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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
02 Haziran 2022 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 99) 

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi (Kararname Numarası: 100) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 5622) 

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, 

Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu 

Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5623) 

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI 

–– Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ’un Seçilmesi 

Hakkında Karar (Karar: 2022/221) 

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında 

Karar (No: 1980) 

 

ATAMA KARARLARI 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/222, 

223, 224, 225) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine 

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

YARGITAY KARARLARI 

–– Yargıtay 2, 3, 6, 7 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 
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TMO ekmeğe zammı engellemek için 

un desteğini sürdürecek 
Ekmek fiyatlarının artmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un 

sanayicilerine yönelik ucuz fiyata buğday satışı devam edecek. Ancak 

hem uygulanacak fiyat hem de destek yöntemi değişecek. 

 
Ali Ekber YILDIRIM 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 31 Mayıs itibariyle sona ereceği açıklanan un 

sanayicilerine yönelik regülasyonunun devam etmesi ve ekmeğe zammın önlenmesi 

için Ankara'da toplantı gerçekleştirildi. Tarım, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları, 

Ticaret Bakanlığı üst düzey bürokratları, TMO Genel Müdür ve yöneticileriyle 

gerçekleştirilen toplantıda, özellikle enflasyonla mücadele konusunda yürütülen 

çabanın boşa çıkmaması için un regülasyonunun devam etmesi gerektiği konusunda 

görüş birliğine varıldı. Toplantıdan sonra bakan yardımcıları kendi bakanlarına bilgi 

aktarırken, un regülasyonunun devamı yönünde karar alındı.  

Regülasyonda fiyat artıyor ve yöntem değişiyor 

Ekmek fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla TMO haziran, temmuz ve ağustos 

aylarında da un sanayicilerine ucuz buğday temin etmeye devam edecek. Bugüne 

kadar tonu 3 bin 600 liradan un sanayicilerine buğday veriliyor ve un sanayicilerinin 

de 50 kiloluk un çuvalını 260 liradan satmaları taahhüt ediliyordu. 1 Haziran itibariyle 

TMO’nun sanayicilerine buğdayın tonunu 4 bin 500 liradan verecek ve unun çuvalının 

da 325 liradan satılması taahhüt edilecek. Dolayısıyla un fiyatında çuval başına 65 

lira zam gelecek. Bu da mutlaka ekmeğe yansıyacak. Ayrıca, bugüne kadar olan 
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uygulamada un sanayicileri TMO'dan önce buğday tahsisi alarak ucuza un satıyordu. 

1 Haziran itibariyle bunun tersi olacak. Un sanayicileri ucuza un satacak sonra 

Ofis'ten tahsisli buğday alacak.  

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, TMO'nun un 

regülasyonunun sona ermesi durumunda un fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz 

hale geleceğini bunun da enflasyon üzerine olumsuz etkisi olacağını belirterek şu 

bilgileri verdi: "TMO'nun un sanayicilerine buğday tahsisatı 1 Haziran itibariyle 

bitiyordu. Bunun ekmek fiyatına yansımaları ile enflasyonla mücadele konusunda 

verilen emeklerin boşa gideceği belirtilerek regülasyona devam edilmesi yönünde bir 

karar alındı. Bizde un sanayicileri olarak sürecin devamını istiyoruz. Enflasyonla 

mücadele kapsamında bunun devam etmesi çok önemli. Haziran, temmuz, ağustos 

aylarında tahsisat devam edecek. Daha sonra da tekrar değerlendirilecek."  
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TZOB'dan TMO'ya güvenlik stoku 

uyarısı 
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “TMO üreticiyi memnun edecek fiyat 

belirlemezse güvenlik stoku oluşturamaz” dedi. 

 
ANKARA(DÜNYA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 

Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en yüksek olan ürünün yüzde 

522.5 ile elma olduğunu bildirdi. 

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, çiftçinin önümüzdeki yıl tarlada kalabilmesi için 

2021-2022 döneminde müdahale alım fiyatının maliyet, ithalat ve dünya fiyatını 

gözeterek açıklaması gerektiğini bildirdi. 

Bugünkü kur seviyesine göre FOB dünya fiyatının ton başına 7800 lira civarında 

olduğu bilgisini veren Bayraktar, “TMO stratejik bir konumdadır. Üreticiyi memnun 

edecek bir fiyat politikasıyla hububat alımı yapamazsa piyasayı regüle edecek 

güvenlik stoğu oluşturamayacaktır. Bu dönemde güvenlik stoğunu ithalatla karşılama 

imkânı azalmıştır” dedi. 

Fırsatçıların stoklayacakları buğday nedeniyle halkın ekmeğinin fiyatıyla 

oynayabilecekleri uyarısında bulunan Bayraktar, “Un ve makarna üretimimiz ve 

ihracatımız da düşebilir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak şimdiden TMO’yu 

uyarıyor, gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz” diye konuştu. 

Üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksekliği dışında kuraklık, don, dolu, aşırı yağış, sel, 

hortum gibi doğal afetlere yoğun bir şekilde maruz kalarak açık alanda üretim 



02.06.2022 

6 

 

yapmaya çalıştıklarını söyleyen Şemsi Bayraktar,  “Üreticilerimize moral vermek, 

üretimde kalmalarını sağlamak veya az üretmelerini önlemek için girdiler makul 

fiyatlardan üreticilere ulaştırılmalı, maliyetleri düşüren bir üretim teşvik paketi 

açıklanmalıdır. Hayvancılık destekleri artarak devam etmelidir. Sürekli artan yem 

fiyatlarına radikal tedbirler alınmalı, yem piyasasına müdahale edilmelidir” ifadelerini 

kullandı. 
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Yetiştirici, koyun ve keçi sütü için 

de referans fiyat istiyor 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Süt Konseyi’nin referans 

fiyat açıklarken sadece inek sütünü baz aldığını belirterek, “Ulusal Süt 

Konseyince koyun ve keçi sütü için de referans fiyatları açıklanmalı.” 

dedi. 

 
Sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını 

hatırlatmak, süt ve süt ürünlerinin üretilmesi ve tüketilmesinin önemini vurgulamak 

amacıyla her yıl 1 Haziran'ın tüm dünyada "Dünya Süt Günü" olarak kutlanıyor. Bu 

kapsamda açıklamalarda bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, süt ve süt ürünlerinin tüketiminin 

sağlıklı ve dengeli beslenme için vazgeçilmez olduğunu belirtti. 

