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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
07 Kasım 2022 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221107-6.htm
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Küresel gıda fiyatları yatay seyretti 
FAO Gıda Fiyat Endeksi Ekim ayında neredeyse değişmedi. Dünya tahıl 

fiyatlarındaki artış neredeyse diğer gıda ürünlerinin düşük fiyatlarını 

dengeledi. 

 
FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ekim 2022'de aylık bazda neredeyse değişmedi. Hububat 

hariç tüm kapsanan emtia gruplarının fiyat endeksleri aylık düşüşle ortalama 135.9 

puan oldu. Endeks aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2 arttı. 

Tahıl Fiyat Endeksi'ndeki yükselişe karşın, bitkisel yağlar, süt ürünleri, et ve şeker 

endekslerinde düşüş yaşandı. 

FAO Hububat Fiyat Endeksi Ekim'de aylık bazda yüzde 3 yükselirken, yıllık bazda 

yüzde 11.1 arttı. 

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Ekim ayında aylık yüzde 1,6 düşüşle 150,1 puan olurken, 

bir önceki yılın seviyesinin yaklaşık yüzde 20 altında kaldı. 

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Ekim'de yüzde 1,7 düştü, yıllık yüzde 15.4 arttı. 

FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 1,4 düşüşle Ekim ayında ortalama 118,4 puan oldu. 

Endeks bir yıl önceki değerinin yüzde 5,8 üzerinde kaldı. 

FAO Şeker Fiyat Endeksi, aylık yüzde 0,6 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

8,5düştü. 
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513,4 milyon liralık tarımsal destek 

ödemesi yapılacak 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 513 milyon 491 bin liralık tarımsal 

destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını 

bildirdi. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme 

ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Bakan Kirişci, paylaşımında, "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme 

ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." 

ifadesini kullandı. 

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı. Bu 

kapsamda, 459 milyon 300 bin 761 liralık TMO alım prim desteği, 34 milyon 470 bin 

799 liralık bireysel sulama hibe desteği, 16 milyon 630 bin 300 liralık kırsal kalkınma 

yatırımları desteği, 2 milyon 596 bin 140 liralık sertifikalı tohum üretim desteği ve 493 

bin liralık uzman eller proje desteği verilecek. 

  

https://www.dunya.com/sektorler/tarim
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Tarımsal üretim değişen iklime göre 

şekillenmeli 

İklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde ciddi sorunlar yaşandığını 

ifade eden Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin değişen iklime göre 

yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.  

 

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

üretimi ve kışlık ekimleri etkileyen kuraklık hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. 

İtalya ve İspanya’da görülen aşırı kuraklığın bu ülkelerin tarımsal üretimini önemli 

ölçüde etkilediğine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’deki çiftçilerin de değişen iklime 

uyum sağlamakta zorluk çektiğini söyledi. Bayraktar, yağışların mevsim normallerine 

göre yetersiz kaldığını, olması beklenen yağışların tarımsal üretim için beklenen 

aylarda gerçekleşmediğini, kış aylarında bazı yıllar kar yağışı görülmezken bazı 

yıllarda normalin üzerinde gerçekleştiğini, sonbaharda gelmeyen yağışların yaz 

aylarında sel ve su baskınları ulaştıracak düzeye ulaştığını kaydetti ve “Artık tarımsal 

üretimimizi değişen iklime göre yeniden şekillendirmemiz gerekiyor” dedi. 

Türkiye genelinde yağışların normale göre azaldığını söyleyen Bayraktar, 2022-2022 

yılı tarımsal üretim ve pazarlama döneminin ekim ayında başladığını, kuruda 

yetiştirilen ürünler için önemli bir faktör olan ekim ayı yağışlarının yetersiz kaldığını, 

bu durumun da kuraklık riskini artırdığını ifade etti. Bayraktar, Türkiye’de değişen 

iklimin yeni özelliklerini sonbahar yağışlarının yetersizliği ve sıcaklıkların normalin 

üzerinde seyretmesi olarak tarifledi. 

https://static.daktilo.com/sites/1165/uploads/2022/11/06/tarimsal-uretim-1667740793.jpg
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YAĞIŞLAR TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 38 AZALDI 

Bayraktar şu ifadeleri kullandı: 

“2019 yılından bu yana eylül, ekim ve kasım ayları yağışları normallerin altında 

gerçekleşiyor. 2022 Eylül ayı raporlarında da durum değişmedi. Eylül ayı yağışlarında 

mevsim normallerine göre yüzde 23 azalma görüldü. Yine sıcaklık verilerine 

bakıldığında 2022 yılı eylül ayı son 52 yılın en sıcak 7. Eylül ayı olarak gerçekleşti. 

Normalin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar yağış alan toprağı daha hızlı kurutuyor. 

Ekim ayı yağışları oldukça yetersizken hava sıcaklıkları da çoğu ilde mevsim 

normallerinin üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl ekimde metrekareye 30,3 kilogram 

yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 30,8 kilogram oldu. Yağışlar, 

Türkiye genelinde normaline göre yüzde 38 azalırken, Akdeniz hariç tüm bölgelerde 

normalinin altında yağış kaydedildi.” 

ÜRETİCİLER EKİMİ ERTELEDİ 

Toplam 60 ilde hububat ve diğer kışlık ekimler için yeterli yağışın gerçekleşmediğine 

dikkat çeken Bayraktar, “Birçok üreticimiz ekimlerini erteledi. Ekim yapabilmek için 

yağış bekliyor. Çiftçilerimiz çoğu ilde toprak tava gelmeden kuruya ekimini yaptı. 

Sulama imkânı olan ise sulama yaptı. Daha fazla beklemek istemeyen üreticilerimiz 

de yağış olmasa dahi, ‘tohum ambarda duracağına toprakta dursun’ diyerek 

bugünlerde ekimini yapıyor. Hububat ekiminin yapıldığı tarım alanlarında önümüzdeki 

günlerde beklenen yağışın gerçekleşmemesi durumunda tohumlarda çürüme riski 

oluşacaktır” dedi. 

Marmara Bölgesinde eylül ayı sonunda ekimi yapılan kanolanın yetersiz yağışlar 

nedeniyle çıkış yapamadığını, kanola üreticisinin ise tarlasını bozmak zorunda 

kaldığını ifade eden Bayraktar, şöyle kasım ve aralıkta yağış olmaması durumunda 

hububatta önemli verim kayıpları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. 

Bayraktar tarımsal üretim alanında yaşanabilecek sorunlara dair önerilerini şöyle 

sıraladı: 

“Üreticilerimizin değişen iklime uyumlu üretim yapabilmesi ve gelir elde edebilmesi 

için değişen iklim koşullarına karşı üreticilerimiz desteklenmelidir. Kuraklık verim 

sigortasında devlet desteği devam etmeli ve prim miktarları artırılmamalıdır. 

Çiftçimizin kuraklık verim sigortasına olan talebini artırmak için hasar tespitleri 

hassasiyetle yapılmalıdır. Çiftçimiz kuraklık afetiyle karşılaştığında aldığı tazminat, 

zararını karşılamalıdır. Bölge bazında kuraklığa ve soğuğa dayanıklı tohum çeşitleri 

daha fazla geliştirilmelidir. Hastalıklara dayanıklı çeşitlerin de kullanım alanları 

yaygınlaştırılmalıdır. Basınçlı sulama imkânlarının artırılması sağlanmalı ve sulama 

maliyetleri düşürülmelidir.” 
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ESK, 521 milyon TL zarar açıkladı 
Et ve Süt Kurumu, 2021 yılında 521 milyon TL zarar açıkladı. ESK'nın 

son 4 yılda toplam zararı 1 milyar 270 milyon TL oldu. 

 
İRFAN DONAT 

Son dönemde kırmızı et piyasasına yönelik regülasyonlarıyla gündeme gelen Et ve 

Süt Kurumu (ESK) 2021 yılında zarar açıkladı. 

2020 yılını toplam 429 milyon 540 bin 757 TL’lik özkaynak ile tamamlayan ESK'nın 

2021 yılı sonunda özkaynakları eksi 91 milyon 479 bin 728 TL olarak gerçekleşti. 

Daha önceki yıllarda bilanço ve gelir tablosunu detaylı şekilde açıklayan ESK, 2021 

Faaliyet Raporunda özet bilanço tablosu yayınlarken, gelir tablosuna ise yer vermedi. 

Faaliyet raporunda yer alan özkaynak hesaplamasına göre ESK'nın 2021 yılı dönem 

net zararının 521 milyon TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. 

