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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
16 Mayıs 2022 Pazartesi 

 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

 

–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

–– Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220516-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220516-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220516-2.htm
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TMO: Arpa satışlarına 2022 

hasadının ardından yeniden 

başlanacak 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hasat süresince ara verilen arpa 

satışlarına 2022 hasadının tamamlanmasının ardından yeniden 

başlanacağını duyurdu. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan 

satmaya mayıs ayında da devam edeceklerini bildirdi. 

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ofis, uyguladığı alım ve satış 

politikaları ile hububat piyasalarında istikrarı sağlarken, üreticiler ve tüketiciler 

arasındaki dengeyi de tesis ediyor. 

Bu kapsamda, 2021 yılı hasat döneminde yaşanan kuraklığın ardından gereken 

tedbirleri alan TMO, iştigal alanına giren ürünlerde piyasadaki arz açığını gidermek 

üzere çalışmalara başladı. 

TMO, söz konusu çalışmalardan biri olan yem regülasyonu çerçevesinde, 

stoklarındaki yem hammaddelerini 2021 Temmuz'dan itibaren besici ve yetiştiriciler 

ile yem üreticilerine satışa açarken, bu çalışmayla hayvancılık sektörünün yem 

maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi. Yapılan uygun fiyatlı ham madde satışları ile 

hayvancılık sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlandı. 
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Arpa üretimi yüksek seviyede bekleniyor 

Bu yıl, ülkenin arpa üretimi geçen yılın üzerinde ve son yılların en yüksek seviyesinde 

bekleniyor. 

Bu nedenle TMO, normal üretim dönemlerinde üreticilerin ürün arzından olumsuz 

etkilenmemesi amacıyla, hasat devam ederken satış gerçekleştirmiyor. Halihazırda 

arpa hasadının ülkenin belirli yörelerinde başlamış olması ve kısa zamanda hasadın 

yaygınlaşacak olması nedeniyle, TMO'nun arpa satışlarına hasat süresince ara 

verilirken, arpa satışlarına 2022 hasadının tamamlanmasını müteakip yeniden 

başlanacak. 

Türkiye'nin 2022 mısır hasadı ağustos ayından sonra başlayacağından, TMO'nun 

kanatlı sektörüne (yumurta ve beyaz et) ve süt üreticilerine yönelik mayıs ayında 225 

bin ton mısır tahsis edildi, teslimat süreci de başladı. Mısır satış ve teslimatlarına 

haziran ayında da devam edilmesi planlanıyor. 

TMO tarafından piyasalar yakından takip edilirken, piyasa istikrarına yönelik gereken 

tüm tedbirler de alınacak. 

Öte yandan, TMO mayıs ayında yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan 

satmaya devam edecek. 
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Tarımda üretim ve ihracatı artıracak 

formül şart 
Pandemi ile birlikte her ülke tarımda yerli üretimi artırma stratejisini 

gündeminin ilk sırasına aldı. Çiftçinin yüzünün güleceği modellerdeki 

başarı, iç pazarı beslemesinin yanı sıra ihracatın da önünü açacak kritik 

formül. Zincirin ilk halkasındaki üreticiyi iyileştirecek formüller, üretimi 

artıracak, ithalatı da azaltacak. 

 
DÜNYA 

Türkiye, yıllık 118 milyon ton bitkisel üretim ve 23.4 milyon hektar tarım alanıyla 

dünyanın önde gelen tarım ülkesi konumunda bulunuyor. 72 milyonun üzerinde 

küçük ve büyükbaş hayvan varlığına sahipken, yıllık 785 bin ton su ürünleri, 2,2 

milyon ton kanatlı sektöründe üretim hacmine ulaşmış durumda. Türk çiftçileri, ürettiği 

ürünlerle turistlerle beraber 120 milyona ulaşan insanın beslenme ihtiyacını 

karşılarken, tarım ürünleri 200 ülkeye ihraç edilerek Türkiye’ye yıllık 25 milyar dolar 

döviz kazandırıyor. 

Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri 

Yönetim Kurulu Başkanları, küresel ısınmanın etkilerinin büyüdüğü, tarımsal üretim 

alanlarının daraldığı, artan nüfusunu beslemek için tarımsal üretimin stratejik bir 

konuma geldiğini, tarımsal üretimi artırmanın zorunluluk olduğuna dikkati çekti. 

Pandemiyle birlikte, “Paramız var, ithal ederiz” söyleminin rafa kalktığını, pandemi 

sonrasında, yerli üretimi artırma yaklaşımının öne çıktığına işaret eden EİB 

başkanları, çiftçilerin üretime devam edeceği, tarım ürünler ithalatımızın düşeceği, 
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tarım ihracatımızın artacağı formüllerin bulunması ve hayata geçirilmesi çağrısında 

bulundular. 

ESKİNAZİ: İHRACAT TARIMSAL ÜRETİMİN SİGORTASI 

Tarımın kapsamlı politikalarla desteklenmesi ve değer zincirinin etkinliğinin artırılması 

çağrısında bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 

tüketiciye doğrudan teslimat, gıda e-ticareti gibi alanlarda ülke olarak çalışmalar 

yapmamız gerektiğine işaret etti. Avrupa ülkelerinin Tarım 4.0 ile özel planları 

destekleyerek ve çiftçilere finansal teşvikler sunarak tarım sektöründe dijital bir 

devrim başlattıklarını anlatan Eskinazi, “Yüksek teknolojili tarım uygulamalarına 

geçilmesi, bu alanda insan gücünün yetiştirilmesi, çiftçiye üretimin her aşamasında 

bilgi ve teknik yardım sunulması, daha etkin bir kooperatifçilik sisteminin hayata 

geçirilmesi gibi uygulamaların yer aldığı kapsamlı bir tarım düzenlemesine ihtiyaç var. 

Tarım ürünleri ihracatı üreticiler için sigorta” dedi. 

GİRİT: SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERDE DÜNYADA İLK 10’DAYIZ 

Türkiye’nin su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal üretim ve ihracatında 

dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer aldığı bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve 

Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yıllık 3,5 milyar dolar 

ihracat hacmine ulaştıklarını iletti. Türk ihracatçısının dünyanın her tarafına ihracat 

yapma kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Girit, 2030 yılında 40 milyar dolarlık 

tarım ürünleri ihracatına ulaşabileceğini söyledi. 

UÇAK: TARIM SEKTÖRÜNE GENÇLERİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ 

Türkiye’nin uzun vadede kalkınması için tarımın ve gençlerimizin gücüne her zaman 

inandıklarını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin 

Uçak, eğitimli gençlerin tarım sektöründe daha fazla yer alması çabası içinde 

olduklarının altını çizdi. Uçak, gençlerin sürdürülebilir tarım süreçlerine hâkim 

olmaları için “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nı hayata 

geçirdiklerini aktardı. 

IŞIK: TÜRKİYE ORGANİK SEKTÖRÜNDE 35 YILLIK DENEYİME SAHİP 

Dünya genelinde 8 milyar insanın gıda ihtiyacının her geçen gün arttığına değinen 

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Dünya 

genelinde gıda ihtiyacı her yıl yüzde 1,3 artarken sağlıklı ve güvenli gıda peşinde 

koşan insanların sayıları sürekli artıyor. Ege Bölgesi 35 yıl önce organik üretim ve 

ihracat yolculuğu başladı. Günümüzde 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeline 

ulaştık. Bu ihracatın yüzde 75’ini Ege Bölgesi gerçekleştiriyor” dedi. 

ÖZTÜRK: HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATI 10 MİLYAR 

DOLARI GEÇTİ 

Türkiye’nin gıda ihracatının son 1 yıllık dönemde 24,5 milyar dolara ulaştığı bilgisini 

paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
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Başkanı Muhammet Öztürk, hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü olarak 10 milyar 

dolarlık ihracatla Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 42’sini yaptıklarını aktardı. 

