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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
11 Şubat 2022 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri No: 19) 

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5) 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/6) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/34548 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2019/1628 Başvuru Numaralı Kararı 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-9.pdf


11.02.2022 

3 

 

 
  



11.02.2022 

4 

 

Bakan Pakdemirli: Hiçbir çiftçimiz 

mağdur edilmeyecek 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şekerde ilk defa avans alım 

fiyatının sene başında açıklandığını belirterek, “Pancar alım kesin fiyatı 

ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak 

hasat öncesi açıklanacak. Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur 

edilmeyecek." dedi. 

 
Pancar fiyatları ile çiftçiye sağlanan desteklere ilişkin açıklama yapan Tarım ve 

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıla pancarda yeni rekorlar beklediklerini söyledi. 

Açıklanan 875 liralık pancar fiyatının çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını 

ve pancara olan ilginin büyük oranda arttığını aktaran Pakdemirli, "Şekerde ilk defa 

avans alım fiyatı sene başında açıklandı. Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik 

gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak. 

Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkşeker'in 35 ilde 15 şeker fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıyla pancar 

üretim sözleşmelerini imzalamaya başladığına işaret eden Pakdemirli, “Türkşeker 

170'i teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekip ile gece gündüz sahada 

çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 409 

köyde, 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak 

sözleşmeler imzalandı." bilgisini paylaştı. 
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"Türkşeker pancar çiftçisine desteğini artırdı" 

Sonbahar yağışlarının geçen yılki yağışlarının üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken 

Pakdemirli, kışın ise bol kar yağışlı geçtiğini ve sonrasında bereketli yağmurlar 

beklediklerini ifade etti. 

Pakdemirli, "Meteorolojik veriler bu sene pancar üretiminde geçen yıla göre daha az 

su sorunu yaşanacağını müjdeliyor. Beklenen iklim koşulları oluştuğunda 2022 

yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Türkşeker'in 2022 üretim döneminde pancar çiftçisine olan desteğini artırdığını da 

belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Türkşeker, çiftçimizin yüzde 17 olan istihkak 

posa oranını yüzde 20'ye, faizsiz şekilde 3 kez verilen avans sayısını 4'e çıkardı. 

Çiftçimizin finans sorunu yaşamaması için avans miktarı ise yüzde 100 artırılarak her 

dönem için ton başına 36 lira olarak belirlendi." 
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TARSİM'den hayvan yetiştiricilerine 

2,5 milyar TL hasar ödemesi 
Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), sistemin kuruluşundan itibaren 

hayvan hayat sigortaları kapsamında yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar TL 

hasar ödemesi yapıldığı bildirildi. 

 
İklim değişikliğinin hayvancılık sektörü üzerindeki olumsuz etkileri, hayvan hayat 

sigortalarında sigortalılık oranları ve tarım sigortasının önemine ilişkin bilgilendirmede 

bulunan Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), kuruluşundan bu yana hayvan 

yetiştiricilerine 2,8 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 18 milyonun üzerinde büyükbaş hayvan, 55 

milyonun üzerinde küçükbaş hayvan ve yaklaşık 8,2 milyon kovan varlığı bulunduğu 

bildirilen açıklamada, hayvan hayat sigortalarında son 2 yıldır sigortalılık oranı artıyor. 

2020 yılı TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvanlarda yüzde 16, küçükbaş 

hayvanlarda yüzde 14 ve arıcılıkta ise yüzde 21 oranında sigortalılık oranı bulunuyor. 

2021 yılı TÜİK verileri doğrultusunda bu verilerin, büyükbaş hayvanlarda yüzde 20, 

küçükbaş hayvanlarda yüzde 16 ve arıcılıkta ise yüzde 24 civarında olacağını 

öngörüyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, TARSİM'in genel müdürlük ve bölge müdürlükleri aracılığıyla hayvan 

hayat sigortalarını tanıtmaya ve yaygınlaştırmaya gayret ettiği aktarılarak, hayvan 

hayat sigortaları kapsamında, küçükbaş, büyükbaş, kümes, arı ve su ürünlerinin 

güvence altına alındığı, dar ve geniş kapsamlı olmak üzere 2 farklı tarifede hizmet 

sunulduğu, geniş kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalıkları, doğal afetler, 
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kazalar, yangın, yıldırım, infilak ve vahşi hayvan saldırılarının kapsam dahilinde 

bulunduğu, dar kapsamlı tarifede ise sadece hastalıkların kapsam dışında olduğu 

belirtildi. 

