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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
17 Şubat 2022 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/21459 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2020/14339 Başvuru Numaralı Kararı 

 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220217-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220217-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220217-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220217-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220217-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220217-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220217-5.pdf
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TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı 

ihalesi açtı 
TMO, 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için ihale açtı. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için 

ithalat ihalesi açtı. 

İhale kapsamında 23 Şubat'a kadar teklif toplanacağı belirtildi. 

Teslimatların 2-25 Mart tarihleri arasında Tekirdağ limanına yapılması talep ediliyor. 
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Türkiye, BAE ile tarıma dayalı 

ihtisas OSB'leri geliştirecek 
Türkiye'nin BAE ile tarım alanında imzaladığı anlaşmaya göre, gıda 

üretimi, ticareti ve güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar yapılmasının 

yanı sıra tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri de (OSB) geliştirilecek. 

 
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında tarım alanında imzalanan 

anlaşmada, gıda güvenliği, üretimi ve ticaretine, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi 

bölgelerinin (OSB) geliştirilmesine yönelik başlıklar öne çıkarken, anlaşmanın 

hedeflerine ulaşması için ortak bir tarım yürütme komitesi oluşturulması planlanıyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre Türkiye'nin BAE ile tarım alanında imzaladığı 

anlaşma, tarım, kırsal kalkınma ve modern tarım sistemlerinin uygulanması 

konularında iki ülke arasında iş birliğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımını da 

içeriyor. 

İki ülkenin kırsal kalkınmaya yönelik birbirine verdiği desteğin de işareti olan anlaşma, 

zirai mücadele ve bitki koruma, organik tarım, teknoloji temelli tarımsal üretim, gıda 

güvenilirliği, gıda üretimi ve gıda ürünlerinin ticareti, hayvancılık, hayvan sağlığı ve 

hayvan sevkiyatları, gıda güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar, iki ülkenin özel 

sektörleri arasında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi ve tarıma dayalı ihtisas 

OSB'lere ilişkin projelerin geliştirilmesi konularını kapsıyor. 

Ortak bir tarım yürütme komitesinin kurulmasına da yer verilen söz konusu 

mutabakat zaptı çerçevesinde belirlenen hedeflerin komite tarafından takip edilmesi 

bekleniyor. 
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Anlaşmalar 14 Şubat'ta imzalanmıştı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed 

bin Zayid Al Nahyan başkanlığındaki heyetler arası görüşmesinin ardından 14 

Şubat'ta savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, 

ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, 

iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşmaya imza atılmıştı. 

Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı'nı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri imzalamıştı. 
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Yumurtada maliyet zammı KDV 

indirimini etkisiz kıldı 
Yumurta fiyatlarına geçen cuma günü yapılan zam, KDV indiriminin 

etkisiz kalmasına neden oldu. 30'lu "L" boy yumurtanın kolisi cuma günü 

yapılan zammın ardından markette 36,5 TL'den 46 TL'ye yükseldi. Yüzde 

7'lik KDV indirimine rağmen 42,90 TL ile raflarda satışa sunuldu. 

 
Mehmet Hanifi GÜLEL 

Yumurtada yem maliyetinin yansıtılmasıyla geçen cuma günü yapılan zam, yüzde 

7’lik KDV indirimini etkisiz kıldı. Yumurtaya yapılan son fiyat artışı KDV indiriminin 

öncesine denk gelmesi tüketicilerin de dikkatini çekti. 30’lu L boy yumurta cuma günü 

yapılan zammın ardından markette 36,5 liradan 46 liraya yükseldi. Yüzde 7’lik KDV 

indirimine rağmen 42,90 TL ile rafl arda yer aldı. Dolayısıyla, yumurta fiyatı KDV 

indirimine rağmen 36,5 liradan 42,9 liraya yükselerek yüzde 17,5 zam görmüş oldu. 

Üreticiler 3 Şubat’ta yumurtayı 95 kuruştan satarken, yemin kilogram maliyeti 5 lira 21 

kuruştu. 15 Şubat itibarıyla yemin kilogram maliyeti 5 lira 67 kuruşa çıkınca, üretici 

1,10 kuruşa yükseltti. 

Yumurtaya yapılan zammın maliyet kaynaklı olduğunu ve bir hafta geç tüketiciye 

yansıtıldığını belirten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim 

Afyon, “Tavuk yeminde kullanılan soya, ayçiçeği ve yağlı soya küspesinin fiyatının 

artmasından dolayı üreticiler maliyette zarardan çıkış için zam yapmak durumda 

kaldı. Üreticiler geçen haftalarda maliyetin altında satıyordu ve artık maliyet kıskacına 

girildiğinden dolayı zarardan çıkmak için geçen perşembe günü yeni fiyatlar 
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belirlendi. Cuma günü rafl ara yansıyan yeni fiyat üreticinin zarardan çıkması için 

gerekliydi ve marketlerin kâr marjını da üstüne koyarak tüketicilere yansıtıldı” dedi. 

KDV’nin düşürüleceği yönündeki açıklama ile maliyet kaynaklı zammın tarihinin 

çakıştığına dikkat çeken Afyon, yüzde 7’lik KDV indirimine rağmen fiyatların geçen 

haftaya göre yükseldiğini söyledi. Üreticinin maliyete bakarak fiyat belirlediğini, bu 

fiyatın ihracatta ve iç piyasada geçerli olduğunu anlatan Afyon, ihracatın iç piyasayı 

düzenleyen etkisi olduğuna işaret etti. Afyon, “Eğer iki hafta ihracata yumurta 

gitmezse, vatandaşlar yarı fiyatına yumurta yiyebilir. Ancak iki hafta sonra ne ihracat 

yapacak yumurta ne de iç piyasaya sunacak yumurta kalır. Zarar eden üretici 

tavuğunu kesecektir. Bir ay sonra ithal edecek yumurta dahi bulamayız. Türkiye’de 

100 milyon yumurtlayan tavuk olduğu tahmin ediliyor. Günlük 80 milyon yumurta 

üretiyoruz. Bunun beşte biri de ihraç ediliyor” diye konuştu. 

 
Önümüzdeki 3 ay üretim için kritik 

Soya ve ayçiçeği küspesi fiyatlarının son dönemde artmasından dolayı yem 

fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken İbrahim Afyon, TMO’nun verdiği ucuz mısırla 

piyasadaki fiyatların mısır özelinde biraz gerilediğini söyledi. Afyon, kısa dönem 

öngörüsünü de şöyle anlattı: “Şu an yılının en kritik dönemine girdik ve 3, 4 ve 5. 

aylar sektörümüz için çok önemli. Hammadde sezonunun sonuna geldik. Eldeki 

stokların tükendiği ve yeni hasat döneminin devreye girmediği, buğday ve arpanın 

bulunamadığı, stoklara mecbur olduğumuz bir dönem. Bu dönemde, devlet bu 

koruyuculuk politikasına devam ederse fiyatlarda bir artış beklemiyoruz.” 
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Merkez Bankası faiz kararını saat 

14:00'te açıklayacak 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği Para 

Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Eylül 

ayında faiz indirimine başlayan Merkez Bankası, politika faizini aralık 

ayına kadar 500 baz puan indirerek yüzde 14’e kadar çekmişti. 

 
Küresel piyasalarda Fed'in para politikası patikasına ilişkin fiyatlamalar öne çıkarken 

yurtiçi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına 

çevrildi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu 

(PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. 

Kurul bir önceki toplantısında faizde değişikliğe gitmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı. 

Aralık ayından bu yana faizi sabit tutan Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını bugün 

saat 14.00'te açıklayacak. 

Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına 

kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar 

çekmişti. 

Ocak ayında agresif gevşeme döngüsüne ara veren TCMB'nin bugün yapılacak 

toplantıda da politika faizini sabit bırakması bekleniyor. 
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Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti 

politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde. 

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren 

kurum TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9’a indirmesini, en yüksek 

tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde 

oluşmasını bekliyor. 

DOLARDA SON DURUM 

 

Dolar ve Euro hafta başından bu yana yatay bir seyirde ilerliyor. Dolar bir süredir 

13,50-13,60 seviyeleri arasında gezinirken, Euro 15,40-15,60 seviyelerinde hareket 

ediyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0,20 artışla 95,90 seviyesinde bulunurken, 

Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,22 azalışla 1,1357 seviyesinden işlem görüyor. 

 

  

https://www.bloomberght.com/merkez-bankasi-faiz-karari-oncesi-bilmeniz-gerekenler-2299084
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Ekonomi için 4’lü paket yolda 

Meclis’teki 12 günlük aranın ardından çalışmalar başladı. Öncelik 

ekonomik altyapı düzenlemeleri içeren tekliflerde... Nükleer enerji 

alanında yapılacak yatırımlara ilişkin altyapı kuralları, endüstri bölgeleri, 

e- ticarette yeni cezalar ve tüketiciyi korumada yeni kuralları belirleyecek 

düzenlemeler Meclis’e taşınacak. 