ESK, 2018 yılından bu yana zarar açıklıyor. 2018 yılında 491 milyon TL zarar eden 

ESK, 2019'da 35 milyon TL zarar açıkladı. 2020 yılında 223 milyon TL olarak 

açıklanan zarar, 2021 yılında 521 milyon TL'ye yükseldi. Böylece ESK'nın son 4 yılda 

toplam zararı 1 milyar 270 milyon TL oldu. 
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Kurumun 2021 yılındaki zararında öne çıkan faktörün, et piyasasındaki fiyat 

dengesinin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasına karşı regülasyon hamleleri olduğu 

tahmin ediliyor. 

Kurumun piyasa regülasyonu doğrultusunda aldığı tedbirlerin uygulanması veya 

sektörün desteklenmesi çerçevesinde işletmecilik gereklerinin dışında Kurumun 

ihtiyacından fazla hayvan alması, stok yapması, depo hizmeti alması ve finansman 

maliyetinin artması gibi nedenlerle 2021 yılında 521 milyon TL zarar ettiği 

öngörülüyor. 
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‘Patates siğili’ desteği 125 liraya 

çıkarıldı 
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere "patates siğili" hastalığı 

nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda dekar başına yapılacak 

destekleme ödemesinin tutarı 125 liraya çıkarıldı. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Patates Siğili Görülen Alanlar ile 

Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğle, Resmi Gazete'nin 14 Kasım 2019 tarihli sayısında yayımlanan aynı 

isimli mevzuat yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, söz konusu destekten, üretim 

sezonuna ait ürün ve parsel bilgileri ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler faydalanabilecek. 

Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki 

alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya buraların nadasa 

bırakılması durumunda ÇKS'ye dahil çiftçilere 2022 yılı üretim sezonu alternatif 

uygulamaları için dekar başına 125 lira destekleme ödemesi yapılacak. Yürürlükten 

kaldırılan düzenlemede bu tutar dekar başına 110 lira olarak belirlenmişti. 

Destekleme ödeme planı, bu yıldan itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması, aynı 

alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek. 3 

yılı kapsayacak ödeme bu yıl yapılacak. 

https://www.dunya.com/sektorler/tarim
https://www.dunya.com/ozel-konu/mevzuat
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21 Kasım'a kadar başvurulması gerekiyor 

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 21 Kasım 2022'ye kadar 

ÇKS kaydını yaptırdıkları il veya ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunacak. 

Başvuruların yılı ve dönemi içinde yapılması gerekiyor. 

Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili 

olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılacak. 

İlgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları 

belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere 

ödemeye neden olanlar ile sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen 

ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç 

başlatılacak. 

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden 

tahsis edilerek karşılanacak. 
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IMF’den Türkiye’ye Merkez Bankası 

bağımsızlığını güçlendirme ve faiz 

artışı tavsiyesi 
Uluslararası Para Fonu IMF, 4. Madde kapsamındaki Türkiye’nin yıllık 

değerlendirmesini tamamladı. IMF’nin Türkiye masası incelemesi sonrası 

heyetin görüşüne dayalı olan bülten yayımlandı. 

 
Mehmet KAYA 

Heyetin 4. Madde kapsamındaki değerlendirmenin raporu IMF İcra Direktörleri 

Kurulu’na sunulacak ve burada kabul edildikten sonra yayımlanacak. 

Türkiye heyetinin incelemeleri sonrasında yapılan yazılı açıklamada şunlar 

kaydedildi: 

“IMF Türkiye heyeti, Türkiye'nin mevcut güçlüklerin üstesinden gelebilmesi için 

Merkez Bankasının bağımsızlığını güçlendirme yönünde adımlarla birlikte ivedilikle 

politika faizlerini artırmayı tavsiye etti. Bu türden eylemler enflasyonu kalıcı şekilde 

azaltmaya yardımcı olacak ve (Merkez Bankasının) rezerv tamponlarının zaman 

içinde yeniden oluşturulmasına imkan sağlayacaktır.” 

IMF açıklamasında, yüksek enflasyon ve artan mali risklere işaret edilerek, sıkı 

maliye politikasının böyle bir ortamda kırılgan kesimlere yönelik hedefli yardımlar 

yapılmasına imkan sağlayacağı belirtildi. 
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IMF açıklamasında, bu politikalar uygulandıktan sonra enflasyondaki düşüş 

sürecinde, devletin finansal piyasalara daha az müdahale etmesi, kredi tahsisine 

daha az karışması amacıyla Kur Korumalı Mevduat dahil makro ihtiyati tedbirlerden 

aşamalı olarak çıkması tavsiyesi de yer aldı. 

IMF Bölüm Direktörü Donal McGettigan’ın başkanlığındaki IMF Türkiye masası 

heyetinin 14-26 Ekim günleri arasında Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da kamu ile özel 

sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptığı kaydedildi. Değerlendirmenin kapsamı, 

“Türkiye ekonomisinin Covid-19 salgınından bu yana gösterdiği performans ve 

Türkiye’nin önündeki politika zorlukları” olarak nitelendi. 

IMF açıklamasında, bu kapsamda, özel sektör teşviklerinin salgının ilk etkisinden 

sonra güçlü bir toparlanma sağlandığı belirtildi. Mevcut kırılganlıklara ilave olarak 

2021 sonunda başlayan politika faiz indirimlerinin ise TL’nin değer kaybı ve 

enflasyonun yükselmesine yol açtığı belirtildi. Açıklamada, TL üzerindeki baskıların 

makro ihtiyati tedbirler, Kur Korumalı Mevduat ve döviz müdahaleleriyle azaldığı; 

buna karşılık Ukrayna’da başlayan savaşın yüksek fiyatlı enerji ithalatı kanalınndan 

ekonomik baskı oluşturduğu kaydedildi. 

  

https://www.dunya.com/finans/faiz
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KKM’de kurdan arınmış ilgiyi şimdi 

göreceğiz 
Kur korumalı mevduat yürürlüğe girdiğinden bu yana ilk kez bir yenileme 

döneminde kur farkı geliri sağlamadı. Yani Kur Korumalı Mevduata 

başından bu yana para yatıranlar, ilk kez sadece faiz geliri elde etmekle 

yetindi. Çünkü KKM uygulamasının yapısı gereği, dolar/TL kuru mevduat 

faizinden çok daha az yükseldi. Burada kilit nokta kurun 18.68 TL’nin 

üzerinde olmasıydı. 

 
Barış ERKAYA 

21 Temmuz’da 17.70 TL olan dolar kuru, 21 Ekim’de 18.60 TL oldu. Böylece KKM 

hesapları, yüzde 5.5’lik mevduat getirisinden daha az, yani yüzde 5.1’lik bir kur artışı 

olduğu için kur farkı geliri elde edemedi. Bu dönemde (resmi) enflasyon ise yüzde 

7’nin üzerindeydi. Yani KKM de son üç aylık dönem itibariyle enflasyona karşı 

koruyan bir enstrüman olmaktan uzaklaştı. 

KKM’de enflasyona karşı korumadı 

Faizlerin bu süreçten sonra daha da düşürüldüğünü, yani mevduatın getirisinin artık 

daha da azalacağı bir döneme girdik. Enflasyona karşı parasının satın alma gücünü 

korumaya çalışanların çoğunlukla dolara karşı alternatif olarak değerlendirdiği 

KKM’de yenilemelerin boyutunun bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. 

Yüksek enflasyon ve baz etkisi 

Buradan hemen hatırlatalım, sadece ekim ayında açıklanan aylık TÜFE yüzde 3.54. 

Kasım, aralık ve ocak aylarında ise geçen yıl sırasıyla aylık bazda yüzde 3.51, yüzde 

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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13.58 ve yüzde 11.10 oranından enflasyon oluşmuştu. Baz etkisi nedeniyle özellikle 

aralık ayında bir düşüş yaşanma olasılığı olsa da bu herkesin de bildiği gibi fiyatların 

düşüşü değil artış hızının düşüşü olacak. Buradaki en büyük risk ise ÜFE ile TÜFE 

arasındaki makas. Yani üreticinin henüz tüketiciye yansıtmadığı kendi enfl asyonu. 

