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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
30 Haziran 2022 Perşembe 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 

TBMM KARARLARI 

1322 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 

1323 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi 

Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 

1324 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi 

Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 

1325 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve 

Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 

1326 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve 

Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 

1327 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞ 

–– Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi 

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21) 

 

KURUL KARARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2022 Tarihli ve 11043 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/42, K: 2022/45 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 

2022/7 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 

2022/8 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/9 Sayılı Kararı 
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–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/10 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/11 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), 

K: 2022/12 Sayılı Kararı 

 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar 
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Yem fiyatları düşmeye başladı! İşte 

güncel arpa fiyatları 

Yem fiyatları dolar kurunun düşmesi ile birlikte düşmeye başladı. İşte hayvancılıkta 

önemli bir yem maddesi olan güncel arpa fiyatları... 

 

Yem fiyatları kurlardaki düşüş ile birlikte ucuzlamaya başladı. Bir çok firma besi ve 

süt yemlerinde çuval başı 20 ile 40 lira indirim yaparken, kurların seyrine göre yeni 

indirimlerinde gündeme gelebileceği belirtiliyor. 

BESİ YEM SATIŞLARI YÜZDE 50 DÜŞTÜ! 

Yem fiyatlarına gelen astronomik zamlar hayvan yetiştiricisini zorlarken yem 

satışlarında da düşüş yaşanmıştı. Sektör yetkilileri özellikle besi yem satışlarında 

geçen seneye göre yüzde 50 düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Besi yem 

satışlarında yaşanan yüzde 50 düşüşün, hayvancılık sektöründe yaşanan zor 

durumu gözler önüne serdiği ifade edilirken, kurlardaki düşüşün kalıcı olması 

durumunda sektörün biraz olsun rahatlayacağı dile getiriliyor. 

ARPA FİYATLARINDA DA DÜŞÜŞ VAR 

Hayvancılıkta önemli bir yem maddesi olan arpa fiyatları da bu hafta düşüş gösterdi. 

Arpa fiyatının düşmesi hem yetiştiricileri hem de yem sektörünü umutlandırdı. Arpa 

fiyatları 6 bin liranın altına düşerken, güncel arpa fiyatları 5500 ile 5800 TL/ton 

arasında değişiyor. 

 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/lira
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/06/30/yem-fiyatlari-dusmeye-basladi-iste-guncel-arpa-fiyatlari.jpg
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Hisarcıklıoğlu: Kamu-özel sektör 

diyalog mekanizmalarının kurulması 

faydalı olacak 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi kamu-özel 

sektör diyalog mekanizmalarının kurulmasının çok faydalı olacağını 

söyledi. 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla başladı. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

ekonomi şuralarının kamu ile özel sektörü bir araya getirdiği, sıkıntıların ve önerilerin 

doğrudan icra makamına iletildiği çok önemli bir platform olduğunu belirtti. 

Burada dile getirilen pek çok meselenin, katılımcılar sayesinde çözüme kavuşmasının 

çok değerli ve memnuniyet verici olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, yetkililerin 

ihtiyaç duydukları her an yanlarında ve sorunların çözümünde destek olduklarını 

ifade etti. 

Toplantıda dile getirilen konuların, ülke genelindeki oda ve borsa başkanlarının 

üyeleriyle istişare ederek belirlendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Biz de 

bunları bakanlıklara göre tasnif ettik ve sizlere de iletiyoruz. Elbette bizler için en 
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önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda görmek. Bu noktada son olarak şunu 

da vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, 

kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması çok faydalı olacaktır. Zira 

hazırlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, 

sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız." 

Açılış konuşmalarının ardından, şura basına kapalı devam etti. 
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Oktay: Ara malı yerlileştirme 

hamlesine destek verin 
Ekonomi yönetimi ve iş dünyası TOBB Ekonomi Şurasında bir araya 

geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iş insanlarına, "Ara malı 

yerlileştirme hamlesine destek verin" çağrısı yaptı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu ise reformlarda kamu-özel diyalogunun önemine işaret etti. 

 
ANKARA (DÜNYA) 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltacak fikir, faaliyet ve yatırımları, ticarileşme 

aşamasına kadar desteklediklerini söyledi. Ara malı ürün gruplarının 

yerlileştirilmesinde stratejik işbirliğinin önemine dikkat çeken Oktay, şirketlerin 

işbirliğinin sağlanmasında TOBB’a da ciddi iş düştüğünü vurguladı. Oktay, “Sizleri ara 

malında yerlileştirme hamlesine destek vermeye, üretimde yerli girdinin öncüleri 

olmaya davet ediyorum” diye konuştu. 

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin özellikle gıdada arz güvenliğinin önemini ortaya 

koyduğunu ifade eden Fuat Oktay, bu durumun bazı fırsat pencerelerini de açtığını 

kaydetti ve iş insanlarına diğer ülkelerde Türkiye için tahsis edilecek alanlarda 

tarımsal üretimde yer almaları çağrısında bulundu. 
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“Özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması sıkıntıya neden oluyor” 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı talimatıyla başlatılan ekonomi 

şuralarının kamu ile özel sektörü bir araya getirdiğini belirterek, sıkıntı ve önerilerin 

doğrudan icra makamına iletildiği önemli bir platform olduğunu söyledi. 

Dile getirilen sorunların bir çoğunun çözüme kavuşmasının memnuniyet verici 

olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarının üyeleriyle istişare 

yaparak 81 ilde ekonomide yaşanan sorunları çıkardıklarını belirtti. Piyasada ve 

sektörde öne çıkan sıkıntılara yönelik önerilerin de yer aldığını dile getiren 

Hisarcıklıoğlu, “Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda görmek. 

Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog 

mekanizmalarının kurulması çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, 

özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden 

oluyor. Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Ülkemizi daha güçlü, daha 

zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini 

kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve değerli Bakanlarımız ile Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası’na katılarak iş dünyası temsilcileri bir araya geldik. 

Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği 

ve koordinasyonu önemsiyor, adımlarımızı katılımcı bir anlayış ilkesiyle atmaya 

devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Şuraya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, BDDK 

Başkanı Mehmet Ali Akben ile kamu bankalarının genel müdürleri ve bürokratlar 

katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından basına kapatılan toplantıda, oda ve borsa 

başkanlarının talepleri dinlendi. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/06/29/987-Ev9U.jpg
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Asgari ücrete ek zam: İki konuda 

mutabakat sağlandı 
2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere 

yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi. İlk 

toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan 

itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla 

ulaşılan rakam için de uygulanacak. 

 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak 

artışı belirlemek üzere toplandı. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 

başkanlığında bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda toplandı. Toplantıda Türkiye İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak 

Akkol da yer aldı.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, “Birkaç 

aydır oldukça sık gündem olan emtia fiyatları, hem dünyada hem de ülkemizde kolay 

olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Normalde 

asgari ücret yıllık belirleniyor ama güçlü bir mutabakatla hem işçi tarafımızın hem de 

devletimizin hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu 

konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu mevcut konjonktür 

sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması konusunda biz TİSK olarak 

tam bir mutabakatla buradayız.” dedi. 
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da, “Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon 

çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir 

düzenleme olur diye temenni ediyorum, talebimiz de o. Bunun dışında çalışma 

hayatında sıkıntılar var. Bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik ne olacak? Nitelikli işçi 

ne olacak? Şu anda asgari ücrete yakın Türkiye’deki sayı çok yüksek.” 

açıklamasında bulundu. 

"Yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum" 

Toplantı vesilesiyle asgari ücret konusunda kurumsal bir düzenleme imkanının 

önlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin ise şöyle konuştu: 

"Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak, sosyal devlet tedbirlerini devreye 

sokmak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz dönemde açıklamalarda bulunduk, bu 

açıklamalarda, hep asgari ücretin normal süresinde belirlenmesi gerektiğini, yeni bir 

şey olmadığını söylemiştik ama bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon 

karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. 

Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin 

yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 

milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da 

ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur." 

Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi içerisinde sendikalaşma oranının yüzde 13 

seviyesinde bulunduğunu bildiren Bilgin, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu bildirdi. 

Bilgin, "Emekçiler örgütlenmedikleri zaman ücretler, asgari ücret düzeyinde sıkışıp 

kalıyor. Bunun aşılması için mutlaka örgütlenmenin önünü açmamız lazım. 

Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıracak çalışmaları yapıyoruz. Mevzuattaki 

düzenlemeleri yapacağız. Bazı işverenlerin sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı 

negatif tavrını aşacağız." diye konuştu. 

