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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
9 Şubat 2022 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Savunma Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği 

–– Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 

–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

–– Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2021 Tarihli ve 2017/39062 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2020/32944 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220209-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220209-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220209-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220209-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220209-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220209-6.pdf
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Türk tarım ürünleri 4 kıtada yayında 
BBC World News; gıda ve tarım, tekstil ve mücevher, inovasyon ve 

teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı. Türkiye'nin 

ihraç ürünleri, filmler aracılığıyla BBC'nin 4 kıtadaki 1 milyara yakın 

izleyicisine tanıtılıyor. 

 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk ihraç ürün ve sektörlerinin dünya çapındaki 

bilinirliğini daha da artırmak amacıyla BBC World News ile iş birliğine gitti. 

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, 

Asya Pasifik, Orta Doğu, Güney Asya'da 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan BBC World 

News'in ekipleri, gıda ve tarım, tekstil ve mücevher, inovasyon ve teknoloji 

konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı. 

Serinin ilki olan tekstil ve mücevher sektörünün tanıtım yayını, 1 milyar izleyiciye 

ulaştı. Gıda ve tarım sektörünün anlatıldığı ikinci yayın da şubat ayı başında BBC 

World News izleyicileriyle buluştu. Şemsa Denizsel ve Duygu Elakdar'ın da yer aldığı 

tanıtım filminde, kuru-yaş meyve, zeytin-zeytinyağı, hububat-bakliyat, fındık sektörleri 

mercek altına alınırken, yaş-kuru üzüm, kiraz, incir domates, salatalık ve kayısı gibi 

ürünlere de yer verildi. 

"Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, hedef pazarlarda ihraç 

sektör ve ürünlerin tanıtımı anlamında tüm global iletişim projelerini hayata geçirmeye 

devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha 

da ileriye taşıyoruz. 2021'de 224 milyar doları aşarak dünyada bir üst lige yükseldik. 
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Bu yıl 250 milyar doları aşarak önümüzdeki yıllara yönelik hedefimizi emin adımlarla 

yükseltiyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak adına, gerek sektörel gerekse ‘Made in 

Türkiye’ markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. 

Özellikle pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, 

ülkemize önemli bir fırsat zemini sağladı. Bu durumu iyi değerlendirmek için hem 

ihracatımızın halihazırda pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde hem 

yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan 

değerlerini dünyaya tanıtıyoruz. BBC World News ile gerçekleştirdiğimiz proje de bu 

çalışmalarımızın bir ürünü." 

Verilen bilgiye göre, Türk gıda ve tarım sektörü, 2021 yılında 22,5 milyar doları aşan 

ihracatı ile dünyada önemli bir tedarikçi olduğunu gösterdi. Dünyanın en büyük fındık, 

yaş ve kuru incir, kayısı, üzüm ve bulgur üreticisi olan Türkiye, dünya çapında 150 

ülkeye fındık ihraç ediyor. 
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TMO, 325 bin ton mısır için teklif 

topladı 
TMO, 325 bin ton mısır alım ihalesinde teklifleri aldı. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 325,000 ton mısır alım ihalesinde teklifleri aldı. 

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin ton başına 304.70 dolar olduğunun tahmin 

edildiğini söylediler. 

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini söylediler. TMO 

ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor. 
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Üreticiler elektrik, su, gübre ve mazot 

zammı nedeniyle üretimden kaçıyor 

Ekonomik kriz nedeniyle çarşı pazarda yarım kilo ve taneyle alışveriş 

dönemi başlarken hükümetin yüzde 23’lük enflasyon hedefi ancak hayal 

olarak kaldı. Çiftçilerden bazılarının gübre ve mazot fiyatlarındaki aşırı 

yükselme nedeniyle alanlarını daralttığı, bazılarının da hiç ekim 

yapamadığı belirtildi. 

 

Türkiye’de yüzde 50’leri bulan enflasyonun en önemli kalemlerinden birini oluşturan 

gıdada kötü günler kapıda. Çiftçinin en önemli girdilerinden biri olan motorine gelen 

80 kuruşluk zamla birlikte bir yıllık artış yüzde 134’ü buldu, motorinin litresi 15 TL’yi 

geçti. Sulamada kullanılan elektriğe gelen yüzde 92’lik zam ve 13 bin TL’yi bulan 

gübre fiyatları nedeniyle üretici bu yıl üretimden kaçıyor. Birçok üründe üretimin 

gerileyeceği belirtilirken ocak ayında yüzde 55.6 olan gıda enflasyonunun gerilemesi 

değil artması bekleniyor. 

"SERALARI ISITAMIYORUZ" 

Bahar dönemi ekimlerinin yapılmaya başlandığı dönemde bu zamların geldiğini 

söyleyen Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Mazot ve elektrik 

bizim en temel giderlerimizdir” dedi. Gübre fiyatlarının durulduğu yolunda iddialar 

olduğunu belirten Demirtaş, “Duruldu deniyor ama yine 12-13 bin TL civarında 

geziyor. Bu ucuzladı demek değil. Temel girdiler bu kadar artmışken bu artışlar 
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sokaktaki vatandaşın cebine yansıyacak elbette. Bu girdi maliyetleriyle gıda 

enflasyonunun düşmesi hayal bile edilemez” dedi.  

 

Elektrik zamlarının ardından seralardaki üretimin de düştüğünü söyleyen Demirtaş, 

yazın domates bile bulunamayacağını belirtti. “Isıtamıyoruz ki seraları. Biz 

ısıtamayınca da verim düşüyor, normalde patlıcanın dalında 25-30 ürün alınırken 

şimdi 2-3 ürün alınıyor. Sonra da markette neden 35 TL diye isyan ediyoruz. Market 

raflarındaki yangını söndürmek istiyorsanız önce tarladaki yangını söndürmek 

zorundasınız” diye konuştu.  

Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım ise Türkiye’de çiftçiye 23 milyar TL destek verilirken 

sadece hububat ithalatı için 50 milyar TL harcandığını belirterek “Yaşanan ekonomik 

krizden çıkışın tek yolu tarımdır” dedi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez de bu zamlarla üretimin düşeceğini belirtti. 

Özellikle elektrik zamlarından sonra çiftçiye verilen desteklerin boşa düştüğünü 

söyleyen Suiçmez, “Bakan sadece hububat üreticilerine mazot ve gübre için 50 TL 

vereceğini söylüyor ama birincisi bu iki kalem bütün üreticilerin ana kalemidir; neden 

diğerlerine yok? İkincisi de son 80 kuruşluk zam bile bu desteği silip götürdü” dedi. 
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 

şirketi belli oldu 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri açıklandı. En hızlı büyüyen 100 

şirketin içinde yazılım-bilişim sektöründen 19 firma yer aldı. Cirosunu 2 

yılda yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim 

Turizm firması ilk sırayı aldı. 

 
Mehmet KAYA 

TOBB ETÜ ve TEPAV işbirliğiyle TOBB’un öncülüğünde yapılan Türkiye’nin en hızlı 

büyüyen şirketleri araştırmasının sonuçları belli oldu. En hızlı büyüyen 100 şirketin 

içinde yazılım-bilişim sektöründen 19 firma yer aldı. Bu sektörü 11 şirket ile makine 

ekipman imalatı izledi. Vodafone Business desteğiyle yürütülen çalışmada, Cirosunu 

2 yılda yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm firması 

ilk sırayı aldı. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 13 kat daha hızlı büyüdü. Çalışma 

sonucunda listeye 29 ilden 32 ayrı sektörden şirket girdi. En hızlı büyüyen şirketlerin 

33’ü İstanbul’dan, 14’ü Ankara, 9’u ise İzmir’den çıktı. 

Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Oda ve Borsa başkanları ile 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Ankara’da açıklandı. 
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Muş: Yeni destek mekanizmaları üzerinde çalışıyoruz 

TOBB Genel Merkezindeki etkinlikte, konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni 

destek mekanizması hazırladıklarını söyledi. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, özel sektörün büyümesi için yoğun çalışmalar 

yürüttüklerini belirterek, “Mevcut sorunların çözümü mümkün. El ele verirsek 

üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok.” Dedi. 

Ticaret Bakanlığı olarak özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını 

sürekli güncel tuttuklarını söyleyen Muş, “İç ve dış ticaret süreçlerini bir bütün olarak 

ele alan bakanlığımız, isabetli kararlar almayı ve bu kararları hızlı şekilde uygulamayı 

öncelemektedir. Ekonomimizin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer 

almasını sağlamak hedefi doğrultusunda, elimizdeki tüm politika araçlarını adil, 

şeaffaf ve güvenilir bir ticaret ortamını tesis etmek üzere çalışıyoruz” diye konuştu. 

Mehmet Muş, ekonominin büyümesi ve sürdürülebilir temellere oturtulması için özel 

sektörün katkısıyla önemli çalışmalar yaptığını kaydederek, yeni bir teşvik 

mekanizmasının işaretini verdi. Bakan Muş, “Yakın gelecekte farklı alanlara ve 

sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşma fırsatı 

bulacağız” ifadelerini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu: Hızlı şirketlerin verimlilikleri çok yüksek, eğitime önem 

veriyorlar 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 

şirketin büyüme ortalamasının yüzde 498 gibi çok yüksek bir oran olduğunu 

belirterek, şirketlerin ülke ortalamasının 13 kat üstünde büyümesine dikkat çekti. 

