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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
28 Haziran 2022 Salı 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 

7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu 

7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 

–– Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “İşgücü 

Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 

5/5/2022 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 5751) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat 

Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752) 

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 5753) 

–– Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Sınırları Gösterilen Alanın Filyos Serbest Bölgesi 

Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5754) 

–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel 

Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar (Karar 

Sayısı: 5755) 

–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılması ve Aynı Kararın 2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 

5756) 

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine 

Dair Tezkere 

 

ATAMA KARARLARI 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/306, 

307, 308) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-16.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-17.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-17.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-19.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-20.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-20.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-23.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-23.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-23.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-24.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-24.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-24.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-1.htm
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–– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin 

Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler 

Hakkında Yönetmelik(2016/1628/AB)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞ 

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2018/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/1 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/2 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/3 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/4 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 

2022/5 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 

2022/6 Sayılı Kararı 

 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-18.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-13.pdf


28.06.2022 

4 

 

Putin'den tahıl ve gübre açıklaması 
Rusya ve Belarus'un, tahıl sevkiyatıyla ilgili sorunlarının olmadığına 

işaret eden Putin, 50 milyon tondan fazla teslimat yapmaya hazır 

olacaklarını, lojistik konusunu detaylı ele almak gerektiğini belirtti. Putin, 

Rusya ile Belarus'un dünya gübre ihtiyacını gidermek için tedbir 

alacağını da söyledi. 

 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile dünya gübre piyasasında 

müşterilerinin tüm ihtiyacını karşılamak için kendilerine bağlı olan tüm önlemleri alma 

konusunda anlaştıklarını bildirdi. 

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile St. Petersburg'da bir araya 

geldi. 

Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Putin, Rusya ve Belarus'un dünya 

piyasasının en büyük gübre tedarikçisi olduğunu hatırlattı. 

Dünya piyasası ve sürekli müşterilerin gübre ihtiyaçlarının karşılanması konusunu ele 

almak istediğini belirten Putin, dünya gübre ticaretinin yüzde 15'ine, bazı gübre türleri 

için de yüzde 25 pazar payına sahip olduklarını anımsattı. 

Vladimir Putin, "Gübre eksikliği elbette gelecek yılki hasat beklentilerini azaltıyor. 

Bütün bunlar çok üzücü. Biz ve sizinle (Belarus ile) tüketicilerimizin, müşterilerimizin 

taleplerini karşılamak için bize bağlı olan her şeyi yapma ve tüm önlemleri alma 

konusunda anlaştık." ifadesini kullandı. 
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Rusya 50 milyon ton tahıl sevkiyatına hazır 

Rusya ve Belarus'un, tahıl sevkiyatıyla ilgili sorunlarının olmadığına işaret eden 

Putin, müşterilerin ihtiyacını gidermek için lojistik konusunu detaylı ele almak 

gerektiğini belirtti. 

Rusya'nın geçen yıl dünya pazarına 40 milyon ton tahıl tedarik ettiğini hatırlatan 

Putin, gelecek yılki hasat dönemine kadar 50 milyon tondan fazla teslimat yapmaya 

hazır olacaklarını söyledi. Putin, Belarus'un tahıl üretimini bu yıl artırdığını dile getirdi. 
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Ziraat yüksek mühendislerinden tarım 

takviminin güncellenmesi önerisi 
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Genel Başkanı Mehmet 

Ali Ünal, mart-nisan aylarında görülmesi gereken yağışların mayıs-

hazirana doğru kaydığını belirterek, "Belki yıllardan beri alıştığımız ekim 

ve hasat aylarının revize edileceği yıllara gelmiş olabiliriz." dedi. 

 
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, 

Türk tarım sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel krizlerin içinde 

üretim dinamiklerini korumaya çalıştığını söyledi. 

Geçen yıl kurak bir sezon geçirildiğini anımsatan Ünal, buna bağlı olarak bazı 

ürünlerde ortalama verimlerin düşük kaldığını bildirdi. 

Son günlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde şiddetli yağış ve sel olayları görüldüğüne 

dikkat çeken Ünal, “Olumsuz etkilerini bir yana koyarsak yağışların ülkemizin hem 

içilebilir hem de tarımsal üretimde kullanılabilir su varlığı için ciddi önemi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla özellikle dünya üzerinde bir hububat krizi olduğu gerçeği 

ışığında son günlerde yağan yağmurlar çiftçilerimize bir miktar fayda sağlamıştır. 

Gelişimsel olarak buğday ekili alanlarda gerçekleşen bu yağışlar dane verimine 

doğrudan etkide bulunacak ve kaliteyi artıracaktır." diye konuştu. 

Çalıştay önerisi 

Yağışların sağanak ya da dolu şeklinde düşmesinin ekili ve dikili alanlarda ciddi 

zararlara da neden olabildiğine işaret eden Ünal, bazı arazilerde buğday dane tutum 
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ve kalite oranlarındaki olumlu beklentinin yanında, bazı arazilerde dolu zararı sonucu 

ekinlerde kayıp meydana geldiğini anlattı. 

İklimsel olarak yağış rejiminde ciddi bozulmalar ve kaymaların fark edilir hale geldiğini 

vurgulayan Ünal, şunları kaydetti: “Mart-nisan aylarında düşmesi gereken yağışlar 

mayıs-hazirana doğru kayıyor gibi görünüyor. Bu şekilde konuyu değerlendirirsek 

belki yıllardan beri alıştığımız ekim ve hasat aylarının revize edileceği yıllara gelmiş 

olabiliriz. Sonuç olarak her bitkinin isteği belirlidir ancak bu isteği karşılayabileceği 

iklim şartları değişkendir. Dolayısıyla Türkiye'de ürün bazında ekim-dikim ve hasat 

tarihlerinin yeniden belirlenmesi gereken bir yola doğru gittiğimizi düşünmekteyiz. 

Üniversite hocalarımız, konu uzmanları ve ilgili bakanlığımızın değerli bürokratları bu 

hususlar üzerinde bir çalıştay düzenleyip, eylem planı hazırlayacaklardır diye 

düşünüyoruz.” 
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TZOB’dan çiftçilere ÇKS uyarısı 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 30 Haziran'da sona ereceğini 

belirterek, "Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan 

destekleri alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için, 

tarımsal faaliyetin yapıldığı tüm tarım alanlarının ÇKS'ye kaydının 

yapılması önemlidir." ifadesini kullandı. 

 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin 

mağduriyet yaşamamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvurularını son güne 

bırakmaması gerektiğini bildirdi. 

ÇKS kayıt süresinin bitmesine bir hafta kaldığını hatırlatan Bayraktar, "ÇKS 

başvuruları 30 Haziran'da sona erecek. ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerimiz 

desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi 

kullanamıyor. Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan destekleri 

alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için, tarımsal faaliyetin yapıldığı 

tüm tarım alanlarının ÇKS kaydının yapılması önemlidir." değerlendirmesinde 

bulundu. 

Bayraktar, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısının son yıllarda azaldığına dikkati çekerek, 

2003'te 2 milyon 765 bin olan sisteme kayıtlı çiftçi sayısının 2020'de 2 milyon 127 bin 

olduğunu kaydetti. 

23,44 milyon hektarın 15,16 milyonu ÇKS'ye kayıtlı 

Çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetine devam ettikleri halde çeşitli nedenlerle ÇKS'ye 

kayıt yaptıramadığına dikkati çeken Bayraktar, şunları bilgiyi verdi: "Çiftçilerimizin 
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tarım yaptıkları alana yönelik başvurularını zamanında yapmalarının önemi yanında, 

tarım yapıldığı halde çeşitli gerekçelerle ÇKS kaydına engel teşkil eden sorunların da 

çözülmesi ve ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerimizin kayıtlarının yapılması da 

önemlidir. Ülkemizde 2021 itibarıyla 23,44 milyon hektar alanın 15,16 milyon hektarı 

ÇKS'ye kayıtlıdır. ÇKS başvurusunu yapmayan üreticilerimiz yıl içinde mazot, kimyevi 

gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden yararlanamıyor. 

Ayrıca düşük faizli kredi kullanamıyor, TMO gibi kurumlara ürün veremiyor, devlet 

destekli tarım sigortasına başvuramıyor. Bu durumda ülkemizde 8,3 milyon hektar 

tarım arazisi kayıt altına alınamıyor. Bu alanların bir kısmında üretim devam etse de 

üretici destekten faydalanamıyor. Yıl içinde yaşanan herhangi bir doğal afet sonucu 

meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi uygulamasında 

veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklemelerde çiftçilerimizin mağdur 

olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekiyor." 

"Başvurular yetersiz" 

Bayraktar, 2022 yılı ÇKS kaydı başvurusunun geçen yıl eylülde başladığını 

hatırlatarak, 27 Mayıs itibarıyla 1 milyon 702 bin çiftçinin 12,83 milyon hektar alan için 

ÇKS kaydını yaptırdığını bildirdi. 

Bu rakamların yetersiz olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Çiftçilerimiz son başvuru 

gününü beklememeli, yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak 

odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı il 

ve ilçe müdürlüklerine bir an önce başvurusunu yapmalıdır." ifadesini kullandı. 
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Sektör temsilcilerinden süt-yem 

paritesi 1,5 olsun talebi 
Süt sektörü temsilcileri, sektörde gösterge kabul edilen çiğ süt/yem 

paritesinin 1,5 seviyesine çıkartılmasını talep etti. 

 
Süt sektörü temsilcileri, gerçekleştirdikleri ortak açıklama ile süt-yem paritesinin 1,5 

seviyesine çıkarılması talebinde bulundu. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Ahmet Erken ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel 

Başkanı Sencer Solakoğlu süt sektöründe yaşanan sorunlara karşı çözüm önerileri 

konusunda ortak basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 

soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,5 lira 

olarak belirlediği hatırlatıldı. 

Konseyin ayrıca "Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda 

önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır." 

ifadesinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün itibarıyla bir litre süt 

sattığında üreticilerimizin eline kesintiler çıktıktan sonra net olarak ortalama 7 lira 

geçiyor. Bir kilo yemin fiyatı bazı yerlerde 7,6 liraya dayandı. Parite 1'in altına düştü. 

