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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
22 Haziran 2022 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik 

–– Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik 

–– İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-

OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin 

Tespiti Hakkında Yönetmelik 

 

KURUL KARARLARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11037 Sayılı Kararı 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11038 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/9, K: 2022/80 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/25711 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-7.pdf
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Lisanslı depo ücret tarifesi, ÜFE ve 

TÜFE’ye göre güncellenecek 
Lisanslı depo ücret tarifesinin her yıl tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat 

endeksinin ortalaması oranında güncellenmesine yönelik düzenleme 

yapılırken, Ticaret Bakanlığı da bu oranı yarısına kadar azaltmaya yetkili 

olacak. 

 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, lisanslı depo ücret tarifesinin her yıl tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile üretici 

fiyat endeksinin (ÜFE) ortalaması oranında güncellenmesi sağlandı. Bakanlığa, bu 

oranı yarısına kadar azaltma yetkisi verildi. 

Lisanslı depo fire tarifesi, tüm lisanslı depo işletmelerince yeknesak olarak 

uygulanmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek. Tarifeyle belirlenecek fire, ürünün satışı 

esnasında satış bedeli üzerinden veya teslimi sırasında ürün miktarı üzerinden 

kesilecek. 

Lisanslı depo işletmelerinin "Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu"na vermesi gereken 

teminatlara ilişkin olarak Bakanlıkça teminat tarifesi belirlenecek ve teminatlar bu 

tarife üzerinden hesaplanacak. 

Öte yandan, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, fındık, pamuk, zeytin, kuru kayısı ve 

Antep fıstığı gibi dayanıklı tarım ürünlerinin analiz edilerek modern depolarda 

depolandığı lisanslı depoculuk sisteminde, lisanslı depo sayısı 158'e ve lisanslı depo 

kapasitesi 8,3 milyon tona ulaştı. 
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Türkiye Ekonomi Şurası yarın 

toplanıyor 
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 

ev sahipliğinde yarın toplanıyor. 

 
ANKARA (DÜNYA) 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize ettiği, TOBB Türkiye Ekonomi 

Şurası yarın toplanıyor. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay ve ilgili Bakanlar katılacak. 

TOBB ikiz kulelerde 14:00’da başlayacak şura, açılış konuşmalarının ardından 

basına kapalı olarak devam edecek. 

  



22.06.2022 

6 

 

Küresel havacılık sektörü 140 ülkenin 

katılımıyla İstanbul'da buluştu 
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 

Küresel Uygulama Destek Sempozyumu, 140 ülkenin katılımıyla 

İstanbul'da başladı. 

 
Küresel havacılık sektörünü bir araya getiren ve 140 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Küresel Uygulama Destek Sempozyumu, 

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Sivil havacılıkta eğitim başta olmak 

üzere küresel düzeyde iş birliğini geliştirmek için düzenlenen sempozyum (ICAO 

Global Implementation Support Symposium 2022-ICAO GISS), küresel havacılık 

otoritelerini, ulusal ve uluslararası havacılık kuruluşlarını, hava seyrüsefer hizmet 

sağlayıcılarını, akademik kurumları ve üye ülkelerin sivil havacılık otoritelerini 

İstanbul'da bir araya getirdi. 

9 farklı oturumda 60'tan fazla katılımcı konuşma yapacak 

Dünyanın 140 ülkesinden katılımcıları bir araya geldiği ve 4 gün sürecek 

sempozyumda 9 farklı oturumda 60'ı aşkın üst düzey katılımcı konuşma yapacak. 

Küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle masaya 

yatırılacağı etkinlikte, ICAO'nun havacılık otoritelerinin üst ve orta yöneticileri ve 

endüstri paydaşları bir araya gelecek. Küresel hava taşımacılığı için güvenli, 

emniyetli, sürdürülebilir ve verimli bir geleceği desteklemek için en iyi uygulamalar, en 

son trendler ve yenilikler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulacak. 

Sempozyumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, 

İstanbul'un konumu sayesinde dünyanın merkezinde olduğunu belirterek, “Bu 

merkezi konum bize turizmden ticarete, ticaretten havacılığa birçok fayda sağlıyor. 

Bu nedenle İstanbul'u havacılık sektörünün merkezi olması için büyük gayret sarf 

ediyoruz." dedi. 
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İstanbul'da düzenlenen sempozyumun, havacılık ekosisteminin kilit oyuncularını 

buluşturduğunu kaydeden İskurt, etkinlikte, havacılık, eğitim ve dijitalleşme 

alanlarında düzenlenecek interaktif oturumlarla, salgın sonrası dönemin 

şekillendirilmesine yönelik önemli çıktıların olacağını aktardı. 

Türkiye'nin havacılık alanında başarı öyküsü yazdığını söyleyen İskurt, "İstanbul 

Havalimanı'nın bulunduğu bölgeden 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın 

yaşadığı, 38 trilyon dolar GSMH'ye sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi 

bulunan 67 ülkeye ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'den 129 ülkeye uçuş 

Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye'nin halihazırda 129 ülkede 338 noktaya uçuş ağı 

olan bir ülke haline geldiğini belirterek, hava taşımacılığında 30'uncu sıradan 

10'unculuğa yükseldiklerini söyledi. Hava yolu sektörüne 2003'ten bu yana yaklaşık 

16,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren İskurt, İstanbul Havalimanı'nı 

hayata geçirerek havacılık sektöründe söz sahibi olduklarını kanıtladıklarını bildirdi. 

İskurt, "İstanbul Havalimanı, fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ve 

bulunduğu bölge itibarıyla turizm için küresel bir HUB konumuna gelmiştir. 

Havalimanımız ile doğudan batıya uzanan çok geniş bir coğrafyanın merkezi 

konumundaki bu eşsiz kentin uluslararası marka değerine katkı sunarak fark 

yaratıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın potansiyeline paralel olarak bayrak taşıyıcımız 

THY'nin büyüme stratejisi de ülkemizin havacılık sektöründeki iddiasını ortaya 

koyuyor." diye konuştu. 

THY'nin, salgının izlerini sildiğini, sefer düzenlediği ülke sayısını 129'a, destinasyon 

sayısını da 338'e çıkardığını kaydeden İskurt, şirketin yolcularına en üst kalitede 

hizmet sunduğunu anlattı. 

"Türkiye, hava-kargo ağının da HUB'ı olacak" 

Bugün 57'ye yükselen havalimanı sayısının 2053'e kadar 61'e çıkarılacağını belirten 

Enver İskurt, şunları söyledi: “Havacılığın gelecekteki en önemli meselelerinden 

'emisyon' konusunda büyük bir planlama yaptığımızın bilinmesini istiyorum. Emisyon 

izleme, raporlama, doğrulama altyapısı oluşturacak ve karbon emisyonları stratejik 

şekilde yöneteceğiz. Hava yolu taşımacılığı için çevre dostu bio-yakıt veya sentetik 

yakıt üreteceğiz. Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığını daha da geliştireceğiz, 

Türkiye, hava-kargo ağının da HUB'ı olacak." 

"İşbirliği hepimiz için pozitif sonuçlar getirecek" 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar ise 

ICAO'nun bu etkinliklerle işbirliğini ve dayanışmayı artırmayı amaçladığını söyledi. 

Salazar, havacılık talebinde yaşanan artışa bağlı hava yolu firmalarının çalışan ve 

pilot bulmakta zaman zaman zorlandığını bildirdi. 
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Ortak bir çıkar için dayanışma içinde dünyayı yeniden birbirine bağlamak istediklerini 

aktaran Salazar, ICAO'nun bu yolda ülkelere sunduğu desteğe devam edeceğini 

söyledi. 

Eğitim geliştirme ve kapasite oluşturma bağlamında uluslararası organizasyonlar, 

ülkeler, kurumlar ve ilgili paydaşlar ile beraber çalışmak istediklerini belirten Salazar, 

“Dolayısıyla havacılıkta harcanmış her bir dolar nihayetinde pozitif sonuçlar 

getirecektir. Bu da ekonomiye büyük bir katkıda bulunacaktır. Aynı şekilde doğrudan 

istihdam yaratacaktır ve istihdamın başka sektörlerde de büyümesini etkileyecektir." 

diye konuştu. 

"THY, COVID-19 sonrası yeni döneme hazır" 

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise dünyanın en fazla 

noktasına uçan THY'nin genç filosuyla dünyayı birbirine bağlamaya devam ettiğini 

söyledi. Bolat, "Yeni dünyada elbette sevdiklerimizle kavuşmamız aslında en büyük 

ilaç. Öyle değil mi? Bağlantıları güçlendirmek, yeni yerlere gitmek, yeni deneyimler 

kazanmak, keşfetmek, yenilenmek ve de sevdiklerimizle yine bir arada olmak 

istiyoruz." diye konuştu. 

Bolat, ortaklarıyla güçlü ilişkiler geliştirerek ve iş birlikleri yaparak ICAO ile çalışmaları 

güçlendireceklerini kaydederek, havacılık sektörünü gelecekte yaşanacak muhtemel 

şoklara karşı daha dirençli hale getirebileceklerini bildirdi. 

THY'nin COVID-19'un başından bu yana hayata geçirdiği uygulamalardan ve 

işbirliklerinden bahseden Bolat, seyahat deneyimlerini geliştirmeye, dönüştürmeye ve 

dijital yatırımlarla donatmaya devam edeceklerini anlattı. 

Bolat, hava yolları endüstrisinin COVID-19 sonrası dönemdeki değişikliklere kendini 

adapte etmek için hazırlandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: “Ben de 

ekibim de ekip arkadaşlarım da bu maraton için hazırız ve herkese de bu değişim 

sürecine hazır olmasını temenni ediyorum. COVID sonrası dönemde rekabet çok 

daha güçlü hale gelecek. Müşterilerin memnuniyetinin güçlendirilmesi ve 

sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, hava yollarının dijitalleşmesi ve analitik 

ufukta bizleri bekleyen adımlar olacak. Daha akıllı adımlarla karar alma süreçlerini 

güçlendireceğiz ve gereken yatırımları yapıp ardından meyvelerini toplayacağız tüm 

bu yaptığımız çalışmaların." 

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de yeni havacılık 

yaklaşımından, sivil havacılıkta kurumsal dönüşüm modelinden, havacılık bilgi 

sistemi otomasyonundan akıllı ve faydalı havacılık sisteminden bahsetti. Türkiye'nin 

diğer ülkelerin kapasite geliştirmesinde ICAO'ya katkı sunmaya devam edeceğini dile 

getiren Yüksek, bu organizasyona üye seçiminde politik yaklaşımların göz önünde 

bulundurulmaması gerektiğini söyledi. 
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Bakan Nebati: Enflasyonu en kısa 

sürede düşürmeyi başaracağız 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonun olumsuz 

etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe 

ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve 

enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız." dedi. 