Şirketlerin çok verimli üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı 

süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 212 

artırdılar. 2019 yılında her bir şirket ortalama, 65 milyon TL’lik satış yaptı. Yine her 

biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde Türkiye 100 

şirketlerinin istihdamı yüzde 148 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76’sı ihracat 

yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar 

gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizi yürekten kutluyorum. 

Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Hızlı büyüyenler, hem genç, hem yenilikçi, 

hem de sürdürülebilir şirketler. Herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla 

yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı 

kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar” diye konuştu. 

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy: Sayısallaşmanın önemi bir kez daha 

anlaşıldı 

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise konuşmasında, salgının başka KOBİ’ler 

olmak üzere şirketlerin sayısallaşmasının önemini bir kez daha gösterdiğini 

vurgulayarak, “Bu dönemde işletmelerin yeni dünyaya ayak uydurmaları ve rekabetçi 

güçlerini artırmaları için öne çıkan konulardan biri de e-ticaret ve dijital pazarlama 



09.02.2022 

11 

 

oldu” dedi. Aksoy, şirketlere yönelik sayısal hizmetlerinin yer aldığı çok sayıda proje 

uyguladıklarını hatırlattı. Bu arada, Türkiye 100 çalışması kapsamında Vodafone 

programa başvuran ve kazanan firmalara dijital pazarlama ve e-ticaret ürünlerini 

ücretsiz olarak sunuyor. 

Çeşitli göstergelerle Türkiye 100 

2021 yarışmasında 32 farklı sektörden şirketler en hızlı büyüyen 100 arasına girdi. 

En fazla şirket sırasıyla bilgisayar programlama ve danışmanlık, makine ve ekpman 

imalatı; toptan ticaret; fabrikasyon metal ürünleri; bilgisayar, elektronik ve optik 

ürünler; mimarlık-mühendislik sektörlerinden oldu. En hızlı 100 şirketin 76’sı 78 farklı 

ülkeye ihracat yapıyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, 

Azerbaycan, İtalya, Fransa, Suudi Arabistan, ABD, BAE, Bulgaristan, Hollanda, Irak 

ve İsrail olarak sıralandı 

Şirketler salgın döneminde uzaktan çalışmaya uyum sağladı. 67’si kamu 

desteklerinden yararlandı. CEO’ların ortalama yaşı 42 olarak belirlendi. 10 şirketi ise 

kadınlar yönetiyor. Listedeki 100 şirketin 85’inde yetkili kişiler en az üniversite 

mezunu. 89 şirkette çalışanlara yönelik eğitim programları uygulandı. Bir başka ilginç 

gösterge ise 100 şirketten 39’u çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardım etmesi 

oldu. 

Şirketlerin 48’i özkaynaklarına dayalı çalışıyor. Firmaların 60’ı gelecek bir yıl içinde 

finansman arayışında olacağını, yüzde 41,7’si finansman ihtiyacının 10 milyon TL ve 

üstünde olacağını belirtti. Hızlı şirketlerin yaş ortalaması 11,2 yıl olarak belirlendi. 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin sektörel dağılımı: 
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TÜRKİYE 100 ŞİRKETLERİNİN İLLERE DAĞILIMI: 
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TOBB'dan elektrik fiyatlarında 

indirim çağrısı 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime 

gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi. 

 
İş dünyasının ana gündem maddelerinden birini elektrik faturalarında yaşanan 

yükseliş oluşturuyor. İşletme sahipleri ve esnaf kabaran elektrik faturalarından dertli... 

Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen 'yeni adım' açıklamasının ardından TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu indirim çağrısı yaptı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, 

elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke 

genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikâyet ve sıkıntılar karşısında 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. 

Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin 

korunması” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 

elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını açıklamıştı. 

Geçen hafta TESK Başkanı Palandöken de “Biriken borçlar nedeniyle yapılandırması 

bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri 

alınmalı" açıklamasında bulunmuştu. 
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TL mevduatta reel kayıp 25 yılın 

zirvesinde 
Yüksek enflasyon ocak ayında tüm finansal araçların yatırımcısının reel 

getiri sağlamasını engelledi. Yıllık olarak TL mevduat yatırımcısı tüketici 

enflasyonuna indirgendiğinde yüzde 22,75 kayıp yaşayarak 

tasarruflarında 25 yılın en yüksek erimesine şahit oldu. 

 
Şebnem TURHAN 

Yılın ilk ayında hangi finansal yatırım aracı tercih edilse de maalesef yüksek 

enflasyon nedeniyle her araç reel kayıp yaşattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre ocak ayında aylık olarak yurtiçi üretici fiyatları endeksine 

indirgendiğinde TL mevduat faizi yüzde 8,33, tüketici fiyatları endeksine 

indirgendiğinde ise yüzde 8,87 reel olarak kaybettirdi. Ocakta tüketici enflasyonu 

yüzde 48,69’a, üretici enflasyonu ise yüzde 93,53’e yükselmişti. Yıllık olarak 

bakıldığında ise TL mevduat faizi yatırımcısına Yİ-ÜFE'ye indirgendiğinde yüzde 

40,64, TÜFE'ye indirgendiğinde ise yüzde 22,75 kayıp getirdi. 1997’den beri 

hesaplanan reel getiri oranlarına göre TL mevduat yatırımcısı yıllık olarak 25 yılın en 

ağır reel kaybını yaşarken aylık kayıpta ise geçen yıl aralık ayının ardından 

tasarrufunda en ağır erimeyle karşı karşıya geldi. 

Enflasyona endeksli ürün ihtiyacı 

Reel kayıpların ardından her ne kadar yeni Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında en 

önemli araç olarak kur korumalı TL mevduat ürünü sunulsa da yüksek enflasyon 

nedeniyle analistler yatırımcının enflasyon korumalı yeni ürünlerin kapsama 

alınmasını bekliyor. 
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Tüm finansal araçlar üretici ve tüketici enflasyonunun son 19 yılın zirvesine 

yerleşmesinin kaybını yaşadı. Aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-

ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde 

ise yüzde 8,10 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Öyle ki analistler yüksek 

enflasyonda yerli yatırımcının kendine koruma aracı olarak Borsa İstanbul’a yatırımı 

öne çıkarıyordu. 

Yine, üretici fiyatları endeksi ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 8,33, 

külçe altın yüzde 8,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,88, Euro yüzde 

9,45 ve dolar yüzde 9,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile 

indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,87, külçe altın yüzde 9,34, DİBS yüzde 

9,41, Euro yüzde 9,98 ve dolar yüzde 10,14 oranında yatırımcısının tasarrufu eridi. 

Yıllıkta Yİ-ÜFE’ye indirgendiğinde kazanan yok 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar TÜFE ile 

indirgendiğinde yüzde 23,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. 

Ancak dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,44 oranında yatırımcısına 

kaybettirdi. 

Diğer yatırım araçları yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın 

yüzde 8,03, Euro yüzde 12,07, BIST 100 endeksi yüzde 32,13, mevduat faizi (brüt) 

yüzde 40,64 ve DİBS yüzde 48,29 oranlarında reel kayıp yaşattı. TÜFE ile 

indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 19,70 ve Euro yüzde 14,45 oranlarında 

yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 11,67, mevduat faizi (brüt) 

yüzde 22,75 ve DİBS yüzde 32,69 oranlarında yatırımcı kaybetti. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/09/grf-2-PgR8.jpg
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DİBS reel olarak en çok kaybettiren 

Ocakta son yılların zirvelerini gören enflasyon oranlarına karşılık Merkez Bankası 

politika faizinin yüzde 14 seviyesinde olması ve Türkiye’nin en yüksek negatif reel 

faizi veren ülke konumuna çıkması Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin yatırımcısına 

yüksek kayıplar yaşatmasına neden oldu. Her ne kadar dolar/TL sakin bir ay geçirse 

de DİBS’te negatif reel getiri olması yabancı yatırımcının zaten az olan ilgisini daha 

da kaybetmesi sonucuna yol açtı ve talep azaldı. DİBS’te yabancı yatırımcı payı 

yüzde 4’ün altında bulunuyor. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/09/grf-2-PgR8.jpg
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Külçe altın üç ve altı aylıkta en iyi reel getiriyi sağladı 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-

ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,85 

oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-

ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,31 

oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı. Altı aylık 

değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,74 oranında 

yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise 

yüzde 0,24 oranında kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 

yüzde 36,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,76 oranında yatırımcısına en çok 

kaybettiren yatırım aracı oldu. 
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Merkez Bankası döviz kredisinde 

TL'ye dönme zorunluluğu getirdi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredisi kullanımı 

için döviz mevduatlarından TL'ye dönme zorunluluğu getirdi. 

 

 
Merkez Bankası, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama 

Talimatı'nda değişiklik yaptı. Buna göre; yabancı para cinsi reeskont kredisi 

kullanacak firmalarda, 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda 

döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 1 Mayıs ile 31 

Temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin 

Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine 

ilişkin taahhütte bulunulmaları şartı aranacak. 

1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat 

hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma 

hesaplarına dönüşmüş olması zorunlu hale getirildi. 

Söz konusu talimatta, toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar ABD dolarına 

yükseltilirken bu limitin 5 milyar ABD doları karşılığının Türk lirası reeskont kredisi 

olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmişti. 