UMUR: VİRGİNYA VE BURLEY TÜTÜNÜ ÜRETİMİ ARTACAK 

Türkiye’de üretilen tütün mamullerinde kullanılacak tütünün kademeli olarak yüzde 

30’unun Türkiye’de üretilmesi zorunluluğu geleceği bilgisini paylaşan Ege Tütün 

İhracatçıları 

Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, bu süreçte özellikle virginya ve burley tipi tütün 

üretiminde artış olacağını ifade etti. 

ER: ZEYTİNCİLİK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞE ODAKLANMALIYIZ 

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye’nin son 20 

yılda zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 190 milyona çıkardığını, bundan sonraki 

süreçte zeytin ağacı varlığını artırırken odaklanması gereken bir diğer başlığın 

verimlilik olduğunu vurguladı. 

GÜRLE: KEKİK PLANTASYONLARIYLA ÜRETİMİ ARTIRMALIYIZ 

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 

Türkiye’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 182 milyon dolarlık odundışı orman ürünleri 

ihracatının yüzde 61’ini oluşturan 112 milyon dolarlık dilimini yaptıklarını özellikle 

defne ve yeni kekik plantasyonlarıyla Türkiye’nin kısa vadede 25 bin ton, orta vadede 

40 bin ton kekik üretebilecek potansiyeli barındırdığını, kekik üreticilerinin 

desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 
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Türkiye’nin buğday almaya başladığı 

Hindistan, ihracatı yasakladı 
Türkiye’nin buğday almaya başladığı Hindistan, iç piyasada fiyatları 

dengelemek için buğday ihracatını durdurdu. 

 
Hindistan Resmi Gazetesi'nde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayımlandı. Söz 

konusu değişikliğe göre, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatı 

yasaklandı. 

Değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday 

fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor. 

Buğday fiyatlarındaki tırmanışın Hindistan'daki, komşu ve savunmasız durumdaki 

ülkelerdeki gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekildi. 

Savaş Ukrayna'nın, sıcaklar Hindistan'ın buğdayını vurdu 

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya 

uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna 

depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor. 

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, 

buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine 

ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu. 

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması 

nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi. 
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Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, 

tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik 

sorununu büyüttü. 

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu 

yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça 

düşmüştü. 
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Buğday fiyatları Hindistan'ın yasak 

kararıyla sıçradı 
Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklama kararı almasının ardından 

gösterge buğday vadelilerinde son iki ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti. 

 
Buğday piyasasında Hindistan'ın ihracat yasağı kararı yankılandı. 

ABD'de Chicago gösterge buğday vadelileri yüzde 6 artışla 12,47 dolara yükseldi. Bu 

artış, son iki ayda görülen en yüksek artış oldu. Son artışla buğday fiyatlarında 

yılbaşından bu yana yüzde 60'lık artış kaydedildi. 

Hindistan, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatını yasaklamıştı. 

Delhi yönetimi bu adımla, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 

artan buğday fiyatının ülke içinde kontrol altına alınmasını amaçladığını duyurmuştu. 

Hindistan buğdayı genellikle komşu ülkeler Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'ya ihraç 

ediyor. 

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya 

uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna 

depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor. 
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Ukrayna'nın ihracatı durma noktasına geldi 

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, 

buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine 

ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu. 

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması 

nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi. 

Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, 

tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik 

sorununu büyüttü. 

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu 

yana en yüksek seviyelere erişen Mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça 

düşmüştü. 
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Bakanlıktan ithal buğday açıklaması 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hindistan'dan buğday ithal edildiğine dair 

haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, Türkiye'nin dünya 

un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğunu 

duyurdu. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, bazı basın ve 

yayın organlarında ortaya atılan Hindistan'dan buğday ithal edildiği iddialarıyla ilgili 

açıklama yaptı. Açıklamada, “Bilakis, dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olan 

Türkiye, güçlü tarımsal alt yapısı ile her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda 

ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri 

ihracatı ile net ihracatçı konumdadır” ifadelerine yer verildi. 

“Türkiye dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri” 

Açıklamada, “Hindistan'ın ülkede yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı buğday ihracatını 

yasaklaması üzerine kamuoyunda ülkemizde buğday krizi yaşanacağı, Ukrayna ve 

Rusya'dan da buğday alamadığımız için ekmek fiyatlarının yükseleceğine 

ilişkin haberler de doğru değildir. Hindistan dünyanın önemli buğday üretici ülkeleri 

içerisinde yer almakla birlikte, üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde 

kullanmaktadır. Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi 

olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir 

ürün için teklif de almamıştır. Nitekim Hindistan'ın buğday arzını durdurmasının, 

kendi iç piyasasında yükselen enflasyon ile mücadele için alınmış bir tedbir olduğu 

bilinmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020-2021 piyasa yılında 

yeterlilik oranlarımız, ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda yüzde 

259 olup buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102,3'dür. Buğday ithalatı büyük 

çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır” denildi. 

https://www.dunya.com/haberler
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“Türkiye dünya un ihracatında birinci” 

2021 yılında 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday 

mamulleri ihracatının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, buğdayda 795 milyon 

dolar dış ticaret fazlası elde edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer 

verildi: 

 

"Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradadır. 

Hububat piyasasında olduğu gibi baklagil piyasasında da Türkiye dünyanın en önemli 

ülkelerinden biridir. 2021 yılında ülkemizde 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm 

zamanların üretim rekoru kırılmıştır. Ülkemiz dünya nohut üretiminde 2'inci sırada, 

mercimek üretimde ise 4'üncü sıradadır. 2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye ve 168 

bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir. Covid-19 pandemi koşulları, iklim değişikliği 

ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilemektedir. 

Bakanlığımız, içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan bu gelişmeleri yakından takip 

etmektedir. Gerek üreticilerimizin gerekse tüketicilerimizin olumsuz etkilenmemesi 

için gereken her türlü tedbir alınmaktadır.” 
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G7'den açlık krizi uyarısı 
Ukrayna, limanlarında bekleyen 25 milyon ton tahılı ihraç etmenin 

yollarını ararken, alternatif olarak görülen Hindistan’dan buğday 

ihracatına yasak geldi. G7 ise küresel açlık krizi uyarısı yapıyor. 

 
Hilal SARI 

Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkenin Ukrayna’daki savaşın ardından 

buğday alımları için yöneldiği Hindistan buğday ihracatını yasaklarken, G7’den açlık 

krizi uyarısı geldi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock G7 ülkelerinin acil bir şekilde Ukrayna 

tahıl ihracatına alternatifl er aradığını ve Rusya’nın devam ettirdiği savaşın küresel bir 

açlık krizine yol açabileceğini söyledi. Ukrayna’nın 25 milyon ton tahılı limanlarda 

takılmış durumda. G7 dışişleri bakanlarının Almanya’da gerçekleşen 3 günlük 

toplantısı sonrası konuşan Baerbock, “Ukrayna’nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri 

tarafından Ukrayna limanlarında bloke edilmiş durumda - dünyanın acilen ihtiyacı 

olan tahıl bu” diye konuştu. Baerbock “(Limanlardan) çıkarabileceğimiz her bir ton, bu 

açlık kriziyle mücadeleye yardımcı olacak. Şu anda her hafta kritik öneme sahip” 

dedi. 

"Rusya, limanlardaki tahılın çıkmasına izin vermiyor" 

G7 bakanlarının toplantısında önemli bir yer kaplayan açlık krizi riski, toplantının 

sonuç bildirgesinde de vurgulandı. Bildirgede “Rusya’nın savaşının yakın tarihin en 

ağır gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturduğu, bu durumun şimdi dünya genelinde 

en kırılgan nüfusları tehdit ettiği” belirtildi. G7 küresel gıda güvenliğinin sağlanması 

için atılacak koodine adımları hızlandırmayı ve en güvenilir müttefiklerinin gıda 
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güvenliğine destek olmayı taahhüt etti. Baerbock’un ifadeleriyle gıda krizini çözmenin 

en kolay yolu Rusya’nın operasyonlarını durdurması ve tahılın Ukrayna limanlarından 

çıkmasına izin vermesi. Ancak Baerbock gıda fiyatlarının normalleşmesini 

sağlayacak bu adım için “Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bunun 

olabileceğine ilişkin bir sinyal gelmedi” dedi. 

