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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
1 Şubat 2022 Salı 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik 

–– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

–– Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5) 

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sayı: 2022/6) 

–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları 

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7) 

 

KURUL KARARLARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 Tarihli ve 10756, 10757 Sayılı 

Kararları 

 

KARAR 

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 Tarihli ve 2014/1474 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/791 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-5.pdf
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Pakdemirli: Tarımsal destekleme 

bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme 

bütçesinin 29 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi. 

 
Pakdemirli, tarımsal destekleme bütçesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama 

yaptı. 

Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2022 

yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek 

bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır." ifadesini kullandı. 

Artırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülke için stratejik öneme sahip buğday, arpa, 

çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilere mevcut desteklere ilave 'Ek Girdi 

Desteği' olarak dekara 50 lira ödeme yapılacağını belirten Pakdemirli, 2022 yılında 

buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve 

ek 50 lirada girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödeneceğini aktardı. 

Pakdemirli, yapılan bu ilave destekle 2022'de hububat üreticilerine ödenecek girdi 

desteklerinin geçen yıla göre yüzde 127 artırıldığını vurgulayarak "Tarımsal destekler 

yanında uyguladığımız alım fiyatlarıyla her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya 

da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. 
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Tarladan sofraya 4,5 kat pahalılık 

TZOB verilerine göre, ocak ayında çiftçide 2 TL olan elma markette 8,79 

TL'ye, 1,5 TL olan portakal 6 TL'ye ve 8 TL olan yeşil mercimek 27,5 

TL'ye satıldı. Tarladan çıkan ürün sofraya gelene kadar yaklaşık 4,5 kat 

pahalandı. 

 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 2022 Ocak ayına üretici-market fiyat farkını 

açıkladı. 

Buna göre, ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı. 

Ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 339,50 ile elmada 

görüldü. 

Elmadaki fiyat artışını yüzde 293,65 kuru soğan, yüzde 287,10 portakal, yüzde 

236,19 yeşil mercimek, yüzde 224,04 marul ve yüzde 222,38 nohut takip etti. 

Elma 4,4 kat, kuru soğan ve portakal 3,9, yeşil mercimek 3,4 kat, marul ve nohut 3,2 

kat, limon ve kuru üzüm 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldı. 

43 ÜRÜNÜN 37’Sİ ZAMLANDI 

Üreticide 2 lira olan elma 8 lira 79 kuruşa, 63 kuruş olan kuru soğan 2 lira 48 kuruşa, 

1 lira 55 kuruş olan portakal 6 liraya, 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 27 lira 50 
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kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 6 lira 74 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 27 lira 8 

kuruşa, 2 lira olan limon 6 lira 14 kuruşa satıldı. 

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ocak ayında, markette 43 ürünün 37'sinde fiyat 

artışı, 5'inde fiyat azalışı görüldü. Üreticide ise 35 ürünün 19'unda fiyat artışı, 5'inde 

fiyat azalışı meydana geldi. Üreticide 11 üründe fiyatlar değişmezken, markette 1 

ürünün fiyatı değişmedi” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü: 

“Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün, marketlerde sivri biber, üreticilerde maydanoz 

olurken, marketlerde ve üreticide fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan oldu. Pirinçte 

ise fiyat değişimi yaşanmadı.” 

FİYATLAR NEDEN ARTTI? 

Bayraktar, fiyatlardaki değişimin nedenine bağlı olarak, ocak ayında hava 

sıcaklıklarının normallerinin altında gerçekleşmesi ve ülke genelinde kar yağışlarının 

fazla olmasına bağladı. 

Kar yağışları nedeniyle yurdun pek çok yerinde üreticinin tarlasına giremediğine, 

ürünlerin kar altında kaldığına ve hasadın zorlaştığına dikkat çeken Bayraktar, 

“Salatalık, kabak, yeşil fasulye, biber, domates, patlıcanda içinde bulunduğumuz 

dönemde arz örtü altından sağlanmakta olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte 

bitki gelişiminin yavaşlamasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma 

fiyat artışına yol açtı. 

Kışlık sebzelerden ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar gibi ürünlerde de düşük hava 

sıcaklıkları nedeniyle ürünlerin yavaş gelişmesinin yanı sıra, tüm ülkemizi etkisi altına 

alan düşük hava sıcaklıklarının kışlık sebzeleri olumsuz etkilemesi de fiyatlarda artışa 

yol açtı” diye konuştu. 

Son günlerde yaşanan soğuklar nedeniyle bazı bölgelerde narenciye ürünlerinin 

dondan etkilendiğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti: 

“Çiftçi bahçelerde nöbet tutuyor. Üreticideki fiyat artışı mandalina çeşidi farklılığından 

kaynaklanıyor. Mandalina da erkenci çeşitlerden sonra şuanda geçci çeşit w-murcott 

çeşidi daha çok piyasa da bulunmaktadır. Mandalina da geçen ay ve bu ay çeşitlerin 

hasadının farklı olması sebebiyle fiyatlar yükselmiş gibi görünüyor.” 

 

  



01.02.2022 

6 

 

KGF’den toplam 60 milyar TL’lik 3 

ayrı kefalet paketi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonunun 

toplamda 60 milyar TL’ye ulaşacak üç ayrı kredi kefalet paketi 

hazırladığını açıkladı. 

 
Program kapsamında kullanılacak kredilerin amacına uygun kullanıp kullanılmadığı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilecek. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kefalet paketine yönelik olarak, “Amacımız tedarik 

zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım üretim istihdam ihracat ve cari fazlayı 

destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak 

kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve 

firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve maliye 

bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı 

sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır” dedi. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kefalet programları şöyle; 

İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği: KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların 

finansmana erişimini sağlamak amacıyla kullandırılacak. 

Yatırım Destek Paketi: Kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, 

katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara kullandırılacak. 

İhracat Destek Paketi: Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli 

taşıyan KOBİ’lere kullandırılacak. 
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Doğalgazda santrallere yüzde 14 

zam geldi 
Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için tarife 

değişmedi ancak elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı. 

 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin 

tarife tablosu yayımlandı. 

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış 

fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin 

tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu. 

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 

300 liraya çıktı. 
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Haklı gerekçe olmadan zam yapmak 

‘aldatıcı ticari uygulama’ sayılmayacak! 
Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 

Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, indirimli ürün satışlarına ilişkin verilen 

reklamların koşullarını yeniden belirledi. Ancak düzenlemede ilginç bir 

değişiklik yapılarak, döviz fiyatından etkilenmediği halde haksız yere fiyat 

artışı yapma fiili, ‘aldatıcı ticari uygulamalar’ arasında çıkarıldı. 

 
Hüseyin GÖKÇE - ANKARA 

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin, “Haksız Ticari Uygulama 

Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan ‘Aldatıcı Ticari 

Uygulamalar’ başlıklı bölümündeki 19’uncu bent yürürlükten kaldırıldı. 

 

Yürürlükten kaldırılan bent şöyle:“Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat 

değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi 

hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe 

olmaksızın artış yapmak” artık aldatıcı ticari uygulama sayılmayacak. 

Yönetmeliğin 14’üncü maddesine, ‘indirimden önceki fiyat’ ibaresi eklendi. İndirime 

ilişkin reklamlarda, indirimden önceki 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyat da 

normal satış fiyatıyla birlikte verilecek. Meyve., sebze gibi çabuk bozulabilen 

ürünlerde ise bir önceki fiyat esas alınacak. 

Bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel 

verileri analiz edilerek sunulan fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğu kabul edilecek, 

tüketiciye bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, güncel satış fiyatına ve 
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kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilecek. 

Kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde; kredinin vadesine, faiz oranına, 

tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri ödeme koşullarına 

reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin 

yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer 

verilecek. 

İnternet ortamında satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri 

hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralamanın 

hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda yer 

verilecek. Veya tüketiciler, bir bağlantı/uyarı işareti ile ayrıntılı bilgi alabilecekleri açılır 

ekrana yönlendirilecekler. Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara 

dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında da reklam ibaresine yer verilmesi 

zorunlu olacak. 

Sadece satın alanlar değerlendirme yapabilecek 

İnternet üzerinden satışı yapılan bir mal ve hizmete ilişkin tüketici 

değerlendirmelerinin yer alması durumunda, bu alanda sadece ürünü satın alanların 

değerlendirme yapılması sağlanacak. Tüketici değerlendirmeleri, olumlu olumsuz 

ayrımı yapılmadan en az 1 yıl süreyle yayınlanacak. 

Satışı artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin yapılamayacak veya 

bununla ilgili gerçek/tüzel kişilerle anlaşma yapılamayacak. 

 

Şikayet sitelerinde ’72 saatlik cevap verme hakkı’ 

 

Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda, hakkında değerlendirme yapılan 

satıcıya açıklama veya cevap verme hakkı için en az 72 saat süre verilecek. 

 

Karaborsa yazılım ‘Aldatıcı ticari uygulama’ 

Yönetmeliğin aldatıcı ticari uygulamalar başlıklı bölümüne de iki fıkra eklendi, 

21-Satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, 

söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere 

yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunmak. 

