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890,6 milyon liralık tarımsal destek 

ödemesi yapılacak 
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal 

destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına 

aktarmaya başlayacaklarını bildirdi. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 

paylaşımda tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. 

Bakan Kirişçi, paylaşımında, “890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme 

ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. 

Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadesine yer verdi. 

Desteklerden 429 bin 885 kişi yararlanacak 

Tarımsal destek ödemelerine ilişkin ayrıntıların da yer aldığı paylaşıma göre, fındık 

alan bazlı gelir desteği olarak 844 milyon 463 bin 164 lira, sertifikalı tohum üretim 

desteği olarak 40 milyon 311 bin 785 lira, küçük aile işletmesi desteği olarak 3 milyon 

899 bin 823 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği olarak da 1 milyon 967 bin 477 lira 

ödenecek. Bugünden itibaren ödenecek tarımsal desteklerden 429 bin 885 kişi 

yararlanacak. 

Paylaşımda, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesine ilişkin takvime de yer verilirken, 

kimlik numarasının son hanesi 0,2 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 

1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara bugün saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak. 

Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olanlara 8 Nisan saat 18.00'den 

sonra, kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara da 15 

Nisan'da aynı saatten sonra destekleme ödemeleri yatırılacak. 
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Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 

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

2022 yılı Mart ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5,5 katı 

açtığını bildirdi. 

 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2022 yılı Mart 

ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklarını değerlendirdi. Bayraktar, söz konusu 

ayda üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5,5 katı açtığını bildirdi. 

Mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 456,81 oranla en fazla 

elmada olduğunu belirten Bayraktar, 3 üründe fiyat farkının yüzde 300’ün, 7 üründe 

ise yüzde 200’ün üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. 

Bayraktar, elmadaki fiyat farkını limonun yüzde 365,82, marulun yüzde 321,26, 

maydanozun 303,13, yeşil mercimeğin yüzde 251,62, salatalığın yüzde 248,89, kuru 

fasulyenin yüzde 230,35, kırmızı mercimeğin yüzde 223,57, kuru incirin yüzde 

223,01, karnabaharın yüzde 212,22 ve kuru üzümün yüzde 207,64 ile takip ettiğini 

söyledi. 

Elmanın 5,6 kat, limonun 4,7 kat, marulun 4,2 kat, maydanozun 4 kat, yeşil mercimek 

ve salatalık 3,5 kat, kuru fasulyenin 3,3 kat, kırmızı mercimek ve kuru incirin 3,2 kat, 

karnabahar ve kuru üzümün ise 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığını söyleyen 

Bayratar, “Üreticide 2 lira olan elma 11 lira 14 kuruşa, 1 lira 70 kuruş olan limon 7 lira 

92 kuruşa, 2 lira 90 kuruş olan marul 12 lira 22 kuruşa, 1 lira 14 kuruş olan maydanoz 
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4 lira 59 kuruşa, 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 28 lira 76 kuruşa, 4 lira 75 kuruş 

olan salatalık 16 lira 57 kuruşa satıldı.” dedi. 

Markette, 40 ürünün 34’ünde fiyat arttı 

Mart ayında markette 40 ürünün 34’ünde fiyat artışının, 6’sında fiyat azalışının 

görüldüğünü söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti: “Mart ayında markette en fazla 

artan ürün yüzde 157,55 ile kuru soğanda oldu. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 

74,58 ile karnabahar, yüzde 62,59 ile kuru kayısı, yüzde 50,43 ile patlıcan, yüzde 

49,61 ile domates, yüzde 49,55 ile sivri biber, yüzde 43,55 ile elma, yüzde 42,07 ile 

yeşil soğan takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 18,93 ile pırasa 

oldu. Pırasadaki fiyat düşüşünü yüzde 6,85 ile Antep fıstığı, yüzde 5,12 ile salatalık, 

yüzde 2,02 ile maydanoz, yüzde 1,88 ile nohut, yüzde 1,05 ile havuç izledi." 

"Keyfî uygulamalar mutlaka engellenmeli" 

Mart ayında üreticide 32 ürününün 16’sında fiyat artışı olurken, 6’sında fiyatların 

düştüğünü belirten Bayraktar, üretici fiyatlarında elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı 

mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, sütte fiyat 

değişimi olmadığını söyledi. 

Üreticide fiyatı en çok düşen ürünün yüzde 24,44 ile limon olduğunu açıklayan 

Bayraktar, şunları söyledi: “Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 20,55 ile marul, yüzde 

17,03 ile salatalık, yüzde 11,65 ile maydanoz, yüzde 8,13 ile pırasa ve yüzde 1,47 ile 

Antep fıstığı izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 352,94 ile kuru soğanda 

görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 87,67 ile patates, yüzde 87,32 ile 

domates, yüzde 81,48 ile sivri biber, yüzde 62,86 ile kabak, yüzde 61,80 ile 

karnabahar takip etti. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün, markette ve üreticide 

kuru soğan olurken, markette fiyatı en fazla düşen ürün pırasa, üreticide fiyatı en 

fazla düşen ürün limon oldu. Mart ayında üreticide birçok ürünün fiyatları artmadı. 

Hatta 10 üründe fiyat değişikliği bile yaşanmadı. 32 ürünün 6’sında ise fiyat düştü. 

Buna rağmen marketlerde neredeyse her üründe fiyat artışı yaşandı. 

Vatandaşlarımızın hayat pahalılığından daha fazla olumsuz etkilenmemeleri için, fiyat 

artışlarına çeki düzen verilmesi amacıyla, marketler ilgili kamu kurumları tarafından 

sürekli uyarılmalı ve fiyat etiketlerindeki keyfî uygulamaları mutlaka engellenmelidir.” 

“Paramız olsa da gıda bulamayacağız” 

Dünyanın büyük bir gıda krizinin eşiğinde olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Kendine 

yetemeyen ülkeler bu krizi atlatamayacak. Paramız olsa bile gıda bulamayacağımız 

bir döneme giriyoruz. İthalatla ülkeyi doyurma imkanı kalmadı. Acilen tarımda üretim 

seferberliği ilan edilmeli. Tarımsal üretimi artırmak için doğru bir strateji izleyerek 

üreticiye gerekli destekler verilmeli, yeterince üretmesi sağlanmalı. Türkiye sadece 

kendi insanının değil, ülkemize gelen milyonlarca mültecinin ve turistin de gıda 

ihtiyacını karşılamak zorunda.” şeklinde konuştu. 
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“Üretici maliyetleri düşürülmeden raflara ucuzluk gelmez” 

Üretici fiyat artışlarının mazot gübre elektrik tohum ilaç ve yem fiyatlarındaki anormal 

artışlardan kaynaklandığını söyleyen Bayraktar, “Üretici maliyetleri düşürülmeden 

raflara ucuzluk gelmez. Üründeki fiyat artışlarına rağmen üretici zor durumda. Çünkü 

girdi fiyat endeksi ile tarımsal üretici fiyat endeksleri arasında, üretici aleyhine giderek 

artan büyük fark var. Üretici maliyet baskısından bunaldı. Maliyetlerini fiyatlara 

yansıtamıyor. Üreticiye verilecek destek, aynı zamanda tüketiciye verilecek destektir. 

Tüketicilerin, üretici maliyetleri düşürülmeden ucuz gıdaya erişme imkanı kalmadı. 

Üreticimizi destekleyerek, moralini yüksek tutalım. Üretimden kopmasın. Ürün ithal 

etmek zorlaştı. Üretici ithal etmek ise imkansız. Üreticimizin kıymetini bilelim.” 

ifadelerini kullandı. 
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Zincir marketlere şimdi de 'kartel 

suçlaması' 

 
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere yönelik ikinci bir soruşturma 

yürüttüklerini, ilkinden daha büyük çapta olan bu soruşturmada kartel ve yeniden fiyat 

belirleme iddialarının araştırıldığını açıkladı. Küle, ayrıca üç büyük şirketin uzlaşma 

taleplerini de reddettiklerini belirtti. 