 

 

TBMM’ye verilen 12 günlük çalışma arasının ardından, öncelikle gündem oluşturacak 

yasalarla ilgili değerlendirme yapılıyor. Çalışmaları son noktaya gelen ve daha çok 

ekonomik alt yapı düzenlemelerini içeren 4 teklif için start verildi. TBMM gündemi için 

bunlarla birlikte 10’a yakın düzenleme sıra bekliyor. Edinilen bilgiye göre, bakanlar, 

hazırladıkları taslakların öncelikli olarak TBMM gündemine alınmasıyla ilgili kulisleri 

yoğunlaştırmaya başladı. Hazırlıkları tamamlanan 4 Ekonomi başlıklı teklifin 

önümüzdeki günlerde sırayla TBMM’ye verilmesi bekleniyor. Nükleer enerji alanında 

yapılacak yatırımlara ilişkin alt yapı kurallarını belirleyen teklifin AYM’nin yasanın 

çıkarılmasına ilişkin verdiği sürenin 10 Mart’ta dolması nedeniyle acele edildiği 

belirtiliyor. Ayrıca, Haller Yasa Teklifi, Perakende Satış Teklifi, nafaka düzenlemesi, 

spor taslağı, kripto para düzenlemesi de Meclis’e taşınacak. 

Öncelikle beklenen düzenlemeler şöyle: 

MEGA BÖLGELER 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ekonomi
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/meclis
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İlk olarak 2002 yılında kurulan endüstri bölgelerinin daha verimli kullanılması ve 

geliştirilmesine olanak sağlamak için bir dizi düzenlemeye gidiliyor. Mega endüstri 

bölgeleri olarak adlandırılan bu çalışmayla, Hazine arazisi tahsislerine kolaylık 

getirilecek. TOGG gibi yatırımlara özel statü tanınacak. Endüstri bölgelerinin tipleri 

azaltılarak, iki tipe indirilecek. Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana 

erişiminde kolaylık sağlanacak. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması 

durumunda, arazinin süresiz irtifak hakkı verilmesi gündeme gelecek. Bu tür tahsisler 

için teminat gösterme kolaylığı sağlanacak. 

NÜKLEER ALTYAPI 

Nükleer enerji teklifiyle, bu alanda Paris Anlaşması başta olmak üzere uluslararası 

düzenlemelere uygun bir yasal altyapı oluşturacak. Tüm işletmecilerin, yatırımcıların 

ve devletin sorumlulukları ayrı ayrı belirlenecek. Halkın, çevrenin, gelecek nesillerin 

nasıl korunacağına ilişkin kurallar da konulacak. 

Tüm işletmecilerin, yatırımcıların sorumlulukları ayrı ayrı belirlenecek. Nükleer enerji 

alanına ilişkin kamunun yetki ve yükümlülükleri belirlenecek. Emniyet ve güvenlik 

tedbirlerine ilişkin net hükümler olacak. Zarar durumundaki sigortaya ilişkin alt ve üst 

limitler konulacak. 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

Kamuoyunu en yakından ilgilendirecek düzenleme, tüketiciyi koruma yasasında 

yapılacak değişiklikler olacak. Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut 

alımından devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif 

hazırlandı. Son rötuşları yapılan düzenlemeye göre, taksitli satışlarda tüketici 

aleyhine olan bazı konularda düzenlemeye gidilecek. Tüketicinin cayma hakkına 

ilişkin kolaylık getirilecek. Araç kiralama sözleşmelerinde yaşanan sorunlar da bu 

çalışmanın konusu olacak. 

Henüz tamamlanmamış inşaattan alınan konutlarda, alıcı lehine düzenlemeler 

yapılacak. Devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde yaşanan devir ve süre 

sorunlarına da çözüm getirilecek. 

E- TİCARET 

E-ticaret ya da online alışverişte yaşanan sorunlara çözüm aramak amacıyla 

hazırlanan teklif de TBMM gündemine gelecek. Hazırlıkları uzun zamandan beri 

süren bu düzenleme, internet ve telefon gibi uzaktan iletişim araçlarıyla satılan tüm 

ürünleri içeriyor. BTK, internet siteleri aracılığı ile satılan ve satışı yasak ya da 

sakıncalı olan ürünlere erişimi engelleyebilecek. Türkiye’de yasaları ihlal etmese de 

uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan güvensiz ürünler, Türkiye 

pazarında satışa sunulamayacak. Denetleyici kurumlar, telefon, e-mail veya e-ticaret 

ile satılan ürünler ile ilgili denetim yapacak. Bu kurumlar, internet aracılığı ile satılan 

ürünleri müşteri gibi satın alacak ve teslimatı yapılan ürünleri inceleyecek. 
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Elektrik tarifelerine yeni düzenleme 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar 

lehine yeniden değerlendirileceğini açıkladı; STK, dernek ve 

Cemevleri'nde kullanılan elektrik tariflerinin konut statüsüne çevrileceğini 

duyurdu. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası elektrik ve 

doğalgaza yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve 

esnaflar lehine yeniden değerlendirileceğini söyleyen Erdoğan, STK, dernek ve 

Cemevleri'nde kullanılan elektrik tariflerinin konut statüsüne çevrileceğini duyurdu.  

Erdoğan, geçen Kabine Toplantısı sonrasında 150 kilovat olan en düşük tarife 

diliminin 210 kilovata yükseltilmesinin nispi bir rahatlama sağladığını anlatarak, 

"Yapılan analizler, ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden 

faydalandığını, yüzde 36'lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini 

göstermektedir" dedi. 

KABİNE'DE ALINAN YENİ KARARLAR 

Son Kabine toplantısında, yeni kararlar aldıklarını duyuran Erdoğan, yeni kararları 

şöyle sıraladı: 

 

* 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife 

rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden 

değerlendirilecektir. 

 

* Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir 

kademelendirme yapılacaktır. 
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* Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut 

statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane 

statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. 

 

* Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için 

yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal 

gaz desteği sağlayacağız. 

* Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin 

bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için 

başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. 

* Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye 

çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini 

genişletecek, 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da 

başlanması talimatını verdik. 

Yenilenebilir enerjiye 4. bölge teşviki 

Erdoğan, yeşil büyüme stratejisi çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elektrik üretimine ağırlık verdiklerini, bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına 

KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguladıklarını söyledi. 

Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden 

elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge 

desteklerinden yararlanabilmesini temin ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece 

güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave 

olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi 

desteği sağlamış oluyoruz" dedi. 

 

Gübrede indirim genişledi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere de bazı müjdeler vermek istediğini belirterek, 

şunları kaydetti: 

 

Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre 

ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. 

Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve 

nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. 

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine 

yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. 
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Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay 

öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının 

üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin 

fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum." 

Üniversiteliye beslenme yardımı 750 TL oldu 

Yurtlarda kalan yükseköğrenim öğrencilerine seslenen Erdoğan, "Bilindiği gibi 

gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini iki kat artışla 32 

GB'ye çıkardık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere 

yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık 

3'te 1'lik artışla 750 liraya yükseltiyoruz." 

KDV indirimini yansıtmayana yaptırım 

Temel gıdada yapılan KDV indirimine de değinen Erdoğan, "Bakanlıklarımız, KDV 

indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen 

firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklar" dedi. 

Vatandaşa altın çağrısı 

Toplantıda, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol 

haritasının da kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Kuyumcuların, 

bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm 

vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. 

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 milyar liralık kefalet limitiyle uygulamaya 

geçirilen Kredi Garanti Fonu Paketi'nin detaylarının da iş insanlarına aktarıldığını 

belirtti. 

"En önemli sorunumuz yüksek enflasyondur" 

Türkiye'nin halihazırdaki en büyük sorununun yüksek enflasyon olduğunu kaydeden 
Erdoğan, "İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz" 
ifadesini kullandı. 
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Elektrikte kendin üret kendin tüket 

dönemi 

 
Elektrikte ikinci kademe tüketime gelen zam elektrik faturalarına ağır şekilde 

yansıyınca bireysel kullanıcılar ve işyerleri kendi enerjisini üretmeye yöneldi. 

Türk Lirası'nın döviz kuru karşısında erimesi ve yüksek enflasyon sonrası iğneden 

ipliğe gelen zamlardan elektrik faturaları da nasibini aldı. Elektrikte ikinci kademe 

tüketime yılbaşından itibaren yüzde 127 zam geldi. Elektrik faturası yükselen bireysel 

kullanıcıları ve işyerlerini, kendi enerjisini üretmeye yöneltti. Bu alanda faaliyet 

gösteren şirketlere yönelik talepte olağanüstü artış yaşanırken, bu kategorideki 

şirketlerin kapasite artırımı yatırımlarına yöneldikleri bildiriliyor. 

"TALEP ESKİYE GÖRE 4-5 KAT ARTTI" 

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, rüzgar ve güneş enerjisi 

konusunda bireysel kullanıcılara yönelik hibrit projeler de geliştiren Halbes Enerji’nin 

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Deda, beklenenden yüksek oranda gelen zammın, 

yenilenebilir enerjiye olan talebi 4-5 kat artırdığını söyledi. Şu an bireysel tüketicilere 

yönelik herhangi bir teşvik olmadığını belirten Deda, sistemin kurulmasına yönelik 

dağıtım şirketi ile yapılan bağlantı izin sürecinin tüketicilerin gözünü korkuttuğunu 

bildirdi. Yönetmelikte ‘lisanssız’ olarak geçen sistemin evrak aşamasının 3 ay 

sürdüğünün altını çizen Haluk Deda, önceleri çevreci kaygılarla sosyal sorumluk 

projesi olarak görülen bu alandaki yatırımların, yerini tasarruf kaygısına bıraktığını 

anlattı. Talebin eskiye göre 4-5 kat artış gösterdiğini ifade eden Haluk Deda, “Daha 

https://www.dunya.com/sektorler/enerji/kendi-elektrigini-kendin-uret-donemi-haberi-649161


17.02.2022 

16 

 

önceleri sadece fabrika ve işyerleri düşünürken, şimdi konut sahipleri ve bireysel 

kullanıcılar da bu alana ilgi göstermeye başladılar” dedi. Bireysel yatırımlara yönelik 

teşvik olmadığını tekrarlayan Deda, bu durumdaki kişilerin sisteme girişi için 

dilekçenin yeterli olması gerektiğini savundu. 

