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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
1 Nisan 2022 Cuma 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 

7384 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma 

İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

7385 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü 

(EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

7386 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri 

Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici 

Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun 

7387 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında 

Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

7388 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava 

Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

7389 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun 

7390 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 

Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

7391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve 

Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

7392 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

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

Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki 

Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360) 

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI 

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2022 Tarihli ve 2022/1027 Sayılı 

Kararı 

 

TEBLİĞLER 

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 

2021/40)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No:2022/8) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-17.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-17.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-18.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-18.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-18.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-10.htm
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–– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ 

 

KURUL KARARLARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10908 Sayılı Kararı 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10909 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/95, K: 2022/3 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/17, K: 2022/5 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/22, K: 2022/6 Sayılı Kararı 

 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 12/11/2021 Tarihli ve E: 2020/2, 

K: 2021/3 Sayılı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-12-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-14.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-15.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-16.pdf
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TMO’dan hububat ve bakliyat 

piyasasına ilişkin açıklama 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ramazan ayı 

öncesinde hububat, pirinç ve bakliyatta herhangi bir arz eksikliğinin söz 

konusu olmadığını belirterek, "Hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve 

akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle 

bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur." dedi. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaklaşan ramazan 

öncesinde hububat ve bakliyat piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. 

Geçen yıl kurak bir sezon yaşanması nedeniyle hububat ve bakliyat ürünlerinde 

rekolte düşüşleri olduğunu anımsatan Güldal, bu dönemde TMO olarak iç piyasa ve 

yurt dışı imkanlarla tedariklerin sağlandığını söyledi. 

Güldal, Türkiye'de bu ürünlerin arz eksikliğinin yaşanmadığını ifade ederek, "Bu 

noktada şunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz ki 2021-2022 tüketim döneminde gerek 

TMO gerekse özel sektör tedarikleri birlikte değerlendirildiğinde, birçok üründe 

yeterliliğimiz ve hatta devir stoklarımızla yeni hasat dönemine girmek üzereyiz. 

Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla yükselen tarımsal emtia fiyatları noktasında da 

alımlarımız kesintisiz devam etti. İç piyasada da un ve yem gibi ürünlerin tüketici ve 

yetiştiricilerimize makul fiyatlarla yansımasını sağladık." diye konuştu. 

"Hayvan üreticilerine makul fiyatlarla yem tahsis ediyoruz" 

Geçen yıl Temmuz ayından itibaren küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan 

sektörlerinin yem maliyetlerini azaltmak için arpa, yemlik mısır ve yemlik buğday 
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satışlarına başladıklarını hatırlatan Güldal, şu değerlendirmede bulundu: “Yeni hasat 

dönemine kadar da yem regülasyonu kapsamında bunu sürdüreceğimizi ifade 

etmiştik. Bugüne kadar 3 milyon ton yem maddesini hayvansal ürün yetiştiricilerimize 

ve üreticilerimize makul şekilde, piyasanın yüzde 50 altında temin ettik, etmeye de 

devam ediyoruz. Yem ham maddesi satışı yaparak üreticilerin maliyetlerini 

paylaşıyoruz ve yükselen yem maliyetlerinden etkilenmemeleri için katkı sağlıyoruz. 

Aylık 675 bin ton yem hammaddesini üretici, yetiştirici ve çiftçiye makul fiyatlarla 

tahsis ediyoruz." 

“Ekmeklik buğdayı piyasanın yarı fiyatına temin ediyoruz” 

Un fiyatlarının makul çerçevede seyretmesi için de geçen yıl eylül ayından itibaren 

başlattıkları çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güldal, ekmeklik buğdayı 

piyasanın yarı fiyatına fırıncılara ve ekmek üreticilerine temin ettiklerini bildirdi. 

Güldal, ekmeklik buğday satışlarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Burada da 3,2 

milyon ton ekmeklik buğdayı sektöre ve dolayısıyla tüketicilerimize makul fiyatlarla 

ulaştırmış olduk. Aylık 550-600 bin ton civarında ekmeklik buğday satışı yapıyoruz ve 

makul fiyatla veriyoruz. Çuval başına piyasa fiyatlarının 120 lira altına un tedarik 

ediyoruz. Ekmek üreticilerine piyasanın çok altında sattığımız buğdayla, ekmek 

maliyetinde undan gelen fiyat artışı minimize edilmiştir. Bu regülasyonla ekmek 

maliyetindeki unun etkisi en az seviyeye indirilmiştir." ifadelerini kullandı. 

"Hububat üretiminde geçen yıla göre artış bekleniyor" 

Gelecek sezona ilişkin beklenti ve hesapları da ele almaya başladıkları bilgisini veren 

Güldal, şöyle konuştu: "Yeni hasat dönemine erken hasatta 2 ay, normal hasatta 2,5-

3 aylık dönem var. Geçen yılla mukayese edersek ülkemizin genelinde bu sene 

geçen seneden çok daha iyi yağış aldık. Başta hububat üretim bölgeleri olmak üzere 

yeterlilik mevcut. İç Anadolu ve diğer bölgelerde kar ve yağmur, ürün gelişimini çok 

olumlu etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre, hasat 

dönemi öncesine kadar ülkemizde mevsim normallerinde yağış bekleniyor. Bu da 

tarımsal ürünlerdeki rekoltelerimizin geçen yıldan daha yüksek seviyede 

gerçekleşeceği anlamına geliyor ancak şu an rekolte tahmini yapmak için erken. 

Çimlenme ve bitki gelişimine bakıyoruz ve tüm sahayı yakından takip ediyoruz. 

Ülkemizin her yerindeki hububat üretim alanlarını ve ilkbahar ekilişlerini yakından 

izliyoruz." 

"Alım fiyatları hazırlanıyor" 

Geçen seneden daha iyi hububat üretimi beklediklerini belirten Güldal, "Bu noktada 

üreticilerimize de mesajımız, üst gübreleme imkanı olan üreticilerin bunu 

tamamlamaları ve hasada iyi hazırlık yapmaları. Üreticilerin artan maliyetleri dikkate 

alarak beklentilerinin ne olduğunu biliyoruz. Bu anlamda gerek Tarım ve Orman 

Bakanlığımız gerek TMO uzmanlarıyla üretim maliyetlerini dikkate alıyoruz. Hasat 

dönemiyle birlikte üreticilerimiz için maliyetleri esas alarak ürünlerinin değerine göre 

alım fiyatları hazırlanmış olacak." dedi. 
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Prinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktaları ile 

Tarım Kredi marketlerde satışa sunduklarını vurgulayan Güldal, şunları kaydetti: "Bu 

ürünlerin fiyatının makul olduğu tüketiciler tarafından değerlendiriliyor ve bunlar 

yoğun rağbet görüyor. TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yapıyoruz. Ayçiçeği 

yağının 5 kilogramlık tenekelerde satışını Tarım Kredi marketlerde gerçekleştiriyoruz. 

Bu ürünü de piyasanın oldukça altında 129 liradan satışa sunduk. Böylece 

vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlamış oluyoruz. 

Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği söz konusu değil, 

hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma 

yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur." 
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Kırmızı ete yüzde 10 zam 
Ramazan'a birkaç gün kala ete bir zam daha geldi. Dana karkasın toptan 

kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 

dolayında zamlandı. Perakendeden sonra toptan satışlarda da kırmızı et 

fiyatlarının 3 haneli rakamları göreceği ifade edildi. 

 
Ömer GÖREN / İSTANBUL 

27.11.2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya 

verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları 

toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Bugün de yapılan 

yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar 

geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak 

yansıyacak. 

Dana, koyun ve tavuk eti gelen son zamlardan sonra temel tüketim gıdası olmaktan 

çıktı. Esnaf et satmak yerine, fiyat tabelalarını yap- boz tahtasına çevirdi. Halkın 

büyük bir kesimi, zorunlu olarak sağlıksız yaşamak ve vejetaryen olmakla karşı 

karşıya kaldı. Kasap, sakatat ve market esnafı, esen zam rüzgârının durmayacağı 

kanaatiyle, çeşitli stratejilerle günü kurtarma çabası içine girdi. Önceki yıllarda yüzde 

20 karla çalışan kasap esnafı, artan masraflar sebebiyle yüzde 40 ile çalışmak 

zorunda kaldı. 

Altı ay sonra kırmızı et krizi kapıda 

Sürekli artan fiyatlardan dolayı kasapların yanı sıra et kesimcisi ve dağıtıcısı olan 

tüccarda dertli. Girdi maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi karşısında fiyatların 

artmaya devam edeceğinin altını çizen tüccarlardan Yücelen Et firmasının yetkilisi 
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Erkan Diler, “Bayrama kadar kırmızı ete, 5-6 lira daha zam gelecek gibi gözüküyor. 