Üreticilerimizi girdiği bu zor şartlardan çıkaracak, onlara yol gösterecek, ışık olacak 

somut adımları hep birlikte atalım. Ülkeye yapılacak en öncelikli ve büyük yatırım, 

daha fazla kaynağın bu alana kanalize edilmesi olacaktır." 
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Sektör temsilcileri, süt üreticilerinin sorunlarına karşılık çözüm önerilerini şöyle 

sıraladı: 

• Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatının belirlediği sürelerde çiğ süt/yem paritesinin 

1,5 olması için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli 

• Kaba ve kesif yemlere gelen zamlara yönelik tedbir alınmalı 

• Diğer maliyet artışlarını durduracak tedbirler hayata geçirilmeli 

• Çiğ süt fiyatları aylık olarak belirlenmeli 

• Üreticiye hayatını devam ettirecek istikrarlı bir gelir elde etmesini sağlayacak 

piyasa oluşturulmalı 

• Çiğ süte verilen 20 kuruşluk prim desteği hem üreticiyi destekleyecek hem de 

kayıt dışılığa kaymanın önüne geçirecek seviyeye yani en az 1 lira 

seviyelerine çıkartılmalı 

• Damızlık hayvanların kesilmesini engelleyecek tedbirler hayata geçirilmeli 

• Tüketiciye uygun fiyattan hayvansal ürün alabilme imkanı sağlanmalı 

• Üreten ve tüketen mutlu Türkiye'nin inşası için etkin politikalar hızlı bir şekilde 

hayata geçirilmeli 
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10 Şeker Fabrikası 3,5 Milyara satıldı 

ithal şekere 5 milyar ödenecek 
10 şeker fabrikasını 3.5 Milyara satıldı, ithal şekere 5 Milyar ödenecek. 

Özelleştirmeler, şeker üretimi ve fiyatlarına iktidarın iddialarının aksine olumsuz 

yansıdı. Özelleştirilen 10 şeker fabrikasından devlet yaklaşık 3.5 milyar lira gelir elde 

etmişti. İthal edilecek 400 bin ton şekere ödenecek para ise 5 milyar lirayı geçiyor. 

 

Özelleştirmeler, şeker üretimi ve fiyatlarına iktidarın iddialarının aksine olumsuz 

yansıdı. Özelleştirilen 10 şeker fabrikasından devlet yaklaşık 3.5 milyar lira gelir elde 

etmişti. İthal edilecek 400 bin ton şekere ödenecek para ise 5 milyar lirayı geçiyor 

Toplumdan gelen yoğun eleştirilere rağmen alelacele alınan kararla 10 şeker 

fabrikası inşaat, tuz, çay, turizm ve kömür gibi sektörlerde faaliyetleri olan özel sektör 

yatırımcılarına toplam 3 milyar 452 milyon 200 bin lira bedelle satıldı. 

Yozgat, Ilgın ve Burdur şeker fabrikaları ise satılamayınca kamuda kaldı. 
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5 MİLYAR TL GİDECEK 

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi şeker 

üretimi ve fiyatlarına söylenenin aksine olumsuz yansıdı. 

İktidar zamların bir türlü kontrol altına alınamaması üzerine şeker açığını kapatmak 

ve fiyatları dizginlemek için yurt dışından 400 bin ton şeker ithal etme kararı aldı. 

 

thal şekerin nakliye dahil ton başına 750 dolara mal olacağı bildirildi. Buna göre 400 

bin ton ithal şeker için ödenecek döviz 300 milyon doları bulacak. 300 milyon dolar, 

bugünkü kurlarla 5 milyar lirayı aşıyor. 

Bu da 10 fabrikanın satışından elde edilen paranın TL bazında 400 bin tonluk şeker 

ithalatının parasını bile karşılamadığını gösteriyor. 

Türkşeker, 27 Haziran itibarıyla bazı indirim marketler ve Tarım Kredi için 390 TL'den 

verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 

TL'ye çıkarmıştı. 

DOLAR BAZINDA 3'TE 1'İNDEN FAZLA 

Fabrikalar dolar yerine TL ile satıldı. Fabrikaları alan şirketlerin çoğu ödemelerini 

taksitlendirdiği için devletin kasasına paranın tamamı bir kalemde girmedi. 

Fabrikaların satıldığı tarihte dolar kuru yaklaşık 4 lira 30 kuruş civarındaydı.Fabrikalar 

dolarla ve peşin olarak satılmış olsaydı devletin kasasına yaklaşık 803 milyon dolar 

döviz girecekti. Bu tutar bile ithal şeker maliyetinin fabrikalardan gelen paranın 3'te 

1'ini aştığı gösteriyor. 
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Yemen'den buğday çağrısı 
Yemen'de buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtilirken, Avrupa 

Birliği ülkelerine ithalat yapılabilecek pazarlar bulunmasına yardımcı 

olunması çağrısı yapıldı. 

 
Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, resmi haber ajansı 

SABA'da yayınlanan açıklamasında, küresel gıda krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının 

Yemen'e buğday ithalatı üzerinde etkili olduğunu belirtti. 

Ülkesinin ithal ettiği toplam buğdayın yüzde 46'sından fazlasının bu iki ülkeden 

tedarik edildiğine dikkat çeken Bazib, "Yemen'deki stratejik buğday stokunun 

önümüzdeki ayın ortasında sona ermek üzere." dedi. 

Yemenli Bakan, Avrupa Birliği ülkelerine buğday satın alabilmek için yeni pazarlar 

bulmasına yardımcı olunması çağrısında bulundu. 
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Hem çiftçinin cebini hem çevreyi 

koruyor 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata 

geçirilen "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında 

çiftçilere toprak verimliliğini artıran, tasarruf sağlayan, çevre dostu doğrudan ekim 

yöntemi tanıtılırken, bu yöntemle nohutta geleneksel tarımla aynı, mercimekte ise 

geleneksel tarıma çok yakın verim elde edildi. 

 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata 

geçirilen "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında 

çiftçilere toprak verimliliğini artıran, tasarruf sağlayan, çevre dostu doğrudan ekim 

yöntemi tanıtılırken, bu yöntemle nohutta geleneksel tarımla aynı, mercimekte ise 

geleneksel tarıma çok yakın verim elde edildi. 

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim alanları arasında yer alan Konya'da coğrafi şartlar, 

iklim değişikliği ve tarımda su kullanımının artması, doğal kaynaklar ve ekosistemler 

için ciddi tehditler oluştururken arazi bozulumu ve su kıtlığı son yıllarda bölgede temel 

bir zorluk olarak kendisini gösteriyor. 

Kentte sulu tarımın yaygınlaşması su kaynaklarının üzerindeki baskıyı artırırken yer 

altı su kaynaklarının seviyesinin de her geçen gün azalmasına neden oluyor. Bu 

baskıyı azaltmak için az su tüketen bitkilerin ve özellikle yağışa dayanıklı ürünlerin 

yetiştirilmesi önem taşıyor. 

https://static.daktilo.com/sites/1165/uploads/2022/06/27/thumbs-b-c-3452839866da88f33641296ff4020c6e.jpg
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Yağışa dayanıklı baklagillerin üretiminin, toprak işlemesiz (doğrudan) ekim 

yöntemiyle yaygınlaştırılması ise toprak verimliliğinin artırılmasına katkı sunuyor. 

Toprakların erozyona maruz kalmasını önleyen önemli tekniklerden biri olan 

doğrudan ekim, toprağa azot kazandırırken karbon tutulumunu da artırıyor. 

Doğrudan ekim tekniği, ön bitkiye ait yüzey artıklarının olduğu tarla koşullarında, 

hiçbir toprak işlemesi yapılmaksızın sadece tohum ekilerek uygulanıyor. Bu sayede 

çiftçiler elektrik ve suyun yanı sıra mazottan da tasarruf ediyor. 

- Geleneksel ve doğrudan ekim performansları karşılaştırıldı 

Dünya Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve BM Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile uygulanan "Sürdürülebilir Arazi 

Yönetimi Ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında, Karaman ilini de içine alan 

Konya Kapalı Havzası'nda iklim dostu uygulamaların geliştirilmesi amaçlanarak kuru 

tarım alanlarında doğrudan ekim yöntemleriyle nohut ve mercimek yetiştiriciliği 

konusunda çalışmalar yapıldı. 

İklim dostu tarım uygulamaları kapsamında Konya ve Karaman'ın kuraklığa eğilimli 

koşullarında baklagiller üretim tekniklerinin çiftçilere gösterilmesi ve tanıtılması için 

uygulamalar gerçekleştirildi. 

Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Yemeklik Dane Baklagil Islah Birim Başkanı Dr. 

Abdulkadir Aydoğan, amaçlarının; kuru koşullarda toprak karbon seviyelerini ve 

çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmek için Konya Kapalı Havzası'nın kuraklığa 

eğilimli bölgelerinde iklim dostu tarım uygulamaları kapsamında baklagiller bitki 

çeşitlerinin ve üretim tekniklerinin tanıtımına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. 

Aydoğan, "Bizim bu projede iki tane ana noktamız vardı. Bunlardan biri; baklagiller 

genelde geleneksel olarak toprak sürülerek ekiliyordu biz buna karşılık özellikle 

mercimekte kışlık ekimi gösterdik çiftçiye. Bir de anıza ekimi (doğrudan ekim) 

göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptık." dedi. 

Proje alanı olarak Konya’nın Cihanbeyli, Sarayönü ve Karapınar ilçeleri ile 

Karaman’ın merkez ve Ayrancı ilçelerini seçtiklerini aktaran Aydoğan, bu 

lokasyonlarda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 

Karagül ve Göktürk gibi yeni mercimek ve nohut çeşitlerinin geleneksel ve doğrudan 

ekim yöntemlerindeki performanslarının karşılaştırıldığını bildirdi. 

Çalışmada geleneksel ve doğrudan nohut ekiminde bir dönümde 57’şer kilogram, 

mercimekte ise geleneksel ekimde 56 kilogram, doğrudan ekim sisteminde 54 

kilogram verim gerçekleştiği bilgisini veren Aydoğan, "Burada kullandığımız çeşitlerin 
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tamamı enstitümüz tarafından geliştirilmiş olan çeşitler. Mercimekler kışa, nohutlar 

ise hastalığa dayanıklı." diye konuştu. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak çiftçilere, "Baklagilleri, özellikle nohut ve mercimeği 

ekerek hem cebinizi hem çevrenizi koruyun." çağrısında bulunan Aydoğan, şunları 

söyledi: 

"Konya Kapalı Havzası denildiği zaman aklımıza hemen kuru tarım sistemi gelmekte 

ve bu kuru tarım sisteminde de genelde tahıl nadas sistemi uygulanmaktadır. Nohut 

ve mercimek kuru tarım sistemine çok uygun bir bitki gruplarıdır. Bu bitkiler 

sulamaksızın yetiştirilir ve gerek karbon ayak izini azaltma gerekse de su kıtlığını 

önleme açısından en iyi değerlendirebilen bitkiler olduğu için nohut ve mercimeğin 

tahıllarla ekim nöbetine girmesini öneriyoruz." 