 
Bakan Nebati, Meclis'teki ek bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada şunları 

söyledi: 

"Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin 

en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor. 

Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. 2022 yılı 

bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden 

hareketle belirlenmişti. 

Dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, 

emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır. 

2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en 

yüksek seviyesine ulaşmıştır. 
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Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda 

gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve 

enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. 

Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami 

çabayı gösteriyoruz." 
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Ham yağda fiyat yüzde 30 düştü, 

raflara yansıması bekleniyor 
Uluslararası piyasada ham ayçiçek yağının tonu 2150 dolara 

yükseldikten sonra son dönemde talep yetersizliğinden dolayı fiyatlarda 

hızlı bir düşüş yaşanıyor. Son 20 günde uluslararası pazarda ham 

ayçiçek yağı yüzde 30 düşüş ile 1500 dolara kadar geriledi. Yeni 

fiyatlarla yapılan ithalatla iç pazarda raf fiyatlarında da bir gerileme 

bekleniyor. 

 
Önce pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile artan ham ayçiçek yağı 

fiyatları düşüşe geçti. Uluslararası piyasada tonu 800 dolar olan pandemi ile birlikte 

2150 dolara yükselen ham ayçiçek yağ fiyatı son haftalarda ciddi bir düşüş trendine 

girdi. Uluslararası piyasada tonu 2150 dolardan 1500 dolara geriledi. Uluslararası 

piyasada fiyatların yüzde 30 gerilediğini kaydeden sektör temsilcileri, yeni fiyatlarla 

yapılan kontratların işlenip, pazara sunulmasıyla ayçiçek yağında fiyat düşüşünün rafl 

ara da yansıması beklediklerini kaydettiler. Sektör temsilcileri şu an rafl arda 180 ile 

200 lira arasında yer alan 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesi 

öngörüyorlar. 

Ham ayçiçek yağında taleplerin azaldığını söyleyen Kadooğlu Yağ Sanayi İthalat 

Müdürü Muzaff er Yıldırım, pandemi döneminde palm yağı üretiminde yaşanan 

sıkıntıların aşılması, Fed’in faiz artırımı ve Ukrayna’dan sevkiyatların başlaması ham 

ayçiçek yağ fiyatlarında düşüşe neden olduğunu söyledi. 

Ukrayna ihracat ve işleme kapasitesini artırdı 

Fiyat düşüşün yalnız ham ayçiçek yağında yaşanmadığını kaydeden Yıldırım, “Palm 

yağı ve soya yağında da düşüşler var. Palm yağının tonu 500 dolar düşerek 1800 
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dolardan 1300 dolara geriledi. Yine soya yağının da fiyatı aynı oranda düştü. Ayçiçek 

yağında ise Ukrayna’daki savaş bölgesi dışında risk taşımayan batı tarafında üretim 

kapasiteleri artmaya başladı. Romanya sınırında yer alan Reni ve İzmail nehir 

limanlarından 6 bin tonluk küçük gemilerle ham yağ ve çekirdek ihracatının 

artırılması, yüksek ayçiçek yağının fiyatını geri çekilmesine neden oldu. Ukrayna’dan 

küçük gemiler lokasyon olarak sadece Türkiye’ye işlem yapabiliyor. Eskiden 

Hindistan, Çin’e ve AB ülkelerine büyük gemilerle yapılan sevkiyat, söz konusu 

limanlardan küçük gemiler sadece Türkiye’ye girebiliyor ve burada piyasayı ciddi 

manada düşürmüş durumda. Fiyatlarda son 1,5 aydır kademeli olarak düşüş 

yaşanıyor. Savaştan önce Ukrayna’dan mal temin etmek için Rusya’ya göre yaklaşık 

20 dolar fiyatı daha yüksekti. Savaştan sonra ise Ukrayna malı 100 ile 150 dolar 

Rusya’dan daha ucuz oldu” dedi. 

Diğer yandan yurtdışındaki talepsizlikten dolayı verilen teklifl erin fiyatları daha da 

düşürdüğüne vurgu yapan Yıldırım, ayrıca yurt içinde hasadın önümüzdeki ayın 

ortalarında başlayacak olması piyasayı tamamen kilitlediğini ifade etti. 

İhracatta ciddi bir talepsizlik var 

Türkiye’nin ayçiçek yağına 45 günlük gibi kısa bir ihracat yasağı getirdiğini ve buna 

rağmen pazarda ciddi bir kayıp yaşanmadığını aktaran Yıldırım, ancak şu anda ana 

ihracat pazarı olan Ortadoğu ve Afrika pazarlarında ciddi bir talepsizlik olduğunu 

vurguladı. Ayçiçek yağının ton fiyatının en yüksek 2150 dolara kadar çıktığını ve 

Türkiye’de 2080 dolara kadar mal alan firmaların olduğunu bildiren Yıldırım, “Hepimiz 

terste kaldık. Bir günde yağ fiyatı 150 dolar düştü. Şimdi bu bağlantılar geliyor ve 

firmaların hepsi ihracatçı. Şu an piyasa ciddi manada zararına satışlar var. Piyasa 

gıdım gıdım gidiyor ve herkes ihtiyacı kadar alıyor. İç piyasada da çok ciddi bir 

tıkanıklık var. Türkiye iç piyasasında uluslararası ayçiçek yağının en yüksek çıktığı 

fiyatlara hiçbir zaman rafl arda ulaşılamadı. Türkiye’de raf fiyatların geriden geldiği 

için o yüksek fiyatlar yansımadı. Ancak direk indirimlerin yansıdı” şeklinde konuştu. 

İç piyasada yüzde 15 gerileme bekleniyor 

Ayçiçeği yağ fiyatlarının uluslararası pazarda gerilemeye başladığını aktaran 

Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, uluslararası piyasada yüzde 30 

düştüğünü ve iç piyasada fiyatların düşmeye başladığını söyledi. İç piyasada 

yansımayan fiyatlarla beraber yüzde 15 civarında bir düşüş beklendiğini ifade eden 

Angı, “İç piyasa şu an durgun ve yansımayan fiyatlarla beraber bir düşüş bekleniyor. 

Yeni fiyatlarla 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 155 ile 160 lira gibi bir seviyelerde olması 

bekleniyor. KDV dahil yüzde 20’ye yakın düşüş olması söz konusu. Yeni hasat da 

fiyat düşüşünde etkili olacak” dedi. Diğer yandan çekirdek ve ham yağ ihracatının 

Rusya ve Ukrayna’dan ciddi anlamda yapıldığına dikkat çeken Angı, “Türkiye’nin yağ 

ihracatını yasaklaması ile sektör bir durgunluk yaşadı. İhracat kapısının tekrar 

açılmasıyla sektör için hareketli geçti. İlk etapta alınan siparişleri yetiştirilmesi 

konusunda yoğun geçti ama son dönemde yeni siparişlerde yavaşlama yaşanıyor. 

Yeni siparişlerin azalması sektörü zorluyor” açıklamasında bulundu.  
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Bankalara yüzde 25 vergi sürekli 

hale getiriliyor 
3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı yasa teklifi Meclis'e sunuldu. 

Teklifte herhangi bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar için getirilen 

af düzenlemesi de yar alıyor. Yasa teklifi ile emekli aylıklarının alt sınırı 

2.500 TL'den 3.000 TL'ye yükseltiliyor. Bankalara yüzde 25’lik kurumlar 

vergisi sürekli hale getiriliyor. 

 
Hüseyin GÖKÇE - Canan SAKARYA 

AK Parti, en düşük emekli maaşını 3 bin liraya çıkaran, KGF’ye aktarılacak kaynağı 

50 milyar liraya 100 milyar liraya çıkaran ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesini 

sağlayan kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklif ile ayrıca imar affı niteliğinde bir 

hüküm getiriliyor. 

31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için 

ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Bankalara 2023 yılı için 

kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran düzenlemede de yapılacak değişiklikle bu oran 

sürekli hale getiriliyor. 

Toplam 57 maddeden oluşan teklifin TBMM tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor. 

Kanun teklifi ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle : 
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En düşük emekli maaşı 2500 liradan 3 bin liraya çıkarılıyor 

Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet 

senetleri, 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 

uygulanmasında teminat olarak kabul edilebilecek. 

Yasa teklifi ile kamu görevlilerin ek göstergeleri yeniden düzenleniyor. Mülki idare 

Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında 

iyileştirme yapılıyor. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli 

aylığı veya adi malûllük aylığı ödenen polis memurlarından lise ve dengi öğrenime 

sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak 

kazanamamış olanlara, her ay 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılacak. 

Erdoğan’ın maaşla ilgili söylediği düzenleme yapıldı 

Ek bütçede yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 

oranında yapılacak ve aynı zamanda emekli cumhurbaşkanı ve emekli 

milletvekillerine de yansıtılacak zam üzerinden yaşanan tartışma ve Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ‘ın bu ödeneğin ek bütçeden çıkarılmasını istemesi üzerine torba kanun 

teklifiyle yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin emeklilik işlemlerinin (9000) ek gösterge rakamı esas alınarak 

gerçekleştirilmesi sağlanıyor. 

657 sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin, 926 Sayılı Kanuna tabi subay ve 

astsubayların, 2802 Sayılı Kanuna tabi hakim ve savcıların, Yükseköğretim Kurulu 

Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyelerinin ek gösterge 

rakamları ile 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma 

görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve 

dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Belediye başkanlarının makam,temsil 

ve görev tazminatlarından faydalanmasına dönük düzenlemede yasa teklifinde yer 

alıyor. 

Vergi kaçakçılığıyla mücadele maddesi 

Teklifin 25’inci maddesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gerçek faydalanıcılarla ilgili 

bilgi temin edilmesine yönelik olarak özel bir yetki getiriliyor. Bu yetki kapsamında 

Bakanlık yükümlülüklere uymayanlara mevcut cezalardan farklı ceza 

uygulayabilecek. Gerekçe kısmında bu değişikliğin OECD’nin vergi kaçakçılığıyla 

mücadele kapsamında belirlediği standartlardan birisi olduğu kaydedildi. 

Gerçek faydalanıcı; “Yükümlü nezdinde adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 

veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait 

hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişiler” 

olarak tanımlanıyor. 
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Fiş vermeme cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor 

Teklif ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine uyulmaması konusunda 

öngörülen cezalarda artış getiriyor. Buna göre fiş, fatura gibi belgeleri vermemenin 

cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor. 