Barem 19.22 TL 

Şimdi yenileyecekler için ise barem artık doların 19.22 TL’nin üzeri olması. Yani 

KKM’nin zaten düşük olan mevduat faizinden fazla kazandırabilmesi için bankaların 

mevcut KKM faiz önerileri üzerinden bir hesap yaparsak, dolar kurunun bu seviyenin 

üzerinde olması halinde KKM yatırımcısı kur farkı geliri de elde edebilecek. Yoksa 

yıllık bazda yüzde 13’ten biraz fazla bir mevduat faizi getirisi elde edecek. Ki bu 

rakam bir önceki üç ayın KKM getirisinden bile düşük olacak. Enflasyonun o 

tarihlerde ne olacağını ise yine hep birlikte bekleyip göreceğiz. 

KKM’DEN BORSAYA KAYIŞ OLUR MU? 

Şimdi bu durumda KKM’den enflasyona karşı koruma amaçlı başka enstrümanlara 

geçiş yaşanır mı diye bir tartışma yaşanıyor. Bu açıdan özellikle Borsa İstanbul’un bir 

sermaye akışına ev sahipliği yapabileceği konuşuluyor. Fakat burada unutulmaması 

gereken bir nokta var. Yatırımın temel prensiplerinden biri bütün meyveleri aynı 

sepete koymama prensibi. Yani ortada değeri korunmaya çalışılan bir para varsa bu 

durumda bunu bölüp yüksek getiri sağlayacak enstrümanlara ayrılacak kısmıyla, 

korumacı davranılacak yani daha az risk alınacak olan kısmını birbirinden ayırmak 

gerekiyor. Hele ki Borsa İstanbul’da bilançoların açıklandığı, bilanço bazlı sert 

yükselişlerin başladığı ve uzun süredir gerçekleşmeyen kar realizasyonlarının ufukta 

belirdiği bir döneme denk gelmesi riski daha da artırabilir. Öte yandan uzmanlar 

borsaya yeni girecek olan yatırımcıların açıklanan bilançoları değerlendirip, güçlü ve 

gelecekte güçlü kalmaya devam edebilecek bilançoya sahip, henüz fiyat olarak BİST- 

100’ün performansını yakalayamamış hisselere yönelmesini öneriyor. 

  

https://www.dunya.com/finans/faiz
https://www.dunya.com/finans/borsa
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10 ayda 1 milyon gıda denetimi 

yapıldı 
Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyon 

gıda denetimi yapıldı. 2012'den 1 Mart 2022'ye kadar taklit ve tağşiş 

yaptığı belirlenen toplam bin 887 firmanın 4 bin 164 parti ürünü 

kamuoyuna açıklandı. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 

denetim ve kontrollerine devam ediyor. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelinde 

risk esaslı yürütülen kontrollerde geçen yıl 1,4 milyon, bu yılın ekim ayı itibarıyla da 1 

milyon gıda denetimi yapıldı. 

Sağlıksız gıda üreten, taklit ve tağşiş yapan gıda firmalarının kamuoyuna ifşasına da 

devam ediliyor. 2012 yılında başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar değişik 

dönemlerde kamuoyuna 27 açıklama yapıldı. 2012'den 1 Mart 2022'ye kadar taklit ve 

tağşiş yaptığı belirlenen toplam 1887 firmanın 4 bin 164 parti ürünü kamuoyuna 

açıklandı. 

Tüketicilerce ihbar, şikayet, öneri ve diğer talepler kapsamında 2,8 milyon arama 

yapıldı, 905 bin gıda ihbar ve şikayetiyle ilgili işlem gerçekleştirildi. 2020 yılında 

açılan WhatsApp İhbar Hattı'na (0501 174 0 174) ise Ekim 2022'ye kadar 60 bin 568 

bildirim yapıldı. 

Yem ve gübre denetimleri 

Yem üretim, satış yerleri, depo ve hayvancılık işletmelerinde de risk esaslı hazırlanan 

yıllık yem kontrol planı kapsamında denetimler yapılıyor. 

https://www.dunya.com/sektorler/tarim
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Risk esaslı hazırlanan yıllık yem kontrol planı ve ihbar-şikayet kapsamında 2021'de 

gerçekleştirilen 33 bin 279 denetimin sonucuna göre 528 yasal işlem yapıldı. Eylül 

2022 itibarıyla 22 bin 335 denetim yapılırken, 351 yasal işlem uygulandı. 

Gübrelerin üretim veya ithalattan son kullanıcıya kadar takibinin sağlanması amacıyla 

oluşturulan Gübre Takip Sistemi (GTS) ile üretilen veya ithal edilen tüm gübreler DNA 

barkod ya da ambalajları karekod ile işaretlenerek piyasaya arz ediliyor. 

Gübre sektöründe etkin bir şekilde gözetim ve denetim faaliyetleri yürütülüyor. 2002 

yılında 1717, 2021'de 42 bin 848, bu yılın ekim ayı itibarıyla da 30 bin 762 denetim 

yapıldı. 

Bitki sağlığı kontrolleri 

İhracat kontrolleri kapsamında öncelikle alıcı ülke kriterleri, bu yoksa 

ulusal mevzuat dikkate alınarak yapılan kontroller sonucunda geçen yıl 373 bin, bu 

yılın eylül ayı itibarıyla da 233 bin sertifika düzenlendi. 

Ülke mevzuatına göre geçen yıl 75 bin 810 ithalat kontrolü yapıldı, 1083 sevkiyat 

uygunsuz bulunarak reddedildi ve yurda girişine izin verilmedi. 

Ekim 2022 itibarıyla 120 bin 38 uygunluk belgesi düzenlendi, 2 bin 558 sevkiyat 

uygunsuz bulunarak reddedildi ve yurda girişine müsaade edilmedi. 

Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında ise taze meyve ve sebzelerde 

tavsiye dışı, yasaklı veya hatalı pestisit kullanımının önlenmesi amacıyla ülke 

genelinde 47 üründe bağ, bahçe, sera ve tarla gibi üretim alanlarında risk esasına 

göre denetimler gerçekleştiriliyor. Bu yıl 24 bin üretim alanında hasat öncesi pestisit 

denetimi yapıldı. 

Hayvan ve hayvansal ürün kontrolleri 

Hayvancılıkta, ihracat kontrolleri kapsamında öncelikle alıcı ülke kriterleri, bu yoksa 

ulusal mevzuat dikkate alınarak kontroller yapılarak veteriner sağlık sertifikası 

düzenleniyor. Geçen yıl 110 bin 164, Ağustos 2022 itibarıyla 66 bin 220 veteriner 

sağlık sertifikası düzenlendi. 

İthalat kontrolleri kapsamında ise Bakanlıkça belirlenen hayvan sağlığı ve veteriner 

sağlık sertifikası şartlarını karşılayan onaylı ülkelerden ve işletmelerden hayvan ve 

hayvansal ürün ithalatına izin veriliyor. Hayvan ithalatında damızlık sığır için 21, 

besilik sığır için 25, kasaplık sığır için 22 ülkenin izni bulunuyor. 

Kontroller, Bakanlığa bağlı 23 veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünce (7 kara, 

11 liman ve 5 havalimanı) yürütülüyor. Hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin geçen yıl 

55 bin 6, Ağustos 2022 itibarıyla da 46 bin 856 denetim yapıldı. 

https://www.dunya.com/ozel-konu/mevzuat
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Gıda kontrol laboratuvarları çalışmaları 

Gıda ve yem kontrol ve denetimlerine ilişkin analizler, Bakanlıkça yetkilendirilen 41 

kamu ve 104 özel gıda kontrol laboratuvarlarında yapılıyor. Bu laboratuvarlarda 

geçen yıl 177 bin 49, Ekim 2022 itibarıyla 130 bin 362 numune analiz edildi. 

Afyonkarahisar, Elazığ, Erzurum, Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar müdürlüklerinin 

yeni hizmet binaları tamamlandı. Laboratuvarların taklit/tağşiş ve köken analizleri 

kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmak için 2 NMR cihazı alındı. 

Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında tavuk, hindi, balık, süt, bal, yumurta gibi 

hayvansal ürünler kalıntı (antibiyotik, ağır metal, aflatoksin) yönünden izleniyor. 

Geçen yıl alınan 28 bin 271 numunede tespit edilen olumsuzluk oranı yüzde 0,27 

olarak belirlendi. Ekim 2022 itibarıyla da 26 bin 136 numune alındı. 

