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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
3 Şubat 2022 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair 

Tezkere 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği 

–– Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

–– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2018/37732 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/5735 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220203-7.pdf
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Bakan Pakdemirli: Çiftçimiz bugün 

para kazanıyor 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl itibarıyla çiftçinin 

gelirinin yüzde 80, borçluluğunun da yüzde 40 civarında arttığını 

belirterek, “Bunun anlamı şu, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi geldiğinde çiftçinin hasılaya göre yüzde 52'ye gelmiş olan borcu 

bugün yüzde 40'larda. Bunun anlamı şu, çiftçimiz bugün para kazanıyor.” 

ifadelerini kullandı. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Medya Plaftormu buluşmasında 

gazetecilerle bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tarım politikalarına ilişkin 

açıklamalarda bulundu. 

Tarım kredi borçlarının ertelenmesi veya faizlerin silinmesi gibi bir çalışma olup 

olmadığı sorusunu üzerine Bakan Pakdemirli, faizlerin silinmesinin sektörü doğru bir 

noktaya getirmeyeceğini söyledi. 

Tarım sektörünün en çok kayırılan alan olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: 

“Geçen yıl itibarıyla baktığımda çiftçinin geliri yüzde 80 oranında arttı. Borçluluğu da 

yüzde 40 küsurlar civarında artmış. Bunun anlamı şu, 2018'de Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi geldiğinde çiftçinin hasılaya göre yüzde 52'ye gelmiş olan borcu 

bugün yüzde 40'larda. Bunun anlamı şu, çiftçimiz bugün para kazanıyor. Kazandığı 

parayla da borçlarının önemli bir bölümünü hafifletiyor. Son 3,5 senede çiftçimizin 

geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır. Bununla alakalı ekstra yapılandırma sıfır 

faizle olmaz. Biz isteriz sıfır faizle olsun, bedava olsun hibe olsun ama bunlar hep 

devletlerin imkanlarıyla yapılan işler ve dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Piyasa 

neyse piyasa fiyatlarına göre çok daha uygun koşullarda çiftçimizi desteklemeye 

devam edeceğiz.” 
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TİGEM'in ana statüsünde değişikliğe gidildi 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) hukuki statüsü, amaç 

ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısıyla ilgili hususlarda 

düzenlemeye gidildi. 

 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü'nün yürürlüğe konulmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 

Buna göre, TİGEM, ürettiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri ürünler ile yetiştirdiği 

damızlık hayvanlar ve spermaları üreticilere ulaştıracak, işletmelerde elde edilecek 

hayvansal ve bitkisel ürünlerle, çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için 

tesisler kuracak, kurduracak, kurulanlara iştirak edecek. 

Genel Müdürlük, yurt içi ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak her türlü 

mal ve hizmeti temin edecek, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda 

değerlendirecek. Üretim, işleme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunarak, tesislerini 

kurmak üzere gerçek ve tüzel kişilerden yer kiralayacak, kiraya verecek. 

TİGEM, yurt içi ve dışından firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri 

konularda anlaşmalar yapacak, bilgi ve teknolojileri geçerli olan mevzuata göre 

satacak, satın alacak. 

TİGEM'in Yönetim Kurulu, bir başkan ve 5 üye olmak üzere 6 kişiden oluşacak. 

Yönetim Kurulu, TİGEM'in amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimiyle 

ilgili gerekli her türlü kararı alacak. Yönetim Kurulu, TİGEM'in işleri gerektirdikçe ve 

her halde ayda en az iki defa toplanacak. 

Öte yandan, 9 Nisan 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten kaldırıldı. 
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Domates fiyatında 7 yılın yükseliş 

rekoru 
Domates fiyat endeksi, Ocak ayında yüzde 143 artarak son 7 yılın 

yükseliş rekorunu kırdı. 

 
Domates fiyat endeksi, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142.87 artış 

gösterdi. 

Antalya Ticaret Borsası(ATB) Ocak ayı hal endeksleri açıklandı. 

ATB'nin konu ile ilgili raporuna göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık gerçekleşmelerde sebze 

miktar endeksindeki yüzde 32.95’lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 107.31 artış 

gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı artışı oldu. 

Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 46.04’lük artışa karşılık fiyat endeksi yüzde 

1.32 azaldı. 
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TARMAKBİR: Artan girdi maliyetleri 

tarım makineleri endüstrisini zorluyor 
Tarım makineleri endüstrisinde hammadde ve enerji fiyatlarında 2021 yılı 

Ocak ayına göre yıl içinde gerçekleşen fiyat artış oranları çelikte yüzde 

145, sfero dökümde yüzde 127, plastikte yüzde 200, enerjide yüzde 280 

seviyesine kadar ulaştı. 

 
İRFAN DONAT 

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), son dönemde hızla 

artan girdi maliyetlerinin sektörü zora soktuğunu bildirdi. 

TARMAKBİR'den yapılan açıklamada, "Tarım makineleri endüstrisinde hammadde ve 

enerji fiyatlarında 2021 yılı Ocak ayına göre yıl içinde gerçekleşen fiyat artış oranları 

çelikte yüzde 145, sfero dökümde yüzde 127, plastikte yüzde 200, enerjide yüzde 

280 seviyesine kadar ulaştı. İşçilik maliyeti ise yüzde 40 arttı. Güncel durumda son 1 

yıllık fiyat artışı aluminyum külçede 

yüzde 140, pirinçte yüzde 85, paslanmaz sacta yüzde 142, st-37 siyah sacta yüzde 

139, 1040 çelikte yüzde 104 ve lastikte yüzde 100 seviyesinde olmuştur" denildi. 

Ortalama 1.700 parçadan oluşan bir traktörde, yüzde 75 seviyelerinde demir çelik 

ürünleri (dökme demir ve çelik malzemeler) ve yüzde 5 oranında bakır gibi demir dışı 

metallerin kullandılığı belirtilen açıklamada, "Yani metal bileşenler, bir traktör üretmek 

için kullanılan toplam malzemelerin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Kalanın 

yüzde 10'dan fazlası plastik malzemeler ve yaklaşık yüzde 5'i kauçuk polimerlerden 
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ibarettir. Traktör dışındaki diğer tarım makinelerinde demir çelik ürünlerinin kullanım 

oranı –örneğin toprak işleme makinelerinde yüzde 100’e ulaşabilmektedir" ifadelerine 

yer verildi. 

2020 yılı Mayıs-Haziran döneminde 400 dolar/ton bandında gezen sıcak rolu çelik 

(HRC) fabrika çıkış fiyatlarının Mayıs 2021’de 1.200 seviyesini gördüğü hatırlatılan 

açıklamada, söz konusu hammadde fiyatının 2021 yılını 840 dolar/ton seviyesinde 

kapattığı kaydedildi. 

Açıklamada, "Çeliğin 31 Ocak 2022 itibariyle güncel fiyatı 895 dolar/ton’dur. Doların 

lira karşısındaki değer kazancı eklendiğinde sorun daha net bir biçimde ortaya 

koyulabilir. Buna göre Ocak 2021’de 5.900 lira/ton olan HRC, Mayıs 2021’de 10 bin 

liraya, Aralık 2021’de 14.500 liraya kadar yükselmiştir. Yani çelik fiyatları 2021 yılı 

içinde yüzde 145’e kadar artış göstermiştir" denildi. 

TARMAKBİR'den yapılan açıklamada hammadde fiyatlarındaki artışlar kalem kalem 

detaylandırıldı. 

Ocak 2021’de 4.398 TL/ton olan çelik piki Aralık 2021’de 8.767 TL’ye, 4.695 TL/ton 

olan sfero piki 10.699 TL’ye yükselmiştir. Çelik pikindeki artış oranı yüzde 99, sfero 

pikindeki artış oranı yüzde 127 olmuştur. Durum çelikte böyleyken plastikten bakıra, 

alüminyumdan, kauçuğa kadar fiyatı anormal bir şekilde artmayan bir ürün neredeyse 

yoktur. Plastik hammaddede, örneğin LD polietilende 2021 yılındaki artış oranı dolar 

bazında yüzde 65’e, TL bazında ise yüzde 200’e varmıştır" denildi. 

İŞÇİLİK VE ENERJİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ 

Asgari ücretin işverene maliyetindeki son 1 yıllık artışın yüzde 40 seviyesinde olduğu 

belirtilen açıklamada, enerji maliyetlerindeki değişime de dikkat çekildi. 

Açıklamada, Ocak 2021’den Aralık 2021’e sanayide kullanılan doğalgazda bir yıllık 

fiyat artışının yüzde 276, elektrikteki artışın da yüzde 164 olduğu kaydedildi. 

FİNANS MALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİM 

Mevcut durumda kamu bankalarının yüzde 16,25 ile belirli ödemeler için (çek, maaş, 

vergi ödemesi ve mal alımı) sanayicilere kredi verirken serbet kullanıma izin 

vermediği ifade edilen açıklamada, "Özel bankalar ise serbest kredi kullandırmakla 

birlikte faiz oranları yüzde 27-33 seviyesindedir. Diğer yandan güncel durumda 

özellikle metal girdilerde vadeli mal (hammadde) alımlarında aylık yüzde 3-4’e varan 

oranlarda vade farkı uygulaması söz konusudur. Bu durum sanayiciler nezdinde, 

vadeli tarım makinesi satışlarında çok yüksek bir finans maliyetine sebep olmaktadır. 
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Özellikle (yaygın mal alım ve ödeme şekillerden farklı olarak) hibe desteklerde olduğu 

gibi proforma fatura ile fiyat teklifi alınan veya makine referans fiyat listeleri aylar 

öncesinden belirlenen, buna mukabil ödeme vadesi belli olmayan (veya önceki 

dönem tecrübelerine göre ödemesi 5-8 ay sonra yapılan) makine talepleri, 

çiftçilerimizin tarım makinesi edinimindeki güçlüklerin en önemli sebebidir" denildi. 
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Rusya'dan gübre ihracatına 

kısıtlama 
Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine geçici olarak 

durdurdu. 

