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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
7 Şubat 2022 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

 

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220207-7.htm
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Antalya'da seraları sel ve hortum, 

Mersin'de don vurdu 
Antalya’da seralar sel suları ve hortumdan zarar gördü. Mersin'de ise 

zirai don seralardaki ürünlere zarar verdi. 

 
Antalya’da beş gündür etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava tarım alanlarına da zarar 

verdi. 

Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerinde, yağışların ardından Köprüçay ve 

Manavgat ırmakları ile Karpuzçay Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda sera ve 

narenciye bahçelerini su bastı. 
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Serik ilçesinde taşan dereler çevredeki seraları göle çevirdi. Kadriye ve Eminceler 

Mahalllesinde kurulu 55 dekarlık çilek serası şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile 

sular altında kaldı. Suyun bir miktar çekilmesine rağmen çiçeklerin halen çamur 

altında kaldığı görüldü. 

 
Öte yandan Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinden geçen hortum ise çok sayıda 

seraya zarar verdi. Seraların üzerinden geçen hortum hem naylonları yırttı hem de 

sera demirlerini eğdi. Bükülen demirler yağışla birlikte çöktü. 

Alanya'da da aşırı yağış nedeniyle sera ve tarım arazileri su altında kalırken, 

Konyaaltı ilçesinin Hacısekililer Mahallesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı 

seralarda hasar oluşurken, bazı bahçelerde de meyve ağaçları zarar gördü 

Öte yandan, Mersin'de zirai don seralardaki muz, domates, kabak, biber ve salatalığa 

zarar verdi. 

Yüksek kesimlerinde karın, kıyı kesimlerinde ise yağmurun etkili olduğu Mersin'de 

zirai don yaşandı. 

Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde yoğunlukla sera üretimi yapan çiftçilerin 

daha yeni yeni ürün almaya başladığı kabak, biber, domates, patlıcan, salatalık gibi 

sebzeler, yeşillikler ve muz sıfırın altında 6-7 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı 

nedeniyle zarar gördü. 

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğünden ekipleri seralarda inceleme yaptı. 
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Tarım Kredi danışmanlık hizmeti 

alacak 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Avrupa Birliği'ne 

sunduğu proje kapsamında danışmanlık hizmeti alacak. 

 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), Avrupa Birliği'ne 

sunduğu proje kapsamında teknik eğitim, yaşam becerileri eğitim ve dil eğitim 

modüllerinin geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti alacak. 

Birliğin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları 

ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi" için 

Türkiye'deki Suriyelilere yönelik Mali Yardım Programı kapsamında Uluslararası İmar 

ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Birliğine yapılan proje başvurusu kabul edildi. 

Uygulama aşamasına geçilen proje kapsamında alınan fon, "Teknik Eğitim 

Modüllerinin Geliştirilmesi İçin Danışmanlık Hizmeti", "Yaşam Becerileri Eğitim 

Modüllerinin Geliştirilmesi İçin Danışmanlık Hizmeti" ve "Dil Eğitim Modüllerinin 

Geliştirilmesi İçin Danışmanlık Hizmeti" alımlarına ilişkin sözleşmelerin ödemelerinde 

kullanılacak. 

Hizmet alımları için firmalarda aranacak niteliklere ve detaylı iş tanımına 

www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ adresi üzerinden ulaşılabilecek. 

Başvuruların istenilen belgelerle beraber 14 Şubat tarihinde saat 18.00'e kadar 

yapılması gerekiyor. 

  



07.02.2022 

6 

 

Çiftçi, maliyetin altında taban fiyat 

açıklayan TMO’ya nohut ve 

mercimek vermedi 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO’ya 2021 yılında nohut, 

2020 ve 2021 yıllarında da kırmızı ve yeşil mercimek arzı olmadığını 

açıkladı.  

Önerge sahibi Gürer ise bu ürünlere her yıl taban fiyat açıklayan TMO’ya 

ürün arzı yapılmamış olmasının düşündürücü, bir o kadar da 

araştırılması gereken bir konu olduğunu belirtti.  

 

 

TMO, NE KADAR HUBUBAT VE BAKLAGİL ALDI? 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat ve 

bakliyat üretiminde yaşanan bitkisel üretim açığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 

(TMO) belirlediği taban fiyatlarla satın aldığı ürün miktarının açıklanması için Tarım 

ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. 

Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi: 

https://sonsoz.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/x480.jpg
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“2020 ve 2021 yıllarında kuru fasulye, nohut, mercimek (yeşil) üretim öngörü miktarı 

nedir? Ne kadar üretim sağlanmıştır?Nohut alımı ne kadardır? TMO’nun stoklarında 

ne kadar arpa, buğday, fasulye ve nohut bulunmaktadır? 

2020 ve 2021 yıllarında TMO ne kadar mercimek alımı yapmıştır? 

TMO’nun 2021 yılı toplam buğday, arpa, fasulye, nohut ve mercimek ithalat miktarı 

nedir? Ülkemize maliyeti ne kadar olmuştur?” 

TMO’YA NOHUT VE MERCİMEK ARZI OLMADI  

Bakan Pakdemirli, “ 2021 yılında TMO’ya nohut, 2020 ve 2021 yıllarında da TMO’ya 

kırmızı ve yeşil mercimek arzı olmamıştır” açıklamasında bulundu.  

DÜŞÜNDÜRÜCÜ  

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise hububat ve baklagilde taban 

fiyat açıklayan TMO’ya taban fiyat açıkladığı bazı ürünlerle ilgili arz olmamasının 

 maliyetin altında taban fiyat verilmesinin neden olduğunu söyledi. 

TÜİK’İN BİTKİSEL ÜRETİM VERİLERİ  

TÜİK’in 2021 yıllarına ait verilerinden yararlanarak bir değerlendirme yapan CHP 

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TÜİK geçen yıl yaptığı 1. Bitkisel üretim tahmininde 

nohut üretiminin yüzde 12,7 azalarak 550 bin ton olacağını, kırmızı mercimek 

üretiminin de yüzde 6,6 azalarak 350 bin ton olacağını öngörmüş; aynı yılın ikinci 

bitkisel üretim tahmininde ise nohut üretiminin yüzde 24,6 azalarak 475 bin tona, 

kırmızı mercimek üretiminin yüzde 30 azalarak 230 bin tona gerileceği tahmin 

edilmiştir” hatırlatmasında bulundu. 

TMO’NUN BELİRLEDİĞİ TABAN FİYATLAR  

TMO’nun kırmızı mercimek için ton başına 5 bin lira, yeşil mercimek için 4 bin 150 lira 

ve 1. Sınıf nohut için 4 bin 50 lira taban fiyat verdiğini hatırlatan CHP Milletvekili  

Ömer Fethi Gürer, “ TBMM’de Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli “ Bakın,nohutta 

maliyet 5.19 satış 6,Mercimeğin maliyeti 6.23 satış 7.80 ,Ayçicek maliyeti 3 lira satış 

5 lira açıklaması yapmıştı.Bakan verdiği  maliyet rakamları Bakanlığın açıkladığı 

taban fiyatın üzerinde idi.Çiftçimize taban fiyat maliyetin altında verildiğini bakan 

Meclis kürsünde verdiği rakamlarla açığa çıktı.Bu nedenle çiftçi  ürününü serbest 

piyasa da değerlendirdi.Ancak TMO açıkladığı taban fiyat tüccarın çiftçi ürününü 

daha baskılıyarak fiyat oluşturmasına neden oldu” dedi. 

ÇELİŞKİLİ RAKAMLAR 

TÜİK’in öngördüğü bitkisel üretim rakamları, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine 

dayandığı belirten  CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “TÜİK’in aynı yıl için öngördüğü 2 

ayrı bitkisel üretim tahmininde önemli ve ciddi  fark var. Tarım ve Orman Bakanlığı 
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belirlediği taban fiyatta maliyetinin  altında. Böyle kara düzen bir sistemde 

çiftçi alınterinin karşılığını ne yazık ki alamıyor” diye konuştu  

TABAN FİYATLA BORSA FİYATLARI ARASINDA 2-3 KAT FARK VAR 

Nohut ve mercimekte 2 Şubat 2022 tarihli borsa fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede 

bulunan Gürer, “ Farklı borsalarda fiyatlar değişse de  nohutun tonu 12 bin 500 lira, 

kırmızı natural mercimek 14 bin 500 lira, kırmızı iç mercimek 19 bin 750 lira ve 

yeşil merciğin ton fiyatı 18 bin lira işlem görüyor.Bu fiyatlar akaryakıt zammı dikkate 

alındığında sevk yerine  ulaştığında birde nakliye fiyatı binecek. Ambalaj fiyatları 

artmış ve sair giderlerle rafa yolculuk ürün için artarak devam edecek.TMO’nun 

 nohut ve mercimek için geçtiğimiz dönem ürün için açıkladığı taban fiyatla bugün 

borsalardaki satış fiyatları  ile dahi arasında 2-3 kat fark var.Tüketiciye de  ulaşıncaya 

kadar her aşamada artan giderler ve kar marjı ile tüketici pahalı ürünle 

karşılaşmaktadır.”diye konuştu. 