Risk değerlendirme çalışmaları 

Tarladan sofraya gıda zincirinin her aşamasındaki olası riskleri değerlendirmek üzere 

Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar, Bitki Sağlığı, Biyolojik Tehlikeler, Bulaşanlar, 

Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler ve Gıdayla Temas Eden 

Madde ve Malzemeler adıyla 7 bilimsel komisyon kuruldu. Komisyonlar tarafından 

bugüne kadar 143 bilimsel görüş oluşturuldu, 9 kılavuz hazırlandı. 
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Erdoğan: Bizim IMF ile işimiz yok 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine çıkan CHP lideri 

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "Temiz para arıyormuş. Gazi Mustafa 

Kemal bu ülkeyi Duyun-u Umumiye'den kurtardı. Biz de IMF görünümlü 

emperyalistlerden kurtardık. Bizim IMF ile işimiz yok" ifadelerini kullandı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, 

Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış 

törenine katıldı. 

Konuşmasında yurt dışı ziyaretlerine çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren 

Erdoğan, "Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu mücadele 

kıyamete kadar bitmeyecek. Darbecilere karşı birlikte direndik. Türkiye Yüzyılı'nın 

seçimi 2023'e yaklaşırken birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı, İngiltere. İngiltere 

olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir 

şeyi yok" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videolara değinen Erdoğan, şöyle konuştu: Temiz para 

arıyormuş... Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Duyun-u Umumiye'den kurtardı. Biz de 

IMF görünümlü emperyalistlerden kurtardık. Bizim IMF ile işimiz yok. Ama CHP ne 

yaptı, IMF yetkilileriyle bir araya geldiler. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, 

kürsülerden yaptığı her konuşma, provokasyon, siyaset adı altında yaptığı her iş 

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme veriyor. Ekonomimizi küresel 

sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edecekler." 

"Yargıda hesabını soracağız" 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu iddiası üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 

tepki göstedi. Erdoğan, "Aklı başında kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı 

cümlede zikredebilir. Aklı başında kim milletvekillerini mahkemede hakimlerin üzerine 

yürütür. CHP milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şimdi yargıda 

bunların hesabını soracağız. Bunları yapan siyasetçi değil, proje elemanları" dedi. 

Gaziray, yılbaşına kadar ücretsiz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz 

hizmet vereceğini bildirdi. Erdoğan, "Buraya Gaziray ile geldik. Uzunluğu 25 

kilometreyi bulan Gaziray şehiriçi ulaşıma katkı sağlayacak. Gaziray'ın yerlatından 

geçen 5 kilometrelik bölümünün üzerini belediyemiz süs havuzu, yeşil alanlarıyla çok 

güzel bir alan olarak düzenledi. 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da 

şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan bir de müjde vereyim. Gaziray'ı ne 

yapalım? Ne kadar bedava olsun? Bir ay mı? Şöyle yapalım yılbaşına kadar ücretsiz 

yapalım" diye konuştu. 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: 

Yeşil dönüşümün finansmanı için 

İklim Bankası kuracağız 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeşil dönüşüm için 120 

milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacı olduğunu belirterek, finansman için 

İklim Bankası kuracaklarını söyledi. 

 
ANKARA (DÜNYA) 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP olarak Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak 

için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Bu dönemde en önemli unsurlardan 

birisinin yeşil dönüşüm olacağına dikkat çeken Akın, bu kapsamda 120 milyar dolarlık 

yatırıma ihtiyaç olduğunu bildirdi. Akın, bunun finansmanı için ise İklim Bankası 

kurmayı öngördüklerini aktardı. 

Enerji politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ahmet Akın, sanayicinin 

tedirgin olduğunu, halkın ise önünü göremediğini vurguladı. Alınan kararların çok sık 

değiştiğine vurgu yapan Akın, her iki kesimin de bundan olumsuz etkilendiğini 

söyledi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı 

Beyannamesi”ndeki ilkelerden hareket ederek politikaları hazırladıklarını ifade eden 

Ahmet Akın, günümüzde finansmanın gideceği yönü seçerken iklim değişikliğine 

duyarlı projeleri tercih ettiğinin altını çizdi. 

https://www.dunya.com/sektorler/enerji
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CHP iktidarında Türkiye’nin yeşil yatırım merkezi olacağını ifade eden Akın, yeşil 

dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç bulunduğunu belirtti. 

Stratejik Planlama Teşkilatı kurulacak 

Finansman seçenekleri kapsamında, yeşil kredi ve yeşil tahvil borçlanma araçları 

olduğunu anlatan Ahmet Akın, “Türkiye Merkez Bankası enflasyonla mücadelede 

olduğu gibi yeşil dönüşümde de sınıfta kalmıştır. Bu anlamda ülkemiz G20 ülkeleri 

arasında sondan 3’üncü ülkedir.” dedi. 

Kılıçdaroğlu’nun da hâlen Türkiye’de yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm finansmanı 

için temaslarda bulunduğunu söyleyen Akın, yeni kalkınma planının Stratejik 

Planlama Teşkilatıyla hayata geçirileceğini ifade etti. 

Yeşil finansmanın Türkiye’ye gelmesi için oluşturulacak temel kurumun İklim Bankası 

olduğuna dikkat çeken Ahmet Akın, “Nasıl Avrupa’nın yeşil dönüşümünü sağlamak 

için Avrupa Yatırım Bankası “Avrupa’nın İklim Bankası” olarak yapılandırılıyorsa biz 

de bu kapsamda bir İKLİM BANKASI kuracağız. İKLİM BANKASI’yla iklim finansmanı 

diplomasisini yürüteceğiz ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara erişimini 

sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. 

İklim değişikliği, yeşil dönüşüm ve finans sektöründe temel performans 

göstergelerinin; şeffaf, takip edilebilir ve raporlanabilir olacağına vurgu yapan Akın, 

“Kurumlar kamuya bu bilgileri raporlar hale gelecekler. Türkiye’de bu konular artık 

yalnızca “sosyal sorumluluk projeleri” olmaktan çıkacak ve bir iş modeli haline 

gelecek. Kısaca yeşil mutabakatı biz kurgulayacağız ve ülkemize temiz finansmanın 

gelmesini biz sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu. 

  

https://www.dunya.com/finans/haberler
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KKM’den iyi haber; artış durmak 

üzere... 

 
Alaattin AKTAŞ  

07 Kasım 2022 Pazartesi 

 

✔ KKM artışı giderek hız kesiyor. Bu iyi bir gelişme. 

✔ KKM'ye gitmeyecek ya da buradan çıkacak para nereye yönelir? Hem TL 

mevduat faizi yüksek, hem döviz mevduatının faizi. Yani temel adresler belli. 

✔ Borsayı düşünenlerin ise eğer ilk kez hisse senediyle tanışacaklarsa hisse 

ağırlıklı fon alarak işe başlamalarında yarar var. 

Kur korumalı mevduat hesaplarındaki artış ekim ayında büyük ölçüde hız kesti. 

Artıştaki yavaşlama özellikle son iki haftadır çok belirgin. 

Kur korumalı hesaplar daha önce en düşük artışı işgünü sayısının azlığına bağlı 

olarak Ramazan ve Kurban Bayramı haftalarında göstermişti. 

Bu kez durum çok farklı. Artık bu hesaplara ilgi azaldı. Öyle ki 14-21 Ekim 

haftasındaki artış 11 milyar liraya indi. Artışın oranı yalnızca yüzde 0.8 oldu. 28 

Ekim'de biten haftadaki artış hızı ise çok daha düşük. 

KKM ekimin son haftasında 9 milyar lira arttı ve artış oranı da yüzde 0.6’ya geriledi. 

KKM, uygulamanın başladığı günden bu yana haftalık bazda daha önce yalnızca 8-

14 Temmuz haftasında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 1’in altında artmıştı. 

Yani kur korumalı mevduattaki artış en azından şimdilik epeyce yavaşladı. Hemen 

belirtelim; bu iyi bir gelişmedir. 

Peki şimdi ne olacak? Artık bir süre yatay bir seyir mi göreceğiz; yoksa artış, yerini 

gerilemeye, hesaplarda çözülmeye mi bırakacak? Ve tabii ki en önemli soru şu: 

“KKM’ye gitmeyecek ya da KKM’den çıkacak para nereye yönelecek?” 

https://www.dunya.com/finans/doviz


07.11.2022 

24 

 

Bu sorunun yanıtını daha önce bu köşede 25 Ekim’de vermeye çalışmıştım. Ama 

konu güncel ve yeni oranlarla duruma bir kez daha bakalım. 

 
FAİZ CAZİP HALE GELİYOR 

Kur korumalı mevduata verilen faiz bugünlerde açılacak hesaplar için yıllık bazda 

yüzde 13.5. 24 Kasım’da politika faizinin muhtemelen yüzde 9’a çekilmesinden sonra 

KKM faizi yüzde 12’ye inecek. 