Primlerin son derece uygun olduğu ve yetiştiricilere yüzde 50 oranında devlet prim 

desteğinin sağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Örneğin, 17 bin 500 

TL sigorta bedeli olan bir süt sığırı için yetiştiricinin geniş kapsamlı tarifede ödeyeceği 

prim tutarı 1 yıl için sadece 698 TL. Besi sığırlarında ise yine 17 bin 500 TL sigorta 

bedeli olan bir besi sığırı için yetiştiricinin bir yılda ödeyeceği tutar 375 TL. Dar 

kapsamlı tarifede, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir sığır için yetiştiricinin 

ödeyeceği tutar 55 lira. Küçükbaş hayvanlarda 2 bin TL sigorta bedeli olan bir hayvan 

için geniş kapsamlı tarifede yetiştiricinin ödeyeceği tutar 55 TL. Dar kapsamlı tarifede 

yetiştiricinin ödeyeceği tutar 4 TL. Primlerin yüzde 25’i peşin ve geriye kalanı 5 eşit 

taksitte ödeniyor. Tüm primin peşin ödenmesi halinde ise yüzde 5 oranında peşin 

ödeme indirimi imkanı da sunuluyor. Yetiştiriciler, Ziraat Bankası, Tarım Kredi 

Kooperatifleri ve TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak 

tarım sigortalarını kolaylıkla yaptırabiliyor. Sistemin yaygınlaştırılması ve bilgilerin 

sürekli olarak güncel tutulması için eğitim faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. 

Eğitimlerimiz, acentelere, bankalara ve paydaş kurumlarımıza olmak üzere dört bir 

koldan devam ediyor." 

Meydana gelen hasarların oranı arttı 

Açıklamada, hayvan hayat sigortalarındaki ana riskin hastalıklar olduğu aktarılarak, 

"Sistem kapsamında her yıl ödenen tazminatların yüzde 95'ini, hastalık sonucu 

meydana gelen ölüm, mecburi kesim ya da yavru atma hasarları oluşturuyor. Son 

yıllarda meteorolojik risklere bağlı olarak meydana gelen hasarların oranı da artmaya 

başladı. Örneğin, geçtiğimiz yıl Manavgat ve Marmaris’te meydana gelen yangınlar 

neticesinde yüzlerce büyükbaş hayvan ve kovan telef oldu. Bu kapsamda, Manavgat 

ve Marmaris'e 1 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Aynı zamanda yine 

geçtiğimiz yıl Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel hadisesi sebebiyle yetiştiricilere 

2,3 milyon TL hasar ödemesi yapıldı." ifadeleri kullanıldı. 

TARSİM Sistemi'nin kuruluşundan itibaren hayvan hayat sigortaları kapsamında 

yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldığı bildirilen açıklamada, 

yetiştiricinin, bir hayvanını kaybettiğinde üzüntü yaşadığı, hayvanını sadece üretim 

yaptığı bir ticari varlık gibi değil, evladı gibi gördüğü belirtildi. 

Açıklamada, sadece hasar tespit için değil, aynı zamanda bu manevi üzüntüyü 

gidermek üzere de yola çıkıldığı aktarılarak, "Sigortalı yetiştirici, tazminatını aldığında 

kesinlikle mutlu oluyor. Üretimini devam ettirebilmek için ölen hayvanının yerine genç 

bir hayvan koyabiliyor ve faaliyeti sekteye uğramıyor. Gelecek yıl kaygısı taşımıyor. 

Bunun için tarım sigortasını düzenli olarak yaptırmak ve ihmal etmemek çok önemli." 

değerlendirmesinde bulunuldu. 
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Türkiye genelinde stok ve fiyat 

denetimleri başladı 
Sadece Ankara'da günlük 150'ye yakın ekip denetim yaparken, illerin 

tamamında yüzlerce ekibin işyerlerinde incelemeler yaptığı belirtiliyor. 

İncelemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri ve gelir uzmanları 

tarafından birlikte gerçekleştiriliyor. 

