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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
23 Haziran 2022 Perşembe 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUN 

7411 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

TBMM KARARLARI 

1320 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak 

Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât 

ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin 

Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin 

Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak 

Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin 

Anayasa'nın 92'nci Maddesi Uyarınca 02.01.2020 Tarihli ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve 22.12.2020 Tarihli ve 1273 Sayılı Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kararıyla 02.01.2021 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılan İznin Süresinin 

02.07.2022 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılmasına Dair Karar 

1321 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞLER 

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/06/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 Sayılı 

Kararları 

KARARLAR 

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/2) 

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2022/3) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2020/18546 Başvuru Numaralı Kararı 
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Tahıl diplomasisi sonuç verdi: Türk 

gemisi yola çıktı 
Türk ve Rus askeri heyetleri Ukrayna limanlarından tahıl ve gemi 

çıkışlarını görüştü. Milli Savunma Bakanlığı Azov Concord isimli Türk 

gemisi Mariupol limanından ayrıldığını duyurdu. 

 
Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk 

gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüştüğü bildirildi. 

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da Milli Savunma 

Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı 

belirtildi. 

Açıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin 

güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik 

yaklaşımları ele aldı." ifadeleri kullanıldı. 

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, 

Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin 

önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki 

tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı. 
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askeri heyet Salı günü 

Rusya’ya gitti. Görüşmeden birkaç saat sonra Türk kuru yük gemisi Ukrayna 

limanından ayrıldı. 

“Azov Concord” isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki 

Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu. 

www.marrinetraffic.com’a göre gemi, Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru yola 

çıktı. 
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Kurbanlık fiyatlarına büyük zam 

Yem, elektrik, mazot ve nakliye giderleri kurbanlık fiyatlarında yıllık yüzde 

90,6 ila yüzde 107,6 oranlarında artışlara neden oldu. Bu yıl küçükbaş 

kurbanlıklar 2 bin TL ila 8 bin TL aralığında, büyükbaşlar ise 15 bin-60 

bin TL aralığında satılacak. 

 
Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. 

Fiyatlar geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 

oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 

15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa yükseldi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu yıl 

ülkemizde ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin TL, 

küçükbaşta ise 2 bin TL ile 8 bin TL arasında değişeceği tahmin ediliyor” dedi. 

Bayraktar, “Üretici maliyetlerindeki ciddi artışlar bu yıl ki kurbanlık fiyat artışlarında 

etkili olmuştur” dedi. 

YEM, ELEKTRİK, MAZOT, NAKLİYE FİYATLARI ETKİLİ OLDU 

Yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç, nakliye gibi girdilerde bu yıl çok önemli yükselişler 

olduğunu kaydeden Bayraktar, “Dolayısıyla kurbanlık fiyatları da geçen yıllara göre 

arttı” dedi. 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/kurban-bayrami/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=kurban-bayrami
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“Üreticilerimizin kullandıkları elektriğin kilovatı geçen yıl 90,63 kuruş iken bu yıl 

yüzde129,4 artışla 207,94 kuruşa yükseldi. Üreticilerimizin çalıştırdıkları bir işçiye 

ödedikleri brüt asgari ücret geçen yıl 3 bin 577 lira iken bu yıl yüzde 39,9 artışla 5 bin 

4 kuruşa yükseldi” diyen Bayraktar, şöyle devam etti: 

KARS’TAN NAKİL 9 BİN TL’DEN 25 BİNE ÇIKTI 

“Geçen yıl mazotun litresine 7 lira 34 kuruş ödeyen üreticiler bu yıl 30 lira 8 kuruş 

ödemek zorunda kaldı. Yani litre fiyatında yüzde 309,8'lik artış yaşandı. 

Mazot fiyatlarındaki artış hayvan nakillerini de etkiledi. Geçen yıl Kars ilinden; 

Ankara'ya 9 bin liraya giden nakliye aracı bu yıl 25 bin liraya, İstanbul'a 12 bin liraya 

giden araç 35 bin liraya gidiyor. Yani nakliye ücretleri bir yılda yüzde 178 ile yüzde 

191 arası oranlarda arttı. 

Bu durum son satış noktasında kurbanlık fiyatlarını da doğal olarak artırdı.” 

‘ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, SATIŞLAR YÜZDE 25 AZALACAK’ 

TZOB’un tahminine göre, bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en 

az yüzde 25 oranında bir azalma olacak. 

“Vatandaşlarımızın bu yıl alım gücü oldukça düştü. Bu da kurbanlıklara olan talebi 

azalttı” diyen Bayraktar, “Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak ciddi 

iyileştirme satışları hareketlendirecektir” öngörüsünde bulundu. 

Bu yıl yaklaşık 720 bin büyükbaş, 2 milyon 150 bin küçükbaş, toplamda ise 2 milyon 

870 bin kurbanlık hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, “Yüksek 

girdi fiyatlarına bağlı olarak bu yıl şehirlerde daha az kurbanlık çadır, dolayısıyla daha 

az kurbanlık göreceğiz” diye konuştu. 
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Zincir marketlerin rekabet cezasının 

durdurulması talebine ret 
Migros, Carrefoursa ve Bim’in rekabet cezası ile ilgili yürütmeyi durdurma 

yönündeki talepleri reddedildi. 

 
Rekabet Kurumu; Migros, Carrefoursa ve Bim’in aleyhlerine aldığı karara karşı 

şirketlerin yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davanın reddedildiğini duyurdu. 

Kurumdan yapılan açıklamada İdare Mahkemesinin ayrıca Savola Gıda Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi’nin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine 

karar verdiği belirtildi. 

Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK 

Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) haksız rekabet gerekçesiyle yaklaşık 

2,7 milyar liralık idari para cezası kesmişti. 

Cezanın kesilmesinin ardından şirketler hukuki süreci başlatmıştı. 

Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararında, A 101, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, 

CarrefourSA, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ arasında doğrudan 

veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat 

geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler 

aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve 

kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya 

pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin 

fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların 

tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı yönünde tespitler olduğu belirtilmişti. 
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AB’den tarım ilacı kullanımını yüzde 

50 azaltma planı 
Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar tarım ilacı kullanımını yüzde 50 

oranında azaltmayı planlıyor. 

 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerini yakalamak için 

hazırlanan ve tarım alanında yeni düzenleme teklifleri içeren doğa paketini açıkladı. 

Buna göre, Avrupa'nın gıda sistemi daha sağlıklı ve çevre dostu bir hale getirilecek. 

Bu amaçla AB ülkelerinde tarım ilacı kullanımı azaltılacak. 

AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit 

kullanımını yüzde 50 oranında azaltacak. 

Üye ülkeler, bu hedefe ulaşmak için açıkça tanımlanmış parametreler dahilinde tarım 

ilacı kullanımı azaltma hedeflerini ve stratejilerini belirlemek zorunda olacak. 

Haşereyle mücadele konusunda çevre dostu katı kurallar getirilecek. Çiftçiler, 

kimyasal tarım ilacı kullanmadan önce alternatif yöntemleri uygulamak zorunda 

olacak. 