Arz ve talep dengesi piyasa şartlarını belirliyor. Ocak ve Mart 2022 arası 

perakendede olduğu gibi, toptanda da yüzde 10-15 civarında satışlar düştü. Toplu 

alım yapan yemek haneler, cateringler ve restoranlar gibi yerler etleri daha çok alıyor 

ve piyasayı onlar kurtarıyor. Hayvan varlığında sıkıntı yok ama dana yerine maalesef 

ki süt veren damızlık inekler kesiliyor. Aslında inek kesimi yasak ama bir şekilde yolu 

bulunuyor. Buda bizleri üzüyor. Böyle giderse, 6 ay içinde et krizi kapıda demek” 

açıklamasında bulundu. 

Zamlar artık kabak tadı vermeye başladı 

Her sene ramazan öncesinde fiyat artışlarının olduğunu fakat haftasında da normale 

döndüğünü söyleyen, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Her 

üründe olduğu gibi etinde fiyatı yükseliyor. Her sene ramazan ayında kasaplar olarak 

elimizden gelen fedakârlığı yapıyoruz. Vatandaşın satın alma gücüde bizim 

oluşturduğumuz bir politika olmadığı gibi, fiyat artırımı da elimizde olan bir şey değil. 

Müşteri kasaba geliyor, kıyma ne kadar diyor ve gidiyor. Demek ki burada bir 

rahatsızlık var. Artık zamlar kabak tadı vermeye başladı. Bir kısır döngü içerisine 

girdik” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de dana karkas etinin 85-90 lira arasında olma nedenlerinden birinin de, ete 

gelen 1 lira zammın Kars’ta ki dananın fiyatını 500 lira daha artırdığına dikkat çeken 

Yalçındağ,” Bundan kimsenin haberi yok. 85 liraya karkas eti aldığımızda kıyma 105-

110 liraya geliyor ve para kazanmıyoruz. Bu 90 liraya çıktığında 130-140 lira olacak. 

Karkasta maliyetinin yüzde 50 si kadar masraf yükü var. Yüzde 20 kemik, yüzde 20 

işletme maliyetleri, yüzde 10 da firesi ve ambalaj maliyeti gibi. Çok şükür ki KDV 

yüzde 1 e indirildi. Buda olmasa yandık. Herkes dükkâna kilidi vurup, geçer giderdi.” 
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Başkent Marketlerde kuşbaşı ve 

kıyma uygun fiyattan satılacak 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, et satışlarında 

Ramazan ayına özel uygun fiyat politikasıyla yeni bir uygulamayı hayata 

geçirecek. 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, et satışlarında Ramazan ayına 

özel uygun fiyat politikasıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. 

Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilecek sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve 

güvenilir etlerden hazırlanacak kuşbaşı ve kıymalar, yarım ve birer kiloluk paketler 

halinde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Başkent Marketler ile Fabrika Satış 

Mağazalarında uygun fiyattan satılacak. 

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, Ramazan ayı boyunca 6 Başkent 

Market Şubesi ile 3 Fabrika Satış Mağazasında uygun fiyatla kuşbaşı ve kıyma satışı 

yapılacağını açıkladı. Halk Ekmek Fabrikası, doğal ve yöresel ürünler kadar uygun 

fiyatlı et ürünlerini iftar sofralarında da Başkentlilerle buluşturmaya devam edecek. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım alan ailelere yönelik 

ocak ayında başlattığı ‘Et desteği’nden sonra GİMAT, Batıkent, Etimesgut, Mamak, 

Kızılay ve ASKİ Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı, Mithatpaşa ve ABB Fabrika 

Satış Mağazalarında tüm Ankaralıların uygun fiyatlı et alabilmesini amaçladıklarını 

belirten Eski, şu bilgileri verdi, “Halk Ekmek Fabrikası ve Başkent Marketler olarak 
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Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin en uygun fiyatlardan kuşbaşı ve kıyma 

temin etmeleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Etlerimizi Ankara’nın çevre 

ilçelerindeki üretici kooperatiflerinden tedarik edeceğiz. Ankara’daki kooperatiflerden 

temin ettiğimiz etlerin tedarik, kesim ve satışa sunma sürecini bizzat kadrolu veteriner 

hekimimiz ve ziraat mühendisi zooteknistimiz yakından takip edecek. Analizlerini 

yaptırdığımız etlerden hazırlanacak kuşbaşı ve kıymaları, Başkent Marketlerimiz ile 

Fabrika Satış Mağazalarımızdaki reyonlarda en uygun fiyatla halkımıza satacağız” 

dedi. 
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Tarımsal üretime kota getiriliyor 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üretimle ilgili kotalar getirileceğini 

belirterek, bu kotaların toprakların verimlilik ve ilgili bölgede su bulunma 

durumuna göre belirleneceğini söyledi. 

 
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tarım sektörüne etkisini ve yeni dönemde uygulanacak 

tarım politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit 

Kirişçi, COVID-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından tarım sektörünün küresel 

düzeyde daha da ön plana çıktığını, bu süreçlerde Türkiye'de gıda arzı açısından 

sıkıntı yaşanmadığını söyledi. 

Rusya ve Ukrayna'nın hububat ve bakliyat başta olmak üzere tedarik konusunda 

Türkiye için iki önemli ülke olduğuna işaret eden Kirişçi, “Hububatımızın, 

bakliyatımızın bir bölümünü, yeme ilişkin hammaddemizi, yağlık ayçiçeğimizi bu 

ülkelerden temin ediyoruz. Bu ülkelerin şu anda savaş içinde olmalarından kaynaklı 

bazı ufak tefek aksaklıklar olsa da proaktif olarak almış olduğumuz tedbirler, 

ülkemizde bunlara ilişkin sıkıntıları en az düzeyde tuttu. Şu anda ülkemizin özellikle 

gıda bulunurluk konusunda önemli bir açmazı bulunmamakta." 

"Toprakları bol olan bir ülke değiliz” 

Türkiye'de üretimle ilgili izlenen politikaların yönlendirici etkisine değinen Bakan 

Kirişci, "Bu yönlendirici etkinden kastımız şu; bir ülke kendi kaynaklarını kullanarak 

öncelikle ve evvel emirde kendi ülke insanlarının ihtiyaçlarını karşılamakla 

yükümlüdür. Biz bazı ülkeler gibi toprakları bol olan, kendi ürettiklerinin fazlasını yurt 

dışına ihraç edebilecek zenginliklere sahip bir ülke değiliz. Yani topraklarımız sınırlı." 

diye konuştu. 
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Kirişci, üretim için mazot ve gübre başta olmak üzere bazı temel girdilere ihtiyaç 

olduğunu, bu tür girdilerin ithal edilmesi gerektiğini söyledi. 

“Hububatı kesinlikle bizim üretmemiz lazım” 

Tarımsal üretim yapılırken ülkenin ihtiyaçlarının iyi bilinmesinin önemli olduğunu dile 

getiren Kirişci, şöyle devam etti: "Ben bunu genellikle 3 şeyle sınırlıyorum; Bitkisel 

üretim tarafı un, yağ, şeker… Bunlar stratejik ürünler, vazgeçilmez ürünler. Bunlar 

Anadolu insanımızın olmazsa olmazı. Un dediğimiz şey. Burada hububatı 

kastediyoruz, en başta buğday, arpa ve çavdar diye devam eder. Bunların bir kısmı 

hayvansal üretimde de girdi olan bir grup. Dolayısıyla hububat kısmını kesinlikle 

bizim üretmemiz lazım, orada kendimize yeterli olmamız lazım. İkinci grup, yağlı 

tohumlar, yani soyada dünyaya ödediğimiz meblağı biliyoruz, ayçiçeğinde arz 

açığımız var. Bu yağlı tohumlar konusu da vazgeçilmez. Üçüncü olarak şeker, bu da 

bizim tarım kültürümüzün bir vazgeçilmezidir. Şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz; 

bitkisel üretimde bizim bundan sonra izleyeceğimiz politikaların temelinde 

vazgeçilmez dediğimiz un, yağ ve şekerin temelini oluşturan ürünlere ağırlık 

vereceğiz. Aslında bu ürünleri yetiştirerek ikinci olarak ayırdığımız hayvansal 

ürünlerin de girdilerini oluşturuyoruz. Hayvancılık sektöründe yeme ihtiyaç var. 

Bitkisel üretimde kendimizi garanti altına aldığımızda aynı zamanda hayvansal 

üretiminde temel ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız. Meseleye böyle bakan bir yol 

haritamız olacak. Biz kendi ihtiyacımız olan stratejik ürünleri üretmek üzere bir tarım 

sektörü kurgulayacağız, tarımın temel paradigması bu olacak." 

Üretimde planlama yapılacak 

Üreticinin yönlendirilmesi gerektiğini belirten Kirişci, tarım alanlarında yapılacak 

üretimin belirli bir çerçeve içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kirişci, 

"Yani kimin nereye ne ekeceğine birilerinin karar vermesi gerekiyor. Bunun adına 

planlama, yönlendirme, bunun adına ülke adına ihtiyaçlarının tarımsal kaynaklarını 

kullanılarak üretim diyebilirsiniz. Eğer biz ihtiyacımızdan fazlasını üretmeye kalkarsak 

ihtiyacımız olan ürünleri üretebileceğimiz ilave bir toprak da kaynak da olmadığına 

göre orada bocalamış oluruz. Bunun da önüne geçecek tedbirlerimiz olacak." diye 

konuştu. 