 
Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan’a 

kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik geçici bir adım 

olduğu kaydedildi. 

Rusya Başbakan Yardımcısı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu geçici bir 

önlem. 2 Nisan sonrası Rus şirketler ihtiyaçları olan gübreyi aldıklarında kalan miktar 

ihraç edilecek" ifadelerini kullandı. 
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KGF kredisi kullanan firmalara yakın 

takip 
Hazine destekli KGF kefalet programı lapsamında sağlanacak kredileri 

kullanacak şirketlerin ihracattaki değişimleri, yatırım teşvik belgeleri ve 

vergi kayıtları yakın incelemeye alınacak. 

 
Mehmet KAYA 

Uygulamaya alınan 60 milyar lira hacimli Hazine destekli yeni kefalet programı 

kapsamında kullandırılan krediler için takip mekanizması oluşturuluyor. Hazine 

destekli KGF kefalet programı kapsamında verilecek kredileri kullanan şirketlerin 

kamuya verdiği çeşitli beyannamelere yönelik dönemsel incelemeler yapılması 

planlanıyor. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, ihracattaki değişim, alınan yatırım 

teşvik belgeleri, vergi kayıtları üzerinden dönemsel olarak inceleme yapılacağı, 

hedefin kredi kullanan bütün şirketler olarak belirlendiği kaydedildi. 

Ekonomik destek iklimi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kefalet programına yönelik yaptığı açıklamada, kredilerin 

amacına uygun değerlendirilip-değerlendirilmediğinin izleneceğini açıklamıştı. 

Erdoğan, “Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım üretim istihdam 

ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu 

kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için 

bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. 

Hazine ve Maliye Bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak 

üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır” ifadelerini kullanmıştı. 
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Daha önce de Hazine destekli KGF kredilerinin amacına uygun kullanılmadığı 

yönünde eleştiriler yapılmıştı. 

Firmalardan belge istenecek 

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, kredilerin kullandırılmasından sonra bir izleme 

mekanizması oluşturuluyor. Buna göre, kredi kullanan kuruluşların hangi paketten 

yararlandıysa ona uygun bir uzaktan izleme yapılacak. Yatırım kredilerinde alınan 

teşvik belgeleri veya makine-teçhizat yatımlarına ilişkin alımlar izlenecek. Gerekli 

görülmesi halinde, bankalar aracılığıyla ya da doğrudan firmalardan belge istenecek. 

İhracata ilişkin olarak ise kredi kullanan firmaların ihracatçı birliği ya da gümrükler 

aracılığıyla ihracatları takip edilecek. Uzaktan izlemelerde riskli görülen firmalardan 

belge istenecek. 

Kredibilite de yükselecek 

İzleme mekanizmasının tam kontrol niteliğinde olmayacağı ancak verilere dayalı 

olarak risk belirlenmesiyle firma bazına kadar indirilmesinin planlandığı kaydedildi. 

Yatırım ve ihracat paketi yanında, KGF kredi kapsamına alınan “işletme 

harcamalarında kartlı ödeme desteğinin” firmaların her türlü işleminde kayıtlılığının 

artırılarak bilançoların gerçek durumu göstermesine yönelik olduğu vurgulandı. 

Böylece bankalar nezdinde firmaların kredibilitesinin yükseleceği kaydediliyor. 
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Dış ticaret açığı ocakta 10,4 milyar 

dolar 
Türkiye'nin dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 241 artışla 10,4 milyar 

dolara ulaştı. 

 
ANKARA (DÜNYA) 

Ticaret Bakanlığı ve TİM verilerine göre Ocak ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 17,3 oranında artarak 17 milyar 593 milyon dolar oldu. İthalat ise aynı 

döneme göre yüzde 55,2 artışla 28 milyar 32 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu 

sonuçlara göre ithalatın ihracatı karşılama oranı bir önceki yıl Ocak ayında yüzde 83 

düzeyindeyken, 2022’nin ilk ayında yüzde 62,8’e geriledi. İhracatın ithalatı karşılama 

oranı 20,3 puan geriledi. Aylık bazda dış ticaret açığı da yüzde 241 artışla 10 milyar 

439 milyon dolar düzeyinde oluştu. İthalat artışında doğalgaz ithalatının etkili olduğu 

belirtildi. Bu arada Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 

başlayacak Ukrayna ziyaretinde, Türkiye ile Ukrayna arasında yeni nesil serbest 

ticaret anlaşması imzalanacağını açıkladı. 

Ocak ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail 

Gülle’nin katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Ticaret Bakanlığı bülteni verilerine 

göre, yüksek dış ticaret açığı hammadde ithalatındaki yükselişten kaynaklandı. Ocak 

ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde hammadde ithalatı yüzde 70,7 artarak, 23 

milyar 519 milyon dolar düzeyinde oluştu. İthalatın yüzde 84’ü hammadde 

ithalatından oluştu. Yatırım ve sermaye malları ithalatı yüzde 10,2 oranında arttı. 

Tüketim malları ithalatı ise yüzde 1,7 oranında düştü. Aynı grupta ihracata 
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bakıldığında, hammadde ihracatı Ocak 2022’de yüzde 22,3 artarken, tüketim malları 

ihracatı yüzde 9,2; yatırım malları ihracatı yüzde 18,9 oranında arttı. 

Bölgesel olarak bakıldığında, ana ihracat pazarı AB ülkelerine ihracat ocak ayında 

yüzde 13,7 oranında artarak 7 milyar 325 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 

18,6 oranında artarak 2 milyar 232 milyon dolar oldu. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine 

yüzde 7,4 artışla 2 milyar 994 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Irak olarak 

sıralandı. İthalatta ise ilk 5 ülke, Rusya, ABD, Çin, Almanya ve İtalya oldu. Rusya’dan 

ithalat Ocak ayında yüzde 149,8 oranında artarak 4 milyar 564 milyon dolar 

düzeyinde gerçekleşti. ABD’den ithalat ise yüzde 328,6 oranında artışla 3 milyar 109 

milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Mehmet Muş: Ukrayna ile STA imzalanıyor, 2022 daha çetin olacak 

Ticaret Bakanlığı ve TİM verilerine göre Ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayan 

Mehmet Muş yaptığı değerlendirmede ihracat açısından 2022’nin 2021’e göre daha 

çetin şartlar taşıdığını söyledi. 

Türkiye’nin salgın koşullarına rağmen 2021’de başarılı bir ihracat performansı 

gösterdiğini belirterek, ekonomik planlardan daha yukarıda, 250 milyar dolar olarak 

koydukları ihracat hedefini aşmak istediklerini vurguladı. Dış ticarette ve 

müteahhitlikte yaşanan teminat sıkıntılarını aşmak üzere kurulan İhracatı Geliştirme 

şirketinin Mart ayı başında kurulacağını söyleyen Mehmet Muş, ihracatı geliştirmek 

amacıyla yeni stratejiler üzerinde durduklarını kaydetti. 

Bölgesel gerilimleri risk unsuru olarak sayan Mehmet Muş, “Bölgemizdeki ülkeler 

arasındaki gerilimler mevcut sorunları körüklemektedir. Biz bölgesel huzur ve refahın 

yolunun ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini iyi biliyoruz” dedi. 

Türkiye ile Ukrayna arasındaki dış ticaret hacminin 2021’de yüzde 59 oranında 

arttığını ve 7,1 milyar dolara ulaştığını belirten Mehmet Muş, “Bu noktada iki ülke 

cumhurbaşkanı arasında belirlenen 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çok önemli 

adım atıyoruz. Ukrayna ile yarın yeni nesil serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağız” 

dedi. 

İsmail Gülle: Birim ihracat değeri Ocak’ta 1.35 dolar oldu 

TİM Başkanı İsmail Gülle, Ocak ayında birim ihracat değerinin arttığını belirterek 1.35 

dolar olduğunu açıkladı. Gülle, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamak için 

ölçek ekonomisi oluşturmak gerektiğini, bazı sektörlerde görülen konsolidasyonunun 

bu yönde memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi. İhracat hedefi için her ay 

2.1 milyar dolar daha fazla ihracat gerektiğini belirten Gülle, üretim artışlarının 

finansman ihtiyacını doğurduğunu vurguladı. 
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İsmail Gülle, “2021 yılında küresel mal ticaretinin yüzde 22.4 artışla 21 trilyon doları 

aşması bekleniyor. Türkiye ihracatını rakiplerinden olumlu ayrışarak yüzde 33 artırdı. 

İşte bu aradaki yüzde 10’luk fark da küresel tedarik zincirindeki kırılmayı ne kadar iyi 

değerlendirdiğimizin somut göstergesidir. Yeni yılda da ihracatın artmasından 

memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. 

Enerji sıkıntısı 

Küresel siyasi krizler, emtia fiyatları, taşıma maliyetleri ve enerjideki yükselişlere 

dikkat çekerek bunları risk unsuru olarak sıraladı. Gülle, özellikle enerjideki sıkıntının 

kritik olduğunu ve Türkiye’deki elektrik kısıntılarının sona ermesi konusunda 

beklentilerini vurguladı. 

