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Guterres'ten acil gübre çağrısı 
BM Genel Sekreteri Guterres, gübre pazarındaki sorunun acilen 

çözülmesi gerektiğini belirtti. Guterres, "Bir an önce harekete geçilmezse, 

küresel gübre kıtlığı hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek" dedi. 

 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 77. Genel Kurulu 

görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, 

anlaşmanın dünya için "umut" ve "mucize" olduğunu söyledi. 

Guterres, dünya liderlerine hitabında, jeopolitik bölünmüşlüklere, artan eşitsizliklere 

ve zorluklara rağmen varılan anlaşmanın ardından tahıl taşıyan gemilerden biri olan 

"Brave Commander" için "Bu gemi, birlikte hareket ettiğimizde dünyanın neler 

başarabileceğinin bir simgesi." dedi. 

Eşsiz ve kapsamlı bir girişim ile tahıl gemilerinin savaş bölgesinden ayrılabildiğini 

belirten Guterres, "Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin desteğiyle muazzam 

karmaşıklıklara, karşı çıkanlara ve cehennem savaşına rağmen bir araya geldi ve 

bunu başardı. Kimileri buna mucize diyebilir, gerçekte ise bu çok yönlü bir diplomasi." 

ifadelerini kullandı. 

Guterres, tahıl anlaşması ile tahıl yüklü gemiler için güvenli bir geçiş sağlandığını, bu 

gemilerin aynı zamanda umut taşıdığını kaydetti. "Umuda ve daha fazlasına 

ihtiyacımız var, eyleme ihtiyacımız var." diyen Guterres, küresel gübre pazarındaki 

sorunun ise acilen çözülmesi gerektiğine işaret etti. 

Guterres, "Bir an önce harekete geçilmezse, küresel gübre kıtlığı hızla küresel gıda 

kıtlığına dönüşecek." uyarısı yaptı. 
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"Her türlü uluslararası iş birliğini baltalıyor" 

Sosyal medya platformlarına yönelik eleştiriler de yönelten Guterres, şöyle konuştu: 

"Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya 

platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor. Özellikle kadınları ve 

savunmasız grupları hedef alan nefret söylemi, dezenformasyon ve istismar 

çoğalıyor. Verilerimiz, mahremiyetimiz yok sayılarak davranışlarımızı etkilemek için 

alınıyor ve satılıyor, casus yazılımlar ve gözetimse kontrolden çıkmış durumda." 

Guterres, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar karşısındaki ayrışmalara da 

değinerek, "Jeopolitik bölünmüşlükler Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası 

hukuku, insanların demokratik kurumlara olan güvenini ve inancını ve her türlü 

uluslararası iş birliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz." değerlendirmesinde 

bulundu. 

İş birliği ve diyaloğun "içinde yaşadığımız dünyada tek yol" olduğunu dile getiren 

Guterres, hiçbir küresel sorunun tek başına çözülemeyeceğini ve bir dünya 

koalisyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

"Toplumsal huzursuzluklar kaçınılmaz" 

Guterres, dünyanın gözünün Ukrayna-Rusya savaşına çevrildiğine ancak 

Afganistan'dan Afrika'ya Libya'dan Suriye'ye, İsrail-Filistin sorunundan Myanmar'a ve 

Yemen'e dünyanın farklı yerlerinde de sorunların devam ettiğine dikkati çekerek, 

uluslararası toplumdan dünyanın farklı yerlerindeki sorunları görmezden 

gelmemelerini istedi. 

Genel Sekreter Antonio Guterres, şöyle devam etti: "Çoğu Afrika'da 1,6 milyar 

insanın bulunduğu yaklaşık 94 ülke korkunç bir fırtınayla karşı karşıya. Salgının 

ekonomik ve sosyal yansımaları, yükselen gıda ve enerji fiyatları, artan borç yükü, 

hızla tırmanan enflasyon ve finansmana erişim eksikliği gibi krizler peş peşe birbirini 

besliyor, eşitsizlikleri artırıyor, zorluklar yaratıyor, enerji geçişini geciktiriyor ve küresel 

finansal çöküşü tehdit ediyor. Toplumsal huzursuzluklar kaçınılmaz ve çatışma çok 

uzak değil ama böyle olmak zorunda da değil. Aşırı yoksulluğun, yokluğun veya 

açlığın olmadığı bir dünya hayal etmek imkansız değil." 

İklim kriziyle mücadele için liderlere fosil yakıt şirketlerine vergi uygulanması 

çağrısında da bulunan Guterres, "Dünyamız fosil yakıtlara bağımlı halde ve 

müdahale zamanı geldi. Fosil yakıt şirketlerinden hesap sormalıyız." diye konuştu. 

  

https://www.dunya.com/sektorler/enerji
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Perakende yasasıyla yeni destekler 

yolda 

 
Hürriyet 

AK Parti, perakende yasası hazırlıklarını hızlandırdı. 

Edinilen bilgilere göre, ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa 

teklifinde ana tedarikçilere yeni destekler verilmesi planlanıyor. Düzenleme ile 

perakendedeki yayılımı hızlandıracak adımlar da atılacak. Bunların yanı sıra, küçük 

esnafın ticari alanı da korunacak. Bu kapsamda, işletmelerle küçük esnafın bir arada 

olacağı alanlara mesafe şartı getirilecek. Yine, piyasada yer almak isteyen aktörlerin 

gelişimi de desteklenecek. Yurt dışına açılımları için imkan ve teşvikler verilecek. 

Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesini sağlanacak. 

 

ÖNCEDEN MÜDAHALE 

Bununla beraber piyasanın düzenlenmesine yönelik Rekabet Kurumu’na yeni 

yetkilerin getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu, zincir marketlere 

rekabeti bozan adımlar atmadan önceden müdahale edebilecek. AK Parti kurmayları, 

“Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesini sağlayacağız. 

Tedarikçilere birtakım destekler sağlayacağız. Perakende aktörlerinin kar marjını 

daraltacak, ancak piyasa sirkülasyonu devam edecek bir düzenleme olacak. Küçük 

esnafın alanını da koruyacağız. Aktörlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki 

gelişimine katkı sağlayacağız” dedi. Öte yandan, AK Parti eylül başında sektör 

temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bu kapsamda, Meclis’in açılmasının ardından AK 

Parti, sektör temsilcileri ve STK’larla yeniden bir araya gelerek, düzenlemeye son 

şeklini verecek. 

  

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/meclis
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ak-parti
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Milletin derdi başka bakanın başka 

 
 KARAR 

21/09/2022 00:05 

Vatandaşın sofrasında bir alarm zili daha... TÜSEDAD Başkanı ‘Süt sektöründe 

maliyetler fırladı. Anaç hayvanlar kesime gidiyor’ dedi. Ete, süte yeni zammın 

habercisi olan gidişat, millete çıkan bu faturanın da yine plansızlığın ve günübirlik 

yönetim modelinin sonucu olduğunu gösterdi. arımdaki politikasızlık tartışılırken 

Bakan Kirişçi ‘seçimde verilecek oyların ahirette sorulacağı’ mesajı verdi. Kirişçi 

“Seçimlerin hepsi kritikti ama bu seçim çok daha önemli” dedi. 

Tarladaki yangını söndürmesi gereken bakanın çıkışı ‘Milletin derdine bak 

bakanın derdine bak’ tepkilerine yol açtı. 

Tarlada artan maliyetler çiftçiye hasat bıraktırırken mandıradaki kriz de zirveye çıktı. 

Uzun süredir anaç hayvanlar kesime giderken Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu’ndan son uyarı geldi. Solakoğlu, 

maliyetlerin fahiş seviyeye çıktığını belirtti. “Yalvardık ama dinlemediler. Sektör anaç 

kesiyor. Bedelini halk rafta ödeyecek. Bu hayvanları yerine koymak en az 2.5 yıl” 

dedi. 

‘ÖBÜR DÜNYADA İNSANLIK ADINA NE YAPTIN DİYE SORACAKLAR, CEVABI 

VAR’ 

Tarımda, hayvancılıkla raflara zam yağmuru olarak yansıyan plansızlığın sorumlusu 

olan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ise ‘planlı politika’ yerine ‘ahireti’ işaret etti. Kirişçi 

“Seçimlerin hepsi kritikti ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya 
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gideceğiz. İnsanlık adına, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken 

hangi adımı attınız? diye soracaklar. Hamdolsun bunun verilecek cevabı var” dedi. 

MALİYETLER 'SÜT'Ü KESTİ HAYVANLAR KESİME GİDİYOR 

Ekonomik kriz derinleşirken, üretimde maliyetler de katlanarak artıyor. Süt 

sektöründe maliyetlerin fahiş artışıyla üretici, kesimhanenin yolunu tutmak zorunda 

kaldı. Çiğ süte fiyatının değişmemesi tepkilere neden olurken süt üreticisi ahırların 

yakında boş kalacağına işaret etti. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu kimsenin 

zararına üretim yapmayacağını belirterek, ‘’Sektör cayır cayır anaç kesimi yapıyor. 

Bunun bedelini halk rafta ödeyecek” dedi. 

