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Nebati: Enflasyon görünümündeki 

bozulma geçici 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncü göstergelerin, yarın 

açıklanacak olan ilk çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 7 civarında 

gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi. Nebati, "Enflasyondaki yükselişte 

arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve görünümdeki 

bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

 
Şebnem TURHAN 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 65. Olağan 

Genel Kurulu'na katıldı.  

Bakan Nebati, şunları söyledi: 

Türkiye ekonomisi son 20 yılda geçirdiği yapısal dönüşümle güçlü sürdürülebilir 

büyüme hedefleri doğrultusunda önemli mesafeler kat etti. Finansal hizmetler sektörü 

de büyüdü gelişti çeşitlendi büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşırken ülkemiz 

yüksek payıyla finansal hizmetlerde bankalar bu gelişime katkılar sağladı. Sektörün 

sağlam yapısının attığımız isabetli adımlar denetim ve gözetim uygulamalarıyla 

bugün olası şoklara karşı çok daha dayanıklı bankacılık sektörüne sahibiz. 

Kilit bir rol oynuyor. Reel sektörümüzün büyük yatırımlar yapabilmesi ölçeğini 

büyütebilmesi için ihtiyaç duyduğu fonları temin etmesi kritik önem arz ediyor. 

Bankacılık sektörümüzün sağlam temeller üzerinde istikrarlı sağlıklı faaliyetlerini 

sürdürmesi için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. 

Tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünü 10 trilyonun üzerine çıkardığı bir döneme geldik. 

10.2 trilyon lira mart itibariyle. Finansal sistemde yüzde 85lik paya sahip sektörün 

milli gelire oranı yüzde 141 seviyesinde. En önemli krediler 5.5 trilyon liraya, fonlama 

kaynağı mevduatlar ise 6 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün kaynakları doğru 
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verimli alanlara yönlendirmesi ekonomik aktivitenin seyri kadar finansal istikrarın 

korunması için önemsiyoruz. Kredi büyümelerini takip ediyoruz. Türkiye ekonomi 

modeliyle birlikte selektif kredi yaklaşımını ekonomininiz odağına yerleştiriyoruz ticari 

kredilerdeki artışın kredi büyümesinin temelini oluşturmasını önemsiyoruz. Ticari 

kredi büyümesi yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşirken tüketici yüzde 23,6 

seviyesinde seyrediyor kur etkisinden arındırılmış halde . 

Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısı karlılık oranları ve yüksek aktif kalitesine 

sahip SYR yüzde 21,4 oranında yasal alt sınırının iki katının üzerinde. TGA yüzde 2,9 

ile oldukça düşük seviyede. 93 milyar lira net kar eden sektörün özkaynak ve aktif 

karlılığı. 

Kredilerini rahatlıkla yenilerken borçlarını da uygun maliyetle başarılı şekilde 

çevirebiliyor. 

Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Salgın sonrası savaş devam ediyor bu 

durum salgın sonrası toparlanma eğilimindeki küresel ekonomide sıkıntılarını 

derinleştirdi. Emtiadaki yüksek artışlar tedarik taşımacılıkta artışlar tüm dünyada 

enflasyonun sert biçimde yükselmesine sebep oldu. Gelişen ve gelişmekte olan tüm 

ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Tüm bu 

olumsuz gelişmeler karşısında mevcut kaynakları etkin kullanarak vatandaşın 

üreticinin maruz kaldığı yüksek fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz. 

Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek yüksek katma değerli yatırımları 

teşvik edecek şekilde planladığınız ihracat istihdam üretimi artırmak olan tem ile 

kararlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Kronik sorun haline gelmiş cari açık 

sorunu ve neden olduğu sorunları kökten çözmek için tasarladığımız tem ile istikrarlı 

ve güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. Öncü göstergelerle ilk çeyrekte güçlü ve 

dengeli eğilimin sürdüğünü söyleyebilirim. Yarın ilk çeyrek verileri açıklandığında 

inşalllah hep beraber şahit olacağız. 2022 ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 civarında bir 

şekilde gerçekleşeceğine işaret ediyor. 

Sanayinin milli gelirdeki payının artmasını bekliyoruz. İhracat rakamlarında tarihte 

görülmemiş artışlar kaydediyor rekor kırıyoruz. 

Bizler de ülkemizde enflasyonla mücadeleyi en önemli öncelik olarak görüyor ve 

adımları atmıyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön 

plana çıktığını ve görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. 

Dışsal faktörlerden kaynaklanan artışların vatandaşa daha az yansıması için adımlar 

atmaya devam ediyoruz. 

KKM gibi yenilikli uygulamalarlae özellikle enflasyonda ataleti kırmayı ve beklentileri 

düzeltmele yönetip atacağımız adımlarla fiyat istikrarını kalıcı tesis ederek halkın 

refahını artırmayı alım gücünün eskisinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 
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Reuters: Türkiye yeni bir kur şokuna 

hazır olmayabilir 

Reuters'ta yayınlanan Türkiye ekonomisiyle ilgili analizde, ülkenin bu 

sistemle devam etmesinin mümkün olmadığı, bir sonraki kur şokuna 

hazır olunamayabileceği yorumunda bulunuldu. 

 

Reuters haber ajansı bugün yayınladığı analizde Türkiye ekonomisindeki son 

gelişmeleri değerlendirdi. Analizde Türk Lirası'nın bu ay yüzde 9 değer kaybettiği 

belirtildi, Türkiye'nin yeniden bir kur krizine sürüklenebileceği uyarısı yapıldı. 

Türk Lirası bu yıl dolara karşı yüzde 20 değer kaybetti. Dünya çapında yükselen 

enerji ve gıda fiyatları halihazırda bir enflasyon sorunu yaşayan Türkiye ekonomisini 

daha da zora soktu. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 70 seviyesine dayandı. 

ÜLKE BİR SONRAKİ KUR ŞOKUNA HAZIR OLMAYABİLİR 

Reuters'a göre Türkiye'de yetkililer ekonomideki patlamayı, aralık ayında rezerv 

satarak ve kur korumalı mevduat hesabı uygulamasını devreye sokarak önledi. 

Ajansın analizinde buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 

rezervlerinin eksi 55 milyar dolar seviyesine düşmesi yüzünden ekonominin bir 

sonraki kur şokuna hazır olamayabileceği uyarısı yapılıyor. Türkiye'deki kredi 

büyümesinin yüzde 50 oranına ulaştığı vurgulanırken bu yüzden enflasyonun üç 

haneli sayılara varabileceği aktarılıyor. Ancak bu kadar ciddi bir şekilde yükselen 
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enflasyona rağmen TCMB politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutmaya devam 

ediyor. 

Reuters için hesaplamayı yapan dört ekonomiste göre bu hesaplarda Temmuz'da 

geri ödemesi gelecek olan 10 milyar dolar, Ağustos'ta geri ödemesi gelecek 20 milyar 

dolar değerinde mevduatın bulunduğu tahmin ediliyor. 

'MUHALEFET KAZANIRSA PİYASALAR YÜKSELEBİLİR' 

BBC Türkçe'deki habere göre Reuters'a konuşan JPMorgan analisti Zafar Nazım, 

negatif reel faiz yüzünden bireylerin bu hesaplara olan ilgisini canlı tutmanın mühim 

olduğunu belirtti. İsviçre merkezli yatırım bankası Mirabaud'ın gelişmekte olan 

piyasalar şefi Daniel Moreno'ya göre bu sistemin sürdürülebilmesi mümkün değil. 

Moreno, "İşlerin her geçen gün kötüye gittiği görülüyor. Ancak yine de Türkiye'nin 

mücadele vermeden düşeceğini sanmıyorum" dedi. 

Reuters'ın haberinde atıfta bulunduğu yabancı yatırımcılar, Erdoğan'ın seçimleri 

kaybetmesi takdirinde ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ihtimalinin artması 

nedeniyle piyasaların yükselebileceğini dile getirdi.  
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Petrol AB'nin kararıyla fırladı: 

Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda 
Brent petrol fiyatları AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararı ve 

Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesinin etkisiyle yükseliş kaydetti. 

 
Brent petrol fiyatları AB ve Çin etkisiyle hızlı yükselişe geçti. 

Brent petrol 123 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü de 118 doları gördü. 

Türkiye'de ise doların da yükselmesi ile geçtiğimiz hasta peş peşe akaryakıta zam 

gelmişti. 

Petroldeki bu yükselişle, benzine ve motorine zam beklentisi oluştu. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol 

ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi konusunda anlaşma 

sağladı. 

Von der Leyen, Rusya'dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrol 

konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini ifade etti. 