Koyun-keçi sütünün özellikle çocuklar ve gençler için önem taşıdığını vurgulayan 

Çelik, şunları kaydetti: “Koyun ve keçi sütü her gün muntazaman tüketilmesi gereken 

en temel gıda maddesidir. Gelişmiş ülkelerdeki süt tüketim miktarlarına ulaşabilmek 

amacıyla süt tüketiminin teşvik edilmesine yönelik eğitici çalışmalar yapılmalı, basılı 

ve görüntülü medyada sütün önemi sadece süt günlerinde değil, sıkça dile getirilmeli. 

Ayrıca süt üreticilerinin günümüz şartlarında desteklenmesine devam edilerek, 

tüketicilerin de uygun fiyatlardan süt ve süt ürünlerine ulaşımı sağlanmalı. Süt 

denilince toplumda sadece inek sütü anlaşılıyor. Ulusal Süt Konseyi bile referans 

fiyatı açıklarken sadece inek sütünü baz almakta, koyun ve keçi sütünü yok 

saymaktadır. Dolayısıyla koyun-keçi süt alım fiyatlarını sanayici ve mandıracılar 

belirlemekte, çok sayıda yetiştiricimiz bu nedenle mağdur oluyor. Ulusal Süt 

Konseyince koyun ve keçi sütü için de referans fiyatları açıklanmalı.” 
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Ette besiciye destek uzatıldı 
Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir 

baş sığır için 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2 bin 500 TL'lik 

destek 31 Aralık 2022 tarihine uzatıldı. 

 
Ramazan ayı için et piyasasını düzenleme adına besiciye verilen destek 31 Aralık 

tarihine kadar uzatıldı. 

Et piyasasının düzenlemesine ilişkin kararda yapılan düzenleme ile 'Ramazan ayı' 

ibaresi kaldırıldı. Kararda '2/4/2022-1/5/2022' ibaresi de '2/4/2022-31/12/2022' olarak 

değiştirildi. 

Ramazan ayında, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine 

bozulmasını önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı 

yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 liralık destek belirlenmişti. 

Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilirken 

sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde 

yaptırılmıştı. 
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Ege Gübre yüksek hammadde 

fiyatları nedeniyle üretime ara 

veriyor 
Ege Gübre, küresel piyasalardaki gübre ve gübre hammaddesi 

fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve talep daralması nedeniyle hammadde 

temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar verdi. 

 
Yüksek hammadde fiyatları gübre üretimi üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. 

Ege Gübre yüksek hammadde fiyatlarıyla birlikte daralan talep dolayısıyla gübre 

üretimine geçici süre ara vermeye karar verdi. 

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklamada üretimi durdurma kararıyla 

ilgili şu ifadeler yer aldı. "Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi 

fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin 

de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Dünya piyasalarındaki 

gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç 

piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması 

yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze 

gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki 

gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarındaki bu belirsizlik ortamı içinde hammadde 

temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir. 
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İstanbul Finans Merkezi Kanun 

Teklifi Meclis'e sunuldu 
İstanbul Finans Merkezinin küresel finans merkezlerinden biri haline 

gelmesini sağlayarak, yönetilmesine ve işletilmesine dönük teşvik, istisna 

ve muafiyetleri düzenleyen İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi 

Meclis'e sunuldu. 

 
Canan SAKARYA 

Kanun teklifine göre, ofis alanında faaliyet göstereceklere Cumhurbaşkanlığı Finans 

Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet 

gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, 

hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması şartıyla finansal hizmet ihracı 

olarak değerlendirilecek. 

Vergi, harç istisnası sağlanacak 

Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 

şartıyla, kurum kazancından indirilecek. Geçici madde ile sağlanan ilave muafiyet ile 

yüzde 75 oranı kurumların 2021 ve 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum 

kazançlarında yüzde 100 olarak uygulanacak. 

İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar için BSMV istisnası sağlanacak. 

Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden 

istisna tutulacak. Geçici madde ile Harçlar Kanunu kapsamında, finansal faaliyet 

harçları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle alınmayacak. 
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Yüzde 80’e varan gelir vergisi istisnası 

Katılımcı belgesi alan finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen 

aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışından en az 5 yıllık mesleki tecrübeye 

sahip kişilerde yüzde 60’ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilere 

ise yüzde 80’i gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisna, İFM’de çalışmaya 

başlamadan önce son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine 

uygulanacak. 

Kanun teklifi ile İFM’de faaliyette bulunan katılımcılara Vergi Usul Kanunu, Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın defter ve belgeleri yabancı para 

birimleriyle tutabilmelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor. 

Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve onay başvuru işlemlerini 

yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan tek durak 

ofisleri kurulacak. 
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Rusya'nın petrol arzı açığını Suudi 

Arabistan kapatacak 
ABD medyasında yer alan haberlerde Rusya'nın üretimi azalır ise Suudi 

Arabistan petrol üretimini artırmaya hazır olduğuna dair haberler yer aldı. 

Haberle birlikte petrol fiyatları yüzde 2'yi bulan düşüş kaydetti. 

 
Financial Times, Rusya'nın petrol üretiminin uygulanan yaptırımların etkisiyle 

azalması halinde, doğacak arz açığının kapatılmasına Suudi Arabistan'ın hazır 

olduğunu bildirdi.  Haber sonrası brent ham petrolü son işlemlerde varil başına yüzde 

2'nin üzerinde düşerek 113,8 dolara kadar geriledi. 

FT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ve 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün yapılacak OPEC+ toplantısında üretimi hemen 

artırmaya hazır olduklarını açıklamaları bekleniyor. 

Kaynaklar, "Suudi Arabistan duruşunu değiştirme ve petrol fiyatlarını yatıştırmak için 

üretimi artırma konusunda Biden yönetimi ile anlaşmış görünüyor" değerlendirmesi 

de yapıyorlar. 

OPEC+'nın Eylül ayı için planladığı üretim artırımının bugünkü toplantıda Temmuz 

veya Ağustos ayına çekmesi de beklentiler arasında. 
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Yellen: Enflasyonun seyri 

konusunda yanıldım 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkedeki enflasyonla ilgili geçen yıl 

yaptığı yorumlarda yanıldığını itiraf etti. 