Türk Lirası’nın hızlı değer kaybıyla beraber rekor kıran maliyet artışı üretimi sekteye 

uğratmaya devam ediyor. Tarladan çekilen çiftçilerden sonra, maliyetlerin altından 

kalkamayan besici de hayvanlarını kesimhaneye göndermek zorunda kaldı. Süt 

sektöründeki maliyetin fahiş artışı sebebi ve çözüm bulunmaması sebebiyle üretici, 

zor duruma düştü. Geçtiğimiz günlerde sektörün yoğun talebini dile getirmesine 

rağmen çiğ süt fiyatı artmazken, son olarak süt tozu ihracatına da yıl sonuna kadar 

kısıtlama getirildi. Çiğ sütte tavsiye satış fiyatı litre başına 7.50 TL. Üreticinin eline ise 

kesintilerden sonra 7 TL geçiyor. Üreticilere göre bu fiyat en az 10 lira olmalı. Maliyet 

artışları nedeniyle birçok çiftçi sektörü bıraktı. Yemin kilogram fiyatı 7.60 lirayı aştı. 

Son 1.5 yılda başta anaç hayvanlar olmak üzere 1 milyonu aşkın büyükbaş hayvanın 

kesildiği tahmin ediliyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği 

(TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 

açıklamada ahırların yakında boş kalacağına işaret ederek ‘’Yüzde 10 kesim kararı 

aldım. Piyasada süt talebi olmasına karşılık fiyatı düşük tutmanın sonu budur! 

Yalvardık! Yapmayın dedik! Dinlemediler. Sektör cayır cayır anaç kesimi yapıyor. 

Bunun bedelini halk rafta ödeyecek. Süt tozu ihracatını kapatıp ölüm fermanını 

imzaladılar’’ dedi. Solakoğlu kimsenin zararına üretim yapmayacağını belirterek, ‘’Dişi 

kesimini yasaklayarak insanları zorlayamazsınız. Zararına üretim kimse yapmaz! Bu 

hayvanları yerine koymak en az 2,5 yıl! Çiftçi enflasyonun sebebi değil çözümü de 

olamaz dedik. Daha ne demeliydik, ne yapmalıydık?’’ ifadelerini kullandı. 

ÜRETİCİ İFLAS EDERKEN BAKAN SEÇİM VURGUSU YAPTI 

Türkiye’de tarım ve hayvancılıkta maliyet krizi yaşanırken Tarım ve Orman Bakanı 

Vahit Kirişci, Ağrı’da yaptığı açıklamada seçime yönelik açıklamalarda bulundu. 

Kirişci, her seçimin kritik olduğunu ama önümüzdeki seçimin daha da önemli 

olduğunu vurgulayarak “Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu 

seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde 

soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin 

selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek 

cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı 

olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir 
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ama biz bunlardan arınıp kendimiz için değil bütün mazlum milletler için, evet ‘Tayyip 

Erdoğan’ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin 

istikbali ve onların istiklalidir’ diyeceğiz. Bunun için de çok çalışacağız’’ dedi. 

Kapsamlı bir planla tarladaki yangını söndürmesi gereken bakanın çıkışı ‘Milletin 

derdine bak bakanın derdine bak’ tepkilerine yol açtı. Bakanın açılamalarına tepki 

gösteren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal 

Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Tarım Bakanı Vahit Kirişci 

bu seçim çok önemli, öbür dünyaya gittiğimizde soracaklar demiş. Emin ol 

soracaklar, hem de neler neler soracaklar. Batırdığınız çiftçinin, aç bırakılan halkın, 

hırsız, rüşvetçi danışmanların, 3-5 ballı maaş alanların velhasıl talanın hesabı 

sorulacak’’ dedi. 

ET VE SÜTE YÜZDE 35 ZAM YOLDA 

Enerji, yem, mazota gelen zamlar ile kur artışı temel gıda ürünleri et ve sütte yeni 

zamların da kapısını araladı. 1.5 ay içinde et ve süt ürünlerine en az yüzde 30-35 

zam gelecek. TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve sütte çok yoğun 

zamlar yaşanacağını vurgulayarak “Üreticinin fiyatını düşük tutarak enflasyonu 

düşüreceklerine inanıyorlar bu çok yanlış. Maliyetler her geçen gün artıyor. Ekim-

kasım ayında hem ete hem süte en az yüzde 30-35 zam gelecek. Fiyatlar çok daha 

fahiş yerlere gidebilir” dedi. Hayvan azlığından dolayı devletin 150 bin büyükbaş 

hayvan ithalatına izin verdiğine dikkat çeken Solakoğlu ‘’İktidar Hasan’a diyorlar ki 

sen üretme, Hans’a da diyorlar ki sen üret biz seni destekleriz. Bu da yurtdışından 

daha iyi bir fiyata hayvan alıp oradaki çiftçiyi yüksek fiyata layık görmektir. 

Yurtiçindeki çiftçiden de ucuza alıp zarar etmesine neden olmaktır. Biz bu işi artık 

yapmayacağız diyenlerin sayısı hızla artıyor. Bunun için devlet ithalat kapısını açtı. 

Devlet diyor ki siz üretmeyin biz ithal ederiz. Bu yanlış politikalar devam ettikçe işi 

bırakan sayısı da artacak’’ ifadelerini kullandı. 

GİRDİLER KATLANIRKEN ÇİĞ SÜT FİYATI SABİT KALDI 

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline 

litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde sabit bıraktı. USK’nin internet sitesinde yer 

alan duyuruda, 15 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt 

tavsiye satış fiyatının litre başına 7,50 lira olduğu hatırlatılırken, 15 Eylül’de yapılan 

toplantı sonucunda mevcut fiyat sabit bırakıldı. Toplantının ardından USK’dan 

yapılan açıklamada, “1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 

yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının ‘çiğ süt 

destek primi hariç’ üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, 

soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde 

üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

USK’nın kararı çiğ süt üreticilerinde hayal kırıklığı yarattı. Zira 1.5 olması gereken 

süt/yem paritesinin 0.9’a kadar gerilediği bir ortamda, söz konusu fiyatların anaç 
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hayvanların kesime gidişini durdurmayacağı ifade ediliyor. Üreticiler USK’dan en az 

9.5 TL çiğ süt tavsiye fiyatı ve 1 TL de prim desteği açıklanmasını bekliyordu. 

‘İHRACAT YASAĞI SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK’ 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2022 

sonuna kadar süt tozu ihracatının yasaklanması kararının hayvancılık sektörünü 

olumsuz etkileyebileceğini belirterek, söz konusu yasağın kaldırılmasını istedi. 

Eroğlu, açıklamasında, Türkiye’nin 2019’da 40,6 bin ton, 2020’de 17,7 bin ton, 

2021’de 62,1 bin ton ve 2022’nin ilk 7 ayında 39,7 bin ton süt tozu ihracatı yaptığını 

bildirdi. Dış satım yasağının ihracatçılar için yurt dışı pazar kayıplarına yol açacağına 

işaret eden Eroğlu, “İhracatçı, ürününü yurt içi piyasada satacaktır. Ancak üreticiden 

alınan süt miktarı ve değeri düşecek, halen düşük olduğu tartışılan bize göre de ucuz 

olan, referans fiyatı dahi piyasada oluşamayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

Eroğlu, “Sürdürülebilirlik de girdi fiyatlarının kontrol altına alınması, yem ham 

maddesi üretimine önem verilerek, yemin dövize bağımlılıktan çıkarılması ve 1 

kilogram süt ile 1,5 kilogram yem alınabilecek süt yem paritesinin sağlanmasıdır. Aksi 

halde zaten düşme eğiliminde olan süt üretimi daha da düşecektir” dedi. Eroğlu, söz 

konusu ihracat yasağının üreticinin üretimden çekilmesine sebep olacağı uyarısında 

bulunarak, yasak kararının yeniden gözden geçirilerek kaldırılmasını istedi. 
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Dev batarya yatırımında temel 

atılıyor 
Koç Holding’in Ankara’da 32 milyar liralık yatırımla 532 bin metrekare 

alanda elektrikli araçlar için kuracağı lityum pil hücresi ve batarya 

fabrikasında ÇED süreci tamamlanırken, Başkent OSB’de tahsis 

sözleşmesi de imzalandı. 

 
Hüseyin GÖKÇE /ANKARA  

Koç Holding’in 32 milyar liralık batarya yatırımında geri sayım başladı. Ankara’da 532 

bin metrekare alanda elektrikli araçlar için kurulacak lityum pil hücresi ve batarya 

fabrikasında ÇED süreci tamamlandı. ÇED sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 

Başkent OSB’de tahsis sözleşmesi de imzalandı. 18 ayda tamamlanması öngörülen 

projede inşaat aşamasında 5 bin 200 kişi istihdam edilecek. Koç Holding Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, mart ayında 

yaptığı açıklamada, projenin batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel 

rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçeceğini bildirmişti. 

Yatırıma ilişkin ilk haberi DÜNYA, 2021 yılı Kasım ayında duyurmuştu.  

Dünyada ve Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımı yaygınlaşırken, Türkiye bu alanda 

yol alabilmek için, yerli elektrikli otomobil TOGG’u üretim bandından indirmeye 

hazırlanıyor. Elektrikli otomobilin yaygınlaşmasıyla birlikte, elektrikli araçlara yönelik 

pil hücresi ve bataryasına oluşacak talebin de Türkiye’de yapılacak üretimle 

karşılanması hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda en büyük yatırım ise Türkiye’den Koç 

Holding’in ortakları arasında yer aldığı Battery Cell International tarafından 

yapılacak.  
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Yatırım tercihi Ankara oldu  

Yatırımla ilgili ilk olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford 

Motor Company ve SK On Co., Ltd. ile bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması 

imzalandığını bu yılın mart ayında duyurmuştu. Koç, yatırımın Türkiye’ye önemli bir 

küresel rekabet avantajı sağlayacağını belirtirken, “Koç 

Topluluğu’nun otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurt içi pazardaki lider konumu, 

ortağımız Ford’un bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co., Ltd.’nin köklü tecrübesi 

bu projeye olan inancımızı daha da pekiştiriyor” ifadelerini kullanmıştı. 