Oysa şimdi bankalar mevduata çok daha yüksek faiz veriyor. 

Merkez Bankası verilerine göre tüm bankalar ortalamasında 28 Ekim itibarıyla üç aya 

kadar vadeli mevduata yüzde 19.81 faiz uygulanıyor. Bu ortalama oran. Dolayısıyla 

çok daha yüksek faiz veren bankalar var. 

Bu faiz tabii ki enflasyonun çok çok altında, çok ciddi bir reel kayıp söz konusu. Ama 

kur farkı olmadığı takdirde KKM’den elde edilen faiz şimdi yüzde 13.5, 24 Kasım’dan 
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sonra yüzde 12. Üstelik KKM için ifade ettiğim bu oranlar tavan faize işaret ediyor. 

Bazı bankaların tavan faizin altında faiz uyguladığı da biliniyor. 

DÖVİZ FAİZİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR 

KKM’de dövizin getirisi garantiyken sistemden çıkıp döviz almak başta tuhaf gibi 

görünüyorsa da eğer bu döviz bankada faizle tutulacaksa bir anlam ifade ediyor. 

Çünkü bankalar özellikle dolara son dönemlerin en yüksek faizini veriyor. Yine 

Merkez Bankası verilerine göre tüm bankalar ortalamasında bir aya kadar vadeli 

dolar mevduatına yüzde 3.06, üç aya kadar vadeliye yüzde 2.31, altı aya kadar 

vadeliye 4.21, bir yıla kadar vadeliye ise yüzde 5.31 faiz uygulanıyor. Bir kez daha 

altını çizeyim; bu oranlar tüm bankaların ortalaması. 

 Dolayısıyla bu oranlardan daha düşük faiz uygulayan banka da vardır, haliyle daha 

yüksek faiz uygulayan banka da... 

ÖNCE DÖVİZLE GİRENLER GİDEBİLİR 

KKM’ye DTH dönüşümü yoluyla girilmesinin zaten hiçbir getirisi yoktu. Kur artışı 

faizden düşük kalırsa bir faiz kazancı olacaktı. O da hiçbir zaman olmadı. Faizin kur 

artışından yüksek olması gibi bir durumun bundan sonra yaşanması ise çok daha 

düşük olasılık. KKM faizinin nerelere indiği ortada çünkü. 

Dolayısıyla KKM’yi ilk terk edecekler zaten döviz tutma eğiliminde olan ve KKM’ye 

DTH dönüşümü yoluyla girenlerdir. Şirketleri ayrı tutuyorum, onların başka başka 

avantajları var. Ama gerçek kişiler sisteme girdiler; örneğin 1.000 dolarları var, şimdi 

yine 1.000 dolarları var. 

Bu kişiler şimdi bakacaklar ki bankalar hiç de fena faiz vermiyor; alacaklar dövizlerini 

ve bankaya gidecekler. 

TL YATIRANLAR BİRAZ TEREDDÜT EDECEK GİBİ 

Kur korumalı mevduat sistemine TL yatırarak girenler, yani eskiden TL cinsi tasarruf 

edenler dövizin getirisinin tadına vardı. Ancak o tat sona ermiş gibi. Kur artmıyor 

artık. Kur böyle yatay devam eder mi, bilinmez; ama şimdilik artmıyor. 

KKM’ye TL ile girenler de oturup hesabını yapacak ve bir karar verecek... 

Ya kurların uzun süre artmayacağı düşüncesiyle KKM’den kur farkı alamayacaklarını 

varsayıp sistemden çıkacaklar ya da kurun yeniden bir atak yapabileceği beklentisiyle 

sistemde kalacaklar. 

Sistemden çıkılırsa nereye gidilebilir? 

Adres hem TL mevduat olabilir; hem döviz alınarak faizle bankaya yatırmak olabilir. 

https://www.dunya.com/finans/faiz
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Oranlar cazip. KKM’nin faizi çok düşük. Kur artmazsa zaten kur farkı avantajı yok. 

BORSA DA BİR SEÇENEK 

Finansal tasarruf araçları yalnızca TL ve döviz mevduatı değil elbette. Tasarruf sahibi 

altın da alabilir; iç borçlanma senedi de. Bir diğer alan da kuşkusuz borsa. 

Ama hep söylüyoruz; borsada yatırım yapmak için biraz kılı kırk yarmak gerekir. İlk 

kez hisse senedi yatırımı yapacakların ise hisse senedi ağırlıklı fonları tercih 

etmelerinde büyük yarar var. 

KKM’deki artışın durması ya da çözülme hiç kuşku yok ki konut talebini de yeniden 

canlandırabilir. Ama konut artık adeta büyük yatırım kategorisine girdi. Dolayısıyla 

piyasaya yansıyacak boyutta bir hareket olur mu, tartışılır... 

SORUN KENDİLİĞİNDEN KÜÇÜLECEK DEMEKTİR 

Kur korumalı mevduat uygulaması için hep şu benzetmeyi yaptım: 

“Ekonominin temeline yerleştirilmiş dinamit.” 

Her ne kadar birileri hala “Bu uygulama olmasa kur daha da artmaz mıydı” ya 

da “Faiz artırılsa daha mı iyiydi” gibi ezberlerini dile getirmeye devam ediyor. 

Onlara ben de bir kez daha şunu söyleyeyim: 

“Bu uygulamaya niye gerek duyulduğu irdelenmeli. Ayrıca sorun faizi artırmak 

değildi, faizi indirmekle oldu her şey. Dolayısıyla geçen yılın aralık ayına neler 

yapıldığı için gelindi, buna bakılmalı.” 

Şimdi kur korumalı mevduat uygulaması bu yıl sonu bitecekti; ama bitirilemezdi ve 

süre uzatıldı. KKM için ödenen kur farkı ekonomi için büyük bir yük ama daha önemli 

tehlike uygulamanın bitirilmesi sırasında yaşanacak. Dolayısıyla bu uygulama hiçbir 

zaman bir anda sona erdirilemeyecek. 

Ya KKM’nin cazibesi azaldığı için şimdi olduğu gibi yeni katılımlar azalacak ve bir 

süre sonra sistemden yavaş yavaş çıkış yaşanacak; böylece tutar azalacak. Ya da 

bitiş için başka bir yöntem bulunacak. 

Bu arada tabii ki kur artışının önüne geçilebilir ve vatandaş kurun uzun süre 

artmayacağına ikna olursa kendi isteğiyle sistemden çıkacak ve daha önemlisi eline 

geçecek parayla döviz almayacak. 

İşte şimdi sisteme girişin yavaşlamış olması bu çerçevede düşünüldüğünde bir 

kazançtır. En azından sorundaki büyüme, yani KKM bakiyesindeki büyüme 

yavaşlamaktadır. Umalım ki bir süre sonra büyüme sıfıra iner ve hafif hafif çözülme 

başlar. KKM ne kadar küçülürse bitişte yaşanacak sorun da o ölçüde azalacak 

demektir. 

https://www.dunya.com/finans/borsa
https://www.dunya.com/ekonomi
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Seçimde enflasyonla mücadele 

programları yarışacak mı? 

 
Maruf Buzcugil  

07 Kasım 2022 Pazartesi 

 

Ekonomik ve toplumsal dengeleri bozan yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, Türkiye 

ve dünya ekonomilerinin en önemli sorunu. Dünyanın önde gelen merkez bankaları 

para politikalarının en önemli aracı olan faiz oranlarını hızla yükselterek enflasyonla 

baş etmeye çalışıyorlar. 2008 krizinin ardından, yeni çıkmakta olduğumuz salgın 

dönemine kadar, dünyayı paraya boğan bu merkez bankaları enflasyon uyarılarına 

pek kulak asmıyorlardı. “Şimdi yangın söndürme zamanı” deyip para dağıtıyorlardı. 

Geldiğimiz noktada itfaiye merkezi gibi çalışan bu bankalar şimdi son bir yılda son 

30-40 yılın en yüksek oranlarına ulaşan enflasyonun ateşini söndürmek için 

uğraşıyorlar. 20.yüzyılın değişik dönemlerinde yaşadıkları enflasyon deneyimlerini 

hatırlatıp, düşük büyüme ve resesyonu göze alıyorlar. Enflasyonun nasıl katmerli bir 

bela olduğunu Fed Başkanı Powell’ın yaptığı gibi sürekli vurguluyorlar. 