 
CNN'e verdiği röportajda ekonomide enerji ile gıda fiyatlarını artıran beklenmedik ve 

büyük şoklar olduğunu, ekonomiyi kötü etkileyen arz darboğazlarının yaşandığını 

belirten Yellen, O dönemde bu gelişmeleri tam olarak anlamadığını belirterek, 

"Enflasyonun seyri konusunda yanıldım." dedi. 

Yellen, enflasyonun ABD Başkanı Joe Biden'ın önceliği olduğunu vurgulayarak, 

Biden'ın Fed'in enflasyonu düşürme hedefini paylaştığını ve bankanın bağımsızlığına 

inandığını söyledi. 

Fed'in gerekli önlemleri aldığına işaret eden Yellen, bankanın enflasyonu düşürmek 

için araçları olduğunu aktardı. 

Yellen, enflasyon çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini belirterek, çekirdek 

enflasyonun düştüğünü ancak petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini 

kaydetti. 

Hazine Bakanı Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda ise Beyaz Saray yönetiminin 

enflasyonu düşürecek bazı stratejileri olduğunu dile getirdi. 

Biden ile dün gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Yellen, "Başkan, Amerikalıların 

bütçelerinde önemli kalemler için karşı karşıya kaldıkları maliyetleri düşürmek için 

elinden gelen her şeyi yapma niyetini vurguladı." ifadesini kullandı. 
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Yellen, iş gücü piyasasının çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, enflasyonu 

düşürürken istihdamı sürdürmenin öncelikleri olduğunu aktardı. 

ABD'de COVID-19 salgınının ardından yaşanan hızlı ekonomik toparlanma 

enflasyondaki artışı beraberinde getirmişti. Daha önce ABD Merkez Bankası (Fed) 

Başkanlığı görevinde de bulunan Yellen, geçen sene yaptığı açıklamalarda, ABD'de 

enflasyonun geçici olduğuna ve devam eden bir sorun teşkil etmeyeceğine ilişkin 

yorumlarda bulunmuştu. 

ABD'de mart ayında yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda 

yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti. 

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yükselen enflasyonu görüşmek üzere ABD Merkez 

Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Yellen ile dün Beyaz 

Saray'da bir araya gelmişti. 
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JPMorgan Üst Yöneticisi: 'Ekonomik 

kasırgaya hazırlanın' 
ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) 

Jamie Dimon, ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı 

karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir "kasırgaya" 

hazırlanmaları konusunda uyardı. 

 
Dimon, katıldığı bir konferansta, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. 

Ekonominin sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere benzeri 

görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu anlatan Dimon, bu zorlukları bir 

"kasırgaya" benzetti. 

Dimon, "Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor. Herkes ABD Merkez Bankasının 

(Fed) bununla başa çıkabileceğini düşünüyor. O kasırga tam yolun aşağısında 

karşımıza çıkıyor. Sadece küçük bir fırtına mı yoksa Sandy Kasırgası mı bilmiyoruz. 

Kendinizi hazırlasanız iyi olur." ifadelerini kullandı. 

JPMorgan Chase'in kendini buna hazırladığını belirten Dimon, bankanın bilançosu 

konusunda çok tutucu olacağını kaydetti. 

Dimon, Fed'in enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini 

aktararak, ABD bankacılık sisteminin bu zorluklara dayanabileceğini düşündüğünü 

ifade etti. 

Fed'in niceliksel sıkılaşma yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Dimon, "Başka 

seçenekleri yok, çünkü sistemde çok fazla likidite var." değerlendirmesinde bulundu. 
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 

sorusuna yanıt verdi 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti 

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya 

yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yanıtlarının sonunda, “Var mısın yarın erken 

seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende 

o yürek Erdoğan” ifadesini kullandı. 

 
Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin TBMM’deki grup 

toplantısında kendisine yönelttiği 10 soruya sosyal medya üzerinden yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ’Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, 

çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. 

Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir. 

Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23:00’te ben de sorularımı soracağım. 

aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt 

verecek yüreğin var mı” notuyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 

Erdoğan’ın sorularına şu yanıtları verdi: 

“1. PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C'den 

TİKKO'ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya 

destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetlemiyor mu? 

Cevap: Hepsine lanet olsun. Onlarla gizli ilişkiler kuranlara, selefi örgütlerle petrol 

kaçakçılığına girişenlere, oy uğruna televizyonlarda onların mesajlarını okutanlara da 

lanet olsun. 
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2. Türkiye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, 

desteklemiyor mu? 

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru 

olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal saikler uğruna askerimizi 

operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker 

postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız. 

3. İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil 

mi? 

Cevap: NATO Türkiye'ye gereklidir, NATO'dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç'ten 

talep edilenler de doğrudur. Ancak biz biliriz ki diplomasi kapalı kapılar ardında 

yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar. Senin bu yaptığın ise 

ancak kabile devletlerinde olur. 3-5 oy almak için ülkenin itibarını yok sayarak, ucuz 

bir iç reklam malzemesine dış ilişkileri kurban ediyorsun. 

4. Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında 

Türkiye'nin yanında mı, değil mi? 

Cevap: Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır. Gemi 

çıkardım, geri çektim, ‘Biden beni keşke arasa’ diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa 

işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz. 

5. Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize 

etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu? 

Cevap: Bu uydurmalara kimse inanmıyor. Batı'da enflasyon ortalama yüzde 7, savaş 

halindeki Rusya'da yüzde 17,8, Ukrayna'da yüzde 16,4 iken bizim ülkemizde senden 

dolayı bu oran yüzde 157'dir. Yalanların da bir yere kadar, halkımızın zekasına 

hakaret etmeyi bırak. 

6. Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir 

kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı? 

Cevap: Paravan vakıflar, 5'li çeteler, paramiliter yapılar milletimizin çıkarı değildir. 

Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğun rejiminin çıkarınadır. Aparatlarının hepsinin 

canına okuyacağız. 

7. Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, 

kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi? 

Cevap: Doğruları söylemiyorsun. Ya ispat et ya da özür dile. 
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8. Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların 

tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi 

hareket etmeyi kabul ediyor mu? 

Cevap: Popülist söylemleri geçelim. Sen paravancısın. ‘Asil evlat’ falan... Sana bu 

laflar büyük gelir. Büyük lokma ye ama bu büyük lafları bırak Erdoğan. Senin ağzına 

yakışmıyor bunlar. 

9. Partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye 

etmeyi düşünüyor mu? 

Cevap: Her türlü karanlık çevrelerle anılan senin için iddialı bir soru olmuş bu. Bizde 

suç sümen altı edilmez, suçlu kollanmaz. 

10. Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? 

Cevap: Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı 

açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan!” 
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BM kabul etti, ‘Turkey’ tarihe karıştı 

BM, yabancı dillerdeki "Turkey" isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesi 

talebini kabul etti. 

 
Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye’nin talebine olumlu yanıt vererek yabancı dillerde 

“Turkey” olarak kullanılan ülke adını “Türkiye” olarak değiştirdi. 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adının 

“Türkiye” olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres’e 

gönderdiği mektubu aldıklarını ifade etti. Dujarric talebin, mektubun alınmasıyla 

derhal yürürlüğe girdiğini belirtti. 

Çavuşoğlu, 31 Mayıs’ta Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, 

“Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne 

bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 

“Türkiye” olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı. 

 

  

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/mevlut-cavusoglu/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=mevlut-cavusoglu
https://www.sozcu.com.tr/haberleri/mevlut-cavusoglu/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=mevlut-cavusoglu
https://www.sozcu.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=recep-tayyip-erdogan
https://www.sozcu.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=recep-tayyip-erdogan
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NATO'dan Türkiye açıklaması: Üç 

ülke bir araya gelecek 

 
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda 

Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de 

görüşeceğini açıkladı. 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik 

kararı aldı. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini Türkiye veto 

etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamentolarında teröristler 

konuşuyor." demişti. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularıyla ilgili 

Türkiye’nin itirazı devam ederken iki ülkeden heyetler geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye 

gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare 

toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmişti. 

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARI GİDERİLMESİ İÇİN..." 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 

düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin 

kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin yetkilileriyle 

Brüksel’de görüşeceğini açıkladı. 

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin 

Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır 

olduğunu söyledi. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar 

terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye’nin önemli bir NATO 

müttefiki olduğunu vurguladı. 

https://www.karar.com/guncel-haberler/erdogandan-isvec-ve-finlandiya-aciklamasi-bizi-ikna-etmeye-gelmesinler-1666165
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Daha durun, bugünler iyi günler... 

 
Alaattin AKTAŞ  

02 Haziran 2022 Perşembe 

 

✔ Elektrik, doğalgaz, benzin ve motorin... Her birine tek tek gelen zamlar bile 

vatandaşın belini büküyor, bu kez tüm ürünlere aynı zamanda ve elektrik ve 

dogalgazda hem konutları, hem sanayiciyi kapsayacak şekilde zam yapıldı. 

✔ Bu, tek başına durduğunda bile tehlikeli olan maddeleri bir araya getirip 

patlayıcı yapmakla aynı sonucu doğuracak. 

İnsanlar yeni bir yıla girerken bir umut besler; kimi iş bulmayı, kimi daha iyi bir iş 

bulmayı, kimi zengin olmayı, kimi yitirdiği sağlığına kavuşmayı diler. Oysa takvimden 

bir yaprak çevrilmektedir yalnızca, o bir günde hiçbir şey değişmez. İnsanlar bunu 

bilir bilmeye de işte yeni bir sayfa gibi görür o yeni yılı... 

Yeni bir aya girerken de benzer hisleri duyanlar olur. Yeni ay, yeni mutluluklar 

getirecektir. Umut dünyası! Hele o yeni aya giren gece rüyasında güzel bir şeyler 

görmüşse, nasıl bir moralle uyanır o yeni günün sabahına... 

Ama bizde insanlar güzel bir rüya görse bile artık hayra yoracak durumda değil. 

31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gece... 

Hani piyasalar için kullanılan bir ifade vardır ya “Kara pazartesi, kara cuma” gibi... 

31 Mayıs-1 Haziran gecesini de “Kara gece” olarak nitelemek hiç yanlış değil. 

Vatandaş yeni bir aya, yeni umutlarla girmek isterken kafasına, gözüne öyle darbeler 

aldı ki, peş peşe yumruk yiyen boksör gibi oldu! 

Dört kalem mala gelen zamlar... Hiç kimsenin “Beni ilgilendirmez” diyecek durumda 

olmadığı zamlar... 

ELEKTRİK, DOĞALGAZ, AKARYAKIT 

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamların haberi daha sabah olmadan geldi. Kabus gibi! 

İnsanlar yeni bir ayın ilk ışıklarına bu zamlarla uyandı. 
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Ardından akaryakıt zamları; benzin ve motorine gelen zamlar. 

Konutlarda tüketilen elektriğe yüzde 15, sanayide ve işyerlerinde tüketilen elektriğe 

ise yüzde 25 zam yapıldı. 

Doğalgaz zammının oranı ise konutlarda yüzde 30 oldu. Konutlarda tüketilen 

doğalgaza nisanda da yüzde 35 zam yapılmıştı. Böylece iki zammın toplamı yüzde 

75.5’i buldu. 

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 16, elektrik üretimi dışında sanayide 

kullanılan doğalgaza ise kademeli olarak yüzde 40 ve artı yüzde 10 zam yapıldı. 

Sabah sabah gözümüzü bu zamlara açmıştık ki, telefonuma düşen 

mesaj “neşemi” iyice yerine getirdi. Gece yarısından itibaren, yani 1 Haziran’ı 2 

Haziran’a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 

22 kuruş zam geldi. 

İşte günün özeti böyle... Hazirana ilişkin umutlar, umut besleyen varsa eğer, bir anda 

yok oluverdi. 

ETKİSİ ZAMANLA ÇOK DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK 

Akaryakıt zammına ne yazık ki alışıldı. Öyle ki akaryakıtta zam esprileri bile değişti. 

Hani eskiden “Zam beni etkilemiyor, hep 50 liralık alıyorum” denirdi, tutar şimdi 

200 liraya çıkarıldı. Çünkü artık 50 liraya 2 litre bile alınamıyor. Geçti o günler! 

Bakın öyle fiyat hareketi var ki, kırk yıllık espri bile değişti. 

Akaryakıtta bugün istasyona gidenler yeni fiyattan ödemeyi yapacak, yani cüzdana 

yansıma hemen. 