İTHAL MERCİMEK ve NOHUTTA PAHALI 

 CHP Niğde Milletvekili. Ömer Fethi Gürer ithal ürününde fiyat artışını 

durduramadığını belirti.Kendi kendimize yeter duruma ermeliyiz diyen Gürer”üretildiği 

yer,ürün içeriği, elektrik,akaryakıt ve ambalaj başta olmak üzere artan giderler ile 

 Market rafına ulaşan ürünlerde   farklı fiyatlar ile tüketiciye  satılmaktadır. İthal ürün 

fiyatları da yüksek olması piyasa da fiyat artışını tetiklemektedir.Anavatanı  anadolu 

olan mercimek tohumunu Kanada’ya  verdik.En çok mercimek ithal ettiğimiz ülke 

 Kanada oldu.Kanada  kırmızı mercimeğin bir kilosu en düşük fiyat 19 lira,Yeşil 

mercimek 24 lira satılırken  menşei ne göre mercimek fiyatı farklı marketlerde kilosu 

 33 liraya kadar  rafta fiyatı çıkmaktadır. 

Vatandaş en düşük fiyat nerede diye market market gezmek zorunda kalmaktadır. 

Meksika nohutu 25 liradan kilosu satılırken  menşei ne göre nohut fiyatı da rafta 

kilosu 20 lira ile 30 lira arasında değişmektedir .Fakir fukara mercimek çorbası ağız 

tadı ile içemez olmuştur.Kışın dar gelirlinin evinde  pişen nohutta gıda arasına 

girmiştir.İki yıl önce stoklarda kalan ve 4 liraya kilosu alıcı bulamayan  nohutun 

bugünkü fiyatı ile  yanına dahi  varılmıyor” diye konuştu. 

TMO, YERLİ ÇİFTÇİYİ DÜŞÜNMÜYOR  

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “ Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçiyi mutlu edecek ve 

kamuya ürün verecek taban fiyatlar açıklamadığı için çiftçi ürününü TMO 

vermiyor.Piyasa dengeleme görevi olan TMO da çözümü ithal üründe arıyor.İthal 

ürün yurt içi fiyattan daha pahalı olunca  çiftçiden tüccara geçen ürün fiyatları 

katlıyor.Bu düzende olan üretici ile tüketiciye oluyor.AKP iktidarı ithalatçı tarım 

politikası yerli üreticiyi de ürünü de vuruyor.Kuraklık öngörüsü Dâhi yapamayan, 

verileri altı ayda değişen,yeterli taban fiyat yerine maliyet altında taban fiyatla alıma 

giren Bakanlık sorunları çözen değil ağırlaştıran yaklaşımını sürdürüyor” dedi. 
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Köyde yaşayan nüfus oranı yüzde 

6,8’e kadar geriledi! Köyler göçüyor 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinden derlenen bilgilere göre, toplam 

nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020’de 

yüzde 93 iken 2021’de yüzde 93,2’ye çıktı. 

 

Türkiye’de nüfusun yüzde 93,2’si il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, belde ve 

köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 6,8 olarak belirlendi. AA muhabirinin, Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine 

Göre Nüfus verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin nüfusu 2021’de bir önceki 

yıla kıyasla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiyi bulurken, il 

ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 78 milyon 908 bin 631 oldu. 

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020’de yüzde 93 

iken 2021’de yüzde 93,2’ye çıktı. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde 

yaşayanların oranı ise yüzde 7’den yüzde 6,8’e düştü. Geçen yıl belde veya köylerde 

yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 azalışla 5 milyon 771 bin 

642 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2020 itibarıyla 5 milyon 878 bin 321 

düzeyindeydi. 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/tuik
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/02/06/koyde-yasayan-nufus-orani-yuzde-68e-kadar-geriledi-koyler-gocuyor-1644172567.jpg
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İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 840 bin 

900 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,7’sini barındıran İstanbul olurken, en 

az olduğu şehir ise 39 bin 130 ile Ardahan olarak belirlendi. Köy ve beldelerde 

yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 290 bin 344 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük 

olduğu şehir 28 bin 499 kişi ile Tunceli oldu. 

 

https://www.milligazete.com.tr/sites/71/uploads/2022/02/06/koyler-gocuyor-2.jpg?
https://www.milligazete.com.tr/sites/71/uploads/2022/02/06/koyler-gocuyor-4.jpg?
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70 KÖYDE 10 VEYA DAHA AZ KİŞİ YAŞIYOR 

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak 

belirlenirken, 1.000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 574 olarak kayıtlara 

geçti. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Dirsekli köyü, 6 bin 90 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin 

en kalabalık köyü olarak dikkati çekti. Burayı, Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki 

Bostanbükü köyü 6 bin 40 kişi, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki Altınsu köyü 4 bin 

984 kişi, Uşak’ın Merkez ilçesindeki Mende köyü 4 bin 580 kişi ve Ağrı’nın Patnos 

ilçesindeki Doğansu köyü 4 bin 492 kişiyle takip etti. 

KÖYDE TEK BAŞINA 

Geçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köy, 1 kişi ile Bitlis’in Merkez 

ilçesindeki Kayalıbağ oldu. Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Başak köyü 2, Bingöl’ün 

Yedisu ilçesindeki Akımlı, Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki Elmaçukuru ve Siirt’in 

Kurtalan ilçesindeki Çattepe köyleri 3’er kişiyle en az nüfusa sahip köyler olarak 

sıralandı. 
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İhtiyaç kredisi faizi 3 yılın 

zirvesinden inmiyor 
İhtiyaç kredisi faizi 28 Ocak haftasında yüzde 31,5 seviyesine 

yükselirken tek haftalık düşüş molasının ardından yönünü yeniden 

yukarıya çevirdi. Faiz yüksek seviyesini korusa da 1 haftada ihtiyaç 

kredisi 1.7 milyar liralık artış gösterdi. 

 
Şebnem TURHAN 

Bankalar ihtiyaç kredisi faizinde 2021 yılında kasım ayı sonuna kadar ortalama yüzde 

22-23 seviyelerinde faiz uygularken aralık ayıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizlerinde artış 

hızlanmış ve yeni yılın haftalarında yüzde 32,20 ile üç yılın zirvesine yükselmişti. 11 

Ocak 2019 haftasında ihtiyaç kredisi faizi yüzde 32,75 seviyesindeydi. Bu yıl 14 Ocak 

haftasının ardından düşüş gösteren ihtiyaç kredisi faizi yeniden yönünü yukarıya 

döndü. Merkez Bankası verilerine göre bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları yıllık 

faiz oranı yüzde 31,50 seviyesine çıktı. Geçen yılın son ayında bankaların bilanço 

iyileştirme operasyonlarının atlatılmasından sonra kredi faizleri düşüş eğilimine 

girmişti. 

Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredi faizi 28 Ocak haftasında 8 puan 

yükselişle yüzde 31,5 seviyesine geldi. Bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları 

aylık faiz oranları yüzde 1,55 ile yüzde 3,19 arasında değişiyor. Bu yüksek seviyelere 

rağmen ihtiyaç kredisi bakiyesinde de artış yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre 28 Ocak haftasında bireylerin ihtiyaç 

kredisi bakiyesi 463 milyar 199 milyon lira oldu. 21 Ocak haftasında 461 milyar 498 

milyon lira seviyesindeydi. 1 haftada 1.7 milyar liralık artış yaşandı. 
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Yerli mevduat bankaları liderlikte 

 

Bankaların ihtiyaç kredisi büyüklüğü toplamda geçen yılın ilk ayına göre yüzde 19,43 

artarken artış yabancı ve yerli özel bankalar öncülüğünde gerçekleşti. Kamu mevduat 

bankalarında ihtiyaç kredisi 28 Ocak itibariyle 139.5 milyar liraya gerilerken geçen 

yılın ocak sonuna göre düşüş yüzde 6,66 seviyesinde oldu. Yabancı mevduat 

bankalarında geçen yılın ocak sonuna göre ihtiyaç kredisi artışı yüzde 34,31 oldu ve 

bakiye 129.9 milyar liraya yükseldi. Yerli özel mevduat bankalarında ise geçen yılın 

ocak sonuna göre yüzde 36,67 artış yaşanırken kredi miktarı da 183.9 milyar liraya 

çıktı. Böylece mevduat bankalarında en yüksek ihtiyaç kredisi bakiyesi yüzde 39,7 ile 

yerli mevduat bankalarında olurken kamu mevduat bankalarının payı yüzde 30,1, 

yabancı mevduat bankalarının payı da yüzde 28 oldu. 

Merkez Bankası verilerine göre konut kredi faizleri ise 28 Ocak haftasında 24 baz 

puan azalarak yüzde 17,94'e geriledi. Konut kredisi kullanımında da yükseliş 

gözleniyor. 

Taşıt kredisi temmuzdan bu yana geriliyor 

BDDK verilerine göre 28 Ocak haftasında konut kredisi bakiyesi 300 milyar 651 

milyon liraya yükseldi. Taşıt kredisi faizleri de TCMB verilerine göre 28 Ocak 

haftasında 116 baz puan azaldı ve yüzde 27'ye indi. Ancak faizdeki gerileme taşıt 

kredisi bakiyesine yansımadı. Bankaların taşıt kredisi bakiyesi 28 Ocak haftasında 12 

milyar 712 milyon liraya geriledi. Temmuz ayından bu yana taşıt kredisi bakiyesinde 

kesintisiz düşüş yaşanıyor. BDDK geçen yıl temmuzda taşıt kredi vadelerine ve 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/06/grf-WDHW.jpg
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kullanılabilecek kredi oranlarına yönelik sınırlamalar getirmişti bu düzenlemenin 

ardından da kredi kullanımı düşüşe geçti. Bu duruma yönelik ise değişimin sinyalini 

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben verdi. Akben, otomobil kredilerinde tutarın 

artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin 

yapılacağını söyledi. 

Ticari kredi faizi 118 baz puan geriledi 

Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 28 

Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 baz puan artışla yüzde 17,55’e çıkarken 

dolar mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 0,68 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan 

artışla yüzde 0,27 oldu. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki 

haftaya göre 118 baz puan azalışla yüzde 22,66’ya indi. Dolar bazlı ticari kredilerin 

faiz oranı aynı haftada 10 baz puan artışla yüzde 4,58 olurken Euro bazlı ticari 

kredilerin faiz oranı 37 baz puan azalışla yüzde 3,38’e geriledi. Ticari kredilere 

uygulanan mevduat spreadi TL için yüzde 5,11, dolar ve Euro için sırasıyla yüzde 

3,90 ve yüzde 3,11 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro 

kredilere uygulanan spreadin yukarısında seyretmeye devam ediyor. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hapis 

hayatından da kurtulacağız inşallah 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta durumunu 

merak eden gençlere sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 

 
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Parkı'nda 

düzenlenen etkinlikte gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunu sorması 

ve görüşmek istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonu açmasıyla beraber salondaki gençler, hep bir 

ağızdan "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiler. 

Erdoğan, gençleri selamlayarak COVID-19 süreciyle ilgili şu bilgileri verdi; 

"Sevgili genç kardeşlerim, şu anda malum bu vaka nedeniyle alışmadığımız bir 

sürecin içindeyiz. Bu da bir istirahat. Ben bu istirahatlere falan alışık değilim. Şimdi 

böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da 

kurtulacağız inşallah. Şu anda doktorlarımız, fazla uzun sürmez diyorlar çünkü bu 

Omicron uzun sürmüyor diyorlar. Şu anda evde istirahatteyim, çalışıyoruz ve sizlerle 

en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını buldum." 

"Kahramanmaraş bizim canımız, ciğerimiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Kahramanmaraş, Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda 

gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok, yola devam diyoruz. 

Türkiye genelinde tüm gençliğe, tüm gençlere örnek olacak çalışmaları 

Kahramanmaraş gençliğinin, gerek teşkilat nezdinde gerek üniversitelerde gerek orta 
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öğretimde ortaya koymak suretiyle örnek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica 

ediyorum. Şu anda lise son sınıflar dahi oy kullanacaklar. Bunun çalışmalarını 

şimdiden yürütmek suretiyle inşallah 2023'e bu hazırlığı yaparsak Kahramanmaraş o 

beklenen patlamayı da gerçekleştirir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerek 

kızlarımıza gerek erkeklerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 

Ana kadememize de selamlarımı gönderiyorum." 

Mahir Ünal ise Erdoğan'a dua ettiklerini belirterek "Biz sizlere dua ediyoruz, bütün 

ümmet size dua ediyor. Biz biliyoruz ki en kısa sürede inşallah sağlığınıza 

kavuşacaksınız. Çalışmalarınıza devam ettiğinizi ve evden sürdürdüğünüzü biliyoruz, 

dualarımız sizlerle. Ellerinizden öpüyoruz, sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı. 
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Ali Babacan: Çiftçimizin gübre 

maliyetinin yarısını karşılayacağız 
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 

"Çiftçimizin gübre maliyetinin yarısını biz karşılayacağız, taahhüdünü 

verdik." dedi. 

 
Babacan, partisinin Yüreğir ilçesi 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmda, 

Çukurova'nın tarımsal kalkınmayla ayakta kalacağını söyledi. 

Çiftçiye gereken tüm desteğin verileceğiniz belirten Babacan, "Çiftçimize desteği 

arttıracağız. Destek miktarlarını ekim dikim döneminde açıklayacağız, destek 

ödemelerini de aynı yıl içinde yapacağız. Çiftçimizin kredi borçlarını, 2 yıl ödemesiz 

olmak üzere sıfır faizle taksitlendireceğiz. Ziraat Bankasını yeniden çiftçinin bankası 

yapacağız. Çiftçimizin gübre maliyetinin tam yarısını biz karşılayacağız. Taahhüdünü 

verdik. Gübre 100 liraysa 50’sini biz karşılayacağız." diye konuştu. 

Babacan, Avrupa ile siyasi diyalogları arttıracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: 

"İlk olarak, Avrupa ile bozulan siyasi diyaloğumuzu mutlaka yeniden tesis edeceğiz. 

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilerek güncellenmesini 

sağlayacağız. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize uygulamasının kalkması için 

gayret göstereceğiz. Avrupa ülkelerinden ülkemize akacak doğrudan yatırımların 

artmasını sağlayacağız. DEVA Partisinin rotası, Avrupa Birliği'ne tam üyelik 

kriterleridir. Bu istikametle beraber, ülkemiz hem demokraside hem hukukta hem de 

ekonomide süper lige yükselecek." 
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AB doğalgaz için Bakü’ye başvurdu 

Rusya’nın, AB ile yaşadığı her gerginlikte doğalgazı stratejik baskı 

unsuru olarak kullanmayı gelenek haline getirmesi birliği alternatiflere 

yöneltiyor. Kaynak çeşitliliğini büyütme çabalarını arttıran Brüksel’in 

tedarik için yeni hedefi Azerbaycan. 

 
DOĞALGAZ rezervlerinde normalden hızlı düşüş yaşayan Avrupa Birliği 

(AB), Azerbaycan’ı acil durum planlamasında önemli unsurlardan biri olarak görüyor. 

AB’nin hedefi, Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) 

aracılığıyla Avrupa’ya gönderilen doğalgazın mümkün olduğu kadar artırılması. 