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, 3'te 1'inin de boru hattıyla 

gerçekleştiğini anımsatan von der Leyen, Druzhba boru hattının kuzey kısmının 

Polonya ve Almanya'ya, güney kısmının da Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü 

sağladığını anlattı. 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/05/31/petrol-abnin-karariyla-firladi-akaryakit-fiyatlarina-dev-zam-yolda-1653977587.jpg
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Von der Leyen, Polonya ve Almanya'nın söz konusu boru hattından petrol ithal 

etmeyecekleri yönünde beyanları olduğuna işaret ederek, böylece uygulanacak 

yaptırımların Rus petrolünün yüzde 90'ını kapsayacağını belirtti. 

Petrol piyasasının dikkatle takip ettiği bir diğer konu olan Çin'in salgın önlemlerinde 

de gevşeme başlıyor. 

Şanghay'da karantina önlemlerinin 1 Haziran'da kaldırılacağı duyuruldu. 
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Erdoğan, Zelenski ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda 

görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele 

alındı. Cumhurbaşkanı görüşmede, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz 

yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine önem atfettiğini 

vurguladı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 

ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 

Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin 

devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da 

arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor 

oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak 

Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da evsahipliği yapmaya ilke olarak 

olumlu baktıklarını dile getirdi. 
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Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya 

mesajı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir makale 

kaleme aldı. Erdoğan, makalesinde "İsveç ve Finlandiya’nın müttefik 

olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri 

konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik 

olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir" dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere merkezli The Economist dergisi için makale 

kaleme aldı. 

Erdoğan, makalesinde, Ukrayna'daki savaşın, kurallar temelinde işleyen uluslararası 

düzen, büyük güç rekabeti ve Avro-Atlantik güvenliği konusundaki yaygın inanışlara 

meydan okuduğunu, yaşanan sürecin aynı zamanda tarihin en büyük askeri ittifakı 

olan NATO'yu yeniden ayağa kaldırdığını belirtti. 

Türkiye'nin 70 yıldır NATO'nun gururlu ve vazgeçilmez bir üyesi olduğuna işaret eden 

Erdoğan, Türkiye'nin özgürlük ve demokrasiyi savunmak için Kore'ye asker 

göndermesinin ardından 1952'de ittifaka katıldığını, Soğuk Savaş döneminde ve 

sonrasında Türkiye'nin, Orta Doğu, Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinde istikrar 

sağlayıcı ve olumlu bir aktör olduğunu, Türk askerinin de NATO görevleri 

kapsamında Kosova'dan Afganistan'a kadar dünyanın birçok bölgesine gittiğini 

hatırlattı. 

Erdoğan, Türkiye'nin aynı zamanda savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım 

yaparak savunma kapasitesini güçlendirdiğini, bu ilave kapasite sayesinde ortaya 
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konan ürünlerin Ukrayna'nın da içinde olduğu farklı savaş bölgelerinde önemli etkiler 

yarattığını vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Türkiye'nin bu artan kapasitesi NATO'nun dayanıklılığına ve gücüne katkı 

sunmuştur. Ortaklarımız Türkiye'nin, NATO'nun kolektif güvenlik misyonuna sunduğu 

katkıyı her zaman takdir etseler de kendi güvenlikleri tehdit altında olmadığı 

zamanlarda bu katkıyı çabucak unutmuştur. Türkiye'nin önemini yalnızca 

(Balkanlar'da yaşanan kriz gibi) karışıklık dönemlerinde hatırlayan paydaşlarımız, 

Türkiye olmadan uzun vadeli istikrarın sağlanabileceği hülyasına kapılmış; bu 

nedenle tehdidin savuşturulmasının ardından jeopolitik gerçekleri ve bölgede ortaya 

çıkması muhtemel tehditleri göz ardı etmiştir. Kuşkusuz bu hülyaları, yaşanan 

uluslararası krizler sonucunda hep kısa sürmüştür." 

"Bu tavır NATO'ya uzun yıllar kaybettirdi" 

Erdoğan, son yıllarda uluslararası barış ve güvenliğin karşı karşıya olduğu tehditlerin 

değişime uğraması sonucu birçoklarının NATO'yu artık işlevini tamamlamış ve 

"demode" bir örgüt olarak nitelemesine yol açtığına işaret ederek, "Hatta Emmanuel 

Macron 2019'da ittifakın 'beyin ölümü' yaşadığını söylemiştir. Aynı kesimler 

Türkiye'nin de bu örgütteki rolünü sorgular olmuştu. Olağanüstü bir hayalperestlikle 

aşırı bir stratejik miyopluk sonucu ortaya çıkan bu tavır NATO'ya uzun yıllar 

kaybettirdi." değerlendirmesinde bulundu. 

Buna rağmen Türkiye'nin, bazı üye ülkelerin öngörüsüz ve yer yer sorumsuzca 

tavırlarını NATO'ya mal etmediğini, aksine NATO'nun önemini vurgulayarak, üye 

ülkelere (NATO’nun misyonunu yeni tehditleri içerecek şekilde güncellemek ve örgütü 

yeni jeopolitik ve küresel sınamalar karşısında daha önemli kılmak gibi) adımları 

atmaları çağrısında bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin bu çağrısının 

giderek istikrarsızlaşan uluslararası sisteme karşı aldığı pozisyonla paralellik 

taşıdığına dikkati çekti. 

Erdoğan, bu açıdan Türkiye'nin, tıpkı diğer uluslararası örgütler gibi NATO'nun da 

yeni güvenlik tehditlerine karşı bazı reformlar yapması gerektiğini savunduğuna işaret 

ederek, şu ifadeleri kullandı: 

"Özellikle terör tehdidi konusunda (birçok üye ülkenin doğrudan hedef alınmasına 

rağmen) kolektif güvenlik noktasında yeterli adım atılmaması hem güvenlik iş birliğini 

zedeliyor hem de NATO ülkelerinin kamuoylarında örgüte yönelik derin bir 

güvensizlik oluşturuyordu. 

Türkiye bu durumu katıldığı tüm NATO zirvelerinde vurguladı ve terörle mücadelenin 

dönüşüm geçirmesi için uluslararası iş birliğinin elzem olduğunu ifade etti. Bu 

kapsamda NATO'nun terör örgütleriyle mücadele ederken istihbari ve askeri 

konularda daha güçlü iş birliği içinde olmasını arzu ettik. Bunun yalnızca terör 

saldırılarının engellenmesi açısından değil, aynı zamanda NATO sınırları içinde 
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terörün finansmanı ve eleman devşirme faaliyetlerinin engellenmesi hususunda 

gündeme getirdik." 

"Üye ülkeler, geçmişte yaptığımız bazı hamlelerin ne kadar yerinde olduğunu 

gördü" 

Erdoğan, aynı şekilde Türkiye'nin çevresinde iç savaşlar yaşanırken NATO'dan bazı 

meşru ve gerekli taleplerde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Sınırlarımızın ve hava sahamızın güvenliğini sağlamak ve II. Dünya Savaşı'ndan bu 

yana görülen en büyük mülteci dalgası bölgede ortaya çıkarken 'insani güvenlik' için 

bu taleplerde bulunduk. Bu konularda büyük ölçüde yalnız bırakılan ülkemiz, bu 

krizlerle tek başına mücadele etti ve bu mücadelede büyük bedel ödedi. Oysa ki bu 

krizler konusunda NATO bünyesinde atılacak adımlar, bundan sonraki dönemde 

NATO'nun sınırlarında yaşanacak diğer çatışma ve krizlerle mücadele konusunda da 

örgütü hazırlayabilirdi. 

Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan durum Türkiye'nin beklenti ve çağrılarının ne kadar 

yerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde çatışmalar ciddi yıkıma neden 

olurken Türkiye'nin jeopolitik konumunun farkına varan birtakım üye ülkeler, geçmişte 

yaptığımız bazı hamlelerin ne kadar yerinde olduğunu gördü. Gerçekten de Türkiye, 

NATO üyelerine gelecekte karşı karşıya kalınacak jeopolitik sınamalara hazırlıklı 

olmaları gerektiğini söylerken haklıydı. NATO'nun önemsiz olduğunu savunanlara 

karşı örgütün öneminin giderek artacağını söylemekte de kesinlikle haklıydık. 

NATO için Türkiye'nin ne denli önemli ve kritik bir ülke olduğu bütün üyelerce yeniden 

kabul edilirken, bazı üyelerin Türkiye'ye yönelen kimi tehditleri tam olarak takdir 

edememesi talihsiz bir durumdur. Türkiye'ye göre İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe 

kabulü, kendi güvenliği ve örgütün geleceği açısından riskler barındırmaktadır. 5. 

madde uyarınca NATO'nun en büyük ikinci ordusunun yardımına koşmasını bekleyen 

bu ülkelerin, AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın 

eleman devşirme, finansman ve propaganda faaliyetlerini engellemesini beklemek en 

doğal hakkımızdır." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aday ülkelerden tüm terör örgütlerinin 

faaliyetlerini durdurmalarını ve mensuplarını Türkiye'ye iade etmelerini istediğini 

vurgulayarak, "Bu ülkelerin makamlarıyla açık kanıtlar paylaşılmış ve adım atmaları 

beklenmiştir. İlaveten Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle 

mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye 

ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği 

kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu 

konudaki duruşunu değiştirmeyecektir." ifadelerine yer verdi. 

"Terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır" 
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"Türkiye, (İsveç'in ülkemize uyguladığı türden) her türlü silah ambargosunun NATO 

şemsiyesi altındaki askeri ortaklık ruhuna aykırı olduğu görüşündedir." ifadesini 

kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bu gibi kısıtlamaların sadece ulusal güvenliğimiz değil NATO'nun kimliği açısından 

da son derece zararlı sonuçları olmaktadır. İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka katılma 

ısrarı da NATO’nun gündemine gereksiz bir madde eklemiştir. Türkiye'nin, İsveç ve 

Finlandiya'nın üyeliklerine itirazı aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş 

tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır. Terörün dini, milleti ve rengi yoktur. 

Hedefi sivil halka zarar vermek olan her örgütün karşısında her üye ülkenin kararlı bir 

şekilde durması bu ittifakın en önemli misyonlarından biridir. Hiçbir ülkenin bu konuda 

bir ayrıcalığı bulunmamaktadır." 

Erdoğan, sorunları çözme, küresel barış ve istikrarı destekleme söz konusu 

olduğunda her zaman kısa yolların mevcut olmayabileceğini ancak atılabilecek cesur 

ve doğru adımlar sayesinde bu yolların elden geldiğince kısaltılabileceğini vurguladı. 

"Ankara'da talimat verebileceği hiçbir makam bulunmamaktadır" 

İsveç ve Finlandiya'nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve 

hassasiyetleri konusunda göstereceği tavrın, Türkiye'nin de bu ülkeleri ne kadar 

müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyeceğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri 

kullandı: 

"İttifakın her genişleme sürecinde olumlu ve yapıcı bir noktada duran Türkiye'nin 

parçası olduğu örgütle ilişkilerini sorgulamaya cüret edenlerin cehaleti ve hadsizliği 

bu duruşumuzu değiştirmeyecektir. Diplomasi ve diyaloğun her türlüsüne açık olan 

ülkemiz, bu çabaların aday ülkelerin ikna edilmesine odaklanmasını tavsiye 

etmektedir. Terörle mücadele konusunda gönülsüz olan hiçbir ülkenin Ankara’da 

talimat verebileceği hiçbir makam bulunmamaktadır. NATO üyelerinin terörle 

mücadele konusunda çifte standart uygulaması halinde ittifakın itibarının ve 

inandırıcılığının tehlikeye gireceğine inanıyoruz." 
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Torun: İktidara geldiğimizde doğamızı 

tehdit eden tüm ihaleleri iptal edeceğiz 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Ordu’nun doğal güzelliklerini bir 

avuç altın için yağmalıyorsunuz. Açıkça söylüyorum: Siz doğa katilisiniz. 

Az kaldı. İnşallah iktidara geldiğimizde, bu talanı hep birlikte durduracak, 

doğamızı tehdit eden tüm bu ihaleleri iptal edeceğiz." dedi. 

 
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu milletvekili Seyit Torun, Ordu Perşembe 

Yaylası ve “dünyanın en değerli mendereslerini kapsayan alanın” maden sahası ilan 

edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. 

Ordu ormanlarının yüzde 70’inin madenler için ruhsatlandığını belirten Torun, 

“Gözünü para hırsı bürüyen iktidara soruyoruz: Ne zaman duracaksınız? Şirketler 

kazansın diye Ordu’nun geleceğine ihanet ediyorsunuz. Siz doğa katilisiniz.” dedi. 

Torun’un açıklaması şöyle: 

“1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilen, bir dünya mirası 

olarak korunması amacıyla tescil işlemleri devam eden 1500 rakımlı Perşembe 

Yaylası, ünlü Çiseli Şelalesi ve çevredeki menderesler, kıyım tehdidi altındadır. 

Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile bu alanı kapsayan 20 bin dönümlük bölge için 

özel bir şirkete maden arama ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsatlandırmaların ardından, 

Ordu ormanlarının yaklaşık yüzde 70’i maden sahası ilan edilmiş durumdadır. 

Gözünü para hırsı bürüyen iktidara soruyoruz: Ne zaman duracaksınız? 

Ormanlarımızın tamamını yok etmek mi istiyorsunuz? Şirketler kazansın diye 
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Ordu’nun geleceğine, çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyorsunuz. Ordu’nun doğal 

güzelliklerini bir avuç altın için yağmalıyorsunuz. Açıkça söylüyorum: Siz doğa 

katilisiniz. Ordu’dan her gün bir parça koparıyorsunuz. Fatsa’daki altın madeninin 

zararları görülmesine rağmen kapasitesini artırmak istediniz. Ulubey’in bağrına da 

maden hançeri saplamak istiyorsunuz. Altınordu’da, Ünye’de, Korgan’da, 

Gürgentepe’de, Kabadüz’de, Gölköy’de yani Ordu’nun her yerinde maden aratarak 

doğamızı mahvediyorsunuz. 

Şu anda, Perşembe Yaylası ihalesinin iptali istemiyle çevre dernekleri tarafından 

gerekli davalar açılmıştır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, davanın takipçisiyiz. 

Bu doğa düşmanlarıyla mücadeleye halkımızla birlikte sonuna kadar devam 

edeceğiz. Az kaldı. İnşallah iktidara geldiğimizde, bu talanı hep birlikte durduracak, 

doğamızı tehdit eden tüm bu ihaleleri iptal edeceğiz.” (ANKA) 

 

 

  



31.05.2022 

16 

 

AB ülkeleri, Rus petrolüne ambargo 

konusunda uzlaştı 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl 

sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı. 

 
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler 

Zirvesinde, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya petrol yaptırımı uygulama 

konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 

Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, "Bu anlaşma Rusya'dan AB'ye 

petrol ithalatını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltacak." ifadesini kullandı. 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 

miktar konusunda farklı bir oran vererek Rusya'dan petrol ithalatının üçte iki 

azalacağını belirtti. 

Rusya'nın savaş için kullandığı "ciddi gelir kaynağının" azalacağını kaydeden Michel, 

bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı. 

Sberbank SWIFT'ten çıkarılıyor 

Michel, ayrıca bu gece AB liderlerinin uzlaştığı 6. yaptırım paketinde Rusya'nın en 

büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasının 

ve Rusya devlet televizyonlarının yasaklanmasının da bulunduğunu bildirdi. 

AB ülkeleri, yaptırım paketinin dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle 

birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı. 
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Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar avro hibe etmeye hazır olduğunu ve 

Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti. 

Macaristan karşı çıkıyordu 

AB Komisyonunun yaklaşık bir ay önce hazırladığı teklifte Rusya'dan ham petrol 

tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak 

kaldırılması yer alıyordu. 

Macaristan başta olmak üzere bazı üye ülkeler petrol ithalatı yasağına karşı 

çıkıyordu. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre 

tanındı. 

Buna rağmen Macaristan enerji arz güvenliği tamamen sağlanana kadar ithalatın 

tamamen kesilmesine karşı çıkıyordu. 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesine girişinde, AB 

Komisyonunun kendilerine danışmadan teklif hazırladığını ve "sorumsuzca 

davrandığını" söylemişti. 
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Gödence Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi’nin 50. Yılı 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

31 Mayıs 2022 Salı 

 

İzmir Seferihisar’a bağlı Gödence Köyü, Kızıldağların doruklarında küçük bir orman 

köyü. Seferihisar, Doğanbey, Ürkmez sırtlarından başlayarak yükselen Kızıldağlar, 

çok geniş bir yay çizerek, bir ucu Kilizman ve Balçova’ya, diğer ucu Menderes 

ilçesine dayanır. 

Kızıldağlar, İzmir için olağanüstü önemli bir bölgedir. Kızılçam ormanlarıyla İzmir’in 

tam anlamıyla akciğerleridir. Aynı zamanda İzmir’in su havzası olan Kızıldağlar hala 

tertemiz ve büyük oranda korunuyor. İzmir’in içme suyunu kullandığı Tahtalı Barajı’na 

kış sularını vermektedir. Derin vadiler ve dere yataklarıyla deniz rüzgârlarını 

doruklarına kadar alan bu coğrafya kendine özgü bir ekolojiye sahiptir. 

Antik çağlardan günümüze kadar bu bölgede tarım yapılmaktadır. Efemçukuru, 

Payamlı, Kavacık, Çamtepe ve Gödence Köyü, Kızıldağların doruklarındaki köylerdir. 