"TEŞVİKLER VERİLİRSE ELEKTRİK SORUNU 5 YILDA ORTADAN KALKAR" 

Ticari kaygısı olmayan, tamamen öz tüketim karşılama amacı taşıyanlar için 

kolaylaştırma kadar finansal teşvikin de önem arz ettiğini anlatan Haluk Deda, 

“Bununla beraber devlet, yatırım maliyetinin en azından belli bir bölümünü, kurulu güç 

anlamında kotalar da koyarak karşılayabilir veya sistemine yenilenebilir enerji 

kaynaklarından herhangi birini dahil eden tüketiciye şebekeden almaya devam ettiği 

tüketim tarifesini yarı fiyatına verebilir” diye konuştu. 

Deda, bu tarz teşviklerinin verilmesi halinde önümüzdeki 5 yılda elektrik sorunu ve 

zafiyetinin ortadan kalkacağını, Paris İklim Anlaşması’na uyumun da kolaylaşacağını 

anlattı. 

Türkiye’nin ilk yerli solar inverter üreticisi Solarkol kapasitesini arttırıyor. Solarkol 

Enerji Genel Müdürü Kemal Ertuğran, sanayicilerin en büyük maliyet kalemi olan 

enerji fiyatındaki artışın, artık bağımsız kullanıcıları da ciddi oranda etkilemeye 

başladığını söyledi. Ertuğran, sınırsız kaynak olması ve düşük maliyet sebebiyle 

güneş enerjisinin ön plana çıktığını belirterek, bu konuda özellikle son 1 aydır ciddi 

talep geldiğini bildirdi. Türkiye’nin ilk yerli inverter üretimi yapan firması olduklarını 

belirten Kemal Ertuğran, gelen talepleri karşılayabilmek için kapasitelerini 2 katına 

çıkaracaklarını aktardı. 

"GERİ DÖNÜŞÜM SÜRESİ 3 YILA KADAR GERİLEDİ" 

Güneş enerjisi sistemleri alanında projeler üreten Elseroof da bu noktada yüksek 

talep alan firmalardan birisi oldu. Yenilenebilir enerjiye yönelik bireysel taleplerin 

olağanüstü arttığını dile getiren Elseroof Genel Müdürü Arslan Köse, bu noktada 

daha iyi sonuç alınabilmesi için gerekli prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini 

söyledi. Konutlar için geri dönüşüm sürelerinin 3 yıla kadar gerilediğini kaydeden 

Köse, bireysel başvuruların prosedürünün 1 mW santral ile aynı olduğunu belirtti. 

Köse, sürecin kolaylaşması ve KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi halinde çok daha fazla 

kişinin bu avantajdan yararlanabileceğini anlattı. Arslan Köse, Elseroof’a da bu 

anlamda çok sayıda talep ulaştığını bildirdi. 

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, enerjinin üretildiği yerde 

tüketilmesinin, maliyeti ciddi anlamda düşüreceğini söyledi. Elektrik zamlarıyla birlikte 

kendi elektriğini üretmek isteyen şirketlerin, lisanssız tesislere talebinin arttığını 

belirten Özkök, ancak özellikle KOBİ’lerin bu alandaki yatırımı finansa etmekte 

zorlanabileceğini vurguladı. Lisansız üretim ve yatırımların kolaylaştırılmasının ülke 

yararına olacağının altını çizen Cem Özkök, “Öncelikle enerjinin üretildiği yerde 
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tüketilmesi sistem maliyet ve kayıpları açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Bunun 

yanı sıra en hızlı şekilde devreye girebilen projeler lisanssız projelerdir. Bu üretim 

tipine ilişkin finansman modelleri geliştirilerek sanayici desteklenmeli ve yatırımların 

finansal açıdan önü açılmalıdır” dedi.Enerji darboğazının aşılmasının en hızlı 

çözümlerinden birisinin bu olduğunu söyleyen Özkök, “Lisanssız tesisler, milli, yerli ve 

temiz enerji politikalarımızla da birebir uyumludur. Bu nedenle lisanssız tesislere 

getirilen bağlantı anlaşması sözleşme gücü sınırı kaldırılarak kanundaki sınır tatbik 

edilmelidir” ifadelerini kullandı. 

 
  



17.02.2022 

18 

 

Stoltenberg: Ukrayna'ya saldırı 

sistemleri kurma planımız yok 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'ya saldırı sistemleri 

kurmaya yönelik planımız yok' dedi. 

 

 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan 

Stoltenberg, Rus güçlerinin hareketlerinin geri çekilmeyi doğrulamadığını bilirterek, 

"Rusya kuvvetlerini her zaman ileri geri hareket ettirdi, bu nedenle muharebe tankı 

hareketi Rus kuvvetlerinin geri çekildiğini doğrulamaz" diye konuştu. 

Jens Stoltenberg ayrıca Rusya Ukrayna gerilimiyle ilgili "NATO savunma ittifakıdır, 

Rusya'ya tehdit değildir" ifadesini kullandı. 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/01/28/nato-genel-sekreteri-jens-stoltenbe-azeo_cover.jpg
https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/01/28/nato-genel-sekreteri-jens-stoltenbe-azeo_cover.jpg
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Rusya-Ukrayna gerilimi: Savaş 

çıkaracak iddia 

Rusya ile Ukrayna arasında gergin bekleyiş devam ederken kritik 

gelişmeler yaşandı... ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırından çekilmek bir 

yana ekstra 7 bin asker konuşlandırdığını iddia ederken, Ukrayna'daki 

Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar ise, "Kiev ordusu bize saldırdı" iddiasında 

bulundu. 

 
2014 yılında Kırım’ı ilhak ettikten sonra gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’daki Moskova 

yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki gergin bekleyiş 

devam ediyor… Taraflar konuyla ilgili birbirleriyle çelişen açıklamalar yaparken, 

savaş çıkaracak ifadeler de gelmeye devam ediyor… 

Son günlerde Rusya’nın “Tatbikat bitince Ukrayna sınırındaki askerlerimiz bölgeden 

ayrılacak” açıklamalarına ABD’den çok sert bir açıklama geldi. Dün başta NATO ve 

AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair bir 

işaret olmadığını açıklarken dün gece ABD’den çok daha net bir iddia geldi. 

ABD’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına 

konuştu. Güvenlik gerekçesiyle kimliğini açığa çıkarmayan yetkili, Rusya’nın 

askerlerini çekmek bir yana Ukrayna sınırına daha çok asker yığdığını öne sürdü. 

Yetkili, “Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin ek asker göndererek sayıyı artırdı” dedi. 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/rusya/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=rusya
https://www.sozcu.com.tr/haberleri/abd/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=abd
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AYRILIKÇI GRUPLAR: UKRAYNA BİZE SALDIRDI 

Moskova yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, sabah saatlerinde 

Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna ordusunun kendilerine 

saldırdığını duyurdu. Hafta başında Rus parlamentosunda resmi olarak tanınması 

için oylama yapılan ayrılıkçı gruplardan “Luhansk Halk Cumhuriyeti” Ukrayna 

ordusunun havan toplu, makineli tüfekli ve bomba atar ile saldırı gerçekleştirdiğini 

iddia etti. 

Rus haber ajansı Interfax’a konuşan grup, “Ukrayna ordusu, ateşkesi ihlal etti ve ağır 

silahlarla saldırdı” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Kiev’den bir açıklama gelmedi. 
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Gelişmekte olan ülkelere borç 

şeffaflığı çağrısı 
Dünya Bankası yeni raporunda gelişmekte olan ülkelerin finansal 

kırılganlıklarının azaltılması için borçların şeffaflığının artırılması çağrısı 

yapıyor. İşletmelerin yarısının borçlarını ödeyemeyecek olmaktan 

endişeli olduğu aktarılan rapora göre kredi temerrütleri hızla artabilir ve 

destekler bazı riskleri maskeliyor. 

 
Dünya Bankası tarafından yayımlanan yeni rapora göre, gelişmekte olan ülkeler, 

COVID-19 krizi ile şeff af olmayan borçların yarattığı finansal kırılganlık sebebiyle 

artan riskler ile karşı karşıya. Yükselen enfl asyon ve faiz artışlarının toparlanmanın 

önünde daha fazla zorluklar yarattığı bir dönemde, Dünya Bankası’na göre 

gelişmekte olan ülkeler daha sağlıklı finansal sektörler oluşturmanın üzerinde 

odaklanmalı. 