22) İnternet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, 

seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma 

iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya 

sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanmak.” 
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Şirketlerin dönüşümde 3 ay vade 

hayali ortada kaldı 
Tüzel kişilerin döviz mevduatının kur korumalı TL mevduatına 

dönüştürmesine ilişkin vergi avantajını içeren yasal düzenleme Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Ancak Merkez Bankası yasa sonrası mevzuat 

değişimi yapmadı ve vade 6 ve 12 ay olarak bırakıldı. 

 

Türkiye Ekonomi Modeli’nin en önemli araçlarından kur korumalı TL mevduat ürünü 

gerçek kişilerin ardından geçen ayın ortasında tüzel kişilere de yönelik olarak 

devreye alındı. Şirketlerin kur korumalı TL mevduat ürününe geçişinden elde 

edecekleri vergi avantajları da geçen hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlandı ve 

yürürlüğe girdi. Şirketlerin döviz mevduatlarını TL’ye çevirmede sağlanan vergi 

avantajları nedeniyle daha istekli olacağı dile getirilirken Merkez Bankası 

mevzuatında yer alan 6 ve 12 ay vadenin de 3 ay vadeye inmesi bekleniyordu. 

Bankacılık kaynakları birçok şirketin dönüşüm için 3 ay vadenin devreye girmesini 

beklediğini vurgularken Merkez Bankası’nın mevzuatında değişiklik yapmaması 3 ay 

vadenin gündemden çıktığı yorumlarına yol açtı. Bankacılık kaynaklarından edinilen 

bilgiye göre özellikle kamu bankalarında şirketlerin oldukça yoğun bir şekilde döviz 

mevduatından dönüşüm için talepte bulundu. Ancak şirketler 6 ay vadenin çok uzun 

olması ve bu dönemde ihtiyaç duyabilecek olmaları nedeniyle bankacılardan 3 ay 

vade çıkana kadar beklemelerini talep ediyordu. Bankacılık kaynaklarının Hazine ve 

Merkez Bankası’ndan edindiği bilgi ise 6 ve 12 ay vadeden dönüş olmadığı yönünde 

oldu. Bu bilgiyi müşterilerine aktaran bankacılık kaynakları şirketlerde 6 ay vade için 

döviz mevduatı dönüşümünü gerçekleştirebileceklerini iletti. Edinilen bilgiye göre 

şirketler 6 ve 12 ay vadeye henüz o kadar talepkâr değil. 
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Bakan Nebati 10 milyar dolar bekliyor 

Bir diğer bankacılık kaynağı ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin önceki 

hafta sonu eko- Tüzel kişilerin döviz mevduatının kur korumalı TL mevduatına 

dönüştürmesine ilişkin vergi avantajlarını içeren yasal düzenleme Resmi Gazete’de 

yayımlandı. Ancak Merkez Bankası yasa sonrası mevzuat değişimi yapmadı ve vade 

6 ve 12 ay olarak bırakıldı. nomistlerle yaptığı toplantıda söylediklerini hatırlattı. 

Bakan Nebati o toplantıda 6 ay ve 12 ay vade ile şirketlerin döviz mevduatında 

dönüşüm ürününden yararlanabileceğini dile getirerek yaklaşık 10 milyar dolar 

seviyesinde bir dönüşüm gerçekleşeceğini beklediklerini vurgulamıştı. Aynı kaynak 

zaten Bakan Nebati’nin de şirketler için 3 ay vadenin söz konusu olmadığını 

söylediğine işaret etti. Bankacılık kaynağı bu durumun şirketlerin talebinde ivme 

kaybı yaratabileceğini ve 6 ay gibi uzun bir süre mevduatın tutulmasının şirket 

yönetiminde sıkıntı yaşatabileceğini dile getirdi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda ise vergi avantajlarının döviz mevduattan TL 

mevduata dönüşüm ve en az üç aylık vadede değerlendirilmesi durumunda 

yararlanılabileceği belirtildi. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/01/grf-1-a3v5.jpg
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Vatandaşın talebinde ivme kaybı 

BDDK verileri gerçek kişilerin döviz mevduatında 22 Aralık’tan 25 Ocak gününe 3 

milyar 254 milyon dolarlık bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Gerçek kişilerin 22 

Aralık'ta 163 milyar 694 milyon dolar olan döviz mevduatı 25 Ocak itibariyle 160 

milyar 440 milyon dolara indi. Bankacılık kaynakları gerçek kişilerde TL'den kur 

korumalı TL mevduata geçişin daha yoğun olduğunu sık sık dile getirdi. Ancak son 

olarak Bakan Nebati'nin bile tüketici enfl asyonunda yüzde 40 seviyesinin 

görüleceğini söylemesi piyasada yüzde 55 seviyelerinin beklenmesi kaynakların 

verdiği bilgiye göre talebin ivme kaybetmesine yol açtı. BDDK verilerine göre 22 

Aralık'tan 25 Ocak'a gerçek kişilerin TL mevduatı 98 milyar 83 milyon lira arttı. 22 

Aralık'ta 1 trilyon 51 milyar 609 milyon lira olan gerçek kişilerin TL mevduatı 25 

Ocak'ta 1 trilyor 149 milyar 692 milyon liraya yükseldi. 

 

Hesaplarda 4.9 milyar dolarlık gerileme 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verileri 22 

Aralık’tan 25 Ocak’a resmi ve ticari kuruluşların döviz mevduatlarında 4 milyar 910 

milyon dolarlık azalma olduğunu ortaya koyuyor. Verilere göre resmi ve ticari 

kuruluşların 22 Aralık’ta 97 milyar 945 milyon dolar olan resmi, ticari kuruluşların 

döviz hesabı 25 Ocak itibariyle 93 milyar 35 milyon dolara indi. Resmi, ticari 

kuruluşların TL mevduatı ise 22 Aralık'taki 781 milyar 690 milyon liradan 878 milyar 

411 milyon liraya yükseldi. Resmi, ticari kuruluşların TL mevduatları 96 milyar 721 

milyon lira artış gösterdi. 

11 Ocak’ta TCMB tebliği yayımlanmıştı 

Merkez Bankası tarafından 11 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Lirası 

mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde 

değişik yapılmasına dair tebliğde yurtiçi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli 

Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı yer almıştı. Dün de yapılan 

değişiklikte yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 tarihinde yurt içindeki 

hesaplarında ve 31/12/2021 itibarıyla bilançolarında yer alan ancak yurt dışındaki 

bankalar nezdinde mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz 

tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin 

talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrileceği yer aldı. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/01/grf-2-nW3Z.jpg
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TL'ye dönüşüm hesaplarında 

Merkez Bankası'na faiz yetkisi 
TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez 

Bankası'na verildi. 

 
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye 

faiz yetkisi verildi. Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. 

Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz 

oranını belirlemeye yetkilidir." denildi. 

Altın hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın 

mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu 

belirtildi. 

Öte yandan yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz 

hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. Dolar, Euro, sterlin 

hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek 

uygulamasından yararlanacak. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik 

tarifelerinde yeniden düzenleme yaptık 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra 

yaptığı açıklamada ağırlaşan elektrik faturalarından sonra elektrik 

tarifelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca, Kredi 

Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 

60 milyar liralık bir kefalet limiti açılacağını ifade etti. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından açıklama yaptı. 

 

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: 

"15 Temmuz hain darbe girşiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir 

Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. 

Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. 

Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Gerekirse Kabine'de yeni değişiklikler 

yapabiliriz. 

Her şeye rağmen verimli bir kış mevsimi geçiriyoruz 

Türkiye son yılların en bereketli, onunla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor. 

Şehirlerarası yollarda, ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak karla mücadelenin 

yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağdur olanlar da 

oldu. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi 

söyleyebiliriz. Barajların dolmasını olumlu görüyoruz. 
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2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya 

çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. 

İran'dan gelen doğalgaz akışı yeniden başladı. Azerbaycan'dan aldığımız doğalgaz 

miktarını da artırdık. 

Elektrik tarifelerine yeni düzenleme 

Elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. 

 

En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 

kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. 

Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni 

düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. 

Üç yeni destek paketi 

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi hazırladık. İşletme 

harcamalarında kartlı ödeme desteğini, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana 

erişimi sağlamak için hazırladık. 

Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma 

Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır. 

İhracat Destek Paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli 

taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. 

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 

milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. 

Dezavantajlı ailelere 500 milyon liralık destek paketi 

Dezavantajlı ailelerin ana sınıf ve okuluna giden çocukları için, 500 milyon liralık yeni 

bir destek paketini hayata geçiriyoruz. 

Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayısını 55'e çıkartıyoruz." 
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Kılıçdaroğlu, DÜNYA'ya konuştu: 

Enerjide en ciddi tehlike 'Akkuyu' 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enerji krizine dair 

değerlendirmesinde “Önümüzdeki en ciddi tehlike Akkuyu. Sanayici 

enerjiyi üç kat daha pahalı kullanacak” dedi. ‘Temel Yurttaşlık Geliri’ne 

Aile Destekleri Sigortası kapsamında güvence veren yasa teklifinin hazır 

olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında hiç kimse gelirsiz 

kalmayacak” diye konuştu. 