Gülle, 23 sektörün Ocak ayında dönemsel olarak ihracat artışı gerçekleştirdiğini, 153 

ülkeye ihracatın arttığını kaydetti. Gülle, ilk üç sektörü 2.2 milyar dolarla otomotiv, 2.1 

milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1.6 milyar dolar ile demir-çelik sektörü olarak 

sıraladı. Gülle Ocak ayında, 1516 firmanın ilk kez olmak üzere 42 bin 419 ihracat 

yaptığını kaydetti. 

2022 Ocak dış ticaret genel görünüm 

(Ticaret Bakanlığı ve TİM / Genel Ticaret Sistemine göre) 

 Dış Ticaret İhracat İthalat 
Dış Ticaret 

Hacmi 

Dış Ticaret 

Dengesi 
İhr./ İth. (%) 

2021 15.001 18.065 33.067 -3.064 83 

2022 17.593 28.032 45.625 -10.439 62,8 

Değişim (%) 17,3 55,2 38 240,7   
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TÜİK'in açıklaması öncesi ENAG 

paylaştı: Enflasyon yüzde 114.87 

 
  

TÜİK'in bugün açıklaması beklenen ve tartışmalı hale gelen enflasyon rakamları 

öncesi ENAG, enflasyonu yüzde 114.87 olarak açıkladı. 

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon öncesi 

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon araştırma sonucunu açıkladı. 

ENAG'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, enflasyonun yüzde 114.87 olduğu 

belirtildi. Paylaşımda şöyle denildi: 

"ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %15.52 arttı. E-

TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %114.87 olarak gerçekleşti." 
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Erdoğan: 20 Aralık bir kırılma 

noktası 
Erdoğan, "Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik. Yüksek 

enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra 

tamamen bertaraf edeceğiz" dedi.  

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu 

Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yüksek enflasyonun bir süre sonra sona 

ereceğini söyledi. 

20 Aralık'ın bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Faiz konusundaki 

dayatmaları etkisiz hale getirdik. Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen 

ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz" dedi.  

Erdoğan, "Türkiye'yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla 

dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz. 2023'ün 

eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri 

haline dönüşme sürecini yaşıyoruz" diye konuştu. 

"3 ayrı noktada hedefleri bombaladık" 

Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Hava Harekatı'na ilişkin de 

konuşan Erdoğan, "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, kendilerine 

kaçacak delik bile bulamadılar" dedi. 

"Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer santral geliyor" 
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Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Eğer arzu ediyorsan, 

Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış 

yerinde görürsün. Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz 

durmuyoruz, biz çalışıyoruz. Sizin hayatınızda mum vardı, gaz lambası vardı. Bunlar 

ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da 

kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı. Enerji yatırımlarımızı sabote edenlere 

yapmayın bu millet, bu iş dünyası sizi çarpar diyoruz. Bir lüks otelden geceliği 100 bin 

lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara 

kanmaz" ifadelerine yer verdi. 
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Dışişleri Bakanlığından Avrupa 

Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Kavala davasının AİHM’e havale edilmesine dair bir ara kararı 

oy çokluğuyla kabul etmiştir. Böylelikle, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale 

niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini 

ihlal etmiştir.” denildi. 

 
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 1423. Toplantısında 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala kararının icrasına ilişkin 

alınan karar hakkında açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2 Aralık 2021 tarihinde ülkemizin, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti 

hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bir bildirimde bulunmuş ve konuya 

ilişkin görüşümüzü iletmemizi talep etmişti. 

Hükümet görüşümüz, bugüne kadar gösterdiğimiz işbirliği anlayışıyla uyumlu olarak, 

19 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Konseyi’yle paylaşılmıştı. Görüşümüzde, ülkemizin 

AİHM kararının gereğini yerine getirdiği, Kavala’nın tutukluluk durumunun halen 

devam eden başka bir yargı süreci nedeniyle olduğu ayrıntılarıyla açıklanmış ve 

konunun hukuk ilkeleri temelinde incelenmesi çağrısında bulunulmuştu. 
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Buna rağmen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün (2 Şubat) Kavala davasının 

AİHM’e havale edilmesine dair bir ara kararı oy çokluğuyla kabul etmiştir. Böylelikle, 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine 

müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini 

ihlal etmiştir. 

AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde başka 

ülkelerle ilgili çok sayıda uygulanmayan karar bulunurken, Kavala kararının sürekli 

olarak gündemde tutulmasını, iyi niyetten uzak, kasıtlı ve de tutarsız bir yaklaşım 

olarak görüyoruz. 

İç hukukta devam eden dava süreci gözardı edilerek siyasi saiklerle alınan bu 

önyargılı kararın Avrupa insan hakları sisteminin itibarını zedelediği aşikardır. 

Avrupa Konseyi insan hakları sisteminin etkinliğinin sağlanması için, Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi’nin tarafgir ve seçici yaklaşımını bir yana bırakması 

gerekmektedir. Temennimiz, AİHM’in alınan bu kararı hakkaniyetle değerlendirmesi 

ve bu konuda iç hukukta devam eden dava sürecini dikkate alarak, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi uyarınca ilk derece mahkemesi gibi hareket etmeden, içtihat ve 

ilkeleri doğrultusunda karar almasıdır." 
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Rusya'dan Kanal İstanbul 

açıklaması. ''Başka ülkelerin savaş 

gemilerini görmek istemeyiz'' 
Rusya iktidar partisi Birleşik Rusya vekili Yevgeniy Georgiyeviç Popov, 

oluşabilecek yeni bir savaşın sinyallerine dair konuşurken Kanal İstanbul 

hakkında da açıklamalar yaptı. 

 

 

ABD ve Rusya arasında Ukrayna üzerinden savaş ihtimali tartışılırken, NATO ülkeleri 

Rusya sınırına yığınak hazırlığı içinde.  

"Yeni bir savaş mı başlayacak" soruları sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın 

gündemiyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 3 Şubat'ta Kiev'de olacak. 

Rusya Federasyonu Devlet Duması’nda Ukrayna’yla ilişkilerden sorumlu komisyonun 

başkanlığını yapan iktidar partisi Birleşik Rusya vekili Yevgeniy Georgiyeviç Popov 

ise Türkiye'den ODATV'ye konuştu. 

Popov, yeni bir savaşın başlama ihtimaline dair konuşurken, Karadeniz'in 

güvenliğinin nasıl sağlanabilir olduğuna da değindi. 

Onur Sinan Güzaltan'ın Popov ile röportajı şu şekilde: 
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Onur Sinan Güzaltan: Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ukrayna 

krizi dünyanın gündeminde. Ukrayna’da kısa vadede savaş ihtimali var mı? 

Yevgeniy Popov: Teşekkürler. Kısa veya uzun vade de savaş ihtimali yok. Batı 

ülkeleri, Rusya ve Ukrayna arasında savaş ihtimaliyle ilgili olarak adeta bir histeri 

krizinde.  

Ortada bir medya savaşı var. Batı medyası Rusya’ya saldırıyor. 

Ukraynalılar dahi sınırlarında bir tehdit olmadığını söylüyorlar. Elbette sınırlarımızda 

askerlerimiz var, elbette askeri tatbikatlar yapıyoruz fakat bunların hepsi işi 

sınırlarımız üzerinde bombardıman uçakları uçurmaya vardıran NATO’ya karşı. 

Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumalıyız. 

Diplomatik çözüme inanıyorum. 

Ortada savaş değil fakat Ukraynalılar ve Avrupalıları korkutmaya çalışan Washington 

tehlikesi var. 

“Sınırlarımızdan ve eski Sovyet ülkelerinin topraklarından çekilin” 

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik siyasetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? ABD ve Rusya, 

Ukrayna’da karşı karşıya gelebilir mi? 

Popov: Rusların ve Amerikalıların son Ukraynalıya kadar savaşacaklarına dair eski 

bir şaka var. 

Bu bir şaka fakat anlaşılan Washington için gerçek. 

ABD’ye tehdit gördüğümüz konularla ilgili bir liste gönderdik. Talebimiz çok basit; 

“Sınırlarımızdan ve eski Sovyet ülkelerinin topraklarından çekilin, sınırlarımızda 

NATO askeri istemiyoruz.”. Bu bölge bizim alanımız ve NATO askerleri, füzeleri, 

üsleri ve tanklarından temizlenmeli. NATO’nun varlığı Rus vatandaşlarına tehdit 

oluşturuyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ısrarla NATO füzelerinin Moskova’ya 5 ila 

7 dakika içinde ulaşabileceğini ve bu durumun Rus vatandaşları için tehdit 

oluşturduğunu söylüyor. 

Bugün, yeniden NATO ile aramızda tampon bölgeler olmalı. 

ABD’nin amacı Avrupa’yı gaz altyapımızdan uzaklaştırmak, Avrupa Birliği’nin kendi 

kontrollerinde kalmalarını istiyorlar. Fakat Alman gaz ithalatının %40’ını Rusya’dan 

yapıyor. 

Fakat bütün bu gerginliğin savaşa dönüşeceğini zannetmiyorum. Savaş ı kimse 

kazanamaz ve sonucu herkes için yıkım olur. 
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"UKRAYNA EKONOMİK OLARAK ZOR DURUMDA" 

Güzaltan: Ukrayna tarafında ABD konusunda bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

Popov: Zelenski’nin Washington’a ekonomi konusunda dert yandığını biliyoruz. 

