek iktidarlara devredileceği için siyasi iktidar cari açığa önem 

vermiyor ve politika üretmiyor. 
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İbrahim Kahveci 

Dış güce ihtiyaç var mı? 

2015 yılında eurobonda ödediğimiz faiz %4,88’den bu yılın mart ayında %8,77’ye 

gelmiş. Yabancıya ve yabancının parasına ödediğimiz faiz epeyce yükselmiş. (grafik 

altta) 

Hani, “hele şu kardeşinize bir yetkiyi verin, faiz vs nasıl uğraşılır görürsünüz” diyorduk 

ya... Onu da gördük mü? 

Faizi düşüreceğiz diye çıkılan yolda faizleri yükselten nasıl bir yönetim olabilir ki? 

Faizcilere karşıyım deyip bankaların karını 9,2 milyar liradan 40,0 milyar liraya kim 

nasıl çıkartmayı başarabilir? (Ocak-Şubat 2021/2022) 

IMF’nin bile “kendi ülkende, kendi vatandaşından kendi paranla borçlanacaksın” 

dediği kuralı bozup; iç borçlanmayı dahi ABD dolarına kim, neden çevirdi? 

2011-2013 döneminde ekonomi en iyi durumdayken kasada para yok diyerek Hazine 

garantili projeleri kim üretti? Bu projelere düşük kur üzerinden yüz milyarlarca dolar 

garanti verip ülkenin ve de özellikle gençlerin geleceğini kim sattı? 

Bakınız son 3 yıldır kasada gerçekten para yok ama; 

1- Müteahhitlerin parası tıkır tıkır ödeniyor. 

2- Hem de düşük kurdan verilen garantiler şimdi yüksek kurdan ödeniyor. 

*** 

Geçen akşam İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge 

Yılmaz HaberTürk’de Fatih Altaylı’ya açıklamalarda bulunurken; “Doları bilinçli 

olarak patlatmadan önce dolar cinsinden borç aldılar. Dış güçleri getirsen, bu 

ülkeye bundan daha kötüsünü yapamazlar” dedi. 
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Bakınız yukarıda sayamadığım daha sayısız örnek mevcut. 2018’den beri defalarca 

söylediğim bir söz vardır: “Bakkal çırağını bile getirseydiniz bu kadar hata 

yapamazdı. Bu kadar çok ve büyük yanlış bilinçsiz yapılamaz; nasıl ve neden 

acaba?” 

16 Aralık 2021 tarihli yazımın başlığı da “Bilinçli yanlış!” şeklindeydi. Orada şu 

noktalara dikkat çekmiştim: 

“İyi ama yukarıda verdiğim rakamlar ortada iken, neden ülke yönetimi bu yangını 

körüklemekte ve zararları büyütmektedir? Acaba bilinçli bir yanlış ile milletin refahını 

tümden mi kesmek istemektedir? Amaç nedir? Bilerek ekonomiyi çökertmekle başka 

bir amaç mı hedeflenmektedir? Net söylüyorum: Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz. 

Bugün bu dediğimin resmi ilanını da görebiliriz.” 

25 Ekim 2021’de de “Çok stratejik ama çok” başlıklı yazımı da şu cümleler ile 

bitirmiştim: 

“Büyük bir strateji uygulanıyor ama hepsi yanlış yaptık mantığı ile... O zaman sormak 

lazım: Bu kadar yanlış karar bilinçsizce alınabilir mi? Bence asıl büyük strateji 

burada yatıyor.” 

*** 

Şimdi kendimize soralım: Bu kadar yanlışı toplum nasıl algılıyor? 

Maalesef ki toplum bunlara inanıyor.... 

Bunu da daha önceki gün “Hayal satışı” başlığı ile yazdım. Aslında ben 

yorumlamadım, sadece olanları aktardım. Bakın TÜİK anketi 2018’den beri mevcut 

duruma çok kötü diyenlerin geleceğe ilişkin beklentilerinin iyimserliğini ortaya 

koyuyor. 

Alttaki grafikten görebilirsiniz: “Geçen 12 aylık döneme göre şu an ben ve ülkem çok 

kötü” diyenler gelecek 12 ay sonraya ilişkin kendileri ve ülke için daha iyimserler. Bu 

fark 2018 öncesi yoktu; ama 2018 sonrası açıldı. Neden acaba??? 

*** 

İki temel noktaya dikkat çekelim 

1- Bu kadar büyük yanlışlar neden ve nasıl oluyor da Toplum tarafından yeterli tepkiyi 

çekmiyor 

2- Bu kadar büyük yanlış bilinçsiz yapılamayacağına göre arka planda ne oluyor? 

https://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-kahveci/bilincli-yanlis-1591537
https://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-kahveci/cok-stratejik-ama-cok-1591015
https://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-kahveci/hayal-satisi-1592842
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Oturduğu evi yanarken yangını alkışlamak da nedir? Biz bu hale nasıl geldik? 
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28 Nisan 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Rusya’dan enerji krizi yaratacak 
hamle 
 

Dün Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a olan gaz akışını kesti. Bu iki ülke, doğalgaz 

bedelini ruble karşılığı ödemeyi reddetmişti. 

 

Doğan şoktan ötürü Avrupa'da fiyatlar % 14 yükseldi. Aynı zamanda bu davranış, 

Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapan Avrupa ülkelerine bir uyarı niteliği olarak 

algılandı. 

 

SAVAŞIN KAYBEDENİ AVRUPA 

 

Zaten bu savaşta en büyük kaybedenin Avrupa olduğu görülüyor. Ekonomisinin 

lokomotifi savaş endüstrisi olan Amerika hep kazanıyor. 

 

Petrol ihracatı düşse bile fiyatları yükseldiği için petrol geliri artan Rusya da 

kazanıyor. 

 

Doğal kaynaklar bakımından zayıf olan Avrupa ise bu iki ülkenin arasında kaldı ve bu 

onlar için sonun başlangıcı oldu. 

 

İşin daha da kötüsü, çok ciddi bir liderlik sorunu olduğu için Avrupa'yı bu 

kısırdöngüden çıkaracak biri de yok. 

 

KADERİN CİLVESİ 

 

Bu arada İkinci Dünya Savaşı sırasında Çekoslovakya'dan Amerika'ya göç eden eski 

Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın cenaze töreni yarın yapılacak. 

 

Yaklaşık bir ay önce ölen Madeleine Albright'ın cenazesinin niye bu kadar 

bekletildiği merak konusu. 

 

İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçan birinin hayatının yarısını savaş endüstrisinin sözcüsü 

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
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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olarak geçirmesi de kaderin cilvesi olsa gerek. 

 

MUSK VE SOSYAL MEDYA 

 

Ancak Amerika'nın asıl gündemi, Elon Musk'ın Twitter'ı alması ve eski 

Başkan Trump'ın başlatacağı Truth (Gerçek) isimli yeni sosyal medya platformu. 

 

Elon Musk'ın konsantrasyonunun azalacağı düşünüldüğü için Tesla'nın borsa değeri 

düştü. Twitter'ın özgürleşmesiyle de Trump'ın sosyal medya platformunun gazı kaçtı. 

Sosyal medya devlerinin kurallarındaki değişiklikler tüm dünyayı etkileyecek. İlgiyle 

takip ediyoruz. 

 