 

https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/merkez-bankasindan-sasirtan-uygulama-saracoglu-ve-yilmazin-1650603
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İhracat iklimi 11 ayın en düşük 

seviyesinde 
İhracat iklimi endeksi, ocak ayında 52,3'e gerileyerek Şubat 2021'den 

beri en düşük seviyesini gördü. 

 
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 

2022 dönemi sonuçları açıklandı. 

Ocak ayında eşik değer 50'nin üzerinde kalan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat 

Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay 

iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ocakta 

52,3'e gerileyerek Şubat 2021'den beri en düşük seviyede kaydedildi. 

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde 

iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede 

bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: 

"Omikron varyantının yayılması, ocak ayında Türk imalatçılarının ana ihracat 

pazarlarındaki talebi olumsuz etkilemeye devam etti. Bu etki en belirgin olarak 

ABD'de gözlendi. Bununla birlikte, bazı ülkelerde salgının son dalgasında hafifleme 

görülmesi, yavaşlamaların kısa süreli olacağına ve 2022'nin ilerleyen döneminde 

talebin daha hızlı büyümeye başlayacağına yönelik umutları güçlendirdi." 
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ABD'de ekonomik aktivite belirgin ivme kaybetti 

İhracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme, COVID-19 salgınının Omikron 

varyantına bağlı aksamalar nedeniyle yılın ilk ayında yavaşlamaya devam etti. 

İyileşme hızındaki genel düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, ABD'de 

ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde ivme kaybetmesi oldu. Omikron varyantının 

ortaya çıkması, bu ülkedeki büyümenin son bir buçuk yılın en düşük seviyesine 

inerek ılımlı gerçekleşmesinde rol oynadı. Almanya'dan sonra ikinci en büyük ihracat 

pazarı olan ABD'nin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 

düzeyinde bulunuyor. Almanya'da ise aralık ayında yaşanan hafif düşüşün ardından 

üretim ocak ayında iyileşme sinyalleri verdi ve ocak verileri, ekonomik aktivitede 

güçlü bir artışa işaret etti. Diğer bazı Euro Bölgesi ülkelerinde Omikron varyantı 

faaliyetleri olumsuz etkiledi. Fransa ve İtalya'da üretim artışı yavaşlarken, İspanya'da 

ekonomik aktivite yaklaşık bir yıllık dönemde ilk kez daraldı. Öte yandan Hollanda'da 

imalat sektörünün talep koşulları 2022 yılına iyileşmeyle başladı. Omikron dalgasının 

hafiflediği yönünde belirtilerin gözlendiği Birleşik Krallık'ta üretim güçlü artış kaydetti 

ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı. 

En güçlü büyüme oranları Orta Doğu'da 

Ocak ayında en güçlü büyüme oranları Orta Doğu'da kaydedildi. Hem Katar hem de 

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite hızlı artış gösterdi. Buna karşılık, 

Mısır'da yavaşlamaya devam eden üretim Haziran 2020'den beri en sert düşüşü 

kaydetti. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine bakıldığında, Rusya'da ekonomik aktivitenin 

ocakta üst üste ikinci ay ılımlı düzeyde arttığı görüldü. Polonya'da yavaşlayan 

iyileşmeye karşılık Çek Cumhuriyeti'ndeki talep koşulları belirgin şekilde güçlendi. 

Çek Cumhuriyeti'nin imalat sanayi üretiminde geçen yılın ağustos ayından beri en 

hızlı artış gerçekleşti. Kazakistan'da uygulanan olağanüstü hal faaliyetleri olumsuz 

etkiledi ve yılın ilk ayında ekonomik aktivitedeki en sert daralma bu ülkede 

gerçekleşti. 
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İş Bankası’ndan ekonomiye 708 

milyar TL’lik destek 
Aktif büyüklüğü 2021 yılsonunda 926.6 milyar TL’ye ulaşan Türkiye İş 

Bankası, “Türkiye’nin en büyük özel bankası” olmaya devam etti. 

 
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin 

değerlendirmesinde, “Paylaşılabilir ve sürdürülebilir değer üretme gayesiyle, ülke 

ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda reel sektöre ve hanehalkına finansman 

desteği sağlamaya devam ettik. Köklü ve güçlü iş modelimiz ile kaynaklarımızı en 

doğru alanlara yönlendirmeye, tüm paydaşlarımız için katma değer yaratacak şekilde 

kullanmaya özen gösterdik.” dedi. 

Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 514.2 milyar TL’si nakdi, 193.4 

milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2021 yılsonu itibarıyla 707.6 milyar 

TL’ye yükseldi. Böylece, İş Bankası, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan 

özel banka olmayı sürdürdü. 

Mevduatta en yüksek artış TL ticari mevduatta 

Bankanın toplam mevduat hacmi 2021 yılsonu itibarıyla 595.6 milyar TL’ye ulaştı. 

Bankanın toplam mevduat içinde en yüksek artışı kur etkisinden arındırılmış verilere 

göre yüzde 31,1 ile TL ticari mevduatta gerçekleşti. İş Bankası, toplam mevduatın 

yanı sıra vadesiz mevduatta da Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam 

etti. 

İş Bankası, bütünsel bir yaklaşımla, fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını 

çeşitlendirmek ve vade yapısını uzatmak amacıyla mevduat dışı kaynaklardan da 
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yararlandı. Sürdürülebilirliği kurumsal stratejisinin odak noktalarından biri olarak 

konumlandıran Banka, 2021 yılının Kasım ayında, dış ticaretin finansmanında 

kullanmak üzere sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci sendikasyon kredisi anlaşmasını 

imzaladı. Yüzde 110’un üzerinde yenileme oranıyla, 832 milyon ABD Doları 

tutarındaki kredi ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem Banka’ya hem de 

ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. 

2021 yılında 13.5 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 

önceki yıla göre yüzde 28,1 oranında artarak 2021 yılsonunda 86.8 milyar TL’ye 

ulaştı. İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 20,4 seviyesinde oluştu. 

İş Bankası’nın toplam kredi hacmindeki artışın önemli gerekçelerinden birini de 

ihracat kredilerindeki yükseliş oluştururken 2021’de ihracat kredilerindeki büyüme kur 

etkisinden arındırıldığında yıllık bazda yüzde 21,5 olarak belirlendi. 

Banka son yıllarda daha fazla odaklandığı ihracat, ödeme sistemleri, girişimcilik ve 

tarım alanlarında müşterilerini ihtiyaçları çerçevesinde gerekli ürün ve hizmetlerle 

buluştururken ödeme sistemlerinde lider olma hedefi doğrultusunda 2021’de 

Pazarama markasını hayata geçirdi. 
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İhracatçıya kredi için dövizden TL’ye 

dönüş şartı 
Merkez Bankası, reeskont kredisi kullanımı için döviz mevduatlarından 

TL'ye dönüş zorunluluğu getirdi. 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler 

Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yaptığı değişiklikle reeskont kredisi 

kullanımı için döviz mevduatlarından TL'ye dönüş zorunluluğu getirdi. 

BloombergHT’nin haberine göre; Merkez Bankası İhracat ve Döviz Kazandırıcı 

Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yaptığı değişiklikle, yabancı para 

cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların, 30 Nisan 2022 tarihine kadar 

gerçekleşecek kullanımlarda döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az 

yüzde 10’unun, 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek 

kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma 

hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı 

aranacağını belirtti. 

1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat 

hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma 

hesaplarına dönüşmüş olması zorunlu hale getirildi. 

Reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısı 2021 yılında 21.1 milyar dolar 

olmuştu. TCMB'nin Para ve Kur Politikası yıllık sunumunda ise, reeskont kredileri 

kanalıyla 2022 yılında 16.6 milyar doların TCMB net rezervlerine gireceğinin 

kesinleşmiş olduğu, 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya alınan düzenleme ile 2022 

yılında rezervlere sağlanacak katkının 2021 yılına kıyasla daha fazla 

gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmişti. Söz konusu düzenleme ile toplam reeskont 

kredisi limiti 30 milyar dolara yükseltilmiş, bu limitin 5 milyar doları karşılığının Türk 

lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmişti. 
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Nebati: Yastık altında sisteme 

girebilecek 5 bin ton altın var 
Finansal piyasalara ilişkin paket hazırlığından bahseden Hazine ve 

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Paketle beraber yastık altındaki altını 

da sisteme sokmuş olacağız, ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu 

tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir 

miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" 

dedi. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da dün ve 

önceki gün bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. 

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen basın toplantısında 

temaslarını değerlendiren Bakan Nebati, iki gün süren görüşmelerde 18 varlık 

yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel 

sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi temsilcilerinin yer 

aldığını söyledi. 

Görüşmelerin verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Nebati, şöyle konuştu: 

"Türkiye’de makro ekonomik göstergelerin sağladığı katkıların hangi yöntemlerle 

belirlendiği, özellikle de yeni ekonomik modelin Türkiye’ye kazandırdığı yol 

haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin sorular sordular. 

Bilgilendirmelerimizi çok saik bir şekilde yaptık. Londra’da bulunan az önce ifade 

ettiğim tüm yatırımcıların en üst düzey şeffaf bir şekilde sorularını aldık. Şeffaf bir 

şekilde cevaplandırmaya gayret ettik." 
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Toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirten 

Bakan Nebati, yatırımcılarla Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin 

değerlendirmelerin paylaşıldığını kaydetti. 