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere yönelik yürütülen 

soruşturmalarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Başkan Küle, ikinci bir 

soruşturma başlattıklarını ve bunun çok daha geniş çaplı olduğunu belirtti. Küle, 

soruşturmada kartel ve yeniden fiyat belirleme iddialarının olduğunu söylerken üç 

büyük şirketin uzlaşma talebini reddettiklerini de "Meclisimizin yasa gerekçesi çok 

açık; o yasanın ruhuna uygun başvuru yapmadılar, biz de ‘uzlaşma talebinizi 

reddediyoruz’ dedik" sözleriyle açıkladı. 

'SORUŞTURMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ BİR REKABET SAVUNCULUĞU' 

Dünya'ya konuşan Küle'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: 

"Aslında pandeminin başlarında 2020 Ocak ayı gibi fiyatlardaki hareketliliği gördük ve 

zincir market incelemelerine başladık ama inceleme uzun sürdü çünkü kabul 

edersiniz ki müthiş bir büyüklük, çok veri var. Biz sadece 5 büyük zincir marketle 

başlamamıştık. Burada belirteyim, bizde karşı incelemeler de başladı. Henüz gizliliği 

https://www.karar.com/guncel-haberler/rekabet-kurulu-harekete-gecti-zincir-marketlere-ikinci-sorusturma-1657722
https://www.karar.com/guncel-haberler/rekabet-kurulu-harekete-gecti-zincir-marketlere-ikinci-sorusturma-1657722
https://www.dunya.com/ekonomi/rekabet-kurumu-baskani-kule-sorusturma-derinlesti-zincir-marketlerde-iddialar-agir-haberi-653849
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olan bir incelemede delillere ulaştık, o deliller bizi başka sektöre götürdü, daha büyük 

bir tablo ortaya çıktı. 

Perakende sektöründe birinci soruşturmamız, -gerekçeli kararını da açıkladık- bence 

çok önemli bir rekabet savunuculuğu. Daha önce biz kartellerde firmaların birbiriyle 

ilişkisine bakıyorduk şimdi gördük ki; doğrudan birbirleriyle ilişki kurmadan, bir aracı 

vasıtasıyla iletişim kurabiliyor. Düşünün bu fiyat geçişlerini, promosyon türlerini, 

zamanlarını, kampanya zamanlarını, indirim zamanlarını birbirleriyle iletişim olmadan, 

münferiden yapsalar, inanın tüketiciye çok büyük faydası olur. 

'ÜÇ BÜYÜK ŞİRKETİ REDDETİK' 

Devam eden ikinci soruşturma birinci soruşturmadan daha önemli, Nisanda raporu 

bitecek. Orada 15 büyük tedarikçi, çok büyük şirketler var. Hatta üç büyük şirket 

uzlaşma için geldiler ama uzlaşmalarını kabul etmedik. Meclisimizin yasa gerekçesi 

çok açık; O yasanın ruhuna uygun başvuru yapmadılar, biz de ‘uzlaşma talebinizi 

reddediyoruz’ dedik. İkinci süren soruşturma çok daha kapsamlı, orada hem yeniden 

satış fiyatlarını belirleme ihlali, hem de kartel iddiaları var. Tabii bunlar soruşturma 

heyetinin yaptığı raporlama ve iddiadır." 
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TL mevduatın payı 8.73 puan arttı 
Geçen yılın sonunda devreye giren ve geçen ay ilk dönüşlerin yaşandığı 

KKM ile TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 8.73 puan arttı ve 

yüzde 41 seviyesini aştı. Yabancı para mevduatın payı ise yüzde 58,3’e 

geldi. 

 
Şebnem TURHAN 

Döviz talebini azaltmak ve kurdaki yükselişi kontrol altına alabilmek için devreye 

sokular kur korumalı TL mevduat ürününün ardından toplam mevduat içinde TL 

mevduatın payı dibi gördüğü 17 Aralık 2021 haftasından 25 Mart 2022 haftasına 

kadar 8.73 puan arttı. TL mevduatın payı yüzde 32,93 seviyesinden 41,66’ya 

yükselirken, yabancı para mevduatın payı da 17 Aralık haftasındaki yüzde 67,06 

seviyesinden yüzde 58,33’e indi. 

Geçen yıl kasım ve aralık aylarında döviz kurlarında görülen hızlı yükseliş ve aralık 

sonunda kurun 18 lirayı aşmasının ardından devreye alınan kur korumalı TL mevduat 

hesabı ile Rusya-Ukrayna savaşına kadar kurlarda bir stabilizasyon yaşanması 

sağlanmıştı. Uzun bir süre dolar/TL 13.50-13.65 lira bandında hareket etmiş her ne 

kadar resmi açıklama yapılmasa da Merkez Bankası ve kamudan da döviz 

satışlarıyla kurun bu seviyelerde kalmasının sağlandığı analistlerin raporlarında yer 

almıştı. Savaşın başlaması ve Amerikan Merkez Bankası Fed’in beklenen faiz artışı 

hamlesinin gelmesiyle beraber ise dolar/TL 14.85 lirayı aşmış yine 15 liranın 

aşılmaması için Merkez Bankası ve kamunun döviz sattığını analistler hesaplamıştı. 

Rusya-Ukrayna görüşmelerinin İstanbul’da yapılması ve diyalog yönündeki 

açıklamalarla dolar/TL 14.70 liranın altında haftayı tamamladı. 
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Merkez Bankası verilerine göre bankalararası piyasa dahil toplam mevduat 25 Mart 

itibariyle 6 trilyon 223 milyar 536.5 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduatın 2 trilyon 

593 milyar 68 milyon lirası Türk Lirası mevduattan, 3 trilyon 630 milyar 468.3 milyon 

lirası da yabancı para mevduatın TL karşılığından oluştu. 

TL mevduat 17 Aralık 2021'de 1 trilyon 953 milyar 75 milyon lira ile son dönemin en 

düşük seviyesine inerken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 

32,93'e indi.TL mevduatın payı KKM öncesinde tarihi en düşük seviyesini gördü. 

Yabancı para mevduatın TL karşılığı da kurdaki hızlı yükselişin de etkisiyle 4 trilyon 

22 milyar 882 milyon lira ile rekor kırdı. Yabancı para mevduatın toplam mevduat 

içindeki payı da yüzde 67,06'ya çıktı. 

YP mevduat yeniden yükselişte 

KKM’nin devreye girmesi ve kurlarda bir stabilizasyon sağlanmasıyla TL mevduatın 

payı her hafta artış eğilimine girdi. Şirketlerin de son çeyrek kur farkı gelirlerinin döviz 

mevduatından KKM'ye dönmesiyle kurumlar vergisi muafiyeti sağlanması da artışın 

ivmelenmesini sağladı ve 2.6 trilyon liraya doğru yükseldi. Yabancı para mevduatları 

da tersi bir hareketle 4 trilyon liradan hem de TL'nin değer kazanmasının da etkisiyle 

3.3 trilyon liraya kadar inse de mart başından itibaren yeniden yönünü yukarıya 

çevirdi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu haftalık verilerine göre de 25 Mart 

itibariyle kur korumalı TL mevduatının büyüklüğünü 610 milyar 427 milyon liraya 

yükseldi. Her ne kadar yükseliş devam etse de haftalık artışlar tek hanelere geldi. 

Oysa şirketlerin vergi avantajının süresinin biteceği 25 Şubat ve önceki haftada 

yüzde 30’un üzerinde haftalık KKM artışı yaşanmıştı. 

Öte yandan son üç haftadır Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre döviz 

mevduatı yeniden artış trendine girdi. Özellikle şirketlerin üç haftadır yaptıkları yüklü 

alımlarla döviz mevduatında artış süyüro. Verilere göre şirketlerin döviz mevduatı 25 

Mart haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 548 milyon dolar arttı. 
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TL ve döviz mevduat faizinde artış 

Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 25 

Mart haftasında bir önceki haftaya göre 19 baz puan artışla yüzde 15,60’ye çıktı. 

Ancak bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre KKM’de yeni anlaşmalarda 

bankalar yüzde 17 faiz oranı uyguluyor. Bankalarda dolar mevduat faizi 8 baz puan 

artışla yüzde 0,94 ve Euro mevduat faizi 9 baz puan artışla yüzde 0,42’e çıktı. TL 

bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 21 baz puan 

artışla yüzde 20,90’a çıktı. Ticari kredi faizi son iki haftadır yükselişte. TL bazlı konut 

kredi faizleri 14 baz puan azalışla yüzde 18,13’e inerken; taşıt kredi faizleri 121 baz 

puan azalışla yüzde 25,06’ya ve ihtiyaç kredi faizleri 66 baz puan azalışla yüzde 

28,54’e geriledi. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 17 baz puan artışla 

yüzde 4,26, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 107 baz puan artışla yüzde 4,69 

oldu. 