Türkiye’de durum farklı, çünkü seçim var 

Bizde ise durum farklı Ekim ayı verilerine hangi kaynaktan (TÜİK, İTO, ENAG, Türkiş 

fark etmez) bakarsak bakalım dünyadan epey ayrışmış, artık çok yüksek ve baş 

edilmesi kolay olmayacak bir enflasyon sorunumuz var. Enflasyonun ancak kapsamlı 

politikalarla düşürülebileceği, bunun için durgunluğa ve hane halklarının sıkıntılarına 

katlanılması gerektiği çok iyi bilinmesine rağmen 2023 ortasında yapılacak seçimler 

nedeniyle iktidar siyasi risk almıyor. Muhalefet partileri de benzer şekilde enflasyonla 

mücadele için neler yapılması gerektiğini samimiyetle tam ortaya koymuyorlar. 

Enflasyonla ilgili olumlu beklentiler Aralık ayındaki baz etkisiyle sınırlı. Aralık’taki bu 

çok teknik anlamda göreli enflasyon gerilemesi elbette ki fiyatların düşeceği anlamına 

gelmeyecek. Maalesef TÜİK’in çekirdek enflasyon (C: Enerji, gıda ve alkolsüz 

içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %70,43) verileri 

enflasyonun önümüzdeki dönemde baş eğmeyeceğini gösteriyor bize. Bu nedenle 

iktidar ve muhalefet partileri, siyasi ittifaklar seçim kampanyası döneminde 

enflasyonla nasıl mücadele edeceklerini açıklamak zorunda kalacaklar. Enflasyonun 

nasıl bir bela olduğunu, enflasyonla mücadele programlarının kısa ve orta vadeli 

siyasi maliyetlerini en iyi siyasetçiler biliyor. 

Devlet gelirlerinin enflasyon düzeltmesi yüzde 122,93 

Geçen hafta açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri merakla beklenen bir bilgiyi de 

barındırıyordu. TÜİK, 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına 

https://www.dunya.com/finans/faiz
https://www.dunya.com/sektorler/enerji
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ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi de açıklamış oldu. Ekim ayında 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 

oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya 

azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında 

artacak. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda 

(pasaport, ehliyet vs.) yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 

artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma 

yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise 

ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. Kasım ayının son haftasında 

yayımlanacak tebliğle yeniden değerleme oranı ilan edilecek. Devletin potansiyel 

gelirlerini yüzde 122,93 oranında güncelleyeceği ortamda vatandaşın, asgari 

ücretlinin, sattığı malı yerine koymaya çalışan sanayicinin, tüccarın, esnafın 

durumunu varın siz düşünün. 

IMF’den Türkiye ekonomisine uyarılar ve övgüleri 

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetlerinin üye ülkelere her yıl yaptığı rutin izleme, 

bilgi alma ziyaretinin (4.madde kapsamında) Türkiye ayağı Ekim ayında tamamlandı. 

IMF Bölüm Direktörü Donal McGettigan’ın başkanlığındaki IMF Türkiye masası heyeti 

14-26 Ekim günleri arasında Ankara ve İstanbul’da kamu ile özel sektör temsilcileriyle 

görüşmeler yaptı. Heyet, IMF İcra Direktörleri Kurulu’na sunacağı rapor öncesinde 

izlenimlerini yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. IMF Türkiye’ye mevcut 

güçlüklerin üstesinden gelebilmesi için Merkez Bankasının bağımsızlığını 

güçlendirme yönünde adımlarla birlikte ivedilikle politika faizlerini artırmayı tavsiye 

etti. Yüksek enflasyon ve artan mali risklere işaret eden IMF heyeti, böyle bir ortamda 

sıkı maliye politikasının kırılgan kesimlere yönelik hedefli yardımlar yapılmasına 

imkan sağlayacağını belirtti. IMF devletin finansal piyasalara daha az müdahale 

etmesi, kredi tahsisine daha az karışması amacıyla Kur Korumalı Mevduat dahil 

makro ihtiyati tedbirlerden aşamalı olarak çıkmasını da tavsiye etti. IMF, COVID-19 

salgını sırasında uygulanan politikaları da övdü. IMF bu kapsamda, özel sektör 

teşviklerinin salgının ilk etkisinden sonra güçlü bir toparlanma sağlandığını vurguladı. 

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kurumsallaşıyor 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimiyle 2 yıl önce Davos toplantıları, Münih 

Güvenlik Konferansı gibi bilinir itibarlı buluşma adreslerinden biri olması için 

başlatılan Antalya Diplomasi Forumu (ADF), kurumsallaştırılıyor. ADF’nin 

faaliyetlerinin yasayla kurulacak bir vakıf eliyle yürütülmesi amaçlanıyor. Antalya 

Diploması Forumu Vakfı kurulmasını öngören 10 maddelik kanun teklifi AK Parti 

grubunca TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifi ile vakfa, kuruluş faaliyetleri için Dışişleri 

Bakanlığı bütçesinden 5 milyon TL aktarılacak. Bu yıl Mart ayında yapılan ADF’nin 

ikincisi oldukça ses getirmişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ilk üst düzey 

görüşme bu yıl 10 Mart’ta ADF Kapsamında yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı 

aynı masada buluşturmuştu. 
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Abdulkadir Selvi  

Mansur Yavaş ve Ekrem 

İmamoğlu’nu umutlandıran gelişme 

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin İzmir Seferihisar’daki kampından yaptığı “Siz gerçekten 

benimle misiniz?” çağrısına ilk yanıt Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan gelmişti. 

İmamoğlu ve Yavaş saniyeler içinde “Yanındayım” diye tweet atarak bağlılıklarını 

bildirmişlerdi. O an Kılıçdaroğlu’nun zirvede olduğu bir andı. Cumhurbaşkanlığı 

yarışında önde olan iki ismin kendisine biat etmesini sağlamış, partisinin de desteğini 

cebine koymuştu. 

O saatten itibaren artık Ekrem İmamoğlu’nun da Mansur Yavaş’ın da adaylık şansı 

kalmadı yorumları yapılmıştı. 

Ancak Kılıçdaroğlu öyle hatalar yapmaya başladı ki bunu Ekrem 

İmamoğlu ve Mansur Yavaş bile tahmin edemezdi. 

HATALAR ZİNCİRİ 

Önce bir Amerika gezisine çıktı. Seçime giderken Amerika’da ne işin var? Oraya 

icazet almaya mı gittin, diye tartışırken, Kılıçdaroğlu, kayıp 8 saat ve hamburger 

çıkışı ile tüy dikti. 

Bütün bunlar, HDP’ye bakanlık tartışmalarının 6’lı Masa’yı gerdiği, “Kılıçdaroğlu ortak 

cumhurbaşkanı adayı olmazsa 6’lı Masa dağılır” tehditlerine karşı Meral 

Hanım’ın “Noter değiliz” diye çıkış yaptığı bir döneme geldi. İşler iyice sarpa sardı. 

CHP’nin sicilindeki en kötü puan olan başörtüsü konusu tam unutulmaya yüz 

tutmuşken, Kılıçdaroğlu bir gece yarısı bir video çekip başörtüsü seferberliği başlattı. 

CHP yöneticilerinin dahi bundan haberi yoktu. Herkes şoktayken Kılıçdaroğlu bir de 

Meclis’e yasa teklifi sunmaz mı? 
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Sanki “Tüm bu yapılanlar benim cumhurbaşkanı adayı olmama engel 

olamaz” dercesine bir de İngiltere gezisine çıktı. Orada da bula bula FETÖ’den firari 

bir gazeteci ile görüşme yaptı. 

İMAMOĞLU VE YAVAŞ UMUTLANDI 

Tüm bunlar neye mal oldu? Bunlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın 

cumhurbaşkanı adaylığı umutlarının yeşermesine neden oldu. Tükenmiş olan 

umutlarını diriltti. Kılıçdaroğlu’nun hataları onlara can suyu gibi geldi. 

O andan itibaren Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da daha görünür olmaya 

başladılar. Gardroba kaldırdıkları adaylık kıyafetlerini yeniden giydiler. Bir süreliğine 

askıya aldıkları cumhurbaşkanı adaylığı çalışmalarını yeniden başlattılar. Bu 

aşamada beklemiyorum ama Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayıyım” diye 

ortaya çıkmaya hazırlandığı bile söylenir oldu. 

6’LI MASA’NIN TAVRI 

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını ocak ya da şubat ayında belirleyeceği dikkate 

alınırsa, Kemal Kılıçdaroğlu böyle gittiği takdirde 6’lı Masa da onu taşıyamaz hale 

gelebilir. Kemal Bey ne yapıyorsunuz? Kendinizi yakmayın. 