Sadece son dönemde 12 milyar USD tutarında zarara uğradılar. Bunlar bizzat 

Zelenski’nin ağzından çıkan rakamlar.  

Savaş sadece bir histeriden ibaret fakat Ukrayna’nın milyarlarca dolarlık kaybı bir 

gerçek. 

Kiev, ABD’den ekonomik yardım istedi fakat şu ana kadar aldıkları sadece askeri 

yardım; 45 uçak dolusu silah ve bazı eski model askeri araçlar. 

Kimse Ukrayna’nın ekonomisini düşünmüyor. Ukrayna ekonomik olarak zor durumda. 

Rusya’yla 50 milyar dolarlık ticaret hacimleri 10 milyara inmiş durumda. Rusya 

pazarını kaybettiler ve Batı onlara yeni bir pazar açmıyor. Trajik bir durum. 

Gittikçe fakirleşen Ukraynalı emekçilerin ve orta sınıfın bu durumdan rahatsız 

olduğunu düşünüyorum. 

Gönderilen silahların hediye olmadığını ve hepsinin bedel karşılığı alındığını 

belirtmeliyim. 

Güzaltan: ABD ve Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna krizi konusunda siyasi farklılıklar 

var mı? 

Popov: Buna inanmak istiyorum fakat ortada egemen ve bağımsız olmaktan uzak bir 

Avrupa Birliği var. 

ABD, Avrupalıların kararlarına müdahil oluyor. 

ABD büyük bir pazar ve Avrupalıların bu pazarı kaybetmek istememelerini 

anlayabilirim. Örneğin Almanya ve ABD arasında büyük bir ticaret hacmi var fakat bu 

durum Almanya’nın siyasi kararlarını böylesine etkilememeli. Aynı durum Paris ve 

Brüksel içinde geçerli. 

Kuzey Akımı II’yi bu gece faaliyete geçirebiliriz fakat Almanlar tamamı ile siyasi 

nedenlerle karar almaktan çekiniyor. 

Avrupa ülkeleri “Joe Amcanın” değil kendi milli çıkarlarını savunmalı 

Güzaltan: Minsk sürecinin geleceği var mı? 

Popov: Başkan Putin hala Minsk anlaşmasını uygulamaya çalışıyor. 
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Ukrayna ordusu Donbass’ta çevrelendiğinde onları kurtaran Putin’di fakat Kiev 

tarafında Minsk Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili bir çaba görmüyoruz. 

En sonunda Rusya Donbass ve Lugansk Cumhuriyetleri’ni tanıyacaktır. Bunun şahsi 

fikrim olduğunun altını çizerim. O bölgede yaşayan 720.000 Rus vatandaşının 

haklarını korumakla mükellefiz. 

“Putin ve Erdoğan’ın sorunlara bir çözüm bulacağından eminim” 

Güzaltan: Türkiye, Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk önerdi. Türkiye ve Rusya 

Ukrayna konusunda hangi zeminde iş birliği yapabilir? 

Popov: Zor bir soru. Türkiye, Kırım konusunda Rusya’dan farklı bir siyaset izledi. 

Ve aynı şekilde Kiev hükümetine, insansız hava araçları başta olmak üzere askeri 

destekte bulundu. 

Fakat diğer yandan Türkiye’yle ticari, askeri ve ekonomik ilişkilerimiz mevcut. 

Maalesef Ukrayna konusunda farklı düşünüyoruz. Suriye’de de benzer bir durum var 

fakat masaya oturup bu sorunları konuşabildik. Konuşuyor olmamız muhteşem. 

Güzaltan: Arabuluculuk konusunda görüşleriniz tam olarak nedir? 

Popov: Pek çok ülke Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk önerdi. Bence Putin ve 

Zelenski yeteri kadar konuştular ve artık konuşacak bir şey yok. Fransa’da görüştüler 

fakat bir sonuç çıkmadı. Zelenski yükümlülüklerini yerine getirmiyor. 

Güzaltan: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev’i ziyaret edecek. Bu ziyaretten bir 

beklentiniz var mı? 

Popov: Türkiye ve Ukrayna iki bağımsız ülke ve aralarında ikili ilişkiler var. Aralarında 

ne isterlerse konuşabilirler. 

Türkiye’nin Ukrayna’ya silah vermesi elbette bizim için tehdit oluşturuyor çünkü bu 

silahlar Donbass’ta da kullanılıyor. Fakat Putin ve mevkidaşı Erdoğan bu konuları 

konuşacaklardır. İkisi birbirine karşı gayet açık ve net. Bir çözüm bulacaklarına 

eminim.  

Barışı istemeliyiz. Umarım Kiev’de bu konuda aynı doğrultuda düşünüyordur. 

"MONTRÖ KONVANSİYONU'NA İNANIYORUZ" 

Güzaltan: Moskova’nın Montrö (Boğazlar Sözleşmesi) Konvansiyonu’na bakışı nedir? 

Türkiye ve Rusya Karadeniz’in güvenliğini nasıl sağlayabilir?  



03.02.2022 

24 

 

Popov: Montrö (Boğazlar Sözleşmesi)Konvansiyonu’na inanıyoruz. Diğer ülkelerin de 

bu konvansiyonun ilkelerine saygı göstereceğini umuyorum. 

Türkiye, Karadeniz’e açılan yeni bir kanal (Kanal İstanbul) inşa etmek istiyor. Bu 

kanal NATO gemileri veya başka ülkelere ait gemilerin Karadeniz’e geçişini 

sağlayabilir.  

Halihazırda Montrö Konvansiyonu bu durumların hepsini düzenliyor ve Karadeniz’de 

savaş ihtimalini asgariye indiriyor. 

Montrö sayesinde, Karadeniz’e kimin girip kimin giremeyeceği konusunda güçlü 

kurallarımız var. Montrö’de başka ülkelerin savaş gemilerini görmek istemeyiz. 

Türkiye’nin haklarına saygılıyız. Kendi topraklarınızda elbette istediğiniz yapabilirsiniz 

fakat Montrö hepimizin saygı göstermesi gereken bir konvansiyon. 
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IMF’den korkutan uyarı: Daha da 

yükselecek 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya ile 

Ukrayna arasındaki gerilimin enerji fiyatlarını etkilediğini ve fiyatların 

daha da yükseleceğini söyledi. 

 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bir etkinlikte küresel 

ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik bir yol bulmanın, dünya 

ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Georgieva, iki ülke arasındaki 

gerilimin şimdiden enerji fiyatlarını etkilediğini söyledi. 

Georgieva, "Dünya ekonomisinde büyüme için daha yüksek belirsizliğin olduğu bir 

zamanda, jeopolitik gerilimler durumu sadece daha karmaşık hale getiriyor" dedi. 

"Rusya'ya yönelik yaptırımlar finansal faaliyetleri sekteye uğratabilir" 

Rusya'ya yönelik olası yaptırımların finansal faaliyetleri kaçınılmaz olarak sekteye 

uğratacağına işaret eden Georgieva, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası çatışmanın 

ve yaptırımların etkilerinin diğer ülkelere yayılması kaçınılmazdır ifadelerini kullandı. 

Enflasyondaki yükselişe de değinen Georgieva, "Enflasyon, birkaç ay önce 

düşünülenden daha ciddi bir ekonomik ve sosyal sorun" değerlendirmesinde 

bulundu. 

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele stratejilerinin iletişiminde "iyi iş 

çıkardığını" belirten Georgieva, enflasyonla mücadele eylemlerinin ekonomik 

toparlanmanın desteklenmesine yönelik ihtiyaçlarla dikkatli bir şekilde dengelenmesi 

gerektiğini ifade etti. 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/02/03/imfden-korkutan-uyari-daha-da-yukselecek-9.jpg
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Aylık ticaret açığında rekor! 

 
Alaattin AKTAŞ  

03 Şubat 2022 Perşembe 

 

✔ Rekabetçi kurdan vazgeçmek pahalıya patladı! Ocak ayında 10.4 milyar 

dolarla rekor düzeyde dış ticaret açığı verildi. 

✔ Neredeyse bir yıldır gerilemekte olan yıllıklandırılmış cari açığın aralıktan 

sonra ocakta da artması ve 14 milyar dolardan 18 milyara doğru yol alması 

bekleniyor. 

İnsan ister istemez “Keşke şu rekabetçi kur politikasından 

vazgeçmeseydik” diyor. Öyle ya, bir umut dalgası tüm benliğimizi sarmıştı; 

paramızın değerini düşürecek şekilde adımlar atmış ve böylece ihracatın artacağı, 

ithalatın yavaşlayacağı bir patikaya girmiştik, sonuçta da cari açık sorununu tümden 

unutan bir ülke olacaktık. Bu yeni politikanın meyvelerini yemeye hazırlanıyorduk ki 

tam bir U dönüşüyle 20 Aralık’ta “Vazgeçtik” diye çıktık ortaya, “Artık rekabetçi kur 

yok, değerli TL var” deyiverdik.                

Sonuç ya da sonuçlar mı?          