S&P'de dolarlaşmaya dikkat çekti 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye not değerlendirmesinde 

de Türkiye ekonomisindeki dolarlaşmaya dikkat çekilerek yabancı para yerleşik 

mevduatının 2017 sonunda yüzde 39 iken, 2021 sonunda yüzde 55'e ulaştığı 

kaydedildi. Açıklamada kıymetli madenler de dahil edilirse bu oranın yaklaşık yüzde 

60'a çıktığı dile getirilerek “Bu arada, devlet borcunun para birimi kompozisyonu da 

yabancı para lehine değişiyor ve yabancı para borcu 2017 sonunda yüzde 40'ın 

altındayken 2021 sonunda yüzde 66'ya yükseldi” denildi. 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/04/04/grf-Ub6S.jpg
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Piyasa 200 milyar TL'lik yeni KGF 

paketi bekliyor 
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, yüksek emtia fiyatları ile enerji ve 

akaryakıt maliyetlerinin şirket işletme sermayelerini olumsuz etkilediğini 

söyledi. Asmalı, son açıklanan 60 milyar TL’lik KGF’nin yetersiz 

olduğunu belirterek, “Piyasanın beklentisi en az 200 milyar TL’lik yeni 

KGF paketi açılması” dedi. 

 
Merve YİĞİTCAN 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası İş Forumu (IBF) ile 

birlikte Ticaret Bakanlığı himayesinde 10-12 Haziran tarihlerinde 2’nci Türk-Arap İş 

Zirvesi’ni düzenleyecek. Zirvenin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında 

konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Küreselde emtia fiyatlarındaki artışın ve arz-talep 

dengesizliğinin bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini kaydeden Asmalı, 

küresel ölçekte bir enfl asyon olduğunu, Türkiye’nin de bundan etkilendiğini ve 

önümüzdeki hafta açıklanacak enfl asyon oranının yüzde 60’ın üzerinde olacağını 

aktardı. Yüksek emtia fiyatları, enerji ve akaryakıt maliyetlerinin şirketlerinin işletme 

sermayelerine olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Asmalı, son açıklanan 60 milyar 

TL’lik KGF’nin olumlu ancak yetersiz olduğuna işaret etti. Asmalı, “Edindiğimiz bilgiye 

göre, 60 milyar TL’lik paketin 45 milyar TL’si kullandırılmış. Bu KGF miktarının yeterli 

olmadığını düşünüyoruz. Piyasanın beklentisi bu paket bittiğinde miktarın 

yükseltilmesi gerekiyor. Paket bittiğinde yeni bir paket açılacağını düşünüyoruz. KGF 
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paketi en az 200 milyar TL civarında olmalı. Çünkü 2018 yılında açıklanan KGF 

paketi 200 milyar TL civarındaydı” ifadelerini kullandı. 

Karadeniz gazı alternatif olacak 

Konut ve sanayiye gelen doğalgaz zammı ile ilgili olarak konuşan Asmalı, doğalgazı 

devletin ciddi anlamda sübvanse ettiğini, ancak küreselde tırmanan doğalgaz fiyatları 

nedeniyle içeride de aşırı yüksek zamların gerçekleştiğini kaydetti. Devletin elektrik 

ve doğalgazdaki sübvansiyonunun 800 milyar TL’yi aştığını kaydeden Asmalı, 

gelecek yıl seçimlerden önce devreye girmesi beklenen Karadeniz gazının Türkiye 

için alternatif bir enerji potansiyeli oluşturacağına, Türkiye’nin dış ticaret açığının 

azalmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi. 

Türk markaları Rusya için teşvik ediyoruz 

Rusya-Ukrayna savaşının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini 

söyleyen Asmalı, savaş nedeniyle pazardan çıkan Batılı markaların olduğunun 

hatırlatılması üzerine, “Orada şu an açık olan bir pazar var. Rus halkının ihtiyaçları da 

devam ediyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçların Türk müteşebbisler tarafından 

karşılanabileceğine inanıyoruz. Türk markaların Rusya’da yer almasını bu MÜSİAD 

olarak biz de teşvik ediyoruz” diye konuştu. 

Orta Doğu’nun sanayicilerini buluşturacağız 

Zirve ile ilgili de konuşan Asmalı, 1600 sanayici, girişimci ve yatırımcıyı bir araya 

getirecek zirvenin yenilikçi yatırım projeksiyonlarıyla Türkiye’nin geleceğine çok 

önemli bir katma değer sağlayacağını belirterek, “Orta Doğu’nun sanayi temsilcilerini 

Gaziantep’te buluşturacağız” dedi. Türkiye sadece jeopolitik konumuyla değil, salgın 

dönemi boyunca tedarik zincirlerini aksatmadan ilerleyen lojistik altyapısıyla da hem 

yakın coğrafyasında hem de uzak menzillerde güvenilir bir lojistik kavşak olduğunu 

tüm dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Asmalı, “Bu güvenden yola çıkarak Türk-Arap 

İş Zirvesi’ni İstanbul’dan Gaziantep’e taşıyarak ihracat vizyonumuzda bölgesel 

dinamiklerle şekillenen yeni bir düzene imza atacağız” şeklinde konuştu. 

Türk ve Arap iş dünyası arasındaki ticaret potansiyelinin çok altında 

Gaziantep’te gerçekleştirilecek zirvenin tanıtım toplantısında konuşan IBF Başkanı 

Erol Yarar, zirveye 800 Türk 800 de Arap olmak üzere toplam 1600 iş insanın 

katılacağını söylerken, zirveyi Türk – Arap iş dünyasının Davos’u haline getirmeyi 

amaçladıklarını ifade etti. Zirvede 1 milyar doların üzerinde kamu-özel yatırım 

projelerinin de tanıtılacağını aktaran Yarar, 3 gün sürecek zirve boyunca en az 3 

milyar dolarlık iş birliği gerçekleştirilmesinin hedefl endiğini kaydetti. Türk ve Arap 

coğrafyası arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin çok altında kaldığını dile getiren 

Yarar, “Gidilecek çok yol var. 22 Arap ülkesi açısından bakıldığında 100 milyar dolar 

gibi karşılıklı bir işlem hacmimiz olabilir. Ancak bunun yüzde 11’i seviyesindeyiz. 

Gidecek daha çok yol var. Bu nedenle zirvemiz kritik bir önem taşıyor" ifadelerini 

kullandı. 
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ENAG mart ayı enflasyon 

rakamlarını açıkladı 

 
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. 

ENAG'a göre, Mart'ta enflasyon yüzde 11.93 olurken yıllık enflasyon yüzde 142.63 

oldu. 

Son zamanlarda her ay hesapladığı enflasyon oranlarıyla dikkat çeken Enflasyon 

Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı mart ayı 

enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı. 

ÜÇ HANELİ ENFLASYON 

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. 

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti. 

ENAG şubst ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 123.80 oranında olduğunu 

duyurmuştu. 

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIK KALEMİNDE 

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge 

olarak alındığında en fazla aylık düşüş eksi yüzde 1,41 ile Lokanta ve Oteller en fazla 

yükseliş ise yüzde 78,44 ile sağlık kaleminde gerçekleşmiştir. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin 

aşına, ekmeğine, geçimine göz 

dikenlere acımayacağız 
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı 

Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, illetin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere 

acımayacaklarını dile getirdi. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden 

canlı bağlantıyla katıldığı Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde konuştu.  

Erdoğan, tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar pek çok alanda gelişmeye 

devam eden Malatya'yı hedeflerine uygun altyapıya kavuşturmak için yatırımları 

kesintisiz sürdürdüklerini aktararak, ramazanın ilk gününün bereketiyle açılışını 

yapacakları Malatya Çevre Yolu'nun da bu yatırımlardan biri olduğunu dile getirdi. 

Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça merkezle bağlantılı 

istikametlerdeki trafik yoğunluğunun da arttığına işaret eden Erdoğan, şu bilgileri 

paylaştı: 

"İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu Projesi'yle işte bu 

güzergahtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz. Bağlantı yoluyla 

birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 

5 alt geçit, 3 demir yolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından 
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başlayıp, Pütürge kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 

26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla, şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak 

vakitten yılda 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca 

karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 

128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık 

harcamayla tamamlanmıştır." 

Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek, her 

alanda Türkiye'ye sağladıkları katma değeri artıracağına inandığını vurgulayan 

Erdoğan, çevre yolunun şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, projenin 

yapımında emeği geçen bakanlığı, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden 

işçisine herkesi tebrik etti. 

"Bu muhataralı süreçten ülkemizi, adaletin, huzurun, refahın sembolü olarak 

çıkarmak için çalışıyoruz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve 

gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice 

krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti: 

"Bu muhataralı süreçten ülkemizi adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü 

olarak çıkarmak ve hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eser ve 

hizmet siyasetimizle vatan topraklarının her karışında hem geçmişin ihmallerini telafi 

ettik hem de yeni ve daha büyük atılımlar için gereken altyapıyı kurduk. Şu anda, 

özellikle ekranda gördüğüm bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatya'mıza 

değil tüm Türkiye'ye bir hediye ve bu ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz." 

Ülkedeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak, 

vatandaşların tamamına hizmet veren eserler inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, 

"Üstelik bunları içeride ve dışarıda önümüze çıkartılan pek çok olumsuzluğa rağmen 

başardık. Bilindiği gibi bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, 

siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete 

geçirmekten terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli-açık 

ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. 

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi 

sağ salim bugünlere getirdik." diye konuştu. 

Ülke olarak hala aşılması gereken sıkıntılar olduğunu belirten Erdoğan, şöyle 

konuştu: 

"Bir süredir ekonomimiz, döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın 

sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak 

üzere, küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, bizi de etkilemektedir. Bir de 

buna ülkemiz içindeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde, 

vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem 
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fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş 

kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz." 

Vatandaşları küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğalgaz fiyatlarından 

korumak için geçen yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaptıklarını ifade eden Erdoğan, 

şunları söyledi: 

"Bu yıl da hanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmının 

yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerjide vatandaşlarımıza yıl sonuna 

kadar, geçen yılın iki katına varan bir destek sağlamış olacağız. Gıda maddelerinin 

fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar 

konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere 

acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük 

kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş 

fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna özellikle göz dikenler, aslında en büyük 

zararı kendilerine vermektedir." 

"Etiketlere yansımaları en kısa sürede görmeye başlayacağız" 

Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve kurumların bu çerçevede denetimden mevzuat 

hazırlığına kadar her konuda yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

"İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. 

Baharın gelmesiyle işimizin daha da kolaylaşacağını umuyorum. Tarım, turizm ve 

inşaat sektörlerindeki hareketlenme, istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye bu 

yaz itibarıyla hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını artırmış hem de içeride 

hayat pahalılığıyla mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak yatırım, istihdam, üretim, 

ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. 

Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayici ise fabrikasına, tüccarsa 

pazarına, çiftçiliği ile toprağına, esnafsa tezgahına, çalışansa işine, öğrenci ise 

dersine, memursa vazifesine daha sıkı sarılmasını istiyorum. Rabb'imiz bize 'İnsanın 

ancak çalıştığının karşılığı vardır.' buyuruyor. Hep birlikte daha çok çalışacağız. 

Ülkemize daha güçlü şekilde sahip çıkacağız. Birbirimize daha çok güveneceğiz ve 

Allah'ın izniyle 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız." 

Malatya'dan da bu kritik dönemde farkını, liderliğini, gayretini, vefasını en üst 

seviyede göstermesini beklediğini dile getiren Erdoğan, "Bugüne kadar bizi hiç yalnız 

bırakmayan Malatya’nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olmayı 

sürdüreceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu. 

Emeği geçenlere teşekkür etti 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yapmakta oldukları Malatya çevre yolunun şehre, 

bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek "Bu eserin ortaya çıkmasında emeği 
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geçen başta Bakan'ım ve tüm mesai arkadaşlarıyla yüklenici firmaların hepsini tekrar 

tebrik ediyorum." dedi. 

Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 

Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'm Malatya'dan saygılarımızı, selamlarımızı 

iletiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu anda 

kurdele sizde, makaslar elinizde bugünün anısına, bugünün hatırasına makaslar 

sizde kalacak ve kurdeleyi bu şekilde keseceğiz." diye konuştu. 
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Torba kanun teklifi Meclis’te 

TBMM Genel Kurulu gündemine bu hafta “vergi ve ekonomi paketini 

içeren torba kanun teklifi” gelecek. Teklife göre, muhtarlara net asgari 

ücret tutarının altında ödenek verilmeyecek. 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama çalışmalarını sürdürüyor. Milletvekilleri 

bu hafta TBMM Genel Kurulunda vergi ve ekonomi paketini içeren kanun teklifini 

yasalaştırmak için mesai yapacak. Teklif, muhtarların ödeneklerinden yabancılara 

konut veya iş yeri teslimlerindeki istisnaya kadar birçok düzenlemeyi içeriyor. Teklife 

göre, muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmeyecek. Taşıma 

yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı getirilecek. 

HEKİMLERDE VERGİLENDİRME DEĞİŞİYOR 

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için Kurumlar Vergisi oranı yüzde 

25’e çıkarılacak. Yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde KDV’den istisna 

tutulmak için 1 yıllık elde tutma şartı, 3 yıla çıkarılacak. Bir veya birden fazla özel 

sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimler, 

serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı 

hükümlerine göre vergilendirilecek. 

HAZİNE’YE AİT TARIM ARAZİLERİ 10 YILA KADAR KİRALANABİLECEK 

Hazine’ye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019’dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal 

amaçla kullanan ve kullanmaya devam edenlere, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı 

üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Kanun teklifine göre, mahalli 

idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/04/03/torba-kanun-teklifi-mecliste-1-1649010159.jpg
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hariç 2022 ile 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen 

gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek. Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan 

tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait sözleşmeleri 

faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek. Bu arada TBMM’de 

siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak. 

BAŞVURU SÜRESİ 31 ARALIK’A KADAR UZATILIYOR 

Düzenlemeyle, Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, 

satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Yapı kayıt 

belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin 

başvuru süresi ile 2/B alanlarındaki taşınmazlar ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin 

satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 

Aralık 2022’ye kadar uzatılacak. 
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Sayıştay milyonlarca liralık kamu 

zararını ortaya çıkardı 

TBMM adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, 575 yargılamaya 

esas dosya için kamu zararı tespit etti. Sayıştay, 410 milyon 706 bin 87 

TL, 2 milyon 177 bin 745 dolar ve 16 milyon 918 bin 141 Avro için tazmin 

kararı verdi. Mali rapor ve tabloları etkileyen hata sayısı ise 5 bin 525 

oldu. 

 

Mustafa Çakır 

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00 

 

Bütçe hakkının kullanılmasına yönelik olarak TBMM adına kamu ve kuruluşlarının 

denetimini yapan, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme 

bağlayan Sayıştay, geçen yıl milyonlarca liralık kamu zararı saptadı. 

Yargılama sonucunda bu zararın tazmin edilmesi istendi. Bunun dışında ayrıca mali 

rapor ve tabloları etkileyen mevzuata aykırı binlerce bulgu da tespit edildi.   

RAPORA YANSIDI 

Sayıştay’ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda, yargılama faaliyetleri hakkında da bilgi 

verildi. 2021 yılında yargılama dairelerine 575 yargılamaya esas rapor ve ek rapor 

ulaştığına işaret edilerek şöyle denildi: “Bunların 231’i önceki yıllardan devreden, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber-kaynagi/mustafa-cakir/418
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344’ü ise 2021 yılında gelen raporlardır. Bu raporlardan 413’ünün yargılaması 

tamamlanmış ve ilam düzenlenmiştir. Yargılanan raporlarda kamu zararı olarak ileri 

sürülen tutarlardan, 410 milyon 706 bin 87 TL ile 2 milyon 177 bin 745 dolar ve 16 

milyon 918 bin 141 Avro kamu zararı için tazmin kararı, 750 milyon 805 bin 84 TL ve 

614 bin 683 Avro için hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna karar 

verilmiş olup 134 milyon 784 bin 36 TL ile 190 bin dolar ve 84 bin 840 Avro ise sorgu 

üzerine yargılama öncesinde tahsil edilmiştir.” 