AZERBAYCAN’DA TOPLANTI 

Ukrayna krizinde diplomasinin başarısız olması ihtimalini dikkate alan ve Rusya’nın 

doğalgaz akışını daha da kısmasından endişe eden AB, dayanıklılığını artırmak için 

aralarında ABD, Katar ve Azerbaycan’ın olduğu ortaklarla daha yakın çalışmayı 

planlıyor. Bu konuda Avrupalı müttefiklerine tam destek veren ABD ve doğalgaz 

akışının aksaması halinde LNG tedarikini artırma konusunda AB’yle çalışmaya hazır 

olduğu mesajı veren Katar’ın yanı sıra Azerbaycan da işbirliğine hazır. Konu geçen 

cuma günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sekizincisi düzenlenen, bakanlar 

düzeyindeki Güney Gaz Koridoru (SGC) toplantısı bağlamında da gündeme geldi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le de bir araya gelen AB Komisyonu’nun 

Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, hedeflerinin Azerbaycan’dan Avrupa’ya 

yönelik doğalgaz ihracatının artırılması olduğunu söyledi. Bu çerçevede Trans 

Adriyatik Boru Hattı’ndan (TAP) yıllık 10 milyar metreküp (bcm) doğalgaz geçişi 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/dogalgaz
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ab
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/azerbaycan
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/rusya
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hedefleniyor. Azerbaycan, geçen yıl 8.5 milyar metreküpü Türkiye’ye; gerisi İtalya, 

Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan’a olmak üzere toplam 19 bcm doğalgaz ihraç 

etti. TAP aracılığıyla taşınan doğalgaz oranı ise 6.8 milyar metreküpü İtalya 

üzerinden olmak üzere toplamda 8.1 bcm oldu. TAP yetkilileri yıllık kapasitesinin 20 

bcm seviyesine yükseltilebileceği görüşünde. Kapasite artırımı olması halinde Azeri 

doğalgazından yararlanan ülke sayısının da artırılması planlanıyor. 

AKIŞ ARTACAK 

Simson, “Bu proje, yaşanan eksikler ve enerji piyasasındaki yükselen fiyatlar 

bağlamında önemli” dedi. Aliyev de Avrupa enerji pazarlarının 2022’de SGC 

aracılığıyla daha fazla Azeri gazının aktığını göreceğini ifade etti. Simson ile 

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un toplantı sonrası yayımladıkları ortak 

bildiride AB ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji ortaklığı bir kez daha teyit edildi. 

Acil durumlarda Azerbaycan doğalgazı önemli olsa da hacim açısından Rus 

doğalgazıyla kıyaslanabilecek düzeyde değil. Rusya, Avrupa doğalgaz ihtiyacının 

yüzde 40’ından fazlasını karşılıyor. Resmi verilere göre Azerbaycan’ın doğalgaz 

rezervleri 2.6 trilyon bcm düzeyinde. 

REZERVLERDE HIZLI DÜŞÜŞ 

Avrupa Birliği ülkelerinin doğalgaz alanında yaşadığı rezerv sorunu rakamlara da net 

şekilde yansıyor. Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre Ocak 2021’de yüzde 52 

seviyesinde olan doğalgaz rezervleri geçen ay yüzde 37.5’e geriledi. Bu ayın başında 

ise yüzde 37’nin altına düşüldü. Bu doğal bir süreç ancak asıl dikkat çeken bu 

düşüşün hızı. Rezervlerde yüzde 50’nin altına düşülmesi ilk kez bu kadar erken 

oluyor. 

ARAYIŞ DEVAM EDİYOR 

Rus doğalgazındaki azalma karşısında zorda kalan AB’ye yardımcı olmak için LNG 

rezervlerini seferber eden ABD, başka ülkelerin de destek olmasını sağlama amaçlı 

çabalarını sürdürüyor. LNG’sinin yüzde 70’ini Avrupa’ya yönlendiren ABD, Katar’ın 

ardından Uzakdoğu ülkelerini de devreye sokma çabasında. 
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Enflasyonla mücadeleye başlanırsa 

yandık! 

 
Alaattin AKTAŞ  

07 Şubat 2022 Pazartesi 

 

✔ Geçen yılın ilk sekiz ayı... Faiz sabit; enflasyon ve dolar faizle kol kola 

girmiş gidiyor. Kötünün iyisi bir dönem. 

✔ Eylülde bir kıvılcım, faiz indirimi başlıyor... Bu indirimle birlikte döviz ve 

enflasyonun yolu ayrılıyor; sarı bölgeye, yani tehlike bölgesine giriliyor. 

Hükümet enflasyonla mücadele etmeye yeniden başlarsa durum daha da kritik hale 

gelebilir ve bugünleri arayabiliriz. Çünkü şimdiye kadar başımıza ne gelmişse, 

enflasyonla mücadele adımları yüzünden geldi. Kendi haline bıraksak, enflasyon 

belki de gerileyecek. Enflasyonla mücadelede temel “silahımız” faizi düşürmek ya, 

şimdi düşünün, önümüzdeki aylarda enflasyonu aşağı çekmek adına yeni faiz 

indirimleri gündeme gelirse halimiz ne olur? Şimdiye kadar bu adım yüzünden 

yaşadıklarımızın daha şiddetlilerini yaşamaz mıyız?            

Örneğin elektrik zammı, örneğin akaryakıt zamları, doğalgaz zamları ve bunların yol 

açtığı zamlar... Bunlar niye oldu sanıyorsunuz?            

Neil Armstrong’un Ay’daki yürüyüşü sırasında söylediği ve tarihe geçen “Bir insan 

için küçük, insanlık için dev bir adım” sözünden esinlenerek ifade 

edersek “Merkez Bankası için küçük, Türkiye için büyük bir adım atıldı” ve 

başımıza ne geldiyse o yüzden gelmedi mi? 
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ŞU ÜÇ ZAM VAR YA, ÜÇ ZAM! 

 

Hep söyledik, bir kez daha vurgulayalım. Elektrik zammı, değil ocak ayının ya da 

2022 yılının, son dönemlerin en büyük zammıdır ve tahribatı da, sonuçları da her 

kesim için çok ağır olacaktır.         

Aynı şekilde doğalgaz zammı hem konutlarda, hem sanayide büyük yıkıma yol 

açacaktır; ayrıca sanayideki kısıntı ciddi üretim kaybı yaratacaktır.              

Dur durak bilmeyen akaryakıt zamları da benzer etkiler doğurmaktadır.              

Şimdi bütün bu zamları tümüyle dünyada enerji fiyatlarının artıyor olmasıyla 

açıklamak ne kadar doğru? Dünyada enerji fiyatlarının tırmanması karşısında bu 

artışın etkisini hafifletecek adımlar atmak varken tersini yapmışsak, ki yaptık, bizim 

hiç hatamız yok mu yani?                 

Geçen yılın eylül ayı; ham petrol fiyatları 70-75 dolar arasında. Gidişat fiyatların 

artabileceğini gösteriyor. Nitekim bugünlerde ham petrol fiyatı 90 doları aşmış 

durumda. Şimdi düşünün, bir varil ham petrolü eylüldeki 8.50 dolayındaki kurdan 

(8.50x70) 595 liraya mal ediyorken, biz ne yaptık; tutup kurun 13.50’ye tırmanmasına 

yol açacak adımlar attık ve artık bir varil petrolü (13.50x90) 1.215 liraya mal eder 

duruma geldik. Petrolün varil fiyatına tabii ki etki edemeyiz ama kuru 8.50-9.00 lirada 

tutsak ve örneğin 9 liradan alım yapsaydık bir varil petrolü (9x90) 810 liraya mal 

edecektik.                 

Hadi izah etsenize; bir varil petrolü 810 liraya almak varken, ne uğruna bu tutarı 

1.215 liraya çıkardık? Üstelik dolar çok daha yukarıdayken maliyetimiz de aynı 

şekilde daha yüksekti.             

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/06/tablo1-ZdtP.jpg
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Şimdi tutup gerekçe üretiyoruz; “Ne yapalım, petrol fiyatı arttığı için akaryakıta 

zam yapmak zorunda kalıyoruz” diye.           

Türk parasının değerini düşüren başkaları değil ya!           

Doların 8.50-9.00 dolayında kalmasını sağlasak akaryakıta bu kadar zam gelir 

miydi?            

Paramız bu kadar değer yitirmese elektrik fiyatlarına böylesine bir zam yapmak 

gerekir miydi?              

İnsanlar doğalgaz yakmaya korktukları için battaniyelere sarınarak oturmak 

durumunda kalır mıydı? 

MAHARET İSTER! 

Bir varil petrolü 800 lira civarında mal etmek dururken yüzde 50 fazlasına, 1.200 lira 

civarına mal etme durumuna gelmek, bunun yolunu açmak, bunun zeminini 

hazırlamak, üstelik bütün bunları ekonomiyi iyileştiriyoruz gerekçesiyle yapmak 

doğrusu maharet ister.               