SİYASETİN BAŞÖRTÜSÜ SINAVI 

BU hafta Meclis’e sunulacak olan başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği, tam bir 

turnusol kâğıdına dönüştü. 

Yıllar sonra başörtüsü konusunu gündeme getiren ve hatta bu uğurda bir de yasa 

teklifi veren CHP, baştan yan çizdi. Başörtüsü yasağının mimarı olan parti hızla eski 

kodlarına döndü. Kılıçdaroğlu’nun muhafazakâr kesimin oylarını almak için yaptığı 

hamle ters tepti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu kendi silahıyla vurdu. 

AKŞENER’İN BAŞÖRTÜSÜYLE SINAVI 

İYİ Parti’de genel eğilim başörtüsüyle ilgili düzenlemeye destek vermek yönünde. 

Ancak CHP ile işbirliği yapan bir grup, “Anayasa değişikliğinin referanduma 

gitmemesi için hayır oyu verelim” diye kulis yapıyor. Başörtüsüne hayır diyen İYİ 

Parti, bunun hesabını millete veremez. Seçim meydanlarına çıkamaz. Hele hele 

başörtüsü mücadelesini bilen Meral Akşener kendisini inkâr etmiş olur. İYİ Parti 

Başkanlık Divanı bugün başörtüsü konusunu görüşmek üzere toplanacak. İYİ 

Parti’nin başörtüsü konusunda olumsuz bir tavır takınmasını beklemiyorum. 

BAŞÖRTÜSÜNE EVET, AİLE DÜZENLEMESİNE HAYIR 

HDP’de genel eğilim başörtüsü oylamasına destek ama aileyle ilgili düzenlemeye 

hayır oyu vermek yönünde. Bu arada AK Parti’nin, HDP’yi ziyareti iyi izah etmesi 

gerekiyor. Eğer başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirilmesini 
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hedefliyorsanız HDP’yi dışlayamazsınız. Çünkü Cumhur İttifakı’nın sayısı yetmiyor. 

Ama başörtüsünü siyasi şov haline getirirseniz o zaman destek arayışına ihtiyaç 

duymazsınız. O da AK Parti’nin başörtüsü konusundaki samimi çabalarına ters 

düşerdi. Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bu, HDP’nin politikalarına, 

PKK ile olan bağlantısına itiraz etmenize engel olmaz. Meclis’te grubu bulunan 

partileri ziyaret ederken HDP’yi dışlarsanız o zaman HDP’ye oy veren insanlar ne 

düşünecek? 

SANDIĞA DİKKAT 

Siyaset bir kez daha başörtüsü sınavından geçiyor. 90’lı yıllardan bu yana başörtüsü 

konusu, seçimlerde çok belirleyici oldu. İktidarları tayin etti, muhalefeti belirledi. Bu 

oylamada da yanlış yerde duranlar seçimlerde bedelini öder. Benden hatırlatması... 

YENİDEN REFAH MI, SAADET Mİ 

MİLLİ Görüş kökeninden gelen Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin birer hafta 

arayla kongreleri yapılınca kıyaslama imkânı oldu. 

Yeniden Refah Partisi Ankara Arena’yı doldurmuş, bir o kadar kalabalık da dışarıda 

kalmıştı. Saadet Partisi’nin aynı salonu kullanma imkânı olmadığı için bir kıyaslama 

yapmak haksızlık olur. 

Yeniden Refah Partisi’nin kongresi Erbakan Hoca döneminin havasını, ruhunu ve 

rengini taşıyordu. Fatih Erbakan için atılan “Mücahit Erbakan” sloganları bile o 

duygudaşlığı yansıtıyordu. Saadet Partisi kongresinde o ruh zayıftı. Daha çok CHP 

kurultaylarını andırır bir havası vardı. 

Fatih Erbakan, TV programlarında durgun bir görüntü çiziyor ama kongrede iyi bir 

performans ortaya koydu. Erbakan Hoca gibi, “Mahşeri bir kalabalık halinde 

toplanmış bulunuyoruz. Kongremiz 7 milyar insanlık için hayırlı olsun” dedi. İktidarı 

hedef aldı. Ama Temel Karamaoğlu’nun yaptığı gibi CHP diliyle değil, Milli Görüş’ün 

cümleleriyle eleştirdi. Hiçbir ittifaka girmeyeceklerini ilan etti. 

SAADET PARTİSİ’NE ELEŞTİRİ 

Saadet Partisi’ni isim vermeden bir yerde eleştirdi. Ama, “Sosyal demokrat Milli 

Görüş projesine alet olanlar, İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirilmesine alet olanlar... 

CHP’nin arkasını toplamayı, eksiğini tamamlamayı Milli Görüş diye sunanlar. Milli 

Görüş diye başka yere savrulanlar...” diyerek doğru yerden vurdu. 

KILIÇDAROĞLU’NA İCAZET TEPKİSİ 

Kılıçdaroğlu’na ABD ve İngiltere gezisi üzerinden yüklendi. “Amerikalarda, İngiltere’de 

icazet arayışımız olmamıştır. Biz iktidarı Washington’dan ya da Londra’dan değil, 

Anadolu’dan istiyoruz” dedi. 
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6’lı Masa’yı eleştirirken, “Çözüm ne masadakilerde ne de kasadakilerde, çözüm adil 

düzende... Çözüm Milli Görüş’te” deyince, “Tam Erbakan Hoca gibi konuştu” dedim. 

AYASOFYA 

Fatih Erbakan, Temel Karamollaoğlu’ndan farklı olarak Ayasofya’nın açılmasına, 

Taksim’e camiye, başörtüsü yasağının kaldırılmasına değindi. Fakat 

sonunda, “Ama” diye başlayan cümlelerle muhalefet etmek için kendini zorladı. 

Bence ona gerek yoktu. Ayasofya’yı açan Erdoğan’a teşekkür etse bu onu büyütürdü. 
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İbrahim Kahveci 

Negatif faiz helal mi günah mı? 

Bu soruyu Diyanet'e sormuyorum; herkese soruyorum. 

Faiz haram diyorlar da; enflasyon ne olacak? Yani faiz nominal midir yoksa reel 

midir? Önce buna bir karar verilmesi gerekmez mi? 

Mesela yüzde 10 enflasyonda yüzde 100 faize haram demek çok rahat; iyi ama 

yüzde 100 enflasyonda yüzde 110 faize de haram diyebilir misiniz? 

Yok siz faizin zerresine mi haram diyorsunuz? O zaman sorumuzu tersten soralım ve 

konuya başlayalım: 

Konuya aslında MÜSİAD Başkanı Asmalı'nın sevinçle düşük faiz sözlerinden 

giriyoruz. İş dünyası aslında olayları bir bütün olarak irdelemeli ama nerede o 

dünya... İş yine bize kaldı? 

*** 

Son 1 yılda (tarla fiyatı) kuru fasulye fiyatı %140 artarken TL faizi yüzde 16.0 

civarında kaldı. Diyelim ki geçen yıl 100 lira paranızla 10 liraya 10 kg kuru fasulye 

almak yerine paranızı tasarruf ettiniz ve TL'ye yatırdınız. 

1 yıl sonra 100 TL tasarrufunuz %16 getiri sayesinde 116 lira oldu. Ama kuru 

fasulyenin fiyatı artık 10 TL değil, 24 TL'ye yükseldi. 
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Siz artık o paranızla 10 kg kuru fasulye alamıyorsunuz demektir; hatta alım gücünüz 

5 kg kuru fasulyeye düşmüş demektir. 

Yani tasarruf ederek 5 kg kuru fasulyeniz kaybolmuştur.... Yoktan var etmek ve 

vardan yok etmek kullara ait olmadığına göre sizin 5 kg kuru fasulyenizi aslında 

başkaları gasp etmiş demektir. 

Yani tasarrufçunun parasının yarısı aslında çalınmıştır? 

Tasarruf sahibinin parasının yarısını kim çalmıştır? Ve bu tasarrufçuyu çarpanlar 

nasıl sevinç çığlıkları atabilir? 

*** 

Burada şu notu düşelim: Kredi kullanıp faiz ödeyen insan da; tasarruf eden insan 

değil mi? Faizin iki tarafı vardır: Faiz alan ve faiz ödeyen... O zaman faiz ödeyen 

kaybederken faize karşı çıkıyoruz da, neden faiz alanın kaybetmesine (aslında 

parasının çalınmasına) karşı çıkmıyoruz? 