Bu kapsamda verilen 12 bin liralık özel usulsüzlük cezası 50 bin liraya çıkarılırken, 

yılda en fazla verilebilecek ceza miktarı ise 120 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor. 

Ayrıca elektronik ticarette vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla buna yönelik 

VUK’ta getirilen yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar, belge ile ilgili 

cezaların 3 katı olarak uygulanacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığına görev alanına giren hizmetler için bina ve taşıt 

kiralaması yapma, mal hizmet satın alma için döner sermayeyi kullanma imkanı 

getiriliyor. 

Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle, Ar-Ge , yenilik veya tasarım 

projelerinde çalışacak doktora sonrası uzmanlık kadrosu ihdas ediliyor. 

2024’ten önce mezun olacak hukuk öğrencilerine sınav şartı kalkıyor 

Hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş sınavı ile hakim ve savcı 

yardımcılığı sınavları şartı, 31 Mart 2024’ten önce mezun olanlar için aranmayacak. 

Kış turizmi tesislerine de sözleşme uzatımı 

Teklif ile tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile 

mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kira sözleşmelerine de dava açmamış olmak 

şartıyla kiralama süre uzatımı imkanı getiriliyor. 

Siyasi partilere makbuz kolaylığı 

36. madde ile siyasi partilerin gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam 

aracılığıyla gerçekleştirmeleri halinde, ayrıca gelir ve tahsilat makbuzu düzenleme 

şartı kaldırılıyor. 

31 Aralık 2021 öncesi yapılan inşaatlara imar affı geliyor 

Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununda önemli bir değişiklik 

yapılıyor. Madde gerekçesinde kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı 

almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği 

verilmesi ile ilgili süre uzatılıyor. Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan 

yapılana abonelik yapılabilecek. 

Madde ile getirilen asıl önemli düzenleme ise elektrik ve su aboneliğiyle ilgili yapı 

(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine 

kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Başka bir ifade ile bu durumdaki binalara 

yeni bir af getirilmiş oluyor. 
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KGF kaynağı 100 milyar liraya çıkıyor 

Düzenlemenin 40’ncı maddesi ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 

50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. Madde gerekçesinde kefalet limitlerinin 

büyük ölçüde kullandırıldığı belirtilerek, yeni kefalet imkanı sağlanması için artırım 

yapıldığı kaydedildi. 

Sermaye artırımına vergi avantajı 4 dönemle sınırlandırılıyor 

Kurumlar Vergisi Kanununun, nakdi sermaye artırımı yapan şirketlere yıl sınırı 

olmaksızın kurumlar vergisi indirim avantajı sağlayan hükümlerde değişiklik 

yapılarak, indirim 4 hesap dönemi ile sınırlandırılıyor. 

Kaçak geçişe devlet otoyolu için ceza yok, özel işletmeci 1 kat ceza alacak 

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün 

içinde ödeme yapmaları halinde cezaya maruz kalmayacaklar. Ödeme 45 gün içinde 

yapılırsa geçiş ücreti dahil bir katı tutarında idari para cezası alınacak. 

Özel sektörün işlettiği yollarda ise kaçak geçiş için, geçiş ücreti kadar para cezası 

kesilecek. 45 gün içinde ödeme yapılmaması halinde ise en az 15 gün önceden 

bildirimde bulunma şartıyla ücretin 4 katı kadar tutarı tahsil edecek. 

Bankalara yüzde 25’lik kurumlar vergisi sürekli hale getirildi 

Öte yandan Nisan ayında yayımlanan 7394 sayılı torba yasa ile bankalar yanı sıra , 

elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim 

şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik 

şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi 2023 yılı için yüzde 25 

olarak belirlenmişti. Yeni teklif ile 2023 yılı ibaresi yürürlükten kaldırılarak yüzde 25’lik 

vergi oranı kalıcı hale getiriliyor. Kurumlar vergisi diğer şirketler için ise yüzde 20 

olarak uygulanacak. 
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İthalat ödemeleri peşine döndü, iç 

piyasada satış vadeleri uzuyor 
Reel kesimin ortak gündemi olan finansmana erişim, her geçen gün daha 

da güçleşirken, firmalar ödeme ve tahsilatlarda yeni piyasa koşullarına 

adapte olmaya çalışıyor. Türkiye’nin yüksek CDS’leri nedeniyle ithalatta 

ödemelerin vadesi kısalıp neredeyse peşine dönerken; içeride, tek çaresi 

ticaretini sürdürebilmek olan firmalar müşterisine daha uzun vade 

tanımak zorunda kalıyor. 

 
Merve YİĞİTCAN 

Finansman darboğazındaki reel kesim, başta Türkiye’nin yüksek CDS’leri olmak 

üzere, küresel emtia fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ithalat ödemelerinde vade 

avantajını yitirdi. Türkiye’nin yüksek risk primi nedeniyle Türk alıcılara vade 

açamayan yabancı ihracatçılar vadeleri kısaltıp peşine dönmeye başladı. İçeride ise 

ticaretini canlı tutabilmek için tek çaresi malını satmak olan firmaların, müşterilerine 

daha uzun vade açma eğiliminde olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan 

iş dünyası temsilcileri, kaynak sıkıntısı yaşayan işletmelerin peşine dönen ithalat 

ödemeleri nedeniyle nakit akışlarını yönetmenin çok daha fazla zorlaştığında 

hemfikir. 

Eroğlu: Yabancı vade vermek istese de sigorta izin vermiyor 

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu, ithalat 

ödemelerinin peşine dönmesinin başlıca nedeninin Türkiye’nin 800 puanı aşan 

CDS’leri olduğuna dikkat çekerken, gelinen noktayı şöyle tarif etti: “Yurtdışındaki 
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firmalarının Türk firmalarına vade tanırken uyguladıkları metotlar var. Birincisi, 

bankacılık sektöründen sizin verdiğiniz garantilerle vade yapıyorlar. Gidiyorsunuz 

onlara bir akreditif açıyorsunuz. Tabii burada CDS’ler devreye giriyor. Yüksek 

CDS’lerden dolayı vadeyi düşürüyorlar. İkinci bir metot daha var. Yabancı ülkelerle 

ithalatımızda o firma bizi kendi ülkesindeki ihracat bankasına sigorta ettiriyor. 

Firmanın sigortasıyla da vadeli şekilde malını bize gönderiyor. Şimdi o ihracat 

bankası diyor ki, ‘biz Türkiye’ye o kadar vade vermeyiz.’ Yani o yabancı firma vade 

vermek istese de veremiyor.” Eroğlu’na göre, iç piyasada vadelerin uzamaya 

başlaması da ithalat ödemelerinin peşine dönmesiyle bağlantılı. Eroğlu, “Firma, 

yurtdışından kısa vadeli malını almak zorunda kalıyor, içeride krediye ulaşım zorlaştı. 

Tek çaresi ise malını satmak… Malını satmak için de vade tanıması gerekiyor” 

diyerek firmaların içinde bulunduğu açmazı özetledi. 

Önel: Firmalar sermaye yükünü birbiri üzerine yüklüyor 

İstanbul Tüccarlar Kulübü (İTK) Başkanı İlker Önel de Türkiye’nin yüksek CDS 

primlerinin şirketlerin dışarıdaki kredi kullanımları için maliyetleri yükselttiğini, aynı 

zamanda vesaik ve vadeli akreditif gibi mal ve hizmet alışverişini peşine çevirerek 

işletme sermayesi zayıfl ayan işletmelere ek bir yük daha oluşturduğuna işaret etti. 

Önel, şöyle konuştu: “Pandemi sonrası 2022 yılının ilk çeyreği özellikle talep 

anlamında küresel anlamda yaşanan yükseliş, tam düzelmeyen tedarik zinciri 

sıkıntıları ve özellikle ülkelerin gevşek para politikası tüm ülkelerde enflasyon 

oranlarını son 40 yılın en yüksek rakamlarına ulaştırdı. Bizim tarafımızda özellikle 

ekim ayından itibaren faiz indirim süreci enflasyonu rekor seviyelere çıkarırken 

özellikle CDS primini 850 civarına yükseltmesi uluslararası piyasalarda risk 

primimizin yükselmesine ve şirketlerin dışarıdaki kredi koşullarında maliyetlerinin 

artmasına neden oldu. Bunun yanında vesaik ve vadeli akreditif gibi mal ve hizmet 

alışverişini peşine çevirerek zaten işletme sermayesi zayıfl ayan işletmelere ek bir 

yük oluşturdu.” 

İç piyasada ise makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde hem BDDK hem de Merkez 

Bankası’nın aldığı kararların işletmelerin kredibilite kabiliyetini zayıfl attığına işaret 

eden Önel, “Bu durum da maalesef mal ve hizmet alışverişlerinde vade süresini 

pandemi önceki koşullara döndürmüştür. Şu an yine işletmeler birbirilerinin üzerine 

sermaye yükünü eklemeye başladılar” dedi. Önel’in verdiği bilgiye göre, vade süreleri 

tekstil ve plastik gibi sektörlerde 8-12 ay, gıda sektöründe ise 4-6 ay civarında 

oluşmaya başladı. 

Akyüz: Nakit akışı sıkışıklığımız arttı 

Geçmiş dönemlerde İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne 

başkanlık yapan Akyüz Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, firmaların 

birçoğunun kendi ellerinde olmayan nedenlerden dolayı ithalatta peşin ödeme 

talepleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Akyüz, “Siz Türkiye’de ne kadar güçlü 

olursanız olun ülkenizin notu sizi bir yere götürüyor. Bizim burada bir riskimiz var. 

Bundan dolayı da iş yaptığımız yabancı tedarikçiler peşine dönüyorlar. Örneğin 
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eskiden 90 gün vade ile ödüyorsanız, şimdi ‘yüzde 30’unu peşin gönder, kalanını 

evraklar hazır olunca tamamla’, diyorlar. Bu anlamda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bu 

durum nakit akışı sıkışıklığını da arttırıyor. Bulamadığımız finansman da bu sıkışıklığı 

artırıyor” diye konuştu. 