Hindistan'ın yasağı ve kuraklıklar krizi daha da kötüleştirecek 

Dünyanın en büyük buğday çıkaracaktı ihracatçılarından Ukrayna’nın savaş 

nedeniyle tahılını ihraç edememesi, tahıl fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan 

yükselişi daha da hızlandırdı. Cumartesi günü Ukrayna’daki sıkıntıların ardından 

buğdayda bir alternatif olarak öne çıkan Hindistan’ın da buğday ihracatını 

yasaklaması, G7’nin açlık krizi uyarılarını destekleyen bir gelişme. Yeni Delhi 

hükümeti, ihracat yasağının “ülkenin genel gıda güvenliğini yönetebilmek amacıyla” 

tasarlandığını belirtti. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kuraklıklar da 

buğday fiyatlarını yükseltiyor. 

Buğday ihracatını 10 milyon tona çıkaracaktı 

ABD Tarım Bakanlığı tahminlerine göre küresel buğday üretimi bu üretim sezonunda 

son dört yılda ilk kez düşüş kaydedecek. Hindistan’ın yasağı ile birlikte uzmanlar gıda 

fiyatlarının daha da yükseleceğini ve özellikle gıdada Hindistan’dan tahıl ithalatına 

bağımlı olan fakir ülkelerde açlığın artacağını belirtiyor. Ukrayna’nın 24 Şubat’ta işgal 

edilmesinin ardından kesintiye uğrayan tahıl ihracatı nedeniyle alıcı ülkeler Karadeniz 

Bölgesi’nen sonra dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan’dan alım 

yapmaya başlamıştı. Yasaktan önce Hindistan’ın bu yıl 10 milyon ton ile rekor 

buğday ihracatı yapması planlanıyordu. 2021-22 sezonunda (martla biten 12 ay) 

Hindistan 7 milyon ton buğday ihracatıyla da rekor kırmıştı. 

KÜRESEL BİR GIDA KRİZİNE DOĞRU 

Şikago Emtia Borsası’nda (CBOT) en çok işlem gören buğday vadelileri cuma günü 

hafi f düşüşle 11,67 dolardan kapandı ancak öncesinde 2 ayın zirvesini gördü, ayrıca 

yıl başından bu yana ise yüzde 50 yükseldi. Avrupa buğday vadelilerinde ise ton fi 

yatı 410,75 Euro ile marttaki tarihi rekoruna dayandı. Rabobank analisti Carlos Mera, 

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) arzın düşeceğine ilişkin açıklaması için “USDA 

küresel bir gıda krizine doğru gittiğimizi açıkça belirtmiş oldu. Gelecek 12 ay çok zorlu 

olacak” diye konuştu. 
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Aktif rekabet soruşturmalarının 3’te 

1’i gıda endüstrisine yönelik 
Rekabet Kurumu’nun gündeminde bu yıl 21 aktif soruşturma bulunuyor. 

Bunlardan 16'sı geçen yıl başlatılırken, 21 aktif soruşturmanın 7’si gıda 

endüstrisine, 4’ü de bilişim teknolojileri ve platform hizmetlerine yönelik. 

 
Rekabet Kurumu’nun gündeminde bu yıl piyasalara rekabetçi yön vermek amacıyla 

21 aktif soruşturma bulunurken, gözler, gıda, bilişim teknolojileri ve iş gücü gibi 

alanlardaki soruşturmaların sonuçlarına çevrildi. 

Kurum, geçen yıl zincir marketler başta olmak üzere kamuoyunun dikkatle takip ettiği 

çok sayıda önemli soruşturmayı sonuçlandırdı. 

2019'da 15, 2020'de 26 soruşturma tamamlanırken, geçen yıl sonuçlandırılan 

soruşturma sayısında önemli artış yaşandı. Kurum, 2021'de 44 soruşturmayı 

tamamladı. Bu soruşturmaların, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda 

endüstrisi, sağlık hizmetleri, makine endüstrisi, iş gücü ve turizm alanlarında 

yoğunlaştığı görüldü. 

Soruşturmalar sonucunda ilgili firmalara 4,23 milyar lira ceza uygulanırken, gıda 

endüstrisi 3 milyar 188 milyon lirayla en fazla ceza kesilen sektör oldu. Zincir 

marketler ve tedarikçilerine ilişkin soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip 

edildi. Söz konusu işletmelere 2,7 milyar lira para cezası uygulandı. 
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Gündemde yeni soruşturmalar var 

Kurumun gündeminde bu yıl devam eden aktif 21 soruşturma bulunuyor. Bu 

soruşturmalardan 16'sı geçen yıl başlatıldı. 

Soruşturmaların 7'sinin gıda endüstrisi (paketli ürün üretimi, toptan-perakende satış, 

içecekler, yiyecek ve içecek hizmetleri), 4'ünün bilişim teknolojileri ve platform 

hizmetlerine yönelik olması dikkati çekiyor. 

Kurumun gündeminde kimya ve madencilik (petrol ürünleri, akaryakıt, kimyasal 

ürünler vs) sektörü ile makine endüstrisine (beyaz eşya, elektrikli ürünler vs) yönelik 

2'şer soruşturma bulunuyor. 

Kurum, tarım ve tarımsal ürünler (gübre, tohum vb), sağlık hizmetleri, inşaat ile 

lojistik, depolama ve posta hizmetlerine ilişkin soruşturmalarını da sürdürüyor. 

Sektör incelemeleri de takip ediliyor 

Rekabet Kurumunun yürüttüğü soruşturmaların yanında başlattığı sektör incelemeleri 

de yakından izleniyor. 

Kurumun, piyasaları denetleme yetkisinin yanı sıra rekabet savunuculuğu 

kapsamında en önemli faaliyetlerinden birisi de sektör incelemeleri olarak öne 

çıkıyor. 

Hazırlanan raporlarla, belirli bir sektörün ya da piyasaların geneline veya belli bir 

bölümüne ilişkin yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının tespitine ve çözümüne 

yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda geçen yıllarda televizyon yayıncılığı ve 

fuarcılık alanlarındaki incelemeler tamamlanmıştı. 

Kurum bünyesindeki "ödeme hizmetlerinde finansal teknolojiler", "yaş sebze ve 

meyve" ile "e-pazaryerleri platformları" sektör incelemeleri de kısa süre önce bitirildi. 

Rekabet Kurumu, bu yıl "hızlı tüketim malları perakendeciliği", "çevrim içi reklamcılık", 

"ilaç" ve "akaryakıt" piyasalarına yönelik sektör incelemeleri yürütüyor. 
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Bir puanlık vergi indiriminin 

detayları 
İhracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi 

oranının 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi. 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 

"Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ihracat 

yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 

faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri 

kazançları için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanmasına imkan 

tanınmıştı. 

Tebliğle, söz konusu uygulamaya ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, ihracat yapan 

kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 

faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri 

kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak. Sanayi sicil 

belgesi kapsamında üretilen ürünlerin ihraç edilmesi halinde de üretimden elde edilen 

kazanç olarak 1 puan indirim yapılacak. 

İndirimden yararlanabilecek olanlar 
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Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden veya ihracat yapan 

tüm kurumlar vergisi mükellefleri, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 

puanlık indirimden yararlanabilecekler. 

Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler, 1 Ocak 2022'den itibaren 

üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için bu 1 puanlık indirimden 

faydalanabilecek. 

İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri 

kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli kurumlar vergisi oranı 1 

puan indirimli olabilecek. 

Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri 

kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak 

uygulanabilmesi için ise bu kurumların sanayi sicil belgesine sahip olması ve fiilen 

üretim faaliyetiyle iştigal etmesi gerekiyor. 

Mükelleflerin ihracat ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançlarının da bulunması halinde ihracattan ve üretimden kaynaklanan ve 

1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan ve üretimden elde edilen kazancın 

ticari bilanço karına ayrı ayrı oranlanması suretiyle tespit edilecek. 