Toplumun her kesimini etkileyen üç temel zamdan yola çıkarak bir tablo çizmeye 

çalıştık. Son aylarda sergilediğimiz mahareti makro boyutta ele alalım şimdi 

de...              

Merkez Bankası’nın politika faizi, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ve dolar kuru... Bu 

temel verilerde nasıl bir eğilim yaşanmakta olduğunu biliyor ve her gün görüyoruz 

ama bunları bir de tablo ve grafiğe döküp keskin dönüşlere yakından bakalım 

istedik.           

Bu üç temel verinin geçen yılın başından bu yana olan 13 aylık gerçekleşmesini tablo 

ve grafik olarak sunuyoruz.                

MAVİDEN SARIYA GEÇİŞ... 

Geçen yılın ilk sekiz ayı ılımlı gidişatı temsil eden mavi. Eylülde adeta rahat batıyor 

ve faiz indirmeye başlıyoruz. Tüm dünya enflasyon belasının farkında ve faiz 

artırıyor; biz ise faizi sabit tutmak bir yana indirmeye karar veriyoruz.            

Ekonomi ekimle birlikte sarı alana, tehlikeli göstergelerin oluştuğu alana geçiyor. 

Ekonomide zaten bir dizi sorunumuz var; üretici fiyatları zaten çok hızlı artıyor ve 

tüketiciyle olan makas açılıyor ve dolayısıyla tüketici fiyatlarında hızlanma beklentisi 

giderek güçleniyor; biz de tutup yaraya tuz basarcasına faizi aşağı çekiyoruz.          

“FAİZ SEBEP” Mİ DİYORDUK? 

Faiz yüzde 19 düzeyindeyken yıllık TÜFE artışı da, kur da “kardeş kardeş” birlikte 

yol alıyordu.             
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Sonra ara ara unuttuğumuz o meşhur iktisat teorisini yeniden hatırlayıp faizi 

düşürerek enflasyonu aşağı çekme çabası içine girdik.              

Bu teori, bir kez daha işe yaramadı.           

Hatta tam tersine sarı alana geçiverdik; kur yukarı gidince petrolü daha pahalı ithal 

ettik, elektrikte zam yolunu açtık, doğalgaza zam üstüne zam yapmak zorunda 

kaldık.           

Ama ne için, bütün bunlar faizi düşürüp enflasyonla mücadele etmek için! İnsan ister 

istemez şunu söylüyor:       

“Aman kalsın, enflasyonla sakın ama sakın mücadele etmeyin. Siz dokunmayın, 

hiçbir şey yapmayın, enflasyon zaman içinde belki kendiliğinden düşer.” 

SARI ALAN GİDEREK BÜYÜYECEK 

Yıllık TÜFE artışının nisanda yüzde 50’nin altında olmak kaydıyla zirve yapacağı 

söyleniyor ya... Her ne kadar ne denmek istendiği anlaşılıyorsa da pek anlamı 

olmayan bu yaklaşımın geçerliliği de yok. Tablo ve grafikteki sarı alan büyümeye 

devam edecek ve öyle kolay kolay maviye dönmeyecek. 

Nisanda yüzde 50’nin altında zirve görülecekmiş! Geçiniz! 

Şubat ayında yüzde 1.8 artış olduğunda bile tüketici fiyatlarındaki yıllık oran yüzde 

50'yi bulacak. Kaldı ki şubat oranı bu düzeylerde kalırsa öpüp başımıza koyalım!       

    

Daha elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarından kaynaklanan halkalar kıyıya tam 

vurmadı, geliyor!            

Bizi bekleyen belki daha büyük tehlike, girişte de belirttiğimiz gibi hükümetin 

enflasyonu düşürmek için yeniden hamle yapması. Yani yeniden faizi düşürmeye 

kalkışması. Faize şubat ve martta da dokunulmayacağının işareti verildi; ama ya 

sonrası?        

O yüzden diyoruz ya, “Hükümet enflasyonla mücadele etmeye yeniden başlarsa 

asıl o zaman yandık” diye... 
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EKO İKLİM Zirvesi Ankara iklimini 

değiştirecek… 

 
Maruf Buzcugil  

07 Şubat 2022 Pazartesi 

 

Ekonomimiz ileriki yıllarda da dehşetle hatırlayacağımız derecede zor bir dönemden 

geçiyor. Sert kış koşulları ve kar yağışına ise son yıllarda yaşadığımız kuraklığa çare 

olacak umuduyla katlanıyoruz. Enflasyon ateşinin son 20 yılın en yüksek düzeyine 

çıktığı, hayat pahalılığının ocaklarımıza çöktüğü, üç haneli elektrik ve doğal gaz 

zamlarının evlerden, dükkanlardan, sanayi tesislerine, organize sanayi bölgelerine 

kadar yaşamın her alanında soluğumuzu kestiği günleri yaşıyoruz.   

İşte bu günlerde dingin bir bilinçle Dünya ve Türkiye’nin geleceğini tehdit eden iklim 

değişikliği gerçeğini düşünmek, yeşil dönüşümün ekonomimiz üzerindeki etkilerini 

gergin siyasi atmosferin üzerine çıkarak tartışabiliyor olabilmek çok gerekli ve 

anlamlı. 

Ankara, özel sektör öncülüğünde “iklim değişikliği” konusunu sert kışın ardından 

bahara merhaba diyeceğimiz günlerde Türkiye ve uluslararası kamuoyunun 

gündemine taşımaya hazırlanıyor. 

EKO İKLİM - Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi-Fuar 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın öncülüğünde, Ankara Kent 

Konseyi Koordinatörlüğü’nde, TOBB, Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara 

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, 

üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin etkin katılımıyla düzenlenen EKO İKLİM 

Zirvesi ve Fuarı,  30-31 Mart tarihlerinde yapılacak.   

Uluslararası düzeyde çok sayıda yüksek profilli katılımcının yer alacağı zirvede, 

yabancı finans kuruluşları “Yeşil Dönüşümün Finansmanı” konusunda sunumlar 

yapacaklar. Geçmişte ülkelerinde yönetim sorumluluğu üstlenmiş dünya liderleri iklim 

değişikliği konusunda küresel farkındalığın artırılması çağrılarına destek verecekler.   
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Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı kabul ederek gittiği, geçen yıl Kasım ayında 

İskoçya’nın Glasgov kentinde yapılan COP26 İklim zirvesinde Ankara Rüzgarı 

estirenler şimdi EKO İKLİM – Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ni düzenliyor. 

Gölbaşı “sevgi çiçeği” artık iklim değişikliği farkındalığı simgesi 

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı, ATO Başkanvekili Halil 

İbrahim Yılmaz, 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) tüm dünyayı 

Gölbaşı Sevgi Çiçeği üzerinden gönüllülük ve sevgi esası üzerine bir ittifak kurmaya 

davet etmişti. Yılmaz’ın bu çağrısı Glasgow’da büyük ilgi görmüş ve “sevgi 

çiçeği” iklim değişikliği farkındalığının simgesi haline gelmişti. Ankara’daki EKO 

İKLİM zirvesinin koordinatörlüğünü üstlenen Yılmaz, zirveden dünyaya mesajların 

yine “sevgi çiçeği” simgesiyle ulaşacağını vurguluyor. 

Halk arasında “yanar döner”, “gelin düğmesi”, “türbe” ya da “kırmızı 

peygamber çiçeği” ve “hasırcı çiçeği” olarak da bilinen “sevgi çiçeği” dünyada yalnız 

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Hacı Hasan Köyü yakınında yetişiyor. 