-"Doğrudan ekimin de olduğunu öğrendik, yapılabildiğini ve sonuç alınabildiğini 

gördük" 

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Böğrüdelik köyünde çiftçilik yapan ve projeye 

katılan Hasan Fahri Er, "Doğrudan ekimler yaptık ve ona karşılık sürekli yaptığımız 

klasik ekimlerimizi de yaptık. Şu an karşılaştırmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Arazideki toprak kalitesinin artması için baklagiller ekiminden fayda gördüklerini dile 

getiren Er, "Doğrudan ekimin de olduğunu öğrendik, yapılabildiğini, sonuç 

alınabildiğini gördük." diye konuştu. 
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150 milyar TL’lik KGF paketi yolda 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) meclis toplantısında 150 milyar 

TL’Lik yeni bir KGF destek paketinin hazırlandığı bilgisini veren TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ticaret, 

Sanayi, Enerji, Maliye, Tarım, Çalışma Bakanları ile bir araya gelerek iş 

dünyasının taleplerini ileteceklerini söyledi. 

 
NİHAT DELİBAŞI / DÜNYA 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş 

dünyasının ihtiyaç duyduğu kredi ihtiyacına destek olmak amacıyla 150 milyar TL’lik 

kredi garanti fonu paketinin önümüzdeki günlerde açıklanmasını beklediklerini 

kaydetti. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) haziran ayı olağan meclis toplantısının konuğu 

olan Hisarcıklıoğlu, pandemi şartlarında aktif rol alarak Türkiye’nin bu süreci daha az 

hasarlı atlatmasına katkı koyduklarını söyledi. Kurdukları haberleşme kanalı 

sayesinde ulaşan raporları ilgili bakanlarla, gerektiğinde Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile paylaştıklarını kaydeden Hisarcıklığoğlu, “Sıkıntılar var, bunların 

hepsini biliyorum. Kapalı toplantılarda görüşüyoruz. Anayasa’nın bana verdiği yetkiye 

dayanarak, hükümete anlatıyorum. Sorunlarınızı toplantıları takip ediyorum. Döviz, 

kredi, yüksek girdiler, artan enfl asyon, işletme sermeyesi ihtiyaçları, hepsini biliyoruz. 

Gerekli yerlere iletiyoruz” dedi. 

150 milyar TL’Lik yeni bir KGF destek paketinin hazırlandığı bilgisini veren 

Hisarcıklıoğlu, “Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ticaret, Sanayi, 

Enerji, Maliye, Tarım, Çalışma Bakanlarımızla biraraya geleceğiz. Sizlerin dile 
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getirdiği konuları bu ekonomi şurasında aktaracağız. Kredi garanti fonu destekli bir 

kredi paketini inşallah hükümet bizlere duyuracak” dedi. 

Hisarcıklıoğlu ayrıca TOBB’un bir meslek örgütü olduğuna dikkat çekerek, “Sivil 

toplum örgütü değiliz. Aradaki farkı iyi anlamamız gerekiyor. Bizim sistemimiz 

ahilikten geliyor. Demokraside anayasa var. Bunun çerçevesinde dışına çıkıp hareket 

edemeyiz. Bizim görevimiz bu sorunları yetkili yerlere iletmek” diye konuştu. 

TOBB’un Aliağa Karma ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettirdiği 

meslek lisesinin tamamlandığını, İzmirli oda başkanlarından gelen talepler 

doğrultusunda 7 ilçede daha okul inşa ederek eğitime katkı sunmayı sürdüreceklerini 

ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İzmir’de bulunan 7 sanayi bölgemize 7 tane daha okul 

kazandıracağız. Hangi işe girerseniz girin, kar da var zarar da. Tek bir yerde yüzde 

100 kar var. O da eğitime yapılan yatırımlarda. İnşallah bizim eğitime yapacağımız 

yatırımlar ile Türkiye’de kazanacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca İzmir’de ortaya çıkan 

işbirliği ve uyumun örnek olduğunu belirterek, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile 9 

yıl TOBB yönetiminde büyük bir uyum içinde çalıştıklarını ifade etti. İş dünyası 

temsilcilerine aralarındaki birlik ve beraberliği devam ettirme çağrısında bulundu. 

“Asgari ücret mutlaka güncellenmeli” 

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, ekonomiye odaklanma çağrısında bulunarak 

Orta Vadeli Program ihtiyacını dile getirdi. Yorgancılar, “8 milyona yakın kişi asgari 

ücretle geçiniyor. Asgari ücret mutlaka güncellenmeli. Gelir adaletsizliği bizleri daha 

başka sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakacak. Bu konu her şeyin önünde geliyor” 

dedi. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ise uzayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya 

barışını ve ekonomisini tehdit ettiğini dile getirdi. 

Yorgancılar: Adayım 

Daha önce yeni dönem için EBSO başkanlığına aday olmayacağını ilan eden Ender 

Yorgancılar, yeniden aday olduğunu açıkladı. Yorgancılar, “3 dönem başkanlık 

yaptım ve ailem bana yeter demişti. Ancak gördüm ki, son 4 sene attığımız imzalara 

projelerin ve bu birlikteliğin devam etmesi için adaylığımı tekrar açıklıyorum” dedi. 
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BDDK'dan TL kredi kullanımına 

yönelik yeni paylaşım 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), TL nakdi ticari 

kredilerin amacına uygun kullandırılmasına yönelik oluşabilecek yanlış 

anlaşılmalar hakkında yeni açıklama yaptı. 

 
BDDK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı bankaların bağımsız 

denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerden bağımsız 

denetim raporu istediğine ilişkin bazı şikayetlerin alındığı bildirildi. 

Bankalarca, yalnızca dünkü açıklamada belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi 

müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden 

geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Söz 

konusu açıklamamızda yer verilmeyen müşteriler için ekonomik faaliyetin olağan 

akışında devam ettirilmesi ve gerekmediği halde müşterilerden kredi tahsisi için ilave 

bilgi/belge talep edilmemesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı. 

Paylaşımda, bağımsız denetim raporu olmayan kredi müşterilerine bile 1 ay sonra 

bağımsız denetimden geçmiş bilgi, belge ve finansal tabloları getirmesi şartıyla 

sadece beyanları alınarak kredi kullandırılabileceği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: 

"Diğer taraftan, anılan karar kapsamında kredi sınırlama şartlarına girdiği halde, 

yabancı para (YP) kredi kullanamaması şartıyla, kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık 

dönemdeki YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere söz konusu pozisyon 

açığıyla sınırlı olarak kullandırılabilecek kredilerin vadesinin de yalnızca 3 ayla sınırlı 

olduğuna dair yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu 
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kredilerin, 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan 

daha uzun vadeli kullandırılabilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesinde de fayda 

görülmüştür." 

- BDDK'nin TL nakdi ticari kredilerin kullandırılmasına ilişkin kararı 

BDDK'nin cuma günü aldığı karara göre, "bağımsız denetime tabi", "yabancı para 

nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan" ve "yabancı para nakdi 

varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından 

büyük olanının yüzde 10'unu aşan" şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi 

kullandırılmayacak. 

Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin 

birden sağlanması gerekecek. Gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da karar 

kapsamına alınmayacak. 

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirine, alınan karara ilişkin yaptığı 

değerlendirmede, "Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli 

kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına uygun 

bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla alınmış bir makroihtiyati tedbirdir." 

ifadelerini kullandı. 
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Mevduatta stopaj indirimi uzatıldı 
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve 

katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde 

süre 6 ay daha uzatıldı. 

 
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım 

hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha 

uzatıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, indirim uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Bu 

tarihe kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine 

yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise 

yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak. 

Aynı karara eklenen geçici madde ile bugünden 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) 

arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı 

kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut 

finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, 

ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı 

menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara oranlar yüzde 5 olarak 

uygulanacak. 

Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda 

açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girdi. 
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Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

uygulaması kapsamında altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları 

ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 

lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girdi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari 

ücret yeniden değerlendirilecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret için talimat verdim. Asgari ücret 

konusunuda en kısa sürede emekçilerimizle müjdeyi paylaşmayı umut 

ediyoruz" dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra başta asgari 

ücret ve bayram tatili olmak üzere merak edilen konularda açıklamalar yaptı.  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: 

 

"Sınır ötesi harekatlarımız, krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı tavır gibi. 

Yeni harekatlara başlayacağız. 

Suriye'ye operasyon sinyali 

Akdeniz ve Ege konusunda gereken adımları atmaktan asla çekinmedik, 

çekinmeyeceğiz. Pek çok coğrafyada kardeşlerimize destek olmak için attığımız 

adımlara devam ediyoruz. 

Suriye'de hazırlıklar bitince harekatlara başlayacağız. 

Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, afetin sona ermesi için gerekli tüm 

adımların atılmasını sağladık. Uyumlu yapılan çalışma neticesinde her ne kadar 5 bin 

hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç yanmışsa da herhangi bir ölüm yaralanma 

olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Yanan alanlar yeşillendirilecektir. 



28.06.2022 

25 

 

Bu tablo değişmeden Türkiye'den olumlu yaklaşım beklemesinler 

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gideceğiz. PKK-YPG konusunda sergilenen 

riyakarlığı muhattaplarımızın yüzüne belgeleri ve görüntüleri ile ileteceğiz. Bu tablo 

değişmeden Türkiye'den olumlu bir yaklaşım sergilenmesini beklemesinler. 

Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik 

arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. 

Adana'da iki kuyuda petrol bulduk 

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yükse kaliteli petrol bulduk. 

Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda 

üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz. 

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. 

Ülkemize diz çöktüremediler. Türkiye Ekonomi Programını sürdürmeye devam 

edeceğiz. Büyüme kesintisiz devam ediyor. 

Turizm toparlandı. Tarımda iyi bir sezon yaşanıyor. Sanayimiz harıl harıl çalışıyor. 

Savunma Sanayimiz katlanarak gelişiyor. 

Enflasyonun yükünü bir müddet daha çekeceğiz 

Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle 

enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. 

Bizim hükümete geldiğimiz 2022 yılında toplanan her 100 liranın 86'sı faize gidiyordu. 

Bugün toplanan 100 liranın 15 lirası faiz ödemesinde kullanılmaktadır. Hakikat budur. 

Buradan TBMM'ye çağrıda bulunmak istiyorum; Ek bütçenin Genel Kurul'daki 

görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden 

çıkarılmasını talep ediyorum. 