Düzenleme uyarınca, ihracat ve üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına 

oranlaması suretiyle safi kurum kazancı içindeki payı tespit edilerek 1 puan indirim 

uygulanacak matrah bulunacak. Üretim veya ihracattan elde edilen kazancın ticari 

bilanço karından büyük olması halinde safi kurum kazancını geçmemek üzere ihracat 

ve üretimden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecek. 

İndirimlerden aynı anda yararlanabilecekler 

Payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 

oranında halka arz edilen kurumların, üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal ederek bir 

kazanç elde etmeleri halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan indirim 

hesaplandıktan sonra üretim faaliyetleri ile ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançları için 1 puan ilave indirim mümkün olacak. 

Bu düzenleme kapsamında ihracat ve üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların aynı 

dönemde indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olmaları halinde yatırım teşvik 

belgesinden kaynaklanan vergi indirimi oranı 1 puan indirim uygulanmış orana göre 

hesaplanacak. 

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri, şartları sağlamaları halinde bu indirimlerden 

aynı anda yararlanabilecekler. 
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İndirim veya istisnaya tabi tutularak üzerinden vergi hesaplanmayan kazançlar için 1 

puan indirim uygulanmayacak. 

Söz konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, 

kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, 

ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı 

sağlayacak şekilde tutulması gerekirken, bu durumun mümkün olmadığı hallerde ise 

müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında 

olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek 

dağıtılabilecek. 

Öte yandan, gerek ihracat faaliyeti gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan 

alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak 

kurum kazancı kapsamında değerlendirilecek. 
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Meclis, torba yasa için mesai 

yapacak 
Meclis, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi için mesai yapacak. 

 
TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi için mesai yapacak. 

Haftalık çalışmasına 17 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. 

Teklife göre, bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar 

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirerek en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat 

ve katılma hesaplarında değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde ettiği faiz ve kar 

payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak. 

Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm 

ticari mevduat ve katılım fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta 

edilecek. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine 

devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar, 

belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının 

azami yüzde 5'i oranında tahsil edilecek. 

Genel Kurulda daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi görüşülecek. 
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Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı 

olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. 

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu 

oluşturulacak. 

Komisyonların gündemi 

KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Posta ve 

Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları, çarşamba günü ise Elektrik Üretim AŞ, 

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin 

2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek. 

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da 

yapılacak. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü 

saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek. 
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Bakan Nebati, enflasyonla 

mücadelede STK'lara teşekkür etti 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye 

verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) teşekkür etti. 

 
Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik 

paylaşımda bulundu. 

Bakan Nebati, paylaşımında, "Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü 

Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım 

atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, 

tüm sorunları birlikte aşacağız. #BirliktenBerekete Kazanan Türkiye" ifadelerini 

kullandı. 

Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında, hafta içinde gıdadan hazır giyime, 

mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı 

malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı. 

Bakan Nebati, yarın da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut ve 

temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşecek. 
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NATO'dan İsveç ve Finlandiya 

açıklaması 
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Finlandiya ve İsveç'in olası 

NATO üyeliğine ilişkin, Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için 

şartların bulunacağına inandığını söyledi. 

 
COVID-19'a yakalanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine 

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan 

Geoana, toplantı girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. 

"Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği hakkında Türkiye ile dün gece yapılan 

görüşmeler nasıldı?" sorusu üzerine Geoana, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını 

belirtti. 

Geoana, "Türkiye önemli bir müttefik. (Türk yetkililer) Dostlar ve müttefikler arasında 

ele alınan ve konuşulan endişelerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde İsveç ve 

Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak 

ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum." dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 

öncesinde, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek 

vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye 

açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür." demişti. 

Çavuşoğlu, dün gece İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı 

Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü toplantı 

yapmıştı. 
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Kalın'dan NATO açıklaması: Kapıyı 

kapatmadık 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın İsveç ve 

Finlandiya'nın NATO'ya adaylığına kapıyı kapatmadığını ancak bu iki 

ülkenin Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini ciddiye alıp net adımlar 

atmaları gerektiğini söyledi. 

 
Hafta başında NATO’ya üyeliği için başvurmaları beklenen İsveç ve Finlandiya’nın 

üye olması için tüm NATO ülkelerin onayı gerektiği için Ankara’nın adaylığa nasıl 

yaklaştığı yakından izleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO ittifakına aday olmak 

istediklerini açıklamalarının ardından dün yaptığı açıklamada, “Şu anda İsveç ve 

Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” 

demiş, bu ülkelerin “terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi” olduğunu söylemişti.  

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bizim beklentimiz NATO 

müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil 

eden PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu 

eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır” dedi. 

Türkiye’nin iki ülkenin NATO üyeliğine tamamıyla karşı olmadığına işaret eden Kalın, 

“NATO üyeliği bir süreç. Başvuru, müttefikler arası değerlendirme süreci var. Bu 

süreç içinde bu konunun net bir şekilde ortaya konması, aydınlığa kavuşturulması ve 

somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıkça da süreci hep birlikte 

değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 
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Avrupa Konseyi Osman Kavala için 

raportör gönderiyor: Türkiye-Avrupa 

ilişkileri kritik virajda 

 
Parlamenter Meclisi, 18-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da temas ve 

incelemelerde bulunmak üzere iki raportörünü göndermeye karar verdi. Raportörlerin, 

AKPM'nin Türkiye hakkında yürüttüğü denetim süreci ve geçtiğimiz günlerde 

ağırlaştırıl müebbet cezası verilen Osman Kavala'nın davasına ilişkin görüşmelerin 

yapılacağı öğrenildi. 

İş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesinin ardından 

gerçekleşecek temaslar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından başlatılan ihlal 

süreci açısından büyük önem taşıyor. 

İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevis, 18-20 Mayıs 

günlerinde İstanbul ve Ankara'da olacak. 

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KRİTİK VİRAJDA 

BBC'nin haberine göre, AKPM'nin Türkiye'nin denetim sürecini yürütmek için 

atadığı iki raportör, 25 Nisan'da sonuçlanan Gezi Davası kapsamında iş insanı 

Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve diğer yedi sanığa 18'er yıl hapis 

cezasının verilmesinin ardından ilk kez Türkiye'de temaslarda bulunacak. 

https://www.karar.com/guncel-haberler/son-dakika-gezi-parki-davasinda-karar-1662880
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61461389
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AKPM tarafından araştırma ve bilgi toplama amaçlı (fact-finding mission) kapsamında 

Türkiye'ye gönderilen raportörlerin, Adalet Bakanlığı temsilcileri, adli merciler ve 

cezaevleri ile ilgili birimler, baro ve avukatlar, sivil toplum temsilcileri ile bir araya 

gelmesi öngörülüyor. Bu incelemelere ilişkin ilk gözlemlerini 24 Mayıs'ta ilgili 

komisyona aktaracak olan gözlemciler, daha sonraki dönemde AKPM'ye raporlarını 

sunacak. 
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Gelir dağılımındaki asıl çarpıklık 

2021-2022 verilerinde görülecek 

 
Alaattin AKTAŞ  

16 Mayıs 2022 Pazartesi 

 

✔Gelir dağılımında son açıklanan veriler 2020 yılına ait ve en belirgin değişiklik 

en zengin yüzde 5'in önceki yıla göre muhtemelen pandemi etkisiyle üretimin 

aksamasından dolayı biraz "yoksullaşmış" olması. Ama yine de en zengin 

yüzde 5, gelirin yüzde 20'sinden fazlasına sahip. 

✔Gelir dağılımındaki çarpıklık, ekonomik tablonun çok daha bozulduğu; 

enflasyonun ve hayat pahalılığının zirve yaptığı 2021 ve özellikle 2022'de 

geçmiş yılları aratacak boyuta ulaşacak. 

Gelir dağılımına ilişkin olarak TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 

verilerinde önceki yıllara göre pek fark yok. Açıklanan “Gelir ve Yaşam Koşulları 

Araştırması” 2021 yılında gerçekleştirildi ama gelir referans yılı 2020’ye ait. Yani bu 

çalışmanın 2021’deki durumu gösterdiğini düşünmemek gerekiyor. 2021 verileri 

önümüzdeki yıl açıklanacak. 

