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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

 

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü 

Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
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Küçük üreticiler üretimden çekildi: 

Tarımda sorunlar çığ gibi büyüyor 

Tahıl ve diğer bitkisel üretim miktarları son üç yılın en düşük seviyesinde. 

ZMO Başkanı Suiçmez, sermayesi yetersiz, önünü göremeyen küçük 

aile çiftçilerinin üretimden çekildiğini ve zor bir yılın bizi beklediğini 

söyledi. 

 
Namık ALKAN 

Orman yangınları, kuraklık ve girdi maliyetlerindeki artış geçen yıl çiftçiyi zora soktu. 

Çiftçinin üretimde yaşadığı zorluklar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine 

de yansıdı. Tahıl ve diğer bitkisel ürün üretiminde 2021 yılında ciddi düşüş yaşandı. 

 

TÜİK verilerine göre tahıl ve diğer bitkisel ürün üretimi, 2021 yılında bir önceki yıla 

göre yüzde 13,4 oranında azalarak yaklaşık 61,7 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Böylece son üç yılın en düşük seviyesine indi. 2018 yılında tahıl ve diğer bitkisel ürün 

üretimi yaklaşık 64,4 milyon ton olarak gerçekleşmişti. 

 

ZOR BİR 2022 BİZİ BEKLİYOR 

 

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, buğday ekim 

alanlarının giderek azalması, tarımsal girdi fiyatlarındaki yükseklik, alım fiyatlarının 

düşüklüğü, TMO’nun sürekli yurtdışından buğday ve arpa aldığı bir ortamda çiftçinin 

üretimden çekilmesinin buğday üretiminde ciddi bir azalmayı gündeme getirdiğini 

söyledi. 
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Kuraklığın çok ciddi olarak ülkede hissedildiğini kaydeden Suiçmez, “Kuraklık eylem 

planı yaşama geçirilemedi. Kıraçta kuru tarım yapılan ülkemizde yaygın kuru tarım 

alanlarında çok ciddi rekolte kayıpları oldu. Kuraklığa ilişkin önlemlerin alınmadığı, 

kıraç alanlar dışında sulu tarım alanlarına yeterli suyun verilmediği ortamda, yanlış 

tarım politikaları ve kuraklık birlikte buğday üretim miktarlarının azalmasına yol açtı” 

dedi. 

 

Gübre fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle çiftçinin gübre kullanmadan ya da çok az 

kullanarak ekim yaptığını dikkat çeken Suiçmez, şunları söyledi: 

“TMO’nun açıklayacağı taban fiyatın yine maliyetin altında olacak olması ve mazot 

fiyatlarındaki aşırı artışın olduğu bir ortamda 2022’de de buğday rekoltesinin 

azalacağı ve yurtdışından daha pahalı buğday alma yanlışına, kısır döngüsüne 

döneceğimizi görüyoruz. Hem genel ekonomik ve tarım politikalarındaki yanlışlar, 

hem de kuraklığa yönelik somut önlemlerin alınmaması, buğday ekim alanlarının 

azalması, çiftçinin alandan çekilmesine neden oluyor. Yurtdışından daha yüksek 

fiyatlarla ürün almamız, hem üreticinin kazanamadığı hem de tüketicinin yüksek 

fiyatla ürün tüketmek zorunda kaldığı zor bir 2022 yılı buğdayda da arpada da 

hububatta da bakliyatta da bizi bekliyor.” 
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KÜÇÜK ÇİFTÇİLER ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR 

 

Tarımdaki yanlışların buğdayda ekmek fiyatlarında zam olarak, arpada ise yem 

fiyatlarında zam olarak yansıyacağını kaydeden Suiçmez, sulu tarım yapan büyük 

işletmelerin tarımda bir süre daha kalabileceğini ama sermayesi yetersiz önünü 

göremeyen küçük aile işletmelerinin, özellikle kıraç arazilerdeki kuru tarım yapılan 

arazilerdeki küçük üreticilerin alandan çekilmesinden başka çözüm kalmadığını 

belirtti. Suiçmez, devletin özellikle aile işletmeciliği üzerine kurulu küçük üreticileri 

korumasının görevi olduğunu söyledi. 

 

Çözüm olarak ise üretici girdilerinin somut olarak ucuzlatılması, tarımsal desteklerin 

yeterli ve zamanında verilmesi, küçük çiftçilerin tarımsal kredi faizlerinin yeniden 

düzenlenmesi, aracılık sisteminin demokratik üretici tüketici kooperatifleri ile 

kısaltılmasını vurgulayan Suiçmez, tarım ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi 

gerektiğini sözlerine ekledi. 
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Zamlar ve omicron tüketimi frenledi 
Yılbaşından itibaren enerji, işçilik ve akaryakıt zamlarının son ürün 

fiyatlarına yansımaya başlamasının yanı sıra salgının tüm dünyada pik 

yapması, tüketimi durdurdu. Turist alışverişi yarıya yakın azalırken, trafik 

yoğunluğu hissedilir derece düştü. Yeme içme alanlarında ise kayıp 

yüzde 30'u aştı. 

 
 

Yener KARADENİZ 

Geçen yılın son çeyreğinde hızlanan kur atağının yanı sıra yılbaşından itibaren 

elektrik, doğalgaz ve akaryakıta ardı ardına yapılan zamlar, tüketimi etkiledi. Hazır 

giyim sektöründe indirim dönemine girilmesine rağmen alışveriş hissedilir derecede 

yavaşlarken yeme içme alanlarında ise kayıp oranı belirli noktalar haricinde yüzde 

30’u aştı. Akaryakıt zamlarının etkisi ise trafik yoğunluğunda kendini gösterdi. Son 

olarak hafta sonu benzine 63 kuruş, motorine ise 94 kuruş zam yapılması vatandaşın 

kontak kapatmasına yol açtı. 

Geçen yılın son çeyreği itibariyle zam öncesi depolarını doldurmak isteyen sürücüler, 

akaryakıt alımında rekor kırılmasına yol açarken, artan fiyatlar kullanımı ise azalttı. 

Trafiğin en fazla olduğu cumartesi günü kimi hafta yüzde 80’e çıkan yoğunluk yüzde 

40’lara kadar geriledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından 

da İstanbul’da trafik yoğunluğunun ortalama altında gerçekleştiği yönünde açıklama 

yapıldı. Söz konusu düşüşte artan vakaların da etkili olduğu belirtiliyor. Artan 

vakaların bir diğer etkisi ise turist alışverişinde görüldü. Tüm dünyada günlük vaka 

sayısının 3 milyona yaklaşması nedeni ile seyahatlerin azalması, böyle dönemlerde 
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turist alışverişi ile bir nebze olsun rahatlayan esnafın hayal kırıklığı yaşamasına yol 

açtı. Yeni yıl öncesi yüzde 40’a ulaşan turist alışverişi yarıya yakın geriledi. 

Özellikle hazır giyim markaları aralık ayı itibariyle seri sonu ürünlerde indirim 

dönemini başlatıyor ve söz konusu indirim, artan oranlar ile ocak ayı boyunca devam 

ediyor. Aynı dönemde yeni sezon ürünler de yavaş yavaş vitrinlerdeki yerini alıyor. 

AVM ve cadde mağazalarında indirime rağmen alışverişin hissedilir derecede 

düştüğü görülüyor. 

Mağaza sorumluları, tüketicilerin indirime rağmen fiyatları yüksek bulduğunu, yeni yıl 

öncesinde artış trendine giren turist sayısı ve alışverişinin de azaldığını belirtti. 

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, alışverişin kasım indirimleri 

ve yılbaşı öncesine yoğunlaşması nedeniyle ocak döneminde her yıl yavaşlama 

yaşandığını anlattı. Ancak bu yıl söz konusu yavaşlamanın indirime rağmen çok daha 

hızlı yaşandığını belirten Öncel, “İnsanlar artan hayat pahalılığı nedeniyle indirime 

rağmen ihtiyaçlarını daha fazla erteliyor. Düşüş, turist alışverişinde de oldukça fazla. 

Son aylarda işçilik, hammadde ve artan enerji maliyetleri karşısında markalar, turist 

harcamaları ile nefes alıyordu. Çünkü yüksek döviz kuru turistin harcama kapasitesini 

artırıyordu. Yeni yıl öncesi yüzde 40’lara ulaşan turist alışverişi, seyahatlerin 

azalması nedeni ile yüzde 20’lere geriledi. Bunlar öncü göstergeler. Görünen o ki 

önümüzdeki dönemde söz konusu düşüşler çok daha derinleşecek” dedi. 

Çinliler gitti, İranlılar ve Mısırlılar geldi 

Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı İzzet Stamati, kasım ve aralık ayında kurda 

yaşanan yüksek artışın da etkisi ile turist alışverişinin cirolar içindeki payının yüzde 

40’ları aştığını hatırlattı. Son haftalarda sınırlı da olsa kurdaki düşüşün yanı sıra 

omicron varyantı nedeniyle vakalardaki yüksek artışın söz konusu oranlarda düşüşe 

yol açtığını belirten Stamati, “Kurun rekor düzeye yükselmesinin de etkisi ile yılbaşına 

kadar oldukça iyi gitti turist alışverişi. Birçok markada söz konusu alanda yapılan 

alışverişin toplam ciro içindeki payı yüzde 40’ları aşmıştı. Ancak son bir haftada bu 

oran düşmeye başladı. İlk hafta itibari ile yüzde 30-35’lere geriledi. Daha önceki 

yıllarda Çin ve Suudi Arabistan yoğunluklu turist alışverişinde şimdi ise İran, Mısır ve 

Kuveyt gibi ülkelerden gelen müşteriler aldı” dedi. 

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş da, AVM 

ziyaretçi sayılarının stabil seyrettiğini ancak artan vaka sayıları nedeni ile turist 

sayısının azaldığını belirtti. Henüz güncel rakamları almadıklarını aktaran Altaş, 

“Başta turistlik bölgelerde olmak üzere turist alışverişinde düşüş bekliyoruz ” dedi. 

1 Arap müşteri 10 AB’liye bedel 

Tüketimde en dramatik düşüş ise yeme içme alanlarında görüldü. Geçen yılın aynı 

dönemine göre menülerde yüzde 50’yi aşan artış, vatandaşların evde yeme 

yönelimini artırdı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı 

Ramazan Bingöl, yılbaşı itibari ile yeme içme alanlarında yüzde 30’a varan oranlarda 
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düşüş yaşadıklarını anlattı. Bingöl, “Belli başlı yerler hariç sektörün büyük bölümünde 

düşüşler var. Düşüş oranı genel olarak yüzde 30’u buldu. Bunun sebebini de ciddi 

zam geçişlerine bağlıyoruz. İnsanlar sanki bir biri ile haberleşiyor. Artan maliyetler 

sıkıntıları artırıyor. Başta Arap turistler olmazsa ayakta kalamayız. Bir Arap müşteri 

harcama kapasitesi açısından 10 tane Avrupalı’ya bedel. Ancak şu an o tarafta da 

benzer oranlarda düşüş var” dedi. Artan maliyetler nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını ve 

bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını aktaran Bingöl, “TÜ- RES Yönetimi 

olarak söz konusu alanda yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle Maliye Bakanı Nurettin 

Nebati ile bir araya geleceğiz. Şu an bir rapor hazırlıyoruz. Bunu da Bakan beye 

sunacağız” diye konuştu. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU YARI YARIYA AZALDI 

Akaryakıt fiyatlarına geçen yıldan bu yana art arda yapılan zamlar, akaryakıt alımının 

rekor kırmasına, trafik yoğunluğunun ise azalmasına neden oldu. Bankalararası Kart 

Merkezi’nin en son yayınlanan kartlı harcamalar istatistiklerine göre zam gelmeden 

deposunu doldurmak isteyen sürücüler Kasım ayında 12 milyar 271 milyon TL’lik 

akaryakıt harcaması yaptı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 7 milyar 278 

milyon TL idi. Söz konusu artışta artan fiyatların etkisi yüksek. Artan harcamaya 

rağmen trafik yoğunluğu yüzde 40’a varan oranlarda geriledi. Söz konusu gelişme, 

vatandaşların, akaryakıtı zam gelmeden alıp, zaruri ihtiyaç haricinde trafiğe çıkmadığı 

şeklinde yorumlandı. 

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI, TOPLU TAŞIMAYA TALEBİ ARTIRDI 

Yılbaşı itibari ile köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yüksek oranlarda zam yapıldı. 