11 DOSYA SAVCILIKTA 

Raporda ayrıca Türk Ceza Yasası’na göre, suç oluşturan fiillere ilişkin olarak gereği 

yapılmak üzere 11 konunun ilgili kamu idarelerine ve/veya cumhuriyet savcılıklarına 

gönderilmesine karar verildiği belirtildi. Yargılama dairelerince verilen hükümler 

aleyhine Temyiz Kurulu’na 2021 yılında yapılan başvuru sayıları da 

paylaşıldı. Raporda şöyle denildi: “Temyiz Kurulu’na 2 bin 526’sı önceki yıllardan 

devreden, 2 bin 383’ü de 2021 yılında gelen olmak üzere toplam 4 bin 909 dosyadan 

2 bin 107’sinin yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiş, 2 bin 802’si ise derdesttir. 

Temyiz Kurulu’nca temyizen inceleme sonucunda 781 karar verildi. 781 kararın, 441’i 

tasdik ve düzelterek tasdik kararı, 201’i bozma ve kaldırma kararı, 78’i karar 

düzeltmesi ile kaldırma/bozma ve karar düzeltmesine mahal olmadığına ilişkin karar, 

61’i ise diğer kararlardır. Başsavcılık tarafından 2021 yılında dairelerden gelen 160 

rapor ve 180 ek rapor için görüş yazılmış, 2 bin 510 temyiz karşılaması 

gerçekleştirilmiştir.”  

DENETİMDE TOPLAM 5 BİN 525 HATA 

Raporda düzenlilik denetimine ilişkin bulgu sayılarına da yer verildi. Buna göre 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 718 mali rapor ve tabloları 

etkileyen hata tespit edildi. Mevzuata uygunluğa ilişkin hata sayısı ise 818 

oldu. Toplam 1536 hata bulundu. Sosyal güvenlik kurumları ve diğer idarelerde 

277’si mali rapor ve tabloları etkileyen hata, 446’sı mevzuata uygunluğa ilişkin hata 

olmak üzere toplam 723 bulgu kayda geçti. Mahalli idarelerde ise mali rapor ve 

tabloları etkileyen hata sayısı 1259, mevzuata uygunluğa ilişkin hata sayısı da 2 bin 7 

oldu. Toplam 3 bin 266 bulgu tespit edildi. Tüm kurumların toplamına bakıldığında ise 

mali rapor ve tabloları etkileyen hata sayısı 2 bin 254, mevzuata uygunluğa ilişkin 

hata sayısı da 3 bin 271, toplamda ise 5 bin 525 oldu.  
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Peskov: Türkiye çıkarlarına göre 

hareket ediyor 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşıyla 

ilgili konumuna ilişkin, “Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve 

gerektiği yerde açıkça ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebiliyor” ifadelerini kullandı. 

 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda 

Rusya’ya uygulanan ambargoların ardından Putin’in imzaladığı kararname 

doğrultusunda Rusya’ya dost olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkelere Rus 

gazının satışının ruble ile yapılması kararının gerekçelerini aktardı. 

 

Peskov, “Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım 

yükü şu anda Rusya’ya düşüyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere başka ülkelerde 

bulunan döviz rezervlerimize el konuldu. Gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararı 

Rusya’nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındı” 

ifadelerini kullandı. Kendilerine karşı alınan bu kararların batılıların para birimi euro 

ve dolara ait güveni sarstığına işaret eden Peskov, “Bu süreç durdurulamayacak 

artarak devam edecek” dedi. 

“Sözleşmelerde belirtilen aynı birimlerle euro olarak ödeme yapacaklar” 

Aldıkları kararın ardından batılı ülkelerin gaz ödemelerini ne şekilde yapabileceğini 

tarif eden Peskov, “Aslında sözleşmelerde belirtilen aynı birimlerle euro olarak ödeme 

yapacaklar. Bununla birlikte nihai ödeme euro karşılığında Rus rublesi satın alınarak, 

satıcı Gazprom’a ruble olarak aktarılacak. Bu şimdilik bir sistem prototipidir. Fakat 

gelecekte yeni ürün gruplarına da yayılacağından ve dış ticaret ilişkilerimizde giderek 

daha fazla yer kaplayacağından şüphem yok” dedi. 
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“Rusya, Avrupa’dan daha büyük” 

Batılı ülkeler tarafından Putin’e karşı alınan yaptırımlar ile ilgili konuşan Peskov, 

birkaç yıl önce böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağını söyleyerek, “O 

zamanlar devlet başkanlarına yaptırım uygulanabileceğini hiç kimse hayal bile 

edemezdi. Böyle bir şey olamaz. Bu mantığın sınırlarını aşıyor. Devlet Başkanımıza 

da yaptırım uygulamaları, her türlü saçmalığı yapabileceklerini gösteriyor” dedi. 

 

Yine batılı ülkelerin kendisine ve çocuklarına yönelik yaptırım kararlarına özellikle 

çocuklarının çok şaşırdığını ifade eden Peskov, “Dürüst olmak gerekirse şaşırdım. 

Özellikle çocuklar için şaşırdım. Çocuklar benden daha çok şaşırdı. Ancak ülkemize 

karşı atılan dostane olmayan adımların en iyi teyidiydi” ifadelerini kullandı. 

 

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarından gelecekte vazgeçeceğini söyleyen 

Peskov, “Rusya için tam anlamıyla izolasyon modern dünyada ve teknolojik olarak 

imkansız. Dünya, Avrupa’dan daha büyük. Rusya ise Avrupa’dan daha büyük. Ama 

er ya da geç diyalog kurmamız gerekecek” ifadelerini kulandı. 

“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” 

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için her zamankinden 

farklı ve samimi açıklamalarda bulunan Peskov, Erdoğan’ın tavırları ve siyasi 

duruşunu överek, “Elbette herkes ABD’lilerin korkunç baskısı altında. Tüm ülkeler 

egemen konumlarını net bir şekilde belirleyecek gücü bulamıyor. Örneğin bu açıdan 

diğer ülkeler Türkiye gibi değil. Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var elbette, fakat bununla 

birlikte Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça ‘evet’ ya da 

‘hayır’ diyebiliyor. Bu açıdan elbette modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az 

insan var” dedi. 

 

Peskov, muhtemel Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Putin görüşmesine 

değinerek, “Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından ortaya konulan yoğun çabalar 

sonucunda somut bir belgenin imzalanması aşamasına geleceğimizi ve bunun 

durumun normalleşmesi için önemli bir adım olacağını umuyorum” dedi. 
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Konutta gerçek satış ilk el satıştır 

 
Alaattin AKTAŞ  

04 Nisan 2022 Pazartesi 

 

✔Konut piyasasının seyrine ilişkin temel gösterge ilk el satışlar. İkinci eldeki 

satışların pek de önemi yok. İşte ilk el satışların toplamdaki payı bu yıl ilk iki 

ayda yüzde 30'la en düşük düzeye indi. 

Şimdiye kadar hiç "İkinci el piyasada şu kadar otomobil satıldı, piyasa çok canlı 

ya da durgun" gibi bir değerlendirme duydunuz veya okudunuz mu? Hayır değil mi... 

Çünkü ikinci eldeki satışların bir önemi yoktur ki... Önemli olan ve izlenen, ekonomik 

olarak bir anlam ifade eden ilk el satıştır. 

Aynı durum konut için de geçerlidir. İlk ve ikinci eldeki toplam satış sayısına bakarak 

piyasanın canlı mı, durgun mu olduğunu söylemek ne kadar anlamlıdır ki? 

Aslında ikinci eldeki işlemlere satış demek bile çok doğru sayılmaz, bu aslında bir tür 

devirdir. Ama tanımı o kadar önemli değil, satış diyelim; bu durum ekonomi için çok 

da anlam ifade etmez. 