2020 verisinde bir önceki yıla göre en dikkat çeken fark, gelirden en fazla pay alan 

yüzde 5’lik kesimin “yoksullaşmış” olması. En zengin yüzde 5’lik kesim, 2019 

yılında gelirden yüzde 22.3 pay alırken, bu pay 2020 yılında yüzde 21.3’e inmiş. 

Gelirden en çok pay alan yüzde 10’luk kesimin toplam payı 1.1 puan azalmış, bu da 

kalan yüzde 90 arasında paylaşılmış. 

Yüzde 90’lık kesimi oluşturan yüzde 5’lik grupların toplam gelirden aldığı pay ya aynı 

kalmış ya da 0.1 puanlık artışlar göstermiş. 

2019’dan 2020’ye geçişte bu kadar bir fark var. Zaten 2005- 2020 dönemi ortalaması 

ile 2020 gerçekleşmesi arasında da kayda değer bir fark gözlenmiyor. 

BİR ARPA BOYU BİLE DEĞİL! 
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Hanelerin gelirden aldığı pay yıllardır aynı düzeyde... 

Yani tam “bir arpa boyu yol alamama” durumu yaşanıyor... 

Demek ki yapılan onca köprü, onca otoyol, onca havaalanı, onca şehir hastanesi 

insanların refahını artırmıyor; bunlar, yoksul kesimlerin gelirden daha çok pay 

almasını, yani özünde gelir dağılımı çarpıklığının iyileşmesini sağlayamıyor. 

BU ÇARPIKLIK DAHA DA ARTACAK 

En zengin yüzde 5’lik kesimin 2020 yılındaki “yoksullaşması” olsa olsa pandemi 

yüzünden işlerin aksamasına bağlanabilir. 2020’deki bu durumdan sonra 2021’de 

işler kesin daha iyi seyretmiştir. Hele hele bu kesim, daha doğrusu görece varlıklı 

kesim için 2022’de durum daha da iyi gidiyordur. 

Ya yoksul kesimler; ya gelirden en az payı alanlar kesimler? 

Bu kesimlerin durumu 2021 ve özellikle 2022’de hiç kuşku yok ki çok daha olumsuz 

bir hale dönüştü. 

2020’de toplam gelirden ancak yüzde 8.4 pay alabilen nüfusun dörtte biri, 

muhtemeldir ki 2021 ve 2022’de bu payı bile alamaz duruma geldi ve geliyor. 

2021 verilerini önümüzdeki yıl, 2022 verilerini ise 2024’te öğrenebileceğiz. 

Ancak görünen köy kılavuz istemiyor. 

Enflasyonun böylesine tırmandığı, hayat pahalılığının böylesine arttığı özellikle 2022 

yılında dar gelirli kesimin toplam gelirden aldığı pay herhalde tarihi dip seviyelere 

inecektir. 
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EN ZENGİN YÜZDE 5 GELİRİN YARISINI ALIYOR 

İçinde bulunduğumuz günlerin felaket tablosunu yansıtmaktan çok uzak 2020 verileri 

bile gelir dağılımının çok ama çok çarpık olduğunu ortaya koyuyor. 

Nüfusun en zengin yüzde 5’lik kesimi gelirden yüzde 21.3 pay alıyor. En yoksuldan 

başlayarak yüzde 45’lik kesimin gelirden aldığı pay ise yüzde 20.2 düzeyinde. 

Nüfusun yarısının aldığı pay da ancak yüzde 23.8. 

Yani en zengin yüzde 5’in payı, nüfusun yarısının aldığı paya yaklaşıyor. 

Nüfusu ikiye bölersek, ilk yüzde 50 gelirin ancak yüzde 24 kadarını, zengin yüzde 50 

ise gelirin yüzde 76’sını alıyor. 

Bir gösterge daha... Nüfusun yüzde 90’ının payı yüzde 68.5, kalan yüzde 10’un payı 

ise yüzde 31.5. Yani yüzde 90 gelirin yaklaşık üçte ikisiyle idare ediyor, yüzde 10 ise 

gelirin üçte birine sahip bulunuyor. 

Üstüne basa basa bir kez daha vurgulayalım. Bunlar iyi veriler, bunlar iyi göstergeler. 

Hele durun; 2021 ve 2022 verileri belli olsun, bu göstergeleri bile arayacağız. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/05/15/t1-wHDR.jpg
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https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/05/15/t2-OZ2E.jpg
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Türkiye ekonomisi bitkisel hayata mı 

sürükleniyor? 

 
Şeref OĞUZ  

16 Mayıs 2022 Pazartesi 

 

Havuza dalmadan önce derin nefes almak; iyi fikirdir. Havuza daldıktan sonra derin 

nefes almak ise kötü fikirdir. Hem de çok kötü bir fikir… Bu havuz örneği nereden mi 

çıktı? Şundan; hükümetin döviz problemini, ilkokuldaki havuz 

problemine çevirmesinden… Anlatayım; 

Bundan 3 yıl önceki kur atağı bize enflasyon miras bırakmış ve topyekûn 

seferberlikle bir yere kadar indirmiştik. Derken korona geldi, ekonomi 400 gün 

kapalı kaldı ve akabinde hükümetin heterodoksu tuttu. Yani düşük faiz yüksek 

kur sevdasıyla, bugün 3 haneli enflasyonumuz var artık. 

LİRALAŞMA EFSANESİ 

Faizi indirmek için dahi, gerekiyorsa çıkarmak lâzım diyerek eski guvernör, faiz 

arttırdı ve kellesi alındı. Yerine getirdikleri, %19’dan, %14’e indirince dolar 18 

lirayı aştı. Frenlemek için Kur Korumalı Mevduat icat edildi, yetmedi “liralaşma” 

öyküsü kulaklara üfürülür oldu. 

Merkez’in attığı her adımda dolar tırmanırken, rezervler suyunu çekip, döviz 

sıkıntısı artarken, yavaş yavaş “faiz artışı düşünülebilir” fısıltıları başladı. Hatta 

“doları KKM engelleyemiyorsa, gerekirse faiz yüzde 80’e dahi çekilebilir” 

sufleleri etrafta dolaşır oldu. Peki, çare mi? Asla değil, zira geç kalındı. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

Ortalıkta kaç faiz var? 

Aslında neredeyse fert başına bir faiz oranı düşüyor diyebiliriz. Merkez’inki %14 ama 

o bile bunu ciddiye almıyor, kamunun yüzde 30’ları aşan faizi var. Faizi sözde 

artırmadık ama özde enflasyonun kuyruğuna taktık, adına faiz demeden tırmanıp 

duruyor. 
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Faizi artırsalar işe yarar mı? 

Havuz örneğini bu yüzden verdim. Artık çok geç ve enflasyona ivme veren dövizi 

frenleme maliyeti her geçen gün daha da tahammül edilemez noktaya taşınıyor. 

Yüzde 80 faiz dahi verseler, kura kalıcı fren, enflasyona anlamlı düşüş 

sağlayamayacaktır. Çünkü havuza dalındı artık ve derin nefes almanın anlamı 

kalmadı. 

NOT 

EKONOMİYİ CANLA BAŞLA ÇALIŞANLAR AYAKTA TUTUYOR 

Gerek dünya ekonomisindeki sorunlar gerek enerji krizi ve gerek 

içerideki ekonominin yönetilemeyişi, Türkiye’yi hızla nakit akışı 

sıkıntısına sürüklüyor. Bir yandan tüm zorluklara rağmen canla başla üretim 

yapmaya çalışan sanayicimiz ve KOBİ’lerimiz… Diğer yanda sanki kasten 

bozuluyormuş olan makroekonomik veriler… 

Alınan her tedbir, düşünülmeden, piyasa aktörlerine danışılmadan, birkaç “ben 

ekonomistim” beyanındakiler tarafından alındığı için, geri döndürülemez 

hasarlar doğuruyor. Bir yeri onarırken diğer yanı tahrip ediyorlar. 