Rekabetçi kur politikası adını verdiğimiz politikanın pek de işe yaramadığı zaten 

ortaya çıkmıştı. Geçen yılın son üç ayındaki dış ticaret verileri ne ihracatta kayda 

değer bir artış sağlandığını ortaya koyuyordu, ne de ithalatın gerilediğini. (Dünya 1 

Şubat.) Değişen pek bir şey yoktu. Rekabetçi kur politikası tam bir fiyaskoydu. Bu 

politikanın yol açtığı maliyetleri de hep birlikte halen yaşıyoruz, yaşamaya da devam 

edeceğiz.  Adeta bile isteye ve zorlamayla yükseltilen kurun, 20 Aralık’ta bin türlü 

yöntem izlenerek ama özünde döviz rezervine başvurularak aşağı çekilmesinden 

sonraki ilk ayın, yani ocak ayının dış ticaret verileri ise bize yeni bir rekor 

getirdi.                

GÜMÜŞ MADALYALI AÇIK! 

Ama bu rekor, olumsuz anlamda bir rekor.             

Dış ticarette yeni yıla çok fena bir giriş yaptığımız ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı 

tarafından dün açıklanan veriler yalnızca bir ayda, ocak ayında 10.4 milyar dolar dış 

ticaret açığı verdiğimizi gözler önüne serdi. Ocak ayında ihracat 17.6 milyar dolar 

olurken ithalat 28 milyar doları aştı. İşte ocak ayındaki 10 milyar 439 milyon dolarlık 
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açık, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca bir ayda verdiği en yüksek ikinci dış 

ticaret açığı.            

Daha önce en yüksek aylık açık 10 milyar 453 milyon dolarla 2011 yılının eylül 

ayında verilmişti.              

Zaten ticaret açığında 10 milyar doların aşılması pek rastlanan bir durum değil. Bu 

yılın ocak ayı ve 2011’in eylülü dışında yine 2011’in haziranında 10.3 milyar, 2013’ün 

de nisan ve temmuzunda 10.2’er milyar dolar açık verilmişti. Yani şimdiye kadar topu 

topu beş ayda aşılan bir düzeyden söz ediyoruz. Öylesine nadir görülen bir 

açık.          

ENERJİ HARİÇ TUTULSA DA AÇIK VAR 

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak ayındaki ihracatın ithalatı karşılama oranı 

geçen yıla göre tam 20 puan azalarak yüzde 62.8’e geriledi.          

Bu gerileme büyük ölçüde enerji ithalatındaki artıştan kaynaklandı. Ocak ayındaki 

enerji ithalatı 8 milyar doları geçti. Buna göre enerji dışı ithalat 19.9 milyar dolar 

olarak gerçekleşti.           

Enerji verileri hariç tutulduğunda bile ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın 

altında kalıyor. Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre ihracatın ithalatı karşılama 

oranı 5.6 puan azalarak yüzde 88.3’e indi. 

CARİ FAZLA; BİR BAŞKA BAHARA... 

Fena halde havaya girmiştik. Türkiye cari açık sorununu sanki tümüyle geride 

bırakmış gibi bir havaya...             

Aslında birkaç aylık fazladan sonra kasım ayında verilen 2.7 milyar dolarlık açık 

ayakların biraz yere basmasını sağlamıştı ya da sağlaması gerekirdi ama yine 

de “Bu sorun bitti” havasında gezinenler yok değildi. Aralıkta 6.8 milyar dolar, 

ocakta da 10.4 milyar dolar ticaret açığı verdik. Bu aylarda ticaret açığını kapatacak 

ne turizm geliri var, ne başka kayda değer bir gelir.           

Aralık ve ocaktaki ticaret açığı, en az yarı düzeyinde cari açık olarak karşımıza 

çıkacak. Yani aralık ve ocak toplamında 9 milyar dolara yakın cari açık vermemiz 

beklenmeli.           

Şu durumda geçen yılın şubatında yaklaşık 37 milyar dolar olan ve düzenli bir şekilde 

her ay azalarak kasımda 14 milyar dolara inen yıllıklandırılmış cari açık yeniden hem 

aralıkta, hem ocakta artış gösterip ocak sonu itibarıyla 18 milyar dolara yaklaşacak 

demektir.         

Cari fazla mı, bir başka bahara artık! 
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Tarımı geçen yıl kuraklık vurdu bu 

yıl kur vuruyor 

 
Şeref OĞUZ  

03 Şubat 2022 Perşembe 

 

Dövizdeki yatay seyir, piyasaları rahatlatsa da geleceğe dair kaygılar sadece kurla 

sınırlı değil. Misal, zaten emtia zamları ve girdi maliyetlerinin pençesinde kıvranan 

tarım; şimdi de kurun bu yüksek seviyesiyle girdiler üzerinden rekolte 

tehdidi altında… 

2021’de derdimiz kuraklık idi. Yangınlar, seller bir yandan kurak geçen aylar diğer 

yandan, tarımdaki üretimi olumsuz etkilemişti. Hatta öyle ki gıda enflasyonunun baş 

sebepleri arasından sayıyorduk. Nitekim bu sadece Türkiye’ye has bir sorun değildi. 

Dünya Gıda Örgütü FAO, rekor fiyatlara dikkat çekmişti. 

GEÇİMLİK TARIM DÖNEMİNE DOĞRU 

Aralık ayındaki kur sıçramasıyla birlikte tüm ekonomide maliyet krizleri yaşana 

dursun, özellikle gübredeki fiyat artışları, yeni bir tehdit alanı oluverdi. Yüzde 

600’lara varan artışlar neticesinde gübreye erişim, en büyük dert olarak karşımızda 

duruyor. 

Pek çok tarla gübreleyemeyecek. Pek çok çiftçi, gübre sıkıntısı çekiyor. Hatta, 

“attığım gübrenin maliyeti, umduğum hasadın değerini karşılamıyor” diyenler 

çoğunlukta… Mayıs’ta eğer gübrelemede aksilik yaşanırsa, ki yaşanacağı şimdiden 

belli, bu yıl hem rekolte hem de ürün kalitesinde sorun yaşayacağız. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

Gübresiz tarım olur mu? 

Olmaz. Olur da geçimlik tarım olur. Herkese yetecek kadar üretemezsin. Doğal gübre 

zaten çok sınırlı… Suni gübre de olmayınca rekolte düşecek, Ramazan’la birlikte 

tırmanacak talep ve turizm sezonuyla artacak gıda tedarik ihtiyacı, daha da belirgin 

hale gelecek. 
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Hükümet ne yapmalı? 

Tarıma ilave destek açıklandı. 60 milyar liralık desteğin sadece gübreye tahsisi dahi 

devede kulak kalıyor. Sorun yalnızca gübre değil kuşkusuz. Bunun mazotu var, ilacı 

var, lojistiği var, kredi faizi var. Hükümetin tarıma, ürün bazlı destek üretmesi, bütçe 

kaynaklarını zorlaması şart. Aksi takdirde bu yıl gıda enflasyonu kendi rekorlarını 

kırabilir. 

NOT 

ELDEN GELEN ÖVÜN OLMAZ O DA VAKTİNDE BULUNMAZ 

Teknoloji ile tarımın buluşması, verimlilik rekorlarıyla gıda sorununu çözse 

de temel girdi ihtiyaçları hala aynı… Gübre, tohum, ilaç, lojistik, su, kredi gibi… 

Eğer bunları uygun maliyetle karşılayamazsanız yeterince gıda üretemezsiniz. 

İthalata güvensen, kur yüzünden maliyet tırmanacak. Girdileri ucuzlatayım desen, 

enflasyon buna izin vermeyecek. Elden gelen gıda bir yere kadar, sen üretmelisin. 

Bunun da yolu akıllı tarımdan geçer ve ne yazık ki yıllardır bunu başaramadık. 

Havza tarımı diye zihinleri oyalıyoruz fakat ne arazi bütüneştirmesi, ne üreticinin 

örgütlenmesi, ne kooperatifleşme, ne de hal ve perakende yasasını çıkarmak, 

bize nasip olmadı. Acaba bu bir nasip meselesi mi akıl meselesi m? Siz karar verin. 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı 

3 Şubat 2022 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grup AK Parti milletvekili ile kahvaltıda bir araya 

geldi. Erdoğan daha önce de iki ayrı grup halinde milletvekilleriyle toplantı 

yapmıştı. Önümüzdeki günlerde de bunu sürdürecek. Milletvekilleri ile 

doğrudan temas kurulması açısından bu tür buluşmalar çok yararlı oluyor. 

Milletvekilleri hem ülke sorunları hakkında değerlendirmeler yapıyorlar hem de 

illerinin sorunlarını iletme imkânı buluyorlar. Kahvaltılı toplantıda 25 milletvekili 

söz almış. 

Milletvekilleri sormadan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine değişikliğine ilişkin bir 

açıklama yapmış. 

Abdulhamit Gül’ün ayrılıp Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı’na getirilmesinden söz 

ediyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabinede bir değişiklik yaptık. Bekir Bozdağ’ı Adalet 

Bakanlığı’na getirdik. Bekir Bey’in gelmesi çok isabetli oldu. Onun yerine de 

(Anayasa Komisyonu) Yusuf Beyazıt’ı getirdik. İhtiyaç olduğu zaman bu 

değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar bu değişikliklerden başka anlam 

çıkarmasın. Arkadaşlar bu değişikliklerden rahatsız olmasın” diyor. 

Erdoğan Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da bakan değişikliğini 

bayrak yarışı olarak tanımlamıştı. 

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ DEVAM EDECEK 

Bakan değişikliğiyle ilgili bir soru gelmiyor. Zaten herhangi bir rahatsızlık yok ama 

Cumhurbaşkanı’nın bilgi verme ihtiyacı hissetmesi olumlu karşılanıyor. 