İstanbul’da Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçişin sadece köprü maliyeti 16,5 TL’ye 

çıktı. Söz konusu rakama akaryakıt maliyeti de eklendiğinde araç kullanmak zorunlu 

haller dışında avantajını kaybetti. Bu da vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih 

etmesi sonucunu doğurdu. Öte yandan köprü ve otoyol zamları, uçak ve otobüs 

kullanımını da artırdı. Yine son zamlar ile birlikte İstanbul’dan İzmir’e özel oto ile tek 

yön gitmenin maliyeti bin TL’ye yaklaştı. Aynı fiyata 3 kişi uçak yolculuğu 5 kişi ise 

otobüs yolculuğu ile İzmir’e gidebilir hale geldi. 
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Kur korumalı mevduatta ödemeler 

nakit yapılacak 
Kur korumalı TL vadeli mevduatta devlet iç borçlanma senedi ile ödeme 

uygulaması yasa teklifinden çıkarıldı. Ödemelerin sadece nakit kaynak 

yoluyla yapılması öngörülüyor. 

 
Canan SAKARYA 

ANKARA - Kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasına ilişkin yasal altyapıyı 

oluşturan düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonunda değişiklik yapılarak kabul 

edildi. Hem nakit hem de özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile yapılması 

öngörülen ödemelerde, devlet iç borçlanma senedi ile ödemeden vazgeçildi, bu 

bölüm yasa teklifinden çıkarıldı. Kabul edilen önergenin gerekçesinde ‘ kur korumalı 

mevduatta yapılacak ödemelerin özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraçlarının 

ödemelerde operasyonel zorluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden sadece nakit 

kaynak yoluyla yapılması öngörülmektedir” denildi. 

Kur korumalı mevduatta ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten 

yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların 

vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile destek olarak 

aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve 

esasları 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kur 

korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere kanununun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. 
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Memur ve emeklilerin maaş zamları, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, 

kurumlar vergisinde bir puanlık indirim öngören yasa teklifi Meclis Plan Bütçe 

Komisyonunda kabul edildi. Yasa teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurul gündemine 

alınarak kanunlaştırılması planlanıyor. 

Merkez Bankası’nda ‘haciz’ düzenlemesi başka ülkelerde de var 

Merkez Bankası Kanuna eklenen banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına 

ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyeceği, üzerlerine ihtiyati tedbir 

veya ihtiyati haciz konulamayacağına ilişkin düzenleme, teklifteki en tartışmalı 

maddelerden biri oldu. Yasa teklifinde ilk imza sahibi AK Parti Giresun Milletvekili 

Cemal Öztürk, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan düzenlemeye ilişkin 

olarak gelen bilgi notunu komisyonda okudu. Bilgi notunda özetle şu bilgiler yer aldı: 

“Merkez bankaları, faaliyetlerinin sonucu olarak diğer merkez bankalarıyla ve mali 

teşekküllerle milletlerarası boyutta münasebetler kurmakta ve geliştirmektedir. İşte bu 

çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız da kurduğu ikili ilişkilerde diğer 

merkez bankalarının hesap açma talepleriyle karşılaşmaktadır. Yabancı merkez 

bankaları ülkemizin diplomatik ve stratejik bir güç olmasıyla bankacılık 

uygulamalarının gelişmiş bulunmasına teveccüh göstererek Merkez Bankamız 

nezdinde hesap açmak istemektedirler. Böylelikle, teknolojik alt yapısı güçlü, 

ödemeler ve bankacılık alanında gelişmiş , tecrübesi yüksek bir merkez bankasından 

muhabirlik hizmetleri almayı amaçlamaktadırlar. Bu yönde uygulamaların ülkemize 

itibar katacağı, Türkiye’nin diğer ülkelerin güvendiği bir ekonomik merkez olma 

özelliğini öne çıkaracağı ve rezervlere katkı sağlayacağı izahtan varestedir. Yabancı 

devlet merkez bankaları veya onların diğer kamu kurum ve kuruluşları hakkında 

çeşitli nedenlerle başlatılan icra takiplerinde, merkez bankaları takip borçlusu 

olmamasına rağmen ve haberleri dahi olmadan tüm bankalara haciz ihbarnameleri 

gönderildiği, bu hesaplara bankalarca haciz uygulandığı, paraların uzun süre blokede 

tutulduğu, itiraz ve şikâyetlerin dikkate alınmayarak hesaptaki paraların icra 

dosyalarına gönderildiği görülmektedir. Gerçekten de “üçüncü şahıs” sıfatıyla 

bankalar gelen haciz ihbarnamelerine karşı herhangi bir itiraz ve şikâyette 

bulunamamakta, hesaba haczi uygulayarak bloke edilen paraları icra dosyalarına 

göndermek zorunda kalmaktadırlar. Böyle bir durumun merkez bankaları için bir itibar 

riski yarattığı açıktır. 

Teklif ettiğimiz hükme benzer bir hüküm, doğrudan Fransa Merkez Bankası 

Kanunu’nda bulunmaktadır. Fransa ’da diğer bazı ülke merkez bankalarının hesapları 

haczedilememektedir. Avustralya, Hollanda ve Kanada’da da icra bağışıklığı 

sağlayan diğer örnekler olarak zikredileb ilir. Ancak Türk hukukunda aynı yönde bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, uluslararas ı hukuk örneklerine de uygun 

olarak en azından Merkez Bankamız nezdin de hesap açmak isteyen merkez 

bankalarına , hesaplarının haczedilemeyeceğine, ihtiyati tedbire ve hacze konu 

olamayacağına dair somut ve hukuki bir güvence sunmak, bu konudaki cazibeyi ve 

öngörülebilirliği artırmak ülkemizin yüksek ekonomik menfaatlerine yöneliktir.” 



10.01.2022 

11 

 

İhracatta ilk kez liderliği kapan 

tedarikçi, 2022’yi de sırtlayacak 
Otomotiv ihracatında ürün grupları bazında en fazla payı alarak tarihte ilk 

kez liderlik koltuğuna oturan tedarikçiler, 2022'de de yurt dışı satışında 

yüzde 20'ye yakın büyüme hedefliyor. TAYSAD Başkanı Albert Saydam, 

"Uzakdoğu'ya verilen siparişler Türkiye'ye kayıyor. Bu fırsatı iyi 

değerlendirmeliyiz" dedi. 

 
Aysel YÜCEL 

Otomotiv ihracatında 2021 yılında ürün grupları bazında yüzde 40 oranı ile en fazla 

payı alan tedarikçiler, 2022'de de sektörü sırtlamaya hazırlanıyor. Toplam otomotiv 

ihracatında 2022’de yüzde 13’e yakın artış hedefi konulurken, tedarikçide bu rakam 

yüzde 20’ye yaklaşıyor. 

Otomotiv sektörü, çip krizi başta olmak üzere yaşanan sıkıntılara rağmen 2021 yılı 

ihracatında büyüme sağladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 

verilerine göre, otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15 

artarak 29,3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv 

endüstrisi, böylece ihracatta aralıksız 16. kez şampiyon oldu. Artan bu ihracatta 

tedarik sanayisinin payı büyük. Otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 

gerileyerek 9.3 milyar dolarda kalırken, tedarik sanayi ise bu dönemde yüzde 26 

artışla 11.8 milyar dolarlık ihracata imza attı. 



10.01.2022 

12 

 

“Avrupalı firmalar, tedarikte Türkiye'ye yöneldi” 

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, 2021 

yılında ihracatta sağladıkları yüksek performansı DÜNYA’ya değerlendirdi. İhracattaki 

artışta, pandemiyle birlikte tedarik zincirinde yaşanan darboğazlar paralelinde bazı 

siparişlerin Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye’ye kaymasının etkili olduğunu 

ifade eden Saydam, “İhracatta sadece değer bazında değil ton bazında da artış var. 

Cirolarımız da artıyor. Özellikle satış sonrası ve yedek parça tarafında talep artışı 

oldu. Avrupalı otomotiv firmaları, pandemiyle birlikte tedarik zincirlerinde yaşanan 

sıkıntıları aşmak için Türkiye gibi yakın pazarlara yöneldi. Bunu hemen hemen tüm 

üyelerimiz hissediyor” diye konuştu. Türkiye’nin fırsatlarla dolu bir zamandan 

geçtiğinin altını çizen Saydam, “Türkiye’de büyük fırsat var. Doğru adımları atmak 

gerekiyor. Kendi bindiğimiz dalı kesmemek lazım” dedi. 

“Çip krizi olmasaydı da otomobili geçebilirdik” 

Albert Saydam, ana sanayiinde çip krizi kaynaklı en az 150 bin adet siparişin 

silindiğini aktararak, “Bunu da ortalama ile çarptığımız zaman esasında yine 12 

milyar doların biraz daha üzerinde bir otomotiv ihracatı olacağını biliyoruz. Ancak 

unutmamak gereken nokta şu ki, ihracatta ana sanayinin gönderdiği araç adedi 

arttıkça, bu tedarik sanayiye de olumlu yansıyor. Ancak yine de fark bu kadar 

olmazdı. Dolayısıyla çip krizi olmasa da tedarik sanayi otomobili geçebilirdi” dedi. 

Albert Saydam, 2022 yılından umutlu olduklarına vurgu yaparak, tedarikçiler olarak 

bu yıl ihracatta 14 milyar dolar hedefi koyduklarını açıkladı. Bu da 2021’e göre 

yaklaşık yüzde 19 ihracat artışı anlamına geliyor. 

“Yatırımlar da hızlanıyor” 

Albert Saydam, artan talepler ve elektrikli araçlara dönüşüm paralelinde sektörde 

yatırımların da arttığına dikkat çekti. Saydam, “Ana sanayide artan yatırımlar 

paralelinde, tedarik sanayisinde de yatırımlar artıyor. Sadece yerli değil, yabancıların 

yatırımı da artıyor. Bu eğilim 2022’de de sürecek” dedi. 

Baran Çelik: 2022 ihracat hedefimiz 33 milyar dolar 

OİB Başkanı Baran Çelik, 29.3 milyar dolar olarak gerçekleşen 2021 otomotiv 

ihracatını değerlendirerek, “Geçen yıl yarı iletken çip kriziyle başlayan, diğer ham 

madde tedarik problemleri ile süren ve artan maliyetlerle daha da derinleşen sorunlar, 

global çapta olduğu gibi ülkemiz otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Yaşanan 

tüm sorunlara rağmen geçen yılı yüzde 15 ihracat artışı ile kapatmayı başardık. Bu 

başarıda üstün gayret gösteren ve emeği geçen tüm firmalarımızı kutlarım" diye 

konuştu. Otomotiv endüstrisinin aralıkta ise tarihinin aylık bazdaki en yüksek ikinci 

ihracatına ulaştığını da kaydeden Baran Çelik, “Geçen ay tedarik endüstrisi 

ihracatımız çift haneli artarken, çekiciler ürün grubundaki artış oranımız ise yüzde 

148’e çıktı. Yine ülkeler bazında Fransa, Birleşik Krallık ve Mısır gibi ülkelere çift 

haneli ihracat artışlar kaydettik” dedi. 
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En fazla artış eşya taşımaya yönelik araçlarda oldu 

Yurt dışı satışlarında büyümeye katkı sunan bir diğer ürün gurubu, yıllık bazda en 

fazla ihracat artışı sağlayan eşya taşımaya mahsus araçlar oldu. Pandemiyle birlikte 

e-ticaret ve lojistikteki büyüme paralelinde talebin arttığı çekici ve hafif ticari araçlarda 

ihracat yüzde 28 artarak 5.3 milyar dolara ulaştı. 

 

“671 yeni elektrikli modelden mümkün olan en yüksek payı almaya odaklandık” 

Albert Saydam, 2022 yılında, üç ana konuya odaklandıklarını söyledi: "Elektrikli 

dönüşümün devamı, sürdürülebilirlik ve yeni pazarlar." Türkiye’de elektrikli araçlara 

dönüşüm sürecinde 2021’de bir önceki yıla göre, daha olumlu bir tablo olduğunu 

belirten Saydam, “2021'de elektrikli araçlara yönelik yatırımların artması, geleceğe 

ümitle bakmamızı sağlıyor. Türkiye’de son dönemde batarya konusunda alınan 

yatırım kararları da bu noktada çok önemli” dedi. Saydam, son yaptıkları araştırmaya 

göre, KKTC dahil 17 ülkede 116 markanın 671 elektrikli araç modeli geliştirdiğine 

dikkat çekerek, “Şu anda yollarda olmayan toplam 671 model var. Burada Türk 

tedarik sanayisinin mümkün olduğunca en fazla payı alması TAYSAD'ın hedefl 

erinden biri” dedi. Diğer yandan, elektrikli araç dönüşümüne henüz hazır olmayan 

pazarların da yerli tedarikçiler için fırsat sunduğunu hatırlatan Saydam, “Elbette 

elektrifikasyon bizim çalışmalarımızın merkezinde olacak. Ancak dünyanın her yeri 

Norveç değil. Bazı ülkelerde 2035’te halen yüzde 60 oranında fosil yakıtların 

kullanılması söz konusu” dedi. 
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En güçlü pasaport endeksinde 

BAE 1., Türkiye 80'inci sırada 
Endekse göre Türkiye pasaportu ile 105 ülkeye vizesiz, 93 ülkeye vize ile 

44 ülkeye de kapıda vize alınarak girilebiliyor. Geçen yıl 79. sırada olan 

Türkiye bir basamak geriye düşerek listenin 80. sırasında yer aldı. 