 

Son günlerde sanayide yaşanan enerji kesintilerine dikkat çeken CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, DÜNYA Gazetesi yazıişleri ekibi ile bir araya geldiği toplantıda 

“Enerjide önümüzdeki en ciddi tehlike; pahalı Akkuyu elektriği” dedi. Kılıçdaroğlu, 

Akkuyu’da üretilecek elektriğin kilovat saatinin KDV hariç alım garantili 12,35 (dolar) 

cent olduğunu anımsatarak, “Normalde dünya ortalaması bunun 3’te birine yakın. 

Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik 

kullanacak” diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği organize sanayi bölgelerinde durumu anlattığını ancak çok 

sayıda kişinin bu durumdan haberi olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Üstelik teknoloji 

de almıyorsunuz. Meclis’te tartışılırken çok söyledik, hiç değilse teknolojisini alalım 

dedik. Pahalı olacaksa niye biz Akkuyu Nükleer Enerji Santralını kurduk. Dışardan 

daha ucuz elektrik alabiliriz aslında” diyerek, şunları söyledi: “Bu uluslararası bir 

anlaşma, diplomasinin konusu. Biz geldiğimiz zaman bunu anlaşmanın maliyetini, bir 

şekilde çözmek zorundayız. Tarım ürünü ihracatıyla mı, yoksa başka bir şekilde mi 
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onu konuşmak lazım. Yoksa bu maliyetle bizim sanayicimizin uluslararası piyasalarda 

rekabet etme şansı olmaz. O yüzden bir an önce çevre dostu enerjiyi kendi 

ülkemizde üretmemiz lazım. Güneş, rüzgar… ” 

Kılıçdaroğlu’na yapılan açıklamalarda “Nükleer enerjiyi 15 yıl pahalı 65 yıl ucuz diye 

düşünmek lazım” denildiğinin hatırlatılması üzerine “Ama bu ekonomi bilmemektir. 

Hangi gerekçeyle bu garanti verildi bilmiyoruz. Anlaşmalar yapılırken, devlet 

yönetiminde siz Dışişleri Bakanlığı’nı devre dışı bırakırsanız ve onların yapması 

gerekeni dar bir kadroyla kendiniz yapmaya kalkarsanız, olmaz. O kadar ciddi bir 

çürüme var ki. Devletin liyakatli büyükelçileri monşer diye aşağılandı” yanıtını verdi. 

Kılıçdaroğlu’ndan satır başları ise şöyle: 

LİRALAŞMA, DOLAR BAZINDA GÜVENCELERİ ÇEVİRİRLERSE OLUR 

Eğer gerçekten TL’yi ekonomide ana unsur haline getirmek istiyorlarsa, ilk 

yapacakları iş dolar bazında güvence verdikleri yol, köprü havalimanı gibi 

sözleşmeleri TL’ye çevirmeleri lazım. Çeviriyorlarsa anlarız ki; lirayı gerçekten de 

ekonominin en önemli aktörü haline getirecekler. Bunu açıkladıkları gün euroyla 

borçlanma yaptılar. Hangi lira? 

KOMİTEYİ KURDULAR MB’Yİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR 

Merkez Bankası (MB), sadece para basan bir konuma geldi. Hiçbir işlevi olmayan, 

dışardan alınan talimatları yerine getiren bir kurum. Adı MB olmakla beraber, sadece 

darphanede para basan, paranın ne kadar basılacağına da kendisi karar veremeyen 

bir konumda. MB'nin bağımsızlığı söz konusu değil. Türkiye’de başta Anayasa olmak 

üzere, zaten yasalar askıda. Yasa MB'nin bağımsızlığından söz eder. Fiyat 

istikrarından sorumlu olan kurum MB’dir. Ama işlevsiz hale getirmişler. MB’de bir sürü 

genel müdürlük var, başkanlık yardımcıları var, dünyayla ilişkiler var. Bütün bunların 

tamamı sıfırlanmış vaziyette. Hatta bana göre bir özel bankanın işlevi çok daha 

etkilidir. Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurduğunuz anda zaten MB’yi sistemin dışına itmiş 

oluyorsunuz. Komitenin sekreterliğini kim yapacak, Hazine ve Maliye Bakanlığı. 

Bakanlık böyle bir toplantı yaptı mı? Bir kez yaptı. Ama burada alınan kararlar 

yayınlandı mı? Hayır. Toplandılar, dağıldılar. Sırf biz eleştirdik diye... 

STRATEJİ PLANLAMA TEŞKİLATINI YENİDEN KURACAĞIZ 

Yönetime geldiğimiz anda, çıkartacağımız bir numaralı kararname; Strateji Planlama 

Teşkilatını yeniden kurmak. İki; o kuruma en nitelikli insanları atamak. Bürokraside 

hala bu nitelikte insan var. Üçüncüsü; onlara şu talimatı vermek, “Bana Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin tüm rakamlarını en geç 10 gün içinde getirin.” İhracatı, ithalatı, 

Hazine’si, geliri, gideri… Hangi fonda ne kadar para olduğu… Taahhütleri, 

yükümlülükleri… Fonlarda şu anda ne kadar para var bilmiyoruz. Bizim sorduğumuz, 

milletvekillerimizin sorduğu soru önergelerine bile yanıt verilmiyor. Dolayısıyla tüm 

verileri alıp, karar vereceğiz. Elde edilen tüm verileri de artılarıyla eksileriyle 

kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye’yi bu şekilde ayağa kaldıracağız. Ekonomik 
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Sosyal Konseyi davet edeceğiz, bakanlarda orada olacaklar. Sorunları anlatacaklar, 

çözümleri üreteceğiz. Üretim, kaynak nereye harcanacak. 

DÜNYA Gazetesi’nin yöneticilerinin ve yazıişlerinin katıldığı toplantıda CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel 

Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, “NATO 

Parlamenterler Asambleri Türk Grubu Üyesi ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, 

İstanbul Milletvekili ve ekonomist Akif Hamzaçebi, Medya ve Kurumsal İletişimden 

Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve Balıkesir Milletvekili Ahmet 

Akın eşlik etti. 

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI'NI DEVREYE ALACAĞIZ 

“Asgari Yurttaşlık Geliri”nin Anayasal kurum haline getirilmesine ilişkin soruya CHP 

Lideri Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) 102 sayılı 

sözleşmesi var. Sözleşmenin 9’uncu dalı Aile Destekleri Sigortası. Türkiye’de bu 

uygulanmıyor. 8’i uygulanıyor, en son İşsizlik Sigortası çıktı. Aile Destekleri Sigortası, 

her aileye asgari gelir güvencesi veriyor. Bu aile tek kişi de olabilir, 5 kişi de olabilir. 

Temel Yurttaşlık Gelirini bu sigorta içinde değerlendiriyoruz. Onunla ilgili de güzel bir 

çalışma yaptık, kanun teklifi hazırlandı. Sosyal politikayı lütuf olmaktan çıkartıp, hak 

temelli oturtacağız. Yeni Başlangıçlar Fonu da var. Diyelim ki bir kadın eşinden 

boşandı, ona ev tutulması eşyalarının alınması bu sigortanın içinde olacak. Yine 

diyelim ki kadın çalışamıyor evde engelli var ya da yaşlı var. O zaman onu bu sigorta 

içinde primli yapacağız. Sigortasını devlet ödüyor. Hiç kimse gelirsiz kalmayacak. 

Yoksulluğu yok edeceğiz.” 

TABAN FİYATIN ALTINDAKİ ÜRÜNÜ DEVLET ALACAK 

Havza bazlı üretim yapmak zorundasınız. Herkes üretecek ama kimse zarar 

etmeyecek. Pamuk, buğday, kanola nerede önce bunlara karar vereceksiniz. Sonra 

da maliyet+makul kâr=taban fiyat olacak. Üretici bu fiyatın üzerinde satıyorsa satsın, 

istediğine ihraç etsin. Ama altına düştüğü an kamu “bunun alıcısı benim” diyecek. 

Zarar ettirmeyecek. O saman siz hem tarımda iyi bir noktaya gelirsiniz, hem tarım 
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ürünü ihraç edersiniz. Gerekirse Afrika’nın yoksullarına bedava verirsiniz ama tarım 

konusunda dışa bağımlı bir Türkiye yaratmazsınız. Tutarlı bir planlama yaparsanız, 

hepsini yapmak mümkün. 

TARIMDA İYİ PLANLAMA İLE SORUNLAR BİR YILDA ÇÖZÜLÜR 

Havza bazlı üretim yapmak zorundasınız. Herkes üretecek ama kimse zarar 

etmeyecek. Pamuk, buğday, kanola nerede önce bunlara karar vereceksiniz. Sonra 

da maliyet+makul kâr=taban fiyat olacak. Üretici bu fiyatın üzerinde satıyorsa satsın, 

istediğine ihraç etsin. Ama altına düştüğü an kamu “bunun alıcısı benim” diyecek. 

Zarar ettirmeyecek. O saman siz hem tarımda iyi bir noktaya gelirsiniz, hem tarım 

ürünü ihraç edersiniz. Gerekirse Afrika’nın yoksullarına bedava verirsiniz ama tarım 

konusunda dışa bağımlı bir Türkiye yaratmazsınız. Tutarlı bir planlama yaparsanız, 

hepsini yapmak mümkün. 