Üreticiye fark ödemesi yapılması planlanıyor 

Kirişci, üreticiye şu anda 130'dan fazla kalemde destek verildiğini, tarımsal 

desteklerin verilme şeklinden üreticinin memnun olmadığını söyledi. Tarımsal 

desteklere ilişkin "fark ödemesi" konusuna işaret eden Kirişci, şöyle dedi: "Kendi 

kanunumuzda bir fark ödemesi var. Fark ödemesi de üreticinin bir ürünü üretirken 

kendine olan maliyetiyle kendi refahını da üzerine koyduktan sonra bir de serbest 

piyasa düzeninde pazarda oluşan fiyatı var. Eğer ikisi arasındaki fark üreticinin 

aleyhine ise biz üreticiye 'senin burada, yani piyasa göre hesabının arasındaki fark 

senin aleyhine ise biz bunu karşılayacağız.' diyeceğiz. Böylelikle üretici şundan emin 

olacak, mazotu konuşmamın gübreyi konuşmamın bir esprisi yok." 
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“Üretimle ilgili kotalar getirilecek” 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üretimle ilgili kotalar getirileceğini belirterek, bu 

kotaların toprakların verimlilik ve ilgili bölgede su bulunma durumuna göre 

belirleneceğini söyledi. 

Bakan Kirişci, şunları kaydetti: "Biz üreticiye kota sistemiyle diyeceğiz ki 'tarlanda 

ayçiçeği yetiştirebilirsin'. Kendi bölgemden örnek vereyim. Adana'da pamuk 

yetiştirildi. Adı beyaz altındı ama bugün onun yerini mısır aldı. Elbette mısır da bizim 

ihtiyacımız ama mısırın tükettiği suyu, mısırla pamuk arasındaki pariteyi, yani 

dünyada birim alandan elde etmiş olduğunuz değer bakımından baktığınızda ciddi bir 

farklılık var. Hangisine bizim daha çok ihtiyacımız var, hangisi katma değerli buna 

bakmamız gerekiyor. O halde biz bir liste yapacağız, üreticimizin önüne bir ekran 

çıkacak. Bunlar artık teknolojiyle son derece kolay çözümler." 

Kirişci, çiftçinin tarla bilgileri ışığında hangi ürünü üretebileceğini görebileceğini, bu 

sayede ülkenin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin üretiminde sıkıntı yaşanmasının önüne 

geçileceğini ifade etti. 

Tarım sigortalarına da değinen Bakan Kirişçi, bu alanda dünyada olduğu gibi geliri 

garanti eden poliçelerin uygulanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 
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Rusya ayçiçeği yağı ihracatına 

geçici kota getiriyor 
Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan 

itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirileceğini bildirdi. 

 
Rusya Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği 

çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edildi. 

Bu nedenle, Rus ürünlerine yönelik de talebin artığı bilgisine yer verilen açıklamada, 

"İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği 

yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak 

belirlenmiştir." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici 

olarak yasaklandığı belirtildi. 
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Şekere yüzde 31 zam 
Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaparak kilogramı KDV dahil 

5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti. 

 
İRFAN DONAT - Bloomberg HT Tarım Editörü 

Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker 

Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı. 

Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 31 

artırarak 7,80 TL'ye çıkardı. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende 

sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. 

Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki 

artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti. 

Türkşeker'in duyurusunda, "Raf Fiyat Garanti (RFG) sistemi kapsamında 

vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını 

sağalayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme 

yapmıştır. Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31 Mart 2022 tarihi itibari ile KDV 

dahil 7,80 TL olarak belirlenmişti" denildi. 
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Bilindiği üzere kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı 298 TL olsa da Türkşeker, 

imalat sanayiine şeker satışını durdurmuştu. Yeni fiyatlamalarla birlikte Türkşeker, 

imalat sanayini de satışa başlama kararı aldı ve 50 kilogramlık şeker çuvalının fiyatı 

550 TL oldu. Böylece, imalatçılara sağlanan şekere de teknik olarak yüzde 85 zam 

yapılmış oldu. 

Türkşeker'in duyurusunda, "İmalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, 

fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker 

arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 

550 TL olarak güncellenmiştir" denildi. 
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Türkşeker'in son dönemde artan maliyetleri de göz önüne alarak fiyatları revize ettiği 

bilgisine ulaşılırken, serbest piyasa ile açılan marjın da bu şekilde daralması 

bekleniyor. 
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Tarım sektörüne 341 milyon dolarlık 

kredi 
Dünya Bankası, Türkiye’nin tarım sektörünün yeşil ve rekabetçi 

büyümesini desteklemek için 341 milyon dolarlık krediyi onayladı 

 
Dünya Bankası, daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım sektörünü desteklemek ve 

ülkenin çeşitli illerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını 

teşvik etmek amacıyla Türkiye’ye sağlanacak olan 341,27 milyon dolar tutarındaki 

krediyi onayladı. 

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) yaklaşık 14 

milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgilerinin daha iyi toplanmasına 

ve kullanılmasına, hayvan hastalıkları takip ve teşhis olanaklarının geliştirilmesine ve 

kaynak verimliliğini iyileştirmek ve zararlı karbon emisyonlarını azaltmak için 

kullanılan teknolojilerin uygulamaya konulmasına yardımcı olacak. 

Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veterinerin doğrudan 

yararlanması hedefleniyor. 

Söz konusu kredinin doğrudan faydalanıcıların ötesinde, proje, ilgili sektörel verilerin 

daha geniş bir paydaş kitlesinin kullanımına sunulması ve hayvan sağlığı 

hizmetlerinde sağlanacak iyileşmeler yoluyla Türkiye genelindeki çiftçilerin ve 

işletmelerin faydalanabileceği daha geniş çaplı etkiler de yaratması bekleniyor. 
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Dünya Bankasından yapılan açıklamada, "TUCSAP projesi daha geniş anlamda 

tarım sektörünün uzun vadeli sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak, gençler 

için iş fırsatları sağlayacak, dışa göçün önlenmesine katkıda bulunacak ve sonuçta 

kırsal alanlarda refah düzeyini yükseltecektir. TUCSAP projesi kadınların eğitimlere 

ve tarımsal danışmanlık destek hizmetlerine katılımlarını teşvik ederek, finansman 

fırsatlarına erişimi iyileştirerek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili analizlerin ve 

politika oluşturmanın kolaylaştırılması için veriler üreterek toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına da önemli katkıda bulunacaktır. Ayrıca, proje 

faaliyetleri tarım sektöründe kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesine de 

katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Dünya Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son yıllarda 

tarımsal üretim önemli ölçüde artmış, tarımsal gıda ürünleri ihracatı 2020 itibariyle 

ülke ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 20,7 milyar dolara yükselmiştir. 

Tarım sektörü Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 6,6’sını oluşturmakta ve ülkedeki 

işgücünün yaklaşık yüzde 18’ini istihdam etmektedir. Bununla birlikte, tarımsal 

hasıladaki artışta ağırlıklı olarak girdi yoğunlaşması sürükleyici bir etken olduğundan 

ve kaynak kullanım verimliliğindeki ve teknoloji kullanımındaki iyileştirmeler çok daha 

az rol oynadığından dolayı, sektör önemli üretkenlik zorlukları ile karşı karşıyadır. 

Sonuç olarak, tarımsal büyüme önemli çevre ve iklim baskıları yaratmaktadır; tarım 

sektörü büyük ve verimsiz bir arazi, su ve enerji tüketicisidir ve ülkenin toplam sera 

gazı emisyonlarının yüzde 13,4’ünü üretmektedir. Diğer taraftan, tarım sektörü 

kuraklık, taşkın ve orman yangını gibi iklim olaylarından etkilenmektedir." 

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, kredinin onaylanmasına 

yönelik, "Dünya Bankası, tarım sektöründe üretkenliği, kaynak verimliliğini ve iklim 

etkilerine karşı dayanıklılığı arttırmaya yönelik stratejiler belirlediği bir uyguladığı bir 

dönemde Türkiye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu işbirliğinin 

tarım sektörünü daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokulmasına 

katkıda bulunacağını ve Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu 

hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını umuyorum" yorumunda bulundu. 

Kouame, Türkiye’nin tarımsal gıda alanında sürdürülebilir dönüşüm sürecinin 

desteklenmesi, özellikle tarımsal gıda alanında ülkenin en büyük ticaret ortağı olan ve 

AB Yeşil Mutabakat girişimi yoluyla iklim eylemlerini teşvik eden Avrupa Birliği ile olan 

ticaret fırsatlarını koruyup geliştirirken, aynı zamanda sektörün rekabet gücünü de 

arttıracağını söyledi. 