Park, bahçe, oyun alanı, spor sahaları, halka açık yollar ve ekolojik olarak hassas 

alanların 3 metre yakınında pestisit kullanımı tamamen yasaklanacak. 

Tarım ilacı kullanımının sona erdirilmesi sürecinde çiftçiler desteklenecek. Bu 

dönüşüm maliyetini karşılamak için Ortak Tarım Politikası kaynakları kullanılabilecek. 
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Ayrıca, Avrupa doğasına verilen zararın 2050 yılına kadar onarılması için "Doğa 

Restorasyon Yasası" çıkarılacak. 

Polen taşıyan canlıların popülasyonu artırılacak 

Her ülkenin ekosistemlerinde doğa restorasyonu için yasal olarak bağlayıcı farklı 

hedefler belirlenecek. 

AB'nin kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'sinde 2030'a kadar doğa restorasyon 

önlemleri alınması gerekecek. Bu önlemlerin 2050 yılına kadar restorasyona ihtiyaç 

duyan tüm ekosistemlere yayılması hedeflenecek. Arı gibi polen taşıyan canlıların 

popülasyonları artırılacak. 

Kentlerde yeşil alan kaybı 2030'a kadar durdurulacak. Şehirlerdeki yeşil alanların 

2050'ye kadar yüzde 5 artması sağlanacak. 

Şehir ve kasabaların en az yüzde 10'unun ağaç gölgesinde olması sağlanacak. 

Tarımsal ekosistemlerde biyoçeşitlilik artırılacak. 

Nehirlerin bariyerleri kaldırılacak. 2030 yılına kadar en az 25 bin kilometrelik nehrin 

serbest akması sağlanacak. 

Söz konusu paketteki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu 

(AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. 
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Nebati: İletişimin artırılması 

konusunda mutabık kaldık 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan heyeti ile 

yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Verimli bir görüşme gerçekleştirerek 

somut ortaklılar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık." 

ifadesini kullandı. 

 
Bakan Nebati, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan 

heyeti ile ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım 

fırsatlarının değerlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti. 

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı: 

 

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon 

Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al 

Falih ile bir araya geldik. 

Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve 

yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme 

gerçekleştirerek somut ortaklılar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık." 
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TÜİK, TÜFE hesabında tutar yerine 

endeks açıklayacak 
Enflasyonda madde sepetini açıklamayı sonlandıran TÜİK, mal fiyatlarını 

tutar bazında açıklamak yerine, mevcut tüketim gruplarını daha da 

genişleten sınıflamaya geçeceğini ancak tutar yerine endeks 

açıklayacağını duyurdu. 

 
Mehmet KAYA 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tartışmalar neden olan, TÜFE hesabı için derlediği 

fiyatları açıklamayı durdurmasına yönelik açıklama yaptı. 

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, geçmişte açıkladıkları tutarların, ilgili ay içinde 

birkaç kez derlenen mal ve hizmet fiyatlarının çeşitli kriterlere göre ağırlıklandırılarak 

ortalamasının alınarak hesaplandığını belirtti. Kamuoyunda, o ayda oluşan son 

fiyatların göz önüne alınarak, TÜİK fiyatlarıyla kıyaslandığını ve böylece fiyatlara 

ilişkin eleştirilerin doğduğu ileri sürülen açıklamada bu nedenle, bazı Avrupa 

ülkelerinde de kullanılan tutar-bedel açıklaması yerine endeks açıklama yöntemine 

geçileceği duyuruldu. 

TÜİK açıklamasında, açıklanacak endeksin tek tek mallar olmayacağı, 144 kalemden 

oluşan uluslararası standart “Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP 5-

Classification of Individual Consumption according to Purpose)” sınıflamasının 

kullanılacağı belirtildi. 

TÜİK açıklamasında, benzin fiyatları örnek verilerek, çok çeşitli illerde, ortalama 
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tüketimle fiyatın hesaplandığını, bireylerin ise kendi alışverişlerini karşılaştırdığı 

belirtildi. 

TÜİK, bu nedenle tek tek mal gruplarının fiyatlarını bedel bazında açıklamak yerine 

endeks açıklayacaklarını belirtti. Endeks, elde edilen verilerin baz yılı 100 kabul 

edilerek artış oranında endeksin ilerletilmesi anlamına geliyor. TÜFE içinde hali 

hazırda çok sayıda alt alt grupta endeks açıklanıyordu. Endeksler, değişim, çeşitli 

dönemlere göre hesaplanabildiği gibi, ham veri olan tutarlar da işlenebilir verilere 

dönüşmüş oluyor. Ayrıca endek haline getirmekle, tutarlar vb. ham rakamlar, 

ağırlıklandırma, ortalama alma vb. işlemlerle daha karşılaştırılabilir hale geliyor. 
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Kredi Garanti Fonu limiti 100 milyar 

liraya çıkıyor 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına kefalet 

için aktarılabilecek kaynakta, yüzde 67 artış öngörülüyor. 

 
Canan SAKARYA 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek 

kaynak sınırı 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. 

AK Parti, Meclis tatile girmeden önce yeni bir torba teklifi Meclis gündemine 

getirmeye hazırlanıyor. Ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer alması 

ve 35-40 madde arasında olması beklenen torba kanun teklifinin gelecek hafta Meclis 

Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Kanun teklifiyle Kredi Garanti Fonu limitinin 60 

milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye gidilecek. 

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düşük kalan usulsüzlük cezaları 

yeniden belirlenecek, bazı idari para cezaları da yeniden gözden geçirilerek 

güncellenecek. Sigorta şirketlerinin teminat vermelerine ilişkin düzenlemelerde torba 

teklifte yer alacak. Ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu 

düzenlemelerle son halini alması beklenen torba teklifte, Mali Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) yetişmiş eleman ihtiyacı karşılanacak. MASAK’ın 

kamu kurumlarından 100 kişi civarında yetişmiş eleman almasını sağlayacak yasal 

altyapı oluşturulacak. 
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Milli Piyango İdaresinin giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu kaynağın 

karşılanmasına dönük düzenlemede torba teklifte yer alacak. Türkiye Varlık Fonuna 

aktarılan kaynağın yüzde 8’i Milli Piyango İdaresi’ne aktarılacak. 

3600 ek gösterge torba teklifle gelecek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 3600 ek 

gösterge düzenlemesi de torba teklifte yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm 

memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağını, birinci derecedeki tüm 

memur ve emeklilerinin 3600 ek gösterge kapsamına alındığını açıklamıştı. 

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü 

seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesi 2 bin 200’den 3 bine çıkacak. Ocak 2023 

tarihinden geçerli olacak artıştan halen emekli olan kamu görevlileri de yararlanacak. 