 
Henley Pasaport Endeksi 2022 yayınlandı. 199 ülke, eyalet ve bölgenin pasaportları 

ile kaç yere vize ile kapıda vize ve vizesiz olarak giriş yapabilmesi baz alınarak 

oluşturulan Henley Pasaport Endeksi’ne göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 

pasaportuyla 159 ülkeye vizesiz girilebiliyor. Buna göre en güçlü pasaport endeksi 

listesinin ilk sırasında BAE var. 

Türkiye bir basamak geriye düştü 

Türkiye pasaportu ile 105 ülkeye vizesiz girilebiliyor. Endekse göre Türkiye pasaportu 

ile 93 ülkeye giriş için vize istenirken, 44 ülkeye de girişte vize alınarak girilebiliyor. 

Bu verilerle genel sıralamada geçen yıl 79. sırada olan Türkiye bir basamak geriye 

düşerek listenin 80. sırasında yer aldı. Listenin en sonunda Afganistan, Irak, Suriye 

ve Pakistan var. Afganistan pasaportuyla 34 ülkeye vizesiz girilebiliyor. 
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TCMB eski Başkanı Gültekin: 

Faizleri ‘cin fikirler’ ile indirmeye 

çalışmanın maliyeti yüksek oldu 
Merkez Bankasının ‘94 krizi’ sırasında istifa eden Başkanı Prof. Nihat 

Bülent Gültekin, 1994 ve 2001 krizlerini, kriz dönemlerinden hükümetlerin 

ders çıkarıp çıkarmadığını anlattı. 

 
AÇIK AÇIK 

ŞEREF OĞUZ • HAKAN GÜLDAĞ • VAHAP MUNYAR 

Merkez Bankası Başkanlığı’ndan “94 krizi” başladığında istifa ettiniz. Sizi 

istifaya götüren süreci anlatır mısınız? Bunun ekonomiye yansımaları nasıl 

oldu? 

Tansu Çiller Hükümeti göreve başladığında, Hazine’nin yüksek faizle borçlanması ve 

Türk Lirası’ndaki değer artışı bir sorun olarak algılanmış, ancak açık bir ekonomide 

bu iki sorunun nasıl çözüleceği konusunda bir siyasa oluşturamamıştı. 

1993’un sonuna gelindiğinde ekonomi, iç ve dış makro reel dengelerle sürdürülebilir 

değildi. Göreve geldiğim eylül ayından itibaren, durumun sürdürülemez olduğu 

konusunda hükümeti ikaz ettik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

olarak bir istikrar programı önerdik. 

Prof. Oktay Yenal ve Prof. Merih Celasun’un yardımlarıyla kısa bir istikrar programı 

hazırlandı. 3 Aralık’ta bu programı Prof. Yenal ile birlikte Başbakan Çiller’e sundum. 
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Ana hatlarıyla yapılması gereken, para arzı artış hızını düşürmek, kamu 

harcamalarını reel olarak düşürmek, Türk Lirası’nın değer artışı trendini geri 

çevirmek, sübvansiyon ekonomisine son vermek ve reel ücretlerden bir süre 

fedakarlık etmek idi. Sayın Çiller durumu bildiğini söyledi ve bakmadan raporu bir 

kenara koydu. Belli ki 4 Nisan 1994’te yapılacak yerel seçimler öncesi bir dengeleme 

programını gündeme getirmeyi siyasi olarak uygun bulmuyordu. 

Daha sonraki günlerde de, Hazine’yle 1994 yılı para ve borçlanma politikasını 

belirleme çabalarımız sonuç vermedi. Hazine yönetimi sorumsuzca Hazine tahvil 

ihalelerini iptal ederek faizi düşürmeye çalıştı. Dış borçlanmaya hız vererek Türk 

Lirası üzerindeki baskıyı önlemek istedi. Bu çabaların yanlış olduğunu ne Başbakan’a 

ne de dönemin Hazine Müsteşarı’na anlatabildik. Daha vahimi, Sayın Çiller 26 

Ocak’ta Başbakanlık konutunda Hazine ve TCMB temsilcilerinin olduğu bir toplantıda 

yüzde 5 oranında devalüasyon kararı aldığını söyledi. TCMB olarak böyle bir kararın 

yanlış ve yapılma tarzının ise daha büyük bir hata olduğunu anlatmaya çalıştık. 

Tutarlı bir istikrar paketi olmadan yapılacak yüzde 5’lik bir devalüasyonun hiçbir 

anlam taşımadığını, piyasaları daha büyük devalüasyon beklentilerine iteceğini ve 

dövize olan talebi artıracağına ikna edemedik. TCMB’nin akşamüstü açıklaması 

gereken günlük döviz kurları çok geç saatlerde açıklandı. Yüzde 13.9 oranındaki 

devalüasyon yapıldığında ciddi bir istikrarsızlık dönemine girilmişti. 31 Ocak’ta 

hükümetin ekonomik para ve maiye politikalarında yaptığı yanlışlıkları izah eden ve 

acilen bir istikrar tedbirleri alınmasını anlatan istifa mektubumu bir basın toplantısında 

okudum. İstifam Çiller Hükümetini ciddi tedbirler almaya davet eden bir fırsattı. 3 

Aralık’ta Başbakan’a sunduğum istikrar paketini, Çiller Hükümeti 5 Nisan Kararları 

olarak açıkladı. Prof. Oktay Yenal’ı da Başbakan Başdanışmanı atayarak, programın 

icraatı ile görevlendirdi. Ocak sonundan ve nisana kadar faizler tarihte görülmemiş 

düzeylere çıktı. Faizleri ekonomik kurallarını anlamadan, ya da yok bilerek, cin 

fikirlerle indirmeye çalışmanın maliyeti yüksek oldu. 

HÜKÜMETLER KRİZDEN DERS ALMADI 

Geriye dönüp baktığınızda Türkiye’de hükümetler ekonomiyle ilgili size göre 

hangi doğru ve yanlış adımları attılar? Kemal Derviş’in bakanlığı döneminde 

alınan kararlar, AK Parti’nin ilk dönemlerinde uygulaması nasıl yansıdı? AK 

Parti’nin daha sonraki dönemde ekonomide attığı adımları nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

2001 krizi, 1994 krizinin adeta bir tekrarıdır. Ölçeği daha büyüktür. Siyasi sonuçları 

ise geçmiş krizlerden çok daha farklı olmuştur. Türkiye’de iktidarın siyasi İslam’a 

geçmesi ile sonuçlanmıştır. 1994 krizinden kısa bir süre sonra, Çiller Hükümeti de 

dahil olmak üzere bütün hükümetler krizden sanki hiç ders almamış gibi davrandılar. 

Bütçe açıkları devam etti. Büyük ölçüde dış kaynaklarla fonlanma alışkanlığından 

vazgeçilmedi. Bankalar da eskisi gibi yurt dışından aldıkları sendikasyon kredileri ile 

kamuyu ve özel sektör fonladılar. 
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2001 Mayıs ayında Kemal Derviş ‘Güçlü Ekonomi Programı’ adı altında Dünya 

Bankası destekli IMF ekonomik programını uygulamaya başladı. IMF karşısında 

müzakerelerde aciz kalan hükümet batan bankaların yurt dışından aldıkları bütün 

özel kredileri millileştirdi. Banka sektörünün sermaye yapısını Hazine kaynaklarıyla 

artırdı. Hazine iç ve dış borçları yeniden yapılandırmaya git(de) meyince, programın 

yükü gayri adil vergilerle tamamen ücretliler üzerine yıkıldı. Programın önemli siyasi 

sonucu ise koalisyon ortaklarının siyasetten silinmesi ve AKP’nin iktidara gelmesi 

oldu. 

AKP Hükümeti ekonomik ve siyasi açıdan bembeyaz bir sayfa ile işe başladı. Birkaç 

aylık tereddütten sonra, Kemal Derviş’in hayata geçirdiği IMF programı uygulandı. 

Uygulanan özelleştirme programı dış borçların azalmasını sağladı. Dünyada varlık 

değerlerinin artması da gecikmiş özelleştirme programına destek oldu. 

Bu dönemi salt AKP’nin başarısı olarak nitelemek doğru değil. Kemal Derviş 

programıyla Ecevit Hükümeti makro dengesizlikleri büyük ölçüde düzeltmiş ve bunun 

siyasi bedelini ortaklarıyla ödemişti. AKP, bir mirasa konmuştu. 

2005 yılına gelindiğinde AB ile tam üyelik için müzakerelere başlanması, Türkiye’yi 

uluslararası yatırımcıların görüş alanına soktu. Dünyadaki ekonomik büyümenin 

nüfusları hızlı artan yükselen ekonomilerden geleceği tezi çok popülerdi. AKP 

Hükümeti bu rüzgarı çok iyi kullandı. Özelleştirme gelirleri ve artan yabancı sermaye 

girişleri ile sağlanan imkanlar AKP’nin kapsayıcı bir sosyal devlet gibi 

davranabilmesine imkan verdi. 

Bu dönemde AKP Hükümetinin iki önemli stratejik ihmali olduğunu düşünüyorum. 

Birincisi Türk Lirası’nın 2001 krizinden sonra değerinin çok yükselmesine izin verdi. 

Türk Lirası 2001 krizi ardında 2008 yılına kadar reel olarak iki kat değerlenmişti. 

İkincisi ise Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtaracak siyasaları, özellikle beşeri 

sermayeyi geliştirecek uzun vadeli projeleri tamamen ihmal etti. Bu ihmal, Türkiye’nin 

kaliteli bir büyümeyi yakalamasına engel oldu. 

Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi, doğrudan yabancı sermayenin azalması ve 

özelleştirme gelirlerinin düşmesi ile 1994 ve 2001 dönemi öncesine benzer bir durum 

ortaya çıktı. Tasarruflar milli gelire göre düşmüştü. Ekonomideki büyüme nisbi ucuz 

ithalat ve tüketim kredileriyle desteklenen iç talep artışıyla sağlanmaya başlandı. 

2008 ABD mali krizinin ardından AKP’nin bocaladığını ve ekonomik büyümenin 

yavaşladığını görüyoruz. 2010’dan sonra Türk Lirası sürekli reel devalüasyona girdi 

ve enflasyon arttı. Başkanlık rejimine geçildikten sonra ekonomi adeta kademeli bir 

enflasyon- kur kısır döngüsüne saplandı. Tamamen siyasi hedeflere kitlenip, 

ekonominin kurallarını yok sayarak yönetme eğiliminin maliyeti çok yüksek oldu. 
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AKP iktidarı da 1950’den beri devam eden Türkiye’nin yapısal problemini çözemedi. 

Düşük tasarruf olan ülkelerde, yabancı sermaye ile yüksek büyüme hızını 

yakalamanın yarattığı sorunlardan geç de olsa kurtulamadı. 

BELİRSİZLİK VARSA ÜLKEYE YABANCI SERMAYE GELMEZ 

Türkiye’ye doğrudan uluslararası sermaye girişinin yıllık 22 milyar dolarlık 

düzeye ulaştığı dönemler oldu. Daha sonra uluslararası sermaye giriş temposu 

yavaşladı. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? 

İki önemli neden görüyorum. Birincisi, baştaki büyük sevinç dalgasından sonra 

çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip Türkiye’nin AB’ne üye olmasının mümkün 

olmadığı anlaşıldı. 

İkinci neden ise AKP ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği konusunda giderek 

zorlanmasıydı. Büyük sermaye girişlerinin ekonomide absorbe edilmesi kısa vadede 

ithalatın artmasını gerektirir. Hızlı ve yüksek sermaye girişleri iki ucu keskin bir kılıç 

gibidir. Bir taraftan, halk kendini daha zengin hisseder, diğer taraftan da enflasyon 

daha kolay kontrol edilebilir. Yerli paranın değerlenmesi eğer üretkenlikle 

dengelenmezse, durumun sürdürülebilirliği sorun olur. Başlarda Türk Lirası’nın aşırı 

değerlenmesi ülkede adeta bir Lale Devri yaratmıştı. 2004 yılından sonra (2009 yılı 

hariç) Türk ekonomisi sürekli cari açıklar verdi. Özel sektör yatırımlarında ve 

tasarruflarda bir düşüş gözlenmeye başlandı. 