Bütüncül bakış olmayınca ve hasta ekonomiye doğru teşhis konulamayınca ne 

yazık ki çoklu organ yetmezliğinden ekonomiyi bitkisel hayata sokmak üzereyiz. 

Çare? 1-Gerçekçi teşhis, 2-Kapsayıcı çözüm ve 3- Güvenilir uygulayıcı… Sizde 

bunlar bizde mevcut mu? 
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2023 stratejileri şekillenmeye başladı 

Seçimin ucu gözüktü. Diğer partilerin programını bilmiyorum ama AK Parti bu yazı 

sahada geçirecek. 

Seçim sadece birkaç aylık çalışma ile kazanılmıyor. Muharrem İnce de 

cumhurbaşkanı adaylığının seçimlere 50 gün kala açıklanmasına tepki göstermişti. 

Cumhurbaşkanı adayının en az 6 ay önceden çalışmalara başlaması gerektiğini 

savunmuştu. Muharrem İnce haklı. 24 Haziran 2018 

seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı yaptırmak için 

uğraşmış, o nedenle zaman kaybetmişti. Bu seçimde kendisi cumhurbaşkanı adayı 

olmayı planladığı için seçim takvimi açıklandıktan 1 hafta sonra Millet İttifakı’nın 

cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor. 

KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNÜ AÇILIYOR 

Tabii tek aday mı olacak, çoklu adayla mı girilecek orası belli değil. Çünkü çok 

dinamik bir süreç yaşanıyor. Karadeniz turundaki fotoğraf olayından önce en güçlü 

aday Ekrem İmamoğlu’ydu. Canan Kaftancıoğlu tweeti’ni atana kadar tartışmasız 

isim Mansur Yavaş’tı. Yavaş’ı destekleyen milliyetçi, ulusalcı kitle Canan 

Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini tasvip etmiyor. Yavaş’ın, Kaftancıoğlu’na desteği olumlu 

karşılanmadı. Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun 

önünü açıyor. 

KILIÇDAROĞLU’NDAN, ‘ADAYIM’ MESAJI 

Bu arada son dönemlerde Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçilerinde bir artış yaşanıyor. 

Özellikle de birebir hukuku olan isimler Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Bunların bir kısmı 

destek vermek için bir kısmı da “Aday olma, kazanamazsın” mesajını vermek için 

görüşüyor. Peki Kılıçdaroğlu görüştüğü kişilere ne yanıt veriyor? “Aday olma, 

kazanamayacaksın” diye ısrar eden bir aile dostuna verdiği yanıtı 

veriyor. Kılıçdaroğlu, dostunu uğurlarken elini iki elinin içine alıyor ve “2023’te 

adayım” diyor. 

İMAMOĞLU’NA SARI KART 



16.05.2022 

35 

 

HDP’li Ahmet Türk’ün Ekrem İmamoğlu’nu, Diyarbakır’da farklı, Rize’de farklı 

konuştuğunu belirterek “çift dilli” olarak ilan etmesi manidar. Oysa Selahattin 

Demirtaş, kendisine Mansur Yavaş’la ilgili soru yöneltildiğinde bile, Ekrem 

İmamoğlu yanıtını vermişti. 

YAVAŞ’A KIRMIZI KART 

Ahmet Türk, Mansur Yavaş hakkında ise “Kürtlerin ona oy vereceklerini 

sanmıyorum” diyerek, o defteri kapattı. 

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ 

Ahmet Türk’ten bir eleştiri de Kılıçdaroğlu’na geldi. HDP’ye yönelik eleştirilere göğüs 

germediğini söyledi. Türk, Adalet Yürüyüşü’ne katılarak Kılıçdaroğlu’na destek 

vermişti. Kahvaltıda bir araya geldiklerinde bu eleştirileri Kılıçdaroğlu’nun yüzüne 

karşı yaptığını ama CHP liderinin hiçbir yanıt vermediğini söyledi. Ahmet Türk’ün, 

SHP ile yaptıkları ittifaka gönderme yaparak, “Oysa Erdal İnönü bizimle ilgili 

eleştirileri göğüslemişti” dedi. 

AHMET TÜRK’E ELEŞTİRİ 

Bu noktada benim de Ahmet Türk’e bir eleştirim olacak. Erdal İnönü büyük bir risk 

alma pahasına sizleri SHP listelerinden Meclis’e sokmuştu. Peki siz ne yaptınız? 

Kürtçe yemin ederek Erdal İnönü’ye siyasi hayatının en ağır darbesini vurmadınız 

mı? Ondan sonra hiçbir parti sizinle ittifak yapmaya yanaştı mı? Kürt sorununun 

çözümünde “Baldıran zehri” içmeyi göze alan Erdoğan’a ne yaptınız? “Seni başkan 

yaptırmayacağız” dediniz. Yani risk alma pahasına size hangi lider elini uzattıysa ona 

siyaseten ağır bir darbe vurdunuz? Düşmanlarının ekmeğine yağ sürdünüz. Ama bir 

gün olsun bunun özeleştirisini yapmadınız. 

SON YAZ UYARISI 

Tekrar AK Parti’nin seçim takvimine dönecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 

dönemlerde 2023 seçimleriyle ilgili talimatlarını sıklaştırdı. Erdoğan, MKYK 

toplantısında da, “2023 seçimleri için bu yaz, son yaz. Sahada olun. Seçim sahada 

kazanılır. Sıkıntıların farkındayız. Çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu 

sıkıntıları çözeceğiz. 2023 için heyecanımızdan, moralimizden, motivasyonumuzdan 

hiçbir şey kaybetmedik. Siz de sahada olun ve moralinizi yüksek tutun” diyor. 

TAKVİM 

Erdoğan şimdiye kadar girdiği 15 seçimi kazanmış bir lider. Seçimlere giderken AK 

Parti kadrolarının moral ve motivasyonunu yükseltmeye ayrı bir önem veriyor. Bunun 

için bir dizi etkinlik yapılacak. 
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21 Mayıs Cumartesi günü Adana’da sanatçıların da katılımı ile Gençlik Şöleni 

yapılacak. 

29 Mayıs İstanbul’un fethinin yıldönümü nedeniyle İstanbul’da Fetih Şöleni olacak. 

“Zulüm 1453’te başladı” diyenlere inat, Fetih coşkusunun yaşanması bekleniyor. 

AK Parti 3-4-5 Haziran tarihlerinde ise kampa girecek. 

Erdoğan, önce moral ve motivasyonu arttırıp sonra AK Parti kadrolarını yaz 

aylarından itibaren sahaya sürecek. 

CANAN KAFTANCIOĞLU OLAYI 

 

Rize-Artvin havaalanının açılışı nedeniyle AK Partililerle yoğun bir 24 saat geçirdim. 

İtiraf edeyim Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında bu kadar farklı değerlendirmeler 

yapılmasını beklemiyordum. 

1- Ekrem İmamoğlu tartışmasının muhalefeti karıştırdığı bir sırada Canan 

Kaftancıoğlu kararı, bir anda gündemi değiştirdi. 

2- Zamanlama çok önemliydi. Tam da muhalefetin birbirine düştüğü bir sırada Canan 

Kaftancıoğlu kararı muhalefete cansuyu gibi oldu. Yapıştırıcı bir görev yaptı. 

3- Muhalefet ne zaman karışsa bir el devreye giriyor ve 6’lı masayı bir arada tutuyor. 

4- Canan Kaftancıoğlu hakkında PKK terör örgütünün propagandası ile halkı kin ve 

düşmanlığa sevk etmekte iddiasıyla verilen ceza bozuldu. Oysa asıl PKK 

propagandası yapmaktan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten ceza verilmeliydi. 

5- Cumhurbaşkanına hakaretten verilen cezanın onanmasıyla birlikte adrese teslim 

bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi. 

Komploya inanma ama komplosuz da kalma. 