PROJELERİ MALİYET+MAKUL KÂR KOYUP KAMULAŞTIRACAĞIZ 

Türkiye’nin döviz bazlı güvence verdiği yol, köprü gibi yapılar var. Derhal ekip kurup, 

gerçek maliyetlerini çıkartacağız. Çağırırsınız yapanları, “Gel kardeşim bu Türkiye’nin 

soygun düzenidir, ben sana maliyet+makul de bir kar veriyorum. Bunu 

kamulaştırıyorum” dersiniz. Böylece çok büyük bir tasarruf sağlamış olursunuz. 

Bunların yatırım ve sözleşme değeri toplamı 160 milyar dolar. Uluslararası tahkimi de 

inceledik. Böyle soygun niteliği taşıyan konular, tahkimden dönmüş. 

SEÇİLEN CUMHURBAŞKANININ BELİRLİ TAKVİMİ OLACAK 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi var. Yeni Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 

Merkez Bankası'ndan başlayıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başkanına kadar pek 

çok isim istifa etmiş sayılıyor. Buralara yeni atamalar yapmak gerekiyor. Millet İttifakı 

olarak, bizim partili mi, sizin partili mi olsun tartışması olursa kaybederiz. Şimdiden 

belirleyeceğiz. Seçilen Cumhurbaşkanının da belirli bir takvimi olması lazım. 

Güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde 6 partinin genel başkan yardımcıları çalıştı. 

Genel başkanlar olarak ortaya çıkan metni imzalayacağız. 

İHRACAT RAYLARDAN LİMANA ÜCRETSİZ ULAŞACAK 

Merkez Türkiye Projesi’ni büyütüyoruz. Trabzon ve Samsun’dan Samandağ ve 

Mersin’e kadar ray döşeyeceğiz. Bir de maden rafinerisi kuracağız. Mesela 

Hakkari’nin çinko madenini neden rafine edip, daha büyük ihracat rakamları 

sağlamıyoruz. Eğer Mersin ya da İskenderun Limanı’ndan ürününüzü ihraç 

edecekseniz, demiryoluyla olmak kaydıyla navlunu devlet ödeyecek. Lojistik maliyeti 

devlet rahatlıkla karşılar. İhracattan iş insanı kar edecek, gelip yeni yatırım yapacak. 

Katlandığınız maliyet çok düşük ama elde edeceğiniz avantaj çok fazla olacak. 

İhracatı teşvik bu. Uluslararası finans kuruluşlarından uygulanabilirliği yönünde rapor 

da alacağız. Kanal İstanbul gibi hayali olmayacak. Yeşil Mutabakatla uyum içinde 

ayakları yere basan bu projeyi 3 aya kadar kamuoyuyla paylaşacağız. 
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BELEDİYE GÜNEŞ ENERJİSİ TARLALARI KURABİLİR 

Şanlıurfa’ya gittim. 2 milyon 300 bin dönüm taşlık arazi var. Güneş tarlaları 

yapabilirsin. “Efendim bunu belediyeler yapamaz” niye yapamasın. Kooperatif 

kurarsın, belediyeler gelir bunu yapar. Şanlıurfa’nın büyükşehir belediyesi bu konuda 

adım atmış, ama haberleri yok. Eğer Paris İklim Sözleşmesi’ni imzaladıysanız, bu tür 

enerjiyi üretmek zorundasınız. Aksi halde ihracatçımız zor durumda kalır. 

MOBESE, KONUSUNU MECLİS'E GETİRECEĞİZ 

Mobeselerin konulma gerekçesi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Birilerinin 

özel hayatını izlemek için değil. Anayasa’da kişisel haklar var, bunları ihlal 

ediyorsunuz. Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer 

izleniyormuşuz da… Konuyu Meclis’e getireceğiz. 

 

GENÇLER BABALARINDAN DAHA AZ GELİRE MAHKUM OLDULAR 

Genç mühendislerimiz Hollanda’ya gittiler. Aylık 5 bin dolar. Ama aynı işi yapan 

Hollandalıya aylık 10 bin dolar veriliyor. Gençlerin bir özgürlük alanlarını büyütmeniz 

lazım, iki onları baskılamamanız lazım. Üniversiteler böyle giderse bir şey 

yapamazsınız zaten. Mesela Londra’ya gidin, ortaöğretimden itibaren çok sayıda 

Türk öğrenci göreceksiniz. Çocuklarını orada okutuyorlar. Orada daha farklı bir dünya 

var. Bir gencin özgüveni kayboluyorsa, bu ülkede hiçbir işe yaramıyorum diye 

düşünüyorsa, başka ülkelere gitmeyi düşünüyor. Eskiden fırsat eşitliği vardı. Fakir bir 

ailenin çocuğu da iyi bir okulu kazanıp gidebiliyordu. Eğitim sistemi çöktü. 4+4+4 

sisteminin önergesini veren 5 milletvekilinin hiç birisi eğitimci değil. Çocuklarımızı 

denek olarak kullandık. 

Umutsuzluk gençlerde büyük bir sorun. Bizim kuşak, babamızın elde ettiği gelirden 

daha yüksek bir gelir elde etti. Babamız ilkokul mezunuyken, biz üniversite mezunu 

olduk, babamız 100 alırken, biz 500 lira aldık 1000 lira aldık. Şimdi yeni kuşak 
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maalesef babalarının aldığı gelirden daha düşük bir gelire mahkum oldular. Zaten 

sorun orada. Normalde bir üste çıkmaları lazımdı. “Babamdan annemden daha iyi 

okudum. Çok daha fazla bilgiliyim ama daha düşük bir gelirim var, neden” diye 

düşünüyorlar. Hukuk fakültesini bitiren bir genç avukat olurdu, anne baba gurur 

duyardı. Şimdi o kişi asgari ücretle iş bulamıyor. Bu gence nasıl umut vereceksiniz. 

Ama bu gence tüm ülkeler talip. Kanada’sından Almanya’sına, Japonya’ya kadar 

herkes bu gence talip. Çünkü sıfır maliyetle alacak. Türkiye’nin var olan itibarını 

artırırsanız. Sanatı, kültürü, entelektüel düzeyi, dünyada konuşulabilir hale 

getirirseniz onlardan faydalanırsınız. Aksi halde Türkiye’ye dönmezler. Mesela 

dünyada saygın bir yazarı davet etseniz, gideyim mi gitmeyim mi diye tereddüt 

ediyor. Bu otoriter yapı korkutuyor. 

İNGİLTERE, ABD VE ÇİN’İN GİBİ YÜKSEK YETENEK İNŞASI YAPACAĞIZ 

“Yüksek yetenek inşası” diye bir kavram üzerinde duruyoruz. Aslında bir toplumu ileri 

taşıyan bir avuç insan. Bunu hayata ilk geçiren ülke İngiltere. Dominyonlarındaki 

ülkelerden yüksek yetenekli insanları İngiltere’ye topladı. Buharlı motoru bulup, 

İngiltere sanayi devrimini yaptı. Sonra ABD, Silikon Vadisi’yle bunu İngiltere’nin 

elinden aldı. Dünyanın her tarafından yetenekli insanlar orada toplandı, önemli bir 

çıkış yakaladılar. Çin şimdi bunu ABD’nin elinden almak istiyor. Huawei de bunun 

koçbaşlığını yapıyor. Aslında itilaf; yüksek yetenekli insanları kim kendi ülkesinde 

toplayacak. Buluşlara imza atan insanlar benim ülkeme gelsin, tüm imkanları veririm 

diyorlar. O insanları acaba biz keşfedebildik mi… Milli Eğitim Bakanlığı bu 

yeteneklerimize ulaşabildi mi… Yok… 

OSB’LERDE 6 YILLIK YATILI TEKNOLOJİ LİSELERİNİ KURACAK 

Gittiğim her sanayi tesisinde ara eleman sorunu var. Kayseri’ye gidin böyle, 

Malatya’ya gidin böyle. OSB’lerde yatılı teknoloji liseleri kuracağız. 6 yıllık okullar 

olacak. Üç yıldan sonra fabrikalarda staj görecekler. Staj gördükleri sürede sosyal 

güvenlik primleri devlet tarafından ödenecek. Böylece makineyi, ustabaşını, 

mühendisleri, üretimi görecekler. Eğer üniversiteye gitmek istiyorlarsa, iz düşümü 

fakültelere artı puanla gidecekler. 
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Kuraklık riski ve tarımsal sulamanın 

maliyeti 

 
Ali Ekber YILDIRIM  

01 Şubat 2022 Salı 

 

Son dönemdeki yoğun kar yağışı kuraklık riskini azalttığı söylenebilir. İstanbul başta 

olmak üzere büyük şehirlerde kar yağışının yarattığı ulaşım sorunu nedeniyle 

medyada "kar kabusu", "kar esareti" gibi manşetler atılsa da kırsalda yaşayanlar için, 

çiftçiler için kar yağışı berekettir. Kar yağışı yeraltı sularının beslenmesi, barajlardaki 

su seviyesinin yükselmesi açısından çok önemli. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı sonu itibariyle paylaştığı kuraklık 

haritalarında özellikle Güneydoğu Anadolu'da kuraklığın derinleştiği ve 2021'de 

olduğu gibi 2022'de ciddi sıkıntı yaratabileceği görülüyordu. Ancak, ocak ayında 

Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman başta olmak üzere yoğun kar yağışı 

kuraklık haritasını değiştirebilir. 