Erdoğan’ın, ”İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız” sözünü ise 

milletvekilleri birkaç bakanın değişeceği yönünde yorumluyorlar. Erdoğan, Kabine 

Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da, ”Bundan sonra da elbette 

gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz” demişti. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Bu aşamada kaç bakan değişecek, kimler gidecek, kimler gelecek gibi konulara 

girmek istemiyorum. Bazı beklentiler var ama daha ilerisi spekülasyon olur. 

Ama Erdoğan’ın konuşması, Kabine değişikliğinin devam edeceği mesajı olarak 

değerlendiriliyor. 

ABDULHAMİT GÜL’ÜN VEDASI 

Adalet Bakanlığı’ndaki değişime gelince. 

İnsanların kalitesi bir makama gelirken değil giderken belli olur. Abdulhamit Gül asil 

bir insandır. Bunu bakanlıktan ayrılırken de bir kez daha gösterdi. Arkasında temiz bir 

isim bıraktı. Ayrıca bir süredir yaşadığı görüş ayrılığına rağmen, bir sorun 

oluşturmadan ayrılmayı bildi. Ama Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

açıklamasından da anlaşılacağı gibi, AK Parti siyasetinde değerlendirilmeye devam 

edecek. Abdulhamit Gül, genç yaşına rağmen Türk siyasetinin geleceğinde var 

olabilecek bir siyasi mirasa sahip oldu. 

BEKİR BOZDAĞ NEDEN SEÇİLDİ 

Adalet Bakanlığı için Bekir Bozdağ’ın tercih edilmesini ise sadece iki örnekle 

paylaşmak isterim: 

1) FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde... FETÖ’nün tüm operasyonlarını polis ve 

yargı üzerinden yaptığı bir devirde... 17-25 Aralık operasyonlarının hemen ardından 

Adalet Bakanlığı’na geldi. İllere giderek, yargı mensupları ile toplantılar yaparak 

FETÖ karşıtı yargı mensuplarını birleştirmeyi başardı. Milliyetçisi, muhafazakârı; 

sosyal demokratı, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü demeden FETÖ karşıtı yargı 

mensuplarını bir araya getirdi. HYSK seçimlerinde FETÖ’nün yenilmesini sağladı. 

2) 15 Temmuz gecesi Meclis bombalanırken, kürsüden, “Bomba da atsanız 

buradayız. Ne yaparsanız yapın, buradayız” diyerek darbecilere karşı meydan 

okudu. 

Zaten Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu açıklanınca FETÖ’cü hesapların 

harekete geçmesinin nedeni o. 

FETÖ’cüler Bekir Bozdağ’dan rahatsız olmasın da kimler olsun... 

DESTEKLER DEVAM EDECEK 

Cumhurbaşkanı ile kahvaltıda milletvekilleri, elektrik ve doğalgaz faturaları ile gübre 

fiyatlarını gündeme getiriyorlar. 

Cumhurbaşkanı, “Destekleri arttırıyoruz” diyor. Kabine Toplantısı’ndan sonra 

yaptığı açıklamayı hatırlatıyoruz. Erdoğan, “2022 yılında 25.8 milyar olarak 

planladığımız tarımsal destekleme bütçesini 3.2 milyarlık ilave ile 29 milyar 

liraya çıkardığımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Özellikle hububat 



03.02.2022 

32 

 

üreticilerimizin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında arttırdık” 

demişti. 

YENİ DESTEK PAKETLERİ 

AK Parti milletvekillerinin de dile getirdiği gibi gübre fiyatlarındaki artış, çiftçinin belini 

büktü. Eğer bu yıl yeterince gübre atılamazsa bu üretime olumsuz yansıyacak. 

Seçimleri en çok elektrik ve doğalgaz faturaları, marketlerdeki etiketler ile bir de tarım 

ürünleri ve gıdadaki artışlar etkiliyor. Domates, biber, soğan, un ve ekmek fiyatları en 

stratejik ürünler haline geldi. Ana muhalefet partisinden dahi daha etkililer. 

Erdoğan bunun farkında. Elektrik fiyatlarıyla ilgili müdahalesinde olduğu gibi 

önümüzdeki günlerde dar gelirlileri ve esnafı rahatlatacak yeni destek paketleri 

devreye girecek. Ama mevsimini kaçırmamak adına gübreye öncelik verilmeli. 

TRABZON’UN YAYLA EVLERİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Giresun ve Trabzon’daydı. Karadenizliler bir 

kez daha hemşerilerini bağırlarına bastılar. Erdoğan, bölgede gördüğü ilgiden 

memnun olmuş. 

Milletvekilleri ile toplantıda yaylalara yapılan evler gündeme gelmiş. Erdoğan bu 

konuda hassas. Uzungöl’deki yapılaşmaya karşı çıkmıştı. Karadeniz’in dünyaca ünlü 

yaylalarının da beton yığınına dönüştürülmesini istemiyor. 

Yaylalardaki yapılaşma gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı, “Yaylada 4 katlı ev olur 

mu?” diye tepki gösteriyor. Buna izin verilmeyeceğini söylüyor. Bu aşamada AK Parti 

Trabzon Milletvekili Salih Cora söz alıyor. “Yaylada 4 katlı ev olmaz. Ama yaylaya 

çıkanların hayvanlarını koyabilecekleri, bölgenin geleneksel mimarisine uygun 

olarak ahşap ya da taş  yapı olacak belirli metrekareyi geçmeyecek. İmar barışı 

geçmişe yönelik düzenleme yaptı geleceğe yönelik düzenleme yapmadı. Bu 

sefer imar barışı imar yarışına döndü. Yaylaları korumak için geleceğe dair 

düzenleyici işlem zaruri. Ben bu konuda kanun teklifi verdim” diyor. Erdoğan bu 

öneriyi dikkate alıyor, “Üzerinde çalışılsın” diye talimat veriyor. 

ERDOĞAN’A DESTEK 

Yeşil sahalarda fırtına gibi eserdi Alpay. Şimdi siyasette aynı performansı gösteriyor. 

Toplantıda Alpay da söz alıyor. Lidere sadakat anlamında bir konuşma yapıyor. 

“Biz size Hazret-i Musa’nın kavminin Musa’ya dediğini demeyeceğiz. O kavim 

düşmanla karşılaşınca Hazret-i Musa’ya git Rabbin ile sen savaş, biz yokuz 

demişlerdi. Biz size önderimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın sahabesinin 

Hudeybiye günü söylediğini söyleyeceğiz. Siz bu mücadeleyi verdikçe, biz de 

sizinle birlikte bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diyor. 
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Esfender KORKMAZ 

İktidarın başarı hikâyesi hiç olmadı 
3 Şubat 2022 Perşembe 

Ekonomik ve sosyal dengeler tamamıyla bozuldu. İşsizlik, enflasyon, dış açıklar, 

yoksulluk ve daha önemlisi toplumda oluşan huzursuzluk, yapılan yanlışların bir 

sonucu olamaz. Zira sadece siyasi iktidarın yanlışlarına kalsaydı, piyasa güçleri, 

üretici ve tüketici dinamizmi, kısmen bozulmayı engellerdi. Buhranın nedeni siyasi 

iktidarın bilerek popülizmi ve özel hesapları önde tutmasıdır. 

Siyasi iktidar IMF'nin üç yıllık güçlü ekonomiye geçiş programı dışında, Türkiye 

şartlarına, iktisadi konjonktüre, küresel şartlara uygun bir politika oluşturmadı. Her 

şeye yalnızca özel hesaplar ve popülizm penceresinden baktı. Yani buhranı adeta 

zorla yarattı. 

Hükümet geçen sene TL krizinin buhrana dönüşmesini de adeta zorlayarak yaptı. 

Çok basit, Hükümet geçen sene Ekim'den başlayarak dolar 18 liraya çıkıncaya kadar, 

Merkez Bankası kadrolarını değiştirdi. MB, enflasyonun artmasına rağmen her ay 

gösterge faizini indirdi. Ekonomi yönetimi, faiz ve kur konusunda her gün farklı 

konuştu. Dolar 18 liraya geldikten sonra, ağır toplumsal maliyetlerle önlem almaya 

çalıştı. Şimdi de MB Başkanı MB, gösterge faizini önemsizleştirdik diyor. 

İktisat Fakültesi'nin duayen hocalarından Ali Özgüven, mantıksız ve yersiz bulduğu 

bir olaya cevap vermez ve ''Aman Allah'ım'' derdi. Şimdi MB Başkanı'na çok 

defa ''Aman Allah'ım''... 

Türkiye'nin, iktidarın ilk yıllarında büyümesi, yüksek oranda sıcak para girişi, 

bankaların ve kamu-özel birçok şirketin yabancıya satılması ve özelleştirme yoluyla 

gelen dövizin, ekonomiyi canlandırması yoluyla oldu. Ama aynı zamanda cari açık 

arttı. Bu açığın bir kısmı doğrudan yabancı yatırım sermayesi bir kısmı da dış borçla 

kapatıldı.   