Projenin Dünya Bankası tarafındaki Görev Ekibi Lideri Luz Diaz Rios ise proje ile ilgili 

olarak şunları söyledi: “Tarım sektörüne dijital teknoloji çözümlerinin getirilmesi ve 

sürdürülebilir yönetimini desteklemek amacıyla tarımsal üretim, toprak ve arazi ile 

ilgili anlamlı bilgilerin oluşturulması, üretkenliği arttırarak iklim değişikliğinin 

ekosistemler ve kırsal gelirler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına 
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katkıda bulunabilecektir. Bu proje tarım sektörünün daha sürdürülebilir, rekabetçi ve 

iklime uyumlu bir yöne doğru geçişini destekleyecektir.”. 

TUCSAP projesinin ana bileşenleri 3 ana başlıktan oluşuyor: 

1- İklim değişikliği gündeminin asli unsurları olan toprak sağlığının belirlenmesi ve 

izlenmesi ve tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili ulusal 

kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir toprak/arazi planlamasının ve 

yönetiminin geliştirilmesi. 

2- Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve etkili hastalık sürveyansı, teşhisi ve 

kontrolü için kapasite oluşturulması ile veterinerlik ilaçlarının/aşılarının kontrolü ve 

resmi olarak düzenlenmesi yoluyla hayvan sağlığının iyileştirilmesi. 

3- Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji açısından verimli teknolojilerin 

kullanılması; girdi kullanımında verimliliği arttıran, üretim maliyetlerini düşüren ve 

kirlilik ve sera gazı emisyonlarını azaltan dijital teknolojilerin benimsenmesinin 

desteklenmesi; ve iklim akıllı çözümler ile ilgili araştırma, geliştirme ve yenilikçilik 

çabalarının desteklenmesi dahil olmak üzere İklim Akıllı Teknolojilerin 

benimsenmesinin desteklenmesi. 

Dünya Bankasının açıklamasında, "TUCSAP projesi Dünya Bankası’nın Türkiye’nin 

tarımsal gıda sektöründe dayanıklılığı desteklemek ve istihdam yaratmak için 

yürütmekte olduğu devam eden ve planlanan çabalarını tamamlayıcı nitelikte 

olacaktır. Bu çabalar arasında devam etmekte olan Türkiye Sulama Modernizasyon 

projesi kapsamındaki su ile ilgili yatırımlar ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon 

Projesi (TULIP) kapsamında kırılgan durumdaki toplulukların dayanıklılığını ve geçim 

kaynaklarını güçlendirmeye yönelik tarımla ilgili yatırımlar yer almaktadır" denildi. 
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Rusya'da tarım ürünleri için de ruble 

ile ödeme gündemde 
Duma Başkanı Volodin Rusya'nın çıkarlarına hizmet edecekse ayçiçek 

yağı, gübre, metal ve enerji ihracatının ruble üzerinde yapılması 

gerektiğini söyledi. 

 
Rusya Devlet Duması Başkanı ve Sözcüsü Vyacheslav Volodin Rusya’nın çıkarlarına 

hizmet etmesi halinde satışı ruble ile yapılacak ürünlere gübre, petrol, ayçiçek yağı, 

kömür, metaller gibi ürünlerin de eklenmesi gerektiğini belirtti. 

Telegram platformunda yaptığı bir paylaşımda, “Eğer gaz istiyorsanız, ruble 

bulacaksınız” ifadesini kullanan Volodin bu konuda bir kanun çıkarılması konusuna 

ise değinmedi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 

asgari ücret açıklaması 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü medya 

mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde asgari ücret konusuna da 

değindi. Erdoğan, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani 

yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru 

bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. 

Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle 

sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, 

adımı atarız. Durum bu." dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü medya mensuplarına 

yaptığı değerlendirmede ekonomiye ilişkin konulara da değindi. 

Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şunlar oldu: 

Biz, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayacağımızı ve bunun nedenlerini daha 

önce defalarca açıkladık. Bir yandan Rusya’nın askeri faaliyetlerine tepkimizi ortaya 

koyarken bir yandan da diyalogumuzu sürdürmeyi önemsiyoruz. Bu diyalog, sadece 

Ukrayna bağlamında değil bizi yakından ilgilendiren Suriye, Libya, Güney Kafkasya 

gibi pek çok coğrafya bakımından önemlidir, gereklidir. 
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"Abramoviç, Rus heyetinin bir üyesi olarak müzakerelere katılmıştır" 

Diğer yandan Abramoviç, Rus heyetinin bir üyesi olarak müzakerelere katılmıştır. 

Masaya kimin geldiğinden öte kim adına geldiğine bakılmalı. Eğer Rusya ve Sayın 

Putin kendi heyetinin içerisine Abromoviç’i de tercih ederek koymuşsa demek ki 

inanmış, güvenmiş. O toplantıda herkesle olduğu gibi onunla da selamlaştık. Bu 

çalışmalara katılan tüm heyet üyelerine ben başarılar diliyorum. Temenni ederim ki 

bu gayretin neticesini de en kısa zamanda görelim. 

Şu ana kadar biz yaptırımlar noktasında herhangi bir tutum değişikliğine gitmediğimiz 

gibi, Rusya tarafından da bu yaptırımlar zinciri içerisinde Türkiye'ye karşı herhangi bir 

uygulama yapılmadı. 

Biliyorsunuz, Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti oldu. Herzog'un bu ziyaretinde 

biz birçok konuyu etraflıca görüştüğümüz gibi, ağırlıklı enerji konusunu da görüştük. 

Enerji konusunda da geçmişte İsrail ile Türkiye arasında bazı ilişkiler, münasebetler 

olmuştu. İş adeta bitme noktasına gelmişti ki -o zaman Netenyahu dönemiydi- olay 

bir anda terse döndü. Çünkü İsrail'in enerji ihracı noktasında düşündüğü yol, maliyeti 

itibariyle uygun olmayan bir yol. Yani kalkıp İsrail'den Yunanistan'a denizin altından 

borular döşensin, buradan oraya gitsin, oradan Avrupa'ya dağılsın; bu tabi olacak bir 

iş değil. Yapılan maliyet hesapları neticesinde bu işin en uygun olanının Türkiye 

üzerinden bu doğalgazın çıkışı olduğu görülüyor. Onlar da tabi kendi aralarında zaten 

bunu konuşuyorlar. Neticede kendileri de bu iş için en uygun yolun Türkiye üzerinden 

bunun yapılması dediler. Sayın Herzog'la yaptığımız görüşmede dedim ki fazla da 

uzatmadan ben Dışişleri Bakanımı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımı size 

göndereyim. Bölgeyle ilgili değerlendirmeleri Dışişleri Bakanımızla yapacağınız gibi, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımla da enerji konusunu şöyle etraflıca bir 

görüşürseniz biz burada her şeye varız. Yeter ki sizler bu konuda samimi olarak 

'Tamam, biz bu adımı atıyoruz' deyin. Sayın Herzog da buna hazır olduğunu 

gösteren bir cevapla 'Memnuniyetle’ dedi. ‘Ben Sayın Başbakan'a da bunu 

söyleyeceğim. Sayın Başbakanın Türkiye'ye gelişiyle bu konuyu onunla da bir 

masaya yatırırsanız isabetli olur.' dedi. Ben de ‘memnun olurum’ dedim. Kendilerinde 

de bu konuda bu çalışma zaten başlamıştır büyük ihtimalle. Ramazan sonrası 

Benet'le de bu konuyu bir görüşüp hemen adımları atarsak İsrail-Türkiye buradaki 

birlikteliği, bu süreci Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci 

hızlandıracaktır. Bu konuda çok çok umutluyum. 

Kırmızı ette ithalat sinyali 

Şu anda bizim gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkıntımız yok. Bu konuda yalan 

yanlış haberlere vatandaşlarımın itibar etmemelerini istiyorum. Bu konuyla ilgili 

buğdayda biraz sıkıntımız vardı. Nitekim bu sıkıntı da büyük ölçüde aşılmış vaziyette. 

Yani bizim şu anda silolarımızda bir sıkıntı yok. Ama biz daha da takviye alalım 

diyoruz. Bunun dışında şu anda ne yazık ki kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen 
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bazı fırsatçılar var. Bu konuyla ilgili Tarım Bakanımla konuştuk. Dedi ki, elimizdeki, 

TİGEM çiftliklerimizdeki kesimlik hayvanları bir an önce keselim ve bu ramazan 

ayında bir defa evlere kıymada, kuşbaşında ucuz et girme imkanı olsun. Bu arada da 

yine belki duruma göre Türkiye'nin dört bir yanına ekiplerini gönder, elinde kesimlik 

hayvanı olanlardan biz bu hayvanları da alalım. Yine ithal noktasında da ramazan 

sonrasına yönelik bir adım atmış olalım. Çünkü biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte 

kararlıyız. Kıymada, kuşbaşı ette bunu başarmamız lazım dedik. Karkas olarak 

getirirsek karkas ette de bu adımları atabiliriz dedik. Tarım Bakanımız önce ülkemizin 

dört bir yanında çalışmasını yapacak, ondan sonra da ithalde de neler yapabiliriz, 

bunun üzerinde de ayrıca çalışmasını sürdürecek. 