Bakan Bilgin, şöyle devam etti: 

"Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu düzenlememizle 

sadece Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı, çalışanlar üzerindeki 

olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma 

imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız." 

İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren 

geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de 

uygulanacak. 
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Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile 

görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD 

Başkanı Joe Biden ile görüştü. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili 

temaslarına kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. 

Erdoğan ve Biden'ın, IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen 

görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. 

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin başında yaptığı 

konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. 

NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan 

Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize 

dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, 

NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine 

ayrı bir katkı verecektir." dedi.  

https://static.daktilo.com/sites/1165/uploads/2022/06/29/thumbs-b-c-1abba466e209a6de2d9642e1f520a65e.jpg
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda 

olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla 

süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice 

alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere 

açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile TSİ 18.55'te başlayan görüşmesi 

basına kapalı devam ediyor. 

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer alıyor. 
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Ek bütçe teklifi TBMM'de kabul 

edildi 
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul 

edildi. 

 
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 

Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 

632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira 

olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "Cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel 

giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerine başlangıç 

ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek. 

Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili 

idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 

trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak. 
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Türkiye'nin imzası kurumadan İsveç 

Dışişleri Bakanı bu açıklamayı yaptı 
Dün, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı. NATO'ya 

üyelik yolunu açmak için Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann 

Linde ülkesinde eleştirilere maruz kalınca "Erdoğan'a boyun eğmedik" dedi. 

 

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile imzaladığı NATO üyeliğinin önünü açan 

mutabakat nedeniyle ülkesinde eleştirilere maruz kaldı. 

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Erdoğan’a boyun eğmedik. Terör faaliyeti 

olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" dedi. 

DW Türkçe'de yer alan habere göre İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda 

bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde,"Terör faaliyeti olduğu yönünde delil 

olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" diye konuştu. Linde "Kürtler 

açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu 

düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" dedi. 

NATO zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Linde İsveç radyosuna 

konuşan "İnsanların sahip olduğu demokratik hakları değiştirmeyeceğiz ama 

öte yandan terör faaliyetlerinin farklı kısımlarını suça konu etmede belirgin 

sertleştirmelere gidilecek." dedi. 

"DELİL OLMADIKÇA HİÇBİR İADEYE RAZI OLMAYACAĞIZ" 

Linde, İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi. 
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum dün imzalandı. 

Memorandumda Türkiye'ye verilen güvenceler arasında PKK ile mücadelede somut 

adımlar atılması ve İsveç ile Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı 

ambargosunu sonlandırılması yer aldı. 

İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan Linde "Terör faaliyeti olduğu 

yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" diye konuştu. 

Linde "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında 

olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" dedi. 

DW Türkçe'nin aktardığına göre NATO zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de 

bulunan Linde İsveç radyosuna yaptığı açıklamada da "İnsanların sahip olduğu 

demokratik hakları değiştirmeyeceğiz ama öte yandan terör faaliyetlerinin farklı 

kısımlarını suça konu etmede belirgin sertleştirmelere gidilecek" diye konuştu. Linde, 

İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi. 

33 'TERÖR ZANLISI'NIN İADESİ İÇİN YENİDEN TALEPTE BULUNULACAK 

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum dün imzalandı. 

Memorandumda Türkiye'ye verilen güvenceler arasında terör örgütleriyle 

mücadelede somut adımlar atılması ve İsveç ile Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik 

silah satışı ambargosunu sonlandırılması yer aldı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Ankara'da basın mensuplarına yaptığı 

açıklamada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan 33 'terör zanlısı'nın iadesi için 

yeniden talepte bulunacağını söyledi. Bozdağ "Onlara ayrıca bir yazı yazarak 

bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya'da altı 

PKK'lı, altı FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin 

dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu 

mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu 

yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız" dedi. 

  



30.06.2022 

16 

 

Mansur Yavaş göreve başlamasının 

üçüncü yılında 110 yeni proje açıkladı 

 
ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının üçüncü yılında 110 projeyi tanıtım 

töreniyle duyurdu. Yavaş burada yaptığı konuşmada, "Projelerimizin içerisinde 

Ankara’nın bir kuruşunu bile israf etmeden hizmet etmek var. Peki, ne yok? Atıl proje 

yok. Har vurup harman savurma yok. Milyonlar harcanıp bir hayalete dönüşen işler 

yok" dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının üçüncü 

yılında 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenini Ankara Spor Salonu’nda 

gerçekleştirdi. 

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı 

Temel Karamollaoğlu da katıldı. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmasında, “Burada geride bıraktığımız üç 

yılımızı anlatmak, bu yılların hesabını vermek, sizlerle değer bulan yönetim 

anlayışımızı paylaşmak, üçüncü yılımızda yaptığımız ya da yapımına başlayacağımız 

110 projenin açılış, temel atma ve tanıtım töreni için sizlerle bir araya gelmenin büyük 

mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamlı buluşmadan bizlerle beraber olduğunuz için 

hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti: 
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“Bizler göreve talip olduğumuzda gür sesle şu duyguları dile getirmiştik; Bu kent çok 

yoruldu, artık yormayın. Bu kent gerildi, artık germeyin. Bu kent gereksiz 

çekişmelerden, fitneden fesattan, çok çekti artık etmeyin. Burası Cumhuriyet’in 

Başkent’i Ankara. Kuruluşun, kurtuluşun, nice sevdaların kenti, bu kent nice 

sevdaların içinde en büyük sevda olan vatanseverliğin kenti, burası Mustafa Kemal 

Atatürk’ün kenti. Bu kente ayrıştırma değil, birleştirme yakışır dedik. Bu kente kim 

daha çok oy verdiyse, o bölgeden hizmete başlarım anlayışı değil, hangi bölgenin acil 

ihtiyaca varsa oradan hizmete başlarım anlayışı yaraşır dedik. Ankaralı artık 

betondan, ranttan, plastikten kurtulmalı. Başkent’e bereket ve huzur iklimi gelmeli. 

Güneş onu kapatan gökdelenden çok daha değerlidir dedik. Çünkü bir şehirde 

umudu arıyorsanız, o şehri adalet ile aydınlatmanız gerekir. Bir şehirde geleceği 

arıyorsanız o tarihi sorumluluklarıyla hareket etmeniz gerekir. Bir şehirde huzuru 

arıyorsanız, iyiliği, dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirmeniz gerekir.” 

Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti, kuruluşun, kurtuluşun ve nice sevdaların kenti 

olduğunu ifade eden Yavaş, şunları kaydetti: 

"Bu projelerimizin içerisinde ulaşım, yeşil alanlar, üretim, altyapı, teknoloji, sosyal 

yaşam, kültür, tarih, eğitim ve spor var. Esnaf var, öğrenci var, çiftçi var, garip gureba 

var. Ankara’nın bir kuruşunu bile israf etmeden hizmet etmek var. Peki, ne yok? Atıl 

proje yok. Har vurup harman savurma yok. Milyonlar harcanıp bir hayalete dönüşen 

işler yok. İşte bu durum bizim en büyük mutluluğumuzdur. Görevimiz sona erdiğinde, 

bize güvenenleri mutlu edecek şekilde, başı dik, alnı açık, 25 ilçenin tamamına 

kimseyi ayırt etmeden hizmet etmiş, çok çalışmış ve işini hakkıyla yapmış bir 

belediye başkanı olarak anılmak, en yüce makamımız olacaktır." 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ise Ankara ve gençler vardı. Tanıtım töreninde 

konuşan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’a ilişkin, “Bir belediye başkanını dinledik, 

başarılı bir belediye başkanını. Her şey den önemlisi hesap vermeyi namuslu bir 

görev olarak kabul eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun 

hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren bir belediye 

başkanının, hepimizin başının üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi aç ve açıkta 

bırakmayan bir belediye başkanı, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan 

belediye başkanı, bir evde dert varsa o dertle birlikte dertlenen bir belediye başkanı, 

kendi kentinin diğer metropollerle yarışabilecek bir düzeye getirilmesi için mücadele 

eden bir belediye başkanı, o belediye başkanı Ankara’nın gözde Büyükşehir Belediye 

Başkanı” ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: 

“İstanbul’da, Aydın’da, Adana’da, Mersin’de Belediye Başkanlarımız gönül birliği ile 

çalışıyorlar. Birlikte çalışıyorlar, dikkat buyurunuz şikayet etmiyorlar, bütün engelleri 

aşıp halka hizmet ediyorlar. O nedenle bütün belediye başkanlarımızla onur ve gurur 

duyuyoruz. Şimdi sıra geldi Türkiye’ye, Türkiye’yi de büyüteceğiz. Türkiye’de de 
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kavgayı bitireceğiz. Türkiye’de de herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin 

yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Barışık bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, 

güzelleşen bir Türkiye, itibarı olan bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.” 