ÖZ FİKRİM 

Kaftancıoğlu’nun ceza almasına neden olan tweet’leri, İstanbul il başkanlığı yarışı 

sırasında CHP’liler tarafından ortaya çıkarılmıştı. Kaftancıoğlu’nun tweet’lerinin 

içeriğine karşıyım. Bu konuyu hem yayınlarda hem yazılarımda sert bir şekilde 

eleştirdim. Ama geçmişten arkeolojik kazılar yapılarak suç delilleri aranmasını da 

doğru bulmuyorum. Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezası 

ve siyaset yasağını onaylamıyorum. 

YALAN SINIR TANIMIYOR 

 

Rize-Artvin havaalanının açılışında Rizelilerin arasındaydım. Onların gözlerindeki 

ışıltıyı gördüm. Heyecandan gözyaşı dökenler vardı. Çünkü yılların hasreti bitmiş, 
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Rize’ye havaalanı gelmişti. Hem de Rize’nin evladı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

denizi doldurup üstüne uçağı indirmişti. 

O heyecanı ancak Rizeli olan bilir. 

BAKAN YALANLADI 

Ama Türkiye ne zaman büyük bir iş yapsa karanlık ruhlu insanlar hemen devreye 

giriyor. Rize-Artvin havaalanı için de 3 milyon yolcu garantisi verildiğini belirterek algı 

operasyonuna soyundular. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolcu garantisi 

verilmediğini açıkladı. Çanakkale Köprüsü yapılır, geçiş ücreti yüksek derler. Deniz 

doldurulup havaalanı yapılır, ‘3 milyon yolcu garantisi verildi’ yalanına sarılırlar. 

Hülasa milletin sevincini kursağında bırakmak için her şeyi yaparlar. Yalanınızda 

boğulun e mi... 
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İbrahim Kahveci 

Dilsiz şeytanlar! 

3 Kasım 2012 

Hz. Peygamber (S.A.V.) öyle buyurdu; “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” 

* Herhangi bir hak sahibinin hakkı gasp edilirken, buna seyirci olarak duran kişi dilsiz 

şeytandır. 

* Mağdur ve yoksul insanlar açlıkla kıvranırken tıka basa yemek yiyen ve ama bu 

yoksul insanları asla önemsemeyen kişi dilsiz şeytandır. 

* Gücün yanında yer alan ve zulüm altında inleyen insana destek vermeyen kişi dilsiz 

şeytandır. 

* Hak sahibine hakkını vermeyen, vermeye aracı olmayan, bunun için mücadele 

etmeyen kişi dilsiz şeytandır. 

* Atacağı her adımda menfaatini düşünen, yarının endişesiyle zulme karşı sessiz 

duran ve sürekli kıvıran, renksiz, karaktersiz ve kişiliksiz her kişi dilsiz şeytandır. 

* Aleyhine de olsa adaletin ve haklının yanında saf tutmayan kişi dilsiz şeytandır. 

* Sonuç şudur :Bu dünyada dilsiz duran, öteki alemde mutlaka dilsiz olarak 

diriltilecektir. 

*** 

Yukarıdaki cümleler bana ait değil; ben sadece eski bir yazıdan alıntı yaptım. Dilsiz 

şeytanlar kimlermiş diye aradığımda Nihat Hatipoğlu’nun Sabah Gazetesi’nde yer 

alan bu yazısını gördüm. 

Bu yazının bence o günün şartlarında bir ederi vardı. Ama bugün nasıl ve neye 

yorumlanır bilemiyorum. 
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En iyisi hoca fikrini değiştirmedi ise bu dilsiz şeytanlar kısımlarına katıldığımı ilan 

ediyorum. 

ÜLKEMİZİN DURUMU 

Özellikle sosyal medyada çok sık rastlarsınız. Recep Tayyip Erdoğan’ın eski 

açıklamaları ve bugün söyledikleri neler diye. 

Mesela şu ‘dış güçler’ konusu: Eskiden bu söyleme katılmadığını, sen güçlü olursan 

kimsenin bir şey yapamayacağını söylerdi. Oysa son yıllarda nerede ise her cümlesi 

dış güçlerin oyunlarına karşı mücadeleyi anlatıyor. 

Ya da fakirlik karşısında çay-simit hesabı. O hesaba göre bugün ülkemiz çok daha 

ağır koşullarda ama millete “şükredin” diyorlar. 

Bir zamanlar Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımızı bile eleştiren Erdoğan şimdilerde 

Afgan dahil, Afrikalı dahil herkesin gelebileceğini savunabiliyor. 

Ama dilsiz şeytanlar yazısında belki de en dikkat çekici kısım fakirlik ve zenginlik 

kısmı. Bir tarafta iktidar gücü ile 5-10 maaş alanlar, diğer yanda çöp kutusundan 

ekmek toplayanlar ülkesi olduk. 

Sosyal yardımla yaşamaya çalışan 11 milyondan fazla yurttaş da bizim ülkemizde. 

Ama lüks araç kuyruğu da yine bizim ülkemizde. 

Aleyhinde olsa da adaleti savunmaktan hiç bahsetmiyorum bile. Bugün çok 

yakınlarım dahi “zamanında onlar da yapmıştı” diyebiliyor. Ya da kamu malı yetim 

malı gibidir, onu kimse almamalıdır kısmında da yine yakınlarım dahi “kim almıyor ki” 

diyebiliyor. 

İşte onlarla aramızdaki sanırım tek fark bu... Ben Nihat Hatipoğlu’nun zamanında 

söylediği ‘dilsiz şeytan’ olmak istemiyorum; bütün mesele bu... 

EN ACI OLAN BU KESİM 

Nihat Hatipoğlu’nun yazısında bahsettiği şu cümle var ya: “Atacağı her adımda 

menfaatini düşünen, yarının endişesiyle zulme karşı sessiz duran ve sürekli kıvıran, 

renksiz, karaktersiz ve kişiliksiz her kişi dilsiz şeytandır.” İşte en acı kesim tam da bu 

kesim. 

Menfaati icabı zulme sessiz kalanlar... Sakın ha ortada fakirlik vs zulüm olmadığını 

söylemeyin. Çünkü bu kesim inanın özel sohbetlerinde sizden benden daha fazla 

yönetim yanlışlarından, zulümden vs bahsediyorlar. 

Ama sadece özel sohbet ve görüşlerinde... Kamusal görüşleri tam tersi yönde. 
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Bizler FETÖ için üçlü kademe demiştik: Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet... 

Sanırım bu yaşadıklarımız da bize altı dava üstü para şeklinde bir tablo çiziyor. Ve 

para kısmının dışında kalıp dava satılan kesim en büyük acıyı çekiyor. İşte bu kesime 

en fazla acıyorum. 

ÇOCUK BİLE YAPAMIYOR 

TÜİK doğum sayılarını açıkladı ya... 2015 yılında 1 milyon 337 bin olan doğum sayısı 

2021 yılında 1 milyon 80 bine düştü. 

2015 yılında 603 bin olan evlenme sayısı 2021 yılında 562 bine düştü. 

2015 yılında 132 bin olan boşanma sayısı 2021 yılında 174 bine çıktı. 

Sosyal yardım alanların sayısı ise 11 milyonu aştı. 

Ülke nüfus artışımızı yabancılarla kapatıyoruz. Artık bizler evlenemiyor, çocuk bile 

yapamıyoruz. 

Ve bu “Dava kesimi” bu tabloyu da en fazla savunan kesim. Para kesimini bile 

kendilerinden daha çok savunuyorlar. Kimin sayesinde mi? Nihat Hatipoğlu yazmış 

onların kimler olduğunu... Bizler de Nihat Hocanın askerleriyiz diyerek bitirelim. 
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Barış Terkoğlu 

  

Sokak eylemlerine SADAT 
hazırlığı 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 

Düşecek, düşecek, düşecek derken düşüyor. İnsan geçmişten öğrendiğiyle olacağı 

öngörüyor. 

Kılıçdaroğlu, SADAT’ın kapısına gitti. Parmağıyla gösterdi: “Bu kuruluşun hedefleri 

arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, 

suikast ve tedhiş. Arapça ‘tedhiş’, Türkçesi de ‘terör’.” 