“Hammadde almak için önden ödeme yapıyoruz” 

Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak da Rusya-Ukrayna savaşının sektörde yarattığı 

hammadde krizini hatırlatarak, “Ukrayna hem nikel hem de porselen hammaddesi 

zenginleştirilmesi konusunda çok iyi bir tedarikçi. Polonya’da ise çok başarılı cam 

tedarikçilerimiz var. Son dönemde yaşanan olaylar karşısında o bölge ile olan 

çalışmalarımızda kesintilere neden oldu. Kısa süreli yaşanan bu sıkıntıyı mevcut 

stoklarımızla çözdük. Ancak gelinen noktada hammadde tedarikçilerine önden 

ödeme yaptığınız takdirde ürün veriyorlar. Eskiden taksit veya vade yaparken şimdi 

peşin ve önden verirseniz hammaddeyi alabiliyorsunuz. Bu da işletme sermayesine 

ciddi bir yük getiriyor” ifadelerini kullandı. 

Emtia fiyatlarındaki artış da peşin ödeme beklentisini artırdı 

Türkiye’nin yüksek CDS’lerinin yanı sıra küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ve 

hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar da ithalat ödemelerinin peşine dönmesine 

neden olan yan faktörler olarak dikkat çekiyor. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, emtiaya döviz bazında da zam gelmesi 

nedeniyle yabancı firmaların satışlarını kısa vadeli ya da peşine dönmelerine neden 

olduğunu söylerken, “Onlar da hemen malını satıp yerine yenisini koyabilmek için 

peşin ya da kısa vadeli ödeme istiyor. Tedarik zinciri nedeni ile malını tekrar yerine 

koyamama endişeleri var. Ama bizim sektörümüz için şimdilerde emtia fiyatlarında da 

düşüşler var. Dolayısıyla peşin ödeme eğilimi yavaşlayabilir” diye konuştu. 

Rusya'dan sonra en yüksek CDS primi Türkiye'de 

Kredi risk primi olarak anılan “CDS”, Credit Default Swap’ın kısaltılmış hali. CDS, 

herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi 

ihtimaline karşı alınan sigorta poliçesine deniyor ve genellikle herhangi bir b orsa 

düzenlemesine tabi olmayan piyasalarda işlem görüyor. Güçlü ekonomilerin CDS 

primi düşerken ödeme güçlüğü çekebileceğine inanılan ülkelerde bu prim yükseliyor. 

28 Haziran itibariyle CDS’i en yüksek ülke 13 bin 775 CDS primiyle Rusya. Bu ülkeyi 

803 CDS primiyle Türkiye, 284 ile Brezilya, 166 Meksika, 165 ile Yunanistan izliyor. 
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

bugün toplanıyor 
İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücrete yapılacak artış için bir 

araya gelecek. 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

bugün toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden 

oluşan komisyon, yılın ikinci altı aylık bölümünde asgari ücrete yapılacak artış için bir 

araya gelecek. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi 

kesimini temsil eden TÜRKİŞ’i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet 

etti. 

İlk toplantı olması nedeniyle bir rakam telaffuz edilmesi beklenmiyor ancak kısa süre 

içinde bir artış konusunda karara erişilmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit 

Komisyonunun bu süreçte normal prosedürü izlemeyeceği belirtildi. Komisyonun yıl 

sonu çalışmasında işçilerin kalori ihtiyacı, buna bağlı olarak fiyat artışları, genel 

ekonomik durum belirlenmesi için TÜİK, Hacettepe Üniversitesi, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı gibi kuruluşlardan veri toplanarak bir çalışma yapılıyordu. Buna karşılık, 

tarafl arın kendi hesaplamalarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın geçen 

dönem içinde yaptığı çalışmalar üzerinden görüşmeler yapılacak. İşçi kesimi 

herhangi bir ücret telaffuz etmemekle birlikte Türk-İş’in dün açıklanan açlık-yoksulluk 

sınırı araştırmasında hanenin açlık sınırı 6 bin 319 TL olarak belirlendi. 
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İşveren tarafı ise herhangi bir ücret seviyesi telaffuz etmekten kaçınıyor. İşveren 

kanadının talebinin merkezinde yapılacak artışın bir kısmının bütçeden karşılanması 

ve işverene gelecek ilave yükün azaltılması oldu. Son olarak TİSK Yönetim Kurulu 

adına yapılan açıklamada, mevcut ekonomik koşullar ile işletmelere gelecek ilave 

yükün üretime etkisinin birlikte değerlendirilmesi talebi vurgulanmıştı. 

Asgari ücrete yıl ortasında ilave artış yapılacak olması bütün işçi kesiminde de ücret 

artışı beklentisi doğurdu. İşçi sendikaları ve çalışanlar ilave artış beklentilerini dile 

getiriyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 13 milyon 992 bin kişi ücretle çalışıyor. 

Çalışanların yarısının asgari ücretle çalıştığı yönünde çeşitli hesaplamalar bulunuyor. 

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira 

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 

50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. 

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. 

Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 

100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor. 

“Enflasyonun üzerinde zam yapılsın” 

Öte yandan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit 

Komisyonundan, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapmasını beklediklerini 

belirterek, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde de bu 

yönde düzenleme yapılmasını istedi. 

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının değiştirilmesi ve tüm işçi 

sendikalarının üye sayısı oranında komisyonda temsil edilmesi gerektiğini söyledi. 

Erdoğan perşembe günü açıklayacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından 

yaptığı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla 

görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma Bakanım, 

Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta 

sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner 

dönmez (30 Haziran Perşembe) bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle 

inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" diye konuşmuştu. 
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Dörtlü zirve sonrası ortak 

mutabakat: Son 10 yılın en büyük 

güvenlik krizi aşıldı 

 
İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO 

arasındaki dörtlü zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama 

geldi. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için anlaşma yapıldığını belirten Stoltenberg, 

"Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç 

Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile dörtlü zirve 

gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiriye 3 ülke imza atarken NATO 

Genel Sekreteri Stoltenger, toplantının detaylarını paylaştı. 

"YARIN NATO'YA KATILMALARI İÇİN KARAR ALINACAK" 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve 

Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi. 

"SON 10 YILIN EN BÜYÜK GÜVENLİK KRİZİ AŞILDI" 

Stoltenberg şu ifadeleri kullandı: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda 

mutabakata varıldı. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı. Herkesin oy birliğiyle 

bir sonuca varmak durumundayız. Brüksel'de toplantılar gerçekleştirildi. Ben aynı 

şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 kez telefonda görüştüm. 
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"FİNLANDİYA VE İSVEÇ TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA HAZIR" 

Finlandiya ve İsveç Türkiye ile çalışmaya hazır. Bu zirve dönüştürücü zirve olacak. 

Liderler bir çözüme bugün Madrid'de varmayı başardılar. Bu sürece güveniyorum, bu 

anlaşmadaki sorumluluklara sahip çıkacak ve yerine getireceklerdir. İsveç ve 

Finlandiya'nın üye olması onlar için de önemli. Tam üyelik ne zaman? Şu anda 

olabilecek olan en hızlı süreç olmuştur. Çok kritik güvenlik konuları vardı, Putin'in 

açıklamaları var." 

ÜYE OLMALARI İÇİN 30 ÜLKENİN ONAYI GEREKİYOR 

NATO zirvesinde gündemdeki konulardan biri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik 

başvurusu. Başvuruların kabulü için NATO üyesi 30 ülkenin de onayı gerekiyor. 

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın "PKK ve YPG'ye destek verdikleri" gerekçesiyle 

üyeliklerine itiraz ediyordu. 

 

MADDE MADDE MOMERANDUM 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç 

Dışişleri Ann Linde'nin imza attığı momerandumda şu maddeler yer aldı: 

“1. Bugün, NATO Genel Sekreterinin kolaylaştırıcılığında bir araya gelen Türkiye, 

Finlandiya ve İsveç'in temsilcileri müteakip hususlarda mutabık kalmışlardır. 

2. NATO, müşterek savunma ve güvenliğin bölünmezliği ilkeleriyle ortak değerlere 

dayalı bir İttifaktır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç Washington Antlaşması'nda belirtilen 

ilkelere ve değerlere bağlılıklarını ifade ederler. 
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3. İttifakın en temel unsurlarından biri üye devletlerin milli güvenliğinin yanı sıra 

uluslararası barış ve istikrara doğrudan tehdit teşkil eden terörizmin tüm biçim ve 

tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir. 

4. Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik 

tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve 

İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek 

sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı 

Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve 

tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar. Finlandiya ve İsveç, tüm terör 

örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar, 

Türkiye'yle ve mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder. 

5. Finlandiya ve İsveç, PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. 

Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının 

faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan veya bu terör 

örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt 

eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek 

amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, bu 

terör örgütlerinin emellerini reddeder. 

 

“HİÇBİR MİLLİ SİLAH AMBARGOSU BULUNMADIĞINI TEYİT EDERLER” 

6. Buna ilaveten, Finlandiya 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Yasası'nda 

yaptığı bir dizi değişiklikle cezalandırılabilir terör suçları kapsamına yeni faaliyetler 

eklemiştir. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren bu son değişikliklerle terörist 

grupların faaliyetlerine katılım suçunun kapsamı genişletilmiştir. Aynı zamanda, 

kamusal alanda terörizmi tahrik eylemleri ayrı bir suç olarak cezalandırılmıştır. İsveç, 
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yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu'nun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe 

gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını daha da tahkim edeceğini teyit 

eder. 

7. Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu 

bulunmadığını teyit ederler. İsveç, NATO Müttefiklerine yönelik olarak silah ihracatına 

ilişkin milli mevzuatını tadil etmektedir. Gelecekte, Finlandiya ve İsveç'ten yapılacak 

savunma sanayii ihracatı Müttefik dayanışmasına ve Washington Anlaşması'nın 3. 

Maddesi'nin ruhuna ve lafzına uygun biçimde yürütülecektir. 

8. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bugünkü görüşmelerden sonra müteakip somut 

adımları atacaklarını taahhüt ederler: 

– Terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat 

temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da 

içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış bir diyalog ve işbirliği 

mekanizması tesis edeceklerdir. 

– Finlandiya ve İsveç, ilgili NATO belgelerinin ve politikalarının hükümleriyle uyumlu 

biçimde terörizmle mücadeleyi kararlılık ve azim içinde yürütecek ve yerel 

mevzuatlarını bu doğrultuda güçlendirmeye yönelik gerekli tüm adımları atacaklardır. 

– Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye 

tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör 

zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme 

koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî 

düzenlemeler yapacaklardır. 

“SORUŞTURMA BAŞLATILIP, YASAKLANACAK” 

– Finlandiya ve İsveç, 5. paragrafta kayıt altına alındığı çerçevede, PKK terör 

örgütünün ve bütün uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının ve paravan örgütlerinin para 

toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları 

yasaklayacaklardır. 