Tasarruf sahibi konuta hücum ettiyse... 

Son dönemde şu tür yorumları da çok sık duyuyoruz: 

"Tasarruf sahibi konuta hücum etti ve bu yüzden konut fiyatları tırmandı." 

İkinci elde bu kadar konut satılmışsa ve bir alıcı varsa herhalde bir de satıcı vardır. 

Ne yani bir kesim konut alarak tasarrufunu değerlendiriyorsa karşıdaki satıcı ne 

yapmış oluyor? O da kar realizasyonuna mı gidiyor? Buna ne ad vereceğiz? 

Yoksa bu satış yoğunluğu ekonomi sıkıntı çeken bazı kesimlerin nakde dönme 

çabasının bir sonucu olarak mı görmemiz gerekiyor? 

Sahi ikinci eldeki bu satışları nasıl yorumlamalıyız? Alan tasarrufunu değerlendirmek 

için alıyorsa, satanın amacı ne? 
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ÖNEMLİ OLAN İLK SATIŞ 

Konut üretimini hızlandıracak, sektörü canlandıracak olan ilk el konut satışıdır. Yıllar 

önce bitmiş ve birkaç kez el değiştirmiş konutun yeniden el değiştirmesi, yani ikinci el 

satış ekonomik anlamda çok şey ifade etmez. 

O yüzden asıl izlenmesi ve önemsenmesi gereken ilk el satışlardır. 

İşte ilk el satışlar, bu yıl iki ayda her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre 

artmışsa da ikinci eldeki devirlerle kıyaslandığında gerileme eğilimi içinde. 

İlk ve ikinci eldeki satış toplamına göre kıyaslandığında ilk elin payı bu yıl ocak-şubat 

toplamında şimdiye kadarki en düşük düzeye indi. 

İki ayda toplam 186 bin konutun satışı gerçekleşirken toplamda ilk el konutların payı 

yüzde 30'da kaldı. İkinci eldeki devirlerin payı ise yüzde 70'i buldu. 

İLK EL KONUTA YAKLAŞMAK ZOR 

Ekonominin geneline yayılan fiyat artışlarından hiç kuşkusuz inşaat maliyetleri de 

payını aldı; hem de fazlasıyla. 

TÜİK verilerine göre inşaat maliyetlerinde son bir yılda kaydedilen artış ocak ayı 

itibarıyla tam yüzde 79.91 düzeyinde. 

Bu maliyet artışı kaçınılmaz olarak konut fiyatlarına yansıdı. Bu yüzden de yeni 

konutların ikinci ellere göre zaten yüksek olan fiyatı daha da tırmandı ve sonuçta ilk el 

konut fiyatları rekor düzeylere çıktı. 

Bir yandan yeni konut fiyatlarının çok ama çok artması, diğer yandan genel geçim 

zorluğu bu konutların toplam satışlar içindeki payının daha da gerilemesine yol 

açacak. Görüntü bu... 
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TÜİK KONUT SATIŞINDA O VERİYİ NİYE KALDIRDI? 

 TÜİK konut satışlarına ilişkin açıklamalarında 2021 sonuna kadar önemli bir detaya 

yer verirdi: 

"İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında ipotekli ve diğer konut satış sayıları." 

Böylece örneğin ilk el satışların ne kadarının ipotek tesis edilerek, ne kadarının peşin 

ödemeyle alındığını izlemek mümkündü. Aynı ayrıntıyı ikinci el satışlar içinde izleme 

şansımız vardı. 

Nedendir bilinmez bu detay bu yıldan itibaren yapılan açıklamalardan çıkarıldı. Artık 

ipotekli ve diğer satışlar ya da ilk el ve ikinci el satışlar biliniyor ama bunların detayını 

görmek mümkün değil. 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/04/03/t-aGRQ.jpg
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EKO İklim Zirvesi, değişen siyasi 

iklimi de gösterdi  

 
Maruf Buzcugil  

04 Nisan 2022 Pazartesi 

 

Siyasi kavgaların, gerginliğin, iktidar mücadelesinin, bürokratik açmazların, tartışılan 

ekonomik kararların ilk adresi olarak anılan Ankara’da, siyasi ranta mesafeli, yönetim 

sorumluluğuna ve muhalif görüşlere ise saygılı, farklılıkları sindiren, çok taraflı, sivil 

toplumu ve gençleri kucaklayan yeni bir yaklaşım özenle geliştirilmeye çalışılıyor. Bu 

yaklaşımın yeşertilmesinde dünya görüşlerindeki ve ekonomiye bakışlarındaki 

farklılıklarını bildiğimiz iş dünyası önderlerinin payı büyük. Ankara Ticaret Odası 

(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başta olmak üzere, ASO, ATB 

başkanları, OSB’ler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sanat çevreleri, Ankara 

Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde bu yaklaşımın paydaşları. 

EKO İklim Zirvesi ve Fuarı 

Ankara’da yıllardır siyasi içeriği ağır basan, yeni siyasi tartışmalar başlatan açılış 

konuşmalarının içeriği çok önemli ve değerli toplantıları nasıl gölgelediğini yüzlerce 

kez gördük. Ancak bu kez öyle olamadı. 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da 

yapılan EKO İklim Zirvesi ve Fuarı, geliştirilmeye çalışılan yaklaşımın Ankara’dan 

Türkiye’ye ve evrene güçlü mesajlar verebilecek olgunluğa ulaştığını gösterdi. 

Açılışından, bitimine kadar iklim değişikliği ve çevre sorunları uluslararası düzeyde 

çok sayıda paralel oturumda 150 dolayında konuşmacı tarafından tartışıldı. İki yılı 

aşan süredir salgın kısıtlarından bunalan Ankaralıların yoğun ilgisi dikkati çekti. 

Aralarında eski devlet başkanlarının, üst düzey diplomatların bulunduğu nitellikli 

uluslararası katılım yanında zirveye damga vuran gençler oldu. Gençlerin etkin, 

yoğun, çevre sorunlarına sahip çıkan katılımını hayranlıkla izledik. Zirvede 

sergilenen, atıkların geri dönüştürülmesiyle kazanılmış malzemeler kullanılarak 

üretilmiş sanat eserlerine gençler büyük ilgi gösterdi. 

İhracatçıların beklediği mesaj Paris’ten geldi 

EKO İklim Zirvesi etkili mesajların uzaktan da verilebileceğini gösterdi. Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara’daki zirveye Paris’ten video 

konferans yöntemiyle katıldı ve ihracatçılarımızın beklediği haberi oradan verdi. 
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Bakanı Murat Kurum, “Kamu, özel sektör ve akademisyenlerimizden müteşekkil İklim-

Finansman Çalışma Grubu'nu 2022 yılının ilk yarısı bitmeden kuracağız. İklim-Finans 

Çalışma Grubumuz, sektörlerimizin ihtiyaç duyacağı finansman ve teşviklere ilişkin 

kriterleri belirleyecek ve özel bir rehber hazırlayacak” dedi. 

Bakan Kurum, dijital dönüşüm, net sıfır ekonomi ve iklim finansmanı konularının 

görüşüleceği OECD Çevre Bakanları Toplantısı nedeniyle Paris’te bulunuyordu. 

Mansur Yavaş etkisi 

Ankara Kent Konseyi aracılığıyla kentin ticaret ve sanayi kuruluşlarıyla, sivil toplum 

örgütleriyle uyumlu çalışmaya gayret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mansur Yavaş’ın tutumu da “tek derdi Ankara” olanların siyaset üstü yaklaşımını 

destekliyor. EKO İklim Zirvesi açılış konuşmacılarından Mansur Yavaş’ın salonun 

kapısında belirdiği andan itibaren yoğun bir tezahürat ve ilgiyle karşılandığını önemli 

bir not olarak aktarmadan geçmeyelim. 

KKM ile zaman satın aldık 

Geçen yılsonunda yaşadığımız kur şokunun ardından uygulamaya konulan Kur 

Korumalı Mevduat (KKM) sistemi üzerindeki tartışmalar sürüyor. Kurların belli bir 

seviyede tutulması ve döviz talebinin kontrol edilmesinde etkili oldu. Ancak 

dolarizasyonu da kısmen besleyen bu uygulamanın Hazine’ye maliyetinin ne 

olduğunu, katlanılan maliyetin neye rağmen gerçekleştiğini öğrenemedik. 