Benzer bir durum 2021 yılında kuraklığın etkili olduğu İç Anadolu Bölgesi için de 

geçerli. Elbette kuraklık riskinin tamamen geçtiğini söylemek çok zor. Fakat, geçen 

yıla göre yağışların daha iyi olduğunu ve normale yaklaştığı söylenebilir. 

Kuraklık riskinin tam olarak geçip geçmediği Mart-Nisan dönemindeki yağışlara bağlı 

olacak. Yağışlar devam ederse kuraklık riski azalır. 

Tarımsal sulama maliyeti çok yüksek olacak 

Kuraklıkla ilgili hiç sorun yaşanmasa bile üretimde bir miktar kayıp yaşanacak. 

Çünkü, sonbaharda kışlık buğday, arpa gibi ürünlerin ekimini yapan çiftçilerden 

bazıları gübre ve mazot fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle hiç ekim yapamadı. 

Bazıları ekim alanlarını daralttı. Bazıları ise ekim yapsa da yeterli gübre kullanamadı. 

Bu da üretim miktarında azalmaya neden olacak. 

Bu yıl asıl büyük sorun sulama konusunda yaşanacak. Çiftçi, "kuraklık yok, su çok" 

diye sevinemeyecek. Su çok olsa da kullanmak kolay ve ucuz olmayacak. Yılbaşı 

gecesi, doğalgaz, elektrik, mazot, benzin, LPG fiyatlarına çok büyük zamlar yapıldı. 
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Çiftçinin sulama amaçlı kullandığı elektriğe bir seferde yüzde 92 zam yapılmış oldu. 

Çiftçinin sulama elektriği yeni yıla yüzde 92 artışla başladı. Yani 100 liraya kullandığı 

elektrik 192 lira oldu. 

Bu zam sulama maliyetini ciddi oranda artıracak. Çiftçi su sorunu yaşarken şimdi su 

olsa bile kullanmak zor olacak. Özellikle şeker pancarı, pamuk, mısır, çeltik, sebze, 

gibi çok su isteyen ürünlerde önümüzdeki günlerde en önemli sorun elektrik zamları 

olacak. Zaten son bir kaç yıldır çiftçi elektrik zamlarından ciddi olarak şikâyet 

ediyordu. Yılbaşı gecesi bir seferde yüzde 92 zam yapılması çiftçinin sulu tarım 

yapmasını engelleyecek. Bazı çiftçiler "susuz tarım yapacağız verim ne olursa razı 

geleceğiz" diyor. Çiftçinin daha düşük üretime razı olması üretimde azalma olması ve 

gıda fiyatlarının artması demek. 

Sulama elektriği maliyet içinde ilk sıraya yükseldi 

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından yıl bazında yapılan 2017-2022 dönemine ilişkin 

üretim maliyetlerine bakıldığında, 2017 yılında sulama elektriği maliyetler içerisinde 

ilk 4 kalem arasında yer almazken 2018'den itibaren her sene en yüksek maliyet 

kalemi haline gelmesi dikkat çekiyor. 

Şeker pancarı üretiminde 2017 yılında en yüksek maliyet kalemini yüzde 18,76 ile 

arazi kirası, ikinci sırada yüzde 13,84 ile hasat (pancar sökümü, taşıma, nakliye vb.) 

yer alırken gübre maliyeti yüzde 13,22 ile üçüncü sıradaydı. Çapalama, bakım 

maliyeti ise yüzde 12,57 ile dördüncü sıradaydı. 

2018 yılından itibaren sulama ve elektrik bedeli maliyet içerisinde hep ilk sırada yer 

aldı. 2018'de sulama-elektrik maliyeti yüzde 17,90'a çıkarken 2019'da yüzde 20,49'a 

yükseldi. 2020 yılında yüzde 25,84 olan sulama elektrik bedelinin pancar üretimindeki 

maliyet oranı 2021'de yüzde 25,08 olacağı tahmin ediliyordu. 2022'de yüzde 26,71 

olması tahmin ediliyordu. Ancak son zamlar bu tahmini yukarı yönlü artıracak. 

2022 yılında gübre maliyetinin yüzde 23,86 olması beklenirken, arazi kirasının 

üretimdeki maliyeti yüzde 15,58 olarak hesaplandı. Tohumun maliyet içerisindeki 

payının yüzde 7,79 olacağı hesaplanıyor. 

Bu veriler diğer birçok üründe sulama maliyetlerinin ne kadar artacağına dair bir fikir 

veriyor. Bir ürün üreteceksiniz ve bunun yüzde 26'sından fazlası sulama-elektrik 

maliyeti olacak. Bu gerçekten çok ürkütücü. 

Artan bu yüksek maliyetler karşısında çiftçi üretimden vazgeçebilir. Sulu tarım yerine 

kuru tarıma yönelebilir. Her koşulda üretimi olumsuz etkileyecek bir durum. Bu 

nedenle daha şimdiden çiftçiyi tarımda tutacak, üretime devam edecek bir tarım 

destek paketinin açıklanması ve hemen uygulama konulması gerekiyor. 
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Gübre fiyatları düşüşe rağmen çok yüksek 

Son dönemde yurt içinde ve dışında gübre fiyatlarında bir miktar düşüş var. Aralık ayı 

başında tonu 14-15 bin lira olan Üre ve DAP gübresinin fabrikalardan bayilere satış 

fiyatı ton başına 12 bin liranın altına düştü. Ocak 2020'de üre gübresinin tonu 1650 

lira, DAP gübresinin tonu 1850 liraydı. 2021 Ocak ayında ise üre gübresinin tonu 3 

bin lira, DAP gübresinin tonu 3 bin 450 lira seviyelerindeydi. Fiyatlardaki gevşemeye 

rağmen fiyatlar çok çok yüksek. Bu fiyatlarla gübre kullanmak mümkün değil. Gübre 

kullanımının yoğun olduğu bahar aylarında fiyatların nasıl seyredeceği çok büyük 

önem kazanıyor. 

Gıda ve tarım ürünlerinde fiyat artışları olacak 

Bundan sonra mazot, gübre, elektrik ve diğer girdilerde herhangi bir fiyat artışı 

olmasa bile tarım ve gıda ürünlerinde mutlaka ciddi fiyat artışları olacak. Çünkü 

geçmişten gelen maliyet artışı fiyatlara yansıyacak. Bunun en somut örneği şeker 

pancarında yaşandı. Şeker pancarında ağustos ayında açıklanması beklenen avans 

fiyat ilk kez Ocak ayında açıklandı. 2021 yılında tonu 420 liradan alınan 

şekerpancarının 2022 yılı avans fiyatı yaklaşık yüzde 100 artışla 800 liraya çıkarıldı. 

Bu artış mutlaka şeker fiyatlarına yansıtılacak. Tüketici 2021 yılına göre şekeri daha 

pahalıya tüketecek. Benzer durum buğday, arpa, mısır ve daha birçok üründe olacak. 

Özetle, tarımda 2021 yılının en önemli sorunlarından birisi kuraklık diğeri ise y yüksek 

girdi fiyatlarıydı. 2022'de kuraklık riski azalacak gibi görünse de girdi maliyetlerindeki 

aşırı yükselmenin etkileri tüketiciye zam olarak yansıyacak. Bu nedenle 2022'de 

tarımsal üretimi sürdürmek kadar, tarım ve gıda ürünlerini satın almak, tüketmek de 

çok maliyetli olacak. 

"Başka Bir Tarım Mümkün" Karikatür Yarışması 

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Başka Bir Tarım Mümkün" teması ile ulusal karikatür 

yarışması düzenledi. Biz de jüri üyesi olarak yarışmaya katılan eserleri 

değerlendirdik. 

Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışıyla 

çalışmalar başlatan ve şimdi bunu İzmir'e yaygınlaştıran İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’in kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi esas alan çalışmalarına bu 

yarışma ile sanatsal bir katkı sağlanması hedefleniyor. Ulusal karikatür yarışmasına 

katılım çok yoğun oldu. 

Bu yıl ilki düzenlenen yarışmada, birinciliği Antalya’dan Kürşat Zaman, ikinciliği 

İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu, üçüncülüğü Kocaeli’nden Hamit Gış kazandı. 

Yarışmada Zonguldak’tan Paylaş Kiraz ile Sinop’tan Rana Duran ise Genç Teşvik 

Ödülü’ne layık görüldü. Seçici kurul, Bursa’dan Fatih Aksular, Çorum’dan Altan 

Özeskici ile Eskişehir’den Mehmet Zeber’i ise mansiyon ödülüne layık gördü. 
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Yarışmaya 391 eser katıldı 

İklim krizi ve kuraklık gibi yaşamsal risklere karşı sanatın gücünü kullanarak 

toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesinin hedeflendiği yarışmaya aralarında Ardahan, 

Şanlıurfa, Kastamonu, Çorum, Aydın gibi tarım kentlerinin de olduğu 33 farklı kentten 

216 katılımcı toplam 391 karikatürle katıldı. 