Elektrikte zammın bir kısmı ilk faturaya yansıyacak. Elektrik sayaçları her ay başında 

okunmadığı için haziran faturasının bir kısmı mayıs tarifesine göre düzenlenecek. 

Dolayısıyla zammın tümü bir sonraki faturaya yansıyacak. 

Doğalgazda kıyamet kışın kopacak 

Doğalgazda nisanda yapılan yüzde 35’lik zamla dünkü yüzde 30’luk zammın birikimli 

toplamı yüzde 75.5. Yani bundan sonra başka zam gelmese bile konutlarda tüketilen 

doğalgaza bu kış geride kalan kışa kıyasla yüzde 75.5 daha fazla fatura çıkacak. 

Aylık ödemeler geçen kıştan bu kışa nasıl mı değişecek... 

Geçen kış 500 lira ödeyen bir konut bu kış 877.5 lira... 

Geçen kış 750 lira ödeyen bu kış 1.331 lira... 
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Geçen kış 1.000 lira ödeyen bu kış 1.755 lira... 

Geçen kış 1.500 lira ödeyen bu kış 2.632 lira ödeyecek. 

Ama şu kaydı bir kez daha düşelim; kışa kadar yeni zam gelmezse... Yeni zamlar söz 

konusu olursa hesabı yeniden yaparız. 

HEPSİ BİR ARAYA GELİNCE ADETA C4! 

Bütün mal ve hizmetlerin temel girdisi niteliğindeki dört kaleme zam yapıyorsunuz. 

Elektrik kullanmayan konut ya da işyeri veya sanayici olabilir mi? 

Dolayısıyla elektriğin genel fiyat hareketleri üstünde bir doğrudan etkisi var, bir de 

dolaylı etkisi görülecek. 

Aynı gerçek doğalgaz için de geçerli. 

Aynı gerçek akaryakıt, özellikle motorin için de geçerli. Antalya’daki ürünü isterseniz 

bedava yükleyin kamyona, Ankara’ya İstanbul’a ulaşıncaya kadar yakılacak mazot 

nereden nereye geldi. Bundan büyük maliyet yükü olabilir mi? 

Sonra yok aracılar, yok marketler, yok stokçular; çare olarak yok enflasyon 

timleri, yok enflasyonla mücadele yalnızca devletin işi değil gibi açıklamalar... 

Dört kalem zam birden... Hem de elektrik ve doğalgaza yalnızca konutlar ya da 

sanayi için de değil, her kesimi kapsayacak şekilde aynı zamanda. 

Tek başlarına bile zararlı olan maddeleri bir karışım yapıyorsunuz ve adeta patlayıcı 

yaratıyorsunuz. 

Herhalde bir bildikleri vardır! 
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Buğday sıkıntısı, Montrö baskısı 

 
Zeynep GÜRCANLI  

02 Haziran 2022 Perşembe 

 

Uluslararası camiada gündem kıtlık; 

Dünyanın tahıl ambarı olarak anılan Rusya ve Ukrayna’nın giriştikleri savaş, bu 

ülkelerden gelecek tarım ürünlerine muhtaç durumdaki pek çok ülkede büyük sıkıntı 

yarattı. 

Bu ülkelerin başında Mısır geliyor. 

Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olan Mısır, içinde bulunduğu ekonomik kriz 

nedeniyle Ukrayna ya da Rusya’dan alamadığı buğdayı, artan fiyatlar nedeniyle 

başka ülkelerden elde edemez durumda. 

Mısır’ın dış borcu 145 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İç borç miktarı ise 269 milyar 

dolar - ki bu rakam kabaca ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasına denk geliyor. 

Mısır halkı ekonomik kriz nedeniyle açlık sınırına gelirken, Devlet Başkanı Sisi ise 

inşaat sektörüne odaklanmış durumda. Sisi’nin ülkeye “mirası” olarak bırakmak 

istediği, bir nevi çılgın proje olan yeni idari başkentin inşaatı hızla sürüyor. Ülkede 12 

milyon yeni yapılmış boş konut olmasına rağmen, bu konutlara – ekonomik 

imkansızlık nedeniyle - talep yok. 

Ukrayna savaşı sadece Mısır’ın buğday ithalatını da etkilemedi üstelik; Ekonomisinin 

ana kaynaklarından biri olan turizmde Mısır, ülkeyi yoğun olarak ziyaret eden 

Ukraynalı ve Rus turistlerden de mahrum kaldı bu yıl. Dolayısıyla turizm sezonu da 

bekleneni vermeyecek gibi. 

Mısır’ın durumu aslında çok tanıdık değil mi? 

Ukrayna savaşının etkisiyle, başta buğday olmak üzere, tarım ürünleri yüklü kargo 

gemileri Odesa limanından alrılamazsa, Mısır’ın girdiği çıkmazı pek çok ülkenin de 

yaşanması an meselesi. 
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KARGO GEMİLERİ ÖNÜNDE 2 SIKINTI; UKRAYNA MAYINLARI, RUS ABLUKASI 

Kargo gemilerinin Ukrayna’nın Odesa limanından ayrılmalarının önünde iki sıkıntı 

var; Ukrayna’nın liman açıklarına döşemiş olduğu mayınlar ile Rus savaş gemilerinin 

uyguladığı abluka. 

Sorunu çözmek için uluslararası alanda öne çıkan birbiriyle taban tabana zıt iki görüş 

var; “Şahinler”, Rusya’nın ablukasının oluşturulacak uluslararası bir koalisyon ile 

yarılmasını savunuyorlar. Ukrayna hükümeti bu görüşün açık sözcülüğünü yaparken, 

başta İngiltere olmak üzere bazı Batılı ülkelerin de Karadeniz’e daha çok savaş 

gemisi gönderip, Moskova’nın gözünü korkutmaktan yana tavır almaları dikkat çekici. 

Türkiye gibi ülkeler ise, ikinci grup yaklaşımı, yani sıkıntının görüşmeler yoluyla 

çözümünden yana. Ankara bu alanda çok aktif; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta 

başında Rus Lider Putin’le yaptığı görüşmede de, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un 

önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyarette de ana gündem maddesi 

tarım ürünlerinin dünya piyasalarına arzı olarak öne çıkıyor. Bu konuda Birleşmiş 

Milletler de inisiyatif almış durumda. Türkiye, Ukrayna, BM ve Rusya’nın oluşturacağı 

dörtlü grup içinde çözüm aranması yönünde çalışmalar var. 