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, onların Türkiye’nin kaderini değiştireceğine dikkati 

çekerek, “Unutmayın sandığa gidecek, ilk kez oy kullanacak, 7 buçuk milyon genç 

var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve dünya siyaset 

tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Bütün dünya siyaset tarihi şunu yazacak; 

‘Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla, sandıkta yenerek ülkeye demokrasiyi 

gençler getirdi. Türkiye’de gençler getirdi’ diye yazacak. Yüz yıllık Cumhuriyet’i ikinci 

yüzyılda demokrasi ile taçlandıracaksınız. Bu tacı bu ülkede yaşayan, herkes 

başında taşıyacaktır ve bu armağan gençlerin armağanı olacaktır” diye konuştu. 

"YAPILANLAR BİR BAŞARI ÖYKÜSÜDÜR" 

Törene katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yavaş’a 

teşekkürü borç bildiğini söyledi. 

Anlatılan 3 yıllık projeler karşısında adeta "başının döndüğünü" ifade eden 

Karamollaoğlu, "Ankaramızda alçakgönüllülükle, abartmadan çok muazzez projeler 

hazırlanmış ve uygulamaya konmuş. Bu kadar kısa sürede yapılanlar bir başarı 

öyküsüdür. Belediye başkanlarının imkanları oldukça kısıtlıdır, talepler ise ihtiyacın 

çok çok üstündedir, bir de özel kısıtlamalar olursa başarı göstermek biraz daha 

zorlaşır. Ama buna rağmen burada çok büyük başarılara imza atıldığını gördük. 

Bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. 

 

Konuşmaların ardından hizmete alınan eserlerin açılışı protokol üyeleri tarafından 

kurdele kesilerek yapıldı. 

Törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Demokrat Parti Ordu 

Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bazı siyasi parti temsilcileri 

katıldı. 

Tören sonunda şarkıcı Tan Taşçı tarafından konser verildi. Konser sırasında Mansur 

Yavaş sahneye çıkarak Taşçı ile birlikte Ankara havası oynadı. 
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Kırsal kalkınma destekleri ile göç 

önleniyor 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

30 Haziran 2022 Perşembe 

 

Almanya’da sadece tarıma değil kırsal kalkınmaya da çok önemli destekler 

sağlanarak kırsaldan göç engelleniyor.  Avrupa Birliği fonları, Federal Hükümetin 

sağladığı kaynaklar ve eyalet düzeyindeki desteklerle kırsalda yaratılan refah göçün 

gerekçelerini ortadan kaldırıyor. 

Kırsal kalkınma için teşvik verilen alanlar 

• Tarım işletmeleri  

• Pazarlama kanallarının iyileştirilmesi  

• Piyasaya uygun ve çevre dostu tarımsal üretim 

• Ormancılık  

• Hayvan sağlığının ve refahının korunması  

• Bilimsel önlemlerin alınması 

• Kıyıların korunması  

• Dezavantajlı bölgelerin desteklenmesi 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/06/29/harald-hoppe-pvfL.jpg
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Almanya gezimizde Berlin’in yanı sıra ağırlıklı olarak eski Doğu Almanya’nın kırsalını 

dolaştık. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra sadece ekonomi, hukuk, 

sosyal yaşam alanında değil kırsalda da sağlanan uyum çalışmalarını yerinde 

gördük. Uzmanlardan bilgiler aldık. 

Potsdam’daki Brandenburg Eyalet Tarım, Çevre ve İklim Koruma Bakanlığı (NLUK) 

Uluslararası Konular Bölüm Başkanı Dr. Jens-Uwe Schade ve Kırsal Kalkınma  

Bölüm Başkanı  Dr. Harald Hoppe detaylı bilgiler verdi. Özellikle Dr. Harald Hoppe 

birleşme öncesi Doğu Almanya’da yaşamış, birleşme sonrası Batı Almanya’da görev 

yapmış ve sonra tekrar eski Doğu Almanya’ya dönmüş olması nedeniyle bu alanda 

hem bilgi hem de deneyim bakımından özel bir uzman. 

Brandenburg Eyalet Tarım, Çevre ve İklim Koruma Bakanlığı’nın görev alanında 

merkezi konular, su ve toprak koruma, kırsal kalkınma, tarım, doğa koruma, çevre, 

iklim koruma ve sürdürülebilirlik konuları var. Bakanlığın sorumlu olduğu faaliyet 

alanları ise , Brandenburg Eyaleti Çevre Genel Müdürlüğü (LfU), Kırsal Kalkınma, 

Tarım ve Arazi Toplulaştırması Genel Müdürlüğü (LELF), Brandenburg Eyalet Orman 

İşletmeciliği (LFB) ile Nationalpark Unteres Odertal (Aşağı Oder Nehri Vadisi Milli 

Parkı) şeklinde sayılabilir. 

Kırsalda refah olmadan kalkınma olmaz 

Eyalet Tarım, Çevre ve İklim Koruma Bakanlığı Kırsal Kalkınma  Bölüm Başkanı  Dr. 

Harald Hoppe kırsalda yaşayan insanların refah olmadan kırsal kalkınma 

olamayacağını belirterek konuşmasına başladı. Hoppe: “Kırsal denilince akla hep 

tarımsal üretim gelir. Tarımsal üretim dışında da kırsalda yaşayanlar var. Kırsal 

kalkınmacılarla çiftçiler arasında hep tartışma yaşanır. Çiftçi örgütleri kırsal 

kalkınmacılara ‘çiftçilerin parasını elinden alıyorsunuz’diye tepki gösteriyorlar. Oysa 

bu doğru değil. Konuya bütüncül bakmak ve kırsalı bir bütün olarak ele almak 

gerekir.” yorumunu yaptı. 

Avrupa Birliği açısından bakıldığında da bir konuya eğilirken bir başkasından 

vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Hoppe açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

“Avrupa Birliği 2013 itibari ile kırsal kalkınma için bir program başlatacağını duyurdu. 

Program 2015’te başladı ve 2023 ortalarına kadar sürecek. Toplam 1.3 milyar euro 

destek sağlanıyor. Sağlanan destek doğrudan yapılan ödemeler dışında üçte biri 

tarıma verilmesi öngörülüyor. Bu çok doğru bir karar. Üçte biri çevreyi koruma, sel 

felaketleri, suyun korunmasına, bizim için çok önemli olan Aşağı Oder Nehri’nin  ve 

sulak alanların korunmasına ayrıldı. Ayrıca 300 milyon euro köylerin kalkınması için 

kullanılıyor.  Eyalet Tarım Bakanlığı olarak tarım işletmelerinin rekabet gücünü ön 

planda tutuyoruz.  Aynı zamanda üretilen ürünler ne oluyor ona da bakmamız 

gerekiyor. Kırsal alandaki çalışma ve yaşam koşullarının gözetilmesi, kırsal yaşam 

standartları ile federal yani ülkedeki genel yaşam koşullarının eşdeğer olması için 

çaba gösteriyoruz.  Avrupa Birliği’nin sağladığı teşviklerle çevre koruma da iyileştirme 

yapılmasını sağlıyoruz.” 
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Birleşmeden sonra tarımda yaşanan değişim 

 

İki Almanya’nın birleşmesinden önce Doğu Almanya’da kırsaldaki çocuk yuvası, 

kuaför, berber,  marangozluk ve diğer işlerin de tarım işletmeleri içinde 

değerlendirildiğini belirten Hoppe şu bilgileri verdi: “Tarım yapanlar aynı zamanda bu 

işleri de yapıyorlardı. Birleşmeden sonra bu işleri bırakıp sadece tarımla ilgilenmeye 

başladılar. İki Almanya birleşince tarım işletmelerinin sağlamlaştırılması ilk işimiz 

oldu. Brandenburg’da 180 - 190 bin kişi tarımda çalışıyordu. Toplam nüfus 2,3 

milyondu. Şu anda nüfus 2,5 milyon. O zamanlar gübre, ilaçlama, yem konusunda 

sorunlar yaşanıyordu. Çerçeve,  koşullar çok değişti.  Verimlilik çok arttı. 