Asgari ücret için talimat verdim 

Asgari ücretin yendien değerlendirilmesini istedim. Asgari ücretle ilgili müjdeli bir 

haberi emekçilerimizle paylaşacağız. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz 

etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. İnşallah bu konuda müjdeli bir haberi en 

kısa sürede paylaşmayı ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon 

farklarını zaten vereceğiz. Talimat verdim, çalışma hafta sonuna kadar bitecek. 

Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı 

haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum. 

Bayram tatili 9 gün olacak 

15 Temmuz öncesi günler idari izinden sayılacak. Bayram tatili 9 gün olacak." 
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Siyaset kulisleri hareketlendi! İşte 

üçüncü ittifakı kuracak partiler 

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, üçüncü 

ittifak kurulacağını söyledi. 

 
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Zafer Partisi'nin 

merkezinde olduğu, 5 partili bir ittifak kurulacağını ifade etti.  

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Mehmet Ali Kulat, "Yeni bir ittifak 

geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. 

Hayırlı olsun" dedi.  

 
 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/06/28/siyaset-klisleri-hareketlendi-ist-eucuncu-ittifaki-kuracak-aprtiler.jpg
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Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik 

endişelerini ele almak için bir 

anlaşma üzerinde çalışıyoruz 
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, 

silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil güvenlik endişelerini ele almak 

için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi. 

 
Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brüksel'deki NATO 

karargahında ortak basın açıklaması yaptı. 

Stoltenberg, Andersson ile son haftalarda sık iletişim içinde olduğunu, hem kendisinin 

hem de onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuştuğunu söyledi. 

Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu ve giderilmesi gerektiğini yineleyen 

Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar teröristlerce mağdur edilmedi, buna 

terör örgütü PKK da dahil." dedi. 

Madrid zirvesinde terörle mücadele için özel oturum 

Stoltenberg, "Terörle mücadelede çabalarımızı iki misline çıkarmamız gerektiği 

konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle Madrid'deki zirvede NATO'nun terörle 

mücadele çabaları için özel bir oturum planladım. Yine bu nedenle İsveç, Türkiye'nin 

endişelerini gidermek için son günlerde somut adımlar attı." diye konuştu. 

İsveç'in, "mevzuat değişikliği, PKK'ya karşı yeni polis soruşturmaları, Türkiye'nin iade 

taleplerine yönelik incelemeler" gibi somut adımlar attığını belirten Stoltenberg, 
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"İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil 

güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz." ifadesini 

kullandı. 

İsveç zirveden önce sonuç bekliyor 

Andersson da Türkiye'nin dile getirdiği konularla ilgili Finlandiya ve NATO ile birlikte 

bir anlayışa varmayı amaçladıklarını belirterek, "Geçen cumartesi Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ile konuştum. İyi ve yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim." dedi. 

Bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin NATO karargahında bir araya geldiğini 

aktaran Andersson, "Diyaloğun ideal olarak zirveden önce başarıyla sonuçlanmasını 

umuyorum." dedi. 

Andersson, İsveç'in NATO üyesi olmasının Türkiye'nin de güvenliğine katkıda 

bulunacağını dile getirerek, "Terörizme karşı tüm biçimleri ve tezahürleriyle 

mücadeleye bağlıyız. NATO'nun terörle mücadele politikasına tamamen bağlı 

kalacağız ve bu çabalarda aktif rol alacağız. PKK'ya karşı duruşumuz çok net. 

Avrupa Birliği'nde terör örgütü olarak listeleniyor ve İsveç tarafından da öyle kabul 

ediliyor." diye konuştu. 

İsveç'in attığı adımlar 

Ülkesinin son dönemde terörle mücadelede önemli adımlar attığını savunan 

Andersson, şöyle devam etti: 

"Son yıllarda, teröristlerin finanse edilmesine karşı yasaları birkaç kez 

kuvvetlendirdik. İsveç'in terör yasası 30 yıldaki en büyük revizyonundan geçiyor. Yeni 

ve daha sert Terör Suçları Yasası, daha geniş bir kapsam ve en yüksek cezalarla 

temmuzun ilk günü yürürlüğe girecek." 

Ayrıca, anayasa değişikliği üzerinde çalışıldığını ifade eden Andersson, şunları 

söyledi: 

"Türkiye'nin gündeme getirdiği konulardan biri de İsveç'in Türkiye'nin iade talebine 

verdiği yanıtla ilgili. Bu konular, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca 

hukuk sistemimiz tarafından hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınıyor. İsveç teröristler 

için güvenli bir liman değil ve olmayacak. Güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişileri sınır 

dışı etmek için ilgili makamlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda işlenmekte olan 

önemli sayıda vaka var." 
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Almanya hayvancılığı yol ayrımında aile 

işletmeleri kapanıyor, şirketler büyüyor 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

28 Haziran 2022 Salı 

 

Avrupa’nın en büyük çiğ süt üreticisi Almanya, hayvancılıkta büyük bir dönüşümün 

eşiğinde. Aile işletmeleri yaşlanan nüfus nedeniyle kapanırken, şirketler piyasada 

güçleniyor. Uzmanlara ve çiftçilere göre hayvancılıkta “ya büyüyeceksiniz ya da yok 

olacaksınız” noktasına gelindi. 

Hayvancılıkta yeni koalisyon hükümetini bekleyen zorluklar 

1. Genel olarak üreticilerin en büyük sorunu tüketicilerin beklentilerinin çok 

yüksek olması. Uluslararası rekabet çok yoğun, fiyatlar düşük ve bu durum 

üretici üzerinde baskı oluşturuyor 

2. Tüketici baskısıyla hayvan refahı ön plana çıkıyor 

3. Et tüketiminin genel olarak azalması 

4. Pandeminin olumsuz etkileri ile maliyetlerin artması ve hayvansal ürün 

tüketiminin azalması. 

5. Demografik dönüşüm, daha az tüketim tüketici tercihlerindeki değişim 

6. Toplumda farklı bilinçlenme düzeyi ile iklim, çevre için eyleme geçme isteği var 

7. Kitlesel hayvancılığa, büyük işletmelere karşı tepki var. Tarım fabrikalısı 

istemiyorlar. 

8. Sığır ve süt üretiminde daha fazla izlenebilirlik ve denetim isteniyor 

9. Tüketici et tüketiminden ve hayvansal ürünlerden vazgeçtikten sonra bir daha 

tüketime yanaşmıyor.  

10. Rekabetin getirdiği baskı artıyor.  Tüketici daha çok para ödüyorsam daha 

kaliteli ürün üretilmesini talep ediyor 

11. Koalisyon hükümeti organik et tüketiminin 2030 yılına kadar toplam tüketimin 

yüzde 30 olması hedefini koydu. Ama bunun gerçekleşmesi çok zor. Şu anda 

yüzde 2-3 seviyesinde. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın daveti ile gittiğimiz Berlin’de Federal Tarım ve Gıda 

Bakanlığı, kooperatif yöneticileri ve çiftçilerle yaptığımız görüşmelerde özellikle 
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hayvancılıkta ülkenin bir yol ayrımına geldiğini ve köklü bir değişimin arifesinde 

olduğu ifade edildi. Hayvan refahı, iklim krizi ve yeni mevzuat uygulamaları ile 

hayvancılık yapanlar büyük bir baskı altında. Sadece üreticiler değil, ortağı oldukları 

kooperatifler de baskı altında. 

Üreticilerin nasıl bir baskı altında olduğunu ve yaşanan değişimi anlatan çok somut 

bir örnek var. Berlin yakınlarında Oranienburg’a bağlı Höhenland’ta ziyaret ettiğimiz 

Agrargenossenschaft Höhe eGTarım Kooperatifi yakın zamanda süt üretiminden 

çekilmek zorunda kalmış. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi ve Bitkisel Üretim 

Başkanı Enrico Richter yaşadıklarını bazen üzülerek bazen öfkeyle şöyle anlattı: 

“Kooperatif olarak biz hem bitkisel üretim yapıyoruz hem de süt üretiyorduk. Bu sene 

başına kadar 47 yıl boyunca süt üretimimiz vardı. Toplam 500 sağmal ineğimiz ve 

1000 hayvanımız vardı. Burada suni tohumlama yapıyorduk. Çiftlikte sürekli 1000 

hayvan bulunuyordu. Arazi olarak ise toplam 2 bin 300 hektar arazimiz var. Bu 

arazilerin 1000 hektarlık bölümünde mısır, buraya özgü kanola (kolza),burçak, yonca 

gibi ürünler yetiştiriyoruz. Aslında 2016’ya kadar şekerpancarı üretimimizde vardı. O 

yıla kadar pancar kotası vardı. Doğu Almanya’da şeker pancarını işleyecek fabrika 

olmadığı için üretimi bıraktık. Geçen hafta süt sağdığımız inekleri başka bir yere 

taşıdık, sattık ve süt üretiminden tamamen çekildik. Neden çekildik? 1974 yılından bu 

yana teknolojimizi yenilememiştik. Tüm ekipmanların yenilenmesi gerekiyordu. 

Toplamda 10 milyon Euro yatırım gerekiyordu. Bu parayı sütçülükten, çiftçilikten 

kazanmamız mümkün değil. Ayrıca tarım politikalarında etkin olan Yeşiller Partisi’nin 

politikaları bize umut vermediği için, gelecekte hayvancılığın çok daha zor olacağını 

gördüğümüz için süt üretiminden tamamen çekildik. Kolay bir karar değildi. Çünkü 35 

çalışanımız var. Sadece bizim değil onların da hayatını olumsuz etkileyecek. Biz 

daha az çalışanla bitkisel üretime devam edeceğiz.” 

Hollanda şirketleri Almanya’da hayvancılıkta büyüyor 

 

Yeterli arazisi olmayan Hollanda şirketleri özellikle eski Doğu Almanya’dan toprak 

satın alarak hayvancılığı burada büyük ölçekli yapıyor. Höhe Kooperatifi’nin 1000 

başlık hayvanlarının tamamını da Hollandalılar almış. Bu duruma şaşırmadığını 

belirten Enrico Richter: “Yeşillerin amacı hayvancılığın yapılmaması. Onlar istiyor ki 

tarımsal üretim olmasın. Çayır, çimen, yeşillik olsun. Dışarıdan ithal ürünler gelsin 

sorun değil. Hükümetin masal gibi görüşleri var. Aile çiftlikleri olsun,  küçük olsun, aile 

çiftlikleri yaşasın deniliyor. Ama tam tersi uygulamalar var. Bugünkü politikalarla ya 
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büyüyeceksiniz ya da sektörden çıkacaksınız, çekileceksiniz. Yani daha açık 

anlatımıyla hayvancılıkta ya çok büyük işletme olmanız lazım ya da sektörü terk 

etmeniz gerekiyor. İneklerimizi Hollandalı komşularımıza sattık. Hollanda’daki süt 

üretme çiftlikleri, şirketler gelip buraya yerleşti. Onlar süt üretimi yapıyor. İki Almanya 

birleşince Hollanda hükümeti üreticilerine destek verdi. Duvar yıkıldıktan sonra ucuz 

toprak satın aldılar. Hatta kooperatifleri satın alabiliyordunuz. Öyle bir dönemde 

Almanya’ya yerleştiler ve şimdide büyüyorlar. Onlar büyüyor biz çekiliyoruz. Yanlış 

anlaşılmasın çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi dostluklarımız var. Biz onlara karşı değiliz. 