ÇED raporu olumlu çıktı 

Ankara Sincan’daki Başkent OSB’nin 3. Etabında gerçekleştirilecek yatırım, Battery 

Cell International Batarya Üretim Sanayi ve Tedarik Ltd. Şti tarafından yapılacak. 

Toplam 532 bin metrekarelik taban alanda gerçekleştirilecek yatırımın 392 bin 600 

metrekaresi üretim alanı, 41 bin metrekaresi ise yardımcı alanlardan oluşacak. 

Tesiste yıllık 330 milyon adet lityum iyon pil yığını üretilecek. Bu üretimle tesiste 45 

GWh kapasiteli akü üretim hücresi yapılacak. Yatırım için mayıs ayında yapılan ÇED 

başvurusu 12 Eylül itibarıyla olumlu sonuçlandı. Bunun ardından yatırımın yapılacağı 

Başkent OSB ile tahsis sözleşmesi imzalandı. Yatırım henüz planlama 

aşamasındayken yer seçimi konusunda Manisa dahil çeşitli alternatifler gündeme 

gelmişti. Ancak yatırımcı şirketin sunulan diğer seçeneklere rağmen yatırım yeri için 

Ankara’yı tercih ettiği ifade ediliyor. Yatırıma ilişkin tüm süreçler tamamlanırken, 

temelin kısa süre içinde atılması bekleniyor. 

  

https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv
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Akaryakıtta 1 milyar liralık kamu 

zararı 
Ticaret Bakanlığı, piyasaya 5 ayda toplam 2,6 milyar lira sahte fatura 

sürüldüğünü tespit etti. Sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 milyar lira 

kamu zararına neden olduğu saptandı. 

 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini 

yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nce, sahte fatura düzenleyen 

ve 1 milyar liralık kamu zararına neden olan 39 bayi ve bu bayilerden sahte fatura 

kullanan mükelleflerin peşine düşüldü. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ekip tarafından akaryakıt ve buna 

bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 

yürürlüğe girmesiyle Bakanlık koordinesinde akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi 

kaçakçılığını ve buna bağlı kamu zararını önlemek, haksız rekabetin önüne geçerek 

yasalara uygun çalışan işletmelerin haklarını korumak amacıyla, Bakanlık ekiplerince, 

13 akaryakıt dağıtım şirketi ve bunlarla bağlantılı çok sayıda bayinin usulsüzlükleri 

ortaya konuldu. İlgili kurumlar nezdinde detaylı olarak araştırılan bu şirket ve bayilerin 

mükellefiyetleri sonlandırıldı, lisansları iptal edildi. 

Giderlerini olduğundan daha yüksek göstererek devlete ödenmesi gereken vergilerini 

düşürmek isteyen mükelleflere fatura temininde artış gözlenmesi üzerine buna 

yönelik faaliyet yürüten bayiler Özel Ekip tarafından mercek altına alındı. 
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39 bayinin lisansı iptal edildi 

Çalışmalar neticesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı 39 

bayinin sahte fatura düzenledikleri, hiçbir gerçek faaliyeti olmadıkları halde piyasaya 

5 ayda toplam 2,6 milyar lira tutarında sahte fatura sürdükleri tespit edildi. 

Bu usulsüzlüklere yönelik ilgili kurumlara hemen bilgi verildi. Anılan kurumlarca 39 

bayi hakkında Vergi Usul Kanunu'nu uyarınca mükellefiyetlerinin sonlandırılıp EPDK 

lisanslarının iptal edilmesi ve firmaların vergi incelemelerine sevk edilmelerine yönelik 

çalışma başlatıldı. 

5 ayda 39 bayi tarafından piyasaya sürülen sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 

milyar lira kamu zararına neden olduğu saptandı. 

Söz konusu kamu zararının tazmini ve ilgililere gerekli cezaların uygulanması için 

bayilerden sahte fatura kullanan mükellefler hakkında da vergi incelemesi 

başlatılacak. 

Sahte belge düzenleyerek kamunun zarara uğratılmasına sebep olan mükelleflere 

yönelik çalışmalar devam ederken, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nce 

akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadele hız kesmeden 

sürdürülüyor. 

  

https://www.dunya.com/sektorler/enerji


21.09.2022 

14 

 

Dolar Fed’le güçlenecek 
Fed’in 75 bps değil de 100 bps faiz artırmasına %20 ihtimal biçilen para 

piyasalarında genel görüş doların Fed’in şahin açıklamalarıyla daha da 

güçleneceği. Almanya’da iflaslarda hızlı bir artış görülürken, Avrupa 

paralarında odak merkezler değil enerji krizi ve büyüme görünümü. 

 
Hilal SARI 

Para piyasaları ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yıl sonu itibariyle yüzde 4,25-

4,5 düzeylerine yükseltmesini fiyatlıyor. Bunun anlamı Fed’in eylül, kasım ve aralık 

toplantılarında toplam 200 bps faiz artırımı yapacak olması. Birçok ekonomist 

‘yumuşak iniş’ ihtimalinin giderek azaldığına işaret ederken, doların Fed’den gelecek 

mesajlarıyla daha da güçlenmesini bekliyor. 

100 bps artırıma yüzde 20 olasılık biçiliyor 

Doların 6 para birimi karşısındaki performansını izleyen ve 110 seviyesinin üzerinde 

yer alan dolar endeksi 20 yılın zirvesinden uzaklaşmıyor. Fed’den beklentilerin 

üzerinde 100 bps bir artırım gelmesi durumunda endeksin 20 yılın zirvesi olan 

110,786 düzeyini de aşabileceği belirtiliyor. Rabobank, ING, Goldman Sachs ve 

birçok kuruluşun resmi öngörüsü 75 bps’lik bir artırım ancak para piyasalarında 100 

bps’lik bir artırıma da yüzde 20 şans veriliyor. 

“Avrupa’da odak merkezler değil görünüm” 

Ukrayna savaşının özellikle Euro Bölgesi ve İngiltere’de enerji krizini derinleştirmesi 

ise euro/dolar paritesi ve Avrupa para birimleri için sorun olmaya devam ediyor. İsveç 

Merkez Bankası sürpriz 100 bps faiz artırımıyla bile kronu euro karşısında 

güçlendiremedi. ING parabirimi analisti Francesco Pesole “Şaşırtıcı değil, Avrupa 

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
https://www.dunya.com/finans/doviz/EUR-TRL/avro-turk-lirasi
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paraları ve merkez bankası politikaları arasındaki bağlantı inceliyor, piyasa giderek 

enerji ve büyüme görünümüne odaklanıyor” değerlendirmesini yaptı. Euro/dolar 

paritesi de ekonomik temellerdeki bozulma nedeniyle 1’in üzerine çıkmakta 

zorlanıyor. 

“Dolar/yen 145’i de aşacak” 

Japonya’da merkez bankasının (BoJ) gevşek politikalarını bırakması beklenmiyor. JP 

Morgan Tokyo’dan bir stratejist “Dolar/yen eninde sonunda 145’i de görecek ama 

bunun hızı Fed’in ne kadar şahin olacağına bağlı” diyor. 

Fed faizi %5’e kadar yükseltecek 

Ayrıca Rabobank’ın da aralarında olduğu bazı finans kuruluşları, mevcut tedarik 

şoklarının yumuşaması halinde bile ücret-fiyat sarmalının enfl asyonu besleyeceği 

görüşünde. Bu da bankaya göre Fed’in faiz oranlarını 2023’ün ilk çeyreği itibariyle 

yüzde 5’e kadar yükseltmesiyle sonuçlandıracak. Banka Fed’in 2024’ten önce 

herhangi bir faiz indirimi yapmasının ise olasılık dahilinde olmadığı görüşünde. 

Almanya’da iflas dalgasından endişe ediliyor 

Doğalgaz ve elektrik maliyetlerinin ifl as dalgası bile getirebileceği öngörüleri yapılan 

Almanya’da üretici enflasyonu ağustosta beklentilerin çok üzerinde yüzde 7,9 aylık 

artışla, görünümü biraz daha bozdu. Beklenti aylık artışın temmuzdaki yüzde 5,3’ten 

yüzde 1,5’e gerilemesiydi. Yıllık ÜFE güçlü yükselişe bağlı olarak yüzde 45,8’le tarihi 

rekoruna ulaştı. Beklenti yıllık ÜFE’nin yüzde 37,2’den yüzde 37,5’e yükselmesiydi. 

Ağustos itibariyle Almanya’nın enerji enflasyonu yüzde 139 düzeyinde ve tuvalet 

kağıdı üreticisi Hakle gibi enerji yoğun üreticiler iflas başvurusu yapmaya başladı. 

Şirket yöneticileri “Elektrik ve doğalgaz fiyatları öyle hızlı arttı ki, maliyetteki artışları 

tüketicilere aynı hızda yansıtmak mümkün değildi” açıklaması yaptı. Reuters’daki bir 

habere göre Hakle’ninkine benzer ifl as başvurularında ağustostan bu yana bir 

sıçrama yaşandı. IWH Ekonomi Enstitüsü verilerine göre ağustosta 718 alman şirket 

iflas etti - önceki yıla göre yüzde 26’lık bir artış. 

Enstitü iflasların eylülde yüzde 25, ekimde ise yüzde 33 artacağını öngörüyor. 