Karikatürist Ahmet Önel, Engin Selçuk ve Ercan Baysal, yazar ve fotoğraf sanatçısı 

Lütfü Dağtaş, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 

Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç’ten oluşan seçici kurul tarafından yapılan 

değerlendirmede sekiz katılımcı ödül almaya hak kazandı. 26 Ocak’ta Tarihi 

Asansör’de yapılan seçici kurul toplantısına İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün 

Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da 

katıldı. 

Ödül töreni 2 Şubat’ta 

Yarışmanın ödül töreni 2 Şubat Çarşamba günü Fuar İzmir’de düzenlenecek. 

Agroexpo-17. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı etkinlikleri kapsamındaki ödül 

töreni sonrasında seçici kurulun belirlediği karikatürlerden oluşan serginin açılışı da 

yapılacak. 6 Şubat tarihine kadar Fuar İzmir’de ziyaret edilebilecek sergi, yaz 

başından itibaren köylerde de sergilenecek. 
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Yeni ekonomik sistem dış ticarette 

rekor getirdi 

 
Alaattin AKTAŞ  

01 Şubat 2022 Salı 

 

Eylülde başlayarak dört ay boyunca faizi indirdik ama sonuçlara bakıyoruz; pek 

bir kazanım yok! 

✔ Dış ticaret iyileyecek diye bekledik; ihracat rekor kırdı ama ithalat da ondan 

geri kalmadı. 

✔ Enflasyonun düşeceğini umduk; tam ters oldu. 

✔ Politika faizi indi ama diğer faizler, "önemsizleşen" politika faizine bakmadı 

bile 

Doğrusu artık hangi adla anmamız gerektiğini karıştırdık. Çok sık değişir oldu çünkü. 

Yalnızca adı değişse iyi; temel felsefede de değişiklik var.           

Örneğin eylül ayında faiz indirimini izah ederken temel olarak ne dedik: 

“Faiz inecek; böylece enflasyon düşecek, ayrıca döviz değer kazanacak ama 

böylece rekabetçi kur oluşacak, bu sayede ihracat artarken ithalat 

yavaşlayacak ve cari dengede fazla verir hale geleceğiz; gibi gibi... 

Aradan henüz üç ay geçmiş ve aralık ayına gelmiştik ki, bu sefer elimizde kur artışını 

frenleyecek ne varsa kullanmaya karar verdik. Rekabetçi kuru bir anda unuttuk. 

Şapkadan tavşan üstüne tavşan çıktı! Kur korumalı mevduatı icat ederek TL'yi dövize 

endeksledik ve "Gel vatandaş gel” diye reklam yapmaya başladık. Bu çağrı yeterli 

olmadı; dövizi tutabilmek için kamu bankaları eliyle döviz satışına yeniden gündeme 

aldık. Amaç kuru tutmaksa, ki öyle, yapılanlar şimdilik de olsa işe yaramışa benziyor. 

Maliyetini sormayın; dolar 13.50’lerde kaldı mı, kalmadı mı; şimdilik önemli olan 

o.          
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Peki bu programların kuru tutma ayağı dışında işe yarayanı var mı? 

En başta gelen hedef olan enflasyonda ne durumdayız; belli. Şunun şurasında iki 

gün sonra ocak ayı sonunda nasıl bir tablo oluştuğunu göreceğiz. Yüzde 50’nin 

altında kalacak yıllık oran çok büyük sürpriz olur. Peki dış ticaret; ihracatın 

tırmanması, ithalatın gerilemese bile yavaşlaması...         

Nerede... Son veriler aralık ayına ait ve TÜİK tarafından dün açıklandı. 

 

REKOR ÜSTÜNE REKOR! 

Aralık ayı hem ihracat, hem de ithalatta rekor kırılan bir ay oldu. Aralıkta 22.3 milyar 

dolarlık ihracat, 29.1 milyar dolarlık da ithalat yapıldı. 

2021 yılının tümünde gerçekleşen ihracat ve ithalat da rekor düzeyde. Geçen yılki 

ihracat 225 milyar doları, ithalat 271 milyar doları buldu. 

SON ÇEYREKTE NE OLDU? 

Faizi düşürme operasyonu eylülde başladı. İlk faiz indiriminin eylül ayına pek etkisi 

olduğu söylenemez. O yüzden yılın son çeyreğinde neler olduğuna baktık.         

2020’nin son çeyreğinde 51 milyar dolar olan ihracat yüzde 26’lık artışla geçen yılın 

aynı döneminde 64 milyara çıktı.           

İthalat da ihracattan geri kalmadı. Son çeyrekteki ithalat yüzde 24 artışla 63 

milyardan 78 milyara yükseldi.            

Son çeyrekte 2020’de 12 milyar dolar olan ticaret açığı geçen yıl 13 milyar dolara 

çıktı.           

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/01/31/tablo-ElrA.jpg
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Demek ki faiz indiriminin dış ticaret üstünde hiç de öyle sanıldığı gibi bir etkisi 

olmamış.            

İşte resmi veriler ortada! Faizi indirmişiz ama ne piyasadaki faiz düşmüş, ne 

enflasyon gerilemiş, ne dış ticaret verilerinde bir iyileşme olmuş! 

Geçenlerde sormuştuk; bir kez daha sormak gerekiyor:        

“Sahi biz bu faizi niye indirdik?" 

TÜFE’DE AĞIRLIK DEĞİŞMİYOR, AYLIK ORANA ETKİ DEĞİŞİYOR 

TÜFE’de bu yıla ilişkin ağırlıkları ele aldığım dünkü yazımda madde ağırlıklarının fiyat 

hareketlerine bağlı olarak yıl içinde değişebileceğini belirttim. Ortaya çıkacak oranları 

etkilemiyor olmakla birlikte ifadede bir hata yapmışım, onu düzeltmek 

istiyorum.             

TÜFE’de madde ağırlıkları yılda bir kez belirleniyor ve tüm yıl boyunca sabit kalıyor. 

Ancak herhangi bir ürünün fiyatı genel eğilimden çok farklı artış ya da azalış 

gösterdiğinde o ürünün bir sonraki ayın endeksine olan etkisi değişikliğe uğruyor. 

Yani ağırlığı değil, etkisi değişikliğe uğruyor. 

Dünkü yazımda bu konuda elektrik örneği üstünde ısrarla durdum. Elektriğin geçen 

yılki TÜFE’de yüzde 2.71 olan ağırlığı bu yıl büyük olasılıkla yüzde 2.3-2.4 arasında 

oluşacak. Bu ağırlık tüm yıl boyunca sabit kalacak.         

Ancak özellikle ocak ayında elektriğe gelen zam yüzde 75 dolayında olacağı, 

TÜFE'deki genel artış da tabii ki yüzde 75'i bulmayacağı için elektriğin şubat 

endeksine etkisi daha fazla olacak. 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan’ı savunan avukata 

kovuşturma 

1 Şubat 2022 

Şimdi size ilginç bir davanın öyküsünü anlatacağım. 

Adınız Recep Tayyip Erdoğan da olsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı da 

olsanız ne tür suçlamalara maruz kaldığınızı göstermesi açısından önemli. 

Av. Bendal Celil Ezman, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor. 

Ama nasıl bir suç duyurusu. Çok uzun bir dilekçe olduğu için esasına dokunmadan, 

özetleyerek aktaracağım. 

AĞIR SUÇLAMALAR 

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Recep Tayyip 

Erdoğan adlı vatandaşın suç işleme itiyadı içinde olduğu, illegal faaliyetlerde 

bulunduğu... 

- HSK üyeleri ile birlikte çete, suç örgütü oluşturduğu... 

- 17-25 Aralık operasyonlarının engellenmesi uygulamaları ve 16 Temmuz 2016 

tarihinden sonra yürütülen illegal uygulamalarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve 

kanunlarını uygulatmayarak, Türkiye Cumhuriyeti devletine isyan fiili içinde 

oldukları... 

- 15 Temmuz 2016 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı MİT ile iltisaklı kişiler 

tarafından darbe ve direniş tatbikatı yapılmış ve akabinde Recep Tayyip 

Erdoğan adlı vatandaş tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet kanunlarının ve 

Anayasası’nın uygulanması engellenerek 16 Temmuz 2016 tarihinden 

itibaren Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, HSK üyelerinin baskısı ve hâkim ve 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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savcılar tarafından darbe gerçekleştirilmiş, insanlığa karşı suç uygulamaları 

yapılmıştır. 

- İllegal faaliyetlerde bulunduğu, bu faaliyetlerin organize olduğu Recep Tayyip 

Erdoğan’ın ve Binali Yıldırım’ın talimatı ve iştiraki ile yapıldığı illegal çete faaliyeti 

olarak yürütüldüğü tarafımdan gözlemlenmiştir. 