KKM ile ilgili önemli değerlendirme ASO Başkanı Nurettin Özdebir’den 

geldi. Özdebir, “KKM yöntemiyle bir nevi zaman satın alındığını” belirtirken, bunun 

ne kadar sürdürülebileceğinin bilinmesinin de önemli olduğunu 

vurguluyor. Özdebir,  EKO İklim Zirvesinde yaptığımız sohbette şu değerlendirmeleri 

yaptı: 

“Kurun Aralık ayında 18 seviyesinin üzerine çıkması ve kurdaki yüksek volatilite 

nedeniyle ilave bir tedbir gerekiyordu ve nihayetinde finansal enstrüman 

olarak KKM devreye alındı. Yüksek döviz talebinin olduğu bu dönemde bu baskının 

azaltılmasında önemli bir katkı sağladı. KKM’de en önemli sorun ne kadar devam 

edeceğidir. Mevcut konjonktürde kurların belirli bir seviyede kalmasına katkı 

sağlarken diğer taraftan kur seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ilave maliyetler 

ortaya çıkaracağı unutulmamalıdır. Kur korumalı mevduat sistemiyle şimdilik zaman 

satın aldık, lakin bunun ne kadar sürdürülebileceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.” 

KKM sistemi ile ilgili düzenli veri akışı sağlanmaması da belirsizlik yönündeki 

tartışmaları besliyor. 

İktidarda asgari ücret artışı savrulması  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel olarak ücret artışlarıyla ilgili “değerlendiriyoruz” 

şeklindeki sözü üzerine, kulislerde “asgari ücrette yeni bir düzeltme mi planlanıyor” 

sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hemen ardından DÜNYA’ya mülakat 

veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e bu soruyu 



04.04.2022 

30 

 

sorduğumuzda “Asgari ücret Aralık’ta belirlenir. Meclis gündeme getirip 

değiştirmezse, yasal durum Aralık ayını gösteriyor” yanıtını almıştık. 

Geçen hafta ise AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin 

Akbaşoğlu’nun “Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere 

maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele 

alınacak” sözleri dikkatlerin yeni bir asgari ücret artışına çevrilmesine neden oldu. 

Son noktayı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu: “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.” 

Resmi tüketici enflasyonunun yüzde 60’ları zorladığı, süt üreticileri başta olmak üzere 

bir çok sektörden “eşel mobil” sisteme geçilmesi (fiyatların belli periyotta 

güncellenmesi) önerileri gelirken, dar ve sabit gelirlilere asgari ücret artışını gündeme 

almak için 9 ay sonrasına tarih vermek, iktidarı epey zorlayacak gibi görünüyor. 

  

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ak-parti
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/memur
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Abdulkadir Selvi 

HDP milletvekili siyasi ilticaya 

hazırlanıyor 

4 Nisan 2022 

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in PKK kampında “Koçero” kod adlı 

terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından da dokunulmazlığı kaldırılmıştı. 

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığını 

yazmıştım. Semra Güzel’in 0536... no’lu cep telefonundan ise GSM hattından 

otomatik olarak “Aradığınız numaraya ulaşılamıyor” yanıtı alınıyor. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, “Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 

Mart’ta yakalama kararı çıkardı. Ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama ve 

taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda 

nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurtiçinde mi 

yoksa yurtdışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan 

yurtdışına bir çıkış da gözükmüyor” demişti. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel’in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı 

tahmin ediliyor. 

ŞİMDİ NEREDE 

Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu 

tartışma konusu oldu. Almanya’da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak 

bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı. 

Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK 

kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu 

aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor. 

Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da milletvekilliği sıfatı devam eden Semra 

Güzel’in, kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye 

çalıştığı söyleniyor. 

DEP’LİLERİN YOLUNDA 

90’lı yıllarda da haklarında dava açılan DEP’lilerden Yaşar Kaya, Zübeyir Aydar, 

Remzi Kartal gibi isimler yurtdışına kaçarak bazı Avrupa ülkelerinden siyasi iltica 

talebinde bulunmuşlardı. DEP’lilerin bir kısmı halen siyasi iltica talebi kabul edilen 

ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor, az bir kısmı ise Türkiye’ye dönüş yaptı. 

 

Semra Güzel’in de aynı yolu kullanarak Avrupa ülkelerine siyasi iltica başvurusunda 

bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. 

AKŞENER İLE İMAMOĞLU ANLAŞTI 

 

MERAL Akşener’in, Yavuz Ağıralioğlu’nu genel başkan yardımcılığı, Koray Aydın’ı 
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ise teşkilat başkanlığı görevinden alması partiyi Kılıçdaroğlu’na hazırlıyor 

yorumlarına neden olmuştu. 

Ama işin doğrusu İYİ Parti’deki operasyonun tam olarak ne anlama geldiği 

netleşmedi. Çünkü operasyon sadece tek bir mesaj içermiyor. Mesaj içinde mesaj 

var. O nedenle tek tek bakmayı hak ediyor. 

AKŞENER’İN LİDERLİK HAMLESİ 

1- Meral Akşener, partinin parlayan yıldızlarından olan Yavuz Ağıralioğlu’nu genel 

başkan yardımcılığından alarak, İYİ Parti’nin kuruluşundan bu yana teşkilat başkanı 

olan Koray Aydın’ı bu görevden alarak liderliğini gösterdi. 

2- Meral Akşener, partide son söz sahibi olup gerektiğinde masaya yumruğunu 

vurmamakla eleştiriliyordu. Özellikle partiyi birlikte kurdukları Koray Aydın’a karşı 

hamle yapmaması nedeniyle partide çift başlılığa neden olmakla 

suçlanıyordu. Akşener bu hamlesiyle İYİ Parti’de tek ses olduğunu gösterdi. 

ÜLKÜCÜLER TASFİYE EDİLİYOR 

3- Meral Akşener, partinin ülkücü-milliyetçi kanadını oluşturan ama ayrı ayrı hareket 

eden Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’a yönelik operasyonu aynı anda yapınca, 

İYİ Parti’de ülkücüler tasfiye ediliyor yorumlarına neden oldu. 

HDP’YE HAZIRLIK 

4- HDP’lilerle sert tartışmalara giren Yavuz Ağıralioğlu genel başkan 

yardımcılığından alınırken, HDP’ye ve LGBT’ye yönelik sıcak mesajları ile ön plana 

çıkan, Bahadır Erdem’in genel başkan yardımcılığı görevine getirilmesi, İYİ Parti’nin 

2023 seçimlerinde HDP ile yapılacak olan örtülü işbirliğine hazırlanması olarak 

yorumlandı. 

KILIÇDAROĞLU’NA JEST 

5- Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’nun, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu 

Diyarbakır’dan geçer” sözüne sert tepki göstermişti. Koray 

Aydın ise Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı 

çıkmış, “Kazanamayacak adayı kabul etmiyoruz” demişti. 

Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’a yönelik operasyon, o nedenle Kılıçdaroğlu’na 

yönelik bir jest olarak değerlendirildi. 

KILIÇDAROĞLU ARAMADI 

6- Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i arayarak, Ağıralioğlu’nun görevden alınmasını 

istediği yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor ama Akşener’in, Ağıralioğlu’nu 
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görevden almasının en önemli nedenlerinden birinin Kılıçdaroğlu’na yönelik çıkışı 

olduğu doğrulanıyor. 

ÇATLAK SES 

7- Akşener’in, Millet İttifakı’nın kritik kararlar alacağı 2023 seçimlerine giderken 

partide çatlak ses istemediği söyleniyor. 

8- Akşener’in bu jesti Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığını 

destekleyeceği şeklinde yorumlandı. Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu’nun 

arasına kara kedi girdiği yönündeki haberler de bunu destekledi. 

İMAMOĞLU İLE BARIŞTI 

9- Ancak iki ismin üzerinde etkisi olan “hatırlı dost”un devreye girdiği 

ve Akşener ile İmamoğlu’nun arasındaki kırgınlığı giderdiği söyleniyor. Akşener’in, 

bir dönemler “İkinci Fatih”e benzettiği Ekrem İmamoğlu’na desteğinin devam ettiği 

söyleniyor. 