Almanya ayrıca ülkenin en büyük enerji ithalatçısı Uniper’i ulusallaştırıyor ve hükümet 

Finlandiyalı Fortum’un şirketteki hissesini 8 milyar Euro’ya satın almayı planlıyor. 

Enerji Euro Bölgesi’nin cari fazlasını da temmuzda cari açığa çevirdi. Haziranda 3,24 

milyar euro cari fazla veren Euro Bölgesi, artan enerji maliyetleri nedeniyle 10,1 

milyar euro cari açık verdi. 

  

https://www.dunya.com/finans/faiz
https://www.dunya.com/sektorler/enerji
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

Yunanistan Ege'yi mülteci 

mezarlığına çevirdi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında 

Yunanistan'ın gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği 

ve dayanışma çağrılarına kulak vermesi gerektiğini söyledi. Erdoğan 

Yunanistan'ın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini söyledi. 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:  

"Toplantıyı kritik bir dönemde yapıyoruz. Türkiye olarak salgın sürecinde 161 ülkeye 

destek sağladık. Yerli ve milli aşımızı insanlığın hizmetine sunduk. Enerji konusuna 

rekabet değil işbirliği alanı olarak baktık. 

Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Bölgede barışın 

hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz. 

 

Çatışmaların çözümü konusunda çaba harcıyoruz. Yeri geldiğinde ara bulucu rolü 

üstleniyoruz. Sorunların değil çözümlerin bir parçası olacak çözümler arıyoruz. 

Tahıl mutabakatı BM'nin en büyük başarısıdır 

Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda 

imza attığı en büyük başarılardan biridir. 
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Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve 

bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. 

Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik 

çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış 

imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce 

bulmamız gerekiyor. 

BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak 

iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır. 

Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü 

tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez. 

Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli 

çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz. 

PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce 

teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. 

Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı 

gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. 

'Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktediriz' 

Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan 

hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. 

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp 

ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. 

Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği 

ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız. 

Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu 

acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir. 

Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan 

bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur. 

Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç 

gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. 

İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne 

yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz. 
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'Yunanistan’dan iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini 

bekliyoruz' 

Yunanistan’dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve 

dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. 

(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek adil ve 

uygulanabilir bir diplomatik çözümü bulmamız gerekiyor. 

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi 

hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir. 

Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz."  
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Scholz'dan Erdoğan'a 'Şangay' tepkisi: 

Bu gelişmeden dolayı çok irrite oldum 

 
  

21/09/2022 09:18 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York'ta liderlerle görüşmesi devam 

ediyor. Erdoğan ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, görüşmenin 

ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne 

girmesi ile ilgili yaptığı açıklamada bu konudan 'çok irrite' olduğunu söyledi. 

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapan Scholz, Erdoğan ile 

görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın, “Hedef Şangay Beşlisi’ne 

üye olmak” şeklindeki sözleri hakkında Scholz, Erdoğan ile yaptığı görüşmeden 

sonra düzenlenen basın toplantısında bu durumdan “çok irrite” olduğunu belirtti. 

Scholz, Türkiye’nin Rusya ve Çin’in önderliğinde oluşturulan Orta Asya merkezli 

güvenlik grubuna katılmasıyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Scholz, “Bu örgüt, 

küresel birlikteliğe önemli katkılar yapan bir kuruluş değil. Dolayısıyla bu gelişmeden 

dolayı çok irrite oldum” dedi. 

Scholz, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerde yapacağı herhangi bir 

referandumun da geçerliliği olmayacağını dile getirirken, Rusya’nın Ukrayna’nın tahıl 

nakliyatını durdurmaya çalışabileceğini söyledi. Scholz, Almanya ve Türkiye’nin bunu 

engellemeye çalıştığını söyledi. 
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Seferberlik iddiası Rusya'da paniğe 

neden oldu: Biletler tükendi 
Dünya bir kez daha Rusya'dan gelecek haberlere kilitlendi. Ukrayna 

savaşı ve ardından yaşanan ekonomik sorunlardan sonra Rusya bu kez 

de iç krizle karşı karşıya. 

 
Rusya'da tansiyon düşmüyor. Ukrayna'yı işgal girişiminin 7. ayında Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin yine gündemin merkezinde yer aldı. Rusya'da tartışılan 

seferberlik kararı birçok Rus vatandaşı panikletti. Bu iddiaların ardından Rus 

parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen yasa tasarısı ise tartışmaları daha da 

alevlendirdi. 

 

ÜLKEDE BİLET BULUNAMIYOR 

Rusya'da Putin'in seferberlik konuşmasını bekleyen çok sayıda vatandaş askerlikten 

kaçmak için Rusya'dan çıkış yolları aramaya başladı. Yaşanan yoğunluğun ardından 

bilet alımları ve hava yolu sistemleri kilitlendi. 

GOOGLE ARAMALARINDA 1 NUMARA 

Seferberlikten kaçmak isteyen Rusların paniği internet aramalarına da yansımış 

durumda. Şu anda Rusya Google'da en çok arama listesinin başında, "Rusya'dan 

nasıl çıkılır" yer alıyor. 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/rusya
https://www.milligazete.com.tr/haberleri/ukrayna
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/09/20/putin-sefr-1663701331.jpg
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SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI 

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına 

yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. 

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli 

değişiklikler yapıldı. 

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı 

yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri 

görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. 
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Murat AĞIREL 

Hayvanlara 300 kat zehir vermişler 

21 Eylül 2022 Çarşamba 

Her yazımda vurguluyorum. 

Türkiye "ABD çocuklarının" gerçekleştirdiği 1980 darbesinden sonra ağır bir neo-

liberalizm etkisi altına sokuldu. 

Önce Özal ile başlayan bu dönem, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve koalisyon 

hükümetleri eliyle tam gaz sürdü. AKP iktidarında ise adeta bir sömürülen ülke halini 

aldık. 

Önce Amerika parmak sallayarak afyon üretmeyeceksin dedi. Sonra tütün 

üretmeyeceksin dedi. Sonra tohum üretmeyeceksin dedi. Anadolu buğdayının yerini 

Meksika'daki laboratuvarlarda üretilmiş genetiği değiştirilmiş buğdaylar aldı. Ekmeğini 

üretmeyeceksin dedi. Şekerini üretmeyeceksin dedi. Şeker fabrikaları satıldı. Mısır 

üretmeyeceksin dedi. İthalatın önünü açtı. 

Bugün, çiftçi perişan halde ne yediğimiz belli değil. Elimizde kalan son kale zeytin ve 

zeytinyağı onu da her fırsat bulduklarında ağaçları köküyle birlikte söküyorlar. 

İnsanı geçtim hayvanlarımıza bile acımıyorlar. 

Bunları ne için anlatıyorum… 

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve yaklaşık 70 yıldır veteriner ilaçları, 

yem ilaçları konusunda üretim yapan bir kimya fabrikası ile ilgili bilgilere ulaştım. 

Firma 90 markaya sahip… Tıbbi olmayan ürün statüsünde de 97 adet ruhsatlı ürünü 

bulunuyor. 

Firma 2020 tarihinde ortak alıyor ve sonra ortaklık yapısı değişiyor. Yeni gelen firma 

sahibi ilcaların ambalajından içeriğine kadar bir değişim gerçekleştiriyor ve sorun da 

burada başlıyor. 
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Firma Kırklareli'nde bulunan fabrikasında ürettiği Tarım Bakanlığı onaylı hayvanlara 

verilen bir ilaçta değişimden önce 1 gram "Klisen" maddesi olması gerekirken ilacın 

içerisindeki miktar 300 grama çıkarılmış. 1 gram katılmış ilacın verildiği hayvan 6 ay 

boyunca ne sütü, ne yumurtası nede kesimi gerçekleştirilebiliyor. Hal böyle olmasına 

rağmen kullanılan miktar bile bile 300 grama çıkarılmış. Yani 300 kat fazla 

kullanılmış.1 gram kullanıldığında 6 ay boyunca sütü, yumurtası, eti tüketilemeyen 

hayvana aynı ürün 300 kat fazla verildiğinde ürünleri ne kadar süre tüketilemez ? 

Bu kullanılan maddenin ise Fabrikanın Arnavutköy'de bulunan Sağlık Bakanlığı 

onaylı fabrikasında üretildiği iddia ediliyor. 

Firma Kırıkkalelindeki fabrikasında bahse konu ilacın üretimini yapıyor. Fabrikada 

çalışan kişiler bu üretimin hayvan sağlığına ve insan sağlığına aykırı olduğu 

gerekçesi ile Tarım Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığına şikayet ediyorlar. Şikayet 

konusu sadece bu ilaçlarda değil. Veteriner ilaçları üreten ve Tarım Bakanlığından 

ruhsatı bulunan fabrika "el dezenfektanı" da üretmeye başlıyor. Ancak netice 

alamıyorlar. En son çaresiz şekilde Jandarmaya kaçak ilaç kullanıldığı ihbarında 

bulunuyorlar. 

İhbar üzerine jandarma Fabrikaya baskın yapıyor. Baskın neticesinde Veteriner tıbbi 

ürünü olmayıp biyosidal ürün olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 

Sipertoks isimli 13.000 ürün bulunmuş. Jandarma bulunan ilaçları fotoğraflarla 

tutanak altına almış. Jandarmanın baskınından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de inceleme yapmış. 