“Dünya Kalkınma Raporu 2022: Adil Bir Toparlanma için Finansman” başlıklı rapora 

göre, hanehalklarının, işletmelerin, bankaların ve hükümetlerin bilançoları birbirleri ile 

sıkı bir şekilde bağlantılı olduklarından dolayı riskler gizlenmiş olabilir. Dünya Bankası 

yüksek donuk kredi ve gizli borç seviyelerinin, krediye erişimi zayıfl attığını ve düşük 

gelirli hanehalkları ve küçük işletmeler için finansmana erişimi orantısız bir şekilde 

azalttığını belirtiyor. 

Dünya Kalkınma Raporu, finansal risklerin erken aşamada tespit edilmesi de dahil 

olmak üzere bazı öncelikli eylem alanlarını özellikle vurguluyor. Tüm zorluklar ile 

eşzamanlı olarak mücadele etmek için gerekli mali hareket alanına ve kapasiteye 
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sahip çok az ülke olduğu düşünüldüğünde, rapor, ülkelerin kendi bağlamlarına dayalı 

olarak kaynaklarını nasıl önceliklendirebileceklerini açıklıyor. 

İşletmelerin %46’sı borçlarını ödeyemez hale geleceğini öngörüyor 

Rapora göre pandemi sırasında gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen işletme 

anketleri, işletmelerin yüzde 46’sının borçlarını ödeyemez hale geleceklerini tahmin 

ettiklerini ortaya koyuyor. 

Kredi temerrütleri hızla artabilir, özel sektör borcu kamu borcuna dönüşebilir 

Kredi temerrütlerinin şu anda sert bir şekilde artabileceği ve hükümetlerin destek 

sağlamaları ile birlikte özel sektör borçlarının hızla kamu borcu haline dönüşebileceği 

vurgulanıyor. 

Yeniden yapılandırma ve gevşek muhasebe standartları riskleri maskeliyor 

Kriz sonucunda gelirlerde ve işletme gelirlerinde kaydedilen ciddi daralmaya rağmen, 

donuk kredilerin payı halen büyük ölçüde etkilenmemiş durumda ve beklentilerin 

altında. Bununla birlikte, Dünya Bankası raporuna göre bu durum yeniden 

yapılandırma politikalarından ve gevşetilen muhasebe standartlarından 

kaynaklanıyor olabilir. Bunların maskelediği önemli düzeylerdeki gizli riskler ise ancak 

destek politikalarının geri çekilmesi ile birlikte belirgin hale geliyor. 

Sıkıntılı krediler proaktif yönetilmeli, İflas mekanizmaları iyileştirilmeli 

Rapor sıkıntılı kredilerin proaktif bir şekilde yönetilmesi çağrısı yapıyor. Birçok 

hanehalkı ve şirket, düşen bireysel ve kurumsal gelir seviyeleri sebebiyle 

sürdürülemez hale gelen borç seviyeleri ile karşı karşıya. Etkili ifl as mekanizmaları, 

uzun vadeli borç sıkıntısı ve ekonomik toparlanmanın etkililiğini azaltan “zombi” 

şirketlere kredi kullandırımı gibi risklerden kaçınılmasına yardımcı olabilir. İfl as 

mekanizmalarının iyileştirilmesi, özellikle küçük işletmeler için olmak üzere mahkeme 

dışı çözümlerin kolaylaştırılması ve borç afl arının teşvik edilmesi, özel sektör 

borçlarının düzenli bir şekilde azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Hanelerin 3, işletmelerin 2 aylık nakit rezervi var 

Raporda düşük ve orta gelirli ülkelerde, hanehalklarının yüzde 50’sinin temel 

tüketimlerini 3 aydan fazla sürdürebilecek rezervinin olmadığı aktarılıyor. İşletmeler 

ise ortalama olarak sadece iki aylık giderlerini karşılayabilecek kadar nakit rezervine 

sahip olduklarını bildirmiş. 

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass: “Enflasyon ve sıkılaşma 

kaynaklı kriz, finansal kırılganlıkla yayılabilir” 

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass raporun yayımlanması vesilesiyle 

yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yapıyor: “Enfl asyon ve artan faiz 

oranlarından kaynaklı ekonomik krizin, finansal kırılganlık sebebiyle yayılması riski 

söz konusudur. Sıkılaşan küresel finansal koşullar ve birçok gelişmekte olan ülkedeki 

sığ iç borç piyasaları özel sektör yatırımlarını kaçırmakta ve toparlanmayı 



17.02.2022 

23 

 

baskılamaktadır. Krediye geniş tabanlı erişim ve büyüme odaklı sermaye tahsisi 

doğrultusunda çalışmak kritik öneme sahiptir. Bu, küçük ve daha dinamik şirketlerin 

ve büyüme potansiyeli yüksek sektörlerin yatırım yapmalarını ve istihdam 

yaratmalarını sağlayacaktır.” 

Dünya Bankası Başekonomisti Reinhart: “Krizden önce görmedikleriniz, krizin 

sonunda ortaya çıkar” 

Dünya Bankası Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Carmen 

Reinhart konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle uyarıyor: “Krizlerden önce 

genellikle görmediğiniz şeylerle krizin sonunda karşılaşırsınız. Birçok kırılganlığın gizli 

kaldığını tahmin etmek için sebepler mevcuttur. Toparlanmayı destekleyecek ve kredi 

büyümesini sağlayabilecek sağlıklı bir finansal sistemi desteklemek için özel olarak 

tasarlanan eylemleri erkenden önceliklendirmenin tam zamanıdır. Eğer bunu 

yapmazsak, en kötü etkilenecek kesimler en kırılgan durumdaki kesimler olacaktır.” 
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Akaryakıta niye fazla zam yapılıyor 

diye merak edenlere... 

 
Alaattin AKTAŞ  

17 Şubat 2022 Perşembe 

 

✔ Elektrik zammı biraz gölgelese de akaryakıt zamları yüksek enflasyonun en 

başta gelen nedenlerinden. Peki akaryakıta bu ölçüde zam yapmak zorunda 

mıydık, oranı daha düşük tutamaz mıydık? 

✔ Tabi ki daha düşük zam mümkündü. Ama şu faiz indirme politikamız yok 

mu, zaten her şey o adımla başladı. 

Her ne kadar son dönemde elektrik zammı daha baskın çıkmışsa da akaryakıta gelen 

zam her zaman için büyük sorun. Elektrik zammı istisnasız herkesi, gecekonduda 

oturan vatandaşı bile etkilediği için, bir de zam oranı çok yüksek olduğu için bir anda 

ön plana çıktı.                

Akaryakıt zamlarına tepki ise öncelikle araç sahiplerinden gelir, genele yayılan 

böylesine tepki pek olmazdı. Bu yıl akaryakıta da peş peşe zam yapılınca ve toplam 

oran çok yüksek bir düzeye ulaşınca bu sefer yansıma çok dikkat çekmeye başladı. 

İzliyoruz işte; zamlardan taşımacılık sektörü çok etkilendi, buna bağlı olarak fiyat 

artışları hız kazandı. Kimin, “Benim otomobilim yok, akaryakıt zamları beni 

etkilemez” deme durumu var ki?            

Son dönemdeki zamları eleştirenlere karşı geliştirilmeye çalışılan en gözde savunma 

şu:            

“İyi ama tüm dünyada enerji fiyatları artıyor; dolayısıyla Türkiye’de de akaryakıt 

ve elektrik fiyatlarının artması kaçınılmaz.”            

Bunu söyleyenler güzel söylüyor, ağızlarını doldura doldura söylüyor da, gerçeği tam 

dile getirmiyor.               
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Doğru, tüm dünyada ham petrol fiyatları artıyor, tüm dünyada doğalgaz fiyatları 

artıyor. Türkiye de enerjide dışa bağımlı, elektrik üretimimizin yaklaşık üçte biri 

doğalgaza dayalı. Kullandığımız petrolün neredeyse tümünü ithal ediyoruz. Bütün 

bunlar doğru. Peki iyi bir ekonomi yönetimi enerji fiyatlarının artışı karşısında ne 

yapar; herhalde bu fiyat artışının etkisini yok edecek mekanizmalar geliştirir.              

Bizim yaptığımız ise fiyat artışının etkisini yok edecek ya da azaltacak mekanizmalar 

geliştirmek şöyle dursun, tam tersini yapmak; evet tam tersini yapmak...                

BAKIN MALİYET NASIL ARTIRILDI? 

Başlıkta “maliyet nasıl arttı” demiyorum, “artırıldı” kelimesini özellikle 

kullanıyorum. Çünkü biz ne yapıp ettik ve maliyetin artması sonucunu verecek 

adımlar attık.               

Daha önce de değindiğimiz bir veri setini güncelleyip biraz daha genişleterek tekrar 

bilginize sunmak istiyorum.              

Türkiye ekonomisindeki genel kötü gidiş son dört-beş ayda zirveye çıktı. Bunun tek 

nedeni var; faizi indirip kuru zıplatmamız! Hiç başka neden aramayın!              

Eylül ayında yüzde 19 olan faizi aşama aşama yüzde 14’e çektik, dolar 8.50’lerden 

18’in üstüne fırladı, daha sonra türlü enstrümanları devreye sokarak kuru 13.50 

dolayına sabitledik. Ve kur yayının her geçen gün biraz daha gerildiğini de biliyoruz. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/16/t-NMya.jpg
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Çünkü kur buralarda yapay olarak duruyor, herkes bunun farkında. Gelelim maliyeti 

nasıl artırdığımıza...             