DARBEYİ ÖNLEME SUÇU 

Bendal Celil Ezman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suçlamalarını 

uzatabilirim. Ama işin özü anlaşılmıştır. Ezman, 251 vatandaşımızın hayatını 

kaybettiği, 2 bini aşkın vatandaşımızın yaralandığı 15 Temmuz darbe 

girişimini Erdoğan ile MİT’in darbe tatbikatı olarak tanımlıyor, darbenin bastırıldığı 16 

Temmuz günü ise Erdoğan’ın darbe yaptığını ileri sürüyor. Avukat olması hasebiyle 

her kelimeyi bilerek ve seçerek kullanıyor. Cumhurbaşkanı’nın HSK üyeleri ile ayrıca 

MİT’le ayrıca dönemin başbakanı Binali Yıldırım’la birlikte illegal faaliyetler içinde 

bulundurmakla, çete kurmakla, suç örgütü oluşturmakla, 16 Temmuz günü darbe 

yapmakla suçluyor. 

FETÖ DİLİ 

15 Temmuz gecesi yaptıkları darbe girişimi başarısız olunca yurtdışına kaçıp 

kucağına oturdukları yabancı istihbarat servislerinin koruması altında Erdoğan’a 

karşı operasyonlarını sürdüren CIA antetli FETÖ’cüler bu iddiaları öne sürüyorlar. Bu 

dil FETÖ dili. Bu dil 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma dili. Maalesef CHP 

Lideri Kılıçdaroğlu da bu koroya katılıyor. Kontrollü darbe söyleminde olduğu gibi... 

CUMHURBAŞKANI’NIN AVUKATI 

 

Bu suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Hani tek adam 

diyorlar ya... Cumhurbaşkanı Erdoğan hukukun içinde hakkını arıyor. Erdoğan’ın 

avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan Ankara 16. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasına Erdoğan’ı temsilen dilekçe 

veriyor. 

SAVUNMASINDAKİ SUÇLAMALARI 

Bendal Celil Ezman, mahkemedeki savunmasında 

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ithamlarını bir adım daha ileriye götürüyor. 15 

Temmuz’da darbeyi önleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’ne isyan fiilini işlemekle” suçluyor. 

Yetinmiyor. Cumhurbaşkanı’na hakaretle ilgili suç duyurusunda bulunan savcılar ve 

avukat Hüseyin Aydın ile HSK üyeleri hakkında da Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

isyan fiilini işledikleri iddiasında bulunuyor. HSK üyelerini 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı isyan 

fiilini organize etmekle itham ediyor. 

Savcılar tarafından FETÖ terör örgütü adı altında suç örgütü uydurulduğunu ileri 

sürüyor. 

SONUÇ? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı suçlamalarının dozunu her defasında daha da 

ağırlaştıran Bendal Celil Ezman, yargılama sonucunda 1 yıl hapis cezasına 

çarptırılıyor. Ceza, bir daha tekrar edilmemek şartıyla erteleniyor. Bendal Celil 

Ezman’ın, Cumhurbaşkanı’na hakaretten aldığı mahkûmiyet kararına karşı Ankara 

Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı istinaf başvurusu da reddediliyor. 

Ama iş burada bitmiyor. 

 

ANKARA BAROSU’NA ŞİKÂYET 

 

Av. Bendal Celil Ezman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ı 3 

Mayıs 2019’da Ankara 1 no’lu baroya şikâyet ediyor. Şikâyet dilekçesinde 

mahkûmiyet kararı aldığı Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundaki iddiaların tamamını 

dile getiriyor. Baro bu şikâyeti işleme koyuyor. Hüseyin Aydın’dan savunmasını 

istiyor. 

SAVUNMA YAPMAK SAYGISIZLIKTIR 

Aydın, “Asgari hukuk bilgisinden, hukuki, ahlaki ve vicdanı her türlü değerden 

yoksun, mesnetsiz bu şikâyet dilekçesini dikkate alarak yanıt sunmak, bizatihi 

avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Mesleğe olan saygımdan dolayı dilekçeyi 

esas alarak bir yanıt sunma gereği duymuyorum” diyor. 

Bendal Celil Ezman’ın dilekçesinde hak arama özgürlüğü yerine 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çete suçlamasında bulunduğu, HSK üyelerine ve 

avukatına yönelik organize terör olayı gerçekleştirdikleri, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’ne isyan fiili içinde oldukları gibi suçlamalarını sürdürdüğünü belirterek, derhal 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep ediyor. 

CUMHURBAŞKANI’NIN AVUKATINA KOVUŞTURMA 

Başkanlığını şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan Ramiz Erinç Sağkan’ın 

yaptığı Ankara 1 no’lu baro ne yapıyor? Suç teşkil eden dilekçeyi Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na bildirmediği gibi tam 1 yıl sonra Hüseyin Aydın hakkındaki 

kovuşturma açılmasına karar veriyor. 

1 YIL BEKLETİLİYOR 
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Neden 1 yıl sonra? Karar o zaman neden tebliğ edilmiyor? Baro, kendi üyesine karşı 

tuzak mı kuruyor? 1 yıl Türkiye Barolar Birliği seçimi için mi beklendi? Yoksa Hüseyin 

Aydın’ın 2 no’lu baroya geçmesi mi? 

Peki o zaman adil bir savunmanın üç ayağından biri olan baro, şimdi adaletten nasıl 

söz edebilir? Bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunanların sindirilmeye 

çalışılmasından başka bir şey değil. 

Erdoğan’a tek adam derler ama her türlü hakareti yaparlar, Erdoğan’ı savunanları 

ise sindirmek için, linç etmek için ellerinden geleni arkalarına koymazlar. 

Bunlara ne denir? Adaletinizle bin yaşayın... 
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Esfender KORKMAZ 

Avrupa'dan kazanıp Çin'e veriyoruz 
1 Şubat 2022 Salı 

2021 yılı kesinleşen dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan veriler; 

*             Yıllık ihracat geçen seneye göre ; yüzde 32,8 oranında artarak , 225,3 

milyar dolar oldu. 

*             Yıllık ithalat geçen seneye göre yüzde 23,6 oranında artarak, 271,4 milyar 

dolar oldu. İhracatın daha fazla artmış olması, 2021 büyüme oranını pozitif etkiler. 

*             2021 yılı dış ticaret açığı 46,1 milyar dolar oldu. 

*             Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı düşük, yüzde 3,2 oranında oldu. 

Türkiye'nin dış ticaret politikası her zaman slogan düzeyinde kalıyor. İhracatın 

ithalattan daha fazla arttığı aylar, siyasi iktidar ve yandaş medya yalnızca bu artışa 

yoğunlaşıyor ve ithalat hacminin daha yüksek olduğunu göz ardı ediyor. Söz gelimi 

2021'de ihracatta yıllık  artış daha fazla oldu ve fakat toplam ithalat toplam ihracattan 

daha fazla oldu. Dış ticaret açığı devam etti. Önemli olan dış ticaret açığını 

düşürmektir. 

Eylül-Kasım 2021'de hizmet gelirlerinin artması ile cari fazla oluştu ve fakat dış ticaret 

açığı devam etti. Aralık'ta tekrar cari açık oluştu. 

Türkiye'de üretim de yüzde 40'üstünde. İhracat malı üretiminde yüzde 80 dolayında 

ithal girdi kullanmaya devam ettiğimiz için dış ticaret açığı kapanmıyor. Kapanması 

için, ithal ettiğimiz ham madde ve ara mallarını içeride üretmemiz lazım. AKP iktidarı 

istese de bunu yapamaz. Çünkü sermaye güvenmiyor ve kimse yatırım yapmıyor. 

Dış ticarette ikinci mesele Türkiye'nin Çinsever bir ülke haline gelmesidir. 2021 

yılında toplam dış ticaret açığımızın yarıdan fazlasını, yüzde 61,8'ini Çin'e vermişiz. 

Buna karşılık Çin'in ihracatımız içindeki payı yalnızca yüzde 1,6'dır. 

Rusya ve Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 52,2 milyar dolar, 46,1 milyar dolar 

olan toplam dış ticaret açığından daha fazladır. 
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AB'ye ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde 41,3'üdür. Üstelik 2021 yılında AB ile 

olan dış ticaretimizden 7,7 milyar dolar fazla vermişiz. Yani Avrupa'dan kazanıp, 

Rusya ve Çin'e veriyoruz. 

Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithal ediyoruz. Ama Rusya'dan ithal ettiğimiz doğal 

gazı, bizim diğer ülkelere göre daha pahalı aldığımız tartışılıyor. 

Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığının makul gerekçesi yok. Çünkü Çin'den yatırım 

malı ve teknoloji ithalatımızın payı düşük kalıyor. 

Çin'den daha çok plastik eşya, bisiklet, bavul-çanta, incik boncuk ithal ediyoruz. 

 O zaman da birbiri ile bağlantılı iki soru öne çıkıyor; 

* Siyasi iktidar neden önlem almıyor? 

* Çin'den yapılan ithalat kimlerin tekelindedir? 

 

Türkiye AKP iktidarında, 19 yılda 906,8 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. 628 milyar 

dolar cari açık verdi. Cari açık ülkeden kaynak çıkışı demektir. Eğer bu 628 milyar 

dolarlık kaynak çıkışı olmasaydı, Türkiye aynı oranda daha zengin olacaktı. 