Ancak bu görüşmelerde, Rus tarafının ortaya koyduğu şartlar nedeniyle şimdilik pek 

ilerleme sağlayabilmiş değil. Moskova’nın şartlarının görece daha kolay olanı 

Ukrayna’nın döşemiş olduğu mayınların temizlenmesi. Bunun uluslararası bir 

yardımlaşma ile iki hafta kadar bir sürede halledilmesi mümkün. 

Rusya’nın yerine getirilmesi daha zor olan şartı ise Batı ülkelerinin koyduğu 

yaptırımların esnetilmesi anlamına geliyor. Moskova, Rus yük gemilerine uygulanan 

sigortacılık alanındaki ağır yaptırımlar ile, bu gemilerin Batı limanlarına girmeleri 

önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Bu istek de, Rusya’yı ekonomik 

yaptırımlar yoluyla etkisizleştirmeyi hedefleyen Batı cephesinin itirazıyla karşılaşıyor. 

Eğer sorun,Türkiye’nin de istediği gibi görüşmeler yoluyla çözülemezse, işin daha da 

sertleşeceği aşikar. Bu sertliğin de Montrö sözleşmesinin Karadeniz’e kıyısı olmayan 

ülkelerin savaş gemileri için esnetilmesi yönünde Ankara’ya gelecek ağır bir baskıya 

dönüşmesi büyük ihtimal. 

NATO PARLAMERTERLER TOPLANTISINDAKİ İŞARETLER 

Nitekim, NATO Parlamenterler Asamblesi’nin Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bu hafta 

başında gerçekleştiği toplantıda bu olası baskının ilk işaretleri de gelmeye başladı. 

Toplantıya Türk heyeti içinde katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in bu 

yöndeki gözlemleri önemli; 

Çakırözer’in dikkatini çektiği ilk unsur, NATO’ya üye olmak isteyen, ancak Türkiye’nin 

“veto edeceğini açıkladığı” İsveç ve Finlandiya’nın durumuyla ilgili; NATO 

Parlamenterler Asamblesi toplantısında, İsveç ve Finlandiya’ya hitaben, kimi zaman 
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bizzat NATO bürokratları tarafından yapılan “NATO’ya 31. Ve 32. Üye ülke olarak 

hoş geldiniz” konuşmaları ilginç. Tabi bunun üzerine bir de İsveç ve Finlandiya 

Parlamento Başkanlarının, üye olmadıkları bu asamblede konuşturulmaları durumu 

var. Sanki Türkiye veto kartını hiç açmamış gibi bir hava var NATO üyeleri arasında. 

Toplantıya "özel konuk” olarak bağlanan ve bir konuşma yapan Ukrayna Savunma 

Bakanı’nın, Odesa'da yüklenen kargo gemilerinin Karadeniz üzerinden yol alabilmesi 

için gerekirse uluslararası bir koalisyon gücü oluşturması önerisi şaşırtıcı değil. 

Ukraynalı bakanın ülkesini işgal eden Rusya’ya karşı cepheyi genişletmek çabası son 

derece normal. Ancak alarm verici olan, bu önerinin toplantı boyunca komisyonlarda, 

özellikle İngiliz yetkililer tarafından altı çizilerek tartışmaya açılmaya çalışılması. 

Bu tartışmaların yoğunlaşması, Ankara’ya “Montrö’yü esnet”, hatta “Montrö’den 

vazgeç, İngiliz, Amerikan, hatta Mısır savaş  gemilerini Boğazlar’dan Karadeniz’e 

sok” baskısı olarak gelebilir. 

Aman dikkat… 
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Kılıçdaroğlu ‘hodri meydan adayım’ 

deseydi ne olurdu 

Gözümü kulağımı dört açtım, Kılıçdaroğlu’ndan gelecek haberi bekliyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı 

olmayacak mı?” diye meydan okumasına vereceği cevabı merak ediyorum. 

Normalde Kemal Bey ya video çeker ya da şimdiye kadar çoktan AK Parti’nin 

kapısına dayanırdı. Ama derin bir sessizliğe gömüldü. CHP lideri uzun süre sessiz 

kalamaz. Erdoğan söyleyeceğini söyledi, şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Bakalım 

kaçacak mı yoksa ‘hodri meydan’ diye karşılık verecek mi? 

ÖZAL-DEMİREL RESTLEŞMESİ 

Geçmişte karşılıklı restleşmeler sonucu gidilen seçimler var. Referandumla eski 

siyasilerin yasağı kalkınca Özal, yerel seçimleri 4 ay önceye çekmek için ‘hodri 

meydan’ dedi. Demirel de, “Hodriye hodri” diye karşılık verince Anayasa değişikliği 

için referanduma gidildi. Özal birde Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesi için ‘hodri 

meydan’ demişti. Bakalım Erdoğan’ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu nasıl yanıt 

verecek? 

ERDOĞAN’DAN TARİHİ DESTEK 

Erdoğan’ın en nefret ettiği kişiler listesi yapsanız herhalde birinci 

sırada Kılıçdaroğlu yer alır. Ama Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığı 

testiyle Kılıçdaroğlu’na tarihi bir destek verdi. Peki neden? Siyaset başka bir şey. 

SAVUNMADAN TAARRUZA 

Bu arada AK Parti’nin siyaset tarzında birtakım değişiklikler görüyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasını izlerken bu kanaatim daha da pekişti. 

Bir süredir Kılıçdaroğlu’nun bir gece yarısı ortaya attığı iddialara cevap verilmeye 
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çalışılıyordu. Dünkü grup toplantısında gördük ki AK Parti savunmadan taarruza 

geçiyor. Siyaset şenlenecek demektir. 

‘KAÇACAK’ DEMEDİ 

Kılıçdaroğlu’nun CHP grubundaki konuşmasını izlediğim andan itibaren bir sorunun 

cevabını arıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

kaçacağını iddia etmişti. Ama kendi mahallesi tarafından dahi eleştirildi. CHP 

milletvekilleri bile sosyal medyadan destek vermediler. Yeminli Erdoğan düşmanları 

bile, “Adam darbe gecesi kaçmadı ki şimdi kaçsın” dedi. Erdoğan da, “15 Temmuz 

gecesi kimin kaçtığı ortada” diye Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırdı. “Son nefesimize 

kadar buradayız” diye konuştu. İmamoğlu yanlısı gazeteciler ise fırsat bu fırsat 

deyip Kılıçdaroğlu’nu hallaç pamuğu gibi attılar. 