Her şey çok net. Geçen yılın eylülünden bu yılın şubatına petrolün varili yüzde 33 

arttı. TL hiç değer yitirmese bile akaryakıta bu dolayda zam gelmesi 

kaçınılmazdı.            

İnsan düşünmeden edemiyor; acaba bu beş ayda biz TL'nin normal ölçülerde değer 

kaybetmesini sağlasak, ona göre adım atsaydık; dolar örneğin bugünlerde 9.50'lerde 

olsaydı... Yani kur beş ayda yüzde 12 kadar artsaydı...           

Beş ayda yüzde 33’ü petrol fiyatındaki artıştan, yüzde 12’si de kur artışından 

kaynaklanmak üzere ham petrolün maliyetinde yüzde 49 dolayında artış olurdu. Hadi 

biz yüzde 50 diyelim...            Dolayısıyla eylüldeki akaryakıt fiyatları yüzde 50 artar 

ve bugünlerde benzin ve motorini yaklaşık 11 liradan, otogazı da yine yaklaşık 8 

liradan kullanabilirdik.             

Oysa geçerli fiyatlar makul düzeyin o kadar üstünde ki... Çünkü biz ne yaptık; faizi 

indirip kuru tırmandırarak zaten yükselmekte olan petrolün maliyetini daha da artırdık. 

Dolar kurunun beş ayda yüzde 60 artmasına yol açınca petrolün bir varilinin 

maliyetindeki artış da yüzde 113’ü buldu. Bu da akaryakıt fiyatlarının yüzde 90-110 

arasında artmasına yol açtı. 

LİTRESİ 4 LİRA DAHA PAHALI 

Türk halkı akaryakıtın litresine “normal koşullarda olması gerekene göre” yaklaşık 

4 lira daha fazla ödeme yapıyor.           

Ne uğruna?           

Enflasyon düşecek diye faizi indirdiğimiz için!            

O 4 lira tüm vatandaşların cebinden her alışverişte kuruş kuruş çıkıyor.          

Sonra da tutuyor temel gıda maddelerinde KDV’yi indiriyoruz. Böylece ucuzluk 

sağlayabileceğimizi sanıyoruz.            

Akaryakıtın litresi 4 lira daha ucuz olsaydı ne KDV indirimine gerek kalırdı, ne başka 

düzenlemeye.            

Altını çize çize bir kez daha vurgulayalım; o 4 lira fiyatların zaten bu düzeye gelmesini 

önler, KDV indirimine de gerek kalmazdı.       

Hem düşünebiliyor musunuz; KDV indirimi Maliye’ye yük, üstelik vatandaşın cebine 

çok fazla katkı da sağlamayacak.           



17.02.2022 

27 

 

Ayrıca faizi düşürdük de ne oldu, Merkez Bankası’nın oranı dışında düşük faiz mi 

var? Ama doğru ya, bizzat Maliye Bakanı “Merkez Bankası’nın faizini 

önemsizleştirdik” dememiş miydi?       

Acaba öyle mi, önemsiz sandığımız faiz kuru tırmandırıyorsa, ki öyle, sakın yanılıyor 

olmayalım. Bu faiz galiba hala önemli.          

Ama şu da bir gerçek; bu faizi düşürmenin kimseye yararı olmadı. Ya da biz 

olmadığını sanıyoruz. Sonuçta faizi indirmekle kendimiz ettik, kendimiz bulduk!          

Ama soru hala yanıtsız:         

Neden? 
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İki soğuk savaş ustasından 

piyasaları geren manevralar 

 
Servet YILDIRIM  

17 Şubat 2022 Perşembe 

 

Rusya Salı günü Ukrayna sınırından asker çekmeye başlayacağını açıklayınca ortalık 

biraz yatıştı; borsalar toparlandı ama dünya siyasetini ve piyasaları geren kriz henüz 

sona ermedi. 

Rusya’nın manevrasını bazı analistler Putin’in büyük bir yenilgisi olarak gördüler ama 

ben katılmıyorum. Basit ve derinliği olmayan bir değerlendirme olur. Salı günü atılan 

adım önceden olasılıklar dahilinde olan taktik bir manevra olarak görülmeli. Ukrayna 

krizi dünyayı ve ekonomileri meşgul etmeye devam edecektir. 

Krizin adı Ukrayna ama kavganın çok fazla tarafı var. Ancak asıl mücadele ABD ve 

Rusya arasında sürüyor. 

Putin ve Biden’in ortak yönleri her ikisinin de soğuk savaş diplomasisini iyi bilmeleri 

ve ikisinin de NATO’ya çok önem vermesi. Biden siyasi yaşamının her aşamasında 

olaylara hep NATO merkezli baktı. Putin ise NATO’yu Rusya için bir numaralı tehdit 

olarak gördü. 

Rusya’nın Ukrayna ile ilgili derdi belli: Ukrayna’nın batıya yaklaşması ve NATO üyesi 

olma niyeti. Bu konu Moskova için kırmızı çizgi. Bu nedenle krizin çözümünün yolu da 

bir anlamda belli. Rusya’ya Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağının garantisinin 

verilmesi. Bu garanti verildiği anda Rusya geri adım atar. 

Ama ABD ya da soğuk savaş uzmanı Biden bunu yapmıyor. Belki de Rusya’yı 

Ukrayna’ya karşı silahlı bir müdahaleye zorluyor. Böylece son yıllarda ekonomisi 

güçlenen ve Çin ile yakınlaşan Rusya’ya karşı yıkıcı olabilecek çok kapsamlı 

uluslararası yaptırımlar başlatılabilecek. 

Bu ilk değil; Biden başkan yardımcısıyken de Ukrayna nedeniyle Rusya’ya karşı 

yaptırımlara bayrak açmıştı. 
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Trump döneminde Rusya ABD’nin öncelikler listesinde ilk sırada yer almadı; o Çin’i 

ilk sıraya koymuştu. Biden ise Rusya’ya odaklandı. Demokratların Putin’e Trump’ın 

kazandığı 2016 başkanlık seçiminden kalan bir hırsları var. Rusların o seçime 

müdahale ederek Trump’ın kazanmasına yardım ettiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla 

Biden kazandığında Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin daha da 

gerileceğini herkes öngörüyordu. Öyle de oldu. 

Sorun devam ediyor. ABD hala Rusya’nın Ukrayna’ya her an saldırabileceğini 

düşünüyor. Biden Batı’nın “ağabeyi” rolüne soyundu. Mahalleyi koruyan ağabey 

şapkası ile ABD’nin NATO üyelerini savunmak için hazır olduğunu söyleyip “Sakın bir 

yanlış yapma. ABD NATO topraklarının her bir karışını tüm gücüyle savunacaktır” 

diyerek Rusya’yı uyarıyor. Bu arada son gelişmeler krizin sıcaklığını çok yakından 

hisseden Avrupa’ya ise enerjide Rusya bağımlılığı tehlikesini tekrar hatırlattı. 

Alternatif kaynak arayışları hızlandı. 

 Bu tür gerilimleri şahin devlet adamları ve bu işten para kazanan savunma sanayileri 

sevebilir ama küresel ekonomi için sıkıntı verici bir durum bu. Jeopolitik krizler birçok 

alanda belirsizlik anlamına geliyor. Rusya’nın dünyanın en büyük birkaç petrol ve gaz 

üreticisinden biri olması petrol fiyatlarını 90 doların üzerine attı. Zaten yüksek 

seyreden enerji fiyatlarının daha da artması hem küresel büyümeyi baskılayabilir hem 

de enflasyonu artırabilir. 
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Abdulkadir Selvi 

Anketten siyaset değil ekonomi çıktı 

17 Şubat 2022 

Seçimlere giderken anketler daha çok önem kazanıyor. Ancak anketlerle ilgili 

iki gözlemim var. 

Biri, anketler arasındaki makas çok açıldı. 

İkincisi ise siyasi partilerin genel merkezlerine fatura kesen anket firmaları tarafından 

anketler manipülasyon aracına dönüştürüldü. O nedenle sadece anket sonuçları 

arkasındaki makas açılmıyor, anket firmaları arasında da büyük uçurum oluşmaya 

başladı. 

Zaman zaman Optimar’ın sonuçlarını paylaşıyorum. Neden? Çünkü Hilmi 

Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, kaynağını kendi sağlıyor. Ayrıca sürü 

psikolojisine uymuyor. Özgüvenli. Kamuoyundaki algının aksine ne bulursa 

yayınlıyor. Ben de anket sonuçlarını ilk duyuran gazeteci olarak onları paylaşıyorum. 

Optimar’ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme 

yöntemiyle yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 

Siyasi sonuçları paylaşacağım. Ama asıl önemli olan halkın gündemi. Çünkü halkın 

gündeme, aynı zamanda siyasete de yön vermesi gerekiyor. 

BİRİNCİLİK EKONOMİDE 

Ekonominin Türkiye’nin en önemli sorunu çıkması sizi şaşırtmayacak çünkü ekonomi 

ve işsizlik bir süredir tırmanışta. Ama bu kez ekonomi tam anlamıyla zirveyi teslim 

almış durumda. 

Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi derken onu ikinci sırada 5.6’yla işsizlik 

takip ediyor. Eğitimin 5.4’le üçüncü sırada çıktığı ankette koronovirüs salgını 4.9’la 

dördüncü sırada yer aldı. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise yüzde 75.87’e ulaşıyor. O 

nedenle ben Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu değil, hayat pahalılığı diyorum. 