Yaptığı incelemede yem katkı maddelerinde kullanılabilecek başlangıç maddeleri 

bulunmuş. Firma bu maddelerin AR-GE amaçlı kullanıldığını beyan etmiş. Bakanlık 

ise AR-GE yapılabilir diye bir izin belgesi verilmediğini belirtmiş. Aynı yerde 

bulunan "Dekatoks" isimli veteriner tıbbi ürünün incelenmesinde ise ürünün 22 bin 

800 adet üretildiği, üretim yerinin de ITS kayıtlarına göre 11.340 adedinin üretim yeri 

deposunda bulunduğu, 10.346 adedinin ise izlenebilir şekilde veteriner ecza 

depolarına gönderildiği belirlenmiş. Ancak 1114 ürünün akıbeti ve izlenebilirliği 

gösterilememiş. Ürünlerinde bu fabrikada üretildiğine dair bir ize de rastlayamamış. 

Firmada yapılan incelemede "Dekatoks" adlı ürünün yine aynı firmanın Arnavutköy'de 

bulunan fabrikasından TIR'lar getirildiği tespit edilmiş. 

Çok uzatmayayım… 

İlgili yönetmeliğe göre "Bakanlıktan izinli üretim yerlerinde, veteriner tıbbi ürünler 

dışında üretim yapılamaz" hükmüne aykırı faaliyet nedeniyle Firmanın ruhsatının tüm 

farmasötik şekiller için tamamen askıya almış ve ilaç takip sisteminde de 

düzenlemeleri yapılmış. 
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Yani firma, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı fabrikasında üretmesi gereken ürünleri Tarım 

Bakanlığı ruhsatlı fabrikasında üretiyor. Hayvanlarda kullanılan ilaçlarda ise zararlı 

ürünler kullanıyor. 

Sağlık Bakanlığının Kırklareli İl sağlık Müdürlüğüne yazdığı yazıda ise "Firmanın 

veteriner ilaçları üretmek için izin alınan Tarım Bakanlığı GMP sertifikalı Ektoparaziter 

tesiste el dezenfektanı üretmektedir. Ektoparaziter yani zehirli ürün üreten fabrikada 

seri üretim kayıtları tutulmadan etiket üzerinde tarih ve seri üretim kodları basılmadan 

satışa sunulmak üzere kolilerde bekletilen yüzlerce üründen bahsedilmektedir" demiş 

ve bu üretimin illegal olduğundan bahsetmiş. 

Arnavutköy'de bulunan fabrikanın da ruhsatı iptal edilmiş. Ancak Kırklareli'nde 

bulunan fabrikanın ruhsatı cezai şartları yerine getirdikten sonra tekrar açılmış. 

Fabrikanın tek vukuatı buda değil. Pandemi döneminde devletin sağladığı kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanan fabrika aynı zamanda işçileri tam zamanlı 

çalıştığına dair iddialar ve suç duyuruları mevcut. 

İşkur müfettişleri fabrikayı denetlemiş ama herhangi bir usulsüzlük görmemiş! Tabii 

raporlarındaki eksiklikler şikâyet edilmiş ve bir soruşturma başlamış. 

Peki, sonuç ne? 

Sıfır. 

İnsan sağlığını etkileyecek olan bir olay hakkında nasıl bir prosedür işlemesi lazım? 

"Cezayı öde kurtul" düzeni bu. 

Seni beni düşünen yok. Parası olan düdüğü çalıyor. 

Bu gibi durumlarda Bakanlık koridorlarında dolaşan çantacılar aklıma geliyor… 
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Aklın yolu bir; kaygılar seçim 

sonrası için... 

 
Alaattin AKTAŞ  

21 Eylül 2022 Çarşamba 

 

✔ Seçim sonrasında kazanan kim olursa olsun ekonomide bir dizi sorun bizi 

bekliyor. Peki bu sorunlara eski bir Hazine bürokratı nasıl bakıyor, neler 

olacağını öngörüyor, buyurun... 

Bu köşede dün seçim sonrasının ekonomi politikasının nasıl olabileceğini irdelemeye 

çalıştım. Çok özet olarak, “Seçimi Millet ittifakı kazanırsa zaten ekonomi 

politikasını kökten değiştirecek ve bunu özünde para politikasını değiştirerek 

yapacak, seçimden Cumhur ittifakı galip çıkarsa onlar da uygulanan politikada 

içerik yönünden değişikliğe gitmek zorunda kalacak” diye yazdım. Bir de şunu 

söyledim: 

“Şu günlerde herkes seçimden kimin galip çıkacağına kafa yoruyor, tahmin 

yürütüyor ama biraz da seçim sonrasının ekonomi politikasına odaklanmak 

gerekiyor.” 

Seçim sonrasında ne olacağını, ne gibi sorunlarla karşılaşılacağını tabii ki herkes 

düşünüyor. Bunun düşünülmesi de gerekir, çünkü çok büyük sorunlarla boğuşuyoruz. 

Kimsenin elinde sihirli değnek yok, ekonomide olumsuzlukları geride bırakamasak da 

hafifletebilmek için bir şeyler yapmak gerekecek. 

Dedim ya bugünlerde herkes seçim sonrasını düşünüyor. Eski Hazineci bir dostum 

da hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da bir çalışma yapmış ve hazırladığı 

metni gönderdi. Dünkü konuyu yıllarını bu işe vermiş eski bir bürokratın bakış açısıyla 

okumayı elbette istersiniz. 

 Buyurun... 

https://www.dunya.com/ekonomi
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FAİZ KAPANINA SOKULAN EKONOMİ VE KANAT RÜZGARI RİSKLERİ... 

Pilotlar, iniş sırasında en çok kanatlardan esen rüzgarlardan çekinirlermiş. Ender 

rastlanan böylesi havalarda, uçağın dengesini kaybetmesi ve tekerlerin piste geç 

değmesi onları zorlarmış. Piyasalarda ender rastlanan olaylara da “kanat rüzgârı 

riskleri” deniyor. 

Bu tanımdan yola çıkarak, seçim sonrasında daha da belirgin hale gelecek birkaç 

olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar çok güçlü kuyruk rüzgârlarının eseceği ve 

aşırı risklerin oluşacağı gelişmeler. Bunları tartışmanın erken olduğunu 

düşünüyorsanız, geçmiş deneyimlerimden yola çıkarak ciddi bir yanılgı içinde 

olduğunuzu söyleyeyim. 

Öne çıkan birkaç başlığı bilginize sunmak isterim. 

Ekonominin bir “faiz kapanına” sokulduğunu belirterek başlayayım. Faizler zorla 

indirildi. Tüm sistem kamyon farına takılmış tavşan gibi düşük faizlere kitlenmiş bir 

biçimde çalışıyor. Vadeler kısaldı. Mevduat vadeleri zaten 50 gün civarındaydı. Şimdi 

krediler de üç aylık vadelerle veriliyor. Sistem dünyadaki gelişmeleri ve içerdeki 

seçimleri bekliyor. 

FAİZİN YÜKSELTİLMESİ KAÇINILMAZ 

Genel kabul görmüş beklentiye göre, seçimi kim kazanırsa kazansın, seçimden sonra 

enflasyonla mücadele programı uygulanacak. (Benim notum; gerçek bir enflasyonla 

mücadele programı.) Parasal genişlemeye son verilecek ve faizler yükseltilmeye 

başlanacak. 

Böylesi bir durumda ilk yaşanacaklardan birisi sıcak paranın hızla geri dönüşü 

olacaktır. Yurtdışı yerleşikler, son dört yılda sattıkları hisse senetlerine ve devlet iç 

borçlanma senetlerine (DİBS) yeniden ilgi gösterip satın almaya başlayabilirler. 

Örneğin, 2017 yılında 33 milyar dolar kadar olan yurtdışı yerleşiklerin DİBS stoku, 

şimdi 1.4 milyar dolara kadar düştü. 

PORTFÖY YATIRIMI ARTACAK, KUR AŞAĞI GİDECEK 

Güven sağlayan yeni bir ekonomik program uygulanmaya başlayınca bıyıklı-bıyıksız 

yabancılar hızla portföy yatırımı yapacak. Kur hızla düşmeye başlayacak. Soru, kurun 

nereye kadar düşmesine izin verilmeli? Cevabı hiç kolay değil. Ancak bir miktar 

rezerv birikimine izin verilecektir. Aşırı kur düşüşünün ithalatı ucuzlatacağını, cari 

açığı artıracağını biliyoruz. Bağımsız Merkez Bankası yönetimi bu dengeyi bulacak 

ve gerektiği kadar döviz alacaktır. 

Bu aşamada en önemli konu, sıcak para/kısa vadeli döviz girişlerinin nasıl kontrol 

edileceği meselesidir. Eğer şimdiki gibi “saldım çayıra mevlam kayıra” mantığı 

devam ettirilirse, “ört ki ölem”! Akılcı “sermaye hareketleri 

kontrolleri” uygulanması gerekiyor. 

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
https://www.dunya.com/finans/doviz
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İş burada bitmeyecek. Ardından eğer piyasaya gereğinden çok TL çıkarsa, Merkez 

Bankası bu sefer onu geri çekmek (sterilize etmek) için müdahale edecektir. 