Öğrenci affı da torba teklife girecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında Meclise sunacaklarını 

açıkladığı öğrenci aff ının da ayrı bir teklif olarak değil torba yasa teklifi ile getirilmesi 

planlanıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak af 

düzenlemesi ile çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılanlara belli şartlarla, yeniden 

eğitimlerine geri dönme imkan sağlanacak. Daha önceki af düzenlemelerinde olduğu 

gibi terör suçundan ceza alanlar aftan yararlanamayacak. 
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Tüketici güveni haziranda tarihi 

seviyelere geriledi 
Tüketici güven endeksi haziranda aylık olarak yüzde 6,2 düşüş kaydetti 

ve endeks bazında tarihi seviyelere geriledi. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen 

tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış 

tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında 

azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu. 

Tüketici güven endeksi için bu seviyeler, endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu 

yana görülen en düşük seviyeler anlamına geliyor. Bir önceki tarihi dip geçen nisan 

ayında 67,3 puan ile görülmüştü. 

 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/06/22/1655881283255-fHtK.jpg
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Gözler hem Merkez'de hem rezervde: 

20 yılın en düşük seviyesi bekleniyor 

Dolar/TL yaklaşık 10 gündür işlem gördüğü 17.30 etrafındaki bandın 

içinde kalırken ekonomideki döviz talebini azaltmayı ve yeni döviz 

kaynağı yaratmayı amaçlayan politikalar izlenmeye devam edecek. 

Merkez Bankası'nın bugün saat 14'te politika faizi kararını açıklaması 

beklenirken, diğer bir yandan da bugün açıklanacak net uluslararası 

rezervler verisi takip edilecek. Ekonomistlerin rezerv beklentisi 20 yılın en 

düşük seviyesi olacağı yönünde.

 

TCMB politika faizinde değişiklik beklenmeyen para politikası kararını 1400'te 

açıklayacak. Ardından 14.30'da haftalık döviz rezervi ve döviz talebi hakkında 

gösterge olan döviz mevduat verileri yayımlanacak. 

Ayrıca talep toplama süresi dün sona eren gelire endeksli senet hakkında Hazine'den 

gelmesi olası açıklamalar da izlenecek. 

Türkiye ekonomisinde enerji ithalatı başta olmak üzere artan döviz ihtiyacının nasıl 

karşılanacağı ve TL'nin negatif reel getiri verdiği mevcut kur ile ekonomi 

politikalarının sürdürülebilirliği piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor. 

Bankacılar TCMB rezervlerindeki düşüşün devam ettiğine ve yeni döviz kaynağı 

ihtiyacının arttığına dikkat çekiyorlar. 
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Bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın dünkü 

Türkiye ziyareti de yeni bir döviz girdisi yaratıp yaratmayacağı açısından takip edildi. 

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride potansiyel bir swap anlaşmasına 

atıfta bulunulmadı. İki ülke arasındaki "yeni bir işbirliği döneminin" başlaması için 

ortak kararlılık vurgusu yapılan bildiride ekonomik ilişkilerin geliştirileceği belirtildi. 

"NET REZERVLER 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖREBİLİR" 

Bugün yayımlanacak haftalık net uluslararası rezervler verisi hakkında bankacıların 

yaptığı hesaplamalara göre net rezervin geçen hafta itibarıyla, önceki 8.15 milyar 

dolar seviyesinden 7 milyar dolara doğru gerileyeceği ve 20 yılın en düşük seviyesini 

göreceği tahmin edildi. 

TCMB'nin (TCMB) faiz kararı da takip edilecek gelişmeler arasında. Küresel faiz 

artışları ve Mayıs ayında yüzde 73'ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini 

sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika 

faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. 

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin 14'ü faizlerin sabit bırakılacağını, biri ise 

politika faizinin yüzde 13'e indireleceğini tahmin etti. 

TL YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 24 DEĞER KAYBETTİ 

TL geçen yıl yüzde 44 değer kaybettikten sonra büyük bölümü Nisan'dan sonra 

olmak üzere yıl başından bu yana yüzde 24 daha değer kaybetti. 

Bu hafta illikit piyasada 17.5425'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en 

yüksek seviyeyi gören dolar/TL 08.50'de 17.3400/17.3595 seviyesindeydi. 

Türkiye'nin geçen hafta 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri 

sonra son iki günkü düşüşün ardından sınırlı yükseldi. CDS dün yaklaşık 4 bp 

yükselerek günü 801/811 seviyesinden tamamladı. 

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, küresel resesyon endişeleri ve 

Fed'den agresif faiz artırımı beklentilerinin zayıflattığı risk iştahıyla dalgalı seyir 

izlerken emtia fiyatları da geriledi. 

Dolar ise küresel resesyon endişelerinin Hazine tahvil getirilerini neredeyse iki 

haftanın dip seviyesine çekmesiyle geriledi. Dolar bu seviyelerden kapanması halinde 

üst üste dördüncü günü de kayıpla kapatacak. 
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Kurtulmuş: Asgari ücret için farklı 

seçenekler masada 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Temmuz ayında işçi 

emeklilerimiz de dahil olmak üzere, öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara 

yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Asgari ücret ile ilgili farklı 

seçenekler var, birisine karar verilir" dedi. 

 
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, merakla 

beklenen asgari ücret iyileştirmesine ilişkin önemli bir mesaj verdi. Habertürk TV'de 

gündeme dair sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin 

de dahil olmak üzere, öyle zannediyorum ki maaşlara yüzde 40'lara yakın bir 

dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş 

gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı.  

 

Daha sonra "Temmuzda asgari ücrete yüzde 40 zam" söylemini düzelten Kurtulmuş, 

"Yanlış algı oluşturmayalım. Asgari ücret ile ilgili farklı seçenekler var, birisine karar 

verilir" ifadesini kullandı. 

Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda 

hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki 

şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre 

çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon 

farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. 

Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'da görecek. 

Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır." 
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"Emekli maaşlarına yüzde 40 dokunuş gerçekleşecek" 

Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek 

vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında 

işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın 

bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş 

gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. 

Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını 

görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta 

vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu 

açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli 

vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı 

zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz 

çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin 

etmemiz lazım. 

"Asgari ücrette bakanlığımızın önünde farklı seçenekler var" 

Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine 

karar verilir. Orada vatandaşımızda yanlış algı oluşturmayalım. Söylediğimiz memur 

işçi emeklileriyle ilgili bir düzenleme. 

"EYT çalışmaları masada" 

EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem, ama 

dediğim gibi bu konu hükümetin masasındadır. 

"Erken seçim yok" 

Gündemimizde kesinlikle erken seçim yok. Bu biraz da muhalefetin kendisini 

konsolide edebilmek için erken seçimi zorluyor. Böyle bir konuşma olmadı. AK 

Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, hükümetin gündeminde erken seçim yok. İnşallah 

2023'de seçimlere gideceğiz. Erken seçimin olmasının siyasal ve sayısal şartları 

gerekir. Şu anda siyasal ve sayısal şartlar erken seçimi mümkün kılmıyor. Bizim 

siyasi geleneğimizde erken seçim üzerinden seçim popülizmi yapmak yoktur. 