Yabancı sermaye için nüfusu büyük Türkiye’de iç pazarı paylaşmak çok cazipti. AKP 

iktidarı bu dönemde uzun vadede ihracata yönelik büyüyen bir ekonomiyi nasıl 

yaratırız konusunu düşünmedi. Daha önemlisi teknoloji payı yüksek ihracata 

kayabilme stratejisi geliştirilmedi. Kaliteli büyüme hedeflenmedi. AKP iktidarının ilk 

döneminde dış dünyada ilgi uyandıran bir anlatısı vardı. Siyasi olarak liberal bir 

demokrasiyi ve liberal pazar ekonomisini yerleştireceklerini anlattılar. Hızlı 

özelleştirme programını, niyetlerinin bir göstergesi olarak sundular ve dış dünyada 

büyük beğeni kazandılar. Dış dünya, AKP’nin genç kadrolarından etkilendi. Bu 

kadrolar, Türkiye’yi yükselen ekonomilerin dinamik, siyasi ve ekonomik olarak dengeli 

ve güvenilir bir üyesi olarak sundu ve bir süre başarılı oldu. 2008 krizi nedeniyle 

dünyada belirsizliğin başladığı dönemde AKP’nin yeni bir anlatısı kalmadı. 

Ergenekon, Balyoz davaları, sık sık yapılan seçimler, dış politikada geleneksel 

çizgiden ayrılmalar dünyada, özellikle Batı’da ciddi soru işaretlerine neden oldu. 

Türkiye’nin tekrar doğrudan yabancı sermaye çekebilmesi, yakın zamanda kendi 

yarattığı ekonomik ve yapısal birçok sorunu çözmesiyle mümkündür. Doğrudan 

yabancı sermaye siyasi ve ekonomik istikrarın olduğu ülkelere gider. Yanlış ekonomik 

politikalarla geleceği derin bir belirsizliğe sürüklenmiş bir ülkeye uzun vadeli 

doğrudan sermaye girişi beklemek iyimserlik olur. 
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Türkiye, 2018 yılında bir ölçüde Rahip Brunson sıkıntısının da tetiklemesiyle 

dalga boyu yukarı doğru büyük kur atağı yaşadı. O günlerde ve sonrasında kur 

artışları hükümet tarafından “dış atak” olarak nitelendirildi. Sizce o günlerdeki 

büyük kur dalgasını sadece “dış atak”a bağlamak doğru mudur? 

Bir ekonomide temel makro dengesizlikler varsa, kur atağı için müsait bir ortam 

vardır. Doların Türk Lirası’na karşı değerine zamansal bir grafik çizersek, 2011’den 

bu yana enflasyona paralel bir yükseliş gösterir. Bu zaman trendinden sıçramalar 

beklenmeyen şokların ve/ya da ciddi ekonomi politika hatalarının olduğu dönemlere 

rastlar. Bakan Albayrak döneminin ekonomide yarattığı türbülans daha dinmeden, 

ABD’nin yaptırım kararları şok etkisi yarattı. Rahip Brunson serbest bırakılınca da 

durum kısa surede tersine dondu. Açık ekonomilerde “dış atak” söyleminin anlamı 

yoktur. Sermaye hareketlerini serbest bırakmış ve kuru konvertibl olan bir ülke yerli 

ve yabancı bütün kişisel ve kurumsal yatırımcılara ve spekülatörlere açıktır. Kim yerli 

kim yabancı artık anlamını kaybetmiştir. Ekonomi yönetiminin bunu bilerek hareket 

etmesi gerekir. Son yıllarda “dış atak” söylemi ekonomi politikalarda yapılan ciddi 

hataları örtmek için yaratılmıştır. 

TÜRKİYE’Yİ İZLEYENLER GELİŞMELERİ ANLAYAMIYOR 

Hükümette şu anda ekonomiyle ilgili “faiz sebep, enflasyon sonuç” yaklaşımı hakim. 

TCMB başkanı gösterge faizi negatiflikte rekor kıracak düzeye çekti. Bu durumu 94 

krizinde atılan adımlara benzetenler oldu. Sizce de böyle mi? 

1994’te de ekonomi yönetiminde benzer bir durum yaşanmıştı. Açık ekonomide 

nominal faizler üç bileşenden oluşur. Doğal faiz haddi + enflasyon beklentileri + ülke 

risk primi. 

Ülkeler arasında farklılıklar olsa da doğal faiz sabittir. Enflasyon beklentileri ülkenin 

makro dengeleriyle ilgili bir sonuçtur. Risk primi ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı ile 

ilgilidir. Faizleri ancak enflasyon beklentilerini ve ülke risk primini azaltarak 

indirebilirsiniz. Şeffaf ve doğru ekonomi politikaları ülke risk primini azaltacaktır. 

Yüksek enflasyon ekonomide ciddi dengesizliklere işaret eder. Enflasyon sabit 

gelirliler için en gayri adil vergidir. Ayrıca, kalkınmasını yüksek enflasyonla 

gerçekleştiren bir ülke de yoktur. Enflasyonu ancak makro dengeleri gözeten bir 

büyümeyle kontrol edebilirsiniz. 

Yüksek enflasyonu indirmek zahmetli ve acılı bir süreçtir. Kısa yoldan ve emirle 

yapılması mümkün değildir. Ciddi ekonomik tedbirler dizisi gerektirir. O yüzden de 

siyasiler, bıçak kemiğe dayanmadan enflasyonla mücadeleye girişmezler. 

Bugün de döviz kurunun bu düzeylere çıkmasına neden olan, Sayın 

Cumhurbaşkanı’nın “faiz sebep, enflasyon sonuç” düşüncesinin iktisadi hiç bir 

temelini yok. 

Dünyada Türkiye’yi yakından izleyen çevreler gelişmeleri anlamakta zorlanıyorlar. 
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YANLIŞTA ISRAR İLE SORUN ÇÖZÜLMEZ 

Hükümet, doların 19 lira, Euro’nun da 20 liranın üzerine çok hızlı çıkması 

üzerine “Kur Korumalı Mevduat” formülünü gündeme getirdi. “Kur Korumalı 

Mevduat” uygulamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 

KKM muhtemel sorunları olan ve bence gereksiz bir uygulama. Ekonomide her hedef 

için dolaysız bir enstrüman gerekir. Kurun yükselişini dizginlemek için faizlerin 

artırılması ve eş zamanlı inandırıcı bir ekonomik program açıklanması gerekirdi. 

Finansal mühendislikle temel unsurları değiştirmek mümkün değil. KKM vadeli 

mevduata karşılıksız bir opsiyon vermekte. Opsiyon vade sonunda değer kazanırsa, 

maliyetini Hazine yani halk ödeyecektir. Opsiyon vade sonunda değer kazanmazsa, 

maliyetsiz sona erecektir. Kur hareketine bağlı bir opsiyon. Kur, büyük sermaye 

hareketleri olmadığı sürece, enflasyona bağlı olarak değerlenecektir. Eğer enflasyon 

yükselirse, yük Hazine’ye binecektir. Bu uygulama, vadeli mevduatı dövize ve dolaylı 

olarak da enflasyona endekslemekte. Vadeli mevduatın döviz mevduatına kaymasını 

bir süre önlemeye faydası olabilir. Zaman kazanılır. Aynı yanlış politikalarda ısrar 

edilirse, sorun çözülmez. 

 ‘İMKANSIZ ÜÇLEME’ KURALIYLA İNATLAŞMAYA ANLAM VEREMİYORUM 

Hükümet COVID-19 krizi süreciyle birlikte 2020’de negatif faize doğru yol aldı. 

Bir yandan faiz indirilirken, diğer taraftan yükselen kurlar döviz satışlarıyla 

frenlenmeye çalışıldı. Merkez Bankası rezervleri önemli ölçüde eridi, negatife 

düşüldü. Bu durum “128 milyar dolar nerede?” sorusuyla sembolleşen 

tartışmayı gündeme getirdi. Sizin bu döneme ilişkin yorumunuz nedir? 

Büyük hataların yapıldığı bir dönem söz konusu ve maalesef bu hatalar hâlâ devam 

ediyor. Makro ekonomide, imkansız üçleme diye anılan bir kural vardır. Sermaye 

hareketlerinin serbestliği, sabit döviz kuru ve bağımsız para politikası aynı anda 

yürütülemez. Faizler ve döviz kuru aynı zamanda kontrol etmek istenirse, sermaye 

kontrolü gerekir. Serbest sermaye rejiminde faizleri düşürmeyi hedeflerseniz, kurları 

kontrol edemezsiniz. Eksi reel faizler hedeflenirse, kur-enflasyon sarmalına girilir. 

Rezervlerin satışıyla müdahale kısa bir sure kurlar üzerinde etkili olabilir, bir süre 

sonra Merkez Bankası’nın rezervleri erimeye başlar. Türk Lirası’ndan çıkış hızlanır. 

Daha da tehlikelisi, 1994 ve 2001 krizlerinde olduğu gibi banka sisteminden döviz 

nakit çıkışı başlarsa, bunun bir banka krizine dönüşme ihtimali artar. Nitekim faizler 

Haziran 2018 de yüzde 8’den 17.75’e yükseltilerek olası bir krizin önüne geçildi. Eğer 

eksi faizde ısrar edilmeseydi, bu kadar yüksek faiz artışına gerek kalmazdı. Bu kadar 

kesin bir ekonomik kural karşısında inatlaşmaya anlam vermek mümkün değil. 

MERKEZ BANKASI BAŞKANLARININ KİŞİLİĞİ ‘BAĞIMSIZLIK’ SİNYALİ VERİR 

Merkez Bankası eski Başkanı, Avrupa Finans Birliği eski Başkanı olarak, 

TCMB’nin son 2-3 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti Hükümeti’nin 

kendi kadrosundan bir Merkez Bankası Başkanını 4.5 ay gibi kısa sürede 
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görevden alması, dünyada nasıl karşılandı? Siz ilk duyduğunuzda ne 

düşündünüz? 

TCMB başkan atamaları her zaman ilgi çeker. Başkanın kişiliği, birikimi, tahsili, 

liyakati kanunlarla çizilmiş çerçeve içinde ne denli bağımsız olabileceğine dair bir 

sinyaldir. Wharton School’un Finans Bölümünde arkadaşlarımdan Yaron Amir, 3 yıl 

önce Başbakan Netanyahu tarafından İsrail Merkez Bankası’na başkan olarak 

atandı. Bütün akademik hayati ABD’de geçmiş ve İsrail İşçi Partisi’ne yakın, solcu, 

saygın bir akademisyendir. Netanyahu ise aşırı sağın Başbakanı. İsrail’de akademik 

dünya dışında hiç bilinmeyen bir kişiyi atamakla, İsrail Merkez Bankası’nın teknik, 

politikadan uzak ve bağımsız olacağı sinyalini verdi. Benim istifamın nedeni Merkez 

Bankası’nı dinlemeyen bir Başbakan’a “kriz geliyor” sinyalini vermekti. Merkez 

Bankası başkanının görevden alınması ise çok daha ciddi bir olaydır. Hele görevini 

liyakatle yapan bir başkansa. Liyakatle görevini yürüten bir başkanın görevden 

alınması hukuk tanımayan ülkelerde olur. Türkiye’de kısa aralıklarla gece yarısı çıkan 

kararnamelerle başkan değiştirilmesi bütün dünyanın dikkatini çekiyor. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

Enflasyondaki müsilajı da en kısa 

sürede temizleyeceğiz 
Karaman’da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, “Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki 

müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız." dedi. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aktekke Meydanı'nda düzenlenen, 

‘Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin 

Açılış Töreni’ne katıldı. 

Hızlı tren hattı ile Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a yaklaşık 

2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a ise 5 saat 45 dakikada gelinebileceğini 

söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ve artık hız bizim konforumuz 

olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya-Karaman-Adana arasındaki 

trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı, 

enerjiden zamana, emisyondan bakım onarım faaliyetlerine kadar pek çok alanda 

ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yatırım bedeli, 1 milyar 

390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'mızın ülkemize ve 

şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum." 

“Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın deneme sürüşleri başladı” 

Tamamladıkları 2 bin 368 kilometre yeni demir yolu hattına sürekli ilaveler yaptıklarını 

bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Karaman'dan Niğde-

Ulukışla, Mersin, Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep'e kadar uzanacak demir 

yolu hattımız etap etap inşa ediliyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın deneme 
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sürüşleri başladı, inşallah en kısa sürede onu da açıyoruz. Bu hattı önce Erzincan'a, 

ardından Erzurum'a, daha sonra da Kars'a kadar uzatarak uluslararası bir güzergah 

haline dönüştüreceğiz. İnşası süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı bilhassa 

ihracatımız açısından çok önemli bir proje. Bursa'yı da Bilecik üzerinden yüksek hızlı 

tren hatlarına bağlıyoruz. Bunlarla birlikte kimi bağlantı kimi ana hat olmak üzere pek 

çok hızlı ve yüksek hızlı demir yolu projesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ne 

diyorduk? Durmak yok, yola devam. Görüldüğü gibi ülkemizi demir ağlarla örmeye 

devam ediyoruz." 

"İnsanların alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız" 

“Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma 

iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz.” diyen Erdoğan, 

“Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel 

siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz." ifadesini 

kullandı. 

20 Aralık'ın bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz tedbir 

paketiyle bu oyunu bozduk. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki 

müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan 

fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına 

bakmayacağız. Kısa bir süre içinde tüm bu karmaşayı bir düzene sokmuş olacağız." 

şeklinde konuştu. 

Türk Tabipler Birliği’ne tepki 

Türk Tabipler Birliği’ne de tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkemizde 

maalesef böyle bir muhalefet böyle bir siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan, 

dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne 

kadar yalancı ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla 

TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Siz ne 

sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak 

bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok ama yapana da hep taş koydunuz. 

Sahtekarlar.” 

“Terör örgütünün aparatları İBB’de istihdam ediliyor” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: “Şehit 

yakınlarına söven, milli hassasiyetlerini dile getiren insanlarımıza hakaret eden 

haysiyetsizlerin gerçek yüzlerini sergileyeceğiz. Terör örgütünün aparatı olan partiyi, 

belediyelerde olduğu gibi hükümette de ülkenin başına bela etmeye çalışanların 

riyakarlıklarını anlatacağız. İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor? Bakıyorsunuz 

anlaşma yapmışlar. Ne yazık ki terör örgütünün aparatları olarak da bunlar İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinde istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, aynısı değişik yerlerde. 

Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel 

siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanların sinsi oyunlarını da deşifre 

edeceğiz.” 
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Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki eylül 

ayında seçim bekliyorum 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında seçim beklediğini 

belirterek, “Ekonomiyi daha fazla götüremezler. Götüremeyeceklerini de 

gayet iyi biliyorlar.” dedi. 

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı özel bir televizyon kanalında 

gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 

soruşturmaya ilişkin iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, soruşturma 

yapılacaksa iyi hal kağıdı verenlere yapılması gerektiğini kaydetti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasına ihtimal vermediğini 

vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu işin yanlış olduğunu AK Parti içinde bile düşünenler var. 

Ben müfettişlerin bir talimatla 'Bu işi gidelim, soruşturma açalım, Ekrem Bey'i 

görevden alalım' diyeceğini sanmıyorum. Böyle bir şey işin doğasına aykırı, mümkün 

değil. Yerel seçim öncesi Mansur Bey'e de iftira attılar. Ben vicdanlı müfettişlere 

güveniyorum. Varsa terörist yakasından tutup götürsünler, ben nereden bileceğim 

adam teröristse. Önce kendi belediyelerine baksınlar. Yapılan kumpas, işin Türkçesi 

İstanbul'u almamızı bir türlü hazmedemiyorlar." diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, TÜİK'e alınmamasına ilişkin, "Enflasyon rakamlarını soracaktım, işçinin, 

emeklinin hakkı için gittim. TUİK Başkanıyla görüşseydim, 'Neye göre 

saptıyorsunuz?' diye soru soracaktım. Milyonlarca kişinin hakkını aramak için oraya 

gittim. Emekliye ne verildi? Enflasyonun altında zam verildi." dedi. 



10.01.2022 

25 

 

KPSS'de birinci olmuş birisinin sözlüde elenmesinin nedenini sormak için Milli Eğitim 

Bakanlığına gittiğini anlatan Kılıçdaroğlu, 15 saat beklediğini ve randevusuna yanıt 

verilmediğini söyledi. 

Kılıçdaroğlu, KPSS'yi yapacaklarını ama sözlüyü kaldıracaklarını belirterek, "Sözlü 

gereken alanlarda ise kamera koyacağız. İtiraz edilirse kamera kayıtlarını ortaya 

koyacağız. Haksızlığa uğrayanları savunmayacaksam niye siyaset yapıyorum?" diye 

konuştu. 

"Gerginlik yaratacak bir eylemin içinde olmayız, önermeyiz" 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnsanları sokağa mı çağırıyorsunuz?" şeklindeki 

soruya şöyle yanıt verdi: “Zaten hepimiz sokaktayız, izin alarak miting yapıyoruz ve 

yapacağız. Biz miting yapacaksak önceden izin alıyoruz. Gidici olduğunu bildiği için 

gerginlik yaratıyor, hakaret ediyor, gerginlik çıksın istiyor. Kavga ve gerginlik 

üzerinden varlığını sürdürmek istiyor, cesareti varsa bir televizyonda karşıma çıksın. 

Önümüzdeki eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi daha fazla götüremezler. 

Götüremeyeceklerini de gayet iyi biliyorlar. Ülkenin yönetilmediğini, savrulduğunu, 

bürokrasinin işi bıraktığını görüyorum. 'Gitmez, şunu yapar, bunu yapar' tuzağına 

düşmeden inandığımız yolda kararlılıkla gideceğiz. Eleştirilerime tahammül edemiyor 

ama ona en büyük iyiliği ben yapıyorum hatalarını söyleyerek. Gerginlik yaratacak bir 

eylemin içinde olmayız, önermeyiz" 

Ekonomideki gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, "Dolardaki oynaklık nedeniyle yarın 

ne olacağını kimse bilmiyor, benzinin fiyatı daha da arttı. Dolar geriye gitmez, gittiği 

yeri unutmaz. İstikrar yoksa başarı yoktur. Ekonomiyi bir bütün olarak ele almak 

lazım. İlk yapacağımız iş, demokrasiyi kesintisiz bu ülkeye getireceğiz. Sanayiciyi ve 

üretimi destekleyeceksiniz. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak lazım, devlette liyakat 

sisteminin olması lazım. Bunların hepsi olacak. iİktidara geldiğimiz ilk 10 gün içinde 

Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız. Tüm kurumların rakamlarını isteyeceğiz. Yap-

işlet-devret projelerinin tümünü kamulaştıracağız. 'Al paranı kardeşim git' diyeceğiz. 

Yolsuzlukların önünü alacağız. Yeni sistemde her kuruşun hesabını vereceğiz." 

ifadelerini kullandı. 

''Türk hukuk sistemi darbe hukukundan arındırılmalı" 

KıIıçdaroğlu, adalette belli kriterlerin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, Türk 

hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması gerektiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı adayını kendisinin değil, Millet İttifakı'nın belirleyeceğini aktaran 

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı adayının devleti bilmesi, 

tanıması lazım, sözlerinin arkasında durması lazım. Olay Cumhurbaşkanı değil, 

sistem olayı. Bizi isim mi sistem mi kurtaracak? Şu an devletin sigortası yok. Olayı 

isme indirgerseniz en büyük hatayı yapmış olursunuz. Erdoğan'ı geçeceğiz, 

göreceksiniz. Çok güzel şeyler yapacağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiçbir 

varsayımın içine girmeye gerek yok. Biz Millet İttifakı'ndan bir aday çıkaracağız ve 
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13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak. Kim kamu tarafından bir haksızlığa 

uğramışsa onunla helalleşeceğiz, bir yüzleşmedir bu helalleşme." 

HDP'nin terör ile ilgisi varsa kendilerinin bir istihbarat örgütü olmadığını, bunu 

devletin araştırması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "HDP bir siyasi partidir. Millet 

İttifakı'nın içinde yer almıyor. Demokrasi aşığı bir parti olarak, bütün siyasi partilerle 

görüşüyoruz. Biz bu ülkede medya özgürlüğünü, yargı ve düşünce özgürlüğünü 

savunuyoruz. Bir siyasi partiyi kriminalize etmeyi doğru bulmuyoruz. Parlamentoda 

görev yapıyorlar. Bir siyasi partiyi düşman ilan etmeyi doğru bulmayız." 

değerlendirmesinde bulundu. 
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Saadet Partisi lideri Temel 

Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı 
COVID-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 

hastaneye yatırıldı. 

 
COVID-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve 

tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi. 

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün 

kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir 

ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam 

edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı. 

Karamollaoğlu'nun COVID-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı. 

  



10.01.2022 

28 

 

Araştırma: Türkiye, dünyanın en kötümser ülkeleri arasında 

Ekonomide yaşanan kriz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dünyanın en kötümser 

milleti haline getirdi. Global araştırma şirketi Gallup'un açıkladığı son verilere göre, 

dünyanın en kötümser ülkeleri Türkiye, Bulgaristan, Afganistan, Polonya ve Çek 

Cumhuriyeti. 

 

Ekonomide yaşanan kriz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dünyanın en kötümser 

milleti haline getirdi. Global araştırma şirketi Gallup'un açıkladığı son verilere göre, 

dünyanın en kötümser ülkeleri Türkiye, Bulgaristan, Afganistan, Polonya ve Çek 

Cumhuriyeti. 

Sözcü'nün haberinde aktarılana göre, araştırma raporunda Türkiye'deki kötümserlik 

düzeyinin dikkat çekici seviyede arttığı belirtilerek bunun kaynağının ülkede hızla 

yükselen enflasyon olduğu vurgulandı. 

44 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüm dünyada umutlarda azalma var. 

2022'nin 2021'den daha iyi bir yıl olacağına inanların oranı dünyada yüzde 38'e 

gerilemiş durumda. Dünyanın en iyimser 5 ülkesi Endonezya, Arnavutluk, 

Azerbaycan, Nijerya ve aynı skora sahip Meksika ve Vietnam. 

Araştırma raporunda gelişmekte olan ülkelerin çok daha umutlu ve mutlu olduğuna 

vurgu yapılırken, bir ulusun iyimserliğinin vatandaşlarının kendini iyi hissetmesi 

durumunun yanı sıra ülkenin genç bir nüfusa sahip olması ve büyüme potansiyeli 

bulunmasına da bağlı olduğu belirtildi. Türkiye, genç nüfusuna rağmen yaşanan 

ekonomik sorunlar nedeniyle kötümserlikte en dip seviyeye ulaşması ile dikkat çekti. 
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TL cinsi tasarruf yapan itinayla 

cezalandırılır! 

 
Alaattin AKTAŞ  

10 Ocak 2022 Pazartesi 

 

✔ Dövizle oynayanın eli yanar dediler, dediler; ama dövizle değil TL ile oynayanın 

elini, kolunu, her yerini yaktılar! Son on yılda yalnızca mevduat ve iç borçlanma 

senedi alanlar zararda. 

Başlıktaki ifade aslında bize ait değil. Tabii ki bire bir böyle söylenmiyor ama 

uygulamalarla böyle bir sonuç doğmasına yol açılıyor. Tasarrufunu TL cinsinden 

değerlendirmeyi tercih edenler özenle, itinayla cezalandırılıyor! 

TÜİK her ay finansal yatırım araçlarının nominal ve enfl asyondan arındırılmış reel 

getiri oranlarını açıklıyor. Reel getiri hesabı hem üretici fiyatlarına göre, hem de 

tüketici fiyatlarına göre yapılıyor. 

Biz bugün son on yılı kapsayan iki tablo hazırladık. 

İlk tablomuzda, finansal yatırım araçlarının TÜFE'ye göre oluşan yıllık reel getiri ya 

da kayıpları yer alıyor. 

İkinci tablomuzda ise genel gidişatı görmek istedik. Bu amaçla da 2011 yılını 100 

kabul ederek zincirleme bir endeks oluşturduk. 

Vatandaş TL’den uzak durmakta haklı 

Tasarruf sahibi 2020 sonuna kadar mevduatına enfl asyonla neredeyse aynı düzeyde 

faiz alabiliyordu. Ama geçen yıl yüzde 36’yı aşan tüketici fiyat artışı faiz getirisini silip 

süpürdü ve tasarruf sahibi mevduattan getiri elde etmek şöyle dursun, yüzde 16’ya 

yakın zarar etti. 