– Türkiye, Finlandiya ve İsveç dezenformasyonla mücadele edeceklerini taahhüt 

edecek ve yasalarının, Türkiye'ye yönelik şiddeti kışkırtan faaliyetler dahil olmak 

üzere, terör örgütlerinin propagandası amacıyla istismar edilmesini 

engelleyeceklerdir. 

– Finlandiya ve İsveç, silah ihracatına dair mevzuatlarının Müttefiklere yönelik yeni 

taahhütleri mümkün kılmasını ve NATO'daki üyelik statüleriyle mütenasip olmasını 

temin edeceklerdir. 

– Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin askeri mobilite konusundaki PESCO projesine 

katılımı dahil olmak üzere, Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan Müttefiklerin Avrupa 



22.06.2022 

26 

 

Birliği'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'nın mevcut ve müstakbel 

girişimlerine mümkün olan en geniş şekilde dahil edilmesine destek vereceklerdir. 

9. Bu adımların hayata geçirilmesi için, Türkiye, Finlandiya ve İsveç Dışişleri, İçişleri 

ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların 

katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edeceklerdir. Daimi Ortak Mekanizma 

diğer ülkelerin katılımına açık olacaktır. 

10. Türkiye, NATO'nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini 

teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak üzere davet 

edilmelerine desteğini ifade eder.” 

 

“TERÖR SUÇLULARININ İADESİ KONUSUNDA SOMUT ADIMLAR” 

Üç ülkenin dışişleri bakanlarının imza koyduğu momeranduma ilişkin açıklama 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından geldi. Açıklamada, “PKK ve uzantılarıyla 

mücadelede Türkiye'yle tam iş birliği, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle 

mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek 

sağlamama taahhüdü, savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, 

iş birliğinin artırılması, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma 

sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü, 

terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin 

yapılandırılmış iş birliği mekanizması tesisi, terör suçlularının iadesi konusunda 

somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması, PKK ve 

uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin 

yasaklanması ve bunların soruşturulması, Türkiye'ye yönelik terör propagandasının 

engellenmesi, Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği 

Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının 
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desteklenmesi, bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve 

Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması” konularında 

somut kazanımlar elde edildiği aktarıldı. 

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve 

kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde 

etmiştir. PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun uluslararası 

bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 

verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur” ifadelerine 

yer verildi. 

 

ABD'DEN AÇIKLAMA 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile 

Almanya'dan İspanya'ya seyahat eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın yarın bir görüşme 

yapmasının beklendiğini kaydeden Sullivan, "İki lider, ABD ile Türkiye arasındaki 

stratejik ve bölgesel konularda birlikte zaman harcama şansına sahip olacak. İsveç 

ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de görüşmede gündeme gelecektir ama ana odak 

olmasını beklemiyoruz." dedi. 

Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda arabuluculuk 

yapmayacaklarını, bunun yerine iki ülkenin üyeliğinin NATO'nun çıkarına olduğunu 

göstermeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin 

endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attığına inanıyoruz. Aynı zamanda 

Türkiye'nin endişelerinin tamamen çözüleceğine ve bu ülkelerin NATO üyesi 

olacağına da inancımız tam." diye konuştu. 
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Kasaplar can çekişiyor Berlin’de 

kırmızı et pazarını Türkler ve Araplar 

kontrol ediyor 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

29 Haziran 2022 Çarşamba 

 

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “Süt ve Sığır Et Üretimi ve Pazarlaması” programı 

kapsamında ziyaret ettiğimiz Berlin Kasaplar Odası ve Berlin Et Hali’nde özellikle 

Türk firmaları et ticaretinde önemli rol üstleniyor. 

ALMANYA’DA KIRMIZI ET FİYATINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

1- Maliyetlerin çok yükselmesi nedeniyle üreticilerin besiciliği bırakması ve ürün 

arzının azalması. 

2- Kesimhanede maliyetlerin artması ve yeni getirilen mevzuata uyum sağlamada 

yaşanan güçlükler. 

3- Hayvan refahı için hayvan naklinde daha az hayvan taşınabilir olması. Daha az 

hayvan taşınması maliyetleri artırıyor. 

4- Ukrayna krizi nedeniyle yem fiyatlarının aşırı yükselmesi. 

5- Vegan ve vejeteryanların artması ile et tüketiminin azalacağı endişesi ile üretimden 

çekilmelerin artması. 

6- Brezilya’dan işlenmiş et ithalatındaki zorluklar ve bavulun fiyatının artması. 

Berlin’de kırmızı etin pazarlanmasında Türklerin önemli rolü var. Berlin Toptan Meyve 

Hali’nin bir bölümünde yer alan et halinde faaliyet gösteren Türk firmaları 

kesimhanelerden aldıkları karkas eti işleyerek pazarlamasını yapıyor. 

Zincir marketlerin et satışı yapması kasapların kapanmasına yol açarken, vegan 

sayısının artması, üretim ve tüketimin azalması et sektöründe faaliyet gösterenleri ve 

elbette kasapları endişelendiriyor. 
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Berlin Kasaplar Odası Başkanı Martin Stock’un verdiği bilgilere göre Doğu ve Batı 

Almanya birleştiğinde 1990 yılında Kasaplar Odası’nın 2 bin üyesi vardı. Bugün üye 

sayısı 60’a kadar düşerken, Berlin’de 70 kasap var.  Dev marketlerin et satışına da 

girmesi kasaplığı yok etme noktasına getirdiğini belirten Martin Stock’un anlattıkları 

özetle şöyle: “Klasik kasap dükkanı olarak bugün 70 kasap kaldı. EDK, Lidl, ve daha 

bir çok zincir market bu işe girince kasaplık can çekişmeye başladı. Kırmızı et 

ticaretinde Euro Gıda, Inter Gıda gibi dev Türk firmaları var. Kasapların yerini büyük 

marketler aldı. Bulunduğumuz et hali olarak geçiyor. Burada ticaret yapanların yüzde 

80’i Türk veya Arap. Burada 2019 yılına kadar mesleki eğitim okulu vardı. Et 

konusunda Almanya’da tanımlanmış iki meslek grubu var. Birisi kasaplık. Eti 

parçalar, ürün üretir ve servis yapar. Diğeri et satış görevlisi. Etin pazarlamasını 

yapar.  Bu iki meslek için üç yıllık eğitim gerekiyor. Son derece kapsamlı ve zor bir 

eğitim. Gıda kimyasallarını, gıda mevzuatını bilmeniz gerekiyor. Müfredatı çok ağır. 

Bu nedenle eğitime başlayan çok olsa da tamamlayan çok az kişi oluyor. Bu nedenle 

en önemli sorunumuz kalifiye eleman bulmak. Yani kasap bulamıyoruz.  Sadece 

Almanya’da değil dünyada da en büyük sorun kalifiye eleman bulamamak. Şu anda 

kasap olan ve bu işten çekilmek zorunda kalanların en büyük sorunu işi devredecek 

birini bulamamaları. Kasap sayısı bu nedenle 2000’den 70’e düştü. Kapanma 

sebepleri arasında ilk sırada işi devredecek genç olmaması. İkincisi de değişen 

mevzuat kuralları çerçevesinde ruhsat alınamaması.” 

 
Kasap maaşı brüt 5 bin Euro 

Martin Stock’un anlattığına göre, kasap dükkanı açabilmek için kasaplık eğitimi 

almanız ve ustabaşı belgenizin olması gerekiyor. Böyle bir şart Almanya ve 

Avusturya’da geçerli. Diğer ülkelerde böyle bir mesleki tanımlama yok. Daha önce bu 

şart sadece kasap dükkanı açmak için isteniyordu. 2018’de mahkeme kararı ile tüm 

marketlerde et reyonu varsa ve satış yapıyorsanız yine ustabaşı çalıştırmak 
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zorundasınız. Ambalajlı ürün satıyorsanız böyle bir zorunluluk yok. Almanya’da büyük 

bir ustabaşı açığı var. Eskiden mesleki eğitim verdikten sonra en az beş yıl deneyim 

kazandıktan sonra ustabaşı olunurken bu açıktan dolayı şimdi kalfalıktan mezun olur 

olmaz ustabaşı sınavına giriliyor ve iki gün süren sınavı başarıyla geçen ustabaşı 

olarak işe başlayabiliyor. 

Düşük gelirliler marketi, yüksek gelirliler kasabı tercih ediyor 

Zincir marketlerin et işine girmesi ve daha ucuza satmaları nedeniyle düşük gelirli 

olanların marketten et aldığını belirten Stock: “Orta gelir düzeyi ve yüksek gelirli 

olanlar küçük kasap dükkanlarını tercih ediyor. Şeffaflık, kişiye özel hizmet tüketici 

açısından önemli. Tüketici yüksek fiyattı ödemeyi ama karşılığında kaliteli ürün almak 

için kasapları tercih ediyor. Kasaplar genellikle Brandenburg’tan alınan hayvanlardan 

elde edilen et ve et ürünlerini satıyor. Çok uzaklardan hayvan alımı tüketici tarafından 

tercih edilmiyor. Çiftçilerle işbirliği içinde olan kasap başarılı olur. Piyasada iyi bir 

konuma sahip olur. Ayrıca marketlerde olmayan ürünleri de sunabiliyor. Bölgesellik, 

yerellik çok önemli. Arjantin’den,Brezilya’dan gelen eti satmak yerine yakın yerlerden 

alması kasap için avantajlı bir durum. Tüketici de yakından alınan hayvanların etini 

tercih ediyor. Dar gelirliler ise ucuz eti tercih ediyor. Berlin’de sosyal yardım alanların 

oranı yüzde 36 olduğu dikkate alındığında onlar için ucuzluk çok daha önemli. 

Hayvan hastalıkları konusunda da kasapların daha özenli olduğunu söyleyebiliriz. 

Domuz vebası ve bazı hastalıklarda, BSE (deli dana hastalığı) gibi hastalıklarda 

uzmanlaşmış kasap dükkanları sınavdan başarıyla geçti” bilgisini verdi. 

Organik et pazarı düşük, veganlık artıyor 

Organik et konusunun çok konuşulmasına ve gündemde olmasına rağmen Pazar 

payının küçük olduğuna dikkat çeken Martin Stock şunları söyledi: “Et pazarında 

organik pazarına bakıldığında domuzda yüzde 2, sığırda ise yüzde 3,5 seviyesinde. 