Vatandaşlarımızın ekonomik şartlar içinde daha iyi noktada tutulması hükümetin 

vazifesidir.” 
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Suudi Veliaht Prens Ankara'da! İki 

ülke arasında yeni bir dönem 

 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak 

üzere Ankara'ya geldi. Prens Selman, Beştepe'de resmi törenle karşılandı. İki lider 

arasındaki görüşme sonrasında ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, iki ülke arasındaki 

ticaretin kolaylaştırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyeti 

taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Muhammed Bin Selman'ı havalimanında 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı. 

Ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

resmi karşılama töreni düzenlendi. Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak görülen 

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a Beştepe'de üst düzey karşılama töreni 

yapılması dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens, Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. 

Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. 

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK BİLDİRİ 

Erdoğan’ın ve bin Selman'ın görüşmesi sonrası her iki ülkenin dışişleri bakanlarının 

imzasının olduğu ortak bir bildiri yayımlandı. 
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Yayımlanan bildiride, "Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens 

Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud, Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi 

Arabistan Krallığı liderliğini ve iki ülkenin kardeş halklarını birleştiren seçkin kardeşlik 

ilişkilerinden ve köklü tarihi bağlardan yola çıkarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın nazik davetine icabetle, 22 Haziran 2022 tarihinde Türkiye 

Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Veliaht Prens Muhammed bin Selman 

bin Abdülaziz Al Saud, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Salman bin Abdülaziz Al Saud 

arasında resmi görüşmeler, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini 

bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki ikili ilişkiler 

muhtelif yönleriyle ele alınmış,siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler 

dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin 

başlamasına yönelik ortak kararlılık en güçlü şekilde vurgulanmış; bölgesel ve 

uluslararası alanda öne çıkan ve her iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında 

görüş alışverişinde bulunulmuştur.” denildi. 

 

Ortak bildiri şöyle devam etti: 

"Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke 

arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden 

gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara 

dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele 

almışlardır. Taraflar G-20 üyeleri olarak, iki ülkenin büyük ekonomik potansiyelini ve 

Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nun yatırım, ticaret, turizm, kalkınma, sanayi, 

madencilik, inşaat projeleri, ulaşım-altyapı (müteahhitlik dahil), tarım, gıda güvenliği, 

sağlık, iletişim-bilgi teknolojisi alanları, medya ve spor alanlarında sunduğu fırsatları 

vurgulamışlar, Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi’nin çalışmalarını etkinleştirme, 

ortak ilgi konularında işbirliği ve koordinasyon seviyesini yükseltme ve iki ülke 

uzmanları arasında tecrübe paylaşımı konuları üzerinde çalışma hususunda 

mutabakata varıldı. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 13 Ekim 2016 tarihli 5. 

Bakanlar Toplantısı Ortak Beyanatı’na atıfla, Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması 

müzakerelerinin önemine değinmişlerdir.” 

 

Yayımlanan ortak bildiride, her iki ülkenin mutabakata vardığı anlaşmalara ve 

konulara yer verildi. Mutabakata varılan anlaşmalar ve konular şöyle: 

“Taraflar, enerji alanında özellikle petrol ve rafinerisi, petrokimya, enerji verimliliği, 

elektrik, yenilenebilir enerji, inovasyon, hidrokarbon kaynakları için temiz teknolojiler, 

hidrojen de dahil olmak üzere düşük karbonlu yakıtlar alanlarında işbirliği yapma 

beklentilerini; enerji sektörü ve ilgili tedarik zincirlerinin yerelleştirilmesi ve bu 

alanlarda ilgili projeler geliştirilmesi hususları üzerinde çalışılması arzusunu ifade 

etmişlerdir. 
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Taraflar, yapay zekâ, dijital teknolojiler ve akıllı şehirler alanlarında üretim ve yatırım 

ortaklıklarının geliştirilmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren özel sektör aktörlerinin 

işbirliğine teşvik edilmeleri hususlarında görüş birliğine varmışlardır. 

Taraflar, iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sınamalarla mücadele konusundaki 

kararlılıklarını vurgulamış ve bu alanlarda işbirliğini artırma hususunda mutabık 

kalmışlardır. Türk tarafı, Suudi Arabistan girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren 

yatırım fonlarını Türkiye’deki startup’lara yatırım yapmaya ve onlarla ortaklıklar 

kurmaya davet etmiştir. 

Taraflar, "Türk Standartları Enstitüsü" (TSE) ile Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji 

ve Kalite Teşkilatı (SASO) arasındaki ilişkilerin ilgili iki kurum arasında imzalanan 

işbirliği anlaşmaları çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi konusunda 

mutabık kalmışlardır. 

Her iki taraf, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kral 

Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri (KACST) arasında 2016 yılında imzalanan işbirliği 

protokolü çerçevesinde bilim insanlarının karşılıklı ziyaretleri konusunda mutabık 

kalmışlardır. 

Taraflar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) ile Suudi Arabistan KOBİ Otoritesi (SMEA) arasında işbirliği 

faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

Taraflar, savunma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgede 

güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde savunma işbirliği 

alanlarında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların etkin hale getirilmesi hususunda 

mutabık kalmışlardır. 

İki taraf, adli işbirliğini geliştirme; hukuki ve adli alanlardaki uzmanlar arasında 

tecrübe paylaşımı konusunda mutabık kalmışlardır. 

Taraflar, turizm alanında işbirliğinin ve iki ülke arasındaki turizm hareketinin 

geliştirilmesinin, her iki ülkenin turizm potansiyelinin araştırılmasının, ayrıca turizm 

sektörüne ve gelişimine fayda sağlayan sürdürülebilir turizmle ilgili ortak faaliyetlerin 

teşvik edilmesinin önemini vurgulamışlardır. 

Taraflar, ulusal sivil havacılık otoriteleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin, 

havayollarının operasyonları için idari prosedürlerin kolaylaştırılmasının ve iki ülke 

arasındaki uçuş sayısının artırılmasının öneminin altını çizmişlerdir. 

Taraflar, sağlık alanında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini geliştirme kararlılıklarını 

vurgulamışlar ve sağlık yatırımları alanında işbirliği fırsatlarının araştırılması 

hususunda mutabık kalmışlardır. 



23.06.2022 

23 

 

Suudi tarafı, Riyad’ın EXPO 2030 adaylığına Türkiye’nin verdiği destekten ötürü 

şükranlarını ifade etmiştir. 

Taraflar, iki ülkenin ve halklarının çıkarları doğrultusunda bölgenin istikrar ve 

huzurunun güçlendirilmesi için, bölgesel konularda da istişare ve işbirliğinin 

derinleştirilmesini kararlaştırmışlardır. 