Geçen yıl en büyük kayıp ise yüzde 26’yı aşan oranla devlet iç borçlanma 

senetlerinde yaşandı. 

Borsa yüzde 4 gibi az da olsa reel bir getiri sağladı. 
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Asıl kazanç ise dövizden ve altından elde edildi. 

On yılın tablosu da aynı 

2012-2021 döneminde, yani on yılın toplamında Türk Lirası cinsinden tasarruf 

edenler cepten yemekten kurtulamadı. Ne TL cinsi mevduat hesabı açtıranlar, ne 

devlet iç borçlanma senedine yatırım yapanlar enfl asyonun üstünde getiri elde 

edebildi. Bu on yılda mevduatta yüzde 14, DİBS’te yüzde 32 reel kayıp oluştu. 

Buna karşılık tasarrufunu altın alarak değerlendirenler çok yüksek oranda kar elde 

etti. Altın, enfl asyonu deyim yerindeyse ezdi geçti. 

Yıllar yılı zaman zaman duyduğumuz bir söz var; “Dövizle oynayanın eli yanar” der 

birileri. Ama hiç de öyle olmuyor. Döviz alanın değil, TL’de kalanın eli yanıyor. Son on 

yılın verileri, tasarrufunu dolar ve euro cinsinden değerlendirenlerin bu dönemde reel 

olarak sırasıyla yüzde 113 ve yüzde 83 getiri elde ettiğini ortaya koyuyor. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/01/09/tble-1kAh.jpg
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Bu yılki kayıp da çok yüksek olacak 

✔ Bu yıl enflasyon yüzde 40 dolayında gerçekleşebilir. Mevduat faizi ise şu 

günlerde yüzde 20. Yani bu yıl mevduatı tercih edenler yine çok büyük bir zarara 

uğrayacak. 

Mevduat faizi, Merkez Bankası’nın politika faizi aşağı çekildikten sonra bir miktar 

geriledi ama şimdi yeniden yükseldi ve üç ay vadelide yüzde 20 düzeyinde. Üstelik 

mevduat faizi, Merkez Bankası faizinin aşağı çekilmeye başlandığı tarihtekinden de 

yüksek. Politika faizinin indirilmesi ve bu çerçevede elde edilen “kazanımlara” bir 

başka gün detaylı bir şekilde eğileceğiz. 

Mevduat faizi yükseldi ama gele gele ancak yüzde 20'ye geldi. Bu oran yıl içinde 

sabit kalır mı bilemeyiz tabii ki ama en azından önemli bir gerileme kaydetmeyeceğini 

söylemek yanlış olmaz. Peki oran artar mı; tabii ki bu sorunun yanıtı da 

uygulanmakta olan politikalarda köklü değişikliklere gidilip gidilmeyeceğine bağlı. O 

yüzden biz bu yılın faizini yüzde 20 olarak varsayalım. 

Bu yılki TÜFE’nin ne olacağına gelince... Yakın zamanda tek haneden söz edenler 

çıkıyorsa da, herhalde kastettikleri yıllık değil, aylık orandır. Çünkü yıllık TÜFE’nin 

değil birkaç ay içinde bu yılın hiçbir ayında tek haneye inmeyeceği açık. Aksini 

söylemek için dört işlemi bilmiyor olmak gerekir. 

Geçenlerde de yazdığımız gibi bu yılın TÜFE gerçekleşmesi yüzde 40’a daha yakın 

olmak üzere yüzde 30-40 arasında oluşabilir. Üstelik bu iyimser bir aralıktır. Yine 

uygulanacak politikalara bağlı olarak yüzde 40’ın üstünde bir gerçekleşme olasılığı 

da oldukça güçlü görünmektedir. 

Faiz yüzde 20, enfl asyon da yüzde 40 olursa bu yıl mevduatta yüzde 14’lük bir reel 

kayıp daha oluşacak demektir. 

KKM için niye dua istendi sanıyorsunuz! 

✔Kur korumalı mevduat hesabı tutmazsa adeta "Yandık" diyen bir Maliye var. İyi de 

bu hesap tutarsa ve kur da yükselirse Maliye asıl o zaman Hazine'ye binecek yük 

yüzünden yanacak! 

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda yaptığı konuşmada “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat 

istikrarının en büyük tehdidi dövizdir” dedikten sonra aynen şu ifadeyi kullanıyor: 

“Dua edin de bu ürün (kur korumalı mevduat) gerçekten tutsun, oynaklık azalsın.” 

Demek ki neymiş; bu ürün tutmazsa kur artmaya devam edebilir ve enfl asyonla ilgili 

oynaklık dizginlenemezmiş... 

İyi de madem fiyat istikrarının en büyük tehdidi döviz, şu durumda dövizdeki 

dalgalanmayı kesmek için tutsun diye dua isteyeceğiniz böyle dahiyane formüllere 
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başvurmak yerine kestirmeden gidip dövizi dalgalandırmasanız daha kolay olmaz 

mı? Madem bu gerçeği biliyorsunuz, niye gereğini yapmıyorsunuz? 

Bu sözler bir anlamda “Biz gerçeğin farkındayız ama bunu daha yukarıya anlatamıyor 

ya da söyleyemiyoruz”un da bir itirafıdır. 

Bakan Yardımcısı samimi bir açıklamada bulunmuş. Ama bu açıklama yıl içinde 

kurda ciddi sıçrama riski bulunduğunun da itirafı gibi. Açıklamayı bu yönüyle de iyi 

değerlendirmek gerek. 

Dolayısıyla kurda yeni bir atak yaşandığı takdirde enfl asyonu yüzde 40’ların da çok 

üstünde görme durumumuz olabilir, bu da özellikle mevduat ve DİBS'teki reel kaybı 

daha da derinleştirebilir. 

Murat Zaman, örtülü biçimde “Aman vatandaş kur korumalı hesaba geçsin de TL 

mevduatta her gün reel kayba uğradığını görüp dövize koşmasın” demek istemiş gibi. 

İyi de vatandaş bu hesabı çok benimser, kur da tırmanırsa Hazine'nin yükü ne 

olacak? 

  



10.01.2022 

33 

 

İş dünyasında özel esas rahatsızlığı 

 
Abdullah TOLU  

10 Ocak 2022 Pazartesi 

 

Özel esas uygulaması, YMM ve SMMM’ler ile başına gelenler hariç kimsenin 

bilmediği veya duymadığı önemli bir müessese! Adı üzerinde, özel bir uygulama, 

herkes için geçerli değil. Maliye daha önce bunu, “Kara Liste” ve “Kod” adlarıyla da 

uyguladı. Ancak, kamuoyu ve sahadan gelen güçlü itirazlar üzerine söz konusu 

uygulamalar yürürlükten kaldırıldı, ama her defasında yerine yenisi getirildi. 

Bu uygulamanın sonuncusu ve halen yürürlükte olanı ise, “özel esaslar”. 

Özel esaslar uygulaması nedir? 

Maliye, özel esaslar uygulaması ile; indirilecek ve iade edilecek KDV tutarının 

gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle, Hazine’ye intikal etmemiş ve/veya 

hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi 

veya indirimi adı altında yersiz olarak iadesi ve/veya indirimini önlemeyi amaçlıyor. 

Kimler özel esaslara alınıyor? 

Sahte veya yanıltıcı fatura düzenleyenler, kullananlar, naylon fatura ticareti yapanlar, 

defterlerini kaybeden veya ibraz etmeyenler, adresinde bulunamayanlar, beyanname 

vermeyenler, işçi sayısı - makine teçhizat ve işyeri durumu itibariyle yetersiz 

olmasına rağmen yüksek KDV matrahı beyan edenler, KDV yönünden haklarında 

ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulananlar özel esaslara alınıyorlar. Ayrıca, 

kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmasa dahi özel esaslara tabi 

mükelleflerden mal ve/veya hizmet satın alanlar da, özel esaslara alınıyor. 

Bunun dışında, özel esaslara tabi mükelleflere mal tesliminde veya hizmet ifasında 

bulunanlar da, kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmasa dahi, sahte 

veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara 

alınıyorlar. Yalnız bunun için, KDV Genel Uygulama tebliğinde yer alan hususları da 

kapsayan bir rapor veya tespit bulunması gerekiyor. 
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Özel esaslar iş dünyasının korkulu rüyası haline geldi! 

Özel esaslar, sevimsiz bir konu olmasının dışında, maalesef iş dünyasının korkulu 

rüyalarından da birisi! Neden mi? 

Çünkü, özellikle sahte belge düzenleme şüphesi (ihtimali) nedeniyle özel esaslara 

alınan bir mükellefin Maliye’deki işlerinin tıkanması bir yana, itibarı ve ticari faaliyeti 

de inanamayacağınız şekilde zedeleniyor, zarar görüyor. Hiç kimse özel esaslara 

giren bir mükelleften mal veya hizmet satın almak veya alışveriş yapmak istemiyor. 

Bunun nedeni ise, özel esaslarda olanlardan mal ve hizmet satın alanların da özel 

esaslara alınıyor olması. Sadece özel esaslara alınmaları nedeniyle ticari faaliyeti 

sona eren veya faaliyetini sona erdiren çok sayıda iş insanı ve şirket bulunuyor. 

Özel esaslara alınan mükellef sayısı her geçen gün artıyor! 

Son dönemlerde özel esaslara alınan mükellef sayısında ciddi artış oldu. Bunun en 

büyük nedeni ise, vergi incelemeleri ve diğer şekillerde yapılan tespitler, şüpheler! 

Özel esasların iki önemli kaynağı bulunuyor: Vergi Müfettişlerince düzenlenen 

Vergi Tekniği Raporları ve Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan analiz ve 

tespitler. 

Şu an yapılmakta olan vergi incelemelerinin büyük bir kısmı, sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanımlarına ilişkin. İnceleme ve tespitler 

arttıkça, özel esaslara alınanların sayısı da artıyor. 

Özel esaslara alınanların bundan haberi bile olmuyor! 

Evet, maalesef haklarında rapor düzenlenenler dışında mükelleflerin özel esaslara 

alındıklarından haberi bile olmuyor. Çünkü, Maliye, özel esaslara alınan mükelleflere 

böyle bir bildirimde bulunmuyor, bilgi vermiyor. 

Mevcut sistemde bunu zorunlu kılan bir düzenleme de bulunmuyor. Özel esaslara 

alınan mükelleflerin hemen hemen tamamı bu durumda olduklarını çalıştıkları meslek 

mensuplarının bildirmesiyle ya da mal veya hizmet satışında bulundukları 

mükelleflerin geri dönüşleri sonrasında öğreniyorlar. 

Maliye özel esaslara aldıkları mükelleflere neden bildirimde bulunmaz anlaşılır gibi 

değil! 

İş dünyası bu konuda ciddi anlamda tedirgin! 

Mükelleflerin ve iş dünyasının özel esaslar listesinde kimlerin bulunduğunu bilmeleri 

ve öğrenmeleri mümkün bulunmuyor. Bu da, iş dünyasını ciddi anlamda tedirgin 

ediyor! Önceden YMM’lere tam tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerin mal ve hizmet 

satın aldıkları mükelleflerin özel esaslarda bulunup bulunmadıkları konusunda bilgi 

veriliyordu. Ancak, son dönemde vergi mahremiyeti gerekçe gösterilerek, bilgi 

verilmemeye başlandı. TÜRMOB’da bu konuda bir liste bulunsa da, o da güncel ve 

ihtiyacı karşılar nitelikte değil. 
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Peki, mükellefler ve meslek mensupları, kendilerini korumak amacıyla bu bilgileri 

nereden öğrenebilir? Maalesef bazı özel durumlar hariç öğrenme ihtimalleri 

bulunmuyor. 

Bu nedenle, uygulamada, “Maliye, özel esaslara alınan firmaların listesini 

yayınlasa da bilsek” diyenlerin yanı sıra “Suçsuz yere özel esaslara alındım, 

dava açacağım ama dava sonuçlanıncaya kadar, özel esaslarda olduğumu 

öğrenenler benden mal ve hizmet almayacak.” diyenlerin sayısı ciddi şekilde arttı! 

Özel esaslara alındıklarını öğrenenler yargıya koşuyor! 

Özel esaslara alındıklarını öğrenen mükellefler, itibarlarını ve ticari faaliyetlerini 

korumak için olayı yargıya taşıyorlar ve özel esaslardan çıkmak için dava açıyorlar. 

Kısa sürede özel esaslardan çıkmanın maalesef davadan başka bir yolu bulunmuyor. 

Yalnız bu konuda dava açacakların dikkat etmeleri gereken önemli bir husus var. 