"Türkiye’yi merak ediyorlar model itibariyle, ama Türkiye’yi çok iyi biliyorlar." ifadesini 

kullanan Bakan Nebati, toplantılar sırasında “Türkiye Ekonomi Modeli” hakkında 

kapsamlı bilgilerin verildiğini, gelecek döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş 

alışverişinde bulunulduğunu söyledi. 

Bakan Nebati, Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, 

sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek 

bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan, önemli potansiyel barındıran 

gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğunun toplantılarda vurgulandığını kaydetti. 

Döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkedeki enflasyonun geçici olduğunun 

toplantılarda dile getirildiğini belirten Bakan Nebati, bankacı ve yatırımcılarla belirli 

periyotlarda iletişimin sürdürülmesinin hedeflendiğini anlattı. 

KKM 312 milyar lirayı aştı 

Kur korumalı mevduata yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati 

konuşmasına şöyle devam etti: 

"Bireyselle başladık, tüzeli kattık. Tüzeller geliştikten sonra kur kambiyo vergisi ile 

karşı karşıya kalan tüzel kişilere 17 Şubat’a kadar yararlanma imkanı tanıyan yasal 

değişikliği yaptık. Oradan bir şekilde döviz akışı başladı. Son olarak Merkez 

Bankamız Yuvam adı altında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının da bu 

enstrümandan faydalanmasını sağlayacak adımlar attı. Dolayısıyla kur korumalı 

mevduat tek bir defa kullanılabilen bir enstrüman değil. 

Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 

milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda. İlk günlerde toplam mevduat 

içerisinde yüzde 10’larla başlarken, dün akşam itibariyle gelen rakam yüzde 45’ler 

seviyesine ulaşmış durumda… Şu anda vatandaş ilgi gösteriyor. Optimal nokta 

vatandaşın ilgisinde en üst seviyenin nerede yakalanacağıdır." 

Yastık altındaki altın sisteme girecek 

Ekonomi politikalarında uzun vadeli istikrarın önemine işaret eden Nebati, “Bizim 

açımızdan önemli olan şu; döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi.” şeklinde 

konuştu. 

Gelecek dönemde Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin 

açıklanacağını belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti: 
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“Bu paketle beraber bir tarafı yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız ki 5 bin 

ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. 

Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını 

giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının 

özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi.” 
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Devlet Bahçeli’nin ‘üç dönem’ kuralıyla 

ilgili çıkışı tartışma yarattı: Hedef 2033 
MHP lideri Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday 

olabilmesi için çalışacaklarına ilişkin açıklamasını muhalefet, “siyasi 

tuzak” olarak değerlendirirken, bu hamlenin altında yatan neden de 

“Hedef 2033” olarak yorumlandı. 

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki “üç 

dönem” kuralıyla ilgili sözleri kulislerde tartışma yarattı. 

Bahçeli’nin bu açıklamalarının perde gerisinde, “Recep Tayyip Erdoğan’ın 2033’e 

kadar cumhurbaşkanı olması için gereken destek” olduğu öğrenildi. 

BAHÇELİ NE DEDİ? 

Bahçeli’nin, partisinin Kızılcahamam kampında kurmaylarına Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerindeki “üç dönem” kuralıyla ilgili “Gerekli yasal düzenlemenin 

yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” sözlerini muhalefet 

cephesi, “siyasi tuzak” olarak nitelendirdi. 

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Bahçeli’nin bu 

sözlerle “siyasi ön aldığı ve hedef büyülttüğü” belirtilirken, Kızılcahamam 

kampının son günü yaptığı açıklamalar anımsatıldı. 

ÖNCELİK 2023 
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Bahçeli, kampın son günü yaptığı açıklamada, MHP’nin 2023 seçimleri için beş 

stratejik hedefinin olduğunun altını çizerek “MHP, 2023’ün haziran ayında TBMM’de 

milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın anayasayı 

değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Erdoğan’ın tekrardan ve açık ara 

farkla cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi 

sergileyecektir” ifadelerini kullanmıştı. 

MHP’li kurmaylar, Bahçeli’nin “üç dönem” kuralıyla ilgili yaptığı açıklamanın “bu 

ilkeye dayandığına” işaret ediyor. MHP’ye göre Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemine geçişiyle birlikte Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmasının 

önünde bir engel bulunmuyor. Muhalefetin, parlamenter sistem ile cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemini “birbirine karıştırdığı” öne sürülürken, anayasanın da “mevcut 

sistem içinde değerlendirilmesi gerektiğine” atıfta bulunuluyor. Ancak 

muhalefetin, Erdoğan’ın 2023 yılında cumhurbaşkanı seçilmesi 

halinde “anayasa” üzerinden yeniden “tartışma başlatacağını” savunan MHP 

kanadı, bu nedenle önceliğin 2023 seçimleri olduğuna dikkat çekiyor. Cumhur 

İttifakı’nın 2023 seçimleri sonrasında parlamentoda “anayasayı değiştirme 

çoğunluğuna ulaşacak milletvekili sayısına ulaşmanın” öncelikli amaç olduğu dile 

getirilirken “Cumhur İttifakı 2023 seçimleri sonrası parlamentodan aldığı güçle 

anayasa değişikliğini de yapacaktır” yorumunda bulunuyor. Bahçeli’nin bu nedenle 

2023 seçimlerine bir buçuk yıl gibi bir süre kala seçim hedefini ortaya koyduğunu 

ve “siyaseten bir hamle yaptığına” dikkat çekilirken, bu hamlenin altında yatan 

neden de “Hedef 2033” olarak açıklıyor. Bu hedefe göre MHP, Erdoğan’ın 

cumhurbaşkanlığını 2033’e dek destekleyecek. 

"2028’DE DE ADAYIMIZ" 

MHP’nin, Erdoğan’ın 2028 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığına da destek 

vereceğinin altı çiziliyor. Böylece Erdoğan’ın 2028’deki seçimlerde de cumhurbaşkanı 

seçilmesi halinde “2033 yılına dek Cumhurbaşkanlığı makamını temsil 

edebileceğine” işaret ediliyor. Öte yandan Bahçeli’nin sözünü ettiği “yasal 

düzenleme” sözlerinin perde gerisinde de anayasaya uyum kapsamında çıkarılan 

Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nın olduğuna dikkat çekiliyor. İlgili yasanın 3. 

maddesinde de “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak 

cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin 

yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday 

olabilir” ifadesi yer alıyor. MHP kanadı, “Eğer muhalefet Erdoğan’ın adaylığı 

karşısında 2007 yılındaki gibi anayasayı ‘yanlış yorumlayarak’ hamle yapmaya 

kalkarsa, biz de Cumhur İttifakı olarak muhalefetin bu hamlesine karşı 

Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nın 3. maddesinde düzenlemeye gider, 

gerekeni yaparız” değerlendirmesinde bulunuyor. 
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Kılıçdaroğlu'ndan üçüncü dönem adaylığı 

açıklaması: Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığıma 

engel oluyorlar' diyecek 

 
Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 

"Erdoğan yine çıkıp meydanlara 'Cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar' diyecek" dedi. 

Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda da "Bu konuda kimsenin tereddüt duymasını 

istemem. Endişeli muhazakarlar. Kazanımlar elinizden alınmaz" ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 canlı yayınında gündeme ilişkin 

açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı 

konusunda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan yine çıkıp meydanlara 

'Cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar' diyecek. Adım gibi biliyorum. Bu tartışmayı 

biraz da onun için yapıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 

“CHP’de namazı A4 kağıtları üstünde kılıyordum” sözlerine ilişkin, “Siyasette kulvar 

değiştirebilirsiniz, bunu bir noktaya kadar anlayışla karşılayabilirim ama yalan 

söylemek, gerçekleri saptırmak asla doğru değildir. Doğruları söylemek lazım. 

Seccademiz var, oturur namazını kılarsın kimse bir şey demez ki” ifadelerini kullandı. 

Başörtüsü konusunda da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu konuda kimsenin 

tereddüt duymasını istemem. Endişeli muhazakarlar. Kazanımlar elinizden alınmaz. 

Tam tersine yeni haklar yeni özgürlük alanları açılır." diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle; 

"'CUMHURBAŞKANLIĞI'MA ENGEL ÇIKARIYORLAR' DİYECEK" 

https://www.karar.com/guncel-haberler/kilicdaroglu-erdogan-aday-olabilmek-icin-erken-secime-gitmek-zorunda-1650616
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığına konusunda açıklamalarda 

bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bir hukuk devletinde olsak bunlar tartışılmaz. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına uymam diyorsunuz. AYM'nin 

kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Bu tablo içerisinde bu tartışmalar sadece 

Erdoğan'a yarar. Erdoğan çıkacak diyecek ki 'Cumhurbaşkanlığı'ma engel 

çıkarıyorlar.' Bu yüzden çıkar sandığı yapalım. Türkiye'de uygulanabilir bir anayasa 

yok. O nedenle Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı entelektüel olarak 

tartışılabilir." 

"KORKMA, SANDIĞI GETİR DİYORUZ" 

Anayasayı bende biliyorum ama nereye başvuracaksınız? Biz bu gerçekten yola 

çıkarak diyoruz ki: 'Sandığı getir.' Milletin hakemliğine başvuracağız. Korkma, sandığı 

getir diyoruz. Bugün olmazsa yarın bu sandığı getirecek. 