Asgari ücret açıklaması 

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir 

şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene 

toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle 

sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. 

Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer 

asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme 

de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı 

değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, 

görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz 

daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir 

noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan 

sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya 

devam edeceğiz. 
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Kılıçdaroğlu: Çiftçilere elektriği en 

geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz 
Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dekar verimsiz araziye güneş enerjisi 

santrali kurulabileceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Normal bir 

sanayiciye verdikleri teşvikleri bize de versinler bütün Türkiye'de güneş 

santrallerini kuracağız. Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde 

ücretsiz vereceğiz. Yapabilir misin diye soruyorlarsa yapacağız." diye 

konuştu. 

 
Manisa'nın Akhisar ilçesinde belediye tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat 

Merkezi önünde düzenlenen toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin, ürettiği hizmetle yerel seçimlerden önce oluşturulan 

olumsuz algıyı yıktığını söyledi. 

Vatandaşın, "doğruyu yanlışı bildiği" görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Olumsuz 

söylemlere karşı dostlarımızla beraber önemli başarılara imza attık. Belediye 

başkanlarımızın gösterdiği çaba, verdiği mücadele, vadettiğimiz hizmetleri hayata 

geçirmeleri, bizim Türkiye'yi çok daha iyi, çok daha kucaklayıcı yöneteceğimiz 

konusundaki algıyı pekiştiriyor." diye konuştu. 

Bütün sorunları birlikte çalışarak çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 

önünün aydınlık olduğunu kaydetti. 

Çiftçinin ve esnafın şikayetlerinin olduğunu ancak onlara sabretmeleri gerektiğini 

ifade ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
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"Nasıl olsa sandık gelecek. Bugün olmaz yarın, yarın olmaz 2 ay sonra... Bu ülkede 

hakkı, hukuku, adaleti gerçekleştirmek için sandığa gideceğiz. Sandığa giderken 

elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkenin zam, pahalılık, kadına şiddet sorunu olmamalı. 

Bu ülkede esnaf da taksici de tır şoförü de kazanmalı. Herkesin kazandığı ülke 

zenginleşen ülkedir. Herkesin kaybettiği, bir avuç kişinin kazandığı ülke derin 

yoksulluğun yaşandığı ülkedir. Biz, Türkiye'ye sınıf atlatmak istiyoruz. 5 yılda 

Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. 5 yılda bu ülkede hangi partiden olursa olsun her 

vatandaş rahat nefes alacak. İyi ki ittifak kuruldu, iyi ki Türkiye'yi bunlar yönetiyorlar, 

iyi ki ülkeye huzur, barış geldi diyecekler." 

Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dekar verimsiz araziye güneş enerjisi santrali kurma 

düşüncesinden bahseden Kılıçdaroğlu, "Normal bir sanayiciye verdikleri teşvikleri 

bize de versinler bütün Türkiye'de güneş santrallerini kuracağız. Çiftçilerin tamamına 

elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz. Yapabilir misin diye soruyorlarsa 

yapacağız." ifadesini kullandı. 

Altı partinin lideri olarak bir araya geldiklerini, Türkiye'nin geleceği için güçlü bir 

dayanışmayı ortaya koyduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu şekilde güçlendirilmiş 

parlamenter sistem deklarasyonunu sunduklarını belirtti. 

İktidara geldiklerinde topladıkları vergilerde ve ürettikleri hizmetlerde 84 milyona 

hesap vereceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Vatandaş ödediği vergi nereye gidiyor 

görmüş olacak. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. 

Kim bu ülkeye hizmet ediyor, kim ülkeyi hakla hukukla yönetmek istiyor, inancınız 

neyse ondan yana kullanın." değerlendirmesinde bulundu. 

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da geçen 3 yılda insan odaklı bir 

belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi. 

Konuşmaların ardından belediye tarafından yapımı tamamlanan 9 projenin açılışı 

gerçekleştirildi. 
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Mevduat, tahvil ve bonolarda vergi 

avantajı uzatıldı 
Mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikalarına vergi avantajı 

beklendiği gibi 3 ay daha uzatıldı. 

 
Mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikalarına vergi avantajı uzatıldı. 

Mevduat, katılma hesapları, tahvil ve bonolar ile kira sertifikaları tevkifat oranları 30 

Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak. 

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve 

kazançlar ile fon kullanıcının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından 

ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranları 

30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak. 

Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesaplarında vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, enflasyon oranına bağlı olarak 

değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 tevkifat oranı 

uygulanmaya devam edilecek. 

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar 

ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 

kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) 

olanlara sağlanan gelirlerden %5, vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan 
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gelirlerden %3, vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 6 aydan az 

süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5, 

1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan 

kazançlardan %3, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından 

doğan kazançlardan %0 tevkifat uygulanacak. 

Mevduat faizi ve katılma payı ile ilgili karar bugünden geçerli olmak üzere, diğer karar 

bugünden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan 

elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık 

kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve 

kazançlar ile bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonarından elde edilen gelir ve 

kazançlara uygulanmak üzere yine bugünden itibaren yürürlüğe girdi. 
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Doğalgaz fiyatlarına zam 
Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi 

için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi 

dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış yapıldı. 

 
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2022 yılı Nisan ayı doğalgaz 

toptan satış fiyatlarını açıkladı. 

 

Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik 

üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi 

dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 zam yapıldı. 

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan 

uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. 

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, 

piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak 

fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte 

olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize 

aynı oranda yansıtılmamıştır. 

Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz 

tarafından %76 oranında destek sağlanmıştır. 
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Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) 

göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde 

kullanılmaktadır. 

1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde 

etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu 

ortaya çıkmıştır. 

* Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 

* Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında %44,30 

* Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında %50 

* Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında %35 

oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her 

bir metreküpüne Devletimiz tarafından %70 oranında destek verilmeye devam 

edilecektir." 
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S&P, küresel ekonomik büyüme 

tahminini düşürdü 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 

2022 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,6'ya 

indirdi. 

 
S&P'den yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel makroekonomik 

etkilerinin "şimdilik" ılımlı göründüğü ancak çatışmanın ticareti, enerji ve emtia 

fiyatlarını, güveni ve politika tepkilerini etkileyeceği ifade edildi. 

Risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yıla ilişkin küresel 

ekonomik büyüme tahminin 0,6 puan azalışla yüzde 3,6'ya düşürüldüğü aktarıldı. 

ABD'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin 0,7 puan azalışla yüzde 3,2'ye indirildiği 

belirtilen açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin beklentinin ise 1,1 puan 

düşüşle yüzde 3,3'e çekildiği kaydedildi.  

 

Çin ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4,9 olarak korunduğu 

bildirildi. 

S&P'nin açıklamasında, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 8,5 oranında 

daralmasının beklendiği aktarıldı. 

Enflasyonun bir politika sorunu olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, 

yükselen ABD doları oranlarının finansal koşulları sıkılaştıracağı, büyümeyi 

ılımlaştıracağı ve diğer ekonomileri etkileyeceği ifade edildi. Açıklamada, Avrupa 

Merkez Bankasının ise parasal sıkılaşmasının çok daha kademeli olacağı kaydedildi. 
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Seçim Kanunu Teklifi kabul edildi: 

Seçim barajı yüzde 7'ye düştü 
Seçim Kanunu Teklifi Meclis'te kabul edildi. Seçimlerde yüzde 10 olarak 

uygulanan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi kabul edildi. 

 
Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke 

seçim barajı yüzde 7'ye inecek. 

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili 

hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış 

olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. 

İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim 

bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulaması 

ile belirlenecek. 

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve 

parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki 

defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Salt TBMM'de grup 

kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. 

Görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine 

imkan sağlanacak. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli 

seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak. 
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Seçim kurulunun belirlenmesi 

İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. 

İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son 

haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası 

almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş 

hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme 

suretiyle tespit edilecek. Ad çekmede ilk çıkan hakim başkan, sonraki iki hakim asıl 

ve son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. Ad çekmeye katılacak hakim 

sayısının beşten az olması durumunda, bu hakimler arasında ad çekme işlemi 

yapıldıktan sonra eksik kalan asıl ve yedek üyeler, en kıdemli hakimden başlayarak 

belirlenecek. 

Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile 

yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan il 

seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapacak. 

Kıdemin belirlenmesinde kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar 

diğerlerinden daha az kıdemli sayılacak. 

İl seçim kurulu başkanlığının boşalması halinde asıl ve yedek üyelerden en kıdemli 

hakim il seçim kuruluna başkanlık edecek. 

İlçelerde, ilçede görev yapan kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az 

birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler 

arasından, merkez ilçelerde ise aynı nitelikleri taşıyan hakimler arasından adli yargı 

ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle belirlenen hakim, 

kurulun başkanı olacak. 

Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakim 

kurulun başkanı olacak. 

3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme 

Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti 

üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. 

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 

uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre 

oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden 

güncelleme yapılacak. 

Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun 

bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde 

görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt 

sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak. 
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Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde bir seçim çevresinden diğerine 

yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz 

üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine, 

resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi 

halinde, seçmen kaydı dondurulamayacak ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen 

kaydı devam edecek. 

İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, kanunun yürürlüğe 

girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılan değişikliklere göre yeniden belirlenecek. Bu 

şekilde belirlenen başkan ve üyeler, önceki başkan ve üyelerin görev süresini 

tamamlayacak. 

Yasayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki 

"Başbakan" ibaresi kanundan çıkarılacak. 
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Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye, 

Ukrayna'da asker konuşlandıracak mı? 

 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı ile düzenlenen basın 

toplantısında Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 

"Türkiye'nin savaşa girmesi, asker konuşlandırması söz konusu değil" ifadelerini 

kullandı. 

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Putin ile Zelenskiy görüşecek mi?" sorusuna 

yanıt vererek, "Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek" dedi. Öte 

yandan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın garantörlük teklifiyle ilgili bir soruya ise "Türkiye'nin 

asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile 

ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonunda Çavuşoğlu, gazetecilerden gelen 

soruları yanıtladı. 

"ANLAŞMA SAĞLANIRSA LİDERLER BİR ARAYA GELİR" 

Bakan Çavuşoğlu, "Putin ile Zelenskiy görüşecek mi?" sorusuna karşılık olarak 

"Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi gündemde. 

Belki de aynı anda gündeme gelecekler. Dışişleri Bakanlarının olası anlaşmayı 

paraflaması, daha sonra liderlerin tam imzayı atmak için bir araya gelmesi. 

Bahsettiğiniz konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelir." yanıtını verdi. 
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"YOĞUN DİPLOMASİ SÜRDÜRÜYORUZ" 

Bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bazı hassas 

konularda liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğini söylediler. Sayın 

Cumhurbaşkanımızla bugün konuları ele aldık, neler yapılabilir diye. Bir ateşkes, 

kalıcı barışın tesis edilmesi için olayın başından beri Cumhurbaşkanımızın 

liderliğinde yoğun diplomasi sürdürüyoruz." dedi. 

ERDOĞAN, İKİ LİDERLE DE GÖRÜŞECEK 

Açıklamalarının devamında Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. 

Özellikle Avrupa'da yaptırımların tekrar değerlendirilmesi, ateşkes olursa askerlerin 

çekilmesiyle ilgili herkesle temaslarımız devam ediyor. Dün Lavrov'u en kısa 

zamanda Türkiye'ye beklediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin 

hem de Zelenskiy'le görüşecek." ifadelerini kullandı 

"ASKER KONUŞLANDIRMASI GİBİ BİR DURUM YOK" 

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın garantörlük teklifiyle ilgili ise "Ukrayna'nın güvenliğinin 

garanti alması gerekliğini istiyor. Bunu söylerken bir ülkeye karşı bunu söylemiyor. 

BM Güvenlik Konseyi mi devreye girecek, Barış Gücü mü olacak, hava sahası mı 

kapatılacak. Türkiye'de yorumlara bakıyoruz, Türkiye savaşın içine gelecek, asker 

konuşlandıracak, Rusya'yla karşı karşıya gelecek, böyle bir şey söz konusu değil. 

Türkiye'yi hemen ilk etapta teklif etmeleri, Rusya Federasyonu'nun evet demesinin 

sebebi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif, dengeli, yapıcı ve 

barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir." ifadelerine yer verdi. 

 

  



01.04.2022 

37 

 

KKM’de ilk bir haftanın “hasılatı” 

13.5 milyar lira! 

 
Alaattin AKTAŞ  

01 Nisan 2022 Cuma 

 

✔ Kur korumalı mevduatta aralık ayında açılan hesapların vadesi doldu ve 

Hazine'ye 70 milyar lira tutarındaki bu hesaplar için 13.5 milyar lira kur farkı 

yükü bindi. 

✔ KKM yükü, hem açılan hesap tutarının ocak ayında hız kesmesi, hem de 

başlangıç kurunun yüksek olmasının etkisiyle nisanda daha düşük bekleniyor. 

Geçen yıl aralık ayının son haftasında başlayan kur korumalı mevduat hesabı 

uygulamasında ilk vade tarihleri geldi ve ödemeler yapılmaya başladı. Ödemeler 

başladı başlamaya da, bu uygulamanın en çok tartışılan yönü olan Hazine'ye yük 

konusuna değinen pek olmadı. Tabii ki Maliye cephesinden, bu uygulamayı çok 

savunan kesimden değinen olmadı.            

Bu uygulamanın çok iyi gittiği, çok ilgi gördüğü, ekonomiyi düze çıkardığı söyleniyor 

söylenmeye de detayla ilgili veriler nedense pek açıklanmıyor zaten. Dedik ya, 

Hazine’ye bu ödemeler sırasında ne kadar yük bindi, bu hiç gündeme getirilmedi, 

adeta unutturulmak istendi. Bu durumda iş başa düştü!           

Bu uygulama biraz kapalı kutu zaten! Uzun süre hesaptaki toplam tutar yalnızca 

sözel açıklamalarla duyuruldu, daha sonra BDDK hesap tutarını günlük olarak hem 

TL bazında, hem döviz bazında vermeye başladı, derken bundan vazgeçildi ve 

haftalık olarak yalnızca toplam tutarın ilanıyla yetinilir oldu. En son tutar da 25 Mart 

itibarıyla 610 milyar liraya erişmiş görünüyor. 

BİR İPUCUYLA HESAP YAPTIK 

Bu hesapların vadesini bilmiyoruz. Hangi gün ne miktarda hesap açıldığını da... 

Ancak gün gün ne kadar hesap açıldığı konusunda sınırlı bir bilgimiz var. Maliye 

Bakanı Nebati bir süre önce yaptığı açıklamada uygulamanın ilk bir aylık 

dönemindeki sonuçları vermişti. 
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Bu bilgiden hareketle kur korumalı hesaplarda vadesi dolanlarla ilgili bir hesaplama 

yaptık. Ancak bu hesaplama bir varsayıma dayanıyor, onu da belirtelim. İlk bir ayda 

açılan hesapların bakiyelerini gün gün biliyoruz ama bu hesapların vadesini 

bilmiyoruz. Bakan Nebati ortalama vadenin 100 gün olduğunu söylediği için biz de 

tüm hesapların üç ay vadeli açıldığı varsayımıyla hareket ettik.              

İLK HAFTANIN HAZİNE'YE YÜKÜ 

Nebati’nin verdiği bilgiye göre aralık ayı sonuna kadar TL cinsinden açılan hesapların 

toplamı 70 milyar lira. Kur bu hesaplar açıldığında hangi düzeydeydi, vade tarihinde 

hangi düzeyde; bunu dikkate alarak bir haftanın bilançosunu çıkardık.             

Kur korumalı 70 milyar liralık mevduata üç ayda yıllık yüzde 17, üç aylık yüzde 4.25 

üstünden yaklaşık 3 milyar lira faiz işledi.           

Ancak aralık sonundan mart sonuna kadar geçen dönemde kur artışı faizden çok 

fazla olduğu için hesap sahiplerine yüklü miktarda kur farkı ödendi.            

Özellikle 28 Aralık’a kadar olan dönemde başlangıç kuru çok düşüktü. Örneğin 27 

Aralık’ta hesap açtıranlar, üç aylık vadenin dolduğu 28 Mart itibarıyla yüzde 29.85’e 

ulaşan kur artışıyla rekor gelir elde etti. Sonuçta 70 milyar liraya 13.5 milyar lira kur 

farkı işledi.           

Böylece aralık ayının son haftasında 70 milyar lira yatıranlar yaklaşık 3 milyar lirası 

faizden, 13.5 milyar lirası da kur farkından olmak üzere üç ayda 16.5 milyar lira 

kazanç sağladı. Bir başka ifadeyle tasarruf sahibine bu dönemde yüzde 4.25 faiz, 

yüzde 19’un üstünde kur farkı ödendi. Toplam kazanç yüzde 24’e yaklaştı. 

HAZİNE’YE BİNECEK YÜK NİSANDA AZALACAK 

Kur korumalı mevduatta gün bazında ne miktarda hesap açıldığına ilişkin sınırlı 

bilgimiz olduğunu belirttik. Bu konudaki veriler 21 Ocak’a kadar...              

Aralık ayının son haftasında 70 milyar lira olan kur korumalı mevduat hesabının 

ocakla birlikte hız kestiği ve ilk üç haftadaki tutarın ancak 65 milyar lira olduğu 

görülüyor.           

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/03/31/whatsapp-image-2022-03-31-at-23-ljbj.jpg
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Tutarın düşük olması Hazine’ye binecek yükü azaltacak.          