Marketlerdeki raflarda verimliliği görebiliyoruz. Eskiden batıdan gelen ürünleri raflarda 

görebiliyordunuz. Bugün doğudan ürünler raflarda eskisine göre çok daha fazla. Bu 

dönemde üretim zincirini desteklememiz gerektiğini gördük. Kaliteli üretim için 

üretenlerin birleşmesi gerekiyordu. Mevcut kooperatif çok büyüktü ama batı 

mevzuatına uygun çalışması gerekiyordu. Üretim zincirinde kooperatif olmadan 

sürdürmenin mümkün olmadığını gördük ve batı normlarına uygun kooperatifçiliği 

destekledik. Kooperatifin yatırım yapması ve teknolojisini yenilemesi gerekiyordu. 

Bunların hepsi yapıldı ve verimlilik arttı. Yeni teknolojiler ile yatırım yapmaları 

verimliliği arttırabilirken hayvan koruma mevzuatına uyum da önemliydi. Doğrudan 

yatırım teşvikleri tarımsal üretim için çok önemliydi. Bunların hepsi yapıldı. Avrupa 

Birliği mevzuatı ve hayvan yetiştiriciliği genel şartları desteklendi. Örneğin hayvanı 

iple bağlamak yasak, burada yasaklandı.  Brandenburg’da toprağımız kaliteli, iyi bir 

toprak değil. Kum gibi.  Bundan 50 yıl önce bilim insanları yoğun bir tartışma yaptı. 

Burada tarımın geleceği var mı? diye. Siyasetin verdiği cevap belli bir ödeme 

yapılması yönünde oldu. Dezavantajlı olan bölgelerde çiftçiye ek ödeme yapılması 

sağlanmaya başlandı. Toprak kötü olan ve dağlık bölgelerde de bu destek veriliyor. 

Bavyera’daki  çiftçilere de ek ödenek sağlanıyor.” 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/06/29/almanya-Znhi.jpg
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Avrupa Birliği fonları ile destekleniyor 

Kırsal kalkınma için ve dezavantajlı bölgede tarımsal üretim yapanlar için Avrupa 

Birliği fonlarından yararlanıldığını anımsatan Brandenburg Eyalet Tarım, Çevre ve 

İklim Koruma Bakanlığı Kırsal Kalkınma  Bölüm Başkanı  Dr. Harald Hoppe: “ Sadece 

Avrupa Birliği fonları değil, aynı zamanda Almanya ulusal fonları var. Brandenburg 

Eyaleti’nin kendi kaynakları var. Bu fonlardan destek sağlanıyor. Toprak konusunda 

Polonya, Japonya, Sibirya’da da benzer sorunlar var. Tarım ve gıda üretimi yapılan 

her yerde güvenli üretim nasıl yapılacak sorusu hep gündemde. Avrupa Birliği ile 

yapılan çalışmalarda akıllı bir yaklaşım ile buradan doğanın korunması, çevre koruma 

ve yaşayan insanların refahı da öne çıkarılıyor.  Avrupa Birliği’nde tarım için ayrı bir 

destek sistemi var. Çiftçiye doğrudan bir ödeme yapılıyor.  Çevre koruma için destek 

ödenir. Köyde yaşayanlar için kırsal alan kalkınması ortak görev olarak benimseniyor. 

Tarımsal destek programı ve planı çerçevesinde sağlanan desteğin finansmanı 

yüzde 60’ı devlet, yüzde 40’ı eyalet sağlıyor. Köylerin kalkınması ve gelişmesi için 

alınan tedbirler başlığı ile verilen desteklerde Başkent Berlin yüzde 60’ını ve yüzde 

40’ını yerel yönetim yani Potsdam sağlıyor. Yerel yönetimlere de destek sağlanıyor. 

Burada da toplam maliyetin yüzde 75’i federal hükümet ve eyalet tarafından 

karşılanıyor. Destek alacak köyler listesi hazırlanıyor.Köyse muhtar, beldeyse 

belediye başkanı tarım dairesine başvurarak yapacağı proje için yüzde 75’e kadar 

destek alabiliyor. Hatta özel şahıslar da bu destekten yararlanabiliyor. Bir köylü evinin 

çatısını onarmak için başvurduğunda yüzde 30-40 oranında hibe destek veriliyor. 

Destek kulağa hoş geliyor ama yüzde 60-70’ini karşılayacağınızı ispatlamanız 

gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı. 

Dezavantajlı bölgede tarıma 300 euroya kadar destek var 

İki Almanya’nın birleşmesinde Doğu Almanya’nın dezavantajlarından bahsederken 

aynı zamanda avantajlarının da önemli olduğunu anlatan Hoppe, en önemli avantajın 

iyi çalışan bir hukuk sistemi olduğuna dikkat çekti. Dezavantajlı bölgelerde çiftçinin 

desteklenmesi için bazı kurallar olduğunu ve desteğin de buna göre belirlendiğini 
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anlatan Hoppe şöyle devam etti: “Toprak analizi ile toprağın kalitesi belirleniyor. Bu 

analiz sonucunda çiftçiye yıllık bazda hektar başına 50 ile 300 euro arası değişen 

oranlarda hibe desteği sağlanıyor. Bu ne kadar devam eder bilemiyoruz. Dürüst 

olalım, şu anki bakanımız yeşillerden.  2025 sonrası için belli değişiklikler olabilir. 

Tamamen kaldırılması söz konusu olabilir. Çevrenin korunması ön plana alınabilir. 

Çünkü çiftçilerin Avrupa Birliği’nden doğrudan aldığı ödemeler var ve onlar devam 

eder. Arazi büyüklüğüne göre 200-300 euro destek sağlanıyor. Tabiiki Avrupa 

Birliği’nin  genel tarım ilkeleri ve mevzuatı yerine getirmek şartıyla. Hayvancılıkta yine 

belli kuralları yerine getirmek şartıyla bu destek alınıyor. ” 

Kaynaklar doğru ve verimli kullanılmalı 

Kırsal kalkınma konusunda en çok başvurulan desteklerden birisi Avrupa Birliği’nin 

yerel kalkınma temel yaklaşımı olarak bilinen LEADER çok etkin kullanılıyor. Kırsal 

alandaki desteklerin sadece işletmeleri değil kırsalda yaşayan herkesimi 

desteklediğini anlatan Hoppe: “Elbette kaynaklar sınırsız değil. Aynı evde olduğu gibi 

para hiçbir zaman yetmez. Çiftçi birlikleri, siyasiler çiftçiler için çok para istiyoruz 

demeleri onların görevi. Berlin’de olanlar da, Brüksel’de oturan komiserler de hep 

aynı şeyi söyler. Önemli olan kaynakları doğru ve verimli kullanmak, amaca uygun 

değerlendirmektir. Avrupa Birliği bölgesel kalkınma fonu var mesela.  Neredeyse 

hiçbiri buradaki kırsala gelmez. Şirketlere, büyük projeleri verilir. Avrupa Birliği tarım 

fonu ise daha küçük projeler için öngörülüyor. Tarım denilince sadece tarım 

işletmeleri için düşünülmemeli. Ortak Tarım Politikası’nın ana çekirdeği tarımdır. Ama 

aynı zamanda çiftçilerin yaşam alanlarının iyileştirilmesi için de değerlendirilmelidir. 

Kırsal alan ve köyleri ancak bu şekilde destekleyerek kalkınmayı, refahı 

sağlayabilirsiniz” dedi. 

Tarımsal yapı değişti destekler çeşitlendi 

Doğu Almanya zamanda kooperatiflerin çok daha büyük alanlarda bitkisel üretim 

yaptığını belirten Hoppe yaşanan değişimi şöyle anlattı: “ Kooperatif ortalama 4 bin 

500 hektarlık alanda üretim yapardı. Günümüzde bu 700 - 800 hektara geriledi. 

Sadece kooperatif yok. Özel sektör de var. Burada 1600 bireysel çiftçi var. Ortalama 

160 hektar işliyorlar.  Yapılar değişti, işletmeler küçüldü. Küçük işletmelerinde kendi 

birlikleri var. Brandenburg olarak 300 milyon Euro‘yu bunlar arasında paylaştırıyoruz. 

 Saksonya de bunu yapıyor, diğer eyaletlerde yapıyor.  Avrupa Birliği’nin sağladığı 

birçok fondan yararlanıyoruz. Bütünsel bir kırsal kalkınma için nüfusu az olan 

yerlerdeki insanları yanınıza çekmeniz gerekiyor. Çok farklı kırsal kalkınma projeleri 

de destekleniyor. Örneğin seyyar diş hekimi hizmeti veren birisi destekten 

yararlanıyor. Domuz ve sığır eti üreticileri birlik oluşturarak desteklerden yararlanıyor. 