KDV’de iki özel esas bulunuyor: Birincisi, normal özel esaslar, ikincisi ise, KDV 

iadesi yönünden özel esasları. Dava dilekçesinde, bu iki özel esastan çıkarılmanın 

talep edilmesi ve yargı kararında da mükelleflerin bu iki özel esas grubundan 

çıkarılması gerektiğinin ayrıca ve açıkça belirtilmesi gerekiyor. Aman dikkat! 

Yargı kararlarının tamamı mükellef lehine, kaybeden yok! 

Özel esaslardan çıkmak için açılan davaların tamamına yakın kısmı Maliye aleyhine, 

mükellefler lehine sonuçlanıyor. Yargı, özel esaslar uygulamasını ve mükelleflerin bu 

kapsama alınmasını Anayasa’nın çalışma ve sözleşme hürriyetini düzenleyen 48, 

çalışma hakkı ve ödevi başlıklı 49 ve vergi ödevi başlıklı 73. Maddelerine aykırı 

buluyor. 

Bu davalar nedeniyle Maliye, ciddi tutarlarda dava masrafı ve vekalet ücreti ödüyor. 

Buna karşı bir önlem alınması şart! 

Maliye özel esaslarda haklı ama …! 

Maliye’nin, hiç yüklenilmediği halde sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belgeye dayalı olarak indirim hesaplarına alınan ve indirim yoluyla giderilemediği için 

de iadesi talep edilen KDV olarak gösterilen tutarların iadesini veya indirimini 

önlemek istemesi son derece normal. Ancak, bunu ticari hayata etki etkilemeyecek 

bir şekilde yapması lazım. 

Şu anki, özel esaslar uygulaması, bir kısım dürüst ve vergiye uyumlu mükellefi 

mağdur eden bir yapıya sahip. Bir mükellefin özel esaslar kapsamına alınması, 

Maliye’deki işlerini aksatmasının yanı sıra, ticari hayatını da olumsuz etkiliyor. Bu 

konuda yapılacak en küçük bir hata, mükellefler açısından telafi edilemeyecek 

sonuçlar doğurabilir. 
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Bu konuda Maliye‘ye çok iş düşüyor! 

İş dünyasının yaşadığı bu sorunun çözümü bakımından Maliye’ye oldukça fazla iş 

düşüyor. Tabi Maliye’nin tamamına değil, GİB ve VDK’ya! 

Vergi Müfettişlerinin Vergi Tekniği Raporlarını yazarken çok dikkatli olmaları ve 

haklarında rapor yazdıkları mükellefin mal ve hizmet satın aldıkları ve sattıkları 

mükellefler hakkında gerekli araştırma ve incelemeleri yapmadan bunların özel 

esaslara alınmalarını istememeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, Rapor Değerlendirme 

Komisyonları ile İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonları’na da çok 

iş düşüyor. Yapılacak küçük bir hatanın, mükellefler açısından ciddi mağduriyetlere 

neden olacağı her zaman gözönünde tutulmalı. 

Geçtiğimiz günlerde sahte belge düzenlediği konusunda hakkında vergi tekniği 

raporu düzenlenen bir mükellefe mal satan tüm mükelleflerin tamamı sahte fatura 

düzenleyicisi olarak kabul edilerek, bu mükellefin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde 190 

TL, 500 TL, 5.000 TL. tutarında mal aldığı 45 – 50 yıllık firmalar sahte fatura 

düzenleme tespiti nedeniyle özel esaslara alındı ve incelemeye sevk edildi. Ayrıca, 

bu firmalardan mal alanlarda kullanıcı olarak özel esaslara alındı. Bu işlemler Maliye 

ve özel esaslara alınan bu firmalar arasında ciddi bir krize neden oldu. Bu nedenle, 

bu konularda daha dikkati olunmasında yarar var. 

Bunun yanı sıra, GİB’de, özel esaslara alınmanın kriterlerini gözden geçirerek 

somutlaştırmalı, hatta zorlaştırmalı. Çünkü sonuçları mükellefler açısından gerçekten 

çok ağır! Özel esaslar uygulamasına prensip olarak karşı olmamakla beraber, bu 

uygulama için yargı kararları dikkate alınarak öncelikle buna özel yasal bir düzenleme 

yapılmalı ve daha net ve somut kriterler belirlenmeli. Ayrıca, vergiye uyumlu 

mükelleflerde olduğu gibi, Müfettiş raporları kesinleşmeden mükellefler özel esaslara 

alınmamalı. 

İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin NEBATİ’nin şu an 

gündemde olan KDV değişiklik çalışmalarında bu konuyu da değerlendirmeye 

almasını bekliyor ve istiyor! 

  



10.01.2022 

37 

 

 
Abdulkadir Selvi 

DİAYDER iddianamesinden 

Kılıçdaroğlu çıktı 

10 Ocak 2022 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkileri bitmiyor. 

Kılıçdaroğlu’nun birbirini tekzip eden açıklamalarından biri de İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’na yönelik iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş 

görevlendirilmesi konusunda yaşandı. 

İBB’ye yönelik iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş 

görevlendirilmesine sert tepki gösteren 

Kılıçdaroğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayında iddialarını 

çürütmesi üzerine ise İçişleri Bakanlığı müfettişlerini göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu, 

“İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelse savcıdan bu belgeyi alsa” dedi. 

KILIÇDAROĞLU-DİAYDER TOPLANTISI 

Öcalan’ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK’nın şehir yapılanması arasında yer alan 

DİAYDER, terör örgütü tarafından alternatif Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 

yapılandırılmış. PKK’nın talimatıyla birçok eylemlerde yer alan DİAYDER’e yönelik 

açılan davada 5’i İBB çalışanı olmak üzere 23 kişi yargılanıyor. 

Kılıçdaroğlu’nun, başta DİAYDER olmak üzere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı 

olduğu iddia edilen kişilerin İBB’de işe alındığı iddialarını incelemek üzere İçişleri 

Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeni 

anlaşıldı. 

İDDİANAMEDE YER ALIYOR 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER 

iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri’nin PKK’nın şehir yapılanmasında 

yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim 

Şener’in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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166’ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama 

sonucunda ortaya çıkacak. 

İŞTE O TAPE 

Şüphelilerden Enver Karabey’in iddianamede yer alan telefon konuşmasında 

seçimlerden önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun, PKK’nın şehir yapılanmasında yer 

aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan DİAYDER yöneticileriyle toplantı yaptığı ortaya 

çıktı. 

“İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, 

onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim 

sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İMAMOĞLU, hem gazetede hem 

de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: ‘Ben Safii imamlarıyla 

toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.’” 

Bu konuşma İBB’nin açtığı cenaze imamı ve gassal alımıyla ilgili ilan üzerine 

gerçekleşiyor. DİAYDER yöneticileri “Melle” ismini verdikleri üyeleriyle irtibat kurup 

İBB’de işe alınacaklar hakkında bilgi veriyorlar. 

Konuşmanın ilerleyen bölümünde Enver Karabey, ”KILIÇDAROĞLU ile Şişli’deki 

yaptığımız toplantıda, ‘Ben bilmiyordum bu meseleler bu toplantıda 

konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim‘ dedi. O kafasından, ya simdi 

birkaç imamdır diye düşündü. Bizim bu kadar donanımlı olacağımızı 

zannetmiyordu” diyor. 

İŞTE BELGESİ 

 

CHP yöneticilerinin alışkanlığıdır. Şimdi yine hayal mahsulü iddialar diye açıklama 

yapabilirler. Onları yormamak için şimdiden iddianamenin ilgili bölümlerini 

yayınlıyorum. 

ENVER KARABEY: Muhakkak senin bu söylediğine karşı şunu söyleyebilirim. 

İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, 

onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim 

sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. 

İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi 

ki: “Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.” 

HAMZA AYDEMİR: Evet Safii imamı alımı yapacağını söyledi. 

ENVER KARABEY: KILIÇDAROĞLU ile Sişli’deki yaptığımız toplantıda, “Ben 

bilmiyordum bu meselelerin bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile 
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hazırlıklı gelirdim” dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü bizim 

bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu. 

İBB BİZDEN GASSAL İSTİYOR 

DİAYDER’in mali işlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan Rıza Oğur’la ilgili 

iddianameden iki bölümü aktaracağım. 

RIZA OĞUR: Beni dinle. Büyükşehir Belediyesi bizden gassal istiyor. Herhangi bir 

şey istemiyor. Kadroya yerleşeceksin, ölü yıkayıcı dört binin üstünde maaşı var. Sana 

uyarsa yarın gel yazdırayım adını. 

ABDULLAH ÖZER: Tamam Seyda, ellerinden öperim. 

MAAŞIN 4’TE BİRİ ÖRGÜTE 

PKK’nın her yerde uyguladığı kural İBB’de işe alınanlara da uygulanmış. İBB’den 

aldıkları maaşın dörtte birini derneğe ödemişler. Bunu da DİAYDER Başkanı Ekrem 

Baran ile Rıza Oğur arasındaki konuşmadan öğreniyoruz. 

RIZA OĞUR: Mele, Mehmet INAN beni aradı. Dedi ki ben memlekete gitmişim, 

benim üzerime bir şey yapmışlar maaşımı kesmişler. 3.000 (Üç bin) TL ödemisler, 

ben ne kadar vereyim bu ay diye sordu. Ben de Mele Ekrem’e sorayım dedim. Yani 

3.000 (üç bin) TL almış, ne kadar vereyim dedi. 

EKREM BARAN: Yani Seyda’deki eskisiyle bir kıyas yapıp ödesin. Yani mesela 

geçen aylarda 4.000 (dört bin) TL alınca 1.000 (bin) TL ödüyorsa bu ay 3.000 (üç bin) 

TL almış, ona göre 700 (yedi yüz) TL versin. 

İYİ PARTİ’YE ÖNEMLİ SORU 

 

Tablo bu. Buna rağmen İBB’ye yönelik iddiaları araştırmak üzere müfettiş 

görevlendirilmesine tepki gösterenlerden biri İYİ Parti yöneticileriydi. Çünkü İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı adayı olarak seçildi. 

Ayrıca Meral Akşener tarafından “İkinci Fatih” ilan edilen İmamoğlu, İYİ Parti’nin 

favori cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriliyor. Ancak burada bir sorun var. 

İYİ PARTİ’Yİ RAHATSIZ ETMİYOR MU? 

Türk milliyetçiliği iddiasını taşıyan İYİ Parti, İBB’de işe alınanları savunmak yerine 

herkesten önce hesap sorma makamında değil mi? Çünkü İmamoğlu’nun PKK-KCK, 

DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia ediliyor. Öncelikle 

bundan Türk milliyetçiliği iddiasındaki İYİ Parti’nin rahatsız olması beklenir. HDP 

rahatsız olacak değil ya. ”Bizim oylarımızla seçildiniz ama terör örgütü ile irtibatlı 

kişileri işe aldığınız iddia ediliyor, bu işin doğrusu nedir?” diye hesap sormaları 

gerekmez mi? Tutuklu olarak yargılanan İBB çalışanlarından Mehmet Emin 
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Aslan’ın, dört asker ve bir subay çocuğunun şehit olduğu Küçükçekmece’de 

jandarma servisine yapılan saldırının faili Mehmet Kazım Sevim ile irtibatlı olduğu 

iddia ediliyor. “Bu tür insanlar bizim oylarımızla seçildiğiniz İBB’ye nasıl 

alınır?” diye sorması gerekmez mi? Ama İYİ Parti savunuyor. Hem de CHP’den 

daha büyük bir gayretle. 
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İbrahim Kahveci 

Oku! 
Okumak önemlidir. Okuyarak senden önceki insanların tarihi tecrübelerini yeniden 

yaşamak zorunda kalmaz, önlem alabilirsin. 

Okumak bu anlamı ile bilim demektir. Bilim, senden öncekilerin keşfinden 

yararlanmayı sağlar. 

Yeniden barutu icat etmene gerek kalmaz. Yeniden atomun varlığını tartışmak 

zorunda kalmazsın. 

Oku! Aslında Kuranı Kerim’in de ilk emridir. 

Okumak Homo Sapiens’ler için geçerlidir. Mesela Homo Neandertaller için okumak 

geçerli değildi. Çünkü yazı bile yoktu... 

Ama ölülerini gömecek kadar bilgiyle donanmışlardı. 

 

2019 yılında 100 dolarlık ithalata karşı 86 dolarlık ihracat (%86,0) yapmışız. Altın ve 

enerji çıkarıldığında bu oran %92,8’e çıkmış. 2020 yılında altın ve enerji öncesi 

ihracat/ithalat dengesi %77,3’den altın ve enerji sonrası %88,5’e çıkıyor. 2021 yılında 

ise altın ve enerji öncesi %83,8 olan denge, altın ve enerji sonrası %86,9’e geliyor. 