Sekiz yıl önce tesis kurdular. Biz para harcamamak için ineklerimizi onlara sattık. 

İşletmemiz Almanya’da ilk 30 arasındaydı. Sütümüz 3,7 protein ve 4,1 yağ oranına 

sahipti. İnek başına ortalama 29 litre ile çok kaliteli bir üretimimiz vardı. Hollandalılar 

daha çok üretim hacmine bakıyor. Kalite ikinci planda. Biz ise kaliteye bakıyoruz, 

miktar ikinci planda. Biz en son sütümüzü litre başına 48 Euro sente satıyorduk. 

Sonra bu masaya oturduk ve toplam 1000 hayvanımızın hepsine tek tek fiyat biçmek 

yerine ineklerin tanesini 1200 Euro’ya, doğurmak üzere olanları 1400 Euro’ya sattık. 

Elimizde kalan yemleri bile onlara sattık. Bitkisel üretime 5-6 çalışanımızla devam 

edeceğiz. Süt üretimi yaptığımız 11 hektarlık alanı depo olarak kullanacağız. 

Yetiştirilen ürünlerimizi burada depolayarak değerlendireceğiz. Doğrudan hasat 

sonrası satmak yerine ki bu en kötüsü bu nedenle depolayıp bekleyeceğiz piyasalara 

göre en uygun şartlarda ürünlerimizi satacağız” bilgisini verdi. 

 

Kooperatif ortaklarının üçte ikisi emekli 

Almanya genelinde 130 süt kooperatifi var. Her kooperatif kendi bölgesindeki sütü 

topluyor. Mandırada işleyerek piyasaya sunuyor. Ziyaret ettiğimiz Höhe Kooperatifi 

33 üyeli. Üyelerden sadece 10’u etkin çalışıyor. Diğerleri emekli. Kooperatifin 

gelirlerinin yüzde 30’u tasarruf fonuna ayrılıyor. Kalan yüzde 70’i yönetim ve denetim 

kurulu kararı ile nasıl dağıtılacağı belirleniyor. Yüzde 20’si iştirak fonuna ayrılır, yüzde 

30’u temettü olarak dağıtılıyor.  Kalanı da yine tasarrufa ekleniyor. Bu konuda kararı 

tamamen yönetim kurulu ve denetim kurulu veriyor. Temettü dağıtıldığı sürece sorun 

yaşanmıyor. Kooperatifin işlediği 2 bin 300 hektarlık arazinin bir bölümü üyelerden 

kiralanan alanlar. Genellikle uzun vadeli kiralanıyor. 
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Genç çiftçi olmayınca üretim devam edemiyor 

 

Kooperatife üye olmanın şartlarından birisi kurucu üye olmak. Kurucular kooperatifin 

doğal üyesi.  Doğrudan iş anlaşması, sözleşme yapılması ile kooperatife üye 

olunabiliyor. Tarlalarınızı kooperatife kiralayarak üye olabiliyorsunuz. Kooperatifin 

satılması için 33 üyenin kongrede yüzde 70’inin oy çoğunluğu ile kabul edilmesi 

gerekiyor. Bu nedenle tüzükle aslında kooperatifin geleceği teminat altına alınıyor. 

Yatırım amaçlı üye olmak isteyenler kabul edilmiyor. Süt üretiminden çekilme kararı 

üyelerin yüzde 92’sinin kabul ve 8 üyenin çekimser oyu ile alınmış. Enrico Rihter, bu 

kararın kolay alınmadığını ve ağlayanların olduğunu belirterek “her şeye rağmen 

şeffaf bir satış oldu. Bu satışın olmasındaki bir faktör ortaklarımızın işini sürdürecek 

genç kuşağın olmaması. Bu hayvancılıkta en büyük tehlike.” dedi. 

Avrupa’nın en çok süt üreten ülkesi 

 

Almanya Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında en çok süt üreten ülke. Ürettiği sütün 

yüzde 50’si ihracat için değerlendiriliyor. İhracatın da büyük bölümü Avrupa Birliği 

ülkelerine ve Çin’e gerçekleştiriliyor. Son yıllarda şirketlerin süt üretimindeki payı 

artsa da hala kooperatif mandıralarının ağırlığı var. 
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Üretici ne kadar süt üretimi varsa sabit bir sözleşmeyle belli bir bölümünü veya 

tamamını kooperatiflere verme yükümlülüğü var. Kooperatifin de sütü alma 

yükümlülüğü var. Çiğ süt fiyatı üretim yapanlar tarafından değil kooperatif, mandıra 

tarafından belirleniyor. Bu nedenle önceden fiyat belirleme yok. Kooperatif 

mandıraları aldığı sütün miktarı, kalitesine göre fiyat belirliyor. Süt üreten çiftçilerin 

dörtte üçü aynı zamanda Kooperatif üyesi mandıradan elde edilen kardan pay alıyor. 

Aslında üreticiler sütü bir anlamda kendi kendilerine satmış oluyor. Bu nedenle fiyat 

konusu çok sorun olmuyor. 

Almanya genelinde 130 süt kooperatifi var. Mandıra kooperatifleri olarak 

adlandırılıyorlar. Verimlilik ön planda. Kooperatif sayısının az olması birleşmelerden 

kaynaklanıyor. Genelde her bölgede bir kooperatif var.  Genellikle küçük işletmelerin 

olduğu yerde kooperatifler var.  Kooperatifler süt satın almak isteyen sanayiciye de 

süt satıyor. Üreticinin kendi başına süt satması için kooperatif üyesi olmaması 

gerekiyor. Kooperatife bağlı olmayan süt üreticileri var. Çok büyük işletmeler 

piyasaya süt satıyor.  Devlet tarafından kooperatiflere sağlanan bir destek yok. 

İhtiyaçtan daha fazla süt piyasaya girdiğinde fiyatlar düşüyor. Üretici süt üretimini 

arttırmak istiyor ama talep aynı oranda artmayınca 2015’te olduğu gibi fiyatlar çok 

sert düşüyor ve krize neden oluyor. 

Küçük aile işletmeleri neden kapanıyor? 

Federal Tarım ve Gıda Bakanlığı Hayvansal Ürünler Pazar Bölümü Uzmanı Dr. Nils 

Jensen, aile tipi işletmelerin kooperatifçiliğe çok yatkın olduğunu ancak çiftliği 

sürdürecek biri olmadığı zaman işletme önce küçülüyor, sonra yok oluyor. Küçük aile 

işletmeleri mevzuat kurallarını yerine getirmede de çok zorlandığına dikkat çeken 

Jensen şu bilgileri verdi:  “Genel politikamız her işletmenin ayakta kalmasını 

sağlamaktır. Kırsalda refahı sağlayan bu işletmeler. Tüketici de genel olarak küçük 

aile işletmelerinin olmasını istiyor. Büyüklerin hayvan refahına ve çevreye dikkat 

etmediklerini düşünüyorlar. Üretilen fazla süt kamu tarafından alınıyor. Avrupa 

Komisyonu tarafından belirlenen fiyat üzerinden alınıyor.  Birlik üyesi her ülkede 

resmi bir kurum var. Piyasa regülasyonunu yapar.  Aynı uygulama domuz eti için de 

var. Sığır etinde süt piyasasına göre çok daha büyük bir liberalleşme var. Ette fiyat 

serbest piyasada belirleniyor. Üretici eti ne zaman piyasaya vereceğine kendisi karar 

veriyor. 

Et konusunda kooperatif hiç yok. Genel olarak dünya fiyatlarına bağımlılık var.” 

Et tüketiminin düşmesi ve pandeminin etkisi ile et üretimi yapan işletmelerden 

bazılarının kapandığını hatırlatan Jensen: “Almanya’da son 15 yılda kendi kendine 

yeterlilik yüzde 170’lerden yüzde 90’a düştü. Mevcut hayvan sayısında gerileme var. 

Sığır yetiştiren işletmeler 2017’den beri değişmedi. Toplam 50 bin işletme var. 

Domuz eti konusunda istikrar var” dedi. 
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Enflasyon olmasa krediler nasıl geri 

ödenirdi? 

 
Alaattin AKTAŞ  

28 Haziran 2022 Salı 

 

✔ Geçen yıl eylülde başlatılan faiz indiriminin temel nedeni ekonomide 

çarkların dönmesini, kredi geri dönüşlerinin sürmesini sağlamak. Yani 

enflasyon dişlilerin yağı oldu. 

✔ Ama faizi düşük tutmanın ve enflasyonun tabii ki yan etkisi var. Fazla 

şişirilen balonun zayıf yerinden küçük baloncuklarla patlama riski gibi... İşte 

son BDDK kararı da fark edilen küçük baloncuklara karşı bir önlem... 

Siz hala geçen yıl eylülde başlatılan faiz indiriminin ileri sürüldüğü gibi nas ile 

açıklanabileceğini mi düşünüyorsunuz? Elbette isteyen istediği gibi düşünülebilir de, 

faiz indirimini dini temellere dayandıracaksak bunun geçen yıl ortaya çıktığı gibi bir 

durum söz konusu olmuyor mu, onu nasıl açıklayacağız? Ya da belli bir düzeydeki 

faizin kabul edilemez ve dinen yasak, belli bir düzeyin altındaki faizin ise yasak 

kapsamına girmediğini belirlerken ölçümüz ne? Hadi bir ölçü var; bu ölçüyü kim 

koyuyor? 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun ibretlik üç kararını çıkardık. Eğer geçen 

yılki karar nas ile açıklanıyorsa, önceki iki açıklamayı neye dayandıracağız? 

Para Politikası Kurulu’nun üç toplantısında faizle ilgili olarak ne söylendiği yazımız 

ekindeki kutular içinde yer alıyor. Zihnimizin bir köşesinde durması açısından o 

günlerde nasıl bir açıklama yapılmış, özetini veriyoruz. 