GERİ ADIM ATTI 

Sonuç, Kılıçdaroğlu 1 hafta önce gece 22.00’de deyip randevu vererek açıkladığı 

‘kaçacak’ iddiasını ağzına almadı. Geri adım atmak zorunda kaldı. 

Çünkü kimseyi inandıramadı. Çünkü Erdoğan dünyaya kafa tutan bir 

lider. Erdoğan, cesaretinin zekatını verse 10 Kılıçdaroğlu yapar. 

FETÖ RAHATSIZ 

Bu kez de Amerika’da neden yurt yaptırıldığını, neden vakıf kurulduğunu sordu. 

TÜRGEV ve Ensar Vakfı tarafından Amerika’da TÜRKEN Vakfı’nın kurulmasından en 

çok FETÖ rahatsız. Çünkü bu vakıflar oradaki Türk öğrencilere burs imkânı sağlıyor, 

yurt yeri temin ediyor. Yapımı için paraların gönderildiği Manhattan’daki yurt bu 

amaçla yapılıyor. ABD’ye eğitime giden Türk öğrenciler FETÖ’nün tuzağına 

düşmesin diye. 

ABD’de yurt yapılmasından FETÖ rahatsız. Çünkü kendisi tek adresi olmak istiyor. 

Peki Kılıçdaroğlu neden rahatsız? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu soruyu 

sordu. “TÜRKEN Vakfı’nın Amerika’daki yurt binasının inşaatını diline dolayan bu 

kişinin, mesela FETÖ’nün oradaki okul görünümlü fitne yuvalarından, PKK’nın 

oradaki faaliyetlerinden şikâyetçi olduğunu hiç görmedik” dedi. 

FETÖ İLE EŞGÜDÜM 

İlginç, FETÖ neden rahatsızsa Kılıçdaroğlu da ondan rahatsız oluyor. FETÖ hangi 

kurumu hedef alıyorsa Kılıçdaroğlu da onu hedef alıyor. FETÖ ile Kılıçdaroğlu paralel 

bir siyaset yürütüyorlar. 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la ilgili ‘kaçacak’ iddiasını ilk olarak 19 Mart 2014 tarihinde 

FETÖ’nün kanalı STV’de iddia etmedi mi? 
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Firari FETÖ’cülerden Emre Uslu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı belgeleri 

5 yıl önce yazmıştık” diye tweet atmadı mı? 

GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA 

Kılıçdaroğlu’nu hafife alanın yanlış yapacağını savunurum. Deniz 

Baykal’dan Muharrem İnce’ye kadar kaç kişiyi diskalifiye etmiş, 6’lı masayı kurmayı 

başarmış bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hakkını teslim etti. “Cumhurbaşkanlığı 

seçimi için rakip gördüğü herkesi aynı masa etrafında toplayarak kendine tabi kıldı ya 

da ince manevralarla saf dışı bırakmaya başladı” dedi. İnce manevralarla saf dışı 

bırakılanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. 

‘HODRİYE HODRİ’ Mİ 

Benimse gözüm Kılıçdaroğlu’nun üzerinde. Erdoğan’a karşı meydan okumayı 

seven Kılıçdaroğlu bakalım bu kez kaçacak mı? Yoksa ‘hodriye hodri’ deyip karşı 

meydan okuma ile mi karşılık verecek. Cumhurbaşkanlığı yarışında 

hâlâ Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na tarihi destek verdiği görüşündeyim. Ya siz? 
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Esfender KORKMAZ 

Hükümet büyümenin üstüne 

yatmasın 

2 Haziran 2022 Perşembe 

2022 ilk çeyrekte GSYH, yüzde 7,3 oranında büyüdü. Anlaşılan odur ki bu büyüme, 

hükümeti iyice gevşetti. Siyasi iktidar her şeyin yolunda olduğunu açıklıyor. 

Hükümetin büyümenin üstüne yatarak, ekonomik istikrar programı yapmıyor olması 

yanlıştır. Hükümetin; büyüme yanında ücretlerin GSYH içindeki payının azaldığını ve 

cari açıkla büyümenin riskleri artırdığını görmesi gerekiyor. Kaldı ki büyüme 

Türkiye'nin risk pirimi olan CDS oranlarını da düşürmedi. 

Büyüme her şeyi çözmez, bir örnek vereyim; Mevcut kullanılan bir binayı yıkarsanız, 

bina kadar servetiniz azalır. Ama binanın yıkılması sırasında işçi ve makine çalışır. 

Faktör geliri oluşur ve katma değer oluşur ve büyüme artar. 

Hükümet bu tabloyu görmez ise ekonomik istikrar daha çok bozulacaktır. 

Bu risklerin başında; cari açık ve döviz ihtiyacı geliyor. Türkiye 2022 ilk çeyreğinde 

cari açık/GSYH oranı yüzde 10,1 oldu. Bu oran  AKP iktidarında oluşan en yüksek 

cari açık oranıdır. 

Doğrudan yabancı yatırım sermayesi girmediği için cari açık dış borçla finanse 

ediliyor. Türkiye'nin CDS oranı 714 puandır. Rusya'dan sonra beş yıllık tahvilleri 

uluslararası piyasalarda işlem gören ülkeler içinde ikinci sırada en riskli ülkedir. Bu 

demektir ki Türkiye, dış borçlarını hem çok pahalı, hem de zor çevirecektir. Bir 

yandan da ithalat nedeni ile sürekli döviz açığımız ve döviz talebimiz artıyor. Dahası 

Merkez Bankası'nın rezervleri de eksidedir ve destek vermiyor. 

Bu şartlarda, 2022 sonbaharında dış borçlarda temerrüt riski yüksek görünüyor. 

Hükümetin akıllı davranıp, istikrar programı açıklaması gerekiyor. Alınacak önlemler 

içinde, Türkiye'nin dış ticaret politikasının yeniden düzenlenmesi birinci derecede 

önemlidir. Bu kapsamda; 
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Birincisi; halen üretimde yüzde 40 dolayında yer tutan ithal girdi payını yüzde 15 ve 

altına düşürmek olmalıdır. Bunun için geçici bir  süre ithal ikamesi politikası 

uygulamak ve bu alandaki yatırımlara yüksek teşvik vermek gerekir. Buna rağmen 

güven sorunu bu yatırımları engelleyebilir.  