Almanya ağırlıklı olarak domuz etinden besleniyor. Tüketilen etin yüzde 70’i işlenmiş 

domuz eti. Sığır eti tüketimi yüzde 13 seviyesinde. Kalanı da koyun, kuzu, kanatlı vb. 

etler.  Almanya’da vegan ve vejeteryan olanların sayısı artıyor. Bu nedenle bazı 

kasaplar hizmet verirken vegan ve vejeteryan olanlara da hizmet veriyor. Diiyelim 

birisi geliyor bir parti vereceğini ve kasaba sipariş veriyor. Kasaba 30 misafirim 

olacak. Bunlardan 5’i vegan, 3’ü vejeteryan. Kasap ona göre siparişi alıyor ve bu 

hizmeti sunuyor. Hatta vegan ve vejeteryan menüler daha çok para kazandırıyor. 

Daha da ilginci vegan, vejeteryan olan kasap arkadaşlarımız var. Bir üniversitede 

yapılan ankete katılanların yüzde 70’i sadece vegan ve vejeteryan öğün çıkmasını 

istemiş. Bundan sonra gerçekten vegan sayısında artış olacak ve et üretimi ve 

tüketimi azalacak. Ben 15 yıldır böcek tüketmemek için direniyorum ama galiba en iyi 

protein kaynağı olarak böcek tüketimine yönelme olacak.” 

Ette tağşişin cezası 250 bin Euro 

Ette tağşiş, sahtekarlık yapılmasının cezasının çok ağır olduğunu ve işyerinin 

kapatılmasına kadar ağır cezalar olduğunu belirten Berlin Kasaplar Odası Başkanı 

Martin Stock: “Bozulmuş et samanın cezası 250 bin Euro. Yanlış bilgi,deklarasyon 
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yapılmışsa 50 bin euro ceza veriliyor. Dükkanın kapatılmasına kadar uzanan cezalar 

var. Bir kasap dükkanı kapatıldığında koşulları yerine getirirse yeniden açabilir. 

Fakat, müşterisini kaybeder. Yani kapanan dükkan ölmüş demektir” dedi. 

Ukrayna savaşı maliyetleri artırdı 

Et fiyatının Ukrayna savaşı ile ciddi olarak arttığını bunun da özellikle yem 

fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirten Stock: “Genel olarak fiyat artışını 

belirleyen faktörler var. Kesimhane maliyeti fiyatı artıyor. Mevzuat ve yeni yasal 

düzenlemeler, nakliye gibi önemli faktörler var. Ama en önemlisi Rusya’nın 

Ukrayna’yı işgali ile başlayan kriz.  Yem fiyatları iki ayda yüzde 400 artı. Protein vb. 

maddeler ayrıca maliyeti arttırıyor.  Almanya ve Avrupa Birliği’nde fiyatların daha da 

artabileceğini gösteriyor.  En önemlisi hayvan koruma, hayvan refahı, iklim ve çevre 

koruma konuları. Geleceğimizi bunlar belirleyecek. Gıdada bunlar belirleyici konular 

olacak.  Et niş ürün olacak. Fiyatı yüksek olacak. İnsanlar tüketemeyecek. Süt 

sektöründe de gelişme aynı olacak. Sentetik ürünler devreye girecek. En büyük 

sorunumuz iklim değişikliği olacak. Avrupa Birliği’nde iklim değişikliği nedeniyle 

hayvancılık yapılamayacak bölgeler olacak.” yorumunu yaptı. 

Berlin toptan et pazarında iki Türk 

 

Gezi kapsamında Berlin Toptancı Hali’nde toptan et ticareti ile uğraşan Afes  Limited 

Şirketinin sahibi Metin Karakoyun ve  Avrupa Türk Döner Üreticileri Derneği Yönetm 

Kurulu Başkanı Gürsel Ülber ile buluştuk. 

Almanya’ya eğitim amacıyla gelen ve et sektöründe uzmanlaşan Metin Karakoyun 

1980 yılından beri sektörün içinde.  Metin Karakoyun’un verdiği bilgilere göre, 

Almanya’da karkas etin 450 kiloluk bir dananın ortalama 4.50 ve 4.80 Euro’dan 

satıldığını söyledi. Kırmızı etin belli kategorilere göre satıldığını hatırlatan Karakoyun, 

“Burada dana, inek eti farklı kategorilerde değerlendirilerek ona göre pazarlanıyor. 

Türkiye’de de bu mevzuat var ama uygulanmıyor. Biz eti karkas 4 parça olarak 

kesimhanelerden alıyoruz ve burada işledikten sonra piyasaya veriyoruz. 

Dönercilerden 15 ton et alan da var, 3 ton alanda var. Bonfilenin kilosu 30 Euro, 

kıyma 6 Euro. Büyük bir fark var. Türkiye’de bu fark yok. Kuşbaşı fiyatına bonfile 

alınıyor Türkiye’de. Burada ise değerli et değerinde satılıyor” dedi. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/06/28/ali1-vJBw.jpg
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Türkiye’de tekelleşme var 

Et piyasasının Türkiye’de birkaç firma tarafından yönlendirildiğini iddia eden 

Karakoyun  şunları söyledi: “Almanya’da et fiyatı arz talebe göre piyasada 

belirleniyor. Fakat, Türkiye’de fiyatı belirleyen bir kaç firma var. Adeta tekelleşme var. 

Onlar fiyatın düşmesini engelliyorlar. Almanya’da böyle bir harekete izin vermezler 

çok büyük cezası var. Hayvan kesimi çok olduğunda fiyat düşer, az olunca fiyat 

yükselir. Yani piyasa arz ve talebe göre oluşur.” 

Avrupa’da ihraç edilecek hayvan ve et yok 

Almanya’da ve Avrupa’da en yeterli et ve canlı hayvan olmadığını belirten 

Karakoyun: “Bundan iki ay önce karkas et 6 euroya kadar çıktı. Çünkü Avrupa’nın 

hiçbir ülkesinde ürün yok. Bugünlerde duyuyoruz Türkiye’nin yeniden ithalat yapacağı 

konuşuluyor. Avrupa’da ürün yok. Bugün 30 tır karkas et istiyorum deseniz bulmanız 

mümkün değil. Burada da çiftçi sayısı azalıyor. Hayvancılığı bırakanlar çok. Yetiştirici 

kalmadı. Çünkü para kazanamıyorlar. Ayrıca mevzuat çok ağırlaştı. Tüketimde de bir 

azalma var. Vegan sayısı çok arttı. Vegan lahmacun, vegan döner yapılıyor. Yine 

organik et tüketimine bir yönelme var. Tüketici sağlıklı güvenli et istiyor. Kimyasal 

istemiyor. Buna uygun üretim yapmak zorundasınız” bilgisini verdi. 

Taşıma maliyetleri Brezilya’dan ithalatı azalttı 

Avrupa Türk Döner Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ülber, nakliye 

maliyetlerinin çok artması nedeniyle Brezilya’dan eskisi gibi et ithalatının çok 

yapılamadığını belirterek: “Daha önce 2 bin dolara gelen bşir konteyner şimdi 2 bin 

dolar oldu. Bu maliyetlerle ithalatın yapılması kolay değil. Bu nedenle Güney 

Amerika’dan ithalat azaldı. İçeride de yeterli üretim olmayınca fiyatlar artıyor. Son 

dönemde çiftçinin sattığı hayvanın, karkasın fiyatında bir düşüş oldu. Fakat, 

kesimhanelerin maliyeti artınca bu tüketici fiyatlarına yansımdı” dedi. 
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Cumhurbaşkanı zam almayacak, sıra 

Kılıçdaroğlu’nda 

Meclis’e sunulan ek bütçede Cumhurbaşkanı ödeneği yüzde 20.2 oranında 

artırılıyordu. CHP bunun üzerine millet geçim sıkıntısı altında inim inim inlerken, 

Erdoğan maaşına zam yapıyor diye algı operasyonuna girişti. Erdoğan’ın maaşını 

100 bin 750 TL’den 141 bin 453 liraya çıkaracağını gündeme getirdiler. 

Eski cumhurbaşkanlarının, emekli milletvekillerinin, eski başbakanların, eski Meclis 

başkanlarının maaşları cumhurbaşkanının maaşına endeksli. Erdoğan bu yılın 

başında maaşına zam istemeyince maaşı cumhurbaşkanına bağlı olanların emekli 

maaşları da artmadı. 

Emekli milletvekilleri iktidar ve muhalefet partileri ile görüşerek maaşlarının 

düzenlenmesini talep ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan istemeyerek de olsa ek 

bütçede artış yapılmasına onay verdi. 

Ama vay sen misin bunu yapan... CHP yöneticileri başta olmak üzere muhalif medya 

hemen harekete geçti. Akşener ve Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden, Erdoğan’ı 

maaşına artış yapmakla suçladılar. 

DÜZENLEME YANLIŞ 

Emekli milletvekili maaşının, eski cumhurbaşkanlarının, eski başbakanların, eski 

Meclis başkanlarının emekli maaşlarındaki artışın cumhurbaşkanının maaşına 

endekslenmesi yanlış bir düzenleme. Çünkü her defasında, her gündeme geldiğinde 

Cumhurbaşkanlığı yıpratılıyor. 

MAAŞ İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI YAPILMAZ 

Değil Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir cumhurbaşkanının maaş 

için cumhurbaşkanlığı yapacağına inanmıyorum. Hiçbir cumhurbaşkanının aman 

maaşım şu kadar artsın diye bir çaba içinde olduğunu düşünmüyorum. Türkiye 

Cumhuriyeti gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı olmanın onuru onlara yeter. Maaş için 

cumhurbaşkanlığı yapılmaz. 
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KILIÇDAROĞLU’NUN MAAŞI 

Erdoğan’ın maaşını gündeme getiren Kılıçdaroğlu ise hem emekli milletvekili maaşı 

hem mevcut milletvekili maaşını alarak çifte maaşa imza atıyor. Erdoğan bu yıl sıfır 

zam aldı ama Kılıçdaroğlu’nun maaşına yapılacak zam yüzde 83’ü buluyor. 

Çok samimi olarak ifade edeyim. CHP Genel Başkanlığı da maaş için yapılmaz. 

Onurlu bir görevdir. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı maaş artışının 

peşinde koşmaz. 

 

ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI 

Bu tartışmalar gündeme gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş artışından vazgeçer 

mi diye sormuştum. Erdoğan kabine toplantısından sonra beklediğim çağrıyı yaptı. 
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“Ek bütçe görüşmelerinde muhalefet işi öylesine zıvanadan çıkardı ki bu mihneti daha 

fazla taşımamız mümkün değildir. Buradan TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. 