Veliaht Prens ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Salman bin Abdülaziz 

Al Saud, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nazik ev sahipliğinden ve 

ziyaretleri sırasında kendisine ve heyetine gösterilen yakınlık ve muhabbetten ötürü 

şükranlarını dile getirmiştir. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid salgınının neden olduğu 

zorluklara rağmen 2021 yılında Hac düzenleme çabalarından ve İki Kutsal Caminin 

Hizmetkarının hacılara ve ziyaretçilere hizmet etme çabalarından ötürü takdirlerini ve 

bu yıl Hac ve Umre’nin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş; 

İki Kutsal Caminin Hizmetkarı Kral Selman bin Abdulaziz Al Saud ve Prens 

Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Saud’a bu konudaki çabalarından ötürü 

teşekkür etmiştir. 

Görüşmenin sonunda taraflar, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına katkıda 

bulunacak ve tüm kesimlere fayda sağlayacak şekilde, bölgenin geleceğine hizmet 

etmek için tarihi kardeşlik temelinde işbirliğini geliştirerek sürdürme kararlılıklarını 

vurgulamışlardır.” 

ANKARA'DAN AYRILDI 

Akşam saatlerinde ise Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan 

uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktı. 

ERDOĞAN NİSAN AYINDA SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin 

Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu. 

Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon 

görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı. 

Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da 

kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye’de kendilerini 

kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve 

bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha 

ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme 

fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı. 
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Marmaris'te orman yangını 3. günde 

sürüyor 
Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde 

ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan 

yangın devam ediyor. 

 

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık 

alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. 

Dün akşam saat 20.17 sıralarında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 

Oktay, “Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere 

müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. 

Öğrendik ki envanterde yokmuş” demişti. Marmaris Belediyesi ise saat 00.00 

sıralarında "Değirmenyanı'nda alevler çoğaldı, hepimizi zor bir gece daha bekliyor" 

açıklamasını yapmıştı. 

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. 

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. 

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. 

  

https://static.daktilo.com/sites/1165/uploads/2022/06/23/1655957881000-u.jpg
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Uygulanan politikalarla enflasyonu 

düşürmek çok zor 

 
Tuğrul BELLİ  

23 Haziran 2022 Perşembe 

 

Dünya ekonomilerinde ortodoks yöntemler kullanılarak enflasyon kontrol altına 

alınmaya çalışılıyor. Ortodoks yöntemden kasıt politika faizlerini artırarak ekonomiyi 

soğutmak ve dolayısıyla da ileriye dönük enflasyonist beklentileri kırmak. Aslında 

bugünlerde görülen yüksek enflasyon oranları büyük ölçüde arz tarafındaki şoklardan 

kaynaklansa da enflasyonun kökleşmesini engellemek için bu soğutma işleminin 

yapılması gerekiyor. Bunu yaparken de tüm gayretler ekonomileri bir durgunluğa 

sokmamak. Piyasalar bu olsalığı oldukça düşük buluyor, ve dolayısıyla da oldukça 

keskin tepkiler veriyor. Bütün önemli borsa endekslerinde düşüşler “ayı” piyasası 

olarak tanımlanan yüzde 20 ve üzeri orandaki düşüşü gerçekleştirmiş durumda. 

Tabii, burada da bir tavuk-yumurta durumu söz konusu. Yatırımcılar faiz artışı 

sonucunda resesyon olacağını düşünürek hisse senedi satarken, bizatihi bu keskin 

satışlar nedeniyle (durgunluk olmayacak idiyse bile) ekonomiler bir durgunluğa 

sürüklenebilir. Bizde ise uzun zamandır ortodoks politikalar revaçta değil. Heterodoks 

politikalar uygulandığını söylemek de zor. Onların yerine nev-i şahsına münhasır “ad 

hoc” olarak tabir edilebilecek politikalar uygulanmakta. 

Bu politikalar kısa dönemde müsbet sonuçlar verse de, orta ve uzun vadede belirli bir 

takvim çerçevesinde daha konvansiyonel politikalara dönülmesinin gerekeceği 

politika yapıcılar tarafından bile kabul ediliyordur diye düşünüyorum. Bugün 

uygulanan politikalar açısından netlik arz eden bir nokta varsa o da bu politikaların 

büyüme ve işsizliği öncelleyen politikalar olduğu. Normal şartlarda böyle bir 

yaklaşıma kimsenin itirazı olmamalı. Ancak bizde hızla yükselen ve 3 haneli 

rakamlara ulaşma potansiyeli taşıyan bir enflasyon olgusu var. Üstelik, her ne kadar 

son dönemde özellikle emtia ve enerji fiyatlarındaki yükseliş ön plana çıkarılsa da, 

esasen enflasyon daha 2018 Ekim’inde yüzde 25’e ulaşmış ve “alarm” sinyali 

vermişti. Sonrasındaki kısa parasal sıkılaştırma dönemi dışında da enflasyon 

yükselişini sürdürdü. Kısacası büyüme ve işsizliği öncelleyen genişlemeci politikaları 

hiç de ideal olmayan bir konjonktürde uygulamaya koyduk.                    
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Bugün enflasyon yüzde 80’lere yaklaşırken para politikasının yüzde 14 ile bankalara 

ucuz fonlama sağlamak dışında pek bir işlevi yok. Diğer TL fonlaması olan KKM’nin 

de bankalara maliyeti yüzde 17 civarında. Bankalar da bu düşük maliyetli kaynaklar 

sayesinde istendiği şekilde düşük faizli kredi kullandırmakta. Son yayınlanan 

istatistiklere göre 10 Haziran itibarıyle verilen ticari kredilerin ortalama faizi yüzde 

24.7. Nisan sonunda bu rakam yüzde 22 idi. Ancak o gün 70 olan enflasyon bugün 

73.5. Diğer bir ifadeyle reel kredi faizleri hızla gerilemeye devam ediyor. (Reel kredi 

faizi eksi yüzde 30’larda.)                   

Zaten yükselen enfl asyon nedeniyle şirketlerin işletme sermayesi açığı ve dolayısıyla 

da kredi talepleri çok artmış vaziyette. Bir de kredilerin bu kadar düşük faizli olması 

kredi talebini son derece artırmış durumda. Nitekim son istatistiklerde kredi 

ivmelenmesi (son 3 aydaki kredi hacminin önceki 3 aya göre yıllık artış oranı) toplam 

kredilerde yüzde 84’e, ticari kredilerde ise %110’a çıkmış durumda. Reel kredi 

faizlerin bu derecede düşük olduğu bir ortamda bu son derece normal. Ancak 

kredilerin bir noktada döviz kuru üzerine de baskı yapması söz konusu. Politika 

yapıcılar makroihtiyati tedbirlerle bu artışı kontrol altına almaya ve kredileri daha 

döviz kazandırıcı faaliyetlere kanalize etmeye çalışsalar da, günün sonunda anormal 

düşük faizler nedeniyle oluşan kredi talebinin önüne geçmek (piyasa faizlerini radikal 

bir şekilde artırmadan) çok zor. Öte yandan, eğer bazı kesimler (dolaylı olarak 

sübvanse edilmiş) eksi reel faizlerle borçlanıp bundan kâr sağlıyorsa, diğer bir 

kesimin de aynı oranda zarar ediyor olması gerekir. En çok zarar edenler bugüne 

kadar birikimlerini normal TL mevduatta tutan tasarruf sahipleri. İkinci zarar eden 

kesim ise enflasyon karşısında alım güçleri hızla düşen ve ücretlerini ve kazançlarını 

enflasyon ölçüsünde artıramayan kesim. Oluşan bu durum da son tahlilde bir politika 

tercihi. 
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Cumhurbaşkanı maaş artışından 

vazgeçer mi? 