FONLAMA MALİYETLERİ ARTACAK 

Ama Merkez Bankası’nın işi hiç kolay değil. Çünkü böylesi bir durumda 

şimdi "faiz kapanı” nedeniyle çok düşen finansal sektörün fonlama maliyetleri tekrar 

yükselmeye başlayacak. Sistem bu artışı kredilere ve menkul kıymetlerine 

yansıtmaya çalışacak. “Zombi şirketler” ve borçlanmaya dayalı büyüme modeline 

alışmış yapılar zorlanmaya başlayacak. Ortalığı velveleye verecekler. Yanı sıra, 

TCMB ve BDDK tarafından bankalara zorla aldırılan uzun vadeli sabit getirili DİBS’ler 

sistemde zarar neden olacak. Bunların büyüklüğüne bağlı olarak bankalar iç borç 

otoritesinin kapısına gidip zararlarının sonuçlarını anlatmaya uğraşacak. 

İç borçlanma deyince, faiz yükünün bütçeye getireceği yükü hatırlamak gerekiyor. 

2023-25 orta vadeli programına göre, merkezi bütçeden 2023’te 566 milyar lira, 

2024’te 698 milyar lira, 2025’te 775 milyar lira faiz ödemesi yapılacak. 2021 yılı faiz 

ödemeleri 181 milyar lira idi. 

OVP dönemindeki yıllardaki yatırım harcamalarının 300-380 milyar lira civarında 

olduğunu hatırlatayım. Bu, faiz harcamalarının yarısından az yatırım harcaması 

demektir. Ne olursa olsun, düşük faiz ve kur varsayımına dayanarak hesaplanmasına 

rağmen bu kadar yüksek faiz ödemek hiç kolay değil. Asıl ödenecek tutar bundan da 

yüksek olacaktır. 

KKM NASIL SONLANDIRILACAK? 

128 milyar dolarlık döviz rezervinin satışından sonra kurların roket gibi yükselmesini 

engelleyeceği düşüncesiyle oluşturulan ve "faiz kapanının” en başta gelen 

nedenlerinden olan, kur korumalı mevduat (KKM) nasıl sonlandırılacak? 73 milyar 

doları aşan bu hesaplara son verilince ne olacak? Herkes tekrar döviz almak isterse 

bu kadar döviz nereden bulunacak? Döviz işlemlerinde yeni idari yöntemler mi 

düşünülecek? Yoksa yükselen faiz ortamında, 1.3 trilyon liralık bu hesaplara daha 

fazla faiz mi ödenecek? Böyle olursa bütçeye gelecek yük nasıl karşılanacak? 

Dahası kamu bankalarındaki önemli bölümü İşsizlik Fonuna ait 520 milyar liralık 

resmi mevduat nasıl yönetilecek? Hazine fazla borçlanıp kamu bankalarında 

mevduat tutmaya devam mı edecek? Hazine kredi olarak verildiği kuvvetle muhtemel 

bu parayı ne zaman geri alabilecek? 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletlerinden yıllık ne kadar 

yük geleceği belli değil. Yeni hükümet ertelenen gerçeklerle yüzleşince bütçeye 

gelecek yük netleşecek. İç borç faizleri, KKM, KÖİ ve KGF gibi yükler zaten sıkışık 

durumda olan bütçeyi biraz daha zorlamaya başlayacak. 

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


21.09.2022 

28 

 

“BİRİLERİ ŞİMDİDEN DÜŞÜNSÜN” 

Hazineci dostum seçim sonrası için dikkat çektiği sorunlara ilişkin yazısını “Daha 

fazla uzatmayayım” diyerek şöyle tamamlıyor: 

“Ben pilot değilim. Ancak, ekonominin fay hatlarında aşırı enerji birikimi olduğu için 

seçimden sonraki kanat rüzgârları çok sert esecek, bunu görüyorum. Birileri bunları 

ve benim aklıma gelmeyen diğer konuları düşünsün istedim...” 
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Enerji, gıda, iklim, su… 

 
Osman AROLAT  

21 Eylül 2022 Çarşamba 

 

Önümüzdeki dönemde dünyada da ülkemizde de şu dört konu; enerji, gıda, iklim ve 

su, gündemin ilk sıralarında yer alacak. Bunu bilerek hareket etmeliyiz… 

Önümüzdeki dönemde dünyada da ülkemizde de şu dört konu; enerji, gıda, iklim ve 

su gündemin ilk sıralarında yer alacak. O yüzden bu konulara dikkatle eğilerek, 

eksiklerimizin ne olduğunu gerçekçi bir şekilde ortaya koyarak, almamız gereken 

önlemleri saptayıp, atabileceğimiz adımları planlamalıyız. 

Gıdada, geçen yüzyılın son çeyreğinde kendine yeterli bir ülke durumunda iken, 

gereken önlemleri almadığımız için yeterliğimizi yitirip, birçok ürünü ithal eder duruma 

geldik. Buna, tarım üreticisinin girdi maliyetleri sürekli artarken, ürününün değer 

bulamaması neden oldu. Köy nüfusu hızla azaldı. Ekilen alanlar yıldan yıla azaldı. 

Ziraat Odaları verilerine göre, 1990’da 27,8 milyon hektar olan tarım ve uzun ömürlü 

bitki alanı, 2014 yılında 23,9 milyon hektara gerilemiş. Aynı dönemde köy ve belde 

nüfusu da 23,1 milyondan 17,7 milyona düşmüş. Genç nüfus hızla şehre göçtüğü 

için, köydeki yaşlı nüfus tarlaları boş bırakıp üretmekten vazgeçmiş. 

Türkiye enerjisi yeterli bir ülke değil. Yenilenebilir ve nükleer enerjiye zamanında 

yatırım yapılmadığı için son yıllarda enerji faturası hızla artıyor. Elektrik üretimi 

doğalgaza bağlı olduğu için orada da fatura hızla yükseliyor. Son yıllarda bir yandan 

yenilenebilir enerji payını yüzde 12’nin üzerine çıkararak, bir yandan da nükleere 

yatırım yaparak önlem almaya çalışıyoruz. Ama uzun süre enerji sorunumuz 

gündemde olacak gibi görünüyor. 

Suyun önemli kısmını tarımda kullanıyoruz. Damlama sulama gibi yöntemlere 

geçmediğimiz için su açısından da fakir bir ülke durumuna geldik. Son yıllarda 

damlama sulama gibi yöntemlerle vahşi sulamadan kurtulup daha uygun yöntemlere 

yönelmeye çalışıyoruz. 

Son yıllarda hem sel, hem hortum, hem de orman yangınlarının artmasıyla, iklim 

değişikliği sorunlarını ülkemizde de daha sık yaşamaya başladık. Ülkemizde de iklim 

https://www.dunya.com/sektorler/tarim
https://www.dunya.com/sektorler/enerji
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değişikliği bölgelere göre tarım üretiminde değişimlere neden oluyor. Bu konunun da 

dikkate alınması gerekiyor. 

Sözünü ettiğim enerji, gıda, iklim ve su bütün dünyada olduğu gibi bizde de daha 

uzun yıllar gündemin ilk sırasında yer alacaktır. O nedenle bu konulara özel önem 

vererek, gelişmeleri yakından izleyip, proaktif davranarak çözümler üretmeye 

çalışmalıyız… 

GÜNÜN SÖZÜ: 

Geçen yüzyılın son çeyreğinde kendine yeterli sandığımız gıdada ve suda fakirleştik. 

Buna enerji kıtlığı ve iklim değişikliği de eklendi. 
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Abdulkadir Selvi  

Akşener, yeni bir ittifak arayışında 

mı 

Koalisyon hükümetleri döneminde yaşardık. 

Koalisyon ortakları arasında kriz çıkınca gece yarısı gizli bir şekilde bir yerlerde 

buluşurlardı. Onlar basından gizli toplantı yapmak ister, biz ise o toplantının yerini 

öğrenip görüntülemek ve ne konuşulduğunu öğrenmek için çaba gösterirdik. 

Çok gizli toplantı derken çıkışta karşılarında gazetecileri gören bakanlar şaşırırdı. 

6’lı masada yaşananlar bizi koalisyon dönemlerine götürdü. 

11 Eylül’de Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan bir araya geldi. Zafer Şahin, Milliyet’teki 

köşesinde, Babacan’ın, “6’lı masanın adayı ben olayım” dediğini yazdı. 

19 Eylül’de ise Babacan ile Akşener gizli bir görüşme yaptılar. Bugün 

ise Akşener ile Davutoğlu’nun bir araya gelmesi bekleniyor. 

6’lı masanın 2 Ekim’de yapacağı toplantı öncesinde bu trafik anlamlı. Hem de çok 

önemli. 

Çünkü 2 Ekim’deki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu, 26 Eylül’den başlayarak liderler 

turuna çıkacak. 

Masanın gündeminde ne olursa olsun bu toplantılar cumhurbaşkanı adayı ve 

milletvekili listeleri için yapılıyor. Kimse liderlerin yediği pilavı, içtiği hoşafı merak 

etmiyor. 

HDP GERİLİMİ 

Gürsel Tekin’in başlattığı HDP tartışmasından sonra ise masanın yeni bir gündemi 

daha oldu. O da HDP ile ilişkiler. Şimdiye kadar Cumhur İttifakı masanın görünmez 
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ortağı olarak HDP’yi gösteriyordu ama CHP-İYİ Parti ve HDP arasındaki yaşanan 

gerilimden sonra artık 6’lı masanın sorunu haline geldi. 

HDP, dışarıdan İYİ Parti’ye ayar veriyor. Akşener hakkında ağır suçlamalarda 

bulunuyor. Selahattin Demirtaş cezaevinden 6’lı masaya cumhurbaşkanı adayı tayin 

ediyor. Kılıçdaroğlu’na destek veriyor. 

 

Tabii bu durum başta İYİ Parti olmak üzere masanın diğer ortakları arasında 

rahatsızlığa neden olmuş durumda. 