Okuyanlar hatırlayacaktır. SADAT’taki gayri nizami harp eğitimlerini de tedhiş 

meselesini de anlatmıştım. 

Kılıçdaroğlu’nun ardından bir daha bakmak gerekiyor... SADAT’ın sitesinde verdikleri 

eğitimler anlatılıyor. Biri de “gayrı nizami harp paketi”. Elbette askerlere ya da 

polislere vermiyor. Temel askerlik eğitimi bilgisine sahip siviller alıyor. Peki kursları 

kimler veriyor? 

SADAT’TA TEDHİŞ EĞİTİMİ 

Yanıtı belli. SADAT, eski TSK personeli bilgisini kullanıyor. Nitekim SADAT’ın 

kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli General Adnan 

Tanrıverdi de gayri nizami harp uzmanı. SADAT şimdi silse de bu konuda bir iş ilanı 

vermiş. Arşivden çıkardığım o ilanda şu yazıyor: “Nizami, Gayri Nizami ve Özel 

Harekât Eğitmeni Personel Alımı Duyurusu.” 

Tam da Suriye krizinin patladığı günlerde verilen ilanda “iyi derecede İngilizce ve 

Arapça bilme” şartı dikkat çekiyor. İlanın muhatabı ise “45 yaşından genç eski TSK 

mensupları”.  

Yani TSK personeli, erken yaşta ayrılıp SADAT’ta işe başlıyor. 

Peki, eğitimi alanlar hangi özellikleri kazanıyor? Bundan da bahsetmiştim. SADAT 

yazmış: “Başta psikolojik harp ve harekât olmak üzere, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, 

suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş.” 
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Bu eğitimleri kimler aldı? Alanlar şimdi nerede? Bu soruların yanıtını bilmiyoruz. 

Yurtdışında bu eğitimi SADAT’tan alıp, daha sonra Türkiye’de vatandaşlık-

sığınmacılık statüsü alanlar oldu mu? 

Sabotaj, kaçırma ve suikast bir yana, Kılıçdaroğlu’nun dikkat 

çektiği “tedhiş” kavramına da değinmiştim. Zira tedhiş ile terör aynı anlamı karşılayan 

kelimeler. SADAT, tedhiş-terör eğitimi verdiğini kabul ediyor. 

TSK geçmişte tedhiş kelimesini kullanıyordu. Ancak terör tanımının yerleşmesiyle, 

80’li yıllardan itibaren, teröre dönüştü. ASALA için “tedhiş” denilirken, PKK ya da 

IŞİD “terör” olarak adlandırıldı. Yaşlı SADAT kurucularının dilinin eskide kaldığı 

anlaşılıyor. 

Öte yandan savaşın da hukuku var. Tedhiş ya da terör, uluslararası hukuka, Cenevre 

Sözleşmesi’ne ve tabii milli mevzuata da aykırı. 

Ayrıca... Kolaylıkla yapılan casusluk suçlamasındaki kriterlerin bu meseleye 

uygulanması da tartışılabilir. Zira ilanlarda görüldüğü gibi, eski TSK personeli, TSK’de 

öğrendikleri özel savaş ve silah bilgilerini, teknik ve taktik birikimi, yabancı güçlere 

öğretiyor. Bir detay daha fark ettim. SADAT, kazandırdığı becerilerden, “sokak 

hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekât teknikleri”ni 

çıkarmıştı. Neden acaba? 

DAVALARIN İÇİNDELER 

Öte yandan... SADAT bir günde doğmadı. Kumpas davalarıyla eşzamanlı büyüdü. 

Adnan Tanrıverdi’nin anlattığına göre, kumpas davalarının propagandasını yapan 

ASDER de şeriat anayasasıyla gündeme gelen ASSAM da SADAT’ın öncülüydü. 

Bunun ötesinde 28 Şubat davasının hazırlayıcısı onlardı. Davadaki 387 asker 

müştekiden 128’i, ASDER’in hazırladığı basmakalıp dilekçeleri verdi. Siviller arasında 

da sekiz kişi SADAT danışmanıydı. 

Öte yandan davaya sokuşturulan ve sahteliği kanıtlanan dijital deliller içinde bir tanesi 

ayrıca dikkat çekti. Zira bu belgeyi hazırlayanlar terör yerine tedhiş kelimesini 

kullanmıştı. Sanık askerler bunun sahteliğin kanıtı olduğunu söylediler. Zira 28 

Şubat olduğunda TSK çoktan “terör” tanımına geçmişti. Yani kumpasçılar, 

SADAT’çılarla aynı dili konuşuyordu. TSK’de, Atatürkçüleri tasfiye eden kumpasları 

destekleyen SADAT’ın öncülü ASDER. Şeriat anayasası yazan SADAT’ın ağabeyi 

ASSAM. TSK’ye personel seçen mülakatlara giren, TSK’den ayrılan genç personeli 

bünyesine alıp gayri nizami harp eğitimi verdiren SADAT. Suikast, sabotaj, tedhiş-

terör kabiliyeti kazandıran kurslar... Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru, suikast-

provokasyon-terör duyumu alan Kılıçdaroğlu, SADAT hamlesiyle, iktidara bir 

mesaj verdi. Testi kırılmadan “Aklınıza bile getirmeyin” dedi. Geçmişten öğrenen 

insan, geleceğe de yön verir. Yeter ki izleyici olmak yerine müdahaleyi seçsin. 
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16 Mayıs 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

İsveç’in NATO üyeliği zor 
 

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak yolundaki istekleri Türkiye'ye takıldı. 

Özellikle İsveç'teki PKK'lılar ve FETÖ'cüler Türkiye'nin vetosunun ana nedenleri. Bu 

arada NATO'nun Türkiye'ye ne kadar yarar sağladığı, ve NATO ortaklarının 

Türkiye'nin güvenliğine bakışları yeniden tartışılıyor. NATO'nun en büyük 

ortağı Amerika Birleşik Devletleri, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'yi 

silahlarla ve parayla besliyor. Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan çıkışlarında 

da hep Amerikan desteği var. Yunan adalarını adeta bir silah cephaneliğine 

çevirdiler. Sonuçta İsveç'in NATO üyeliği galiba mümkün olmayacak.  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü kabul 

etmesini de bir hata olarak yorumlamıştı. Ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın 

NATO'ya üye olmalarının dünya barışı açısından da hiç olumlu 

olmayacağı ortada. Kendini sıkıştırılmış hisseden Rusya daha da 

hırçınlaşacaktır. Bir nükleer facia ihtimali katlanarak artacaktır. Artık 

Türkiye eski Türkiye değil. Bir takım kararlar alacak ve arkasında 

duracak irademiz artık mevcut. 

 

ABD'DE IRKÇILIĞIN YÜKSELİŞİ 

Amerika'da ise seçim yaklaştıkça şiddet artıyor. Irkçılık kökenli olaylar dehşet verici 

oranda tırmanıyor. Dün de New York'ta siyahilerin yaşadığı bir mahallede bir 

saldırgan tüfekle girdiği süpermarkette ateş açarak 10 siyahiyi öldürdü. Seçimler 

yaklaştıkça bu eylemlerin daha terör soslu olanlarının yaşanması da muhtemel. Bir 

takım güçler tarafından önümüzdeki Amerikan seçimleri hayati olarak görülüyor. Bu 

sebeple daha bir çok kanlı senaryoya tüm dünya şahit olabilir. 

 

MUHALEFETİN YALANLARI 

Türkiye'de muhalefet henüz yapılan icraatlara direnme 

seviyesini geçemedi. Evvelki gün açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı 

birçok CHP'linin tepkisiyle karşılaştı. CHP'li ve FETÖ'cü sosyal medya hesapları 

koro halinde "3 milyon yolcu garantisi verildi" üzerinden bir kampanya 

yaptı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu havaalanında yolcu garantisi olmadığını 

ve tamamen Türk mühendisleri ve çalışanlar tarafından yapıldığını sosyal 

medyada açıklamak zorunda kaldı. Anlayacağınız Türkiye'nin koşusu muhalefet 

engeliyle devam ediyor ve devam edecek. 

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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