"BAHÇELİ'Yİ CİDDİYE ALMIYORUZ" 

Bahçeli'nin şöyle bir özlemi var: CHP'nin kendisini hedef almasını istiyor. Biz oradan 

kaçınıyoruz, ciddiye almıyoruz. Bahçeli'yi ciddiye almıyoruz, o da Saray'dan talimat 

alıyor. Bahçeli de Anayasa değişmeden Erdoğan'ın aday olmayacağını biliyor. 

Değiştirsinler, güçleri yetiyorsa. 

"ERDOĞAN'IN BİR AÇIKLAMASI BİR KİŞİNİN MAHKUM EDİLMESİ İÇİN 

YETERLİ" 

"Erdoğan'ın bir açıklaması bir kişinin mahkum edilmesi için yeterlidir. Birçok örnek 

gösterebiliriz. Yargı bağımsız değil. Herkes çekiniyor, korkuyor yargıçlar da dahil. 

Tabi içinde namuslu insanlar da var. Hala hukukun üstünlüğünü savunan hakimler 

var. Böyle savcılar da var. Ama müthiş bir dejenerasyon var." 

"BÜTÜN BAKANLARIN HİÇBİR SÖZ HAKKI YOK" 

"Sayın Erdoğan'ın beklentileri karşılayacak biri Adalet Bakanlığı'na geldi dersek daha 

doğru demiş oluruz. Bozdağ, yukarıdan gelen emirleri doğrudan uygular. Bütün 

bakanların hiçbir söz hakkı yok aslında. " 

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİN KAMUOYUNA DUYURULMASI 

LAZIM" 

"Çankaya'da bir yerde yapacağız. Bir yuvarlak masanın etrafında oturacağız. 

Güçlendirilmiş parlamenter sistemin kamuoyuna duyurulması lazım. Oturup, karar 

alacağız. 6 lideri de buluşturan demokrasi talebidir, yapılan harcamaların hesabının 

vatandaşa verilmesidir. Diğer partilerin de taleplerini de liderler açıklarlar. Ben de 

açıklamaları takip ederim. Bugünden bir şey söylemem doğru değil." 
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Beyaz Saray: Sınıra 10 binlerce 

askeri yığan NATO değil Rusya'dır 
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, NATO'nun "savunmacı", Rusya'nın ise 

"saldırgan" olduğu yönündeki değerlendirmelerin kabul edilemeyeceğini 

söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "NATO her zaman bir 

savunma örgütü olmuştur, sınıra 10 binlerce askeri yığan NATO değil 

Rusya'dır." sözleriyle yanıt verdi. 

 
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, dün Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ABD ile NATO'yu eleştiren 

Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşılık verdi. 

Putin'in, "ABD ile Batı bizi NATO'nun barışçıl bir savunma örgütü olduğu konusunda 

ikna etmeye çalışıyor, Irak ve Libya gibi ülkeleri de karşıt örnekler olarak gösteriyor." 

şeklindeki yorumu hatırlatılan Psaki, NATO'nun bir savunma güvenlik örgütü 

olduğunu dile getirdi. 

Psaki, "NATO her zaman bir savunma ittifakı olmuştur. Sınırına on binlerce askeri 

yığan NATO değil Rusya'dır. Biz (bölgedeki) ortaklarımıza desteğimizi artırıyoruz. 

Onların (Rusların) gerilimi düşürme kabiliyeti var, umarım öyle yaparlar." şeklinde 

konuştu. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya genişlememesi, 1997’deki sınırlarına 

geri dönmesi ve Rusya sınırlarına silah yerleştirilmemesi tekliflerinin ABD ve NATO 

tarafından görmezden gelindiğini kaydetmiş ve "NATO 2019’daki askeri stratejisinde 
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Rusya’yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak adlandırdı. NATO bizi 

düşman olarak belirledi." ifadelerini kullanmıştı. 

NATO’nun askeri altyapılarını Rusya sınırlarına yaklaştırdığını vurgulayan Putin, 

NATO ve üye devletlerinin Rus silahlı kuvvetlerini nereye ve nasıl konuşlandırılacağı 

konusunda “ders vermeye çalıştığını” söylemişti. Rusya’nın NATO’ya değil, 

NATO’nun Rusya’ya doğru ilerlediğini savunan Putin, bu yüzden ülkesinin saldırgan 

davrandığını söylemenin mantıksız olduğunu savunmuştu. 

Psaki'den Kuzey Akım-2 yorumu 

Kuzey Akım-2 projesinin Moskova karşısında bir "koz" olduğunu da anlatan Psaki, 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi için bu kozun doğru şekilde kullanılması 

gerektiğini savundu. 

Projeye daha önce yaptırım getirmek isteyen bazı ABD'li Kongre üyeleriyle aynı 

düşünmediklerini vurgulayan Psaki, Moskova'ya karşı söz konusu projenin iptali 

kozunun işgal olmaması için kullanılmasının daha doğru olduğunu ileri sürdü. 

Almanya'nın projenin geleceği konusunda ABD ile aynı söylemi kullanmadığı 

yönündeki bir soruya da yanıt veren Psaki, "Bu soruyu Almanya Başbakanı'na 

sormalısınız, biz başından beri projenin doğru bir proje olmadığını söylüyoruz." 

değerlendirmesini yaptı. 
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Sabah karşı sessizce boğazdan geçtiler. 

Savaş gemileri Karadeniz'e ilerliyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta 

olmak üzere diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı Kiev-Moskova hattında 

gerilim tırmanıyor... Rus savaş gemilerinin dün gece sessizce 

İstanbul'dan geçerek Karadeniz'e giriş yaptığı ortaya çıktı. 

 

Rus haber ajansı Interfax, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını uluslararası 

kamuoyuna duyururken, 6 savaş gemisinin bölgeye doğru ilerleyeceğini ve bunların 

Belarus-Rusya ortak tatbikatı için kullanılacağı belirtildi. 

Uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Batı ülkelerine gözdağı vermek için geniş 

kapsamlı bir tatbikat yapacağını söylerken İngiliz haber ajansı Reuters, 3 savaş 

gemisinin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu. 

Ajansa konuşan Türk kaynaklar, üç geminin de bugün (çarşamba) Boğazlardan 

geçeceğini aktardı. Dün gece İstanbul Boğazı’ndan geçen Korolev, Minsk ve 

Kaliningrad isimli gemilerin yanı sıra Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets ve 

Olenegorsky Gornyak’ın da bugün geçmesi bekleniyor. 

Krizin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Boğazları Rus gemilerine kapatıp 

kapatmayacağı tartışılırken, Reuters haber ajansı, “NATO üyesi olan Türkiye yasal 

olarak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri saldırı gerçekleştirmesi durumunda 

Boğazları, Rus gemilerine kapatabilirdi” yorumunu yaptı. 

Türkiye, Montrö Anlaşması gereğinde, savaş zamanında ya da tehdit altında olduğu 

zaman bütün yabancı savaş gemilerine geçişi kapatırken, aynı zamanda Türkiye’nin 

savaşta olduğu ülkelerin ticari gemilerini de engelleme hakkına sahip. Ukrayna ve 

Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın 

olası bir Ukrayna işgali durumunda gerekli adımların atılacağını söylemişti. 
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 Tasarruf kedi gibidir, fazla 
sıkıştırmaya gelmez 

 
Alaattin AKTAŞ  

09 Şubat 2022 Çarşamba 

 

✔ Ocak ayındaki enflasyon tüm finansal yatırım araçlarını ezip geçti. Hiçbir 

yatırım aracı enflasyonun üstünde getiri sağlayamadı. 

✔ Önemli olan artık bu yıl... Mevcut faizle mevduat ve iç borçlanma senedinin 

reel kazanç sağlaması mümkün değil. 

✔ Diğer yanda yaklaşık iki aydır yatay giden dövizin yayı fazla gerildi, aman 

dikkat! 

Parasızlık bir dert; tasarruf edip üç kuruş biriktirmek ayrı bir dert... O tasarruf nasıl 

korunacak; enflasyonun etkisinden kurtulmak nasıl mümkün olacak ya da olabilecek 

mi, kafa yor dur!               

Tasarrufunu döviz cinsinden değerlendirenler iki aya yaklaşan yatay gidiş karşısında 

bir gün dövizin yeniden artış göstereceğini bekliyor.                 

Türk Lirası’nda duranlar aslında ne yapacağını pek bilemiyor. Bir yandan bankadan 

aldığı faize bakıyor, diğer yandan enflasyona; fena halde zararda olduğunu görüyor 

ama nereye gideceğine bir türlü karar veremiyor. Bir karara varabilenler bankadan 

uzaklaşıp başka araçlara yöneliyor. Bir kısmı altın alıyor, bir kısmı “Acaba döviz 

mi” diye düşünüyor, elinde yüklü miktarda parası olanlar ise gayrimenkulü tercih 

ediyor. Ama hala ne yapacağını bilemez şekilde TL’de duranlar hiç az 

değil.                 

Kur korumalı mevduata geçen de var tabii ki; ama tutarı tam olarak bilemiyoruz. 