Rakamlar kafanızı mı karıştırdı? 

Enerji ithalatı bizim belirleyemediğimiz bir fiyat üzerinden zorunlu yapılıyor. Keza altın 

ihracatı ve ithalatı da herhangi bir ekonomik aktiviteye bağlı gelişmiyor. 

Enerji ve altın dışarıda tutulunca İhracatın/ ithalatı karşılama oranı 2019-%92,8; 

2020-%88,5 ve 2021-%86,9 oluyor. Kısaca ihracat oransal olarak geriliyor... 

Aaaaa... 

Ama kur artınca cari fazla verip, kurları dengeleyecektik ya... 

 

2015 yılında adeta stop eden ‘Makine-Teçhizat Yatırımı’ her ne hikmetse 2020 yılı 
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son çeyreğinde yeniden artışa geçiyor. Hem de 5 yıl sonra... Hem de MB faizi yüzde 

19,0’a çıkartıldığında. 

Hayret bir şey değil mi? 

 

Buradan iki şey öğreniyoruz (ya da araştırmamız gerekiyor) 

1- Dış ticaret dengesinde değersiz TL ne kadar etkili? TL değer kaybettikçe neden 

dış açık dinamikleri azalmıyor, tersine artıyor? 

2- Yatırımlar faize mi bağlı, yoksa başka etmenler mi daha güçlü? Neden, 2019-

2020’de faizler tek haneye inmişken başlamayan yatırımlar (istihdam üreten makine 

teçhizat yatırımları) faizler yükseldiğinde 5 yıl sonra artmıştır? 

 

İşte bütün bu gelişmeleri incelemek, rakamsal sonuçlarını görmek, analiz etmek- 

bilimi gerektiriyor. 

Ya da bir başka konu: Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Murat Zaman TBMM’de 

“Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi 

dövizdir. Hani, dua edin de ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın” dedi. 

İyi ama bunu bilmek, dövizin enflasyonun ana nedeni olduğunu anlamak için dua 

etmeye gerek yok. Bilim yeterli... Zaten bir anlamda dua bilim değil midir? 

Basit bir hesap verdik yazılarımızda. Defalarca yazdık rakamları. Bütün faiz yükü faiz 

indirimi öncesi en fazla 550 milyar liradır. Oysa kurlarda sadece 1 liralık artış yine 

sadece ve sadece dış borç üzerinde 450 milyar lira zarara yol açıyor dedik. 

Nitekim 8,30’dan 14,0 sınırına gelen dolar/TL kuru, dış borç, hazine garantili 

müteahhitler ve ithalat üzerinden 3,5 trilyon lira zarara çoktan yol açtı bile. 

Ülkede fiyatlar patladı. Dengeler çöktü. 

Hatta ve hatta enflasyon artışı yüzünden bizzatihi kredi ve mevduat faizleri bile 

yükseldi. 

Bu nasıl bir politika olabilir? 

 

Trafikte ters yönde araç kullanıp, sonra da buna “Ortodoks politikaları terk 

ettik” diyoruz. Kaza riskini görünce de “Dua edin” isteğinde bulunuyoruz. 

Kardeşim sen neden trafik kurallarına uymuyorsun? 

Kardeşim sen neden tek şeritli yolda ters yönde hem de son sürat araç 

kullanıyorsun? 
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Kardeşim sen neden kendinde suç görmeyip, karşıdan gelen bütün araçları 

hain ilan ediyorsun? 

Kardeşim senin duaya mı yoksa doğruları görecek, anlayacak bir anlayışa mı 

ihtiyacın var? 

 

Bütün iktisatçılar önce enflasyonun düşürülmesi ve ardından faizlerin indirilmesi 

gerektiğini söyledi. Bu iktisatçılar 400 yıllık iktisat biliminin birikimli bilgilerini okuyarak 

öğreniyorlar. 

Homo Neandertaller sonrası insanoğlu (Homo Sapiensler) her işi “deneme-

yanılma” yöntemi yerine “okuyup-öğrenme” yöntemi ile yönetmeye 

başlamışlar. 

Kuranı Kerim bile ilk emrinde OKU! demiş. 

Temenni ve dua, kuralları uyguladıktan sonraki son aşama değil mi? Trafikte tersten 

gidiyorsan ve dua ile değil, akıl ile işin var demektir. 

Koca ülkemize yazık oluyor... 
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Oğuz Demir 

Akaryakıt fiyatları yine niye arttı? 
Cuma akşamı kara haber düştü yine önümüze. Benzine 63 kuruş, motorine ise 94 

kuruş zam geldi. Enflasyon gördüğünüz gibi zamlarda da yaşanıyor. Eskiden 15-20 

kuruş artan akaryakıt fiyatları artık 50 kuruştan aşağı düşmüyor. 

 

Vatandaşın da kafasında yine aynı soru belirdi. 

 

Hükümet dövizdeki köpüğü aldı ya hani, bu zamlar da neyin nesi şimdi? 

 

Önce durumu kısaca özetleyelim. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının temelde üç 

belirleyicisi var. Bunlardan birincisi dünyadaki petrol fiyatları. Bu fiyatlar benzin, 

motorin ve LPG’nin uluslararası piyasalardaki fiyatını belirliyor. İkincisi petrolümüz 

olmadığı için bu ürünleri dışarıdan alıyoruz ve döviz cinsinden ödeme yapıyoruz. Bu 

nedenle doların TL cinsinden değeri ikinci belirleyici oluyor. Üçüncü belirleyicisi ise 

hayatımızın vazgeçilmezi vergiler. Akaryakıtta hem ÖTV hem de KDV var. 

 

Durumu daha iyi anlayabilmemiz için bundan tam bir yıl önce petrol fiyatına, 

dolar/TL’ye, ÖTV ve KDV oranına ve nihai olarak da akaryakıt fiyatlarına bakalım. 

Aklımız çok karışmasın diye de sadece benzin üzerinden gidelim. 

 

Tam bir yıl önce 8 Ocak’ta Brent petrolün varil fiyatı 53 dolar seviyesindeymiş. 

Dolar/TL ise 7,34! Bu dönemde uygulanan ÖTV tutarı ise litre başına 2,15 TL! 

95 oktan benzinin fiyatı 7,19 TL imiş. 

 

2021 yılı Türkiye için dövizdeki dalgalanmaların sık yaşandığı bir yıl olurken, 

ekonomilerdeki toparlanma ile birlikte petrol talebinin ve petrol fiyatlarının arttığı bir yıl 

oldu. Bu süreçte hem petrol fiyatlarındaki artış hem de dolar/TL’de rekor seviyelerin 

görülmesi nedeniyle pompa fiyatlarındaki artışı tutmak için zamların bir kısmı 

ÖTV’den düşüldü. 

 

25 Ekim 2021’e geldiğimizde devletin 2021 başında 2,15 TL olarak aldığı benzindeki 

ÖTV sıfıra indi. Bu tarihte benzinin fiyatı 8,37 TL’ye çıktı. Petrol varil fiyatı yılbaşına 

göre yüzde 30 artmış ve 83 dolar seviyesine çıkmıştı. 1 dolar ise 9,59 TL! Yani 

yılbaşına göre doların değeri de yüzde 30 artmıştı. Dolar/TL ve petrol fiyatlarındaki 
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yüksek artışa rağmen benzin fiyatları ÖTV indirildiği için yılbaşına göre yüzde 16,5 

artmıştı. 

 

Ancak ÖTV sıfırlandığı için o saatten sonra yaşanacak tüm artışlar doğrudan fiyata 

yansıyacak hale gelmişti. 

 

Nitekim Aralık ayının 18’ine geldiğimizde dolar/TL’deki artış akaryakıt fiyatlarındaki 

artışın da ana kaynağı haline geldi. 18 Aralık günü dolar/TL 16,41 seviyesine çıktı. 

Petrol fiyatları ise Ekim’e göre daha düşüktü ve 73 dolardı. Yani dolar/TL’deki yüzde 

60’a yakın değer artışı, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının rekor 

kırmasına neden oldu. Benzinin litresi 11,6 TL’ye yükseldi ve bu fiyatta da ÖTV yoktu. 

Hepimiz gözleri açık izledik. 

 

20 Aralık günü alınan kararlar ve ardından gece yapılan işlemlerle TL değer kazandı. 

Petrol fiyatları da sakin seyredince akaryakıt fiyatlarının düşmesi söz konusu oldu. 

Hatta 2 TL’ye yakın bir indirim gündeme geldi. Ancak 24 Aralık’ta akaryakıta yeniden 

ÖTV uygulaması başladı ve bu indirim gerçekleşmedi. 

 

Ardından da kurda ya da petrol fiyatlarında yaşanan artışlar yeniden zam olarak 

karşımıza çıkmaya devam etti. 

 

Nihai olarak 20 Aralık’a göre dolar/TL düşmüş olsa da petrolün varil fiyatının 81 

dolara çıkması ve uygulanan ÖTV ile benzinin litre fiyatı son zamla 13,60’a dayanmış 

oldu. 

 
Anlayacağınız hükümet zaten hepimiz zamlı fiyatları kanıksamışken bir indirim yapıp 

vergi ile sonradan zam yapmak yerine, önden yüklemeli zam yapmış oldu. 
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2021 yılında 50 milyar TL’nin üzerinde bir vergi gelirinden vazgeçen hükümet, 

2022’de 70 milyar TL’ye ulaşması beklenen akaryakıttaki ÖTV gelirinden vazgeçmek 

istemedi. 

 

Neden istemedi? 

 

Hiç hesapta yokken milyarlarca TL’ye mal olacak bir uygulamaya, dövize endeksli 

mevduat sistemine dönerseniz elbette her kuruş gelir önemli hale gelir. 

 

O zaman da biz indirim beklerken karşılaştığımız zam olur. 

 

Ya da bir başka deyişle tasarruf sahiplerinin tasarruflarını dövize çevirmemesi ve 

TL’de dövize endeksli olarak tutmasını sağlayacak şapkadan çıkan tavşanı beslemek 

yine bize kaldı. 

  



10.01.2022 

47 

 

 

10 Ocak 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Kılıçdaroğlu’nu dinlemeyin 
 

Olağanüstü günler yaşadığımız kesin. Bir salgın hastalık çıktı, onun varyasyonları 

devam ediyor. Hatta bir tane daha yenisi çıkmış. İnsanlar bir noktada çaresiz. Sağlık 

Bakanlığı durum hakkında rakamlar verirken günlük ölümleri de bildiriyor. Aşılar falan 

ancak bir ölçüde manevi tatmin veriyor. Bu arada Türk aşısı bazı çevreler tarafından 

siyasi tartışma konusu da oldu. Türk aşısının sahte olduğunu iddia 

edenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan anladıkları dilden cevabı verdi. 

 

Şimdi bundan sonrası için ne yapmamız gerekiyor? 

 

Kitleler ucuzluk, refah ve sağlık bekliyor. Bunlara ilk cevap olarak benzin ve 

doğalgazda indirime gidilmeli. Dolar'ı 18 liradan indirdik ama neticede 13 lira yine de 

fazla. Bu acı gerçekler siyasetin sürekli gündeminde olmalı. 

 

İşin en önemli yanı AK Parti ile MHP'nin şu anda başaramadıklarını Cumhuriyet 

Halk Partisi'nin, Kılıçdaroğlu'nun başarabileceğini düşünebiliyor musunuz? 

PKK'lı kadroların sızdığı, FETÖ'cü kitlelerin yol gösterdiği bir siyasi akım hem 

hastalıklarla boğuşacak, hem ulusal ekonomiyi güçlendirecek, hem de 

Türkiye'ye dönük terörist girişimleri etkisiz kılacak. Bu masalı kime anlatırsanız 

anlatın buna sadece cadı masalı derler. 

 

Bence AK Parti'nin biraz daha sakin olması lazım. Her türlü saçmalığa aynı sertlikte 

cevap vermek onlarla aynı düzeye getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ağzından çıkan 

sözlerin pek azını kulağıyla duyan bir kişi. Onun her lafına bir cevap üretmek 

sadece abesle iştigaldir. Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken 

soğukkanlı bir ekonomi politikası izlemektir. Yani maaşlara yapılan artışlarla 

vatandaşın ekonomisi arasındaki açık da gidermeli. Bu açığın adı da enflasyon değil 

mi? Yani ekonomiden anlayanlar seslerini yükseltmeli ve anlamayanlar da 

susmalıdır. Kısacası Türkiye'nin akla ihtiyacı var. 
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