Sofralık ve şaraplık üzüm, zeytin tarımı bölgenin ana karakteristik özelliğidir. 

Bölgenin öne çıkan köylerinden birisi Gödence’dir. Gödence halkı birlikte çalışmayı, 

imeceyi, örgütlü olmayı başarmış köylerimizdendir. Gödence Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi bundan 50 yıl önce l972 yılında Abdullah Duran’ın başkanlığında Halil 

Hayta, Mehmet Ali Algın, Mustafa Mülayim, Ümmet Aytekin, Muzafer Uslu ve Ali 

Çetin tarafından kurulur. 

Kooperatifin kurulmasından iki yıl sonra köye elektriğin getirilmesi, zeytinyağı 

fabrikasının kurulması, toplumsal bir heyecan ve imece yöntemiyle başarılır. 

Kooperatifçilik hareketinin öncülerinden 

Kooperatifin uzun yıllardır başkanlığını yapan Çağatay Özcan Kokulu, İzmir 

kooperatifçilik hareketinin öncülerindendir. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin 

kurulmasında yayılmasında öncülük yapan Eski Gümrük ve Tekel Bakanı, Bademler 
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Köyü Kalkınma Kooperatifi Kurucusu Mahmut Türkmenoğlu ile birlikte bölgede 

kooperatifleşme hareketini geliştiren büyüten isimlerden birisidir. 

Uzun yıllar Köy-Koop İzmir Birliği Başkanlığı da yapan Çağatay Özcan Kokulu ile 

Gödence’nin 50 yıllık hikâyesini ve kooperatifçiliğe bakışını konuştuk. 

Küçük çiftçinin kooperatifleşmeden ve korunmadan ayakta kalamayacağını, tarıma 

dayalı sanayinin öncüsü olan kooperatifler olmadan tarımdan katma değer 

yaratılamayacağını vurgulayan Çağatay Özcan Kokulu’nun anlattıkları özetle şöyle: 

“Kooperatifçilik aynı zamanda toplumsal değerleri korumaktır. Toplumsal ve kültürel 

değerlerimizi korumak üretim yapmak kadar önemlidir. Gödence Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi 1972’de tüzel kişilik kazandı. Zeytinyağı üretimine 1974 yılında başladı ve 

kesintisiz bugüne kadar devam ediyor. Kooperatifimizin 1993 yılında markalaşma 

süreci başladı. Aynı yıl planlı çalışma dönemi başladı. İzmir kooperatifleşme 

hareketine yön veren kooperatiflerden biriyiz. 

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 1995 ve 2005 yılında zeytinyağı teknolojisini 

yeniledi. Çiftçi eğitimi her zaman çok önemsendi. Eğitim konusunda üniversite ile 

eğitim programları uygulandı. 2000’li yılların başında zeytinyağı üretim kapasitesi 

günlük 20 tondan 40 tona çıkarıldı. İtalya’dan makinalar ithal edildi. Zeytinyağı 

depolama sistemleri kuruldu. 

Kooperatifimizin zeytinyağı dışında bal, sofralık zeytin, tıbbi bitkiler, badem, incir, 

ceviz, reçeller, salça, domates kurusu, zeytinyağlı sabun çeşitleri, damla sakızı gibi 

ürünleri var.” 

Bireysel aboneler ve tüketim kooperatifleri ile çalışıyor 

Kooperatifçilikte üretim kadar ortakların ürünlerinin değerlendirilerek pazarlanmasının 

da çok önemli olduğunu belirten Kokulu: “Üretim yapmak yetmez üretimin kalitesi 

farklılık yaratmak esas olanıdır. Gödence olarak bizim farkımız burada ortaya çıkıyor. 

Bütün çalışmalarımızı köy olarak bir kooperatif çizgisinde başarıyoruz. Dikkatle 

bakıldığında zeytinyağı sektörü içinde kooperatifimizin kalite bağlamında ilk sıralarda 

olması rastlantı değildir. Zeytin çeşitlerine ve özelliklerine göre markalaşma sağladık. 

Zeytinyağı sektörü içinde dört farklı markaya sahip ender kooperatiflerden biriyiz. 

Pazarlama konusunda ise bireysel tüketici ile doğrudan iletişim kurarak abone 

sistemini geliştirdik. Ülkenin her yerinde tüketicilerimiz var. Onlara ürünlerimizi 

ulaştırtıyoruz. Ayrıca tüketim kooperatifleri ile pazarlama konusunda kurduğumuz 

işbirliği bizim için önemli avantajlar sağlıyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destek ve işbirliği Gödence Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi’nin büyümesinde önemli etken oldu.” 
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İnsana ve tarıma verilen değer 

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, dünya normlarında bir sanayi kuruluşu ile 

zeytinyağı depolama tesislerine sahip. Bundan çok daha önemlisi Gödence’de 

yürütülen çalışmaların temelinde her zaman insana ve tarıma, üretime verilen değer 

ön plana çıkıyor. Kültürel ve toplumsal değerlerin korunması için mücadele veriliyor. 

Gödence’nin başarısında birlikte hareket etme ve dayanışma ruhuna bağlı 

kooperatifçiliğin büyük rolü var. 

Dışarıdan bakıldığında Gödence’de yürütülen kooperatif çalışmaları bir okul gibi. Yerli 

ve yabancı konukların sürekli ziyaret ettikleri bilgi ve deneyim paylaştıkları bir 

kooperatif görüyoruz. 

Türk tarımına katkı sağlayan kişi ve kurumlar Gödence Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi tarafından çok uzun yıllardır ödüllerle onurlandırılıyor. Yıllar önce ustam 

Sadullah Usumi ile Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden tarıma katkı ödülü 

aldığımızda “Tarımda kalkınmanın yolu Gödence’den geçer” diye yazmıştım. Yıllar 

sonra yanılmadığımı görmek çok gurur verici. 

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 11 Haziran 2022’de 50. Yılını kutlayacak. 

Necati Cumalı Meydanı’nda İzmir’de kooperatif hareketini ve Gödence’nin 50 yılını 

anlatan belgeselin gösterimi yapılacak. Tarıma katkı ödülleri verilecek. Nice 50 yıllara 

diyerek emeği geçen herkesi kutluyorum. 

Kooperatifler üretici ile tüketici arasında en sağlam köprüdür 

Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin tüketicinin en güvenilir dostu olduğunu belirten 

Gödence Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu 

kooperatiflerin misyonunu şu sözlerle ifade ediyor: “ Sanılır ki, tarımsal amaçlı 

kooperatifler sadece üreticilere ait kuruluşlardır ve sadece kendi ortaklarının hakkını, 

hukukunu korur. Doğrudur, tarımsal amaçlı kooperatifler üreticiler tarafından 

kurulmuş organizasyonlardır. Onların yaşam kalitesini yükseltmek, bölgesel 

kalkınmayla birlikte, onlara çok sağlam bir yapı oluşturmayı amaçlar. Tarladan 

başlayarak tüm üretim faaliyetlerinin üstün bir kalite anlayışı ile yapılmasını planlar ve 

uygular. 

Hasat, ürün işleme, depolama, ambalajlama, gıda güvenirliliği ve pazara sunuş 

tamamen tüketicinin sağlığı ve beğenisi içindir. Onun için tarımsal amaçlı 

kooperatifler, tüketicinin en büyük ve güvenilir dostudur. Üretici ile tüketici arasında 

sağlam bir köprü, toplumsal yapımızın sağlam yapı taşlarıdırlar. 

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi böyle bir anlayışa sahiptir. Üretim faaliyetleri 

içinde 50 yılını tamamlarken, ekonomik faaliyetler kadar, kültürel ve toplumsal 

değerlerimizin korunmasını çok ciddi şekilde dikkate alınmaktadır. Küçük aile 

çiftçiliğinin korunması, tarıma dayalı sanayinin kooperatifler aracılığı ile üreticilerin öz 

malı olması, böylelikle hem üreticileri hem de tüketicileri koruyacağına inanıyoruz. 
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Enflasyon tahmini yapmaya niye 

son verdim? 

 
Alaattin AKTAŞ  

31 Mayıs 2022 Salı 

 

✔ Enflasyon tahmini yapmama kararımın altında bir şeyler aranmasın... 

✔ Bu tümüyle sağlıklı tahmin yapma olanağının giderek daralmasına bağlı bir 

karar ve tabii ki benim kararım... 

Mayıs ayı enflasyonunu artı-eksi yarım puanlık marj içinde yüzde 7.5 olarak tahmin 

ettim ve bunu dün yazdım, ayrıca enflasyon tahmini yapmaya son verdiğimi belittim. 

Çok sayıda okur tahmin yapmaya devam etmemi istedi, onlara ilgileri ve destekleri 

için teşekkür ederim. Ancak kararım değişmeyecek. 