O kadar ki Türkiye 19 yılda, ülkenin bir yıllık GSYH toplamına yakın 650 milyar dolar 

cari açık verdi. Cari açık dış borca dönüştüğü için bugün anlaşılmaz ve fakat kaynak 

çıkışı ve tasarruf kaybı olduğu için, potansiyel büyümeyi olumsuz etkiler. Türkiye'de 

olan da budur. Yani siyasi iktidar Türkiye'nin en az 20 yıllık geleceğini hovardaca 

kullandı. 
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Merkez Bankası 2006 yılına kadar örtük, 2006 yılından sonra açık enflasyon 

hedeflemesi kulandı. Enflasyon hedeflemesinde, hedefi tutturmak için diğer politika 

araçlarında sapma olursa, bu hoş görülebilir. Bunun için uluslararası piyasalar 

enflasyon hedeflemesine Merkez Bankası'nın namusu olarak bakar. MB bu hedefi hiç 

tutturamadı. Ekonomide aşırı kırılganlığın bir nedeni de, MB'nin enflasyon 

hedeflemesindeki başarısızlığı oldu.  

MB başkanlarının liyakatine ve iyi niyetine rağmen, enflasyon hedefi tutmadı. Çünkü; 

Kontrolsüz kambiyo sistemi ve sıcak para yoluyla giren yabancı sermaye, TL gibi 

işlem gördü. MB'nin, para politikası işlevsiz kaldı. MB TL'ye hâkim olamadı. 

Dalgalı kur politikası da, ani giriş ve çıkışlara neden oldu. TL'nin aşırı değer 

kazandığı ilk dönemlerde hükümetin tercihi farklı olduğu için ve aşırı değer kaybettiği 

son dönemlerde rezerv yetersizliği nedeni ile MB, kur istikrarı için gerekli miktarda 

döviz alıp, satamadı. 

İktidar IMF'ye hayır diyor, ama IMF'nin getirdiği kur politikasına sahip çıkıyor. 

Siyasi iktidarın bütçede tek hedefi bütçe denkliği oldu. Mehmet Şimşek bu nedenle 

övgü aldı. 

Oysa ki iktisadi gerçekler çok daha farklıdır. Bütçe denk olacak diye, kamu 

yatırımlarını kesmek, ekonomide açık bütçeden daha bozucu etki yapar. İktidar, 

kamu yatırımlarını, devlet tekellerini özelleştirdi. Geliri ile bütçe denk oldu. Ama öte 

yandan bütçe kaynakları etkin kullanılmadı. Popülist amaçlı kullanıldı. Kamu 

imkânları seçimlerde kullandı. Bu kaynaklarla yatırım yapılmış olsaydı, açık da 

verilseydi bugünkü kadar sorun olmazdı, tersine bugün Kamu-Özel İşbirliği yatırımları 

yoluyla halkın geleceği ipotek altına alınmamış olurdu. 

Söylemek istediğim, siyasi iktidarın hiçbir dönemde ekonomi derdi olmadı. 

Ekonomide başarılı olamadı. Büyüme ve canlanmayı, sıcak para dış borç  

yatırımların yabancıya satışı yoluyla gelen sermaye bir süre kurtardı. 
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İbrahim Kahveci 

Para yerine kredi verin (Leasing 

Sistemi) 

BDDK (günlük) verilerine göre; bankaların vermiş olduğu toplam TL kredileri 2 trilyon 

875 milyar liraya ulaştı. Buna 2 trilyon 097 milyar lira karşılığında verilen döviz 

kredilerini de eklediğimizde, bankacılık sektörünün toplam kredi büyüklüğü 4 trilyon 

972 milyar liraya ulaşmaktadır. 

Yeni Ekonomi Modeli-YEM; üretim-yatırım-istihdam ve ihracata dayalı olacaktı. Lakin 

dün açıklanan ocak ayı dış ticaret verisi gösterdi ki, ithalat resmen patladı. 

Hatta bu modelin ilk günlerinde kur artışına ses çıkarılmazken, “rekabetçi kur 

işimize geliyor” diyorlardı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bile bir ara; 

“kur artacak ve böylece ithalat düşüp ihracat yükselecek; bu sayede de cari işlemler 

fazlası verip kurlar dengeye geldiğinde enflasyon da düşecek” diyordu. 

Ama olmadı... 

*** 

Şu anda ne cari işleme, ne de üretim için rekabetçi kura bakan yok. Varsa yoksa 

dövizi frenlemeye çalışıyorlar. 

Hatta bu uğurda ilk başta söyledikleri “Yatırım-İstihdam” seçeneğini bile rafa 

kaldırmış durumdalar. Kredi alan şirketler-kişiler döviz alır korkusu ile bankalar 

kredi limitleri uygun olanlara dahi kredi vermekten imtina ediyorlar. 

Bütün korku paranın dövize gitmesinden... 

Diğer yandan da kredi vermek için çabalıyorlar. Ama bir türlü çıkış yolunu da bulmuş 

değiller. 

*** 
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Oysa bu işin çözümü var... Hem de eskiden kendi tıkadıkları yolu açmaktan başka bir 

şey değil... 

AK Parti yıllar önce (2006’da) leasing sistemini aniden kilitledi. Sonradan düzeltme 

yapılsa da hâlâ arda kalan iki temel sorun devam ediyor. 

Oysa Türkiye’de reel sektör yatırımlarının temel taşı bu sistemdi. Bir şekilde leasing 

sistemi kilitlendiğinde üretim sektörü de güç kaybetmeye başladı. Sanayi 

sektörünün GSYH payının azalması ile leasing sisteminin kilitlenmesi arasında bağı 

görebilirsiniz. 

Nedir bu sistem? 

Yatırım yapacak olan şirkete nakit para vermiyorsunuz, onun yerine makine-

teçhizatı kiralama (leasing) şirketi alıyor ve firma o şirkete her ay kira bedeli 

ödüyor. 

Kısaca nakit kredi yok; onun yerine ihtiyaç duyulan yatırım ekipmanları veriliyor. 

*** 

2006 yılında 50’den fazla leasing firması varken, şimdi bu sayı sadece 22 ‘ye düşmüş 

durumda. 

Sektörün toplam işlem hacmi ise 60 milyar lira seviyelerinde. Bu çok düşük bir rakam. 

Çünkü bankaların taksitli kredileri 700 milyar lirayı geçmiş durumda. Bu kredilerin 

tamamı leasing sisteminde olabilirdi ve olmalıydı. 

Hatta şunu söyleyelim: BES Sistemine yüzde 30 Hazine katkısı yerine asıl üretim-

yatırım demek olan leasing sistemine Hazine desteği verilebilirdi. 

Bir adım daha ileri gidelim mi? Ticari kredilerin kademeli şekilde vergiden düşülmesi 

bile tartışmaya açılabilir. Bunun yerine yatırım-üretim kredilerine faiz desteği 

sağlanabilir. (Şimdilik bu konuyu kapatalım; çünkü bir yazıyı aşacak temel bir 

meselemiz de budur) 

*** 

İyi ama neden bu sektör yeterince çalışmıyor? Neden önünde engeller çıkartılıyor? 

İki temel sorun var: 

1- Leasing şirketleri bankalardan kaynak alıp kredi (makine-teçhizat şeklinde) 

kullandırıyor. Ama bankalardan kaynak aldıklarında o kredi faizinin yüzde 5’i 

kadar BSMV ödüyorlar. 
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Düşünsenize, bir leasing şirketi bankadan yüzde 25 faizle kredi aldığında (100 milyon 

TL diyelim) o kredinin 25 milyon liralık faizine ek olarak yüzde 5 vergi ödüyor. Bu 

nedenle leasing maliyeti daha yüksek çıkıyor. Ama bankalar kendi aralarında para 

alış-verişlerinde hiçbir vergiye tabi değiller. 

Desteklenmesi gereken sektör adeta kilitlenmiş durumda. Bu da ülke sanayisi için 

reel yatırımları kilitlemiş oluyor. 

2- Sektörün ikinci temel sorunu ise yurtdışı kaynak temininde yaşanıyor. Yatırım 

demek makine-teçhizat demek ve genellikle bunlar yurtdışından ithal ediliyor. 

İşte bu ithalat ve yabancı kaynak kullanımında sektöre adeta dur deniliyor. Eğer vade 

4 yılın altında ise bu sefer de kredinin yüzde 3’üne varacak kadar KKDF kesintisi 

yapılıyor. 

Dikkat ederseniz burada faizden değil, toplam krediden kesinti yapılıyor. 

Sadece bankalarla aynı şartlarda işlem yapma fırsatı bile verilse, ülke sanayisine ve 

yatırımlarına ciddi katkı sunulabilecektir. Ama her nedense sektörün önü kesilerek 

adeta sanayi ve üretimin yolu yıllardır kapatılmış durumda... 

*** 

Bugün ülkemizde yatırım ve istihdam en büyük ihtiyaç noktasıdır. Özellikle yatırımın 

finansmanında kaynak çeşitliliği adeta bankalar ile sınırlanmıştır. Alternatif çözüm 

modelleri kapımızda olmasına rağmen bir türlü sonuca gidemiyoruz. 

Reel yatırım modellerinde leasing sistemi bize kapı açabilir. Fikri yatırım sisteminde 

de başka modeller geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle risk sermayesi ortaklıkları 

burada kilit rol oynayabilir. Yeter ki çözüm isteyelim... Yeter ki çözüme odaklanalım. 

Sloganla bu işlerin olmadığını hepimiz gördük; değil mi? 
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03 Şubat 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Bambaşka bir dünya 
 

İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği gün, dünyada artık Amerika Birleşik Devletleri 

döneminin başladığı söylenirdi. 

 

Zira yaşananlar bu durumu doğrular nitelikteydi. 

 

Çünkü iki nükleer bomba ile Japonya yerle bir edilmiş, saldırgan Almanya dörde 

bölünmüştü. 

 

Amerika'nın dediği her şey dünyada uluslararası statükoyu oluşturdu. 