Vatandaşlarımızın hayat pahalılığından bunaldığı, yüksek enflasyon nedeniyle 

maaşlarının hızla eridiği bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın ve milletvekillerinin maaşını 

tartışmak ne kadar abes geliyor. 

Ama Cumhurbaşkanı’nın maaşı üzerinden algı operasyonu yürütüldüğü için 

değinmek zorunda kalıyorum. 

Düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan ya da asgari ücretle karnını doyurmak için 

mücadele eden insanlarımızdan özür diliyorum. 

Asıl dert onların derdi. Asıl geçim sıkıntısını çekenler onlar. Onların maaşlarında ne 

kadar artış yapılsa yeridir. 

Cumhurbaşkanı’nın maaşına yapılacak artışı tartışıyoruz ama Cumhurbaşkanlığı 

maaş için yapılmaz. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı 

olmanın onuru her şeye yeter. 

Milletvekili maaşları konusunda yazılıp çizilenleri ise ucuz popülizm olarak 

görüyorum. 

Ama ek bütçe ile Cumhurbaşkanı’nın maaşında önerilen yüzde 20.2 artışı yüksek 

gösterip her gün kürsülerde millet aç diye bağıran Kılıçdaroğlu’nun maaşında 

gerçekleşecek olan kümülatif yüzde 83 oranındaki artıştan söz edilmemesini 

dikkatlerinize sunmakla yetineceğim. 

CUMHURBAŞKANI’NIN MAAŞINDAKİ ARTIŞ 

Ek bütçede, “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan 

‘personel giderleri’ ve ‘Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri’ ekonomik 

kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40.5’i oranında, 

‘Cumhurbaşkanı ödeneği’ ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20.2’si 

oranında ödenek eklemesi yapılacak” deniliyor. 
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RAKAMLARLA ANLATACAĞIM 

 
 

Madde madde anlatacak olursak... 

1- Ek bütçede yer aldığı gibi Cumhurbaşkanı’na ayrılan ödenek yüzde 20.2 oranında 

artıyor. 

2- Ek bütçeyle yüzde 20.2 oranında artışa dikkat çekmiştim. Cumhurbaşkanı’nın 

maaşıyla ilgili rakamlara girmemiştim. Şimdi o ayrıntıyı da vermek istiyorum. 

3- Cumhurbaşkanı’na ayrılan 2022 yılı başlangıç ödeneği 1 milyon 209 bin TL. 

4- Ek bütçeyle yüzde 20.2 oranında artırılmış haliyle yeni Cumhurbaşkanlığı ödeneği 

1.453.218 TL ediyor. 

5- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de maaş artışı istememişti. İlk 6 ayda brüt 100 bin 

750 TL maaş aldı. Net olarak 62 bin 500 TL’ye denk geliyor. 

6- Ek bütçede yapılan artışla ikinci 6 ay için kullanılacak ödenek 848 bin 718 TL 

ediyor. 

7- Bu oran kalan 6 aya bölününce öngörülen aylık ise brüt 141 bin 453 TL’ye çıkıyor. 

Erdoğan, yüzde 40 civarında gelir vergisi ödeyecek. 

8- Bu oran yıllık değil, son 6 aylık artış yüzde 40.4 oranına tekabül ediyor. 

KILIÇDAROĞLU VAZGEÇECEK Mİ 

9- Cumhurbaşkanı’nın maaşını gündeme getiren ve kürsüye her çıktığında millet aç 

aç diyen Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor? 

10- Kılıçdaroğlu hem milletvekili emekli maaşını hem milletvekili maaşını alıyor. 60 

bin TL’nin üzerinde aylık geliri söz konusu. Temmuzdaki artışla 

birlikte Kılıçdaroğlu’nun aylık maaşı, emekli maaşı, ödenek ve yolluklarıyla birlikte net 

olarak 80 bin TL’yi aşacak. Parti liderliği maaş için yapılmaz. Bir parti lideri için bunun 

yüksek bir maaş olduğu düşüncesinde değilim. Ama madem Cumhurbaşkanı’nın 

maaşındaki artışı gündeme getirdiler, hatırlatmak istedim. 

11- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 6 ayda maaşına zam istememişti. Erdoğan’ın yüzde 

20.2’lik artışını gündeme getiren Kılıçdaroğlu yılbaşında yapılan yüzde 30.95 
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oranından artıştan yararlandı. Şimdi yüzde 40.5 oranındaki artıştan da yararlanacak. 

Böylece Kılıçdaroğlu’nun maaşı kümülatif olarak yüzde 83 oranında 

artacak. Kılıçdaroğlu kendi maaşına yapılacak olan yüzde 83 oranındaki artışa ve 80 

bin lirayı aşkın gelire neden itiraz etmiyor? 

ERDOĞAN ZAM İSTEMİYORUM DERSE NE OLACAK 

Cumhurbaşkanlığı maaş için yapılmaz. Ama eski cumhurbaşkanları, eski 

başbakanlar, Meclis başkanı ve eski milletvekilleri Cumhurbaşkanı’nın maaşında 

yapılacak artışa göre zam alıyorlar. Eğer Cumhurbaşkanı maaşıma artış istemiyorum 

derse emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanlarının aileleri ve Meclis başkanı 

bundan etkilenecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan vazgeçer mi? Sayın 

Cumhurbaşkanı’nın kendi takdiridir. Ama halkımız bu kadar sıkıntıdayken maaş artışı 

istemiyorum derse ne olur? 2022 başında yaptığı gibi.. 

PINAR GÜLTEKİN KARARI ADALET BAKANI BOZDAĞ’I RAHATSIZ ETTİ 

ANKARA’da neredeyse siyaset durdu, Pınar Gültekin kararı konuşuluyor. Müthiş bir 

siyasi duyarlılık oluştu. Kiminle konuşsam haksız ceza indirimi uygulanmasından 

rahatsız. Bunların başında da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geliyor. 

Pınar Gültekin’i bağ evine götüren, orada öldüresiye döven, sonra bir varilin içine 

sokup diri diri yakan, ardından o varilin üstüne beton döken, profesyonel bir şekilde 

suç delillerini yok etmeye çalışan Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi 

uygulanması vicdanları yaraladı. 

Neyin tahrik indirimi? Kendisinin diri diri yakılmasına mani olamayacak bir durumda 

olan Pınar Gültekin’in hangi haksız tahrikte bulunduğu düşünülüyor acaba? 

Ayrıca suç delillerinin yok edilmesinde kendisine yardım eden ailesinin beraat 

ettirilmesi ise ayrı bir hukuk cinayeti olarak karşımızda duruyor. 