Bazı okurlarımın ise tahmin yapmaktan vazgeçmemin altında değişik gerekçeler 

aradıklarını ve bu yönde tahminlerde bulunduklarını görüyorum. 

Öncelikle şunu vurgulayayım. Bu kararı almamda kimsenin etkisi söz konusu değil, 

olamaz da zaten. 

HAPİS CEZASI KORKUSU MU? 

Bir süre önce enflasyon tahmini yapanlara hapis cezası öngören bir düzenleme 

gündeme getirilmişti. Ölü doğan bir düzenlemeydi bu. Kimse sahiplenemedi. Bırakın 

sahiplenmeyi, böyle bir düzenlemeye sahip çıkmaya kimsenin yüzü bile tutmadı. 

Görüyorum ki bazı okurlar bu düşüncenin beni rahatsız etmiş olabileceğini, hatta 

bundan çekinip enflasyon tahmini yapmaktan vazgeçtiğimi düşünmüş. 

Bir kere söz konusu düzenleme lafta kaldı, kalması gerekirdi zaten ve rafa kaldırıldı 

ya da tümüyle çöpe atıldı. Yani artık öyle bir düzenleme gündemde değil. Dolayısıyla 

benim bu tür bir yasak dolayısıyla hesaplama yapmaktan vazgeçmem de söz konusu 

değil. 
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Kaldı ki böyle bir yasak getirilmiş olsa bile ben bu hesaplamayı yine yapar ve bir 

şekilde kamuoyuna ulaşmasını sağlardım. 

Yan yollar, farklı çareler her zaman bulunur. 

TEMEL SORUN HESAPLAMA ZORLUĞU 

Enflasyon tahmini yapmak öyle üç beş fiyatı alarak toplamaktan ibaret olacak kadar 

basit bir çalışma değil. 

Her ay onlarca fiyatın takibini yapacaksınız; zam ve indirim oranlarını bulacaksınız, 

sonra bunu TÜFE’deki ağırlıklara uygulayarak bir oran tahmin edeceksiniz. 

Fiyatının izlenmesi çok kolay olan kalemler var. Akaryakıt gibi, sigara gibi... 

Ancak endeksi, ağırlıkları yüksek olduğu için çok fazla etkileyen otomobil, kira gibi 

kalemlerde fiyat derlemek hiç kolay değil. 

Otomobil fiyatları da görünürde kolay izlenebiliyor tabii ki ama endekse hangi 

markanın hangi modelini almak gerektiğini, daha doğrusu TÜİK’in buradaki seçimini 

bilmek gerekiyor. Her ne kadar benim yaptığım çalışma TÜİK’in oranını tahmin 

çalışması değil ama madem Türkiye’deki fiyat hareketi anlamında temel olarak 

TÜFE’yi esas alıyoruz, o madde sepetini kullanıyoruz, dolayısıyla bu tür detaylarda 

da olabildiğince TÜİK’le uyum gitmek gerek. 

Bir başka sorun, aynı marka, aynı gramajdaki bir ürünün marketlere göre farklı farklı 

fiyatlarla satılmaya başlanması. Eskiden de farklı fiyatlar vardı ama makas son 

dönemde oranları etkileyecek ölçüde açıldı. 

Aynı market zincirindeki fiyat değişimini izlemek de çare olmuyor; çünkü zaten farklı 

fiyat uygulayan marketlerin biri fiyatı diyelim hiç artırmazken, diğeri çok büyük zam 

uygulayabiliyor. Zam yapmayan belki eski ürünü satıyor, yüksek fiyata satan belki 

daha çok kar etmek istiyor. 

Şu durumda tek bir marketi izlemek doğru değil, iki ya da daha fazla marketi izlemek 

durumunda da basit ortalama mı alınacak, marketin pazar payına göre 

ağırlıklandırmaya mı gidilecek, hesaplama iyice karışıyor. 

KİRA EN BÜYÜK SORUN 

TÜFE’de kiranın ağırlığı yüzde 4.44. Kira, bu ağırlığıyla ikinci sırada. 

Ama gerçek kira artışlarını ölçmek neredeyse olanaksız. Bir yıl önce kiradaki değişim 

bu kadar yakıcı bir sorun değildi ama şimdi öyle mi? 

Kağıt üstünde yazan yöntem belli. Kira en fazla bir önceki ayın yıllık ortalama fiyat 

artışı kadar artıyor. Ama buna uyuluyor mu? 



31.05.2022 

23 

 

Hele hele ilk kez kiraya verilecek konutların bedeli? Bu herhangi bir hesaplamaya 

girmiyor. Bunlarla ilgili hesaplama nasıl yapılır, çünkü baz yok ortada, dolayısıyla o 

da çok zor. 

Bu yüzden dün de vurguladığım gibi tüm Türkiye ortalamasında benim gerçek kira 

artışını belirlemem tabii ki mümkün değil. Bunu belirleyebilen var mı, o da ayrı ya... 

YA YAPACAKSIN YA VAZGEÇECEKSİN! 

Bir işi ya hakkını vererek iyi yapacaksın ya da yapmayacaksın. Ortası, bulamaç olur! 

Benim hayat felsefem bu. 

Doğru yaptığını zannedip yanılabilir insan, o ayrı. Ama hani gerektiği ölçüde iyi 

yapamadığını hissetmeye başlarsın ya, vardır ya öyle bir aşama. İşte oraya 

varmadan bırakmak gerekir. Benim yaptığım da bu... 

Olabildiğince gerçek oranı yakalamak uğruna gösterdiğim çabanın sonuçsuz 

kalmakta olduğunu anladığım için bu çalışmaya son verdim. 

Dolayısıyla hiç kimse başka başka nedenler aramasın, yok çünkü! 

Ama bu çalışmayı yapmam, sanıyorum çoğu kişiyi enflasyon tahmini yapmaya 

yöneltti, böyle bir katkım oldu. 

“EVİME SAYENİZDE BİR EKMEK FAZLA GÖTÜRÜYORUM” 

Beni sürekli izleyen okurlarım biliyordur zaten, yıllardan beri haftada beş gün yazı 

yazıyorum. 

Enflasyon tahmin geçen yıl kasım ayında otomobil fiyatlarındaki yüksek artışın 

endekse tam yansımadığını fark ederek başlattığım bir çalışmaydı. Bu konuda TÜİK’i 

uyaran yazılar yazdım ve TÜİK’in bayilerden derlemekte zorlandığı otomobil 

satışlarını izleme yöntemini değiştirmesine katkı vermiş oldum. TÜİK 2022’de 

öngördüğü düzenlemeyi öne çekerek 2021’in aralık ayından itibaren otomobilde satış 

adedini Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarından izlemeye başladı. Böylece TÜFE daha 

doğru hesaplanır oldu. 

Bu sayede özellikle aralık ve ocak aylarındaki oranların çok yüksek açıklanmasına bir 

ölçüde de olsa katkıda bulunduğumu sanıyorum. Özellikle aralık ayı oranının yüksek 

açıklanması milyonlarca işçi, memur ve emeklinin yüksek oranda zam almasını 

sağladı. Hiç tanımadığım insanlardan, “Sayenizde enflasyon farkı yüksek oldu, 

evime bir ekmek fazla götürüyorum” diye özetleyebileceğim mesajlar aldım. 

Bunun mutluluğunu, hazzını hiçbir şeyle değişmem ve bu mesajlar karşısında 

hissettiklerimi tarif bile edemem. 
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Antalya, Isparta ve Burdur 

Türkiye’ye örnek olabilir mi? 

 
Sadi Özdemir  

31 Mayıs 2022 Salı 

 

Pandemi öncesi yıl olan 2019’da 14,9 milyon turist ağırlayan Antalya, küresel marka 

şehirler arasına adını yazdıralı çok oldu. Antalya’mız artık her açıdan kabına 

sığmıyor. Şehrin turizmdeki müthiş başarısı, ticareti, ihracatı, tarımı ve sanayiyi de 

ateşlemiş durumda. Antalya Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin’e “Başkan, turizm 

kenti Antalya’da kaç fabrika var, OSB ne durumda” diye soruyorum. Yanıtı çok kesin 

ve net oluyor: “Mevcut OSB’mizde 8 milyon metrekare alanda 300 fabrikamız var. 

300 fabrikada 15 bin istihdamımız var. Yeni bir OSB alanı bulsak 300-400 kadar yeni 

fabrika yeri 1 yılda satılır, birkaç yılda da üretime başlar ve 15-20 bin arası yeni 

istihdam sağlanır ama yer sorunumuz var. Şimdi, Isparta ve Burdur ile birlikte ortak, 

büyük bir OSB kurmak için çaba harcıyoruz. Daha küçük alanlarda birkaç ihtisas 

OSB girişimimiz de var ama esas olan büyük bir OSB alanı oluşturmak.” 