ZAMLARA TEPKİ 

Elektrik faturaları başta olmak üzere fiyat artışları en önemli gündem maddemiz oldu. 

Optimar, başta elektrik zamları olmak üzere pek çok ürüne gelen zamları sormuş. 

Beklendiği gibi halkımız zamlara tepkili. 

‘Zamlar beklediğimden yüksek’ diyenlerin oranı yüzde 78.3 çıkarken, 

‘Beklediğimden az’ diyenlerin oranı ise yüzde 3.9’da kalmış. ‘Zamlar beklediğim 

oranda’ diyenler yüzde 7.9 olurken, ‘Cevap yok’ diyenler 9.9’da kalmış. 

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU’NUN ÖNÜNE GEÇTİ 

Cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu ankette Kılıçdaroğlu ilk kez Ekrem 

İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçti. Bu da Kılıçdaroğlu’nun öne çıkmak 

için yaptığı hamlelerin etkili olduğunu gösteriyor. Buna rağmen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun ardından ikinci sırada 

gelen Kılıçdaroğlu arasında 20 puan fark oluştu. 

2023’te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna 

verilen yanıtta şu oranlar oluştu: 

Erdoğan: Yüzde 32.4 

Kılıçdaroğlu: 13.3 

Mansur Yavaş: 11.5 

İmamoğlu: 6.4 

Bu verilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun iki katına ulaşırken iki puanlık farkla ilk 

kez Mansur Yavaş’ı da geçti. İmamoğlu ise dördüncü sıraya geriledi. 

PARTİLERİN OY ORANI 

Optimar’ın anketi partilerin oy oranlarındaki değişimi de ortaya koydu. Kararsızlar 

dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 36.5 olurken, CHP yüzde 26.7 çıktı. İYİ Parti’nin 

yüzde 10.9 çıktığı ankette, MHP yüzde 10.2 oldu. HDP ise yüzde 9.7 oranında kaldı. 

Oy oranlarına göre diğer partiler ise şöyle sıralandı: 

Deva Partisi: 1.3 

Türkiye Değişim Partisi: 1.1 

Memleket Partisi: 0.8 
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Saadet Partisi: 0.7 

Yeniden Refah Partisi: 0.7 

BBP: 0.6 

Gelecek Partisi: 0.5 

Vatan Partisi: 0.1 

Zafer Partisi: 0.1 

İTTİFAKLARIN DURUMU 

Millet İttifakı mı önde Cumhur İttifakı mı diye yayınlar yapılıp anketler yayınlanıyor ya, 

o nedenle bu verileri bir de ittifaklar açısından değerlendirdim. Cumhur İttifakı’nın oy 

oranı yüzde 46.7’ye ulaşırken, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan Millet 

İttifakı’nın oy oranı ise 38.2 çıktı. DEVA ve Gelecek Partileri henüz Millet İttifakı’nda 

yer almadığı için hesaplamaya dahil etmedim. 

KARARSIZ DEĞİL, KUTUPLAŞMIŞ 

Kararsızların oranı yüzde 30’a ulaştı. ‘Kararsızlar birinci parti oldu’ şeklinde 

değerlendirmeler yapılıyor ama Optimar’ın anketi bize çok farklı bir sonuç veriyor. 

Kararsızlar üzerinden yorum yapanları ters köşeye yatırıyor. Tam aksine kararsız 

değil, kutuplaşmış bir seçmen gerçeğini gözler önüne seriyor. 

Kararsızların oranı yüzde 6.5 çıkarken, ‘Hiçbiri’ veya ‘Oy kullanmayacağım’ 

diyenlerin oranı ise 5.57’e ulaşıyor. ‘Cevap yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 8.1’e 

ulaşıyor.  

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYLE YEMEĞE VETO 

İstanbullular yoğun kar yağışının yaşandığı sırada Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz 

Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesini doğru bulmamış. 

Ankete katılanların yüzde 49.5’i ‘Olumsuz karşılıyorum’ derken, olumlu bulanların 

oranı yüzde 33.7’de kalmış. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 16.8 olmuş. 

KILIÇDAROĞLU’NUN FATURASINI ÖDEMEMESİ 

Optimar, Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödememe çağrısını sormuş. Halkımız 

zamlardan şikâyetçi ama Kılıçdaroğlu’nun tutumunu da onaylamıyor. ‘Doğru 

bulmuyorum’ diyenlerin oranı yüzde 46.1 olurken, ‘Olumlu karşılıyorum’ diyenlerin 

oranı yüzde 29.3 çıkmış. Yüzde 24.6’lık bir kesim ise yanıt vermemeyi tercih etmiş. 

HALK, KILIÇDAROĞLU’NU ONAYLAMIYOR 
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Halkımız Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasının ödenmeme çağrısına ise karşı çıkıyor. 

Ankete katılanların yüzde 58.7’si ‘çağrıya 

uymayacağını’ söylerken, ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 16.4’te kalıyor. Bu verilere 

göre oy oranı yüzde 26 çıkan CHP seçmeninin önemli bir bölümü 

de Kılıçdaroğlu’nun çağrısına uymayacağını bildiriyor. Cevap vermeyenlerin oranı 

ise yüzde 24.9 çıkıyor. 

6 MUHALEFET PARTİSİNİN TOPLANTISI 

6 muhalefet partisinin liderlerinin bir araya gelmesi toplumu karpuz gibi ikiye bölmüş 

durumda. 

Olumlu karşılayanların oranı yüzde 37.7 olurken, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 

36.7 çıkıyor. Olumsuz bulanlar ise yüzde 25.6’da kalıyor. 

6’LI BAŞARILI OLUR MU 

Optimar 6 partinin bir araya gelmesinin başarılı olup olmayacağını da sormuş. Ankete 

katılanların yüzde 34.9’u ‘Başarılı olur’ derken, ‘Fikrim yok’ diyenler yüzde 33.6 

çıkmış. ‘Başarılı olamaz’ diyenlerin oranı ise yüzde 31.5’e ulaşmış. 

Her iki veri de kamuoyunun bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor.   
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Esfender KORKMAZ 

Cahil cesareti diktatör yaratır 
17 Şubat 2022 Perşembe 

ABD Cornell Üniversitesi'nden iki akademisyen, Justin Kruger ve David Dunning 
1999 yılında bir teori ortaya attılar: "Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin 
kendine olan güvenini artırır. Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların 
niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler.'' Bu teoriye Dunning-Kruger 
sendromu deniliyor. 

Dunning-Kruger sendromunun belirtileri;  

*             Bilgisiz kişilerin aşırı özgüvenli olması, 

*             Niteliksiz kişilerin kendilerinin niteliksiz olduklarının farkında olmamaları, 

*             Niteliksiz kişilerin kendi niteliklerini abartmaları , 

*             Niteliksiz kişilerin kimin gerçekten nitelikli olduğunu görememeleri, 

*             Her zaman bilgiyi ve eğitimi hor görmeleri, 

*             Yaptıkları işi sürekli gürültülü olarak yapmaları, 

*             İş ortamında bütün işleri yapmak istemeleri (Her yetkiyi kendinde toplam 
eğilimi), 

*             Her duruma karşı tecrübeli olduğunu düşünmeleri; şeklinde sayılıyor. 

20. asır diktatörler çağıdır. 20. yüzyılda neredeyse iki ülkeden birisi dikta rejimi ile 
yönetildi. Tarihî gerçekler aynı zamanda diktatörlüğün sanıldığından daha kolay 
olduğunu da gösteriyor. İnsan istismarını vicdanına yedirebilenlerin diktatörlük 
yolunda kolay ilerlediklerini anlıyoruz. Diktatörlerin çoğunun beyin kimyası farklı 
çalışıyor olabilir ve fakat bunları iktidar getirenler de yine halktır. Söz gelimi Hitler'i 
Alman halkı seçti. Demek ki halkta da zaman zaman akıl tutulması oluyor. 

20. asra en fazla damgasını vuran ve insanlığa en büyük zararı veren 3 cahil  diktatör 
olmuştur. Faşist Hitler ve Mussolini, Komünist Stalin. 

Bu diktatörler genel olarak eğitimini yarı bırakmış ve yaşadıkları geçmişleri ile 
adeta insanlığa düşman olmuş ve büyük zarar vermişlerdir. 
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Hitler Avusturyalıdır. 1925-1932 vatandaşsız bir statüdedir. Lisede sınıf tekrarı yaptı. 
Maddi sorunlar nedeniyle okuluna devam etmedi. 1907'de Viyana Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne kabul edilmedi. 1909'da evsizler yurduna yerleşti. Diktatörlüğünde 6 
milyon Yahudi katletti. Savaş nedeniyle 11.5 milyon insanın ölümüne neden oldu. 

Mussolini, ilk ve orta okulda, disiplinsizlik ve saldırganlık gerekçesi ile 2 defa okuldan 
atıldı. 8 yaşında annesinin gittiği kilisede insanlara taş attığı için, kiliseden kovuldu. 
Yatılı okulda arkadaşını yaraladı. Öğretmenine mürekkep hokkası fırlattı. 11 yaşında 
okuldan atıldı. Sonradan mezun oldu. Askerlikten kaçmak için İsviçre'ye gitti. Orada 
yakalandı ve bir gece hapiste kaldıktan sonra sınır dışı edildi. 