Mahkemenin gerekçeli kararında göreceğiz. Yargılama sürecinde mahkeme Pınar 

Gültekin’in hangi haksız tahrikte bulunduğunu tespit edebildi acaba? 

Bir kadını katledip, diri diri yakıp üstüne beton dökmek, indirimi gerektirecek kadar 

masum bir fiil mi? 

ADALET BAKANI KARARI İNCELİYOR 

Aile Bakanı Derya Yanık, katilin en ağır cezayı alması için davayı istinafa 

götüreceklerini açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da Pınar Gültekin’in 

katledilmesine ilişkin karardan dolayı rahatsız olduğu ifade ediliyor. Ancak verilen 

kararın kesin karar olmadığı, istinaf ve temyiz aşamalarının beklenmesi gerektiğini 

ifade ettiğini öğrendim. 



23.06.2022 

30 

 

Tabii bu kararı veren mahkeme heyeti hakkında HSK incelemesi başlatılacak mı, 

orasını bilmiyorum ama Adalet Bakanı Bozdağ’ın önümüzdeki günlerde bazı adımları 

atması bekleniyor. 

Pınar Gültekin kararı vicdanları yaraladı. Ama en büyük darbeyi adalete olan inanca 

vurdu. Bunu tamir etmek gerekiyor. 
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Esfender KORKMAZ 

Bu kadar yanlış bilmeden yapılmaz 

23 Haziran 2022 Perşembe 

Siyasi iktidarın iki uygulaması var ki; bunlar tartışmasız, çok açık ve net olarak 85 

milyon insanın hayatını olumsuz etkiledi ve Türkiye'yi her türlü riske soktu.  

Bunlardan birisi yanlış faiz politikası ve kararıdır. 

Dünya, henüz çift haneye dahi ulaşmayan ve fakat üç-beş puan arttığı için endişe 

yaratan enflasyona karşı faizleri artırıyor. Türkiye'de yüzde 73,5 enflasyon varken, 

Merkez Bankası gösterge faizini yüzde 14'e düşürdü. Bugün için eksi yüzde 34 reel 

faiz demektir. 

Eksi reel faizin getirdiklerini hep birlikte yaşıyoruz… 

En büyük kur şokunu yaşıyoruz. Hiper enflasyona gidiyoruz… İşsizlik ve yoksulluk 

arttı. Gençler Türkiye'de kalmak istemiyor. Beyin göçü yaşıyoruz. Ülke riski arttı. Dış 

borçlarda temerrüt riski arttı. Dış tehditler arttı. 

Buna rağmen neden siyasi iktidar faiz yanlışından dönmüyor? 

İkincisi, Suriyeli ve Afganlı göçmen sorunudur. 

Göçmen diyorum… Zira bunlar sığınmacı değil, çünkü çoğu 18-35 yaş arasındaki 

erkek nüfustur. 

Suriyeli ve Afganlılar, ekonomik krizden daha fazla zararlı oluyor. Önceki gün İç İşleri 

Bakan Yardımcısı, ''12 bin Suriyeli iki yıldır yok. Aradık, taradık bulmadık. 2016 

yılından bugüne kadar kaçak göçmen sayısı 1 milyon 246 bin 376 kişi oldu.'' 

Kayıp Suriyelilerin bir kısmı kaçak yollardan Avrupa'ya geçmiştir. Bir kısmının terör 

örgütlerine gitmiş olma olasılığı da yüksektir. 

Milyonlarca kaçak göçmen, Türkiye'ye nasıl girdi? Sınırlarımıza hâkim değilsek, 

teröristlerin girmesini nasıl önleriz? Kendi sınırlarımız açıksa, neden Suriye'de 

güvenli bölge oluşturmaya çalışıyoruz? 
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Aslında bütün anketlerden halkın, hayat pahalılığı ve göçmen sorunundan aşırı 

rahatsız olduğu sonucu çıkıyor. 

1- Artı Bir Araştırma'nın; 21-30 Nisan tarihleri arasında 26 ilde telefonla 1500 

örneklem üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre halkın; 

* Yüzde 55,2'si ekonomiyi; 

* Yüzde 27,3'ü hayat pahalılığını; 

* Yüzde 14,6'sı sığınmacıları, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görüyor. 

Aynı ankette "Size göre Türkiye'nin ekonomik sorunları kısa zamanda çözülür mü?" 

sorusuna; 

* Halkın yüzde 82,3'ü, "çözülemez." 

* Yüzde 12,6'sı çözülür; diyor. 

"Sığınmacılar mülteciler ülkelerine dönmeli mi?" sorusuna ise ankete katılanların; 

* Yüzde 78,3'ü "Evet", 

* Yüzde 14,8'i "Hayır" diyor. 

Yine ankete katılanların; 

* Yüzde 72,6'sı erken seçim yapılsın; 

* Yüzde 15,3'ü ise erken seçim yapılmasın; diyor. 

2- Metropol Araştırma anketinde de "Türkiye'nin en önemli sorunu sizce 

nedir?" sorusuna; ankete katılanların yüzde 61,5'i ekonomi ve işsizlik yanıtını veriyor. 

3- Optimar'ın, 23-28 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu ankette;  

* Halkın yüzde 51,6'sı, Suriyeliler varken kendimi güvende hissetmiyorum; 

* Yüzde 69,2'si Suriyeliler işimizi elimizden alıyor, diyor. 

Normal bir ülkede hükümet, halkın sesini, tepkisini dinler. Çözüm geliştirir. Ama 

Türkiye'de Hükümet; 

 ''Suriyeliler gidince önce o iş adamları isyan edecek'' diyor. 

Neden Hükümet Suriyeli ve Afganlı göçmenleri koruyor? Eğer insan hakları ise önce 

kendi insanımızın hakkını vermek gerekmez mi? Suriyelilere harcanan 100 milyar 

dolar olmasaydı, Türkiye bugünkü ekonomik krizi daha kolay atlatabilirdi? Hükümetin 

bildiği, halkın bilmediği nedir? 
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İbrahim Kahveci 

Tüketicinin şeytani bakışı 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 

“Türkiye büyük ülke, küçük ülke değil. Özgüvenli bir Türkiye’miz var. Karamsar 

tablolar yaymaya çalışanlara prim vermeyin. Karamsar senaryoları boşa çıkararak 

yepyeni başarılara doğru yol almaya devam edeceğiz. Azimliyiz, yeminliyiz, 

yürüyoruz, koşuyoruz, hiç kimse bizi durduramaz. İyimserlik rahmani, karamsarlık 

şeytani. Bu topluluk iyimserler topluluğu onun için başardı. Onlar küçük hesaplarla 

uğraşacak, biz büyük ideallerle yolumuza devam edeceğiz” dedi. 

Formülü çok basit vermiş sayın Bakan: 

İyimserlik RAHMANİ 

Karamsarlık ŞEYTANİ 

*** 

TÜİK dün Tüketici Güven Endeksini açıkladı 

Tüketici güveni son bir ayda yüzde -6,4 ve son bir yılda da yüzde -22,6 düşmüş. 