Şimdi basit sorularımıza devam edelim: 
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Para almak mı erdemdir, para vermek mi? Elbette para vermek... "Veren el alan 

elden üstünse" neden veren eli cezalandırıyoruz? Erdemli olan vermek ise 

erdemsizlere karşı neden erdemlileri savunmuyoruz? 

*** 

Burada kendi fikrimizi de ekleyelim: Ana mesele faiz değildir; ana mesele veya 

BÜYÜK GÜNAH ENFLASYONDUR. 

Dar gelirlinin, sabit gelirlinin parasını enflasyon çalar. O nedenle büyük günah 

enflasyondur. Enflasyona yol açanlar ise büyük günahkarlar olmaktadır. 

Faiz ikinci konudur. 

Enflasyona göre pozitif "makul getiri" olur. Bu pozitif "veren elin" üstünlüğünden gelir. 

Tasarruf etmenin erdemi veya veren elin üstünlüğü pozitif getiriyi haklı kılar. 

Fakat pozitif getiri asla ve asla tefeciliğe gitmemelidir. Makul getirinin "zor durumdaki 

fırsatçılığa dönüşmesi" asıl tehlikedir. 

 

Mesela kabaca ifade edersek yüzde 10 enflasyonda yüzde 100 faiz tefeciliktir. Ama 

yüzde 100 enflasyonda yüzde 110 faiz makul getiridir. 

Ama net olarak ifade edeyim ki, enflasyondan sonra ikinci büyük günah hem 

tasarrufçunun hem de faizli para alanın ödeyeceği TEFECİLİK farkıdır. Bunun aşırı 

pozitif kısmı da büyük günahtır, aşırı negatif kısmı da... 
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NOT: Burada GÜNAH kelimesini SUÇ anlamında kullanıyorum. Çünkü inanca dayalı 

GÜNAHIN bu konuda izahını henüz akla ve bilime dayalı bir bütünlük içinde 

açıklanmış bulamadım. 

*** 

Konuyu şöyle kapatalım: Yüzde 85 (ki gerçek olduğuna inanmıyorum) enflasyonda 

yüzde 15 tasarrufçu faizi TERSTEN TEFECİLİK değil midir? 

Paradan para kazandırmak günahsa; paradan para kaybettirmek nedir? 

MEHMET AKDERE NEDEN TUTUKLU? 

Vakıfbank hisse fiyatı 2006 yılında 4,0 lirayken 2022 yılında da 4.0 liraydı. Halkbank 

hisse fiyatı ise 2013 yılında 19,90 lirayken 2022 yılında 5,0 liraydı. 

Ve birileri geldi bu hisseleri (tek mesele süre) kısa zaman içinde 3-4 kat yükseltecek 

alımlar yaptı. 

Medyada yazılanlara baktığımızda satım da yapmamışlar. Sadece alım yazmışlar ve 

hep yükseltmişler. Ve işin kritik noktasında Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin 

Nebati'de bu alımlara dayalı olarak borsaya övgüler dizmiş. 

Ne SPK ne de İMKB anlık hareketlerde anlık önlemlerin hiçbirini almamışlar... Demek 

ki bir "suç" görmedikleri gibi örtülü şekilde bu işlemleri de desteklemişler... (Tıpkı 

Nureddin Nebati açıklamasında olduğu gibi) 

O zaman bu kişi ve kişiler neden hapiste? 

Bir suç var ise bunun uzmanlarca incelenip iddianameye bağlanması ve ardından 

yargıya geçilmesi gerekmiyor mu? Bu işte bir terslik var... Operasyon varsa 

destekçileri neden torbada değil? Ayrıca burada küçük yatırımcı kaybetmedi, tersine 

kazandı. Ve daha büyük kazananlarında destekçiler olduğu medyada yazılıp çiziliyor. 

MHP'li olduğu bilinen Mehmet Akdere ne amaçla içeride tutuluyor? Konuşursa diye 

mi? Ya da kamuoyuna bir günah keçisi mi lazımdı? 

Uzman raporları sonrası suç işareti varsa yargılama yapılması gerekirken neden 

hemen tutsaklık getirildi? (şimdilik kısa sordum: Gelişmelere bağlı olarak daha uzun 

sorabilirim...) 
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07 Kasım 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Kılıçdaroğlu Londra’da fon 
yöneticileriyle mi yoksa tefecilerle 
mi görüştü? 
 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD seyahatinde olduğu gibi İngiltere seyahatinde de 

gerçek ötesi hayallerin peşinde koştu. Aynı masada oturduğu insanların kredibilitesini 

15 milyar dolar olarak hesaplayıp bunu Türkiye'ye getirebileceğini iddia etti. Bu 

paranın Türkiye'ye nasıl geleceği konusunda detaylı bir bilgi vermedi. Gazeteciler bu 

soruyu sorsaydı eminim bir cevabı da yoktur. Ne de olsa bu kadar algılar üzerinde 

konuştuğumuz bir dönemde gerçeklerin bir anlamı yok. 

 

Cumhurbaşkanlığı için icazet arayan Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de görüşme yaptığı 

kişilerin gerçek fon yöneticileri mi yoksa tefeciler mı olduğu da ayrı bir tartışma 

konusu oldu. 

 

Peki Kılıçdaroğlu kimlerle görüştü? Bunu bilemiyoruz. Çünkü toplantıların tamamı 

basına kapalı yapıldı. Görüşme programında yeralan isimler hakkında kimseye bilgi 

verilmedi. Sadece iptal olan bazı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olabildik. Bir de 

FETÖ ve PKK ile kolkola giren Amberin Zaman isimli gazeteci ile Kılıçdaroğlu'nun bir 

fotoğrafı yansıdı sosyal medyaya... 

 

Anlayacağınız Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi, ABD gezisi gibi tam bir muammaya 

dönüştü. 

 

Kılıçdaroğlu'nun para aramaya gittiği İngiltere'de pahalılık ve parasızlık 

yüzünden sokak ayaklanmaları had safhaya ulaşmış durumda. Tüm meslek 

grupları sırayla greve hazırlanıyor. Halk, 15 günlük Başbakan'larını istifaya 

davet etti. 300 bin hemşirenin grevi ise sağlık sistemini kilitleyeceği belirtiliyor. 

Aslında Kılıçdaroğlu bir partinin lideri olmasa veya Cumhurbaşkanlığı 

adaylığına heveslenmese bu tür hayaller hoş görülebilir. Ekonomik 

yeteneğini bize yılar önce SSK bu kurumunu borç batağına sürükleyerek 

kanıtlayan Kılıçdaroğlu şimdi de gözüne Türkiye'yi kestirmiş durumda. 

Oysa Kılıçdaroğlu biraz gerçekçi ve samimi olsa, Türkiye'nin son 20 yıldaki 

yatırımlarını çapını anlasa, Türkiye'ye yapılan yurtdışı yatırımların boyutlarını 

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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bilse, yabancı fonların Türkiye'ye ilgisi hakkında biraz bilgi sahibi olsa, 

Londra'daki tefecilerle vakit kaybetmezdi. 

*** 

 

ERDOĞAN'DAN GERÇEK DİPLOMASİ 

 

Laf ebeliği siyaseti bir yanda yürürken bir yanda da gerçek siyaset devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a 

gidiyor. Bu toplantıda Türk devletlerinin aralarındaki ticareti arttırmak üzere alacakları 

tedbirler konuşulacak. Türkmenistan'ın tam üyeliği de gündemde. Ayrıca bu hafta 

İsveç başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO Genel Sekreteri'nin de belirttiği gibi 

İsveç, Türkiye ile imzaladığı anlaşma şartlarına uymak için gereken her şeyi yapmaya 

hazırlanıyor. İsveç Başbakanı'nın yaptığı açıklamaya göre İsveç'teki PKK'lıların 

Türkiye'ye iadesi onlar için de hayati bir konu. 

 

Diğer yandan da Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler yeni bir gerginlik dönemine 

girdi. Yunanistan'daki medya, Türkiye'nin saldırıya hazırlandığı yolunda yoğun ve 

asılsız haberler yapmaya devam ediyor. Özetle hayat tüm dünyada son sürat devam 

ediyor ve güç dengeleri sürekli değişiyor. Ne yazık ki bizim muhalefet hiçbir konuda 

görüş belirtmediği gibi bu konuları umursadığına dair bir işaret de vermiyor. Böyle bir 

ortamda 2023 seçimlerine yürüyoruz. 

 