Bölük pörçük açıklamalar dışında ne Merkez Bankası'nın ne BDDK'nın web 

sayfalarında bu konuda veri yer alıyor. Bizde vade kavramı kısa olduğu ve kısa süreli 

alış satışlarda genellikle zarara uğranıldığı için hisse senedi piyasası hala pek cazip 

görünmüyor. 
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TASARRUF SAHİBİ KÖŞEYE SIKIŞTI 

Teşbihte hata olmazmış. Tasarruflar kedi gibidir, öyle köşeye fazla sıkıştırmaya 

gelmez. Kediyi sıkıştırırsanız, bir bakarsınız hiç ummadığınız bir anda müthiş bir 

çeviklikle saldırıvermiş, baskı altında tuttuğunuzu zannederken kendine bir yol 

bulmuş ve oraya yönelmiş, fırlamış gidiyor.   Tasarruflar da bir süredir köşeye 

sıkıştırılmış kedi gibi. Şimdilik tutuyorsunuz tutmaya da bir süre sonra saldırı 

kaçınılmaz olacak. Su akacak, yolunu bulacak. Tasarruf sahibini hapsettiğiniz bent 

yıkılacak.         

Dikkat edin yay fazla gerilmeye başladı.          

Yayı ne kadar gererseniz ok o ölçüde ileri fırlar. 

OCAK TAM BİR HÜSRAN AYI 

TÜİK finansal yatırım araçlarının ocak ayındaki getiri oranlarını açıkladı. TÜİK’in 

açıklamasında hem nominal getiriler, hem de Yİ-ÜFE ve TÜFE artışından arındırılmış 

reel getiriler yer alıyor. Biz TÜFE artışından arındırılmış reel getiri üstünden bir tablo 

hazırladık.               

Tabloda mevduat, hisse senedi, dolar, euro, altın ve DİBS’teki aylık, üç aylık, altı 

aylık ve yıllık reel getiriler yer alıyor. Sarı kutular reel kayba, mavi kutular ise reel 

kazanca işaret ediyor.              

İşte ocak ayı itibarıyla oluşan durum...           

Birinci gerçek; ocak ayında hiçbir yatırım aracından reel getiri sağlanamamış. 

Kayıplar da öyle düşük oranlarda değil; yüzde 8’in üstünde.              

İkinci gerçek; mevduat ve devlet iç borçlanma senedinde yalnızca ocak ayında değil, 

tüm dönemlerde kayıp var. Mevduatı tercih eden son bir yılda 100 lirasının 23 lirasını, 

iç borçlanma senedini tercih eden ise 100 lirasının 33 lirasını enflasyona 

kaptırmış.                

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/09/tablo-rK3K.jpg
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Üçüncü gerçek; bir aydan daha uzun vadelerde hisse senedi, döviz ve altında reel 

getiri var. İstisna borsadaki yıllık getiri. Borsa yatırımcısı son bir yılda reel kayba 

uğramış. 

BUNDAN SONRA NE OLUR? 

Mevduatın faizi ve iç borçlanma senedinin getirisi belli. Bugün gider hesap 

açtırırsanız ya da borçlanma senedi alırsanız hangi vadede ne kazanacağınızı 

biliyorsunuz.           

Diğer araçlarda nasıl bir getiri oluşacağını kestirebilmek ise neredeyse mümkün 

değil.               

Ama yazımızın ana bölümünde değindiğimiz gerçeği bir kez daha hatırlatalım. Yay 

çok fena geriliyor.              

Bu köşede dün yazdık; ocak ayında kur korumalı mevduat hesabını tercih edenlerin 

eline nisanda muhtemelen yalnızca yüzde 4 dolayında faiz geçecek. Faizden daha 

fazla arttığı takdirde kur artışı farkı ödenecek ama kurun artmaması için de elden 

gelen yapılıyor.               

Dövizdeki mevcut seyir öyle görünüyor ki en azından nisana kadar korunmaya 

çalışılacak. Nisanda açıklanacak yüzde 25 dolayındaki üç aylık enflasyon karşısında 

vatandaş yüzde 4 faize razı olup kur korumalı hesapta durmayı sürdürecek 

mi?             

Ya da kur korumalı hesabı hiç tercih etmemiş olan ve TL’de duranlar yıllık bazda 

yüzde 60’ı aşacak olan fiyat artışı karşısında yüzde 20 dolayındaki faize razı olmaya 

devam edecek mi?            

TL’de kalmak böylesine cezalandırılınca döviz talebi kaçınılmaz olabilir. Dövize olan 

talep çığ gibi gelmeye başladı mı bu çığın önünde her gün milyar dolarlık satış 

yapılsa bile durulamaz.          

O yüzden bir kez daha tekrarlayalım; 4 Nisan’da açıklanacak enflasyon oranlarına ve 

sonrasında olacaklara dikkat! 
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Nasıl iflas ettin? Önce yavaş yavaş, 

sonra aniden… 

 
Şeref OĞUZ  

09 Şubat 2022 Çarşamba 

 

Ernest Hamingway; “Güneş de doğar” kitabında sorar; “-Nasıl iflas ettin? Cevap; 

muhteşemdir; “-İki biçimde. Önce yavaş yavaş, sonra aniden…” Krizden 

çıkamamışlığın belki de çok uzun öyküsünü bu kadar kısa cümlelerle anlatan başka 

bir diyalog hatırlamıyorum. 

Söz edebiyattan açıldı ama biz yine kendi ekonomik gerçekliğimize geri dönelim. 

Bir başka diyalog, karamsarlar dünyasından; “Kötü günler geride kaldı. Şimdi çok 

daha kötü günler geliyor.” Diyeceksiniz ki karamsarlığın gereği yok. Haklısınız. 

Ancak unutmayın ki uçağı iyimserler icat etti, paraşütü de karamsarlar… 

NE KURU YÜKSELT NE DE KURDAN KORU 

Beceriksizliğimizden neredeyse elimiz ayağımıza dolaşacak. Önce kuru yükselttik; 

her gün %5-6 tırmandırdık ve 18,36 liraya çıkarıp ardından 10,25 liraya indirip şimdi 

de 13-14 lira bandına sabitledik. Sonra da halk parasını negatif faizle devlete 

vermeyince kur korumalı mevduat icat ettik. 

Dikkat ettiniz mi bilmem; kuru yükselten de kur korumalı fonu getiren de aynı 

yönetim… Reel ekonomiyi dışlayıp icraattan uzaklaşan ve bu yüzden halkı 

tamamen karşısına alan bir tutum bu… 

Doğrusu anlamak ve anlamlandırmak mümkün değil. 

Halk kur korumalı mevduata yeterince itibar etmemiş olacak ki şirketlere yeni 

avantajlarla kur korumalıya geçiş getirildi. Bankada birikimi olmayan halk 

dâhil herkes vergisini ödesin; para başka musluklardan vergi avantajlılarına aksın. 

Sebep? Dolarla flört etmesinler yeter ki… 

FAİZLE DÖVİZLE OYNARSAN NE OLUR? 

1-Faiz ve döviz birer barometredir 
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2-Çıkış ve düşüşleri refaha ve krize işaret eder 

3-Yüksek oynaklıklarla ekonomileri kilitler 

4-Oysa istikrarlı ve öngörülebilir olmak yatırım iklimidir 

5-Hangisine meyledersen onu güçlendirirsin. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

Varlıklarını döviz yapanlar kazanıyor mu? 

Türkiye’de varlıklarını dövize dönüştürenlerin, döviz satın alan ve bu nedenle döviz 

artışından kazançlı çıkanların sayıları çok azdır. Kısa vadeli fiyat artışları kazanç gibi 

görünse de sistem içinde erimektedir. 

Dövizin tırmanışı kimi nasıl etkiliyor? 

Döviz fiyatının tırmanışı nedeniyle hayatı kayan 60 milyon insan var. Enflasyonun 

yükselmesi ile alım gücü düşen, fakirleşen 84 milyon insan var. Ancak öyle bir kesim 

var ki onlar giderek zenginleşiyor. 

NOT 

KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ BETERİN BETERİ VAR 

Tam da “eyvah, başıma kötü bir şey geldi” dediğimiz noktada… Daha kötüsü 

ile karşılaşıyoruz. Epiketos;  “eğer gerçeği arıyorsan her zaman zafer peşinde 

olmamalısın ve gerçeği bulduğunda artık mağlup olmaktan korkmana gerek kalmaz” 

diyor. 

Bugün de zafer peşinde koşarken, gerçekten uzaklaşmanın maliyetini yükselen 

faturalarla ödüyoruz. Ekonomiler, yönetimler değişir. Devlet devamlıdır. Yapılan 

yanlışlar, beceriksizlikler yapanların yanına “kâr kalabilir de onlar gidince 

bıraktıkları faturayı halk öder. 
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Abdulkadir Selvi 

Elektrik faturalarına çözüm aranıyor 

9 Şubat 2022 

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış ile ağır kış şartları bir araya gelince 

ısınma giderleri yükseldi. Sanayide ise en önemli girdi olan elektrik ve doğalgaz 

fiyatlarındaki artış faturalara yansıdı. 

Böyle olunca elektrik ve doğalgaz faturaları hem vatandaş açısından hem de ticari 

işletmeler açısından dayanılmaz hale geldi. 

Enerji Bakanlığı tarafından ticari işletmeler ile cemevleri başta olmak üzere dernek ve 

vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. 

Enerji Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

onayından sonra yürürlüğe girecek. 

Yüksek gelen elektrik faturaları, vatandaşların ve ticari işletmelerin en önemli sorunu 

haline geldi. Ayrıca cemevleri, vakıflar, dernekler gibi ticari olmayan kuruluşlar da 

ticari kuruluş statüsünden faturalandırılınca ortaya altından kalkılması güç olan 

yüksek faturalar çıktı. 

Halkımızın en önemli gündem maddesi yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları. 