Tahıl konusunda depolama önemli. Buna destek veriliyor. Tahılı depolayarak fiyat ne 

zaman uygunsa o zaman satılması çiftçi için önemli. Bu konuda önemli destek var.” 
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Brandenburg organik tarımın merkezi 

 

Brandenburg Eyalet Tarım, Çevre ve İklim Koruma Bakanlığı (NLUK) Uluslararası 

Konular Bölüm Başkanı Dr. Jens-Uwe Schade, doğrudan planlama konusunda yoğun 

çalışmalar yaptıklarını söyledi. İki Almanya’nın birleşmesinden sonra yapılan 

çalışmalarla eski Doğu Almanya’nın ürettiği ürünlerin raflarda daha fazla yer almaya 

başladığını belirten Schade: “ Daha önce çoğunlukla Batı Almanya ürünleri yer 

alıyordu. Bugün,  Brandenburg’da üretilen ürünler vazgeçilmez ürünler oldu. Satış 

sorun değil artık. Değer zincirinin daha uyumlu olmasını istiyoruz. Değer zincirinin 

daha uzun olmasını istiyoruz. Biz sadece hammadde üretmek istemiyoruz. O zaman 

Ukrayna’nın durumuna düşerdik. Organik tarımda Brandenburg yüzde 15,5 pay ile 

Almanya’da başta geliyor.  Organik tarımda bu kadar önde gelirken  Berlin’de market 

raflarında süt dışında ürün bulamıyorsunuz. Çünkü ürünlerimiz Kuzey Ren 

Westfalen’de işleniyor, paketleniyor ve sanki onların ürünüymüş gibi markete giriyor. 

Brandenburg olarak coğrafi işaretli ürünler üretiyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha 

etkin olacağımızı ve Avrupa Birliği iç pazarında hak ettiğimiz yeri alacağımıza 

inanıyoruz.” dedi. 
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Akaryakıt fiyatları nasıl oluşuyor? 

 
Alaattin AKTAŞ  

30 Haziran 2022 Perşembe 

 

Dikkat ederseniz başlıkta “Akaryakıt fiyatlarını kim belirliyor” demiyorum. Çünkü 

akaryakıt fiyatlarını belirleyen bir kişi ya da kurum yok. Akaryakıt fiyatları belli bir 

formüle göre “oluşuyor”; yani kendiliğinden, otomatik olarak oluşuyor. 

Akaryakıt fiyatının oluşumunda en belirleyici etken hiç kuşku yok ki ham petrol fiyatı. 

Ama tek başına petrol fiyatına bakarak hesaplama yapmak “Akaryakıt niye zam 

görüyor” ya da “Niye ucuzlamıyor” demek yanıltıcı olabilir. Ham petrol fiyatından 

yola çıkarak genel eğilime bakmak yerinde bir davranış tabii ki ama öyle günlük ya da 

haftalık hareketler için petrol fiyatını izlemek yeterli değil. 

İzlenmesi gereken uluslararası piyasalardaki akaryakıt fiyatları... 

Türkiye’de fiyatlar, İtalya’nın Cenova şehrinde bulunan akaryakıt borsasındaki oluşan 

fiyatlara göre ortaya çıkıyor. Biz borsa denilince genellikle menkul kıymet borsalarını 

anlıyoruz ama tabii ki bir de ürün borsaları var... 

Akaryakıtta fiyat oluşum mekanizması şöyle işliyor: 

- Cenova’daki borsada motorin ve benzinin ton fiyatı anlık olarak oluşuyor. 

Tabii ki ürün fiyatını belirleyen temel olarak ham petrol fiyatı ama borsada 

oluşan arz ve talep de çok önemli. Örneğin ham petrol fiyatı sabit kalmış olsa 

bile motorine talep çoksa bu ürünün fiyatı artıyor. Ya da motorinin arzı az ise 

fiyat yine artış gösteriyor. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşının bir dönem motorin 

arzını olumsuz etkilediğini ve bunun da motorin fiyatlarının benzinden daha 

hızlı artmasına yol açtığını hep birlikte yaşadık. 

- Bu borsada oluşan son beş günün kapanış fiyatının ortalaması, yine bu beş gündeki 

Merkez Bankası döviz kurunun ortalaması üstünden TL’ye çevriliyor. Bu şekilde 

ortaya çıkan fiyat, mevcut fiyatın yüzde 3 üstünde ya da altındaysa zam veya indirim 

gündeme geliyor. 
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- Zam ya da indirim söz konusu olunca rafineri çıkış fiyatı bir formül 

çerçevesinde değiştiriliyor. Rafineri çıkış fiyatına KDV ve ÖTV ekleniyor ve 

oluşan fiyat dağıtım şirketlerine bildiriliyor. 

- Dağıtım şirketleri de kendi karlarını ve bayi karını ekleyerek “tavsiye edilen 

fiyatı” belirliyor ve yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarına iletiliyor. 

- Dağıtım şirketinin bildirdiği fiyat, istasyonlar tarafından neredeyse aynı 

düzeyde uygulanıyor. Dağıtım şirketleri ya da istasyonlar arasında pek fark 

görülmüyor; çünkü kar marjı oldukça sınırlı, yalnızca ulaşım maliyetinden ötürü 

rafineriye uzak yerlerde fiyat daha yüksek oluyor. 

- Son iki gündür motorinde indirim yapılırken benzinde değişiklik olmaması da ürün 

borsasında benzine olan talebin, dolayısıyla benzin fiyatının artmasından 

kaynaklandı. Ancak dün bu yazıyı kaleme aldığım saatlerdeki fiyat ve Merkez 

Bankası kuru sanki bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde de indirim 

yapılabileceğine işaret ediyordu. 

- Cenova’daki ürün borsasında oluşan fiyata göre zam ya da indirim söz 

konusu olmuşsa, bu değişiklik ertesi gün gece yarısından itibaren geçerli 

oluyor. Biraz önce belirttiğim gibi benzinde eğer dün akşam itibarıyla indirim 

kesinleşmişse bu indirim bu gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak. 

Zammı hükümet yapmıyor 

Akaryakıt zamları için birilerini eleştirmek kolay. Ya da indirim söz konusu olduğunda 

birilerine alkış tutmak da... 

Ama öncelikle şunu söylemek durumundayım; akaryakıt zammını da, indirimini de 

hükümet yapmıyor. Hükümetin bu zamlar ya da indirim konusunda doğrudan hiçbir 

etkisi yok. Ancak bu demek değil ki dolaylı sorumluluktan söz edemeyiz, tabii ki 

edebiliriz. 

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ya da azalışta eleştiri getirilecek ya da övgü düzülecek 

bir muhatap yok aslında. Ne hükümet, ne EPDK, ne dağıtım şirketleri. 

Cenova’daki fiyatlar ne yönde oluşuyorsa bizde de fiyatlar ona göre artıyor ya da 

azalıyor. 

Hükümetin sorumluluğuna gelince... 

Cenova’daki borsa tabii ki yalnızca bizim için çalışmıyor, orada oluşan fiyat 

Avrupa’daki tüm ülkeler için belirleyici. Şu durumda o ülkelerdeki akaryakıt fiyatları 

nasıl oldu da bizdekine göre çok az artış gösterdi? 

Bu sorunun yanıtı çok basit: 
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“Çünkü bizim paramız değer yitiriyor.” 

Eğer son bir yılda dövizi yüzde 100 artırmasaydık, buna yol açacak adımlar 

atmasaydık şimdi akaryakıtı bugünkünün neredeyse yarı fiyatına kullanıyor olacaktık. 

(Dünya 17 Haziran 2022.) 

İşte hükümetin sorumluluğu budur, döviz kurunun artmasına yol açmaktır. 

Hükümet tabii ki KDV ve ÖTV düzenlemesiyle de fiyatları aşağı çekebilir. 
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Kılıçdaroğlu aday olabilecek mi, 

HDP’den çatı aday önerisi 

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak 6’lı 

ittifakın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenemedi. Cumhurbaşkanı adaylığı 

konusunda muhalefet cephesinde sancılı bir süreç yaşanıyor. 

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun gerilemesini fırsat bilerek bir an 

önce cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, Ekrem 

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmediğini görüyor. İmamoğlu pes 

etmediği sürece kendisine tehdit olarak görüyor, son anda cumhurbaşkanı adayı 

olmasından endişe ediyor. Hazır fırsatı yakalamışken adaylığımı ilan edeyim, son 

anda bir yol kazası yaşamayayım diye düşünüyor. 