DÜNYA Gazetesi özel oturumu 

EKO İKLİM zirvesinde elbette ki iklim değişikliği ve yeşil dönüşümü değişmez 

gündem maddesi kabul ederek arka sayfasını her gün yeşil renkli logosuyla ilgili 

konulara ayıran, tüm haber, yorum ve analizlerinde farkındalığı canlı 

tutan DÜNYA’nın da özel bir oturumu olacak. Moderatörlüğünü Üst 

Yöneticimiz Hakan Güldağ’ın yapacağı oturumda yeşil dönüşümün ekonomik etkileri 

ve finansmanı enine boyuna tartışılacak. Oturumumuzun yüksek profilli iki önemli 

katılımcısının isimlerini zirve programı kesinleşmediği için veremiyoruz. Öğretici, 

uyarıcı yazılarında en başından beri AB Yeşil mutabakatını ve yeşil dönüşümün 

ekonomik etkilerini irdeleyen, ufkumuzu açan, değerli hocamız Prof.Dr.Güven 

Sak doğal olarak bu oturumun kolaylaştırıcısı ve yorumcusu olacak. Yeşil 

logolu “Sürdürülebilir DÜNYA” sayfalarımızın editörü, koordinatörümüz  ve 

yazarımız Didem Eryar Ünlü de bu oturumda gazeteci gözüyle iklim değişikliği ve 

yeşil dönüşümü anlatacak. 

Liralaşma ve dolarizasyon kervanındaki Hazine yükü 

Ekonomimizin dolar bağımlılığından kurtarılması çok önemli. Merkez Bankası 

Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk Enflasyon Raporu’nu sunduğu toplantıda 

bizlere “Liralaşma Stratejisi”ni de açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 

Nebati de kamuoyuna bu konuda detaylı açıklamalar yaptı. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile Merkez Bankası eşgüdümünde uygulamaya 

konulan “Liralaşma” stratejisini, kabaca “ekonomideki dövize yönelme eğilimini 

tersine çevirme hareketi”, yani “dolarizasyonun panzehiri” olarak tanımlayabiliriz. 

Ancak, ekonomide dolarizasyon olarak tanımlanan yabancı para yönelimini tersine 

çevirmeye çalışırken vatandaşların ve şirketlerin finansal sistemdeki varlıkları 

yanında, Hazine’nin döviz borcuna, özellikle döviz cinsinden yurtiçinde 

borçlanmasına, döviz cinsinden verdiği güvencelere de bakmakta yarar var. 
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Hazine’nin iç piyasada dövizle borçlanma günahı 

Uluslararası ekonomi literatüründe dış borçları olan ülkelerin dışardan borç bulmakta 

zorlandıklarında iç piyasada kendi vatandaşlarından dövizle borçlanmalarına “ilk 

günah” deniliyor   

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayı itibarıyla Türkiye’nin toplam 2 

trilyon 747 milyar 731 milyon TL borç stokunun, yüzde 66,04’ü döviz cinsinden 

borçlardan oluştu. 2020 itibariyle bu oran yüzde 56,18 düzeyindeydi. 

Türkiye’nin dış borcu 2021 Aralık ayı itibariyle 1 trilyon 426 milyar 542 milyon TL 

düzeyinde bulunuyor. Döviz cinsinden iç borç dahil toplam borç ise 1 trilyon 814 

milyar 536 milyon TL düzeyinde seyrediyor. Aralık 2020 sonu itibariyle döviz 

cinsinden iç borçlanmaların toplamı 87 milyar 95 milyon TL düzeyindeydi. Aralık 2021 

itibariyle bu tutar kur değişiminin de etkisiyle 387 milyar 994 milyon TL’ye yükseldi. 

KÖİ projelerine dolar bazında Hazine garantisi 

TOBB’nin bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu TEPAV geçen hafta çok önemli bir 

yayını E-Kitap halinde (Türkiye’de Kamu-Özel-İşbirliği Uygulaması: Etkin Risk 

Paylaşımına Yönelik bir Model Önerisi) internet sitesine koydu.   Coşkun Cangöz, 

Nurhan Uyduranoğlu Karaca ve Uğur Emek’in kaleme aldığı kitapta Hazine’nin ülke 

içinde Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında verdiği döviz garantilerinin 

yükü değişik senaryolar altında 2045 yılına kadar hesaplanıyor. Uğur Emek’in yaptığı 

hesaplamalara göre gelir garantisinin bugünkü düzeyi 152,8 milyar doları buluyor. 
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Abdulkadir Selvi 

Çiller: 'Şu anda parti kurmak gibi bir 

kararım yok' 

7 Şubat 2022 

İYİ Parti’li Koray Aydın, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’ye yaptığı 

açıklamada, “Erdoğan, Çiller’e parti kurdurmaya çalışıyor” diye bir iddia ortaya 

attı. 

Koray Aydın’ın iddiasının birkaç açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Biri Tansu 

Çiller’in bir parti kurmaya çalışması, diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çiller’e 

parti kurdurmaya çalıştığı iddiası. Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin önünü kesmek 

için Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası ise işin siyasi hedefini göstermesi 

açısından üzerinde durulmayı hak ediyor. Çiller’in açıklamalarını ayrıntılı olarak 

vereceğim ama önce açıklamanın flaş unsurlarını paylaşayım. 

PARTİ KURACAK MI? 

Tansu Hanım’a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben 

hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir 

kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi. 

HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM 

Koray Aydın’ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller’e, 

Erdoğan’la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile 

bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi 

geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da 

şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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ŞU ANDA VURGUSU 

Tansu Hanım’ı başbakanlığı sırasında ve 28 Şubat’ın çetin günlerinde takip etmiş bir 

gazeteciyim. O nedenle sohbet ederken, “Şu anda parti kurmak gibi bir kararım 

yok” sözleri dikkatimi çekti. Ülke sorunlarını yakından takip ettiğini anlattı, Türkiye’ye 

yönelik bir tehdit hissettiğinde buna ilgisiz kalamayacağını ifade etti. Ama şu anda 

siyasi parti kurmak gibi bir çalışmanın içinde olmadığının altını çizdi. 

SİYASETE DÖNMEM İÇİN TEKLİFLER OLDU 

 

3 Kasım 2002 seçimlerinde DYP küçük bir farkla barajın altında kalınca Tansu 

Çiller siyasete veda etti. Ancak gelişmeleri takip etmeye devam etti. Ülke 

sorunlarından kopmadı. Ama Çiller’in aktif siyasete dönmesi için talepler devam 

etmiş. İşte sözleri: “Ben ayrıldıktan sonraki süreçlerde aktif siyasete dönmem için çok 

teklifler oldu. Her seçim öncesinde bu tür talepler arttı. Olağanüstü kongreyi 

toplayalım, diye öneriler getirildi. Bu talepler hep oldu. Ancak makamlar, sandalyeler, 

koltuklar benim gerimde kaldı. Ben bu ülkenin ve İslam dünyasının demokrasi 

standardı daha yüksek bir süreçle gelen ilk kadın başbakanı oldum. Ben bir sandalye 

için, koltuk için siyasete girmem. Türkiye açısından bir ihtiyaç var mı, ona bakarım. 

Bir de ‘Ben bu ihtiyaca cevap verebilir miyim?’ diye değerlendiririm. Hep bu ilkeyle 

hareket ettim. Her seçim öncesinde bu tür talepler olmuştur. Ama ben bu ilke 

doğrultusunda bakmaya devam ettim. Aktif siyasete dönmedim.” 

ŞAŞIRMIŞ 
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O nedenle Tansu Hanım, kendisinin yeni parti kurmaya karar verdiği yönündeki 

haberlere şaşırmış. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim duruşum devam 

ediyor. Bugün için öyle bir kararım söz konusu değil” diyor. 

SİYASETE HANGİ ŞARTLA DÖNER? 

Çiller, DYP Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı. Ama siyasetle bağını tamamen kopardı 

mı? Ya da aktif siyasete dönmek istese ne için döner? Çiller’e sordum. “Benim 

siyasetten kopmam mümkün değil. Siyasetin tek kapısı vardır. Siyasete girilir ama 

çıkılmaz. Ama benim siyasetim Türkiye siyasetidir. Milletimin ve ülkemin ihtiyacıdır. 

Ben ülkemin tek bir çakıltaşını vermem düşüncesiyle hareket eden birisiyim. 

Türkiye’nin tek bir çakıltaşını tehlikede görürsem harekete geçer, mücadelemi 

yaparım. Ama öyle bir noktada değilim” yanıtını verdi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA KONUŞTU MU? 

Konuşmamız sırasında Tansu Hanım en çok tepkiyi ise Koray Aydın’ın, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çiller’e parti kurdurmak istediği yönündeki sözlerine 

gösterdi. “Bu tür konularda Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. 

Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Bu iddianın ortaya atılmasının nedeni ise 

bir algı operasyonudur. Benim şu veya bu şekilde bir parti kurma kararım olmadığı 

gibi Sayın Cumhurbaşkanı ile en ufak bir temasım olmamıştır. Ben bu haberleri 

görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” dedi. 