Perşembe günü Antalya’da, düzenlenen 

Batı Akdeniz Ticaret Buluşmasına katıldım. Başkan Çetin ile sohbetimiz bu vesileyle 

gerçekleşti. Kendisi, TOBB çatısı altındaki oda ve borsalar arasında genellikle ‘çok 

açık sözlü olmasıyla’ tanınır ve ekonomide yanlış olduğunu düşündüğü kararları da 

açıkça eleştirir. Aynı zamanda da ‘siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, memleket için 

bir araya gelmeliyiz ve birlikte çalışmayı başarmalıyız’ fikrindedir. Bu nedenle 

Antalya, Isparta ve Burdur’daki 13 oda ve borsa, OSB’ler ve iş insanı örgütlerinin 

başkanlarının çok sık buluşmasını sağlayan mekanizmalar oluşturuyor. “Sadece 

Sanayici İş Adamı (SİAD) sayımız 17. Yönetimlerimizde Ak Partililer de Sosyal 
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Demokratlar da var. Birçok konuda farklı düşünüyorlar ama 4-5 yıldır ayda bir 

toplanabiliyoruz. Bu kadarını beklemediklerini söylüyorlar ve çok memnunlar” diyor. 

Bence iş insanlarının bu yaklaşıma olumlu yanıt vermesi ve birlikte çalışarak 

sorunları için çözüm üretmesi her alanda örnek alınmalı. 

Bölgesel ticaretler büyüse fena mı olur? 

Batı Akdeniz Ticaret Buluşmalarının genel mantığının da sınır ya da yakın iller 

arasında ticareti ve ortaklıkları artırmak olduğunu belirtiyor ATSO Başkanı Davut 

Çetin ve çok çarpıcı verilerle değişmesi gereken mevcut tabloyu açıklıyor: “Girişimci 

Bilgi Sistemi’ne göre, Antalya alımlarının yüzde 37’sini Antalya’dan, yüzde 2’sini 

Burdur ve Isparta’dan yapıyor. Burdur firmaları alımlarının yüzde 29’unu Burdur 

firmalarından, yüzde 13’ünü Antalya ve Isparta’dan yapıyor. Isparta firmaları da 

alımlarının yüzde 24’ünü Isparta’dan yüzde 12’sini ise Antalya ve Burdur’dan yapıyor. 

Bakıyoruz bazen hemen komşumuz ilde de bulunan bir ürünü 400-500 kilometre 

uzaktan almışız. Mesela 8 senedir aynı yönetimde olan iki iş insanımız birbirinin ne iş 

yaptığını yeni öğrendi. Öncelikle birbirimizde ticaretimizi geliştireceğiz. Bizde, Isparta 

ve Burdur’da OSB’ler dolmuş. Ortak büyük bir OSB fikri de buradan çıktı. Biz uzun 

süredir bu bilinçle çalışıyoruz ve bölgesel işbirliğinin nasıl bir sinerji sağladığını 

gösterebilirsek bütün Türkiye’ye örnek olabiliriz. Batı Akdeniz Ticaret Buluşmalarında, 

bir tarafta devlet destekleri zirvesi, bir tarafta Batı Akdeniz Ticaret Ağları-networking 

etkinlikleri, panel ve konferanslar düzenledik. Oda ve borsa başkanlarımızla, Sİ- AD 

başkanlarımızla istişare ederek karar verdik ve kısa zamanda büyük gayretle bu 

büyük buluşmayı başardık.” 

Arka bahçe değil aynı bahçede olalım 

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uzun yıllar ticaret ve sanayi odası 

başkanlığı da yapmış bir isim. Bu nedenle önerileri ayrıca önem taşıyor. Antalya’nın 

turizmdeki gücünü hatırlatıyor ve Isparta’nın elma, şeftali, kiraz, kayısı gibi 

meyvelerde dev bir üretici olduğunu vurguluyor. Depoculuk altyapısının da 

güçlendiğini, meyve suyu üretiminde çok iyi noktaya geldiğini söylüyor. Antalya’nın, 

Isparta’dan alımlarını kısa sürede ikiye katlamasının çok büyük ticaret anlamına 

geldiğine dikkati çekiyor ve şöyle konuşuyor: “Domates ve kesme çiçekte de 

Antalya’yı tamamlıyoruz. Antalya’nın turizmine bölgesel ayak da ekleyebilirsek çok iyi 

sonuçlar alırız. Mesela biz de gül ve lavanta çok üretiliyor ve bu konuda da 1,2 

milyonluk bir turizm hareketi başlattık. Ancak Antalya’ya gelen yılda 15 milyona yakın 

turistle bölgemizi entegre edersek birlikte daha çok kazanırız. Arka bahçe değil, aynı 

bahçe olalım. Süt ve et üretiminde de iyiyiz, her konuda daha yakın çalışalım. ” 

Komşu komşunun külüne muhtaçtır 

Batı Akdeniz Ticaret Buluşmasına katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş da “3 il bir 

aradayız ve güzel bir yolculuk için birlikte hareket ediyoruz. Atalarımızın sözü komşu 

komşunun külüne muhtaçtır düsturu ile birbirimizin külüne muhtaç olduğumuzu 

biliyoruz” diyor.                 
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Burdur’un hayvancılık, maden ve 

inşaat sektörlerindeki gücüne dikkat çekiyor. Günlük 1000 ton süt üretimine 

ulaştıklarını anlatıyor. Bu nedenle de Antalya ile lojistik bağların güçlendirilmesi 

gerektiğini vurguluyor. Salda Gölü’nü de hatırlatarak, turizmde Antalya ile birlikte 

hareket edebileceklerini belirtiyor. 

Dijital devrim dönemindeyiz, en değerli arazi cep ekranı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu güzel etkinliğin kapanışında, yeni girişimler için ilham veren 

bir konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, “Dijital devrim dönemindeyiz. Karşımızda farklı bir 

dünya var. 7 milyar insan, 20 trilyon dolarlık pazar, bir tek tuşun ardında. Müşteri, 

pazar, tedarikçi, hepsine bilgisayarla ulaşmak mümkün” derken, Türkiye’nin e-ticaret 

hacminin de, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70 artarak 382 milyar liraya 

ulaştığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Şimdi bir soru, dünyanın en 

değerli arazisi nerededir? En değerli arazi, cep telefonlarımızın ekranlarıdır. Önemli 

olan bu değerli arazide yer kapabilmek. Eskiden, en işlek caddede mağaza, market 

sahibi olmak önemliydi. Şimdi, cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli.” 
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Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi 

Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin 

kasımda erken seçim iddialarını sordum. 

Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. “Seçimler zamanında 

yapılacak. 2023 haziranında” dedi. 

Ardından ekledi, “İnşallah hayırlı olacak”. 

Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu 

AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum. 

“Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. 

Seçimler 2023 haziranında” demişti. 

KASIMDA SEÇİM İDDİASI 

Peki Kılıçdaroğlu, kasımda erken seçimi nereden çıkardı? 

Çünkü bir süredir CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun tarih vererek kasımda erken 

seçim olacağını söylediği konuşuluyor. MYK’da da gündeme 

gelmiş. Kılıçdaroğlu yakın çevresine de söylüyormuş. 6 Kasım veya 27 Kasım’da 

seçime gidilmesini bekliyormuş. 

GEREKÇESİ NE? 

CHP’liler erken seçim için bilinen gerekçeleri sıralıyorlar. Yaz mevsimi nedeniyle 

fiyatların gerilemesi, asgari ücrette iyileştirme, memur ve emekli maaşlarına temmuz 

ayında enflasyon farkının verilmesi, enflasyon endeksli süper bonoların çıkarılması, 

Suriye’de PKK-YPG’ye yönelik operasyon gibi. 

KILIÇDAROĞLU’NUN HEDEFİ 

Ama 6 ya da 27 Kasım’da erken seçim derken Kılıçdaroğlu’nun gerekçeleri 

farklı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için kasımda erken seçim kozunu 

masaya sürüyor. 
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Kılıçdaroğlu’nun iki hedefi var. 

1- Erken seçim baskısıyla milletvekillerini kontrol altında tutuyor. Erken seçime 

gidecek bir partide hiçbir milletvekili genel başkanı ile ters düşmez. 

2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı gerilettikten sonra kendi ismini tartışmasız 

olarak kabul ettirmek istiyor. 

TAKVİM NASIL? 

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ekibin bir takvimi var. İmamoğlu ve Yavaş’ı denklem 

dışına itebilmek için haziran sonu ya da temmuz başında yani Kurban Bayramı’ndan 

önce veya hemen sonra Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek. 

Böylece Kurban Bayramı niyetine İmamoğlu ve Yavaş’ı siyasi kurban vermek. 