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI 

Kılıçdaroğlu haksız sayılmaz. Çünkü İmamoğlu iddiasını sürdürüyor. Hem CHP’li 

belediye başkanlarının Büyükada’daki toplantısında çizdiği profil hem Yenikapı’daki 

üçüncü yıl şenliğinde yaptığı konuşmalarda zımnen, “Ben cumhurbaşkanı 

adayıyım” diyor. Öyle bir cumhurbaşkanı profili çiziyor ki, sadece 

adı Ekrem soyadı İmamoğlu olsun demiyor. Diktiği elbise sadece ona 

uyuyor. İmamoğlu nasıl bir cumhurbaşkanı adayı tarifi yapıyor? “Türkiye 2023 

yılından 2030 yılına kadar seçimlere girecek. Çalkantılı bir dönem olacak. Bu iş genç 

insan işi. Enerji isteyen bir iş. Bu iş genç adam işi, yaşlıların işi değil. Bu süreçte 7 

yıllık yoğun bir dönem var. Bunun için genç, dinamik ve sabah akşam çalışacak birine 

ihtiyaç var” diyor. 

Peki bu tarif 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu’na mı uyuyor yoksa 52 yaşındaki Ekrem 

İmamoğlu’na mı? 

KILIÇDAROĞLU’NUN TELAŞI 

Kılıçdaroğlu’nun ekibi Kurban Bayramı’ndan önce cumhurbaşkanı adaylığını ilan 

etmeyi planlıyordu. 3 Temmuz’da Akşener’in ev sahipliğinde kurulacak 

masadan Kılıçdaroğlu isminin çıkmasını arzu ediyorlardı. Kılıçdaroğlu da parti 
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içindeki itirazların önünü kesmek için kasım ayında erken seçime gidileceğini ortaya 

attı. 

Ancak burada kilit konumunda olan, Akşener’in tavrıydı. Akşener, şu ana 

kadar Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakmadı. Bunun üzerine eylül ayını gündeme 

getirdiler. Şimdi de 29 Ekim tarihini ortaya attılar. 

NE OLACAK 

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin böyle bir acelesi var ama Akşener renk vermiyor. Tam 

aksine CHP’nin altını oyarak partisini muhalefette birinci parti konumuna doğru 

taşımaya çalışıyor. 

İYİ Parti’nin oyları CHP’yi geçerse Akşener’in o masadaki konumu farklı olacak, 

mevcut durumunu korursa farklı olacak. Akşener, cumhurbaşkanı adayı dahil süreci 

belirleyici olmak istiyor. O nedenle seçim takviminin ilan edildiği tarihe kadar 

cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenmiyor. 

SEÇİM TAKVİMİ 

Seçim takviminin ocak ya da şubat ayında ilan edilmesi bekleniyor. Örneğin şubat ayı 

dersek o zaman ilk hafta 6’lı masa toplanıp cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. 

Ortak aday mı çıkacak, ilk tura çok adayla mı girilecek, orada netleşecek. 

Bir sonraki haftada ise liderler, seçimlere ittifak halinde girilip girilmeyeceğine karar 

verecek. Ona göre milletvekili listeleri üzerinde çalışmalar başlayacak. 

ERKEN SEÇİM OLUR MU 

Erken seçim diye yeri göğü inletenlerin tezi her geçen gün daha da zayıflıyor. 

Seçimler normal zamanında yapılacak. Haziran ayının ortasında yapılacak üniversite 

sınavları, Hac mevsimi ve Kurban Bayramı telaşı ile okulların tatile girecek olması 

nedeniyle haziran ayının başına ya da mayıs ayının son haftasına çekilmesi 

gündemde. Bu erken seçim olmaz, öne çekilmiş seçim olur. 

HDP ÇATI ADAY 

6’lı masada cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda çok karmaşık bir tablo 

söz konusu. Formüller arasında en kolay olanı Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı. 

Neden? Çünkü 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlese de HDP’nin desteği 

olmadan seçtirmesi mümkün görünmüyor. HDP ise karar alma süreçlerinde yer 

almak istiyor. Bu arada HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin 

Buldan, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettiler. Elbette ki HDP kongresi konuşuldu ama 

cumhurbaşkanı adaylığının da gündeme geldiği söyleniyor. HDP’nin çatı adayı 

modelini önermesi bekleniyor. HDP, Akşener ve Yavaş seçeneklerini elemişti. Çatı 
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adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu önermesi bekleniyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun 

hesapları altüst olacak demektir. 

AKŞENER ADAY OLUR MU 

Peki bu durumda Akşener ne yapar? Kılıçdaroğlu için Akşener’in tavrı belirleyici 

olacak. Ancak Kılıçdaroğlu şu ana kadar Akşener’in desteğini sağlayabilmiş değil. 

HDP çatı adayı önerir, Kılıçdaroğlu 6 masada ittifakı 

sağlamazsa Akşener cumhurbaşkanı adayı olur mu? İyi Partililerin 

gönlünde Akşener yatıyor. 

Kılıçdaroğlu da en çok Akşener’in adaylığından çekiniyor. 

Hakem maçı bitirmeden her şey olabilir. 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını ilan edene 

kadar Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Akşener’in şansları devam ediyor. 

SARIGÜL, AKŞENER’E RAKİP ÇIKTI 

ANKARA gazetecileri ile, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’le 

bir araya geldik. Tabii ilk soru Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağını 

açmasıyla ilgiliydi. 

“Yunanistan Parlamentosu’nun önünde ay yıldızlı bayrağı çekerek, ‘Yunanistan’a 

ABD ve NATO’dan medet umma, Türkiye senin en yakın komşun. Ey Yunanistan, 

NATO ve ABD’nin tahriklerine kapılan Rusya ve Ukrayna savaşından ders al’ diye 

uyardım” dedi. 

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK 

Sarıgül’e gelen sorulardan biri de ittifaklardan birine girip girmeyeceği yönünde oldu. 

Tecrübeli bir siyasetçi Mustafa Sarıgül. İttifaklara kapıyı kapatmadı. Hatta biraz daha 

açtı. Seçim kararı alındıktan sonra yeni ittifakların ortaya çıkacağını söyledi. “Türkiye 

iki ittifaka mahkûm olmayacak” dedi. Sarıgül’ün kafasında üçüncü bir ittifak yatıyor. 

AKŞENER’E RAKİP OLDU 

Mustafa Sarıgül’e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını da sorduk. “Ben 

başbakan olmak istiyorum” dedi. Bunun üzerine “Meral Akşener’e rakip oluyorsunuz 

o zaman” sorusu geldi. “Meral Abla’ya saygılarımı sunarım ama başbakanlığı ilk 

olarak ben söyledim. Demirel’in dediği gibi GAP’ı gaptırmam. Başbakanlık benim. 

Meral Abla’ya kaptırmam” yanıtını verdi. 

TİKTOK’A DEVAM 

Mustafa Sarıgül olur da TikTok konusu gündeme gelmez mi? Bir TikTok felsefesi 

yaptı ki sormayın. Bir ara kendimi Müslüm Baba’dan, “Yakarsa dünyayı garipler 
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yakar”ı dinler gibi hissettim. “TikTok’ta kim var? Gecekonduda yaşayan gençler, 

fabrikada çalışan garibanlar, esnaflar, dar gelirliler var” dedi. 60 günde 120 milyon 

izleyiciye ulaştığını anlattı. 

Yani kısaca “TikTok’a devam” dedi. 
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Esfender KORKMAZ 

İki risk; hiperenflasyon ve dış borç 

iflas riski 

30 Haziran 2022 Perşembe 

Ülkelerin siyasi geçmişini yeniden şekillendirmek mümkün değil. Ancak biz geçmişten 

ders alarak aynı yanlışların tekrarını önlemek zorundayız. Hem geçmiş iktidarların 

yaptığı yanlışları ve hem de kendi yanlışlarını göremeyen iktidarların başarı şansı 

yoktur. 

Bugün Türkiye geçmiş krizlerden farklı olarak iki gerçek sorunla yüz yüzedir… 

Hiperenflasyon ve dış borçlarda temerrüt riski… 2001 yılında kriz vardı ve fakat 

hiperenflasyon riski ve dış borçlarda temerrüt riski yoktu. 

Enflasyon kokutuyor … 

*2002 yılında yıllık TÜFE oranı yüzde 29,7 idi. Mayıs ayında yüzde 73,5 oldu. 

*2002 yılında Yıllık Toptan Eşya Fiyatları yüzde 30,8 idi. Şimdi Yİ-ÜFE yüzde 132,16 

oldu. 

IMF ile yapılan stand-by düzenlemesi ve Güçlü Ekonomiye Geçiş programı ile 2004 

yılında enflasyon yüzde 9'a düşmüştü. Bu düşüşte AKP iktidarının ilk yıllarda getirdiği 

güven de etkili oldu. Geriye yüzde 10 dolayında bir yapısal enflasyon kaldı. Ama AKP 

iktidarı, özelleştirme yoluyla oligopol piyasa yaratarak, Bütçeyi ve banka kredilerini 

popülist amaçla dağıtarak, Devleti önce iktidarın devleti gibi kullanıp, sonra parti 

devleti yaparak, yapısal sorunları tırmandırdı. 