En kolayı, Çin ve Rusya ile olan dış ticaret açığını düşürmektir. 2021'de dış ticaret 

açığının yüzde 60'ını tek başın Çin'e karşı verdik. 

Rusya'dan doğal gazı pahalı alıyoruz. Alternatif araştırmak gerekir. Ama Çin'e karşı 

hiç yoktan dış ticaret açığı veriyoruz. 

 

2022 yılının ilk dört ayında dış ticaret açığımız 32,5 milyar dolar oldu. Bunun yüzde 

88,3'ü olan 28,7 milyar dolar açığı Rusya ve Çin'e karşı verdik. Ama AB ile ve ABD ile 

olan dış ticaretinden 6,8 milyar dolar fazla verdik. 

AKP'nin 20 yılında 2022 Nisan ayı dahil, toplam dış ticaret açığımız Türkiye'nin bir 

yıllık GSYH toplamı kadar; 864 milyar dolar oldu. Bu açığın yüzde 60'ını Çin'e karşı 

verdik. Üstelik Çin'den teknoloji ithal etmiyoruz. 

Günümüzde sömürü; işgallerle değil, ekonomik ilişkilerle oluyor. İdeolojik takıntısı 

olanlar halen Avrupa ve Amerika için emperyalist diyorlar. 

Türkiye, Rusya ve Çin'e mecbur değil. Buna rağmen neden önlem alınmıyor? Akla 

gelenler; 

* Rusya ve Çin, her ikisinde de demokrasi yok. Rusya'da oligarklar, Çin'de devlet 

memurları yurt dışı işlemlerinde pazarlık yapıyor ve faturaları şişiriyor. Her iki ülke de 

yolsuzlukta pazarlığa açık ülkedir. 

* Çin ithalat lobisinin gücü, Türkiye'nin önlem almasına engel oluyor. 
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02 Haziran 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Kılıçdaroğlu’nun yüreği o sorulara 
cevap vermeye yetecek mi? 
 

Rusya'nın Ukrayna'daki harekâtı neredeyse hedeflerine ulaşmış durumda. Rusya'nın 

ele geçirdiği bölgelerde hayatın normalleştiğine dair haberler geliyor. Uygulanan 

ambargoların ise Rusya'yı zayıflatmak yerine daha da güçlendirdiği görülüyor. 

 

RUS EKONOMİSİNİ YIKAMADILAR 

Bu kriz yüzünden Rusya'nın hem enerji hem de gıda açısından ne kadar önemli bir 

ülke olduğu ortaya çıktı. Nükleer bombadan daha tehlikeli olduğu söylenen dolar ile 

saldırıya uğrayan Rusya'nın rublesi, savaş öncesine göre daha da değerlenerek çıktı. 

Ancak Amerika başta olmak üzere İngiltere ve Almanya sanki savaşı uzatmak ister 

gibi davranışlarda bulunmaya devam ediyorlar. 

 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeyi 

planlıyor. Aynı zamanda Rus ordusunun, Ukrayna ordusunu ülkenin doğusunda 

sıkıştırıp yok etme aşamasına geldiği yönünde bilgiler var. Yani Batı cephesi ne 

kadar silah yollarsa yollasın bunları kullanacak asker bulmak zor olacak. 

 

AVRUPA'DA LİDER YOK 

Başta eski Amerika Dışişleri Bakanı Kissinger olmak üzere birçok kişi, Ukrayna'daki 

fiili durumu kabullenmenin barışa giden tek yol olduğunu söylüyor. Bu arada tüm 

dünyanın gözü, oluşan tahıl krizini gidermek için devreye giren Türkiye'de. Aslında 

koca Avrupa'dan çıkacak bir tane basiretli siyasetçi bu saçmalığı bitirebilir ama ne 

yazık ki yok. 

 

Zaten Avrupa halklarının ilgisi genellikle siyasetçilerde değil kraliyetlerde. Haziran 

ayının en büyük şovu Londra'da gerçekleşecek. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tahta 

çıkışının 70. yıldönümü (platin yıl) büyük gösterilerle kutlanacak. Törene binden fazla 

asker katılacak. 16 binden fazla sokak partisi yapılacak ve Buckingham Sarayı'nda 

ünlü sanatçıların katılacağı canlı konserler düzenlenecek. Kutlama, son 10 yıldır 

İngiltere'deki en büyük etkinlik olma özelliği taşıyor. 

 

Sadece sokak partilerine 12 milyon kişi katılacak. Kutlamalar için 15 milyon sterlin 

bütçe ayrılmış durumda. Umarım Avrupa şu an çok fazla ihtiyacı olan erdemi kraliyet 

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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ailesinde bulur. Ortada başka kimse yok. Düşünün ki Avrupa'nın en karizmatik siyasi 

lideri şu anda Emmanuel Macron. Şaka değil. 

 

KILIÇDAROĞLU'NA EN ZOR SORU 

Türk siyasetinde de durum hiç iç açıcı değil. Kafa bulandırmaktan başka hiçbir işlevi 

olmayan altılı masa, dış odakların sözcüsü haline gelmiş durumda. Bu çerçevede, AK 

Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel 

Başkanı Kılıçdaroğlu'na 10 tane soru sordu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na terör 

örgütlerine bakışını, sınırdışı operasyonları destekleyip desteklemediğini, NATO'ya 

ve Batılı elçilere bakışını sordu. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüreğinin yetip 

cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı da bu soruların içindeydi. Bir de ekleme 

yaptı: "Bu 10 soruyu cevaplarsa onu muhatap alırız." 

 

Bence en önemli soru, Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı meselesiyle ilgiliydi. 

Seçimlere bir yıl kaldı ama Kılıçdaroğlu hâlâ bir cesaret gösterip adaylığını 

açıklayamıyor. Altılı masadan mı çekiniyor yoksa parti içi muhalefetten mi? Belki her 

ikisi de. Altılı masa devrilirse sanırım bu aday tartışması yüzünden olacak. 

 

Biz de Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruların cevaplarını merakla bekliyoruz. 

Gelecek samimi cevaplar Türk siyasetine katkı sağlayacaktır. 

 