Ek bütçenin Genel Kurul’daki görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili 

maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum” dedi. 

Erdoğan, emekli milletvekillerinin mağduriyet yaşamaması için de Meclis’te bir 

düzenleme yapılmasını önerdi. 

Bu duruşun Kılıçdaroğlu’na ders olması lazım. Erdoğan öyle üç kuruşluk artış 

peşinde koşacak bir cumhurbaşkanı değildir. Tekrar ifade edeyim. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin hiçbir cumhurbaşkanı buna tenezzül etmez. Demirel eder 

miydi? Özal eder miydi? Abdullah Gül eder miydi? Ahmet Necdet Sezer eder miydi? 

ÖNERGE 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine AK Parti grubu harekete geçti. Önerge ile 

emekli milletvekili maaşlarının cumhurbaşkanının maaşına endekslemesi 

düzenlemesine son veriliyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratan bir 

düzenleme kaldırılıyor. 

Emekli milletvekillerinin maaş artışı da artık memur maaşı katsayısına bağlı olacak. 

SIRA KILIÇDAROĞLU’NDA 

Şimdi sıra Erdoğan maaşına zam yapıyor diye yeri göğü 

yırtan Kılıçdaroğlu’nda. Erdoğan maaş zammından feragat etti, Kemal Bey sıra sizde. 

Siz de çifte maaşınıza yapılacak zamdan feragat edecek misiniz? 

  

BİR CÜNEYT ARKIN VARDI 

CÜNEYT Arkın’ın vefat haberi geldiğinde Türk Medya Ankara temsilcisi Melik 

Yiğitel ve Optimar’ın sahibi Hilmi Daşdemir, Kültür ve Turizm Bakan 

Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile kahvaltıdaydık. 

Orada anladım ki herkesin kendine ait bir Cüneyt Arkın’ı varmış. 

Kimimizin Malkoçoğlu’su, kimimizin Kara Murat’ıymış. 

Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapmış, Cüneyt Arkın’ın da içinde 

yer aldığı sanatçılarımızla özel dostluklar kurmuş bir siyasetçi. Ancak daha çok kültür 

ve sanat yönü ön planda olan bir İstanbul beyefendisi. 

Misbah Demircan, sanatın ne kadar etkili olduğunu, Cüneyt Arkın’ın filmleriyle 

koskoca bir millete tarihi sevdirdiğini anlattı. 
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Cüneyt Arkın, küçük kasabalarda dahi sinema salonlarını doldurduğumuz günlerde 

bizim Malkoçoğlu’muzdu. Tahta kılıçlarımızı alır, onunla kaleler zapt ederdik. 

Filmleriyle tarihimizi, kahramanlarımızı bize sevdirdi. 

Filmin sonunda bilirdik ki Cüneyt Arkın kurtarıcımız olarak gelecek ve Türk’ün zaferini 

ilan edecekti. Malkoçoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. 

‘BAKANLARIN ORMAN YANGININDA NE İŞİ VAR’MIŞ 

Kılıçdaroğlu kendini aştı. Hani orman yangını sırasında Marmaris’e gitmiş, 

helikopterler, uçaklar yok derken yayındakiler şaşkın bir şekilde başlarından uçan 

helikoptere bakıyorlardı ya, Kemal Bey yeni bir kehanette bulundu. Marmaris 

yangınına giden Soylu ve Kirişci’yi kast ederek, “Bakanlar ne yapıyor Allah aşkına?” 

diye sordu. Marmaris’te yangın çıkınca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısı soluğu yangın bölgesinde aldılar. Kriz 

masası oluşturup yangın söndürme çalışmalarını koordine ettiler. 

Marmaris halkı da, yangın söndürme çalışmalarında görev alan personel de 

başlarında devletin iki bakanının olduğunu gördü. Süleyman Soylu sadece Suudi 

Arabistan veliaht Prensi’nin ziyareti için Ankara’ya döndü, sonra gece tekrar 

Marmaris’te oldu. Kirişci ve Soylu, günde birkaç saatlik uyku ile yangın söndürme 

çalışmalarını koordine ettiler. Yangın söndürülene kadar Marmaris’te kaldılar. 

İŞTE BU YÜZDEN 

Normalde orman yangını olduğu zaman bakanlar bölgeye gitmezse muhalefet 

liderinin eleştirmesi lazım. Ormanlar yanıyor, bakanlar nerede diye hesap sorması 

gerekir. Ama bizim Kemal Bey, tam tersini yapıyor, “Bakanlar yangın bölgesinde ne 

yaptı?” diye soruyor. 

Bir yaşıma daha girdim. 

İşte bu yüzden CHP’nin oyları artmıyor, işte bu yüzden Kılıçdaroğlu halka güven 

vermiyor. İşte bu yüzden millet bir türlü “Kılıçdaroğlu benim cumhurbaşkanım olsun” 

demiyor. 

  



22.06.2022 

37 

 

 

Esfender KORKMAZ 

Kasım'da erken seçim olur mu? 

29 Haziran 2022 Çarşamba 

Vikipedi ''Bir sonraki Türkiye genel seçimleri için yapılan anketleri toplayıp, aylık 

ortalamasını da alıyor. Bu ortalamaya göre Ocak 2022 ile Haziran 2022 arasında; 

*AKP'nin oy oranı yüzde 1,18 oranında azalarak, yüzde 31,64'den yüzde 30,46'ya 

geriledi. 

*Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yüzde 1,41 oranında azaldı. 

*Millet İttifakı oyları sabit kaldı sayılır. Çok az bir artış oldu. 46,67'den yüzde 47,70'e 

yükseldi. 

*İlk 6 ayda oyunu en çok artıran parti İYİ Parti oldu. Oy oranı yüzde 1,9 oranında 

artarak, 15,42'ye yükseldi. 

*Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de oy oranlarını az da olsa artırdılar.  

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı açık ara kaybediyor. 
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İttifaklara verilen oylar, doğal olarak aynı zamanda yönetim sistemi ile de paraleldir. 

2022 Ocak ve Haziran arasında,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için, 10 adet anket yapılmış. Bu 10 adet anket 

ortalaması ise şöyle: 

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzde 31,44; 

*Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 57,05, 

*Kararsızlar yüzde 11,50. 

Anket sonuçlarına göre; halk başkanlık sisteminden memnun değil. Yeniden 

parlamenter sistem istiyor. 

Başkanlık sistemini MHP gündeme getirmişti. Bahçeli 2016 yılında; 

''Cumhurbaşkanı yasalara ve anayasaya uymak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 

beka mücadelesi verdiği bugünlerde, siyasi iktidarın ve devletin en tepesinde bulunan 

Cumhurbaşkanının hukuka ters düşmesi geleceğimiz açısından çok mahsurlu, çok 

tehlikelidir. Bu açık tehlikenin bertaraf edilebilmesi için karşımızda iki alternatif yol 

bulunmaktadır: 

Bunlardan birincisi ve bizim açımızdan da en doğru, en sağlıklı olanı, Sayın 

Cumhurbaşkanı'nın fiili başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, yasa ve anayasal 

sınırlarına çekilmesidir. Şayet bu olmayacaksa, ikinci olarak, fiili durumun hukuki 

boyut kazanabilmesinin süratle yol ve yöntemlerinin aranmasıdır. '' 
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Bahçeli'nin açtığı yolda; Türkiye'de başkanlık sistemi tek bir kişiye uygun bir sistem 

oldu. Bu nedenle her alanda maliyet getirdi. 

*Türkiye 2017 sonrasında, insan hakları ve siyasi özgürlükler açısından özgür 

olmayan ülke statüsüne geriledi. 

*Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı kalktı. 

*Kurumsal devlet, parti devleti oldu. 

*Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşıyor ve dış borç temerrüt riski tehdidi 

altındadır. 

*AKP'ye siyasi İslam hâkim oldu. 

AKP'nin bugün aldığı oyların yüzde 8,9'u Türkiye'de kendini siyasi İslam olarak tarif 

edenlerden geliyor. (Kadir Has Üniversitesi; Türkiye araştırması 2021) 

Kalan yüzde 21'i de bütçeden para alanlardan geliyor. 

Eğer Türkiye'de demokratik ülkelerde olduğu gibi kontrollü ve denetimli bir başkanlık 

sistemi olsaydı bu kadar maliyet doğurmazdı. 

Erken seçim olasılığına gelince; 

Özellikle ekonomik kriz sürdürülemez boyuttadır. 2023 baharına ulaşmamız çok zor 

görünüyor. Kurları bastırmak ve dış borçları çevirmek hemen hemen imkansızdır. 

TOBB başkanı KDF kefaleti ile 150 milyar lira kredi dağıtılacağını açıkladı. AKP her 

seçim öncesi bu şekilde devlet garantili KOBİ kredisi dağıtıyor. Eğer seçim 2023 

baharında olsaydı, şimdiden dağıtmazdı. 

Özetle, nerden bakarsak bakalım Kasım ayında seçim olası görünüyor. 
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İbrahim Kahveci 

Bu millet aç aç... 

Şer güçler saldırdığı için bu ekonomik sıkıntıları yaşıyormuşuz... Biraz sabredin 

onların da üzerinden seneye şubat-mart aylarında gelecekmişiz. 

Yerseniz... hikaye bu. 

Aslında biz hep doğruları yapıyoruz. Bizi hele bir bize bıraksalar ekonomik destan 

yazacağız... Ama işte bizi bize bırakmıyorlar. 

Oysa size ne güzel tavsiyelerde bulunmuştuk... Porsiyonları küçültün demiştik. 

Günde iki öğün yiyin demiştik. Bir de şükredin demedik mi? 

Bakın öğütlerimize... Ne güzel öğütler verdik sizlere.... 

Yerseniz... 

Evet, yiyemediğinizi biliyoruz. 

Sizlere makbul görülen ücretler şunlar: 

Asgari emekli maaşı: 2500 TL 

Asgari ücret: 4250 TL 

Ortalama ücret: 6200 TL 

Ama buna rağmen geçinmek zor. 

Çünkü Türk-İş açıkladı: 

Asgari açlık sınırı: 6400TL 

Asgari yaşam maliyet: 8300 TL 



22.06.2022 

41 

 

Gelin bu formülden geçinme şifresini bulun bakalım. İşin içinden nasıl çıkacağınızı 

kim bilebilir ki? 

*** 

Mesele açlık-yoksulluk mu sadece? Mesela bu ülkede insanlar yoksulluk nedeniyle 

çocuk bile yapamıyor. 