Haliyle ülkeyi yöneten iktidarın da en önemli sorununun bu olması gerekiyor. 

Daha önce yüksek gelen elektrik faturalarında dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü 

hafifletmek için indirim sınırı 150 kilovattan 210 kilovata yükseltilmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu düzenleme şubat ayı faturalarına 

yansıyacak. 

TİCARİ İŞLETMELERLE İLGİLİ ÇALIŞMA 

Peki ticari işletmelerle ilgili bir çalışma yok mu? En önemli gideri elektrik olduğuna 

göre, ticari işletmeler açısından elektrik giderleri çok büyük önem arz ediyor. 

Bu sorunun yanıtını aradım. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Enerji Bakanlığı tarafından bu yönde bir 

çalışma yapıldığı bilgisine ulaştım. 

Çalışmanın iki ayağı var. 

1- Ticari işletmelerle ilgili 

2- Cemevleri, dernekler ve vakıflarla ilgili 

Bu hazırlıklar kısa sürede açıklanacak ve yürürlüğe girecek. Enerji Bakanlığı’nın bu 

yöndeki çalışmasının belli bir seviyeye geldiği söyleniyor. 1 hafta ya da 10 gün içinde 

açıklanması bekleniyor. 

ZAYIF TÜKETİCİYE DESTEK 

Bir de öneri var. O öneri ise belki kabul edilmeyecek belki kabul edilecek ama 

uygulanması zaman alacak. Ama dünya örnekleri incelenerek hazırlanmış bir öneri. 

O da elektrik ve doğalgaz faturalarında ödeme güçlüğü geçen, “kırılgan abonelere” 

yapılması istenen nakdi yardım teklifi. 

Şimdi bunları ayrı ayrı başlıklar altında aktarmak istiyorum. 

TİCARİ İŞLETMELERE KADEMELENDİRME 

 

Enerji Bakanlığı tarafından ticari işletmelerin elektrik yükünü azaltmak için bir 

çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmadığı için çalışma hakkında 

ayrıntılı bilgi verilmiyor. Çünkü son şekli Erdoğan’la birlikte verilecek. Ancak ticari 

işletmelerin elektrik faturalarından kaynaklanan yükünün dengelenmesi amaçlanıyor. 

Bunun için iki seçenek üzerinde duruluyor. 

1- Ticari işletmelerin küçüklüğüne, büyüklüğüne bakılmadan, toptan ticari tarife 

üzerinden faturalandırılmasına son verilmesi seçeneği. Ticari yerlerin elektrik 

faturalarında aynen meskenlerde olduğu gibi kademelendirilmeye gidilmesi 

düşünülüyor. Bu nasıl olacak? Ticari işletmelerin cirosu ya da işletme büyüklüğü gibi 

kriterler esas alınarak farklı kademelerden fiyatlandırmaya gidilmesi. Yani bir bakkal, 

berber dükkânı ya da lokanta ile fabrikanın aynı şekilde ticari gösterge üzerinden 

fiyatlandırılmaması. Küçük işletmelere daha düşük tarife uygulanması. 

NAKDİ DESTEK SEÇENEĞİ 

2- Kriz dönemlerinde ticari işletmelerin elektrik faturalarına doğrudan nakdi destek 

sağlanması. 

Pandemi sürecinde esnafa sağlanan nakdi yardımlarda olduğu gibi bir sistem 

üzerinde duruluyor. Tabii ya kademelendirme ya da nakdi destek modeli kabul 

edilecek. İkisinin birden uygulanması düşünülmüyor. 
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ÜRETİM AMAÇLI KULLANANLAR 

Tabii burada üretimi esas alan fabrikaların da desteklenmesi gerekiyor. Netice 

itibarıyla onlar elektriği sadece aydınlatma ya da ısınma amaçlı kullanmıyorlar. 

Doğrudan üretim esaslı olarak tüketiyorlar. 

CEMEVLERİNİN ELEKTRİK FATURALARI 

Cemevlerinin elektrik faturaları konusunda bir çalışma yürütülüyor. Belki bir iki 

ekleme olabilir ama bu çalışmada sona gelindi. 

Öncelikli olarak cemevlerinin elektrik aboneliği ticarethane tarifesinden çıkarılacak. 

Baştan yanlış, cemevi ticarethane olur mu? Öncelikle ticarethane tarifesi kaldırılacak. 

Bu konularda yasal düzenleme yapıldığı takdirde işin uzamasından endişe ediliyor. 

Çünkü zaten yüksek faturalar geldi. O nedenle idari bir düzenleme yapılarak 

cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. 

Bunlar, “kâr amacı gütmeden kamu hizmeti yapan yerler” olarak tanımlanacaklar. 

Neden tam olarak çerçevesi netleştirilmedi diyorum. Bu kapsama siyasi parti 

temsilciliklerinin ve camilerin de alınması gibi bir düşünce var. Camiler ibadethane 

statüsünde ancak camilerde iki elektrik sayacı bulunuyor. Biri aydınlatma için. O 

ibadethane statüsünde ve faturası Diyanet tarafından ödeniyor. Diğeri ise ısınma 

amaçlı tüketilen elektrik ya da doğalgaz, mesken tarifesinden. Onu da camiler yardım 

toplamak suretiyle karşılıyorlar. 

 

Son söz olarak cemevleri, dernekler ve vakıflar ticari tarifeden çıkarılıp en düşük 

tarifeden faturalandırılacak. 

DAR GELİRLİNİN FATURASI 

 

Tabii her şey geliyor dar gelirli vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarına. 

Aile Bakanlığı bu yıl doğalgaz ödemelerini de kömür yardımları gibi destek 

kapsamına aldı. Bu ödemeler şubat ayında başlayacak. Aile Bakanı Derya Yanık, 

“Şubatın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve mart ayında destekleri 

vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız” dedi. Bir ısıl 

haritası çıkarılacak. Yani Aile Bakanı’nın açıkladığı gibi Erzurum’daki ile Ege’deki 

aynı yardımı almayacak. 

Benim şimdi size aktaracağım öneri ise biraz daha farklı. 

Aile Bakanlığı’nın sosyal yardım sağladığı vatandaşlarımızla asgari ücretle 

geçinmeye çalışanları da içine alan tüketicilerin elektrik ve doğalgaz faturalarına 

destek için düşünülen bir model. Dünya örnekleri incelenerek yapılmış bir çalışma. 

Kırılgan ya da zayıf aboneler olarak tanımlanıyorlar. Sayılarının 4.5-5 milyon olduğu 
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tahmin edilen dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için 

hesaplarına doğrudan nakdi yardım yapılması düşünülüyor. Ama bu nasıl olur orasını 

bilemiyorum. 

SON SÖZ 

Dar gelirli vatandaşlarımızın belini büken ve ticari işletmeleri zorlayan yüksek elektrik 

faturaları için harekete geçildi. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda sona 

yaklaşıldı. Alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1 hafta-10 gün 

içinde açıklanması bekleniyor. 

Amaç, vatandaşı çarpan elektrik faturalarının yükünü hafifletmek. 
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Esfender KORKMAZ 

Fiyat anarşisi 
9 Şubat 2022 Çarşamba 

Ananas ithal ediliyor. Geçen sene 2020, Şubat başında, dolar kuru 7,14 idi. Bu sene 

13,65 oldu. Yani dolar kuru bir yılda yüzde 191 oranında arttı. Geçen sene Şubat 

başında tek bir ananasın fiyatı 14 liraydı. Bu sene aynı tek ananasın fiyatı 39 lira 

oldu. Yüzde 271 oranında arttı.  

Bilinen bir pastaneye sordum, üç ay önce 98 lira olan baklava kilo fiyatı, şimdi 146 lira 

olmuş. Baklava fiyatı üç ayda yüzde 149 artmış. Baklavayı ithal etmiyoruz. 

Bu fiyat artışları, iktisat mantığı içinde izah edilemez. Demek ki hükümet ve toplum 

panik içindedir. Hükümet fahiş fiyat artışı karşısında, ne yapacağını bilemiyor. Üretici 

ve satıcı da fiyatlar daha da artacak ve bu nedenle malımı aynı fiyatla yerine 

koyamam diye panik içinde fiyatları artırıyorlar. 

Hükümetin panik içinde olduğu çok açıktır. Çünkü ''sorunu biliyoruz'' diyor ve fakat 

istikrar önlemleri almıyor veya alamıyor.  

Önlem almasını zorlaştıran uygulamaları var... Söz gelimi elektrik dağıtım şirketlerine 

bakarsanız, dört bölge tartışmalı Cengiz Holding'e ait. Navlun fiyatlarını düşüremez, 

çünkü köprüler, geçitler, yollar dolar talep garantili olarak bilinen şirketlere verilmiş.  

Bütün bu nedenler, hükümetin ekonomiyi yönetemediği algısı yaratıyor. Hükümete 

olan güven de düşüyor. Fiyat anarşisi artıyor. 

Mamafih, İpsos'un ''Anti Kriz Monitörü'' araştırması anket sonuçlarına göre, halkın 

yüzde 81'i ekonomide durumun kötü olduğunu düşünüyor. 

Bu şartlarda hükümetin neden önlem almadığının ve hele hele yalnızca polisiye 

önlemlerle ve piyasayı tehdit ederek fiyat anarşisini önlemek istemesinin temel 

nedeni, popülizmin finansmanını ülke ekonomisinin önünde tutması olarak ortaya 

çıkıyor. 