10- İmamoğlu ve Akşener arasında ilişkilerin düzelmesi Kılıçdaroğlu cephesini 

telaşlandırdı. Çünkü kulislerde Akşener, Kılıçdaroğlu’na rağmen İmamoğlu’nun 

adaylığına desteğini sürdürülüyor yorumları yapılıyor. 

YAVUZ AĞIRALİOĞLU NE YAPACAK? 

 

11- Genel başkan yardımcılığından alındıktan sonra süreci izlemekle yetinen Yavuz 

Ağıralioğlu’nun ne yapacağı merak konusu oldu. Ağıralioğlu’nun, Akşener’le 

görüşmeden karar vermeyeceği söyleniyor. Çarşamba günü İYİ Parti’nin grup 

toplantısı var. Akşener, bu hafta içinde Ağıralioğlu ile görüşmediği takdirde, bu onu 

tamamen gözden çıkardığı yorumlarına neden olacak. 

KRİTİK KARAR 

12- Yavuz Ağıralioğlu daha önce grup başkanvekilliğinden alınarak genel başkan 

yardımcılığına çekilmişti. Ağıralioğlu kendisini pasifleştirmeye yönelik ilk adım olan 

bu operasyon karşısında sessiz kalmıştı. Bu kez pasif kalırsa 2023 seçimlerinde 

milletvekili adaylığı da tehlikeye girecek. Ancak yanlış bir yerden çıkış yaparsa bu kez 

siyasi hayatı etkilenecek. Yavuz Ağıralioğlu açısından kritik bir hafta.  
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İbrahim Kahveci 

Pazar bitmiş... 

Havalimanı açılışı için gittiği Tokat’ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 

“Biliyorsunuz ülkemizde birileri her ağızlarını açtıklarında Türkiye’de tarımın 

öldüğünü, bittiğini, çiftçilerin perişan olduğunu söylüyor. Çiftçilerimize geçtiğimiz 20 

yılda bugünün rakamlarıyla yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu yıl için 

25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini de ilavelerle 29 milyar 

liraya yükselttik. Böylece bu yıl buğday, arpa, çay, yulaf ve tritikale üreticilerine 

mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteğiyle dekar başına 116 lira ödemiş 

olacağız. Geçtiğimiz yıl tarımsal ihracatımız bir yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 

artışla 25 milyar dolara dış ticaret fazlamız ise yüzde otuz bir artışla 7,2 iki milyar 

dolara çıktı. Sizlerin gayretli çalışmaları sayesinde sebze ve meyve üretiminde 

Avrupa’da ne durumdayız biliyor musunuz? Birinci sıradayız. Son 20 yılda 

oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde gıda tedarikinde sorun yaşamayan, kendine 

yeterlilik oranı yüzde 140 olan bir ülke konumuna geldik.” 

*** 

Bunları ben söylemiyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. 

Peki, ya pazar ne söylüyor? 

İstanbul Hal fiyatlarından verelim durumu... Biber 8-10 liradan 18-20 liraya çıkmış. 

Domates 3-5 liradan 20-25 liraya artmış. Kuru soğan ise 1-1,5 liradan 6-7 liraya 

yükselmiş. 

Ekte tabloda ürünlerin artışlarını görüyorsunuz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’da 1. sıradayız dediği sebze fiyatlarından başlıca 

ürünler yer alıyor. Fiyatlar geçen yılın aynı gününe göre 2-2,5 kat artış göstermiş. 

Veya şöyle izah edelim; Türkiye’de enflasyon yüzde 60 civarı artmış ama sebze 

fiyatları yüzde 250 civarı bir artış yaşamıştır. 



04.04.2022 

36 

 

*** 

1 kıvırcık 2-3 liradan 12-13 liraya nasıl çıkar ki? 

İyi ama daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milletin aşına, ekmeğine, geçimine 

göz dikenlere acımayacağız” dedi. 

Kim bunlar? 

Kim bir kıvırcığın fiyatını 10 kat artırdı? Kim tarlada para etmediği için hasat bile 

edilmeyen kuru soğanı 

6-7 liraya yükseltti? 

Kim bunlar? 

*** 

Cevap vereyim mi? İHRACATÇILAR 

Evet, evet ihracatçılar yüzünden üretimde 1. sırada olduğumuz bu sebze fiyatlarını 

yüzde 250-300 zamlı alıyoruz. 

Bunun böyle olacağını da defalarca yazmış ve söylemiş birisiyim. Zaten böyle 

olmasını da bizzat HÜKÛMET istiyor. 

TL değer kaybedecek, mallarımız ucuzlayacak ve ihracatımız artacak... Parola 

buydu. 

Şu anda da tam da bu oluyor. 

Satın aldığımız ürünlerin fiyatı arttı ama sattığımız ürünlerin fiyatı öyle artamadı. İşte 

bu noktada biz de elimizde avucumuzda ne varsa satmak durumunda kaldık. 

Kendi ihtiyacımız olan domatesi de satıyoruz, kıvırcığı da satıyoruz. Çünkü artık 1 

avro 16 liradan fazla. 

Eskiden kıvırcığı 1 TL’ye biz alırken, şimdi Avrupalı o kıvırcığı bizden 1 avroya alıyor. 

Bizim ürünlerimiz bize pahalı ama Avrupalı’ya çok ucuz. Çünkü onların parası 

değerli... 

O nedenle pazarlarımız çöktü, fiyatlarımız uçtu. 

Maaşlara yüzde 30-50 zam yapılırken; ürünlere yüzde 300-500 zamlar geliyor. 
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Yeni modelimiz bu... Sabredin hele biraz daha... Daha çekeceğiniz acılar ileride 

çünkü. 

Sabredin sabredin... Evladınızı da bu yokluğa sabrederek mahkum edin... Sabredin! 
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04 Nisan 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Ukrayna’ya rahat yok 
 

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik tadını kaçırmış vaziyette. Rusya Ukrayna'nın 

yerleşim merkezlerinde terör yaratıyor, tahrip ediyor ve çıkış yolu göstermiyor. Son 

gelen haberlere göre Kiev'deki kuşatma azalırken diğer kentler bombalanmaya 

devam ediyor. Bütün barış çabalarına rağmen durum bu. 

 

Fransa'da karışık 

Avrupa'daki tek problemli ülke tabi ki Ukrayna değil. Şu anda Fransa'da kıyasıya bir 

başkanlık seçimi var. Mevcut başkan Macron rakiplerini adeta yok sayıyor ve 

Fransa'yı Avrupa'dan kopartmak istiyor. İşin kötüsü Macron'un rakipleri bu konuda 

daha da aşırılar. Yani Fransa'dan enteresan bir sonuç çıkacak. 

 

Kaşıkçı cinayetinin geleceği 

Uluslararası arenada bizi yakından ilgilendiren iki olay var. Bunlardan bir tanesi 

Türkiye'de Suudiler tarafından katledilen gazetecinin davasının ne olacağı konusu. 

İkincisi de bir Arap ülkesine sığınmış olan Türk sabıkalının durumunun bilinmezliği. 

Bu iki konu Türk kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edecek. Bakalım Türkiye'de 

işlenen cinayetin hesabını Suudi Araplar sorabilecekler mi ve o sabıkalı Türkiye'ye 

iade edilecek mi? 

 

2023 seçimlerine giderken 

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci başkanlık döneminin ve yeni seçim 

kampanyasının ipuçlarını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğine ve yaptığı 

işlere baktığınız zaman onun rakipsiz olduğunu kolayca söyleyebilirsiniz. Ama 

tabii ki bu mümkün değil. Dünyada rakipsiz kimse yok. Bakalım 2023 seçimlerinde 

siyasi yelpaze nasıl şekillenecek. 

 

Kovid için tetikte olalım 

Bu arada Covid salgını bizim topraklar dahil bir çok ülkeden uzaklaştı ama 

Singapur'da yeni tırmanışlar var deniliyor. Bunu da izlememiz gerekmekte. Yeni bir 

salgın senaryosuna karşı gözlerimiz açık olmak zorunda. Kısacası dünya ilgi çekici 

bir tablo sunuyor. Biz de bu tabloyu izleyerek görevimizi yapacağız. 
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