2015 yılında daha az nüfusla 1 milyon 337 bin bebek oluyordu. Geçen yıl bebek 

sayısı 1 milyon 080 bine düştü. Bu yıl inşallah 1 milyonun altına düşmez. 

*** 

Türk-İş araştırması diyor ki; 

Son bir yılda mutfak enflasyonu %117,3 oranında arttı. Oysa yılbaşında asgari ücrete 

yapılan yüzde 50 zam çoktan uçtu gitti. TÜİK bile son bir yılda gıda enflasyonunun 

%93,1 olduğunu; sadece bu yılın ilk 5 ayında bile gıda enflasyonunun yüzde 45,6 

olduğunu ilan ediyor. 

Gerçi TÜİK ülkede vefat edenleri bile sayamazken gıda enflasyonunu nasıl 

hesaplıyor; bilemiyoruz. 

*** 

Şimdi asgari ücret üzerinden yeni bir müjde verecekler... Daha doğrusu aldıklarının 

bir kısmını geri verecekler. 

Eylül-ekim aylarında açlık sınırının altına düşen asgari ücretin şu anda açlık sınırı 

farkı yüzde 50’ye geldi bile. Yani asgari ücretin haziran ayı açlık sınırına çıkması bile 

yüzde 50 zam gerektiriyor. 

Ya, yılın kalan 6 ayı ne olacak? 

*** 

Geçen yıl tam bu zamanlar “Millet aç aç!” başlıklı yazıda tarlada para etmeyen 

ürünlerin raflarda ateş pahası olduğunu anlatmıştım. Ama asıl meselenin kamu 

yatırımlarının gösterişli köprü-yollara yapıldığını ama sulama gibi gerekli yatırımların 

yapılmadığını izah etmiştim. 

Bu gidişin iyi olmadığını, ülkenin zaruri tarım yatırımlarını yapmayarak büyük hata 

ettiğini anlatmıştım. 
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Geçen yılda bu yıla çok şey değişti. Özellikle tarlada çiftçi için maliyetler çok ama çok 

arttı. Hatta bir çok çiftçi tarlasına gübre bile atamadı. Ve biz tarımda ucuzluk 

bekliyoruz... 

Bakınız herkesin hafızalarına kazınan ülkemizin büyük tarım projeleri hâlâ yatırım 

bekliyor. GAP-Güneydoğu Anadolu Projesi; DOP-Doğu Anadolu Projesi ve KOP-

Konya Ovası Projesi hâlâ sulama yatırımlarında kaynak bekliyor. 

Oysa biz ülke kaynaklarını ‘Eser Siyaseti” adı altında verimsiz ve gelecek satışı 

olarak büyük maliyetlerle topluma anlatıyoruz. 

Acaba ne yaptığımız gerçekten biliyor muyuz? Ülkemizin gerçek kaynak ihtiyacının 

neler olduğunu biliyor muyuz? Milletin aç olduğunu biliyor muyuz? 

Ücretlerin yoksulluk sınırını değil, açlık sınırını bile arar duruma geldiğini biliyor 

muyuz? 

Hadi aç kalmış bu millete eser siyasetini anlatın bakalım... Nereye kadar gider bu 

durum bilemiyorum. Ama geleceğimizin karanlık ve açlık ile imtihanı oldukça zor 

geçecek. Şimdiden bir kez daha uyarmış olayım... 
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Oğuz Demir 

Geçici kararlar, kalıcı hasarlar! 

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana konu aynı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu’nun şirketlerle ilgili düzenlemesi. 

Düzenleme ne diyor? 

Bağımsız denetime tabi olan bir şirketin yabancı para varlıkları 15 milyon TL’yi ya da 

cirosunun veya aktif varlıklarının yüzde 10’unu geçiyorsa o şirkete bankalar ticari 

kredi vermeyecek. Karar Cuma akşamı alındığı için üzerine uzun uzun konuşuldu, 

tartışıldı. 

Atılan taş, ürkütülen kuşa değecek mi önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. 

Bu tartışmalara dün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Bakan 

aynen şöyle dedi. 

“Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu 

parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici.” 

Konuyla ilgili en yetkili ağızdan böyle bir açıklama gelince insanın aklına bazı sorular 

geliyor. 

İlki kararların geçici olduğuna ilişkin mesaj! 

Geçici demek bir süre sonra bu karar uygulamadan kaldırılacak demek. Bir sonu var 

demek. 

O son ne olduğunda gelmiş olacak? 

Ne beklenecek? 

Bu beklenti ekonomiyle ilgili mi yoksa siyasi mi? 
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Mesela döviz kalıcı bir şekilde istikrara kavuşunca mı? İçeriyi bir kenara bıraktım, 

dışarıdaki koşullar bile bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin aleyhine iken döviz nasıl 

ve ne zaman tam anlamıyla istikrara kavuşabilir? 

Ya da dün Cumhurbaşkanı’nın da söylediği gibi Türkiye’nin cari açığı sona erince mi? 

Yine içerideki uzun vadeli yapısal dengesizlikleri bir kenara koyalım. Bütün dünyada 

enerji fiyatları böyle yüksek seyrederken, yine küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar 

hale çözülememişken ne zaman cari fazla verebileceğiz? 

TL’nin rekor değer kaybettiği ve bu değer kaybına bağlı olarak ithalatın çok pahalı, 

ihracatın ise ciddi bir fiyat avantajı kazandığı bir dönemde dahi düşmedi cari açık. 

Bu kararlarla nasıl düşecek? 

Bütün bu konuların açığa kavuşturulması birçok tartışmayı sona erdirebilirdi. Ancak 

anladığımız kadarıyla ekonomi yönetiminin de bu konularda bir fikri yok. 

İkinci bir soru ise bu karara esas teşkil eden iddia. BDDK ve Bakan diyor ki kimi 

şirketler düşük faizle kredi alıyorlar ve o kredi ile gidip ihtiyaçları olmadığı halde döviz 

alıyorlar. 

O zaman neden bu şirketlere yönelik bir yaptırım uygulamak yerine gerçekten ihtiyacı 

olduğu için döviz alanları da zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz? 

Zaten piyasaların acaba bunun sonu “sermaye kontrolüne” gider mi endişesi ile 

izledikleri uygulamalara bir yenisini ekliyorsunuz? Yoksa konu aslında piyasadaki 

döviz talebini kısmak mı? 

O talebin çok büyük bir kısmının ithalat kaynaklı olduğunun farkında değil misiniz? Bu 

kararla ithalat yapan firmaları büyük sıkıntılara soktuğunuzu fark etmiyor musunuz? 

Ayrıca ihracatçıya getirdiğiniz dövizin yüzde 40’ını bozdurma kuralından ne kadar 

fayda gördünüz ki şimdi ithalatçının döviz talebini kısarak dövizde istikrarı nasıl 

sağlayacağınızı sanıyorsunuz? 

Asıl sorun bunlar değil. Herkes de bunun farkında. 

Türkiye’de özellikle son bir yılın temel ekonomik sorunu bozulan enflasyon-faiz 

dengesi. Hem tasarruf sahibinin tercihlerini bozdu hem de döviz ihtiyacı olan 

şirketlerin. 

Bu mesele ise planlı, programlı, her adımı dikkatle tasarlanmış bir çözüm paketi ile 

çözülebilecek durumda. Dünya gerçekleri ile uyumlu ve en az birkaç yıllık bir istikrar 

programı olmadan Türkiye’nin bu sorunların üstesinden gelmesi zor. 



22.06.2022 

45 

 

Hükümetin ise birkaç yıl bekleyecek tahammülü yok. 

Uygulamalara bakınca bırakın birkaç yılı, kur istikrarını üç gün sağlamak için 

atmayacakları adım kalmamış gibi… 

Ne diyelim? 

Geçici kararlar, kalıcı hasarlar Türkiye’si işte… 
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29 Haziran 2022, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Madrid, Türk dış politikasının dönüm 
noktası 
 

70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye'nin müttefikleri artık sabrımızı zorlamaya başladı. 

Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yaptığı basın toplantısında "Batı 

cephesine" karşı çok net konuştu. Sabrımızı zorlayan ülkelerin, kişilerin ve olayların 

listesini verdi. 

 

YUNANİSTAN'LA GÖRÜŞÜLMEYECEK 

 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK/PYD'ye yaptığı silah yardımı, F-16 

sorunu, Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan Amerika bazlı 

silahlanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid Zirvesi'nde seslendireceği 

konular arasındaydı. Erdoğan, Miçotakis ile görüşmenin artık söz konusu 

olmadığını ve Yunanistan'la yapılacak toplantıların iptal edildiğini de açıkladı. 15 

Temmuz darbe girişimindeki FETÖ'cülerin tümünün Yunanistan'a sığındığının da 

altını çizdi. 

 

Aynı şekilde İsveç ve Finlandiya'nın koruduğu PKK'lılardan 39'unun iadesini 

istediğimizi ve bir ses çıkmadığını öğrenmiş olduk. Ancak nedense İsveç ve 

Finlandiya'nın sözcüleri hâlâ Türkiye'yle müzakerelerin iyi gittiğini söylüyorlar. 

 

NATO ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ 

 

Görüldüğü gibi Madrid, Türkiye açısından bir içini boşaltma vesilesi olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık Amerika'dan hesap 

soracak. Erdoğan, Amerika'nın Yunanistan'daki askeri yığınağının Rusya'ya karşı 

yapıldığını söyleyen Başkan Biden ile yüzleşecek ve bu ülkenin Türkiye'ye karşı 

kullanılmak üzere TIR'lar dolusu silahı PKK'ya gönderdiğini de sorgulayacak. 

Bir açıdan NATO Zirvesi, Türk dış politikasında bir dönüm noktası olabilir. Çünkü 

müttefik olarak gördüğümüz ülkelerin, Türkiye'nin aleyhindeki her faaliyeti 

desteklemeleri artık gizlenemez hale geldi. Her şey göz önünde oluyor. Bakalım bizi 

ve dünyayı daha neler bekliyor? 

 

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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ABD'DE İNSANLIK TRAJEDİSİ 

Bu arada NATO vesilesiyle tüm dünyaya "barış!" götüren Amerika'nın güney 

sınırında terk edilmiş bir TIR'da 46 ceset bulundu. Amerika'ya göç etmek isterken 

hayatlarını kaybeden bu insanların trajedisi ülkeyi sarstı. Benzer görüntüleri İspanya-

Fas sınırında da görmüş ve dehşete düşmüştük. Tabii başka 

coğrafyalarda milyonların kontrollü savaş senaryolarında ölmesinin hiç 

kimseyi sarsmaması da başlı başına bir insanlık trajedisi. 

 