Şimdi şu sorulara yanıt aramamız gerekiyor: 

“Daha önce bırakın faiz indirmeyi, yüklü miktarda artış yapılmışken, geçen yıl 

ne oldu da birden nas gerekçesiyle faiz indirimine gidildi? Üstelik bu indirim 

ısrarla sürdürüldü. Peki sonra ne oldu da bu yılın altı ayında faiz daha da aşağı 

çekilmedi?” 



28.06.2022 

35 

 

Sizce de bir tuhaflık yok mu? 

2018’in sonbaharında faizi yüzde 17.75’ten yüzde 24’e çıkardık. 

2020’nin kasımında bu sefer yüzde 10.25 olan faizi yüzde 15’e yükselttik. 

O zaman nas yok muydu? 

Geçen yıl eylülde ise tuttuk faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdik; devam ettik 

indirime ve yüzde 14’e gelince durduk. Niye 14’te durduk? 

Sonuçları ortadayken... 

2018 ve 2020’de faizin artırılmasından sonra dövizdeki artışın nasıl durduğu ve 

enflasyonun yönünü nasıl aşağı çevirdiği ortadayken, yapılması gerekenin gidişata 

göre faiz artışı olması gerektiği açıkken, hadi artış yapılmıyorsa da niye indirime 

gittik? 

Döviz ve enflasyonu fırlatan geçen yılki faiz indirimlerini yalnızca yanlış bir tercih, 

hatalı bir adım olarak görmek yapılanı hafife almak olur. 

Geçen yılki faiz indirimi kararı bilerek, isteyerek ve bu düzeye çıkmayacağı 

umulsa da bugün yaşananlara yol açacağı iyi kötü tahmin edilerek alınmış bir 

karardır. 

Geçmişte dövizde yükselme olduğunda ve enflasyon artış gösterdiğinde faizi 

artırarak bu sorunlarla mücadeleyi tercih etmiş, bunu yapmış olan bir yönetim, bu 

sefer ne diye tam tersini tercih eder, bunun izahı var mı? 

Her kararın bir izahı vardır tabii ki. Bu tercihin de var... 

Enflasyon dişlileri yağladı! 

Eski Hazineci bir dostum her zaman yaptığı gibi oturmuş ve bu konuya kafa yormuş, 

verileri çıkarmış. Gönderdiği notta şöyle diyor: 

“Haneler ve şirketler son yıllarda bankalardan çok borç aldı ama bu borçla 

yatırım yapılmadı, para çoğunlukla tüketime gitti, ekonomi de böyle büyüdü. 

Enerji özelleştirmeleri ve KÖİ projeleri için alınan krediler bu artışın ana 

nedenlerinden. Covid salgını sırasında dağıtılan kredileri de unutmamak 

gerek.” 

Son yıllarda kamu bankalarına 141 milyar liralık özel tertip DİBS verildiğine, böylece 

kamu finansal kuruluşlarının kredi verebilmesinin kolaylaştığına dikkat çeken 

Hazineci dostum şöyle devam ediyor: 
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“Ancak her verilen kredinin bir de geri ödemesi var. Geri ödemede sorunlar baş 

gösterdi. Borçlular aldıkları krediyi geri ödeyemezlerse veya ödemeye pek 

niyetleri yoksa yeni kredi almak veya krediyi yapılandırmak için faizlerin yüksek 

olmaması gerekiyor.” 

Geliyoruz can alıcı noktaya, nottaki bilgiler çok önemli: 

“Eğer maliyetlerinizi fiyatlarınıza kolayca yansıtabiliyorsanız, yani enflasyon 

yüksekse, örneğin yüzde 30 faizle kredi almak çok akıllıca. Enflasyon örneğin 

yüzde 70 düzeyindeyken 100 liralık ürününüzü 170 liraya satıyorsunuz ama 100 

lira krediyi 130 lira olarak geri ödüyorsunuz.” 

Şimdi daha iyi anlaşılıyor değil mi faizin niye indirildiği... 

Faiz indirilmese ve alınmış bu kredilerin geri ödemesinde sorun çıksa çarklar nasıl 

dönerdi; bankaları, özellikle de kamu bankalarını ayakta tutmak çok daha maliyetli 

olmaz mıydı? 

Yaşanan sıkıntı mı, o kadar da olur! 

Faizin düşmesi ve bunun sonucu olarak dövizin ve enflasyonun fırlaması çarkları 

yağlayan bir işlev gördü. Hem zaten Maliye Bakanı Nebati’nin dün de yazdığımız 

gibi “Biz üretimi, büyümeyi, istihdamı tercih ettik” şeklindeki açıklamasının 

altında yatan düşünce de bu: 

“Enflasyon yaşandı ama hiç olmazsa çarklar döndü!” 

Bu enflasyonun altında kalan milyonlar mı, hani askerlikte eğitim zayiatı diye bir 

kavram var ya, bu milyonlar da çarkları döndürme zayiatı! 

Ama sistem kusursuz da işlemiyor. Hani balonu çok şişirirsiniz, patlamasa da bir 

yerinden bir baloncuk daha çıkar ya, işte bunu önlemek için ara ara kaçış yolu icat 

edilmeye çalışılıyor. KKM gibi, BDDK’nın son düzenlemesi gibi... 

Bu ve benzeri yollar tükendiğinde ne olacak? 

Seçime kadar idare edelim hele! 

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN 

ÖZETİ 

13 EYLÜL 2018 TOPLANTISI 

Enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret 

etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler 

bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep 

koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma 
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enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu 

çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma 

gerçekleştirilmesine karar vermiştir. 

Sonuç; politika faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkarıldı. 

19 KASIM 2020 TOPLANTISI 

TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve 

beklentilerdeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına 

ilişkin veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir 

yükselişe işaret etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin 

bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon 

sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma 

yapılmasına karar vermiştir. 

Sonuç; politika faizi yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltildi. 

23 EYLÜL 2021 TOPLANTISI 

Enflasyondaki yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlarla arz yönlü unsurlar, 

yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu 

etkiler arızi unsurlardan kaynaklanmaktadır. Kurul, para politikasının etkileyebildiği 

talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin 

ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası 

duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiş ve politika faizinde 

indirim yapılmasına karar verilmiştir. 

Sonuç; politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e indirildi. 
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KGF kredileri kredi kartıyla takibe 

alındı 

 
Vahap MUNYAR  

28 Haziran 2022 Salı 

 

BU yılın ilk aylarında gazetelerdeki şu başlıklar dikkati çekti: 

• KGF kredilerine sıkı takip geliyor… 

Söz konusu başlıklar, daha önceki düşük faizli kredilerin amaç dışı kullanımını 

anımsattı: 

-          Düşük faizli kredilerin yüzde 25’i dövize gitti. Bazı şirketler, düşük faizli 

kredileri, KGF destekli kaynakları alıp dövize koştu. 

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı kurmayları ile BDDK, KGF yönetimi 

verilen desteklerin, düşük faizli kredilerin amaç dışı kullanımını frenleyecek formüller 

üzerinde çalışmalara başladı. 

Bu arayışlar sırasında Mastercard yönetimi de bazı toplantılara davet edildi: 

-          KGF destekli kaynaklar ile düşük faizli kredilerin amaç dışı kullanım 

oranları kimi zaman yüzde 70’lere kadar çıktı. Bunun önüne nasıl geçeriz? 

Mastercard yönetimi, banka kartlarının, kredi kartlarının kayıtlı ekonomideki rolünü 

anımsattı: 

-          Banka kartlarıyla, kredi kartlarıyla yapılan her türlü işlem kayda giriyor. 

Kayıtdışı ekonomi ile mücadelede banka kartları ve kredi kartları önemli rol 

oynuyor. 

Yapılan toplantılarda formül ortaya çıktı: 

-          KGF destekli kaynak kullanımı, düşük faizli işletme kredileri gibi 

alanlarda kurumsal kredi kartları devreye alınabilir. 
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Mastercard Türkiye ve Azerbaycan’dan sorumlu Genel Müdürü Hüsnü Avşar 

Gürdal’la geçenlerde buluştuğumuzda kredi kartının farklı alanlarda kullanımına 

ilişkin adımları sordum, yanıta belediyelerle işbirliğinden girdi: 

-          Türkiye’nin 43 kentinde temassız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı 

ve cep telefonlarını toplu taşımada ödeme için kullanmak mümkün. Böylece 

ödemeler daha basit, hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor. 

30 şehirde kredi kartıyla, banka kartıyla şehir içi ulaşım çözümlerinin devreye girdiğini 

bildirdi: 

-          Adana’da toplu ulaşımda banka kartı, kredi kartı kullanım oranı yüzde 

30’a ulaşıyor. 

Avrupa’dan örnek verdi: 

-          Banka ve kredi kartlarının toplu ulaşımda kullanımı açısından Londra 

yüzde 50 gibi yüksek bir  orana ulaşmış bulunuyor. 

İstanbul’u sordum, yanıtladı: 

-          İstanbul’da toplu ulaşımda banka kartı ve kredi kartının doğrudan 

kullanımı henüz devreye girmiş değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 

görüşmelerimiz sürüyor. 

Ardından sosyal yardımlara değindi: 

-          Sosyal yardımların yoksul vatandaşların ihtiyacına göre harcama 

serbestliği, hem de amaca uygun kullanımı konusunda kredi kartı formülü 

sistemin doğru işlemesini sağlıyor. 

Bu modelin KGF kredileri için de devreye girdiğini vurguladı: 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/06/27/vvahap-16-6Nn0.jpg
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-          KGF destekli kredi kullanımına hak kazanan şirketlerin kurum kartına 

tanımlama yapılıyor. Açılan kredinin nerelere harcandığı her adımda 

görülebiliyor. Dolayısıyla KGF destekli kredilerin amaç dışı kullanımı böylece 

önlenmiş oluyor. 

Sonra pandemi dönemindeki dijitalleşme hızı üzerinde durdu: 

-          Pandemi, e-alışverişi hiç kullanmayanları da system içine çekti. E-

ticaretin oranı yüzde 20’lerden 30’lara çıktı. E-ticaret, pandemide sağladığı 

ivmeyle yükselmeye devam ediyor. 

Şirketlerin, kurumların dijitalleşme oranının hanelere göre düşük kaldığının altını 

çizdi: 

-          Hane halkı harcamalarının yüzde 42’si dijitalleşti. Banka kartı, kredi kartı 

ile yapılıyor. Kurumlarda, şirketlerde bu oran yüzde 10’un altında kalıyor. 

Dünyada ise yüzde 15-20 bandında seyrediyor. 

Banka kartı, kredi kartı sisteminin kayıtlı ekonomideki rolü, KGF’deki “harcama 

denetimi”nde de etkisini gösteriyor. 

Kredi kartının KGF’de devreye girmesi, şirketlerin, kurumların sistemdeki payını 

artırıcı rol oynar mı? 