Ancak bu yükü aşağı çekecek asıl etken hesap açılırken uygulanan kurun ocakta 

aralık ayındakine kıyasla çok daha yukarıda olması. Ocak ayının ortalama dolar kuru 

13.50 dolayındaydı. Eğer bu hesapların vadesinin dolacağı nisan ayında kur çok hızlı 

bir artış göstermezse Hazine’ye bu hesaplardan dolayı mart ayının son haftasında 

binen 13.5 milyar lira düzeyindeki yük çok daha aşağılarda kalacak. 
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Üreten endişeli, üretmeyen 

özgüvenli… 

 
Ferit Barış PARLAK  

01 Nisan 2022 Cuma 

 

Kamunun toplam döviz açığı 202 milyar dolar… 

Kurda her 1 TL artış, 202 milyar TL ek borç yüklüyor… 

*** 

Özel sektörün net döviz açığı 113 milyar dolar… 

Kurda her 1 TL artış, 113 milyar TL ek borç yüklüyor… 

*** 

Kişiler de… 

Kuruluşlar da, ülkeler de… 

Finansal ve zihinsel sermayesine; 

Çabasına, bilgisine, yeteneğine; 

Üretim kabiliyetiine; 

Yaptığı/yapacağı işe… (yüksek talep, öncelikli/acil ihtiyaç…) 

Ve… 

Daha da önemlisi geleceğe/geleceğine güvenerek yatırım yapabilir… 

*** 

Bu yapı ile alacaklı duruma geçebilir… 

Bu yapıda gerekirse borçlanabilir… 

Gerekirse alacağından vazgeçebilir… (vergi indirimleri, KDV alacakları gibi…) 

*** 

Borcu borçla değil, çalışarak/üreterek kapatarak, katma değerli çok daha büyük 

yatırımların önünü açabilir… 

Büyümenin yanında kalkınma/refahın aracı olabilir… 

VELHASIL 

En büyük sorunumuz: 

Çalışan, çabalayan, geliştiren, üreten, uzmanlaşan, bilime/tekniğe ve dünya 

şartlarına göre adımlar atmaya çalışanlarımız endişeli… 

Siyasetçi tanıdığı olan ve/veya borcu borçla çeviren özgüvenli… 

Refah istiyorsak; “doğru adres” kendine/geleceğe güvenmeli… 
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Abdulkadir Selvi 

HDP Milletvekili Semra Güzel kaçtı 

1 Nisan 2022 

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP 

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı düşünülüyor. 

 “Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında eli silahlı 

fotoğraflarının çıkması üzerine TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Semra 

Güzel, ifadesi alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine yanıt 

vermeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine bulunabileceği adreslerde 

aranan Güzel’e ulaşılamadı. 

Semra Güzel’in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir 

tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel’in yurtdışına çıkışının 

engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı. 

En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve 

aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel’in yasadışı yollar ile Türkiye’den 

kaçtığı tahmin ediliyor. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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PKK KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI 

Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz 

hale getirilen, “Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora’nın telefonunda adli 

birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’le 

birlikte fotoğrafları çıkmıştı. PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra 

Güzel’in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları 

ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma 

kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora’nın talebi 

üzerine Semra Güzel’i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra 

Güzel’in kod adının “Koçero’nun gülü” olduğunu ifade etmişti. 

SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ 

Semra Güzel’in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’nin resmi 

internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel’in öldürülen terörist Volkan 

Bora’nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül 

ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı. 

Terörist Volkan Bora’nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan 

Bora ile görüşmek için Semra Güzel’le Kuzey Irak’taki PKK’nın Metina Kampı’na 

gittiklerini anlatmıştı. 

KAYIPLARA KARIŞTI 

PKK kampında çıkan eli silahlı fotoğrafları üzerine Semra Güzel hakkında 

dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis’teki komisyonda hem de Genel 

Kurul’daki oylamaya katılarak savunmasını yapmamıştı. Hatta AK Parti Kırıkkale 

Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu, 

savunmasını yapmak üzere Semra Güzel’e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman 

Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin telefonuna Whatsapp’tan kendisini savunmak 

üzere Filiz Kerestecioğlu’na ve Tiryaki’ye yetki vermişti. 

KURYELİK YAPMIŞ 

Hakkındaki haberler ortaya çıktığı andan itibaren sırra kadem basan HDP Diyarbakır 

Milletvekili Semra Güzel, sadece PKK kampındaki fotoğraflarından dolayı değil, aynı 

zamanda HDP ile PKK arasında kuryelik yaptığı, Kandil’in mesajlarını getirdiği, çanta 

içinde bazı evrak ve paraları götürüp getirdiği gibi iddialardan da aranıyor. 

PKK KAMPINDA 
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Türkiye’den kaçan Semra Güzel’in yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçerek PKK 

kamplarına gittiği düşünülüyor. Güzel’in halen PKK kamplarında mı olduğu yoksa 

farklı yollardan Avrupa’ya geçip geçmediği ise bilinmiyor. 

TELEFONLA ARADIM 

Semra Güzel’in kaçtığına yönelik iddiayı gündeme getirirken, cevap hakkına saygı 

gereği kendisini hem telefonundan aradım hem de mesaj attım. 0530... No’lu 

telefonuna ulaşılmıyor. Mesajıma ise geri dönüş yapmadı. 

HDP VE CHP OPERASYONU MU 

MERAL Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın MHP’den ayrılırken, “Ülkücüler 

MHP’den ihraç ediliyor” diye haberler yapılmıştı. 

Onlar gitti ama ülkücüler MHP’de kaldı. 

Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın pasifleştirilince bu kez “Ülkücüler İYİ Parti’den 

atılıyor” diye haberler yapılmaya başlandı. 

Demek ki ülkücü, milliyetçi iddiasında olan her parti bunu yaşayacak. 

Her liderin partisinde kendisiyle uyumlu bir ekiple çalışmaya hakkı var. 

Elbette ki Meral Akşener’in de. 

2023’E HAZIRLIK OPERASYONU 

Meral Akşener, sadece yakın çalışma ekibinde değişiklikler yapmadı. 2023 

seçimlerine giderken İYİ Parti’de çok önemli bir operasyona imza attı. 

Öncelikle bu operasyon nasıl karşılandı? 

“HDP bir ülkücüyü daha yedi. Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığından 

alındı” tweet’i, Akşener’in operasyonunun kamuoyu tarafından nasıl algılandığını 

ortaya koyuyor. 

Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi kökenli milliyetçi bir isimdi. Güçlü ve akıcı 

konuşmasıyla son dönemlerde yıldızı parlayan siyasetçilerden biriydi. 

HDP’LİLERLE TARTIŞMASI 

Ama en çok HDP’lilerle girdiği sert tartışmalarla gündeme gelmişti. 

“Türkiye soykırımla yüzleşmelidir” dediği için HDP’ye sert tepki göstermiş, bu 

nedenle HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından, ”Yavuz it havlamış yine” gibi 

ağır bir sataşmaya maruz kalmıştı. 



01.04.2022 

44 

 

Yavuz Ağıralioğlu son olarak Kılıçdaroğlu’nun, ”Demokrasinin yolu 

Diyarbakır’dan geçer” sözüne tepki göstermişti. 

KILIÇDAROĞLU’NA JEST 

Tüm bunlar alt alta toplandığında Yavuz Ağıralioğlu’nun genel başkan 

yardımcılığından alınması, Kılıçdaroğlu’na jest, HDP’ye kurban verilmesi olarak 

yorumlandı. Meral Akşener İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’nu eleştirenlerin, HDP’ye tepki 

gösterenlerin kellesini koparıyor. Partiyi CHP ile ittifaka, HDP ile işbirliğine hazırlıyor 

yorumlarının yapılması kaçınılmaz oldu. 

KORAY AYDIN OPERASYONU 

Meral Akşener’in yaptığı en önemli operasyon ise Koray Aydın’ın Teşkilat 

Başkanlığı’ndan alınmasıydı. Koray Aydın, Akşener’le birlikte İYİ Parti’yi kuran en 

güçlü isimdi. İlk günden beri Teşkilat Başkanı’ydı. Akşener şimdiye kadar onu 

koltuğundan oynatamamıştı. Bu kez teşkilatı Koray Aydın’dan alarak kendine 

bağladı. Koray Aydın’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığına karşı 

olduğu biliniyordu. Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili 

soruya, “Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz” diye yanıt vermişti. 

BAHADIR ERDEM’İN YÜKSELİŞİ 

Buna bir de HDP’ye yönelik sıcak mesajları ile ön plana çıkan, en son LGBT 

yürüyüşüne çektiği video ile destek veren Bahadır Erdem’in Hukuk ve Adalet 

Politikaları Başkanlığı’na getirilmesi eklenince İYİ Parti’deki operasyonun fotoğrafı 

netleşti. 