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Partideki iklim, Genel Başkanımız 

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde. Ben de o yüzden ‘Artık 

gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu demeyelim’ deme gereği duydum. CHP’nin adayı 

Kılıçdaroğlu’dur. CHP’de genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olduğu yere başkası 

aday olamaz” demişti. 

 

6'LI MASAYA KILIÇDAROĞLU İSMİ BİLDİRİLECEK 

 

CHP’de, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için oluşturulmuş bir çalışma 

grubu var. Erdoğan Toprak bu heyetin başkanlığını yapıyor. Erdoğan Toprak, 

CHP’nin 6’lı masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini bildireceğini söyledi. Böylece 

CHP’den Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin 6’lı masaya gitmeyeceği belli oldu. Bu 

isimler Abuzittin Efendi değil elbette, ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur 

Yavaş olacaktı. 

Erdoğan Toprak o kapıyı kapattı. Ama Erdoğan Toprak kapattı diye o kapı kapanır 

mı? 

KILIÇDAROĞLU İLE KAZANACAĞIZ İDDİASI 

CHP liderinin en büyük handikapı, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz” inancı. 

CHP’lilerin bir bölümü de böyle düşünüyor. Erdoğan Toprak iddialı. “Rakamlar Kemal 

Bey’le seçimin açık ara alınacağını gösteriyor” diyor. Kılıçdaroğlu ile kazanamayız 

tezinin arkasında aslında İmamoğlu ile kazanırız önerisi yatıyor. Erdoğan 

Toprak bırakın kazanmayı, Kılıçdaroğlu’nun seçimi açık ara farkla kazanacağını 

savunuyor. Tabii aday olmadan bilinmez. Ama Kılıçdaroğlu’nun siyasi antrenörü 

olan Erdoğan Toprak’ın aktardığı hava bu yönde. 

KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ 
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Kılıçdaroğlu’nun kasımda erken seçim isteği tamamen cumhurbaşkanı adaylığı 

hesabından kaynaklanıyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı bu kadar gerilettikten sonra bu 

fırsatı kaçırmak istemiyor. 

 

KILIÇDAROĞLU’NUN HESABI 

 

Kılıçdaroğlu hesap uzmanı ama siyaseten yaptığı hesapta iki doğru, bir yanlış var. 

Birinci doğru, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ismini ön plana çıkarması oldu. 

İkinci doğrusu ise CHP’nin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman 

CHP’den başkası aday olamaz hamlesi oldu. Böylece İmamoğlu ve Yavaş’ın önüne 

önemli bir engel koydu. 

Kılıçdaroğlu, baskın basanındır hesabıyla hareket ediyor ama hesabında önemli bir 

eksiklik var. 

İMAMOĞLU’NA HDP DESTEĞİ 

Kılıçdaroğlu’nun hesabındaki en büyük eksiklik ise İmamoğlu’nun pes edeceğini 

beklemesi. 

İmamoğlu kendisinden vazgeçse İmamoğlu’ndan vazgeçmeyecek bir blok var. Başını 

ABD’nin çektiği yapının bir ayağında HDP yer alıyor. 

Karadeniz gezisi fiyaskoyla sonuçlanan İmamoğlu tam bitti derken Van’da HDP’nin 

desteğiyle yeniden gündem oldu. 

MANSUR YAVAŞ’A OPERASYON 

HDP’liler Van’da İmamoğlu’na destek verirken Mansur Yavaş’a da bir operasyon 

çekildi. Cumhurbaşkanlığı yarışında en büyük sermayesi sünni-milliyetçi kimliği 

olan Mansur Yavaş’ın, “Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz” diyen bir 

vatandaşa, “İnşallah” diye karşılık verdiği bir görüntü servis edildi. Ama iş orada 

kalmadı. Yavaş’ın iletişim koordinatörü Volkan Memduh Gültekin açıklama 

yaparak, Yavaş’ın Demirtaş için inşallah demediğini, Demirtaş konusunun 

muhatabının Yavaş değil, mahkemeler olduğunu belirtti. 

Operasyon ondan sonra başladı. İmamoğlu’nu destekleyen hesaplar, sosyal 

medyada Yavaş aleyhine linç kampanyası düzenlediler. 

İMAMOĞLU PES ETMİYOR 

Bugün Mansur Yavaş olur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu. 

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun kolay pes edeceğini zannediyorsa yanılıyor. 
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ERKEN SEÇİM VAR MI? 

 

Meral Akşener, 2021 yılı Haziran ayında seçim bekliyordu. Kılıçdaroğlu bir ara eylül 

ayını işaret etmişti. Şimdi kasıma çekti. Muhalefet liderleri erken seçim beklentisi 

oluşturarak partilerini kontrolleri altında tutuyorlar. 6’lı masada yer alan küçük partileri 

bloke ediyorlar. 

Ama erken seçim kararı alınmasının iki yolu var. Birinde Meclis seçim kararı alacak. 

Buna muhalefetin sayısı yetmiyor. Ancak iktidarın destek vermesi gerekiyor. 

İkinci olasılık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime götürmesi. 

Erdoğan ve Bahçeli ısrarla seçimler zamanında yapılacak diyorsa bu kasım beklentisi 

nereden çıktı? 

Ayrıca kasımda seçime gidilmesi için en geç haziran ayında seçim kararı alınması 

gerekiyor. 

Bakalım haziran ayı geçtiğinde Kılıçdaroğlu hangi tarihi ortaya atacak? 
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Esfender KORKMAZ 

Kambiyo sistemine örtülü müdahale 

31 Mayıs 2022 Salı 

Bizde kambiyo rejimi 1990 yılında değiştirildi ve serbest kambiyo sistemine geçildi. 

Serbest kambiyo sisteminde yasal yollardan giren ve çıkan yabancı paralar serbest 

hareket eder ve döviz alım ve satımı denetime tabi değildir. Ayrıca 2001 krizinden 

sonra da dalgalı kur sistemine geçildi. Türkiye'de 1990 yılına kadar sabit veya 

kontrollü döviz kuru ve kambiyo sistemleri uygulanmıştı. 

AKP'nin ilk yıllarında yüksek reel faiz cazibe yarattı ve Türkiye'ye bol yabancı 

sermaye girdi. Ne var ki giren yabancı sermaye sıcak para şeklindeydi. Kârlı olan 

yerli firmaları ve bankaları satın almak için gelen yabancı yatırım sermayesi ve 

gayrimenkul alımı dışında doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmedi. Bunun 

nedeni, sıcak paranının ekonomide kırılganlığı artırmasıydı. 

Sıcak para kısa vadeli işlemler için Türkiye'ye giren ve girdiği gibi çıkan kısa vadeli 

yabancı sermayeye deniliyor. 

Sıcak para üç şekilde geliyor; 

* Portföy yatırımları, borsadan menkul kıymet almaya gelen… Devlet iç borçlanma 

senetleri almaya gelen sermaye. 

* Kısa vadeli sermaye, Türkiye'de yerleşik bankalar veya özel kesimin aldıkları kısa 

vadeli dış krediler ile yine gelen kısa vadeli mevduat. 

* Kaynağı belirsiz olan ve ödemeler bilançosunda net hata ve noksan şeklinde yer 

alan döviz girişi. 

Sıcak para girişi 2012 yılına kadar TL'nin aşırı değer kazanmasına neden oldu.TL 

aşırı değer kazanınca; sıcak para hem yüksek reel faiz aldı, hem de TL aşırı değer 

kazandığı için, getirdiği dövizden daha fazla döviz götürdü. Üretim ithalata bağımlı 

yapı kazandı ve bu nedenle de cari açık artarak devam etti. Sonuçta Türkiye kaynak 

kaybetti ve potansiyel büyüme imkanlarını tüketti. 

Bugünkü krizin temelleri o zaman atıldı. 
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Aslında sıcak para gelişmekte olan ülkelerde, kırılganlığı ve cari açığı artırdı. Bu 

nedenle IMF 2012 yılında mutlak serbestlik şeklinde olan kurumsal görüşünü gevşetti 

ve serbest kambiyo sisteminin krizi tetikleyebileceğini ve bu nedenle sınırlı ve geçici 

olarak kambiyo sisteminde sınırlama getirilebileceğini açıkladı. 

Sonrasında 2022 Mart ayında da, "Sermaye akımları ülkelere büyük boyutlu yararlar 

getirir. Bu akımları yönetme önlemleri belli koşullarda yararlı olabilir; ama gerekli 

makro-ekonomik ayarlamanın yerine geçmemelidir." Anlayışını açıkladı. (Detaylı bilgi 

için;Korkut Boratav, Sol, Sermaye hareketlerinin denetimi: IMF doktrini.) 