İkincisi hükümet, fiyat artışlarına doğru teşhis koyamıyor. Türkiye 2018 kur şokuna 

kadar yapısal sorunlardan kaynaklanan kronik enflasyon yaşadı. Hükümet yapısal 



09.02.2022 

44 

 

çözümlere gitmedi. Çünkü aynı paralelde popülizmden de vaz geçmesi gerekirdi. Kur 

şokları, bu kronik enflasyon üstüne bindirdi. 

Söz gelimi; 2017 Eylül ayında TL dolara karşı yüzde 8,45 oranında daha düşük 

değerde idi. Bir ay sonrası Ekim ayında TÜFE 11,90 idi. 2018 Eylül ayında TL değer 

kaybetti. TL değeri dolara karşı yüzde 37,54 oranında düşük kaldı. Bir ay sonra Ekim 

ayında TÜFE yüzde 25,24 oldu. 2021 sonunda da aynı sorunu yaşadık. (Aşağıdaki 

grafik.) 

 

Çok net anlaşılıyor ki; eksi reel faiz oranı büyüdükçe, kurlar da artıyor. Üretimde girdi 

oranı yüksek olduğu için ve piyasada panik olduğu için kur artışları enflasyonu da 

daha yüksek oranda artırıyor.   

Eğer MB enflasyona rağmen, faizleri inatla bu kadar düşürmeseydi, Türkiye faiz-kur-

enflasyon çıkmazına girmezdi. O zamanda akla, hükümet ekonomiye bu kadar 

maliyeti, kurlarda spekülatif artış yaratmak için mi getirdi, sorusu geliyor. 
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Oğuz Demir 

Hesap kitap işleri! 

Hepimiz enerji zamlarını konuşuyoruz. Elektriği ayrı dert, doğalgazı ayrı. Bir de 

tabii düzenli gelen akaryakıt zamları var başımızda. 

Salı gece itibariyle motorine 80 kuruş, dün gece itibariyle de benzine 71 

kuruş zam geldi. Elektrikte de, doğalgazda da, akaryakıtta da hükümetin zamlara 

ilişkin açıklaması bütün dünyada yaşanan enerji krizinden bizim de payımızı 

aldığımız. Haklılar haklı olmasına da maalesef biraz eksik bir haklılık bu. Çünkü 

enerji krizinden öte bu fiyatları etkileyen asıl krizi biz kendimiz yarattık. 

TL’yi serbest düşüşe bırakarak… 

Bakın veriler de bunu doğruluyor. 

Akaryakıt fiyatlarında belirleyici üç temel faktör var. Birincisi dünyadaki petrol 

fiyatlarının belirlediği uluslararası akaryakıt fiyatları. Buradaki fiyat değişimlerinde 

bizim bir etkimiz yok. Dünyada piyasalardaki arz ve talebe göre fiyat belirleniyor. 

İkincisi akaryakıtı yurtdışından aldığımız için dövizle ödeme yapıyoruz. İçeride ise TL 

cinsinden satış yapıyoruz. Dolayısıyla dolar/TL kuru belirleyici oluyor. 

Üçüncüsü ise vergiler. Özellikle de özel tüketim vergisi. 

Yani bu üçünde değişim olduğunda bizim de pompa başında akaryakıta 

ödediğimiz fiyat değişiyor. Şimdi hükümet diyor ki dünyada enerji fiyatları artıyor. 

Evet, doğru! 

Mesela Eylül 2021’de petrolün varil fiyatı 70 Dolar civarında idi. Biz bu 70 Dolar’ı kur 

8,3’larda iken 581 TL olarak ödüyorduk. Şubat 2022’ye geldiğimizde ise petrolün 

varil fiyatı 90 Doların üzerinde. Yani eğer Dolar/TL sabit kalsa idi 90 * 8,3= 747 

TL ödeyecektik. Ancak hesapta bir aksilik oldu ve biz TL’nin değer kaybı nedeniyle şu 

an 13,5’tan bu hesabı yapmak zorunda kalıyoruz. 

Yani kur Eylül ayındaki seviyesinde kalsa idi 747 TL ödeyeceğimiz petrolün 

variline 1.227 TL ödüyoruz. Her bir varilde sadece 480 TL’ye yakın kur artışından 

ötürü fark ödemiş oluyoruz. 
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Yani anlayacağınız dolar çıksın canım ne olacak denmesinin bedeli gördüğünüz gibi 

oldukça yüksek. 

İşte tam da bu yüzden petrol fiyatları değişmediğinde de biz yine zamla 

karşılaşıyorduk. 

Petrol fiyatının sabit kaldığı dönemden bir örnek vereyim. Eylül ayında petrolün 

varil fiyatı 70 Dolar demiştim ya, kasım ayında da işte o civarlardaydı. Hatta kısa 

bir süre altına bile düştü. 

Ancak biz eylül ayında 7,74 TL ödediğimiz benzinin litresine kasımda 

9,67 öderken ve motorinin litresine eylülde 7,28 TL öderken 9,78 ödedik. O 

dönemdeki 2 TL’ye yakın fiyat artışının temel nedeni de TL’nin değer kaybı idi. 

Yani dünyada enerji fiyatları artmıyorken de biz benzin ve motorinde yüzde 30’luk 

fiyat artışı yaşamayı faiz indirimi ısrarıyla başardık. 

Şimdi bu örneği verince yeni bir soru gelebilir aklınıza. Kur korumalı mevduat 

uygulamasının duyurulduğu 20 Aralık 2021 gününden bu yana Dolar/TL 13,5 

civarında. Ancak o zamandan bu zamana da hala zamlar gelmeye devam ediyor! Bu 

neden, bu da mı hükümetin yüzünden diyeceksiniz? 

Birlikte bakalım! 

KKM’nin duyurulduğunun ertesi günü yani 21 Aralık’ta benzin 11,60 TL ve motorin 

ise 11,49 TL! Bu hafta gelen son zamlarla beraber benzinin litre fiyatı 15,17 TL’ye 

ve motorinin fiyatı da 15,43 TL’ye çıktı. 

Benzinin fiyatındaki artış 3,57 TL! Sadece bir buçuk ayda yine yüzde 30 fiyat 

artışından bahsediyoruz. 

Motorindeki durum da benzer. Fiyat artışı litre başına 3,94 TL ve artış oranı yüzde 

34,2… 

Ve o gün bugündür dolar 13,50’lerde dolanıyor. Yani TL değer kaybetmiyor. Ancak 

buna rağmen biz hala zamları görmeye devam ediyoruz. 

İşte burada da kur değil ama diğer faktörler devreye girdi. 

Birincisi evet petrol fiyatlarındaki artış. Aralık’ta 80 Dolara yaklaşan petrolün varil 

fiyatı 90 Doların üzerine çıktı. Yüzde 12 civarı bir artış var. 

Petrol fiyatları yüzde 12-15 civarında artarken benzin ve motorin neden yüzde 30-35 

zamlandı? 
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İşte onun nedeni de aralıkta yapılan ÖTV artışı. Yukarıda gördüğünüz 3,5-4 TL arası 

zammın 2 TL’den az fazlası ÖTV nedeniyle geldi. 

Eğer hükümet ÖTV’yi yeniden uygulamasaydı pompa fiyatları bugün benzinde son 

zamla 13,14 ve motorinde 13,38 TL olacaktı! 

Ama olmadı! Olamadı! 
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09 Şubat 2022, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Artık moralimiz bozuk değil 
  

Kovid testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çevresindeki uzmanların tavsiye 

ettiği tedaviyi tavizsiz bir şekilde uyguladığını biliyoruz. 

 

Çevresindeki doktorlar, Erdoğan'ın D ve C vitaminini aksatmadan aldığını 

söylüyorlar. 

 

Bu arada fiziksel olarak yorulmaması için uyku saatlerini aksatmadığının altı çiziliyor. 

Erdoğan, bir nevi tedavi süreci yaşarken dış dünya diplomasi trafiğini de telefonla 

yürütüyor. 

 

TELEFON DİPLOMASİSİ 

 

Bunların belki de en önemlisi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile olandı. 

Bu arada bazı devletler ve kurumlar, Erdoğan'ın izlediği politikalardan övgüyle 

bahsediyorlar. 

 

Örneğin, NATO'dan Erdoğan'ın politikalarına önemli bir destek geldi. 

Bir hayırlı haber de Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğun başlaması. 

 

BAKAN DÜNYAYA ANLATIYOR 

 

Türkiye'nin ana sorunu olan ekonomik darboğazlar ve bunların aşılması için 

izlenecek yol, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati aracılığıyla Avrupa'ya 

iletildi. 

 

Bakan Nebati, Londra'dan sonra Paris'te dünya ekonomik çevrelerine Türkiye'nin 

izlediği ekonomi politikasını anlatacak. 

 

Ancak bir gerçek var... 

 

Özellikle enerjideki zamlar önlenemiyor. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın 

sorunu bu. 

 

DİNLENMESİNE VESİLE OLDU 

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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Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığındaki gelişmeleri yakından izliyor. 

Bu konuda sık sık açıklamalar yapılmakta. 

 

En sağlıklı bilgilendirmeyi de Emine Erdoğan yapıyor. 

 

Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği "hafif soğuk algınlığı" belki biraz dinlenmesine de 

vesile olmuştur. 

 

Şimdi hepimiz Erdoğan'ın yeniden meydanlarda kitlelerle buluşmasını bekliyoruz. 

 