TASFİYENİN FOTOĞRAFI 

Üç değişikliğin verdiği mesaj kamuoyunda, “Akşener, Kılıçdaroğlu ve HDP 

konusunda sorun çıkaran isimleri tasfiye etti” şeklinde değerlendirildi. 

Koray Aydın’ı bilmem ama Yavuz Ağıralioğlu’nun ne yapacağı önemli... 
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Esfender KORKMAZ 

Dış açıklar sürdürülemez oldu 
 

1 Nisan 2022 Cuma 

TÜİK, Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Şubat'ta dış ticaret açığı yüzde 135 

oranında arttı. Aşağıdaki veriler dış ticarette içinde bulunduğumuz çıkmazı net bir 

şekilde gösteriyor. Bu verilerin tek bir yorumu olabilir. Bu gemi bu kaptanla ve bu 

rotada gitmez.  

Şubat ayı dış ticaret verileri 

* İhracat 20 milyar dolar. 

* İhracatta geçen yıla göre artış yüzde 25,4. 

* İthalat 27,9 milyar dolar. 

* İthalatta geçen yıla göre artış yüzde 44,5. 

* Dış ticaret açığı 7,9 milyar dolar. 

* Dış ticaret açığında geçen yıla göre artış yüzde 135,5. 

* Rusya'ya ihracat 0,5 milyar dolar. 

* Rusya'dan ithalat 3,9 milyar dolar. 

* Rusya'ya karşı verdiğimiz aylık açık 3,4 milyar dolar. 

* Çin'e ihracat 0,1 milyar dolar. 

* Çin'den ithalat 3,2 milyar dolar. 

* Çin'e karşı verdiğimiz aylık açık 3,1 milyar dolar. 

* Daha önemlisi 2003-2022 Şubat 19 Yıl 2 ayda. 
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* Toplam dış ticaret açığımız 849,6 milyar dolar. 

* Toplam cari açığımız 639 milyar dolar oldu. 

  

Dış açıklar neden sürdürülemez? 

1. Cari açığı kapatmanın en doğru yolu, uzun vadeli doğrudan yabancı yatırım 

sermayesi girişidir. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi olmadığından, biz 

açıklarımızı dış borçla kapatıyoruz. Eğer CDS oranlarına bakarsak Türkiye 

dünyanın en riskli ülkesi olarak görülüyor. Bunun içindir ki, geçenlerde hazine 

yüzde 8,6 gibi çok yüksek faizle tahvil satabildi. Bu şartlarda dış borçları çevirmek 

zorlaşıyor. Bu hızla giderse Türkiye bir yıl içinde dış borçlarda temerrüt yaşayabilir. 

Katar'dan gelen kaynağı belirsiz paralar bizi kurtarmaz.   

2. Kur artışı ile, ithal girdi daha pahalı geliyor. Onun içindir ki, Yİ-ÜFE yüzde 105 oldu. 

Böyle giderse, pahalılık talebin düşmesine neden olur. Ayrıca üretimde ithal girdi için 

döviz bulmak zorlaşır. Üretimde düşme ve kriz derinleşir. 

Nasıl çözülür ? 

Dış açıkları önlemenin iki kesin yolu var… 

Birisi ithal aramalı ve hammaddeyi içerde üretmektir. Şubat ayında İthalat içinde 

aramalı ve hammadde olarak ithal girdinin payı yüzde 83,4 oldu. 

  

Şubat ayı ithalatın yüzde yapısı 

* Yatırım malı yüzde 9,8. 

* Aramalı ve hammadde yüzde 83,4. 

* Tüketim malı yüzde 6,8.  

Birincisi ithal girdiyi içerde üretmektir. Üretimde ithal girdi payı yüksektir. Eğer 

Türkiye girdi ithal edemez ise , üretim yapamaz. O halde ithal girdileri içerde üretecek 

yatırımları yapmalıyız. Sorun da bu aşamada ortaya çıkıyor. AKP iktidarı demokrasi 

ve hukuku zedeledi. Güven sorunu var. Kimse bu iktidara güvenerek yatırım yapmak 

istemiyor. 

Öte yandan ithal ikamesi için, plan- program yapıp, belirsizliği azaltmak ve içerde 

yüksek oranlı teşvik vermek gerekir. Bu iktidar planlamayı kaldırdı. 
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İkincisi çok basittir. Dış açıklarımızın yüzde 60'ını Çin'e karşı veriyoruz. Çin ithalatta 

hep ilk sırayı alıyor. Ama ihracatta  adı bile yok. Söz gelimi şubat ihracatında ilk 20 

sırada adı yer almadı. 

2021 yılında Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 28,5 milyar dolar oldu. Çin'den 

teknoloji ve yatırım malı ithal etmediğimiz için ithalatı kotalarla, vergilerle yüzde 90 

oranında azaltabiliriz.  

  

İktidar neden çözüm üretmiyor? 

Siyasi iktidar sorun var diyor ve fakat çözüm önerenlerini hemen dışlıyor. Söz gelimi 

Cumhurbaşkanı; faiz politikası ile kur sorununu çözmek üzere olan Naci Ağbal'ı 

hemen görevden aldı. O zaman herkesin aklına neden çözmek istemiyor? sorusu 

geliyor. 

Bu soruya da kurlarda örnek verebiliriz. Eğer kur sorunu çözülmüş olsaydı dolar 18 

liraya çıkmazdı ve bazıları bir gecede milyarlar kazanamazdı. 

Çin'e karşı çözüm de çok kolay, ama hükümet yapmıyor. Çünkü Çin'e karşı 2021 Çin 

ithalat lobisi var. Bu Lobi kimdir ve acaba iktidarın popülizmine kaynak mı aktarıyor? 

Çözüm olursa, bu kanallar kesilir. 
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İbrahim Kahveci 

Fakirlik enflasyonu düşürür mü? 

Henüz yılın 3. ayı. Asgari ücret 2.825 TL’den 4.250 TL’ye yükseltilmesine rağmen 

açlık sınırının altında kaldı. 

Mart ayı itibari ile; 

Açlık sınırı 4.928 TL 

Asgari ücret 4.250 TL 

NATO zirvesi dönüşünde asgari ücrette yeni artış olur mu sorusuna Cumhurbaşkanı 

Erdoğan “Yıl ortasında bakılır; gerekirse işçimizden esirgemeyiz” cevabını vermişti. 

Ama dün yeni bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Asgari ücrete daha 

yeni görülmemiş zam yaptık, aralık ayı gelince oturulur konuşulur” dedi. 

Kısaca söyleyelim: Asgari ücret zammı rafa kalktı. Yılsonuna kadar ücrete zam falan 

yok. 

*** 

İyi de firmaları ücretler mi zorluyor? 

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 2019 yılında %31,4 pay alan ücretlilerin, 2020 

yılında bu payları %29,4’e düştü. Geçen yıl ise ücretlilerin gelir payı %27,0’ye 

düşerek tam bir ucuz işçilik cenneti olduğumuzu ortaya koydu. 

Yeni ekonomi modeline ilk verdikleri isim neydi? Çin Modeli... Sonra bu ismin gerçeği 

ifade ettiğini anladıkları an ismi “Türk Modeli” olarak değiştirdiler. 

Aslında ilk isim doğruydu. Ama bir eksikle... Çin modeli bundan 40 sene öncesine 

aitti. Ucuz işgücü ile üretim merkezi olmak da diyebiliriz. 

Oysa Çin bu süreci çoktan tamamladı ve artık kişi başı gelirde bile Türkiye’yi geçti. 

Çin’de 1,4 milyar insan olduğunu hatırlatırsam durumu anlamış oluruz. 
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*** 

Evet, asgari ücret zammı artık olmayacak. Herkes yılsonunu beklemek durumunda. 

Bu aynı zamanda AK Parti’nin bu yıl seçim düşünmediğine de yorumlanabilir. 

Bu yıl en yüksek asgari ücret zammını verdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan aynı zamanda enflasyonu da en yükseğe çıkardıklarını sanırım biliyordur. 

Hatta yüzde 50 asgari ücret zammına karşılık gıda enflasyonu yüzde 70’lere dayandı 

bile. 

Burada acaba şu düşünce olabilir mi? 

Ücretleri, yani çalışanların gelirini düşürünce talep düşer ve fiyatlar iner... Acaba bu 

düşünce ile mi zam kapısı kapatıldı? 

Bunu açıkçası bilemiyoruz. 

Bildiğimiz şudur: Talebi etkileme aracı Merkez Bankasının faiz politikasıdır. 

Ücret politikası ile talep etkili şekilde yönlendirilemez ama fakirlik çok etkili şekilde 

artırılmış olur. 

Umarım yanılıyorumdur ama maalesef bu öngörüsüz düşünce ile de hareket ediliyor 

olabilir. 

Asgari ücretin açlık sınırının bile altında olduğu bir dönemde talebi daha da 

düşürmeyi düşünen varsa lütfen bu düşüncesini değiştirsin. 

Fakirlik katlanabilir seviyenin çok üzerine çıkmış durumda. Benden hatırlatması... 

 