Tüm ödemeler dijital yapılsa ülkemiz 43 milyar lira kazanır 

MASTERCARD Türkiye ve Azerbaycan’dan sorumlu Genel Müdürü Hüsnü Avşar 

Gürdal, şu noktanın altını çizdi: 

-          Bizim en büyük rakibimiz nakit. Derdimiz nakittten pay çalmak. Para 

akışının olduğu her yere banka kartı, kredi kartı, dijital, mobil ödeme 

sistemlerimiz girebiliyor. 

Adım adım nakitsiz topluma doğru yol alındığını vurguladı: 

-          Nakit kullanmak hem vatandaş, hem de ülke ekonomisi için maliyetli. 

Yaptıkları araştırmadan veri paylaştı: 

-          Türkiye’de önümüzdeki 3 yıl boyunca tüm ödemeler dijital yapılsa, 

ülkemizin kazancı 43 milyar lira oluyor. 

POS’ta hırsızlık olmaz, çünkü kayda giriyor 

MASTERCARD Türkiye ve Azerbaycan’dan sorumlu Genel Müdürü Hüsnü Avşar 

Gürdal, banka ve kredi kartında temassız ödemenin pandemide öne çıktığını 

vurguladı: 
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-          Kredi kartı işlemlerinin sayıca yüzde 72’si temassıza dönüştü. Banka 

kartlarında temassız işlem yüzde 55’e çıktı. 

POS terminallerinin yüzde 95’inin temassız işleme uyumlu olduğunu kaydedip, güven 

konusunda tereddüt yaşayanlara şu mesajı verdi: 

-          Temassız işlem konusunda yanlış algı var. POS cihazındaki işlemler 

anında kayda giriyor. Dolayısıyla hırsızlık söz konusu olamaz. 

Yeri gelmişken POS cihazı maliyetlerine işaret etti: 

-          Cihaz maliyeti 100-150 dolara indi. Ayrıca cep telefonları uygulamalarla 

POS cihazı gibi işlev görebiliyor. Nitekim özellikle kuryeler terminale dönüşen 

cep telefonlarıyla işlemlerini gerçekleştiriyor. 

Terminale dönüşen cep telefonu konusunda şu bilgiyi paylaştı: 

-          20 bin cep telefonunu bu yıl terminale hizmeti kapsamına aldık. Bu yıl 

sayı 150 bine çıkar. 
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Son anketlerde inişler çıkışlar var 

Siyasette ilginç bir gelişme gözlemleniyor. Hızlı yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. 

Henüz siyasette tektonik bir kırılma yaşanıyor demek için erken. Bu süreç seçim 

kararının alınmasıyla birlikte hızlanabilir. Çünkü oylar belli isimler ve partiler etrafında 

toplanıyor. 

Bu durumda küçük partilerden büyük partilere doğru bir yöneliş söz konusu. 

Vatandaş, oylarının zayi olmaması için belli partilerin etrafında toplanıyor. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise aday ismi önplana çıkıyor. Adayın kim olacağı 

seçimin kaderini doğrudan etkileyecek. Çünkü halk nasıl bir cumhurbaşkanı görmek 

istiyorsa ona göre oy verecek. 

Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar’ın 13-24 Haziran tarihleri arasında 3100 

kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırma ilginç sonuçlar içeriyor. 

ERDOĞAN YÜZDE 40’I AŞTI 

Sonar’ın anketinde cumhurbaşkanlığı seçimi için önemli ipuçları yer alıyor. 

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin bu 

sonuçları masaya yatırmasında yarar var. Önce sonuçları paylaşmak istiyorum. 

Sonar, isim vermeden ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak 

görmek istiyorsunuz?’ diye sormuş. 

Ankete katılanların yüzde 40.2’si Recep Tayyip Erdoğan diyor. 

İkinci sırada ise yüzde 17.8’le Mansur Yavaş geliyor. 

Meral Akşener ise yüzde 10.4 oy oranı ile ilk kez üçüncü sıraya yükseldi. Onu yüzde 

10.1’le Ekrem İmamoğlu takip ediyor. İmamoğlu üçüncü sıradan dördüncü sıraya 

gerilirken Kılıçdaroğlu, yüzde 4.3 oy oranı ile Selahattin Demirtaş’tan sonra altıncı 

sırada geliyor. Demirtaş ise yüzde 4.6 oy oranı ile yerini koruyor. 

Bu sonuçların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. 

YAVAŞ’A HDP VETOSU 
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Görünen o ki HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat 

Sancar’ın, Kılıçdaroğlu ile görüşmede Mansur Yavaş ve Meral Akşener’i istemiyoruz 

demeleri etkili olmamış. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun Van’da HDP’lilerin üzerinden 

çektirdiği operasyon da karşılık bulmamış. HDP’nin vetosu Yavaş’a zarar değil yarar 

sağlamış diyebiliriz. 

KILIÇDAROĞLU NEDEN GERİLEDİ 

Kılıçdaroğlu bir ara üçüncü sıraya kadar yükselmişti ama cumhurbaşkanı adaylığının 

neredeyse kesinleştiği bir dönemde ciddi bir gerileme içine girdi. 

Neden? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde mesaj vermesine 

rağmen Erdoğan’ın, cumhurbaşkanı adaylığını açıkla çağrıları karşısında sessiz 

kaldı. Cumhurbaşkanı adaylığı iddialı bir konudur. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın meydan 

okumasına karşılık “Cumhurbaşkanı adayıyım. Çık karşıma” diye karşı meydan 

okuma ile yanıt verse tartışmasız ikinci sırada yerini alırdı. 

CHP’lilerin, “Alevi” kimliği üzerinden açtığı tartışmaya rağmen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasetten gelen güçlü 

destek Kılıçdaroğlu’nu mağdur konumuna getirdi. Ancak CHP Lideri’nin bir gün 

helalleşme, diğer gün tehdit dilini kullanması, kucaklayıcı değil sert muhalefeti tercih 

etmesi onun kucaklayacak bir cumhurbaşkanlığı profiline taşınmasına engel oldu. 

Seçmenin gözünde klasik CHP genel başkanı olarak kalmasını sağladı. 

AKŞENER YÜKSELİYOR, İMAMOĞLU GERİLİYOR 

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıklamasına 

rağmen Meral Akşener’in oylarındaki artış dikkat çekiyor. Akşener, cumhurbaşkanı 

adayının belirleneceği tarihe kadar yükselişini sürdürürse o zaman cumhurbaşkanlığı 

hesabı karışabilir. Akşener, anketlerde önde çıkıyorum diyerek cumhurbaşkanı 

adaylığına talip olabilir. 

Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinden sonra muhalefetin tartışmasız 

cumhurbaşkanı adaylığı konumunu 

koruyamadı. Akşener yükselirken, İmamoğlu sistematik gerilemesini sürdürüyor. 

ERDOĞAN YENİDEN YÜKSELİŞTE 

Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı, ekonomi ve işsizliğin tartışmasız bir şekilde en 

önemli sorun olduğu bir dönemde Erdoğan, söz konusu cumhurbaşkanlığı seçimi 

olunca yeniden yükseliş sürecine girdi. Optimar’ın mayıs ayı anketi de Erdoğan’ın 

yükselişini ortaya koyuyordu. 

Sonar’ın, haziran ayı anketinde yüzde 40’ı aşan Erdoğan, tek 

başına Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun oylarının toplamını aşıyor. Aynı 

durum Yavaş, İmamoğlu ve Akşener’in oylarının toplamında da kendini 

gösteriyor. Erdoğan tek başına üçünü geçiyor. 
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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET 

Enflasyon ve hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomi Erdoğan’ı ayaklarından 

geriye çekiyor. Ancak halkımız muhalefetin ekonomiyi düzelteceğine inanmıyor. Çare 

olarak yine Erdoğan’ı görüyor. Çünkü Erdoğan 20 yıllık iktidarı döneminde önemli 

refah artışı sağlamış bir lider. Cumhurbaşkanı’nın memur ve emeklilerin maaş artışı, 

asgari ücretin yükseltilmesi konusundaki çabalarını ise göz ardı etmiyor. 

GÜÇLÜ LİDERLİK 

Önemli bir nokta ise halkımız Erdoğan’ı mevcut cumhurbaşkanı adaylarından farklı 

bir noktaya konumlandırıyor. Onları aday, Erdoğan’ı ise dünyanın önemli liderlerinden 

biri olarak görüyor. 

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki aktif tarafsızlık politikası ve Erdoğan’ın 

hem Putin hem Zelenski ile görüşebilen tek lider olması, NATO’nun genişlemesi 

karşısında PKK konusunu masaya sürmesi ve Suriye’ye yönelik operasyon 

konusundaki verdiği kararlı mesajlar, “Güçlü Lider” konumunu pekiştiriyor. Halk, 

savaş, kaos ve kargaşa dönemlerinde başında güvenebileceği güçlü lider görmek 

istiyor. Erdoğan bu tarife uyuyor. 

PARTİLERİN OY ORANI 

Önce Sonar anketinden siyasi partilerin oy oranlarını paylaşmak istiyorum. 

AK Parti yüzde 32.3 

CHP yüzde 23.1 

İYİ Parti yüzde 19 

HDP yüzde 7.5 

MHP yüzde 7.1 

DEVA Partisi yüzde 1.7 

BBP yüzde 1.6 

Memleket Partisi yüzde 1.4 

Zafer Partisi yüzde 1.3 

Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.2 

DSP yüzde 1.2 

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.1 
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Diğer yüzde 1.5 

İYİ PARTİ, CHP’NİN OYLARINI ÇEKİYOR 

Sonar’ın anketinde İYİ Parti’de sıçrama, CHP’de ise gerileme 

gözleniyor. Akşener birinci parti olma hedefini ortaya koyarken İYİ Parti’yi Atatürkçü, 

laik bir çizgiye çekti. Yani doğrudan CHP’nin tabanına yöneldi. Ülkücü kökenden 

gelen Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’nu pasifize etti. İYİ Parti’nin muhalefette 

birinci parti olması CHP’nin ana muhalefet konumunu sarsmakla kalmayacağı gibi 

cumhurbaşkanı adayını belirlemede de Akşener’in elini güçlendirecek. 

MİLLİ MESELELER 

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine karşı çıktığı yetmezmiş gibi Libya tezkeresine de red 

oyu kullandı. Karabağ meselesinde ise milli bir duruş gösteremedi. Oysa İYİ Parti 

Libya tezkeresine destek verdiği gibi Suriye ve Irak tezkeresini de destekledi. 