 

ABD ARTIK ETKİLİ DEĞİL 

 

İş burada da bitmedi. Zaten Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin arka 

bahçesi olarak kabul ediliyordu. 

 

Brezilya, Şili, Arjantin gibi ülkelerde Amerika'nın istemediği hiçbir şey olamazdı. 

Arkasından sıra Asya'ya geldi. Kore'ye müdahale ve Vietnam saldırısı... 

 

Ortadoğu'da İran'da Musaddık, Türkiye'de Menderes ve Irak'ta Kasım devrildi. 

Bütün bu olaylar, dünyanın ödünün patladığı Sovyetler Birliği'nin Stalin'ini ve 

sonradan gelenleri kuzuya döndürmüştü. 

 

Zannettiler ki hep bu böyle gidecek. 

 

Şimdi dünya ufkunda Putin'in Rusya'sı, Şi Cinping'in Çin'i ve Tayyip Erdoğan'ın 

Türkiye'si var. 

 

Amerika dilediği her şeyi yapamıyor. 

 

Örneğin, Ukrayna ile ittifakını Rusya'yla bir sıcak savaşa çevirmesi mümkün değil. 

Buna gücü yetmiyor ve müttefikleri de bunu kabul etmiyor. 

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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Amerika'nın Formosa Cumhuriyeti'ni bahane edip Çin'le bir savaşa girmesi de 

imkânsız. 

 

Yanına Japonya'yı alsa bile bunu yapamaz. 

 

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ ARTIYOR 

 

Sonuçta dünya, Amerikan hâkimiyeti olmayan yeni bir siyasal yapılanma içinde. 

 

Bu siyasal yapılanmada Türkiye'nin önemi giderek artıyor. 

 

Çünkü Türkiye, NATO'ya üye ama NATO'nun kuzusu değil. 

 

Buna karşı Putin Rusya'sının en güvendiği ülke. 

 

Bütün bu gerçeklerle yeni dünyanın oluşumunu sabırla izleyelim. 
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Yeni ittifakta HDP yok 

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Teke Tek'te 2 

saat konuştuk. 

Çok açık biçimde “İttifak görüşmelerinde bazılarının iddia ettiği gibi bir protokol 

sorunu yok. Kimin nasıl oturacağı ile ilgili en ufak bir tartışma yok, oturma düzenini 

konuşmak aklımızdan bile geçmedi. Her türlü otururuz. Ben gönüllü olarak en sona 

otururum. Türkiye’de yangın var, bizim nasıl oturacağımızın zerre önemi yok” diyerek 

konuyu kapadı. 

Açık söylemem gerekirse, ben burada bir sorun çıkacaksa bunun Davutoğlu kaynaklı 

olabileceğini düşünmüştüm. 

Böyle bir şey olmadığını gördüm. 

Bir diğer mesele ise genişleme ihtimali ile birlikte Millet İttifakı’nın isim değiştirmesini 

istediği yönündeki iddia idi. 

Bunu reddetmedi. 

“Millet İttifakı isminin bir marka değeri var. Bir karşılığı var ama ittifakın genişlemesi 

halinde bu ittifaka oy vermesini istediğimiz yeni bir seçmen kitlesi var ve bu seçmen 

kitlesine bu ittifakın yeni bir şey olduğunu göstermemiz gerekiyor” dedi. 

“Beş benzemez” yakıştırmasını ise zenginlik olarak değerlendirdi. 

“Herkesi dışlayıp, herkesi hainlikle, davayı satmakla suçlayanların yerine, 

farklılıklarına rağmen birbirleriyle konuşup, ülke çıkarı için ortak hareket edebilenlerin 

olduğunu göstermek önemli” dedi. 

Ancak tüm bunlardan daha önemli olan HDP ile ilgiliydi. 

HDP’yi “ötekileştirmemeye” özen gösterdi. 

“Bugün meydanlarda, mikrofonlara konuşurken HDP’ye ağzına geleni söyleyenler 

TBMM’de HDP’li Meclis Başkanvekilinden söz istiyorlar” dedi. 
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Ama asıl önemli olan cümlesi HDP’nin yeni kurulacak ittifakın çatısı altında 

olmayacağına işaret eden sözleriydi. 

“HDP bu ittifakın parçası olmayacağını zaten kendi açıkladı. Onlar sol partilerle bir 

blok oluşturuyorlar. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarını da çıkaracaklar” dedi. 

Bu aslında HDP içinde bir süredir tartışılan ittifaklara dahil olmama görüşünün 

“parlamenter demokrasiye dönüş” ittifakında da kabul gördüğünü gösteriyor. 

HDP’nin oyuna ancak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde güçlü bir 

biçimde dahil olacağını da. 

Alan Gökçek de satanlar kimler? 

Yıllardan beri dinlediğimiz bir Ankara hikayesidir Melih Gökçek’in yüksek fiyatlı bitki 

alımları. 

İklime uygun olmayan bitkiler, ederinden yüksek fiyatlı bitkiler, 5 cm çap yerine 7 

santim çaplı alınarak parası sokağa atılmış bitkiler gibi türlü iddia vardır Gökçek’le 

ilgili. 

Ancak ben hep bir başka şeyi merak ederdim. 

Bunun öteki tarafında kimin olduğunu? 

Melih Gökçek pahalı bitki almıştır da, bu bitkileri kimden almıştır! 

Ortada bir yolsuzluk var ise bunun iki tarafı olmalıdır. 

Belediye kazıklanmıştır, kazıklatan bellidir de kazıklayan kimdir! 

Bu nedense asla yazılmaz, çizilmez. 

Oysa ben merak ederim hep. 

Bu bitkileri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne satan firma hangisidir? 

Bu firma ya da firmaların ortakları kimlerdir! 

Bu ortaklar hangi siyasetçinin ya da hangi kamu kurumunun ya da hangi yargı 

organının mensuplarının kendileri ya da çocuklarıdır? 

Ankara’da bu bitki işinin taraflarını bilmemiz, öğrenmemiz gerekmez mi! 

Bu isimler merak edilmez mi! 

Doğrusu ben ederim. 
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Hani Allah muhafaza yarın çok önemli makamlarda ya da o makamlara aday olarak 

karşımıza falan çıkarlar diye korkarım. 

Küçümsemek yanlış oldu 

COVID’de sayılar yine uçuşa geçti. 

Dün vaka sayısı 87 bin ama önemli olan o değil. 

Önemli olan test sayısına oranı. 

450 bin testte 80 bin vaka. 

Yani yüzde 20. 

Hayli yüksek bir oran. Bu orana göre aramızda milyonlarca COVID’li dolaşıyor. 

Bakan Koca ise bana göre çok ciddi bir hata yaptı ve ilk kez COVID’i küçümseyen, 

önemsizleştiren bir tavır içine girdi. 

Neredeyse nezle seviyesine indirdi. 

Keşke öyle olsa ama benim hekimlerden edindiğim izlenim çok da bu yönde değil. 

Evet, aşılılarda ve gençlerde genelde hafif seyrediyor ama yaşlılarda ve alt hastalığı 

olanlarda hala öldürücü, hala süründürücü. 

Hastanelerde durum da giderek kötüye gidiyor. 

Pek çok hastanede COVID servisleri doldu, yoğun bakımlardaki yoğunluk da yine 

arttı. 

Yoğun bakım için bekleyen hasta sayısı giderek artıyor. 

Evet, aşılama oranları yüksek olduğu için eskisi kadar sert önlemlere belki gerek yok 

ama COVID’i küçümsemeye de gerek yok. 

Maske ve mesafe hala önemli. 

16 milyar az para mı! 

Dünkü yazımda günlük ucuz tüketim miktarının benim ilk başta önerdiğim günlük 7 

kwh’a çekilmesine “İyi yapıldı” demem bazılarında hükümetin enerji fiyat politikasını 

desteklediğim izlenimi uyandırmış. 

Bir yazarı her gün değil, bir gün okursan böyle salakça bir izlenime ya da yargıya 

kapılabilirsin. 

Ama salak olmakla kalırsın o kadar. 
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Ancak önerdiğim ve kabul gören uygulamayı da küçümsemek de aynı oranda 

salaklık. 

Günlük ucuz tüketim miktarı 5 kwh’dan 7 kwh’ya çıkınca 300 TL üzerinde fatura 

ödeyenler 42 TL daha az ödeyecekler. 

Türkiye’de 37 milyon mesken abonesi var. 7 milyon ticaret, 685 bin de tarımsal 

sulama. 

80 bin de sanayi abonesi var ama onları katmadan hesaplasak bile, yaklaşık 44 

milyon abone. 

Bunların aylık faturalarında ortalama 30 TL indirim olsa her ay vatandaşın cebinden 1 

milyar 320 milyon TL daha az para çıkacak. 

Bunun yıllık toplamı da 16 milyar TL’ye yaklaşacak. 

Bir önerimizle vatandaşın 15-16 milyar TL daha az ödemesine neden oluyorsak, 

elbette mutlu oluruz. 

Ama bu enerji fiyatlarının hala çok yüksek olduğu, yanlış enerji politikalarının 

bedelinin vatandaşa ödetildiği ve bir süre içinde yapılacak zamlarla yine devletin ve 

enerji şirketlerinin elinin cebimize sokulacağı gerçeğini değiştirmiyor. 

Sadece zarardan kârdayız o kadar. 

NE ZAMAN ADAM OLURUZ? 

Akıllı düşmanı tercih ettiğimiz zaman. 

 