Tansu Hanım’la konuşmalarımız elbette ki sadece bunlar değil. Özetleyerek 

aktardım. Ama DYP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yaptıktan sonra İYİ Parti’nin 

önünü kesmek için parti kurmak gibi hedefleri aşmış gözüküyor. 

SON SÖZLERİ 

Telefonu kapatmadan önceki son sözleri de “Benim için parti kurmak gibi bir 

kararım söz konusu değil. Benim böyle aktif bir çalışmam yok. Ama her seçim 

öncesi böyle bir süreç yaşanır. Bu tür talepler olur. Ama benim parti kurmak 

gibi bir kararım yok. Dolayısıyla parti kuracağıma dair yaratılmak istenen 

algının gerçekle bir ilgisi yok” oldu. Çiller cephesinde durum bu. 

SİYASETTE BAHAR HAVASI ESTİRDİ 

 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin koronavirüse 

yakalanması siyasetin sert iklimine cemre gibi düştü. Kavgalar, hakaretler, ağır 

suçlamalar bir anda yerini geçmiş olsun dileklerine ve teşekküre bıraktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından eşi Emine Hanım’la birlikte 

yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. 
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O andan itibaren siyasette farklı bir rüzgâr esmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ve 

Meral Akşener başta olmak üzere muhalefet liderleri sosyal medya 

hesaplarından Erdoğan Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerini paylaştılar. Bunlar çok 

samimi, içten dileklerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı içtenlikle liderlere tek tek 

yanıt verdi. Öyle ki, “Bay Kemal” gitti, “Kemal Bey” geldi. “Meral Hanım” oldu. 

Hatta Erdoğan, Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na bile ismen yanıt verdi. Böylece 

siyasette esen sert fırtınalar yerini bahar havasına bıraktı. Tabii herkesin aklında, 

bizim liderlerimiz meğer insani ilişki noktasında çok da geri kalmıyormuş, bizim 

liderimiz ne kadar birbirleriyle mücadele etseler de siyasi nezaketi de elde 

bırakmıyormuş havası oluştu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı üzerinden 

oluşan bu olumlu iklimin neden ülke sorunları konusunda başarılamadığı 

sorgulanmaya başladı. 

Bizde siyaset çok sert yapılıyor. Bu bahar havasının ne kadar sürdürüleceğini 

bilemiyorum. Dilerim ki yalancı bahar olmaz. Ama bu dahi yararlı oldu. Öyle ki soğuk 

kış günlerinde içimizi ısıttı. 

GEÇMİŞ OLSUN 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye Allah’tan şifa 

diliyorum. Sizi seviyoruz güzel insanlar. Milletin, ümmetin duası sizlerle.  
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İbrahim Kahveci 

Geleceği çöken ülke! 

Bugün yaşadığımız durum, aslında daha önce vermiş olduğumuz kararların 

yansımasıdır. 

Mesela 2017 yılında Başkanlık Sistemi’ne evet derken bugünkü zamlara, fakirliğe, 

yoksulluğa evet demiş olduk. 

Karar eski ama etkileri şimdidir. 

Bütün mesele toplumu bu sürece uyandırabilmek; geleceği önlerine serebilmektir. 

*** 

O zaman yeniden bugün vereceğimiz kararların yarınını biraz konuşalım: 

TÜİK 2021 yılında Türkiye nüfusunun 1 milyon 066 bin kişi arttığını açıkladı. 

Fakat artan nüfusun %43’ü olan 459 bin kişisi yabancı nüfus... 

Nüfusu bile ithal eden ülke olmuşuz. 

Son 1 yılda ithal nüfusun 60 bini İranlı; 41 bini Iraklı; 35 bini Özbekistanlı; 33 bini 

Türkmenistanlı; 25 bini Afganistanlı... 

Toplam ithal nüfusun ise; 322 bini Iraklı; 184 bini Afganistanlı; 129 bini İranlı; 124 bini 

Türkmenistanlı; 105 bini Suriyeli... 

ÇOCUK NÜFUS AZALIYOR 

Adrese Dayalı Nüfus verileri 2007 yılından beri yıllık yayınlanıyor. 

2007 yılında 70 milyon 586 bin olan nüfusun 18 milyon 642 bini 0-14 yaş grubundan 

(%26,4) 

2021 yılında ise nüfusumuz 84 milyon 680 bin kişiye çıkıyor. Ama 0-14 yaş grubu 

nüfus 18 milyon 976 bin kişi (%22,4) 
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Türkiye’de çocuk nüfus oranı hızla gerilemiş (%26,4’den %22,4’e). Ama asıl tehlike 

nerede biliyor musunuz: 2019 yılında 19 milyon 212 bin olan çocuk nüfusu 2021 

yılında 18 milyon 976 bine düşüyor. 

0-14 yaş grubu çocuk nüfusumuz son 2 yılda mutlak olarak da geriliyor ve 236 

bin azalış yaşıyor. 

Buna karşılık 65+ yaş nüfusumuz ise 694 bin kişi artış göstermiş. 

BEBEK MAMASI ÖLÇÜSÜ 

2003 yılında 1 milyon 199 bin olan doğum sayısı 2014 yılında 1 milyon 351 bine 

kadar yükseliyor. Ardından başlayan ekonomik sıkıntılara bağlı gerileme ile doğum 

sayısı 2020 yılında 1 milyon 113 bine düşüyor. 

Kadın başına doğum sayısı da 2003 yılında 2,09’a gerilemiş ve ardından 2014 

yılında 2,19’a kadar çıkmıştır. Ama özellikle son yıllarda hızla düşerek 2020 yılında 

1,76’ya inmiştir. 

Bebek maması bile marketlerde alarm takılıp satılır duruma gelmiş ise, ailelerin çocuk 

sayısında ekonomik durum sert etki göstermiştir. 

Ülke nüfusunun aynı kalması için kadın başına 2,1 doğum gerekiyor. Türkiye 2017 

yılı itibari ile bu sınırın altına düşmüş ve artan nüfusu yabancılardan sağlamak 

noktasına gelmiştir. 

*** 

Özet: AK Parti ile 2004-2014 arası artan nüfus, önce duraksamış ve ardından 2017 

sonrası hızla gerilemeye başlamıştır. Nüfus düşüşünü ise ithal nüfus ile kapatmaya 

başlamış olduk. 

YAŞLI VE FAKİR 

Bugün ülkemizde kayıtlı çalışan sayısı 22,4 milyon kişidir (Kasım 2021-SGK). Bunun 

5 milyonu ise kamuda çalışmaktadır. Ayrıca 13,6 milyon kişi de emekli maaşı alıyor. 

17,5 milyon çalışan; 5 milyon kamu çalışanının ve 13,6 milyon emeklinin 

maaşını karşılamak-üretmek zorunda kalıyor. Bu demektir ki; ülkemizde kamu 

istihdamı ile veya emekli sayısını artırarak kimse yarınımızı kurtarmamış olacaktır. 

O nedenle daha önce bahsettiğim gibi; bugünü kurtaracak değil-bugünü feda 

ederek yarınımızı kurtaracak politikalara acil ihtiyacımız var. 
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Çocuklarımızın geleceğini kurtarmak-düşünmek durumundayız. Oysa bugün 

çocuklarımızın geleceğini satıyoruz. 

Yarın yaşlı ve fakir bir ülke olacağız. Yaşlı olacağımız kesin ama fakirlikten kurtuluş 

elimizde... Bugün vereceğimiz karar yarınımızı belirleyecek. 

AİHM VE EKONOMİ 

AB çifte standartlı diyebiliriz. Bize başka hukuk uyguluyorlar vs diye kendimize 

gerekçeler üretebiliriz. 

Muhalefet ise zaten iktidarın suçlamaları ile karşı karşıya. Kapatalım gitsin ve bitsin 

her şey diye düşünebiliriz. 

Bugün ruhumuzu okşayan farklı fikirleri yasaklama zihniyeti aslında 

evlatlarımızın geleceğini yok etmek demektir. 

Çünkü, Türkiye’de yatırım ve istihdam için hukuk gerekiyor. Katma değerli üretim için 

ise bilgi gerekiyor. Bu ikisi de iyi bir eğitim ve iyi bir adalet sistemi gerektiriyor. Bugün 

ikisini de içten içe bitiriyoruz. 