Türkiye'de serbest kambiyo sistemi değişmedi ve fakat Hükümetin sisteme kapalı ve 

bozucu müdahaleler yaptı; Bunlar: 

* Kur korumalı mevduat hesabı; 

* MB nezdinde Döviz mevduat hesapları için daha yüksek karşılık ayrılması; 

* Döviz alım satımına vergi uygulanması, 

* İhracat gelirlerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası'na satılmasının zorunlu tutulması; 

* Kurlara kamu bankaları eliyle ucuz döviz sattırıp dolaylı müdahale edilmesi... 

Dolaylı müdahaleler piyasa istikrarını bozuyor. Belirsizliği artırıyor. Hem bu 

müdahaleleri önlemek, hem de sistemi yeniden güvenli ve istikrarlı duruma getirmek 

için, kambiyo sisteminde ve dalgalı kur sisteminde değişiklik yapılmalıdır. 

1. Kambiyo sisteminde, spekülatif sermayenin kontrolü yapılabilir. Vergi koyarak 

kontrol doğru olmaz ve fakat Merkez Bankası'na düşük oranlı bir karşılık alınabilir. 

Doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi teşvik edilebilir. 

Dalgalı kur sistemi ta baştan beri, teorik gerekçesi olan kur istikrarını sağlayamadı. 

Çünkü; 

* Türkiye'de genel olarak piyasada oligopol ve kartel yapılar var. Piyasada aksak 

rekabet var. Dalgalı kur politkası için piyasa altyapısı yoktur. 

* Yüksek dolarizasyon kurlardaki istikrarı bozdu. Ekonomide kırılganlığı artırdı. Döviz 

kurunda aşırı oynaklık yarattı ve para ve faiz politikasının etkinliğini düşürdü. Böyle 

bir piyasa kur istikrarı mümkün değildir. 

*             Vadeli döviz işlemleri piyasası gelişmediği için, kur belirsizliği ve oynaklığı 

daha yüksek oldu. 

2. Dalgalı kur sitemini de değiştirip, yarı sabit kur sistemine dönmeliyiz. 
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İbrahim Kahveci 

128 milyar doların devamı 

Hikâyeyi artık herkes biliyor. Milletin dövizini tekrar millete satarak oluşturulan saadet 

zinciri vakası. 

Müthiş buluşla ülkenin neyi var neyi yok satılıyor. İlk sırada da kasadaki döviz namına 

ne varsa. 

Satılsa ne olur diyorsanız iki şeye dikkat çekeceğim: 

1- Döviz ihtiyacı hasıl olunca dış politikadaki duruşumuz da değişiyor. Egemenlik 

hakkı sayılacak yargıdan bile feragat ederek S.Arabistan’a ziyaret gerçekleştirdik. 

Hakkımızda çıkan para istiyorlar haberleri hepimizi toplum olarak yaralamıştır. Keza, 

benzer şekilde BAE ilişkileri de bu şekilde yenilenmiştir. 

2- 128 milyar dolar hangi kurdan satıldı: Yaklaşık 6,4 liradan... Bugün kur 16,40 lira; 

yani 128 milyar doları alanlar kurdan 10 lira kar elde ettiler. Tersten düşünürsek 

satanlar da 1,3 trilyon lira zarar ettiler. Acaba 128 milyar dolar satışından sonra 

kurları neden bu kadar yükseltecek para politikaları devreye alındı? 

Bu soruyu aslında sadece 128 milyar dolar olayı ile ele almamak gerekir. Mesela 

bunun yanına yaklaşık 157 milyar dolarlık Hazine garantili müteahhitleri de eklemek 

gerekir. 

*** 

Dün kur ekranına baktığımızda bize emsal ülkelerin para birimleri dolar karşısında 

nerede ise hepsi değer kazanıyordu. Gürcistan hariç bir tek Türk Lirası değer 

kaybedenler arasındaydı. 

Biz bunu neden hak ettik? Neden bu durumdayız? 

Elbette 128 milyar dolar ile alakalı. Kasada para bırakmadık da ondan... 



31.05.2022 

34 

 

Bugün bir noktaya daha yeniden değineceğim: Şu çok övündükleri Kur Korumalı 

Mevduat-KKM Sistemi bize yeni yıkımlar getirmek üzeredir. KKM daha şimdiden 100 

milyar liranın üzerinde Hazine ve MB’ye yük bindirmiştir. 

Bu ülkede milyonlarca çiftçiye destek için sadece 29 milyar lira ayıran Hükümet 

KKM’ye şimdiden 120 milyar ayırmak zorundadır. 

Fakat ortada bir terslik var: KKM için bozdurulan dövizler MB’de de görülmüyor. 

Geçen hafta yazdım ve aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere bu dövizler piyasada 

da görülemiyor. Mesela 128 milyar dolar satışında yurtiçindeki yabancı para 

mevduatları da artmıştı. Ama bu sefer arka kapıdan satılan dövizler piyasaya da 

gelmiyor. 

Nereye gidiyor bu dövizler? 

*** 

Bugün yaşadıklarımızı daha iyi anlamak için dün yaşananları iyi kavramamız 

gerekiyor. Veya daha da açık söyleyelim: Yarın yaşanacakları anlamak için dün 

yaşananları çok iyi bilmek gerekiyor. 

Bu nedenle 128 milyar dolar vakasının bir bütün olarak derlenip toparlanıp 

anlatılması gerekiyor. 

Aslında gerekiyordu... Çünkü sevgili büyüğüm ve üstadım Taha Akyol bütün buları 

toparladı ve “Laf Dinlemedi” Merkez Bankası Nereden Nereye” kitabı ile sizlerin ve 

bizlerin imkanına sunmuş oldu. 

Aşağıda verdiğim grafikle beraber Taha Akyol’un bu eserini birlikte değerlendirmenizi 

öneririm. 

Bu işte bir terslik var... Hadin kolay gelsin. 
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31 Mayıs 2022, Salı 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

6’lı masadan yapılan açıklamalar 
kimsenin ilgisini çekmiyor 
 

Uluslararası arenada en fazla spekülasyonu yapılan konulardan biri, Putin'in 

ölümcül hasta olduğuydu. Bu hem Putin hem de yardımcıları tarafından 

kesinlikle yalanladı. 

 

RUS ORDUSU İLERLİYOR 

Bu arada Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki önemli yerleşim merkezlerinde 

harekâta devam ediyor. Ele geçirilen bölgeler çeşitli Rus şehirlerinin 

belediyelerine bağlanıyor. Mesela, Mariupol şehri Saint Petersburg belediyesine 

bağlandı. 

 

İş makinelerinin sevk edildiği şehirde hayat normale dönüyor. Saint Petersburg 

Belediye Başkanı, dün Mariupol'de yeniden inşa faaliyetlerini yerinde organize 

etti. Aynı şekilde Moskova Belediyesi de Donetsk ile Luhansk'tan sorumlu oldu 

ve bu şehirlerin yeniden inşası başladı. 

 

Kısacası, haberlerde söylendiği gibi Rusya'nın çamura saplanmış bir hali yok, 

ağır aksak da olsa planları işliyor. Hiçbir planı olmayan Avrupa ise hızla duvara 

yaklaşıyor. 

 

ABD, KARŞIMIZA ÇIKABİLİR 

Türkiye için en önemli konuysa dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da 

işaretini verdiği Güneydoğu'daki askeri harekâtın ne zaman başlayacağı. Enine 

boyuna tartışıldığı zaman burada en büyük karşıt tarafın Amerika Birleşik 

Devletleri olduğu görülüyor. 

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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Özellikle Rusya'nın Suriye'den çekilmesiyle Amerika bölgede Türkiye'nin en 

büyük rakibi haline geldi. Suriye'deki PKK artıklarıyla savaşırken Amerika'yla 

karşı karşıya gelmemek artık mümkün olmayabilir. 

Ayrıca İran'ın Haşdi Şabileri de Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmak için 

harekete geçti. Yani TSK tarafından yapılacak askeri operasyon, Türkiye'nin 

güvenliği için hayati önem taşıyor. 

 

Türkiye bu tür çok önemli meseleleri masaya yatırmışken müttefik görünen 

ülkeler ile muhalefetin seyirci kalması ise ilgi çekiyor. 

 

6'LI MASAYA DEMİRTAŞ AYARI 

İç siyasette gündemde 6'lı masa var. Bu kez Davutoğlu'nun ev sahipliğini 

yaptığı 6'lı masada çıkan sonuçlar merak bile edilmiyor. Seçmen 6'lı masadan 

umudunu kesmiş durumda. Bunlara hapiste olan Selahattin Demirtaş iyi bir 

ayar verdi ve kendilerine gelmelerini söyledi. Şimdi hepsi suspus. 

 

Bazı kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu yavaş yavaş Deniz Baykal'ı deviren 

kaset skandalını hatırlamaya başlamış ve benzer bir kumpasın kendisine 

kurulacağından endişe ediyormuş. Dünyanın güç dengeleri hızla 

değişirken bizim siyasetin konuları da bunlar. 

 