Stalin, 7 yaşında çiçek hastalığı geçirdi, yüzünde izleri kaldı. 12 yaşında araba kazası 
geçirdi sol kolu yaralandı ve ölünceye kadar sakat kaldı. Ortodoks rahip okuluna gitti 
ve huzursuzluk çıkardığı için kovuldu. 

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce, Stalin rejimi altında öldürülen insan 
sayısını hesaplayan araştırmacılara göre; 799.455 kişinin infaz kararını Stalin 
vermiştir. Yaklaşık 1.7 milyon kişi Gulag'da, 390.000 kişi ise zorunlu göç sırasında 
öldü. Bu kategorilerde Stalin'in neden olduğu toplam 2.9 milyon resmî kurban var. 

Saddam Hüseyin de eğitimde başarısız biridir. 1956'da dayısı tarafından askerî 
akademiye girmesi için teşvik edildi, ancak akademi giriş sınavlarında başarısız oldu. 
2 milyon insanın ölümüne neden oldu. 

Tiranların ve diktatörlerin büyük bir kısmının dramatik şekilde çöküşleri ve yok oluşları 
aynı zamanda normal bir insanın neden diktatörlük istediğini de sorgulamak gereğini 
ortaya çıkarmıştır. 

Artur Conte, Diktatörler Yüzyılı kitabında, "çocukluğunda travma geçirenler, psikolojik 
sorunu olanlar Tiranlığa kadar ulaşınca birikmiş komplekslerini insanlıktan 
çıkarıyorlar" diyor. 

Yine Conte'a göre; Tiran bir demagogdur. Özgüven sorunu yaşar. Korkaktır ve 
korkusunu bastırmak için korku imparatorluğu yaratır. Seçilse bile kendini korumak 
için sonunda diktaya gitmek zorundadır. 

Özetle, cahil diktatörler kan üstünde diktatör olarak kalmışlardır. Ne var ki, 
hepsinin de sonu aynı kan üstünde son bulmuştur. Eğer bunlarda cahil cesareti 
olmasaydı, daha dengeli olurlardı ne insanlığa bu kadar zarar vermiş olurlardı, 
ne de kendilerini yok etmiş olurlardı. 
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İbrahim Kahveci 

Bu faturaları kim ödeyecek? 

Elektrik üretici fiyatı (EPİAŞ-toptan) şubat ayı ilk 17 gün ortalaması 1 lira 41 kuruş. 

Geçen yıl şubat ayında fiyat sadece 29 kuruştu. 

Ne oldu da elektrik üretim fiyatı 30 kuruşlardan 1,5 liraya yükseldi? 

Nedenini hepimiz biliyoruz: 

1- Ana neden TL’nin hızla değer kaybı (%70’i) 

2- Yurtdışı etkenler (%30’u) 

*** 

Ülkemizde elektrik üretiminde kurulu güce (lisanslı) baktığımızda (EPDK Kasım-21 

Raporu); 

25.478 MW-Doğalgaz (İthal) 

23.280 MW-Baraj-Hidro 

10.356 MW-Rüzgar 

10.120 MW-Linyit 

8.994 MW-Kömür (İthal) 

8.191 MW-Baraj-Akarsu 

Ve diğerleri ile toplamda 91.899 MW kurulu güç elimizdedir. 

Dikkat ederseniz elektrik üretim gücümüzün 34.472 MW kısmı (%37,5) ithal ürünlere 

dayanmaktadır. (Güneş kurulu güç ise lisanslı ve lisansız toplamı 8 bin MW 

civarındadır) 
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Bir de elektrik fiyatlarının özellikle hızla arttığı 01 Kasım-2021-15 Şubat 2022 arası 

son 3,5 aylık üretime bakalım. 

TEİAŞ verilerine göre; 

son 3,5 ayda 97.704.445 MWh elektrik üretilmiş. 

Bu üretimin %13,7’lik kısmı EÜAŞ (yani kamuya ait santraller) tarafından üretilmiş. 

Kamu 32 kuruştan elektrik satıyor ve dağıtım firmaları paraya para demiyor dedikleri 

kısım işte burası... (Bu arada EÜAŞ santrallerinin kurulu gücü toplam kurulu gücün 

yüzde 23,3’üne karşılık gelmektedir) 

Elektrik üretiminin ise kaynaklar itibari ile dağılımına bakıyoruz. Kurulu gücün yüzde 

37,5’ini oluşturan ithal ürünlerle üretim olan doğalgaz ve ithal kömür santralleri 

48.575.315 MWh elektrik üretmiş. Kısaca son 3,5 ayda elektriğimizin yüzde 49,7’si 

ithal ürünlere bağlı üretilmiştir. 

*** 

Geçen yıl şubat ayında toptan piyasada 29 kuruş olan elektrik nihai faturada 79 

kuruştan bize ulaşmıştı. (Fatura toplam bedelinin tüketime bölünmesi ile birim başına 

fiyatı veriyorum) 

Şu anda üreticide 1,5 liraya gelen elektrik acaba nihai tüketiciye kaç liraya satılabilir? 

Geçmiş yılların ortalaması yüzde 120 civarı bir fark gösteriyor. Bu hesaba göre bugün 

evlerde elektriğimizi yüzde 52 zamla 1,36 liradan tükettiğimizde, aslında üretici 

fiyatının bile altında tüketmiş oluyoruz. Hatta yüzde 127 zamlı fiyat olan 2,07 lira bile 

elektrik piyasasını kurtarmıyor. 

Peki, ne yapılıyor? 

İlk olarak kamu 1,5 liraya çıkan havuza 32 kuruştan elektrik vererek dağıtıcıların 

maliyetini azaltıyor. Mesela 100 birim elektriğin 86,5 birimini 1,5 liradan alıyorsunuz 

ve kalan kısmı 32 kuruştan kamu santrallerinden ekliyorsunuz. Bu sayede elektrik 

dağıtım firmaları 1,5 liralık alım maliyetini 1,34 liraya düşürmüş oluyor. Ya da şöyle 

izah edelim: Kamu eski baraj ve santrallerden ürettiği elektriği çok ucuza vererek 

piyasada fiyatları dengelemeye çalışıyor. 

Ama yetmiyor... 

Çünkü 1,34 liradan alınan elektrik bile -iletim -kayıp, kaçak-vergi ve -dağıtım ücretleri 

ile 3 liraya yakın bir maliyet oluşturuyor. 
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Altta grafikte elektrik üretim fiyat grafiğini veriyorum. Fiyatın üretim kesiminde nasıl 

patladığını sizler de görebilirsiniz. 

*** 

İyi ama elektrikte fiyatlar nasıl düşecek? 

Bugün kamu vergi indirimi ve kamu kaynaklarından (vergilerimizden) karşılanmak 

üzere sisteme kaynak aktarıyor. 

Bir vatandaş olarak 2 fatura ödemekle karşı karşıyayız: 

1-Doğrudan eve gelen faturayı ödüyoruz 

2-Vergilerimizle dolaylı bir fatura daha ödemek durumundayız. 

Hatta şunu da söyleyelim: Bugün dolaylı elektrik faturamız doğrudan 

ödediğimiz faturasını geçiyor bile. 

*** 

Soru şu: Ateş sönmeden yangın bitmiş olur mu? 

Hani faiz sebep-enflasyon sonuç olacaktı? Ne oldu o teoriye? 

Millet faturalardan niye bu kadar bunaldı? Hani faizler düşünce fiyatlar da düşecekti? 

Bugün Merkez Bankası Para Kurulu toplanıyor. Düşürsünler faizi de ucuzluk gelsin 

ülkeye... Zaten ortada Nass var... Size n’oluyor? 
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17 Şubat 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

YÖK’ün devrimsel kararı 
  

Dünyada baş döndürücü gelişmeler yaşanırken Türkiye'de hepimizin geleceğini 

ilgilendiren bir haber dikkatlerden kaçmış olabilir. 

 

Buna göre YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın YÖK Genel Kurulu'nda aldığı 

bir kararla artık 7 bölüm hariç üniversitelerin taban puanları olmayacak ve 

kontenjanları boş kalmayacak. 

 

ABD'DE KİTLELERE AÇIK 

 

Yani tıp, diş hekimliği, hukuk, eğitim, mühendislik, mimarlık ve eczacılık gibi 

dallar dışında Türk üniversiteleri artık taban puansız. 

 

Olayın önemini anlayan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda 

TOBB'un Yüksek Öğrenim Meclis Başkanı Bekir Okan, önceki gün verdiği demeçte 

YÖK'ün kararını bir devrim olarak niteledi. 

 

Bilindiği gibi Amerika'da da kontenjan sınırı olmadan üniversiteler kitlelere açıktır. 

 

TÜRKİYE ESKİSİNDEN FARKLI 

 

Yeni Türkiye'nin eskisinden farkı bu. 

 

Bu sayede teknoparklarımız eleman sıkıntısı çekmiyor. 

 

Türkiye tarihinde ilk defa savunma sanayii dünya standartlarının üstüne taşındı. 

 

En önemlisi de salgın hastalık döneminde açılan şehir hastanelerindeki doktorlar, 

Amerika'yı ve Avrupa'yı geride bırakan performans gösterdiler. 