Bu açıklara karşı AKP iktidarı bir çözüm geliştirmedi. Bazı iktisatçılar da büyüme 

varsa cari açığın önemi yok dediler. Gerçekte cari açıkla büyüme ülkenin gelecek 

yıllardaki potansiyel büyümesini bugünden kullanmak demektir. Onun için de 2021 

pandemi nedeni ile arızi büyüme dışında bakarsak, Türkiye potansiyel büyümesinin 

çok altında büyüyor. 
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Dahası, kaynak çıkışı yoksullaşma demektir. Bu süreci tartışmaya gerek yok, zira 

yaşıyoruz. 

Bundan sonra halkın refahı daha da düşecek… Çünkü siyasi iktidar paniğe girdi. Bu 

panik için iki örnek vereyim; 

Bir; Cumhurbaşkanı son iki yılda; 

* 4 Merkez Bankası Başkanı, 

* 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 

* 2 Varlık Fonu Genel Müdürü, 

* 2 Borsa İstanbul Genel Müdürü, 

* 3 Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değiştirdi. (Ümit Dikbayır'dan alınmıştır.) 

İki; son örnek kadim geleneğimiz, küçüklere sevgi, büyüklere saygıyı, AKP iktidarı 

çocukları kullanarak yok etti.  

Bunları normal bir siyasi iktidar yapmaz. Demek ki iktidar panik içindedir. Bu 

nedenle de ekonomide çıkış yoktur. Son şansımız erken seçimdir. 
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İbrahim Kahveci 

Sizi gidi faizciler sizi... 

Faizleri indiriyoruz dimi... Ama durum hiç öyle değil. 

Bakın BDDK 2021 yılı bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Gelin beraber bakalım 

(parantez içi rakamlar bir önceki yılın verileri (2020): 

Mevduat Bankaları (Milyar TL): 

TL kredilerinden alınan faiz: 365,1 (247,6) 

Oysa döviz kredilerinden alınan faiz 60,5 milyar liradan 78,0 milyar liraya yükselmiş. 

TL kredilerinden alınan faizler yüzde 50’ye yakın artış gösterirken, döviz kredilerinden 

alınan faizler yüzde 30 yükselişte kalmış. 

Tüketici kredilerinden alılan faizler 203,7 milyar TL (2020 yılında 131,3 milyar TL). 

Tüketicilerden alınan faiz yükü yüzde 55 artmış. 

Mevduat bankalarının toplam faiz geliri (Yabancı Para dahil) 641,5 milyar TL. Bu tutar 

önceki yıl 423,5 milyar liraydı. 

Milletin ve şirketlerin bankalara ödediği faiz yükü yüzde 51,5 artış göstermiş. Bu 

artışın çok büyük kısmı ise TL kredilerine ödenen faizdeki yüzde 55’lik artıştan 

geliyor. 

Bu arada bankalara ucuz kaynak mı veriliyor demiştiniz... Bankaların önceki yıl 

mevduat gibi para kaynaklarına ödediği faiz 123 milyar liraydı. İşte bu tutar geçen yıl 

233,4 milyar liraya yükseldi. 

Kısaca yazalım: Kredi geliri yüzde 55 artan bankaların mevduat gideri yüzde 90 artış 

göstermiştir. 

Hadi bankalara insaflı olun diyelim. Biz size ucuz para veriyoruz, niye kredi faizlerini 

yükseltiyorsunuz diyelim... Ya da söyleyenler birazcık rakamlara baksın; olur mu? 
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*** 

Gelelim Kamu Bankalarına... 

Önceki yıl 121,4 milyar lira kredilerden faiz alan kamu bankaları geçen yıl kredilerden 

aldıkları faiz gelirlerini 172,8 milyar liraya yükseltmişler. Krediden faiz almayı pek de 

düşürmemiş kamu bankaları da... Zaten mevduata ödedikleri para 57,2 milyar liradan 

105,4 milyar liraya çıkmış. Nasıl ucuz kredi versinler ki...??? 

Bir de katılım bankalarına bakalım... 

2020 yılında 24 milyar 722 milyon lira olan faiz gelirleri 2021 yılında 37 milyar 114 

milyon liraya yükselmiş. Katılım bankalarının da faiz ve benzeri (kâr payı) gelirleri ne 

tesadüf ki mevduat bankaları gibi artış göstermiş. 

İlginç... 

*** 

Şimdi bu tabloya ne diyebiliriz? 

Faizleri mi düşürüyorduk? Böyle bir şey mi diyen oldu? 

Hani nerede düşen faizler? Faizler düşünce enflasyon da düşecek diyorlardı... Hani 

nerede düşen enflasyon? 

Rahmetli Erbakan ne güzel demişti: “Sizi gidi faizciler sizi....” 

KARLI VE KÂRLI YOL SORULARI? 

Kar yağdı ve Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe kapandı. Tabii o esnada o yolu 

kullananlar da kara saplanıp yolda kaldılar. 

Ulaştırma Bakanlığı ceza kesmiş... 6,8 milyon liracık... 

Önce şu hatırlatmayı yapayım: O yol farklı şirketlerce bölüm bölüm işletiliyor. Sadece 

YSS Köprüsünü içine alan kısım en az 804 milyon dolar Hazine garantili. Yeni fiyat 

artışlarını bilmiyoruz; çünkü kimse açıklamıyor. 

Soru şu: Kuzey Marmara Otoyolunun sadece YSS Köprüsü kısmına günlük 2,2 

milyon dolar (yani 30 milyon lira Hazine garantisi verilmişken; yolun kapalı kalan 

tümüne nasıl 6,8 milyon lira ceza veriliyor? Ceza verilen kısmın günlük Hazine 

garantisi toplamı ne kadardır? 

Bakınız bir esnaf bile ceza yerken en az 3 kat uygulanıyor; o zaman bu 6,8 milyon lira 

ceza mükafat mı oluyor? 
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Ya da, o yolda mağdur olanların zararları tazmin edilmesi gerekirken, neden cezayı 

millete dağıtmıyorsunuz? 

Ama asıl soru şu: O firma veya firmalara karla kapalı olan gün başına da Hazine 

garantisi ödenecek mi? Çünkü verdiğiniz ceza karşısında bu ödeme çok daha fazla 

tutmaktadır. 

*** 

Hazine garantili müteahhitler cezada bile kazanabiliyorsa; daha ne diyebiliriz ki? 

Not: Duydunuz mu?... Akaryakıta yine zam gelecekmiş. 

Ama petrol fiyatı arttığı için. 

Zaten biz Avrupa’da ekmeği ve benzini en ucuza alan ülkeyiz ya... 

AÇLIK SINIRI 

Türk-İş açıkladığı veri ile adeta TÜİK’i aratmadı. Açlık sınırını ocak ayında sadece 

yüzde 5,9 artışla 4.249,95 lira olarak açıkladı. 

Böylece asgari ücretlilere açlık dışında 3 lira 45 kuruş kalmış oldu. 

Neyinize yetmiyor; harcayın işte!!! 
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01 Şubat 2022, Salı 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

İmamoğlu ölçüyü kaçırdı 
 

İşin ciddiyetini kaçırmamak bütün işlerde önemlidir. 

 

Bir işi ne kadar sulandırırsanız o kadar kötü sonuç alırsınız. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu göreve geldiğinden beri 

İstanbul'da işler sulandırılıyor. 

 

Ne zaman bir problem yaşansa ya da doğadan gelen zorlayıcı bir durum olsa Ekrem 

İmamoğlu ortadan yok oluyor. 

 

Konuştuğu zaman her şeyin daha iyi olacağından falan söz ediyor ama onun ilgi 

alanına giren İstanbul Belediyesi'nin halk hizmetlerinde her şey kötüye gidiyor. 

 

Sonuçta galiba siyasette yüz göz olmak böyledir. 

 

Yani İmamoğlu'nun söylediği hiçbir şeyi ciddiye almayacaksın ve onun görev alanına 

giren herhangi bir konuda ciddi hiçbir hizmet beklemeyeceksin. 

 

EN KÖTÜ BAŞKAN 

Elinizi vicdanınıza koyun, bunca yıldır İstanbul'da kaç tane belediye başkanı 

gördük, ama hiç böylesini görmedik. 

 

Acaba bunun sebebi, İmamoğlu'nun HDP desteğiyle seçilmiş olması mı? 

 

Ya da İmamoğlu'nun bundan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir ayrıntı gibi 

görüp kendini cumhurbaşkanı koltuğunda hissetmesi mi? 

 

Yani durum ne ise İstanbulluların canına tak etti. 

 

Ulaşım rezil, bozuk otobüsleri bıraktım taksi yok. 

 

Kar yağdığı zaman yolları kim temizleyecek belli değil. 

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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Belli olan bir şey var, o da balıkçıya gidip kalkan balığını kim mideye indirecek. 

 

BU BÖYLE GİTMEZ 

 

İşin tadı kaçıyor. 

 

Bu böyle gitmez. 

 

Bu laubaliliğin devlet yönetimine sirayet ettiğini düşünsenize... 

 

Bakanlıklar belediye gibi olursa, cumhurbaşkanlığı makamı İBB Başkanı'na biraz 

benzese bu ülke nasıl yönetilebilir. 

 

Siz de aynı fikirde değil misiniz? 

 