Merkez Bankası, 2006 ve sonrasında açık enflasyon hedeflemesi uyguladı ve fakat 

hiçbir yıl tutmadı. Merkez Bankası tek görevi olan TL'yi koruyamadı ve TL güven 

kaybetti. 

AKP iktidarı planlamayı kaldırdı. Merkez Bankası'na ve faizlere yanlış müdahale etti. 

Kur şokları hiperenflasyon yoluna soktu. 
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Eğer AKP iktidarı dengeli kur politikası izleseydi, sıcak para serabına kapılıp üretimi 

ithal girdiye bağımlı yapmasaydı, Planlamayı kaldırmasaydı, kamu kaynaklarını ve 

devleti popülizm için kullanmasaydı, eğitimi ideolojik kalıplara sokmasaydı ve beyin 

göçü yaşamasaydık, dış ticarette ulusal çıkarımıza uygun bir dış ticaret politikası 

uygulasaydı, devleti FETÖ gibi tarikatlara teslim etmeseydi ve Merkez Bankası ve 

faizlere bu kadar yanlış müdahale etmeseydi veya AKP yerine bunları yapacak başka 

bir iktidar olsaydı Türkiye'de, küresel konjonktüre uygun olarak bugün enflasyon oranı 

yüzde onu geçmezdi. 

Dış borçlarda iflas riski arttı… 

*2002 yılında Türkiye'nin cari açığı 1,5 milyar dolar idi. Bugün 2022 ilk dört ayında 

21,1 milyar dolar oldu. 2022 yılı cari açığı 50 milyar dolar olacaktır. Türkiye 2003 

yılından bugüne kadar 630 milyar dolar cari açık verdi. 

*2002 yılında Türkiye'nin dış borç stoku 129,5 milyar dolar idi bugün 455 milyar dolar 

ve ayrıca devletin kefil olduğu müteahhitler de var. 

*2002 yılında dolar kuru 1,5 lira idi, şimdi 17 liraya yükseldi. 

*Üretimde kullanılan ithal girdi payı arttı. Üretim dışa bağımlı bir yapı kazandı. 

Üretimde kullanılan ithal girdi arttıkça, dış ticaret ve cari açık artıyor. Bazı sektörler 

için Merkez Bankası uzmanları ithal girdi oranı hesaplamışlar. (MB, Yasemin 

Erduman- Okan Eren-Selçuk Gül; Mayıs 2019) 

 

Eğer AKP iktidarı, Suriye sorununda uzun vadeli hesap yapabilseydi, iç politikada 

gerilim yaratmasaydı, MB enflasyon hedeflemesinde başarılı olsaydı, sıcak parayı 

dolaylı yoldan kontrol edip, sıfırdan yatırım yapabilecek yabancı yatırım sermayesine 

teşvik sağlasaydı, MB 2012 yılına kadar döviz işlemleri ile TL'nin aşırı değer 

kazanmasını önleyebilseydi, faiz nas demeyip gerçekçi faiz uygulasaydı ve kur 

şoklarına sebep olmasaydı, demokrasiyi koruyup AB çıpasını kaybetmeseydi, 8 

milyon Suriyeli ve Afganlıyı ülkeye sokup toplumsal huzuru bozmasaydı, ulusal 

çıkarlarımızı koruyan bir dış ticaret politikası uygulamış olsaydı, Türkiye, dış 

borçlarda temerrüt riskine girmezdi. 
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İbrahim Kahveci 

Kirli dava! 

Ne kadar kutsallık varsa hepsini kullanabildiğimiz bir dava... 

Bizim haricimizde kim varsa hepsini kutsallık çemberinin dışına itebildiğimiz bir 

dava... 

Bizimle yola çıkıp ayrılanların dahi bir anda düşmanlaştığı bir dava... 

Hem dış güçlerin saldırdığı... 

Hem de iç güçlerin karşı çıktığı bir dava... 

Bu davada olmayan yok... Yola çıkılanların hainleştiği, yolda bulunanların kutsandığı 

bir dava. 

Ve ve ve... Parası, mafyası, kirli ilişkilerin ayyuka çıktığı bir dava. 

*** 

Önceki akşam Halk TV’de TMSF çatısı altındaki şirketler ile siyasetin ilişkilerini 

konuştuk. Ayrıca Mafya-Siyaset-Devlet ilişkilerini de ele aldık. 

Resmen 90’lar diyeceğim ama maalesef 90’lardan da kötü... 

O zaman bile devlet işler ve bazı bilgiler bir şekilde ortaya çıkardı. Şimdi çok daha 

karanlık ve kirli... 

Ama oyuncular nerede ise hep aynı. 

90’lardan daha kötü olan bir başka nokta daha var: O da ekonomi... 

Mafya-Siyaset-Devlet iç içe geçince ekonominin iyi olmasının imkanı mı olur? 

Rahmetli Adnan Kahveci ne diyordu: “Bir ülkede siyasetçiler fakir olmalıdır ki, millet 

zengin olsun. Ülkede siyasetçiler zengin oluyorsa millet fakir olur.” 
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Durumu ne güzel ifade ediyor... Fakirlik çekiyorsanız bilin ki sebebi şu üçgendedir: 

Mafya-Siyaset-Devlet üçgen çalışıyor demektir. 

FAKİRLİK NESEBİ! 

Hatırlarsanız çocuk sayısı ve ekonomik durum hakkında yazmıştım. TÜİK annenin 

yaş grubu ve eğitim durumuna göre doğum verilerini de açıkladı. 

Ülkemizde ekonomi iyileştiğinde artan çocuk sayısı ekonomi kötüleştiğinde derhal 

düşüyor. 2004-2005-2006-2007-2008 yıllarında artan doğum sayısı 2009-2010-2011 

yıllarında krizle beraber geriliyordu. Nitekim kriz aşıldıktan sonra 2012-2013-2014 

yıllarında yeniden artan çocuk sayısı 2015 ve sonrasında ekonomik beklentilere bağlı 

olarak hızla gerilemeye başlamıştı. 

Ve o gerileme hâlâ devam ediyor. 

2015 yılında 1 milyon 337 bin olan doğum sayısı 2021 yılında 1 milyon 080 bine 

düştü. Kadın başına doğum sayısı da 2,20’lerden 1,70’ye geriledi. 

Annenin eğitim durumuna doğum sayısında ilginç gelişme devam ediyor. İzah 

edeyim: 

2015 yılına göre doğan çocuk sayısı %19,2 geriledi. Artık nüfus artışına rağmen 

doğan çocuk sayısı 257 bin daha az... 

Ama ilginç olan şu: Yükseköğretim mezunlarında doğum sayısı 58 bin artış gösterdi. 

Bu artış yüzde 22,9 ila genel düşüş oranının üzerinde bir yükselişe işaret ediyor. 

*** 

Okuma oranı ile ters gitmesi gereken doğum sayısında neden bu normal dışı hareket 

yaşanıyor? Yani neden alt eğitim grubunda çocuk sayısı düşerken, üst eğitim 

grubunda artış yaşanıyor? 

İki temel nedeni olabilir: 1-) Yeni nesilde üniversite okuma oranı yükseldiğinden 

aslında alt eğitim grubu anne sayısı hızla geriliyor. 

İyi ama bu ters tablo daha önce neden bu kadar sert değildi? 

O zaman yanına ikinci nedeni ekleyelim: 2-) 2015 sonrası dönem özellikle alt eğitim 

grubu olan mavi yakalıları işinden etti. Mesela 2018-2020 döneminde 2,3 milyon alt 

eğitim grubu işini kaybederken 1,9 milyon üniversiteli iş bulmuştu. Ama alt eğitim 

grubunu sadece iş durumu ile izah edemeyiz. İşin bir de gelir tarafı var: Özellikle 

GSYH verilerinden görüldüğü gibi ücretlilerin gelirden aldığı pay 2018 yılında yüzde 

33,2 seviyesindeyken bu oran 2022 yılında yüzde 24,6’ya kadar gerilemiştir. 
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Kısaca durum şu ki, fakirlik nedeniyle ülkede evlat sahibi olamamak gibi bir durum 

oluştu. 

Acaba bundan daha feci ne olabilir? 