 

ÖĞRENCİLER AÇIKTA KALMAYACAK 

 

Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz. 

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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YÖK Başkanı Erol Özvar gibi değerli insanlar artık yönetimlerde ağırlık taşıyor. 

 

Hayata atılmanın aşamasında olan gençlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltacak, 

hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak olan karar sayesinde üniversiteler boş ve 

öğrenciler açıkta kalmayacak. 

 

KARAR YETİŞMİŞ İNSANLARDA 

 

Yeni Türkiye'de eskisi gibi üç tane subay bir araya geldiği zaman Türkiye'nin eğitim, 

diplomasi, yönetim ve benzeri sorunları hakkında atıp tutamıyor. 

Artık karar yetişmiş insanlarda ve demokraside. 
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Dezözelleştirme olmasın sakın 

İçten içe bir hazırlık var sanki ve içten içe sanki kamuoyu yeni bir şeye hazırlanıyor. 

Neye mi! 

10 yıl önce özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin geri alınmasına. 

Yemin ediyorum, böyle bir korkum var. 

Bunu niye mi söylüyorum? 

Basit. 

Aklını ve kalemini kiraya vermiş ve iktidarın hoşuna gitmeyecek tek kelime etmeye 

yüreği yetmeyen, hükümet kalemlerinden bazıları “Bu özelleştirmeler yanlış oldu” 

demeye başlamışlar bile. 

Bunlar bir yerden sinyal almadan değil iktidarın yaptığı bir şeyin yanlış olduğunu 

söylemek, kendi isimlerini bile yazamazlar. 

Belli ki, işaret gelmiş. 

“Yazın. Biz de buradan yeni bir kahramanlık hikayesi çıkaralım” diye. 

Ardından iktidarın diğer ortağı “Bu özelleştirmeler halkın belini bükmüştür. Elektrik 

dağıtım işi kamu eliyle yürütülmelidir. En azından yüzde 70'i kamuda olmalıdır” diye 

bir çıkış yaptı. 

Tamam dedim geliyor. 

Belli ki, bu elektrik işinden yeni bir kahramanlık hikayesi çıkarılmaya çalışılacak. 

Zaten zor durumda olan, zaten hesapsız ve öz kaynaksız alımlarla dolar borcu 

batağında debelenen, bu yüzden de fahiş elektrik zamları ile kurtarılmaya çalışılan 

hükümet destekli müteahhit taifesine belli ki el uzatılacak. 
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Çünkü daha önce de defalarca yazdığım gibi dağıtım şirketlerini alan müteahhitler, o 

gün dolarla borçlandılar. (Pek azı daha sonra bu borçlarını TL’ye döndürmeyi 

becerdi.) 

Ardından dolardaki hızlı artışla müthiş bir kur farkı zararına uğradılar. 

YİD projelerinde hep “Hazine garantili” kredi kullanan müteahhitler burada Hazine 

garantisinden mahrum oldukları için batmaktan elektriği iktidar tarafından yapılan 

fahiş zamlarla kurtarılmaya çalışıldılar. 

Ancak bu da toplumsal tepkiye neden oldu. 

Elektrik fiyatlarındaki fahiş ve mantık dışı artışın bu müteahhitleri kurtarmak maksatlı 

olduğu açıkça ortaya çıktı. 

Ve vatandaş bunun faturasını iktidara çıkarmaya başladı. 

Peki şimdi ne yapılabilir! 

Buradan müthiş bir kahramanlık öyküsü çıkarılabilir. 

Nasıl mı! 

Çok basit. 

Bu şirketler yeniden kamulaştırılabilir. 

Satıldığı fiyata, yani 13 milyar dolara geri alınsa iyi. 

Tabii ki, öyle olmaz. 

Bu müteahhitlere 10 yıl boyunca yaptıkları “sözde” yatırımların bedeli de hesaba 

eklenir ve en nihayetinde bu şirketler milyarlarca dolarlık borçlarıyla birlikte kamuya 

geri döner. 

Sonra da “Bakın işte biz halkımızı öyle seviyoruz ki, elektrik fiyatını düşürmek için bu 

şirketleri geri aldık” denir. 

Faturalar düşer, herkes sevinir. 

Faturaları düşüren kahraman ilan edilir. 

Bütün suç o dönem özelleştirmeyi yapan bakan kimse ona yüklenir. 

Bu arada en az 20-25 milyar dolarlık yük Hazine’ye yüklenir. 

Müteahhitler kurtulur. 

Vatandaş ucuz elektrik ödüyorum zannederken aslında kazığın büyüğünü yer. 
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Bu kazık sonra maaşlara yapılmayan zam, öğretime ayrılmayan para, emekliye 

verilmeyen para, emekliye ayrılamayan EYT’li, ödenmeyen ilaç paraları, sağlık 

hizmetlerinde düşen kalite olarak size geri döner. 

Adaletin kadar saygınsın 

Adam Belçika’da ailesinden 4 kadını öldürüyor. 

Yakalanıyor. 

Yargılanıyor. 

Müebbet hapse mahkum oluyor. 

Ve yurt dışında mahkum olan pek çok Türk gibi ülkesine iadesini istiyor. 

4 kadının müebbet hapis cezasını çekmek üzere Türkiye’ye iade ediliyor. 

İadesinden 3 yıl geçmeden serbest bırakılıyor. 

İnsan içine karışıyor. 

Yeniden evlenme hazırlığına başlıyor. 

Ve biz bunu BBC’nin haberinden duyuyoruz. 

İşte memleketimin hali. 

Peki ben bunu duyunca şaşırdım mı! 

Hayır. 

Hiç şaşırmadım. 

Çünkü Türkiye’nin hali pür melali bu artık. 

Bu ülke hiçbir zaman kusursuz, her şeyin tıkır tıkır işlediği bir ülke değil ama hiçbir 

zaman da böylesine hakkın hukukun olmadığı, yol geçen hanına döndürülmüş, kim 

kime dum duma bir ülke de değildi! 

Şaşırmadım çünkü böyle şeylerin olmakta olduğunu değil ama olma olasılığı 

olduğunu hep içten içe hissediyordum. 

Hukukun her türlüsünün güvenilmez hale geldiğini, adaletin değil mum, projektörle 

aransa bulanamadığı bir ülkede infaz hukukunun doğru düzgün olmasının mümkün 

olmadığını, infaz hukukunun da uygulanmadığından hep şüphe duyuyordum. 

Şimdi siz bir Batı ülkesi olsanız, bu ülkeye bir daha suçlu iade eder misiniz! 
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Şimdi siz Batılı bir şirket olsanız, hukukun böyle uygulandığı bir ülkeye yatırım 

yapmaya gelir misiniz! 

Siz şimdi Batılı veya Doğulu medeni bir ülke olsanız bu ülkenin hukukuna güvenir 

misiniz! 

Hepsini geçtim. 

Bu ülkenin vatandaşı olarak, bu Adalet'le, bu hukukun altında yaşamak ister misiniz! 

Kum tepesi ve rüzgâr siyaseti 

Eski Dışişleri Bakanlarından rahmetli Vahit Halefoğlu”nun güzel bir lafı vardı. 

O coğrafyayı iyi bilen Halefoğlu şöyle derdi: 

“Arap dünyasında politika kum tepeleri gibidir. Esen rüzgara göre her gün değişir” 

Belli ki, rüzgar bugünlerde farklı esiyor ve Türk mallarını boykot eden, Türk dizilerini 

yasaklayan, Türkiye’ye her fırsatta ağır hakaretler eden Birleşik Arap Emirlikleri ile bal 

börek bir döneme girdik. 

Bu kez da aşırı övgülerle dolu bir yaklaşım içindeler. 

Tabii bizde de durum farklı değil. 

Dün her türlü hakarete ettiğimiz, hem siyasetçilerin hem de siyasete bağlı medyanın 

“Darbenin arkasındaki güç, darbe girişiminin finansörü, FETÖ’nin hamisi ve 

finansörü” ilan ettiği ülkeye en üst düzeyde resmi bir ziyarette bulunuyoruz. 

Üstelik de yüzümüzde güller açtıran bir tebessümle. 

Ülkeler arası sorunların çözülmesi gerektiğine inananlardanım. 

Uluslararası ilişkiler kan davası haline gelmemelidir elbette ama bu kez dönüş hızı 

baş döndürücü. 

Sanki biz de Araplaşmışız gibi. 

Bir gecede yer değiştiren kum tepeleri. 

Ama hala yeterince Araplaşmayan, Araplaştırılamayan sıradan vatandaşlar merak 

ediyor. 

Ne oldu da böyle oldu? 

Yeni ne öğrendiniz? 

Darbenin arkasındaki güç değiller miymiş! 
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FETÖ’nün hamisi ve finansörü değiller miymiş! 

Türkiye düşmanı değiller miymiş! 

Değillerse biz bunlarla niye kavga etmişiz yıllardır. 

Hani o sırada Ahmet Davutoğlu falan Başbakan olsa suçu ona atıp kurtulabilirdiniz 

ama o zaman bir Ahmet Davutoğlu da yoktu. 

Yoksa BAE ile ilişkileri bozan da aslında cehape miydi! 

NE ZAMAN ADAM OLURUZ? 

Aynı apartmanda oturduğumuz için komşunun suçunu ya da ayıbını hoş görüp ortak 

olduğumuz zannedilmediği zaman. 

 