CHP’NİN TEHDİTLERİ 

 

Meral Akşener’in Ali Babacan’la görüşmesinde ise, CHP tarafından yapılan 

açıklamalardan duyduğu rahatsızlığını dile getirdiği söyleniyor. CHP’li Bülent 

Kuşoğlu, 6’lı masayı “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” diye tehdit 

etmişti. Ayrıca Akşener, CHP ile HDP arasındaki ilişkilerden rahatsız. 

Babacan’ın Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşmesinde cumhurbaşkanı adaylığı ve 

milletvekili seçimini konuştuğu söyleniyor. DEVA Partisi’nin 41 ilde kendi adıyla 

seçime gireceği, diğer 40 ilde ise ittifaka açık olduğu ifade ediliyor. 

Meral Akşener’in ise Babacan’la görüşmede CHP’lilerin açıklamalarından duyduğu 

rahatsızlığı ifade ettiği söyleniyor. CHP’nin sürekli olarak 6’lı masaya parmak 

sallaması gerilimi tırmandırıyor. Bir de bakarsınız düdüklü tencere gibi 

patlamış. Akşener’in, bugün bir araya geleceği Davutoğlu ile görüşmesinde CHP’den 

duyduğu rahatsızlığı gündeme getirmesi bekleniyor. 

İKİ ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ 

Babacan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu arasında yaşanan siyasi trafikte iki 

gündem maddesi var. 

1- Cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri. 

İYİ Parti, seçimlerde diğer partileri listelerinden göstermeyi düşünmüyor. Kendi 

adaylarıyla seçimlere girmeyi tercih ediyor. Davutoğlu ise CHP listelerinden seçime 

girmek yerine İYİ Parti’yi tercih ediyor ama Akşener ona açık değil. 

Kılıçdaroğlu ise bazı bölgelerde küçük partilere milletvekili listelerinde yer açmaya 

sıcak bakıyor. Tabii cumhurbaşkanı adaylığı karşılığında. 

2- CHP’nin tehdit dili. 

Akşener’in CHP’lilerin 6’lı masaya yönelik tehditlerinden rahatsız olduğu bir sır değil. 

Ama bir de CHP’li Gürsel Tekin’in başlattığı HDP’ye bakanlık tartışması ve HDP ile 

İYİ Parti arasında gerilime neden olan, Barış Yarkadaş’ın ihale iddiaları var. CHP’nin 
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tehditleri, HDP konusu ve ihale suçlamaları Akşener’i yeni bir arayışa zorlamış 

görünüyor. 

YENİ İTTİFAK MI 

Akşener’in Babacan ve Davutoğlu ile görüşmesi siyasi kulislerde, “Acaba CHP ve 

HDP’yi dışlayan yeni bir oluşum mu söz konusu?” sorusuna yol açtı. 

 

Bir rahatsızlık ve onun getirdiği bir arayış söz konusu ama nereye varır şimdiden 

kestirmek mümkün değil. İzlemekte yarar var. 

14 MAYIS’TA SEÇİME KILIÇDAROĞLU’NDAN DESTEK 

 

Millet geçim, siyaset seçim derdinde. Aktaracağım gelişme ise seçim tarihiyle ilgili. 

Muhalefet, sonbaharda erken seçim beklentisi içindeydi ama sonbahar geldi seçim 

yok. Ama iktidarın seçimlerin 14 Mayıs’a alınması düşüncesine muhalefetten sürpriz 

bir destek geldi. Onu anlatacağım. 

Önce Malazgirt Zaferi’nin 951'inci yıldönümü nedeniyle Ahlat’ta düzenlenen 

törenlerden sonra Erdoğan-Bahçeli ve Mustafa Destici arasında seçim konusu 

konuşuluyor. 

Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidilmeyeceği, seçimlerin 2023 yılı haziran ayında 

yapılacağını açıklamışlardı. 

AK Parti’de, haziran ayının Hac mevsimine denk gelmesi, üniversite sınavları, LGS 

nedeniyle seçim kampanyası yapmanın zorlukları açısından seçimlerin 14 Mayıs’a 

çekilmesi konuşulmuştu. Demokrat Parti’nin tek başına iktidara geldiği 14 Mayıs tarihi 

ağırlıklı olmak üzere 28 Mayıs tarihinin de üzerinde durulmuştu. 

Seçimlerin 1 ay öne çekilmesi erken seçime gitme anlamına gelmiyor. Olsa olsa 

seçimlerin öne çekilmesi olur. 

YA MECLİS YA CUMHURBAŞKANI 

Ama bunun için yasal zorluklar var. 

Seçim kararı ya Meclis tarafından alınıyor ya da cumhurbaşkanı ülkeyi seçime 

götürebiliyor. Meclis tarafından alınması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK 

Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı 334’e ulaştığı için muhalefetin desteği gerekiyor. 

Burada kesip tekrar Ahlat’a Erdoğan, Bahçeli ve Destici’nin sohbetine dönmek 

istiyorum. 

ÜÇ LİDERİN EĞİLİMİ 
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Üç lider, “Eğer muhalefet mayıs ayındaki seçime destek vermezse cumhurbaşkanı 

tarafından seçim kararının alınması gerekiyor. Muhalefet bunu istismar edebilir. O 

nedenle 1 ay için seçimlerin öne çekilmesine gerek yok” diye konuşuyorlar. 

Bu durumda seçim tarihi olarak 25 Haziran 2023 tarihi öne çıktı diye düşünürken 

sürpriz açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. 

KILIÇDAROĞLU’NDAN DESTEK 

Kılıçdaroğlu, Elazığ’da Kanal 23 ve Fırat TV ortak yayınında gazeteciler Arif 

Çakmak ve Zeki Akbıyık’ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu’na, “14 Mayıs’ta seçim 

talebi gelirse CHP olarak oy verir misiniz?” diye soruldu. Kılıçdaroğlu, “Tabii tabii. Hiç 

kimsenin endişesi olmasın” diye karşılık verdi. 

Kılıçdaroğlu’nun destek açıklamasından sonra seçim 14 Mayıs’ta diyebilir miyiz? 

Henüz kesin konuşmak için erken ama Kılıçdaroğlu sözünün arkasında durursa 14 

Mayıs olabilir, aksi durumda ise 25 Haziran’da sandık başında oluruz. 
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Esfender KORKMAZ 

Üç büyük yanlış 

21 Eylül 2022 Çarşamba 

Siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktürü etkileyen üç büyük yanlışımız var… 

* Faiz politikası; 

* Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik hedefi, 

* Mülteci sorunu. 

Bu üç büyük yanlışı elbette ki, siyasi iktidarın ve hükümetin kararıdır. Ama bilmemiz 

gerekir ki, bu üç yanlış devam ederse, siyasi ve ekonomik istikrar sorunu da 

tırmanır. Bu yanlışlardan dönmemiz gerekiyor. 

1. Faiz politikasının gerekçesi ne olursa olsun, sonuçları itibariyle bu güne kadar 

ekonomik istikrarı bozdu. Kur şoku ve TL krizi yarattı. Eğer faiz yanlışında devam 

edersek, dönüşü olmayan ağır bir bunalıma gireceğiz. 

Yüzde 80 enflasyonda faizleri yüzde 13'e indirmenin açıklanan iki gerekçesinden 

birisi ihracatta rekabet gücünü artırma ve cari fazla yaratmaktı. Ters tepti. Eksi reel 

faiz kur artışına neden oldu. Kur artışı ise ithal girdi fiyatlarını artırdı. Hem hiper 

enflasyon riski arttı. Hem de Türkiye ilk 7 ayda son on yılın en yüksek cari açığını 

verdi. 

İkincisi ekonomiyi canlı tutmak idi. Bu sene ilk iki çeyrekte büyüme oldu. Ama son iki 

çeyrekte devam etmeyecek. Çünkü nominal gelir artışı enflasyonun altında 

kaldı. Halkın satın alma gücü düştü. Toplam talep daraldı. 

Dahası cari açığa dayalı büyüme, potansiyel büyümeyi düşürür. 

Aşağıdaki tabloda, 2010 temel yılına göre; dolar kurundaki artış ve YD-ÜFE 

endeksini karşılaştırdık. YD-ÜFE; yurt dışına ihraç edilecek ürünlerin üretici fiyatlarını 

gösteriyor. Yİ-ÜFE, kur artışlarından daha fazla artmış. Oysaki ihracat mallarında 

ithal girdi payı yüzde 70 dolayındadır. 
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Yüksek enflasyon ortamında, malımı yerine koyamam diye üretici maliyetleri kur artışı 

üstünde artırıyor. Bu durum yeni maliyet artışına ve yeniden enflasyona neden 

oluyor. 

 

2. Demokrasi - hukuk, laik devlet ve serbest piyasa ekonomisi alanında Türkiye 200 

yıldır batı çizginde yürüyor. Avrupa Konseyi kuruluşunda üye olduk,  NATO'da güçlü 

orduya sahip ülke olarak kendimizle övündük. Şimdi niyet veya şantaj 

olsun, Şanghay üyelik tartışması bile Türkiye'yi Batı'dan koparacak. Demokrasi, 

hukuk ve insan hakları alanında en geri 9 ülke arasına sokacaktır.  

Şanghay İşbirliği Örgütü, kendi açıklamalarına göre NATO ve batı karşıtı ve alternatif 

bir örgüttür. Türkiye bu örgüte üye olursa, Batı'dan kopmak zorundadır. Bu karar 

hepimizi ve ülkenin geleceği ile ilgili bir karardır. Sayın Cumhurbaşkanının,  

hükümetin ve iktidar partisinin kararı ile ülkenin geleceği çizilemez. Halkın 2023 

seçimlerinde bu durumu dikkate alması gerekir. 