Ülkenin geldiği durumu varın siz hesap edin. 
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30 Haziran 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Erdoğan zirvede istediğini aldı 
 

Madrid'deki NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan ismi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan oldu. Bir gün önce yaptığı toplantılarla İsveç ve Finlandiya'ya 

tezlerini kabul ettiren Erdoğan, bu iki ülkeye vetoyu kaldırdı. Terör örgütü YPG ve 

FETÖ, ilk kez NATO belgelerine girdi. 

 

Anlayacağınız, Türkiye terörle mücadelede yeni bir hukuki zemin kazandı. Dün 

akşam Türkiye saati ile 19.00'da gerçekleştirilen Amerikan Başkanı Biden başta 

olmak üzere her görüşmeden olumlu sinyaller geliyor ve Erdoğan'a destek mesajları 

artıyor. 

 

PKK'NIN TASFİYESİ ZOR 

 

Ancak biliyoruz ki varılan mutabakatların gerçekleşmesi o kadar da kolay olmayacak. 

Gerek İsveç'in gerekse Finlandiya'nın iç hukuklarında değişikliğe gidilmeden bu 

ülkelerdeki PKK'lıların tasfiyesi pek mümkün görünmüyor. Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ, "39 teröristin Türkiye'ye teslim edilmesini isteyeceğiz" demişti. Ancak 

yine ekleyelim: Türkiye'nin istekleri ve mutabakata geçen maddeler epey uzun bir 

zaman tartışılacak. 

 

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmeleri, Rusya'nın Baltık kıyısından da 

kuşatılmasına yol açacağı için Moskova'da muhtemelen hiç hoş karşılanmayacak. Bu 

arada NATO Zirvesi'ne katılanlar, Putin'i aşağılama yarışına devam ediyor. Mesela, 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin kadın olsaydı Ukrayna'ya 

saldırmazdı" dedi. 

 

TRUMP'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR 

 

Amerika'da eski başkan Donald Trump'ın popülaritesi arttıkça işi de zorlaşıyor. 

Başkanlığı döneminde kongreyi işgal edenler hakkında Trump'ın bilgisi olduğunu 

iddia edenler medyaya önemli açıklamalar yapıyor. Belli ki Trump'ın yeniden 

seçilememesi için engeller çıkaracaklar. Önümüzdeki ara seçim Amerika için 

belirleyici olacak. 

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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Aynı zamanda kürtajın yasaklanması dünya çapında yankı buldu. Bazı kiliseler kürtajı 

mümkün kılmak için kilise kapılarının açılacağını söylemeye başladı. Normal 

şartlarda kiliselerin kürtaja karşı olduğu biliniyor. Anlayacağınız, ABD'nin ekseni her 

açıdan kaymış durumda. 

 

YUNANİSTAN'IN KORKUSU 

 

ABD'nin sürekli kışkırttığı Yunanistan'ın Türkiye'den bu kadar korkmasının sebebi de 

belli oldu. Komşuda ciddi biçimde küçülme tehlikesi var. Doğum oranı sıfıra yakın 

olduğu için Yunan halkı giderek yaşlanıyor ve nüfusu da giderek azalıyor. Yaşlı nüfus 

aslında bütün Avrupa'nın en büyük korkusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan boş 

yere "En az 3 çocuk" demiyor. 
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Ne aldınız arkadaş 
Bizim ülkenizde; hakikati önemsizleştirip, kitleleri yalana inandırmak kolay… 

Bizim ülkemizde; nesnel veri, rasyonel yaklaşım aranmaz… 

Bizim ülkemizde; sürekli çarpıtan sürekli abartan “haklı” görülür… 

Aylardır AKP/Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan bin 

söz söyledi. Ve fakat: 

Madrid'de dün başlayan NATO liderler zirvesi öncesi Erdoğan, NATO Genel 

Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç 

Başbakanı Magdalena Andersson yan yana getirildi. -“Şu aranızdaki sorunu çözün” 

dediler. 

Şıp diye iki saatte çözüldü koca sorun! 

Aylardır sarf ettiği sözlerinin hepsini yuttu Erdoğan; Türkiye'nin bu iki ülkenin 

NATO'ya üyelik başvurusunu destekleyeceğine imza koydu… 

Ve iktidar destekçisi medya yazımın girişindeki üç cümleyi hemen hayata geçirdi! 

Yalan, hakikat kalıbına sokularak pazarlanmaya başlandı yine. Neymiş: 

Bu iki ülke terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma sergileyeceklermiş… 

Bla… Bla… Laf yani. 

Yahu: NATO, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor zaten. 

İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olunca otomatik kabul edecek zaten. 

Keza: AB üyesi İsveç, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor zaten. 

Türkiye, malumun ilanını mutabakat metnine koyarak nasıl zafer kazanmış oluyor? 

Batı'nın PKK konusunda çifte standardı bu mutabakat metni ile değişecek öyle mi? 

Çocuk kandırıyorlar. İşin aslı başka: 

İÇLERİNE NASIL SİNDİ 

İktidar medyası yazıyor: 
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Finlandiya ve İsveç PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütüne destek vermeyecekleri 

konusunda taahhütte bulunmuş. Yalan. 

Mutabakat metni diyor ki: 

– “Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak 

tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.” 

Bu cümlede “terör” kelimesi yok. Bunları terör örgütü olarak gördüğünü kabul 

etmiyor bu iki ülke. 

Hele FETÖ için yapılan tanımlamaya bakın: 

-“Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüt!” 

“Biz demiyoruz” demektir bu cümlenin anlamı. Hâlâ sempatiyle bakıyorlar. Çünkü 

ABD-NATO/Gladio örgütüdür aslında FETÖ! 

15 Temmuz darbesiyle kendini devirmek isteyen terör örgütüne karşı mutabakat 

metninde bu derece alçaltıcı bir cümle bulunmasını AKP/Erdoğan nasıl içine 

sindirebildi? 

Bu mutabakat dışında bizim bilmediğimiz gizli anlaşma metni olmalı. Bu derece 

kendilerini ve ülkemizi nasıl küçük düşürürler? Neyin sözünü aldılar? 

Perde arkasında aylardır neyin pazarlığını yapıyorlardı? Bunca caka satmanın asıl 

amacı neydi? 

Çok büyük bir söz almalı ki Erdoğan, aylardır tekrarladığı sözlerini yutup Rusya'yı, 

Çin'i karşısına alma pahasına iki saatte imza atıverdi. 

Evet, ne var bu mutabakat metninde yazılmayan? 

EN KIŞKIRTICI SORU 

Erdoğan, pragmatist siyasetçi… 

Nereden fayda göreceğini görürse o yöne eğiliyor… 

İsveç ve Finlandiya'nın, ülkemizin baş belası terör örgütlerine karşı mücadele 

vereceğine Erdoğan inanıyor mu? 

Onca yıldır siyasetin, dış politikanın girdisini çıktısını iyi bilen “kurt politikacı” Erdoğan, 

kağıt üzerindeki metnin ne derece geçerli olup olmayacağını bilmeyen biri değil 

kuşkusuz. 

Her adımı hesaplıdır Erdoğan'ın… 

Mutabakat metni, imzalar, terörle mücadele falan-filan laf onlar. Göz boyama bunlar. 

İkna edici değil. 

Soru şudur: 

NATO zirvesi Madrid'te Erdoğan'a asıl neyin sözünü-desteğini verdiler? 
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Bilmez miyiz; ABD-NATO kararlılık gösterse FETÖ ve PKK birkaç günde yok eder. 

Yeni konseptleri terör örgütleriyle savaş olmasına rağmen bunu yapmadılar. Yapmak 

istemezler. Çünkü bu örgütler, kendi/ Gladio örgütleridir: 

FETÖ'yü, -Komünizmle Mücadele Derneği çatısı altında- kendileri kurdu. 

PKK'yı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ele geçirdi. 

Erdoğan bunu iyi bilir. 

Hulusi Akar bunu iyi bilir. 

Hakan Fidan bunu iyi bilir. 

O halde… 

Asıl, mutabakat metninde bulunmayan/yazılı olmayan hangi sözlerin verildiği 

üzerinde durmak gerekmiyor mu? 

İsveç ve Finlandiya terör örgütleriyle mücadele edip Türkiye ile işbirliği yapacakmış, 

güldürmeyin bizi. Neyin anlaşmasını yaptınız asıl mesele bu! 

Pragmatist Erdoğan asıl ne aldı? 

En kışkırtıcı olanı sorayım: 

Erdoğan'a 2023 seçimi adaylığına tam destek sözü mü verildi? Ya da başka ne? 

Neymiş, “dünya beşten büyükmüş” filan hep laf ola beri gele… 

Ne aldınız ki onca lafı yutup verdiniz? 

 