HDP FAKTÖRÜ 

İYİ Parti milli meselelerde doğru yerde dururken, CHP HDP’nin peşine takılmış bir 

görüntü verdi. O da CHP’yi geriye çekti. 
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Esfender KORKMAZ 

BDDK kararının perde arkası 

28 Haziran 2022 Salı 

Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 26 Haziran 2022 tarihinde bazı 

şirketlerin bankalardan TL kredi kullanımına sınırlama getirdi. 

Kredi sınırlama kapsamına dahil olan şirketler; 

* Bağımsız denetime tabi bir şirketin, Yabancı Para (YP )nakdi varlıklarının (altın 

dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL, 

dünkü dolar kuru ile 1896,5 bin Dolar'ın üzerinde olması halinde ve; 

* Şirketin yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının; şirketin aktif toplamından 

veya son 1 yıllık net satış hasılatından, ikisi içine  büyük olanının yüzde 10'unu 

aşması halinde; bankalardan TL cinsinden kredi kullanamaz. 

Ancak; şirketlerin yurt içi yerleşiklerce (Hükümet veya bankalar gibi ) YP cinsinden 

ihraç edilmiş menkul kıymetler ve Eurobond gibi borçlanma araçlarından oluşan diğer 

parasal varlıkları kararda belirtilen Yabancı Para nakdi varlıklar kapsamına girmez. 

BDDK bu kararın gerekçesini de "bazı şirketlerin, döviz borcu ya da döviz 

yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi 

kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları görülmüştür. 

Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi 

kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla 

kullanılmaya devam etmektedir." şeklinde açıkladı. 

Bu bir gerçek, ama TL kredi alıp dövize yatırmak da kârlı bir iştir. Önemli olan 

hükümetlerin bu spekülatif piyasayı, faiz, para ve maliye politikası ile önlemeleridir. 

Siyasi iktidar, faiz politikasını askıya aldığı için, alternatif çözümler arıyor. TL de reel 

faiz eksi yüzde 34 olunca, TL'den kaçış zorunlu oluyor. Bunun içindir ki tasarruflar, 

döviz, altın ve gayrimenkule yöneldi. 
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BDDK Nisan ayı aylık verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 

214,4 milyar dolardır. Bunun yaklaşık 75 milyar doları ticari kuruluşların 

mevduatıdır. (Aşağıdaki tablo.) 

 

BDDK kararının etkileri ne olur? 

Faiz politikası yerine, yasaklayıcı kararlarla tasarrufları ve sermayeyi kontrol etmek, 

tamamıyla piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomide bozucu etki yapar. 

Daha önemlisi, bugün döviz tasarrufuna sınır getiren bir ekonomi yönetimi, yarın dış 

ödemelerde bir sorun çıkarsa, içerideki dövizleri bozdurma zorunluluğu getirebilir 

şeklinde bir algı yaratır ve güven sorunu ortaya çıkar. 
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Öte yandan serbest piyasa ekonomisinde yasaklar, muvazaalı çözümleri zorlar. Söz 

gelimi şirketler döviz varlıklarını şirket sahibinin hesaplarına aktarabilir. Mevcut şirket 

ortakları kredi almayan ve fakat eski şirket üstünden iş yapabilecekleri yeni şirket 

kurarlar. Dövizleri bu şirkete aktarabilirler. 

Kambiyo sistemi imkân verdiği için, şirket ortakları tasarruflarını yurt dışına transfer 

edebilir veya yastık altına alabilirler. 

Bütün bunlar, güven sorunu ve kredi kısıtlaması ile birlikte, stagflasyona neden olur.  

Sonuç olarak, BDDK kararı ile döviz tevdiat hesaplarında az bir çözülme olabilir. 

Ancak bu sivrisineği öldürmeye yarar. Bataklığı kurutmaz. 

Bataklığı kurutmak için, oyunu kuralına göre oynamak gerekir. İstikrar programı 

yapmak, faiz takıntısından kurtulup, faizi para politikasının bir aracı olarak kullanmak 

gerekir. 
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İbrahim Kahveci 

Ekmek de vermeyin... 

Amacınız belli... Ucuz TL kredisi kullananların bu TL ile döviz almasını 

istemiyorsunuz. Ve bunun için türlü türlü yöntemlere başvuruyorsunuz. 

Son BDDK kararı ile elinde fazlalık dövizi olan şirketlerin TL’ye erişimini bu nedenle 

kesmek istediniz. Ama bu sefer ucuz TL kredisi ile döviz alanları değil, elinde döviz 

olanları hedef aldınız. 

Kimin dövizi varsa satsın istiyorsunuz. Siz nasıl ki devletin bütün dövizlerini sattınız, 

herkesin size ayak uydurmasını ve dövizlerini satmalarını istiyorsunuz. 

İyi ama herkes sizin gibi hesapsız mı iş yapıyor? İnsanlar, şirketler kendi varlıklarını 

korumak için çabalıyor. Siz başkalarının (Türk Halkı’nın) parasını satıyorsunuz; 

şirketlerin ise kendi paralarını satmalarını istiyorsunuz. 

Başkasının parası üzerinden savurganlık yapmak kolay... Kendi paranız üzerinden de 

aynı savurganlığı yapabiliyor musunuz? 

Mesela ‘Liralaşma’ hikayenize siz de uyabiliyor musunuz? Hazine garantili 

müteahhitlere verdiğiniz dolar-euro garantilerini TL’ye çevirdiniz mi? 

*** 

Yeni ekonomi politikası dediğiniz şeyin aslında fakirden alıp zengine vermek 

olduğunu veriler ortaya serdi. Amacınızın ülke ekonomisi için düşük faiz politikası 

olması halinde yapılacak işlemleri de defalarca aktardık. 

Yeniden izah edelim ama... 

1- Öncelikle YATIRIMLAR için leasing sisteminin önündeki engelleri açın ve krediler 

doğrudan makine-teçhizat alımına gitsin. Zerre kadar döviz korkunuz kalmaz. 

2- Yatırım ve kalkınma bankacılığını yeniden aktifleştirin ve buralardan verilecek 

kredilere faiz desteği sağlayın. Hatta gerekirse (yüksek teknolojik yatırımlarda) kredi 
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faizinin tümünü kamudan karşılayın. KKM’ye ödediğiniz paradan daha az fatura 

çıkacağını da peşinen söyleyeyim. 

3- Piyasa faizlerini derhal piyasa şartlarına getirin ve olması gereken politikayı 

uygulayın. 

MÜLKİYET HAKKI! 

Ülkemiz maalesef hızla mülkiyet hakkında geri gidiyor. Nasıl ki adalet ve liyakat 

konusunda geriliyorsak (aslında her şeyde geriliyoruz) mülkiyet hakkında da 

geriliyoruz. 

BDDK’nın kararı bir bakıma mülkiyet hakkında müdahale olarak bile 

değerlendirilebilir. Şirketlerin varlık değerleme yöntemlerine bu karar sonrası 

sermaye sahipleri karar veremeyecektir. Aslında verecekleri karar ya tamam ya 

devam kararı olabilir. 

Faaliyete devam mı edilecek yoksa ara mı verilecek? 

Bilmeliyiz ki mülkiyet hakkının sorgulandığı yerde ot bitmez... Ne yabancı sermaye 

gelir, ne de yerli sermaye işe girişir. 

Dün YATIRIM-ÜRETİM-İSTİHDAM-İHRACAT diyerek yola çıkanlar, bugün finansal 

istikrar adına reel sektörün önünü keser oldu. 

Oysa finansal istikrar yine finansal uygulamalar ile sağlanır. Maalesef neyin nerde 

nasıl kullanılacağını bilememek bizi bu enteresan yollara sevk etti. 

Umarım sonuçları acı olmaz. 

Reel sektöre fırından ekmek bile vermeyi kestikten sonra ne bekliyoruz? PMI 

endeksinin baz seviyenin altına düştüğünü görmüyor muyuz? 

*** 

Bu ülke bu kadar yıkımı nasıl kaldıracak, açıkçası ben de merak ediyorum. 
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28 Haziran 2022, Salı 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Putin’in zafer gezisi mi? 
 

Ukrayna Savaşı başladığından beri Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk defa ülke dışına 

seyahate çıkıyor. Ajansların verdiği bilgiye göre Putin, Tacikistan ile Türkmenistan'a 

gidecek. Ve Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya 

gelecek. 

 

Türkmenistan ziyaretinde de Hazar Denizi ülkeleri zirvesinde Türkiye, Türkmenistan, 

İran ve Kazakistan liderleriyle görüşecek. Putin bu ziyaretlerin ertesinde de 

Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu kabul edecek. 

 

ASKERİ HEDEFİNE ULAŞTI 

 

Rus silahlı güçlerinin Severodonetsk'i ele geçirmesiyle birlikte Rusya, Ukrayna'nın 

doğusundaki askeri hedefine ulaşmış oldu. Putin'in dış ziyaretleri, askeri zaferini ilan 

etmek olarak görülebilir. Artık Rus ordusunun önünde askeri savunma olmayan bir 

düzlük var. 

 

Özellikle Odessa'nın işgal edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ancak görünen bir 

gerçek var. Batı veya diğer adıyla NATO cephesi, Rusya'nın canını yakmak için 

elinden geleni yapmaya devam ettiği müddetçe Putin de Ukrayna'da operasyonları 

durduracak gibi görünmüyor. 

 

Şu ana kadar gerek askeri gerekse ekonomik olarak ellerinden geleni artlarına 

koymadılar. Yani Rusya'nın ve Putin'in daha fazla kaybedecek bir şeyi yok. Acıklı 

ama bu maceranın sonunda Ukrayna diye bir devlet kalmayabilir. 

 

AVRUPA ALARM VERİYOR 

 

Bu arada Putin'siz G7 zirvesinde buluşan liderler, muhtemelen ilkokul 

günlerini hatırladılar. Zirve boyunca Putin'le yoğun dalga geçmişler ve aşağılamışlar. 

Ve Rusya'ya uygulayacakları yeni yaptırımları konuşmuşlar. 

 

Benim merak ettiğim ise bu yaptırımları uyguladıkça kendi ülkelerinin battığını 

kimsenin söyleyip söylemediği. Başta Avrupa olmak üzere bütün dünya ekonomileri 

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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alarm veriyor. Enflasyonda son 50 yılın rekorları kırılırken kıtlık ve açlık tehlikeleri 

kapıda bekliyor. 

 

Bu krizin derinleşmesinin tek sebebi ise Batı cephesinin Rusya'ya koyduğu sözde 

ambargolar. Ne yazık ki "Gelişmiş Yedi"deki (G7) liderlerin kafaları bu durumu 

anlayacak kadar gelişmemiş. 

 