3. Mülteci konusuna gelirsek; 

Suriyeliler ve Afganlarla ilgili dört gerçek var: 

Bir… On milyon parasız ve işsiz insanın olduğu bir Türkiye'de ekonomik kalkınma ve 

sosyal istikrar sağlanamaz. Zaten yetmiyormuş gibi birde Suriye Mafyası oluştu. 

İki… Bu kadar sığınmacı sırayla vatandaş yapılıyor. Bu gidiş milli birliğimize ve 

kültürümüze konulan dinamittir. Toplum siyasi tercihlerinde iyi düşünmeli ve milli 

değerlerimizi tahribattan kurtarmaya öncelik vermelidir. 

Üç… Ailesini, eşini, kardeşini bırakıp gelen Suriyeli ve Afgan gençlerin ideolojisi 

nedir? Dahası bunlar AKP iktidarına sahip çıkmalıyız diye video yayınlıyorlar. Oy 
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verme yetkisi olmayanlar nasıl ve hangi yolla AKP'ye sahip çıkacaklar. Bunlar 

bayramlarda memleketlerine gidip geliyorlar. Yani mülteci değiller. O zaman neden 

bunları besliyoruz? Bu sorular toplumu rahatsız ediyor. 

Dört… Türkiye de yüksek enflasyonda yoksul sayısı arttı. Mültecilere yapılan ve 

hükümetin söylediği 50-60 milyar dolar halkın refahı için harcayabilirdik. Siyasi iktidar 

insani yaklaşım diyor ama tehdit altındaki bizim insanımız insan değil mi? 
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İbrahim Kahveci 

Avrupa’da raflar bizde çöpler boş! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de PBS kanalına açıklamalarda bulundu: 

“Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 

8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 

250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş 

değil. Ama Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da raflar boş, Almanya’da raflar 

boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor.” 

*** 

Ekim 2021’de de Erdoğan şöyle söylemişti: 

“Özellikle şu anda ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar, biz 

Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda Avrupa’ya 

bakalım, İngiltere’de raflar boş, Avrupa’da boş, Amerika’da raflar boş. Bizde bolluk, 

bereket yoluna devam ediyor.” 

*** 

Sanırsınız ABD ve AB’de millet yoksulluktan kırılıyor; feci şekilde açlık çekiyorlar. 

Gerçek bu mu? 

Herkes ve hepimiz biliyoruz ki gerçek bu değil. Zaten bu cümlelerin gerçekleri 

bilenlerle söylendiğini de zannetmiyorum. 

Hani “Ay’a 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak kesim var ya”... Sanırım bu cümleler 

o kesime yönelik açıklamalar. 

Zaten 2023’de Lozan’ın 100. yılı doluyor ve bizler artık madenlerimizi 

çıkartabileceğiz. Bakmayın siz Eti-Maden Kuruluşu’na... Ya da geçen yıl 

Karadeniz’de doğalgaz bulduğumuza... Asıl madenler Lozan’ın 100. Yılı dolduğunda 

çıkartılacak...!!! 
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GERÇEKLER! 

Avrupa ve ABD bugün küresel ekonominin merkezlerini oluşturuyor. Kişi başına 

gelirlerinden tutun da demokratik ve özgürlükçü değerlerin en üstte olduğu ülkeler 

bunlardır. 

Kapılarında vize kuyruğuna girdiğimiz ülkeler de bunlardır. 

Evlatlarımızın iyi bir gelecek kursunlar diye gönderdiğimiz ülkeler de yine bunlardır. 

*** 

Avrupa ve ABD’de boş olan raf var mıdır? Elbette vardır... Ama neden ve nasıl? 

Yani rafların boş olması yoksulluktan mı yoksa varlıktan mı? Asıl mesele budur... 

Daha kısa süre önce ünlü bir cep telefonunun yeni, markası çıktığında evet, ABD’de 

ve Avrupa’da raflar boşaldı... 

Millet kuyruğa girdi ve o cep telefonunu satın aldı. 

Peki bizde raflar boş mu? Hayır... Hatta raflarımızda bebek maması bile KİLİTLİ 

satılıyor. Yoksulluktan alamadığımız ürünler rafları çok güzel süslemektedir. 

Bakın bizde raflar boş değil ama mesela fakirlikten dolayı çöpten gıda ürünleri 

toplayanlar yüzünden çöplerimiz boş... Hatta Avrupa’nın bile çöplerini biz alıyoruz. 

EVLER BOŞ... 

Ben ekonomi dediğimizde bir gerçeği sunuyorum: Çocuk yapma imkanı... 

2015 öncesi bir kadın 2,2 doğum gerçekleştirirken 2021 yılı itibari ile bu sayı 1,70’ye 

düştü. Ekonomik beklentilerle aynı yönde hareket eden doğum sayısı 3 çocuk 

hayalini 1,7 çocuğa düşürdü. 

Ülkeler kendi nüfuslarını korumak için kadın başına 2,1 doğum gerekirken Türkiye 

artık bu sınırın çok altında. Resmen evlerin içi boşalıyor... 

Çocuk sayısı azalırken aynı zaman diliminde boşanma oranlarında da ciddi artış var. 

Kısaca ailenin temel yapılarını ekonomik buhrana feda etmiş durumdayız... Ama biz 

gidip Avrupa’da Amerika’da raflar boş diyoruz. 

Acaba kendi gerçeklerimizi ne zaman göreceğiz? 

Sorunları teşhis etmezsek nasıl çözebiliriz ki... Hem Erdoğan demedi mi “Hiçbir lider 

attığı adımdan sonra ‘ben yanlış yaptım’ demez” diye... 
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Ortada Nass... var dedikten sonra ve faiz sebep enflasyon sonuç saçmalığı ile bugün 

en az yüzde 80 enflasyona geldik... 

Ne zaman gerçekleri görecek ve kabulleneceğiz? Tek seçenek sandık mı olmalı? 

O zaman son çıkış kapısına geldiğimiz ve ülkenin kurtarılması için herkesin 

birleşmesi gerçeğini de hainlik değil hizmet ve vatan sevgisi olarak görmeliyiz. 

Başka nasıl izah edilebilir ki??? 
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21 Eylül 2022, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Kraliçe’nin cenazesinde diplomasi 
ayaklar altına alındı 
 

İngiltere Kraliçesi'nin cenazesi aslında tam bir diplomatik skandaldı. Bu cenazeye 

davet edilen liderlere kendi araçlarını kullanmamaları söylendi ve hepsi 

Westminster'daki cenaze törenine otobüslerle getirildiler. Ama ABD 

Başkanı Biden, süper Cadillac ve arkasında 7 arabadan oluşan konvoyla 

Westminster'a geldi. Biden'ın konvoyu normalde 15 arabalıkmış ama 7'ye 

düşürülmüş. 

 

İngiltere'nin diplomatik nezaket kurallarını ve uluslararası ilişkileri hiçe sayan bu 

davranışı unutulmayacak bir anı olarak tarihe geçti. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden cenazeye katılmadığını anlayamamıştık. Ancak 

cenaze sırasında yaşanan bu diplomatik skandallar, Erdoğan'ın çok doğru bir karar 

verdiğini ortaya koydu. 

 

Cenazede karısıyla birlikte gülümseyerek selfie çeken Meksika Dışişleri 

Bakanı Marcelo Ebrard da medyanın gündemindeydi. Türkiye'de ise CHP'li 

vekil Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kraliçe'nin cenazesi yerine New 

York'ta Central Park'ta olmasını sert bir dille eleştirdi. Bu vesileyle CHP'nin İngiltere 

monarşisine olan hayranlığını da öğrenmiş olduk. Zaten cumhurbaşkanı adaylığı 

için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en çok ismi geçen kişinin Abdullah Gül olması, 

herhalde 6'lı masanın bu Kraliçe sevdasının başka bir tezahürü. Zamanında Kraliçe 

ile kadeh tokuşturan Abdullah Gül'ün o cenazede bir Türkiye cumhurbaşkanı olarak 

İngiliz gelenekleri ne gerektiriyorsa onu yapacağına hiç şüphemiz olmazdı. 

 

6'LI MASADAN SÜRPRİZ ADAY 

 

Konu cumhurbaşkanlığı adaylığına gelmişken, 6'lı masanın her bir ayağında 

romatizma belirtileri çıkmaya başladı. Siyasi kulislere son düşen habere göre, 

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın 

adayının kendisi olması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na iletmiş. Bu 

arada Kılıçdaroğlu, tüm CHP'lilere 6'lı masa konusunda konuşmayı 

yasakladı. Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamayla seçilecek adayın sürpriz 

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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olmayacağını ve egosunun düşük olmasına dikkat edileceğini söyledi. Bu açıklama 

siyasi kulislerde, Ahmet Davutoğlu'na bir cevap olarak yorumlandı. 

 

Türkiye bir ateş çemberi içindeyken muhalefetin tek konusunun bir masanın ayakları 

olması sahiden üzücü. Lider, aranarak bulunan bir şey değildir. Sorun çözen lider 

olur. Altılı masa elemanlarının hiçbirinin kafası sorun çözmekle meşgul değil. Tek 

düşünceleri, masayı karıştırarak aradan sıyrılıp ayak olabilmek. Hâl böyle olunca 

herkesin eğlence konusu oluyorlar. 

 