Pandemi sonrası yeni üretim merkezleri arayan AB çevresinde ilk ülkeyiz. Ama 

bırakın reel yatırımı, sıcak para bile kaçıyor. 

Ruhumuzu okşayan, eskiye dayalı siyasi tutkularımız aslında yarınımızı karartıyor-

bitiriyor. Yani evlatlarımızın geleceğini-hayatlarını yok ediyoruz. 

Hem nüfus hem de ekonomik veriler geleceği kararan bir ülke olduğumuzu net olarak 

bize gösteriyor. 

Büyük buhran içinde çırpınan ülkemiz aynı zamanda YAPISAL ÇÖKÜŞ içinde. Bu 

çöküşü dün verdiğimiz kararlar ile bizler onayladık ve bizler istemiş olduk. Şimdi 

yarınlarımızı kurtarmamız gerekiyor. O nedenle kararımızı şimdi vereceğiz. 

KARAR sizindir! 
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Oğuz Demir 

Mümkündü, imkânsız oldu! 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin geçmiş dönemlerde kullandığı sloganlardan biri 

de “hayaldi, gerçek oldu!” idi. 2000’li yılların başında ciddi bir ekonomik kriz 

yaşayan ardından dünyadaki olumlu hava ile Türkiye’deki siyasi değişimi birleştiren 

iktidar önemli kaynaklara sahip oldu. Bu kaynaklarla da birçok yatırımın hayata 

geçmesini sağladı. 

Sağolsunlar! 

Ancak biz o dönemde de aynı hikâyeyi anlatıyorduk. 

Ağustos böceği ve karınca hikayesini. Karınca yaz boyunca çalışırken, Ağustos 

böceği ise keyfini sürüyordu. Kış gelince zamanında doğru işler yapan karınca 

görece rahat yaşarken Ağustos böceği zorda kalmıştı. 

Dönem dönem iyileşmeler olsa da 2018 yılından bu yana kış şiddetini arttırarak 

devam ediyor. Zamanında alınmayan önlemlerin, yapılan yanlış planların 

bedelini de birlikte ödüyoruz. Enflasyondaki artış, dövizdeki yükseliş ve bütçe 

dengesinde her geçen gün belirgin hale gelen bozulma derken yazın gelmesi de pek 

mümkün görünmüyor. 

Ancak iş sadece genel ekonomi ile sınırlı değil. 

Aynı zamanda bu ülkenin yurttaşları için de birçok şey geçmişte hayalken hatta 

mümkünken bugün neredeyse imkânsız hale geldi. 

Mesela son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündeme getirdiği geçmiş 

yıllarda İBB’nin sağladığı bursla yurtdışında eğitim alma meselesi. İçlerinde eğitimi 

tamamladıktan sonra ülkeye dönerek İBB’de önemli işlere imza atan isimler olsa da 

öğrendik ki belki de o burslara hiç ihtiyaç duymayacak isimler de İBB kaynağıyla 

yurtdışında okutulmuş. 

Benzer uygulamaları Bakanlıklar da hâlâ yapıyor. Oldukça güzel sonuçlar ortaya 

çıkabiliyor. Bu burslar sayesinde ABD’de, İngiltere’de, Avrupa’da doktora eğitimi 
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alabilen ve bu eğitimleri tamamlayan oldukça nitelikli insanlar dönüp Bakanlıklar’da, 

Anadolu’daki üniversitelerde ülkemize katkı sağlıyorlar. 

Ne var yurtdışında, gitmesinler canım demek kolay. Ama gördüğünüz gibi zamanında 

bu tip programlar sayesinde gidenler, doğru planlamayla dönüp Türkiye’nin dört bir 

yanında fayda sağlıyorlar. 

** 

Bu burslarla olmasa da ben de bir süre yurtdışında okuma fırsatına sahip oldum. 

Biraz çalışarak biriktirdiğim para, öğretmen anne ve babanın desteği ile 2008 yılında 

İtalya’ya okumaya gitmiştim. Bir ailenin yanında bir odasını kiraladığım bir evde 

kaldım. O odaya 220 Euro kira ödüyordum. Bir miktar da yeme-içme masrafım vardı. 

Ama öyle binlerce Euro’luk bir bursum ve kaynağım olmadığı için mütevazı 

şartlarda okumaya devam ettim. Yanlış hatırlamıyorsam en fazla aylık 250-300 Euro 

giderdi. Toplasanız ayda 500 Euro işte. 

Yani öyle İBB’nin sunduğu gibi imkanlarım olmadı. 

1 Euro’nun 1,90 TL olduğu dönemde öğretmen anne-baba ve biraz da dikkatlice 

harcayarak yurt dışında eğitim almak… 

Gerçekten hayaldi, gerçek olmuştu. 

Aradan yıllar geçti. Bu yıl da öğrencilerimden biri İtalya’da bir 

üniversiteden eğitim için kabul aldı. 

Oturup bir hesap yaptığımızda yine 600 Euro civarı bir maliyet çıkardık. Yine anne 

baba memur ailesinin desteğiyle yola çıkan öğrencim için Eylül’de aylık masrafı 

olan 600 Euro’nun TL karşılığı 6.000 TL idi. Biraz zorlanacak olsalar da ailesinin 

desteği ile üstesinden gelebilecekti. 

Ancak Eylül-Aralık döneminde TL’deki o sert değer kaybı nedeniyle daha iki ay 

dolmadan Euro’nun 20 TL’nin dahi üzerine çıktığı bir süreci yaşadık. Elbette ki 

öğrenci de ailesi de çok tedirgindi. Şu anda da mevcut kur üzerinden maliyetleri 

aylık 9.000 TL’nin üzerinde. 

Düşünebiliyor musunuz? 

Neyse ki orada da belediye bursları var ve öğrenci Roma şehrinin de içinde 

bulunduğu Lazio Bölgesi’nin belediye bursunu almaya hak kazandı. 

İBB örneğini düşününce oh yaşadı diyebilirsiniz. 

Elbette ki öyle değil. 
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Lazio Bölge Yönetimi’nin ödediği bursun ortalaması aylık 450 Euro’ya denk geliyor. 

Yani yine öyle bizim İBB çalışanı olarak yurtdışına gidenler kadar rahat bir öğrencilik 

yaşamayacak. Ama İtalya’da o bölgede eğitim alan birçok öğrenci gibi o da bu 

burstan yararlanacak. 

Yani kaynak belirli yerlere değil, ihtiyacı olan, verimli olabileceği bir gelecek 

için harcanacak! 

Biz ise bu şartlarda önümüzdeki yıl yurtdışında kabul alsa da bu masraflara 

giremeyecek parlak öğrencileri görüp canımızı sıkmaya devam edeceğiz. 

En sonunda da şunu söyleyeceğiz: 

Mümkündü, imkânsız oldu! 
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07 Şubat 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Sağlık diliyoruz 
 

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu 

anlatılacaktır. Kendine çok iyi baktığı ve tedbirlere sonuna kadar dikkat ettiği için 

bugüne kadar Kovid'e yakalanmadığı biliniyordu. 

 

AŞI OLAN DA YAKALANABİLİYOR 

 

Bir gün Ankara'da, bir gün Arnavutluk'ta, bir gün Trabzon'da, bir gün Ukrayna'da ve 

arada bir kendi evinde bulunan bir cumhurbaşkanının ortalıkta dolaşan virüse 

yakalanmaması adeta imkânsızdı. 

 

Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi aşılardan kaç kez olduğu da merak ediliyor. Çünkü 

artık bu konu da çok tartışılıyor. Dört ya da beş aşı yaptırıp yine de hasta olanlara 

çok rastlıyoruz. 

 

Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra Sağlık Bakanı'yla karşılıklı oturup bu 

çok önemli konuyu masaya yatıracaktır. 

 

CUMHURBAŞKANI ÇÖZÜM BULACAKTIR 

Görünen o ki bu hastalığa yakalanan herkesin hastaneye yatması gerekmiyor.  

 

Lüzumsuz hastaneye yatmalar beraberinde çözümsüzlüğü de getiriyor.  

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı bütün bu tartışmalara açıklık ve çözüm 

getirecektir. 

 

Canını dişine takarak ülkesi için bir yerden bir yere gitmeyi görev sayan 

Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine sağlık diliyoruz. 

 

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