Tüketici güveni hiç bu kadar düşük seviyeye inmemişti. 

Bunu da başardık... 

Hatta şunu söyleyeyim: 2021 yılında yüzde 11,0 ve 2022 yılı ilk çeyrekte yüzde 7,4 

büyüme gösteren ülkede yaşanıyor bütün bunlar. 

Sayın Bakan Nebati’nin “Ekonomimizin son 2 yılda gösterdiği büyük başarı, tüm 

dünya tarafından takdir ediliyor. Dünya bize gıpta ile bakıyor” dediği dönemde 

yaşanıyor bu karamsarlık. 

Dünya’nın gıpta ile baktığı ekonomimize tüketiciler neden şeytani bakıyor olabilir? 

*** 
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İnsanlara sormuşlar: 

-Geçen 12 aylık döneme göre mevcut durumda maddi durumun nasıl? Vatandaşın 

cevabı: ÇÖKTÜK olmuş. Karamsarlık %27,8 artmış. 

-Gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentin nasıl? Vatandaşın cevabı: 

ÇÖKTÜK olmuş. Burada da karamsarlık artışı %27,8 

-Geçen 12 aylık döneme göre mevcutta ekonomik durumun nasıl? Vatandaşın cevabı 

YANDIK olmuş. Karamsarlık artışı %33,1 

-Gelecek 12 aylık dönemde ekonomik durum beklentin nedir? Vatandaşın cevabı 

BİTTİK olmuş. Karamsarlık artışı %28,4 

İnsanlar bu duruma nasıl geldi? 

Bazı soruların cevaplarından bakalım: 

-Tasarruf etme ihtimalin -%20,9 

-Fiyatların değişme durumu -%46,8 

-Otomobil alma ihtimalin -%33,2 

-Konut bakımına para harcama durumun -%25,6 

-Konut edinme durumun -%23,6 

*** 

Şimdi ben size yabancıların bakışı ile tüketicinin bakışındaki farklılığın nedenini izah 

edeyim. Yabancılar bize gıpta ile tabii bakarlar; çünkü adeta onların bedava işçisi, 

kölesi haline geldik. 

Hani diyorlar ya yatırım-istihdam-ihracat... İşte ihracatta bedava çalışan en ucuz 

işçiyiz. 

Dünyada bu kadar disiplinli ve bu kadar ucuza çalışan bir başka vatandaşı var mı? 

Hem kaliteli çalışıyor hem de ucuza veriyoruz. 

GSYH içinde ücretlerin payı %33,1’den %24,6’ya nasıl düştü sanıyorsunuz? 

*** 
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Dar gelirliler sadece gelirlerinden kaybetmedi... Bu hafta yazdım ama tekrar edeyim: 

Düşük faiz politikası denilen şey aslında fakirden zengine servet transferidir. Küçük 

tasarrufçunun parasına el koymak gibi bir durumdur. 

Geliri düşen onlar 

Tasarrufu eriyen onlar 

Fiyat artışlarından ezilen onlar 

Ama İYİMSER olmaları gerekiyormuş. Bakan bey öyle dedi... 

Karamsarlık Şeytaniymiş... 

Bakan Nebati ne demişti: “Ekonomik kriz, muhalefetin uydurduğu sahte bir krizdir.” 

Bu tüketiciler CeHaPe’li olmalı. Hükümetimize tuzak kuruyor; algı oluşturuyorlar. 

Çanakkale geçilmez... Açlık bile bir sınav değil mi? Porsiyonları küçültün en 

azından... 
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23 Haziran 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Veliaht Prens Selman objektiflerden 
kaçıyor mu? 
 

Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, farklı bir protokolle 

ağırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de prensi ağırladıktan sonra bir daha 

görüntülenmeyecekler. Yabancı liderlerin ziyaretinde görüşme sonrası ikili basın 

toplantısı yapılır. Prens Selman'ın ziyaretinde bu olmayacak. Akşam yemeğini 

Beştepe'de yedikten sonra Selman ülkesine dönecek. 

 

Başta Kaşıkçı cinayeti olmak üzere Suudi Arabistan ile Türkiye arasında birçok 

problem yaşandı. Aslında Kaşıkçı cinayeti, Selman'ın Türkiye ile yaşadığı sorundan 

daha çok Amerika ve dünya ile yaşadığı bir sorundu. Bütün bunlar Prens Selman'ın 

objektifleri ve gazetecileri sevmemesinin nedenleri sanırım. 

 

NUSRET'İN ÇALIŞMA AZMİ 

 

Kelimenin tam anlamıyla dünya çapında bir çalışkan olan kasap Nusret, İstanbul'da 

bir kafe açtı. Maçka'da açılan kafede Nusret yapımı pastalar, poğaçalar ve börekler 

var. Bilindiği gibi Nusret, dünyanın pek çok şehrinde restoranlar açtı. Örneğin, New 

York'ta iki, Londra'da ise bir restoran Nusret'in yönetiminde. Nusret bir de Yunan 

adasındaki restoranında müşterilerini ağırlıyor. Kendisiyle konuştuğum 

zaman, "Benim tek varlık sebebim çalışmaktır" demişti. Çalışkan insanları 

kıskanmak ve yıpratmak yerine onlarla gurur duymayı denemeliyiz. 

 

YUNANİSTAN EKONOMİSİ NEREYE? 

 

Yunanistan demişken, muhalefet lideri Çipras erken seçim istedi. Bu yönetimle 

Yunanistan'ın kendini toparlayamayacağını iddia etti. Başbakan Miçotakis ise kendi 

ekonomisini düzeltmeyi değil Türkiye'yle kazanamayacağı bir mücadeleye girişmeyi 

tercih ediyor. Belki de bu maceraya girmekten başka çaresi de yok. 

 

Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa'daki tüm ülkeler istikrarlarını teker teker 

kaybediyorlar. Rusya'yı siyasi ve ekonomik bir istikrarsızlığa sürüklemeye çalışan 

Avrupa ülkeleri, kendi kazdıkları kuyuya doğru hızla sürükleniyor. Rusya ekonomisi 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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de belki bu kaos sürecinden güçlenerek çıkacak. 

 

SRİ LANKA İFLAS ETTİ 

Bir ilgi çekici haber de Sri Lanka'dan geldi. Sri Lanka Başbakanı, ülkenin iflas ettiğini, 

petrol alacak parası kalmadığını ve memurlara maaş veremeyeceğini açıkladı. Bir 

günlük petrol rezervinin kaldığı ülkede insanlar sokağa inmiş. Sokağa çıkma yasağı 

ilan edildiği belirtiliyor. Ülkede tam bir kaos hâkim. Pandemi dönemi sonrasında en 

büyük zararı ekonomisi küçük ülkelerin göreceği biliniyordu. Devrilen ilk domino taşı 

Sri Lanka oldu. Görüldüğü gibi ülkeler kaybederken şirketler zenginleştikçe 

zenginleşiyorlar. 

 