 
Hüseyin GÖKÇE 

Maliye 81 ilde adeta denetim ordusuyla işletmelere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk 

denetimlerine başladı. Enfl asyonda 20 yıl önceki yüksek seviyelere doğru dönüş 

sinyallerinin artması üzerine, ekonomi yönetimi stokçuluğa yönelik yaptırımları 

ağırlaştıran yasal düzenlemeyi TBMM gündemine getirmişti. Bu yasal düzenleme ile 

eş zamanlı olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gelir uzmanları ve 

müfettişlerden oluşan timler, 81 ilde stok ve fiyat denetimine başladı. Denetimlerin 

Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği kaydediliyor. Ancak geçtiğimiz yıl 

çıkarılan yapılandırma düzenlemesinden yararlanarak matrah artırımında bulunan 

işletmelerde de denetim yapılmasının, yasal düzenlemeyle ters düştüğü yorumları 

yapılıyor. 

Üreticide üç haneye yaklaşan, tüketicide ise yıllardır görülmeyen seviyelere ulaşan 

fiyat artışlarının, denetimlerle önlenebileceğinden yola çıkılarak, büyük çoğunluğunu 

gelir uzmanlarının oluşturduğu, müfettişlerin de yer aldığı stok ve fiyat denetimleri 

tüm illerde başlandı. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre denetimler; Ankara, İstanbul 

ve İzmir gibi illerde çok sayıda küçük timlerden oluşan büyük denetim ordusu 
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tarafından gerçekleştiriliyor. Hatta Ankara’da 150 civarında ekibin denetim yaptığı 

bildiriliyor. 

İlk olarak galerilerde başladı 

Son dönemlerde çip krizine bağlı olarak sıfır ve ikinci el otomobillerde aşırı fiyat 

hareketliliği, bu kapsamdaki denetimlerin de galerilerde başlamasına yol açtı. Ocak 

ayının son haftasında galerilerde başlayan denetimler, yine sebze meyve fiyat 

artışlarına bağlı olarak soğuk hava depolarına kaydı. 

Kalabalık ekipler seyrekleştirildi 

Bu iki temel sektörün dışında birçok alanda da sektör ayrımı gözetmeksizin yapılan 

denetimlerde, gelir uzmanlarından oluşan denetim elemanları tabletlerle tutanak 

tutarken, müfettişlerin hazırladığı raporlara da imza atarak süreci tamamlıyorlar. İlk 

etapta iki müfettiş, iki uzmandan oluşan ekiplerde şimdi bir müfettiş, bir uzman görev 

yapıyor. 

Zaman zaman geç saatlere kadar denetim yapan uzmanların başta yemek olmak 

üzere dışarda yaptıkları masrafl arın karşılanmamasının da rahatsızlığa yol açtığı 

aktarılıyor. 

Uzmanlar VUK 127 ile denetim yapıyor 

Yürürlükteki mevzuatta uzmanların işletmelerde doğrudan denetim yapma yetkisi 

bulunmuyor. Ancak yapılan bu denetimlerin Vergi Usul Kanunu’nun, 127’nci 

maddesinde yer alan ‘yoklama’ yetkisi ile gerçekleştirildiği aktarılıyor. 

Yoklama yetkisi kapsamında, ödeme kaydedici cihazlar, belge düzenleri, faturasız 

mal bulunup bulunmadığı gibi unsurlar denetleniyor. 

“Devlete olan güveni bitiriyor” 

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, çıkarılan af kanunlarını hatırlatarak, vergisi 

ödenerek bildirilen mallara ilişkin herhangi bir şey sorulmayacağının güvence alına 

alındığını kaydettiler. Bu güvenceye karşılık, stok aff ı için başvuruda bulunarak 

vergisini ödeyenlere yönelik de denetimin yapılmasının, devlete ve Maliye’ye olan 

güveni ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunuluyor. 
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Hisarcıklıoğlu: Elektrikteki artış 

konusunda olumlu gelişme bekliyoruz 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

elektrik fiyatlarındaki artışın yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, 

bu konuda yakında olumlu bir gelişme beklediklerini söyledi. 

 
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ve il ile ilçe oda ve borsaları müşterek istişare 

toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, elektrikteki çok yüksek fiyat artışlarını gündeme 

getirdiklerini, yeniden ele alınmasını istediklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bununla ilgili açıklama yaptığını 

anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu konuda yakında olumlu bir gelişme olmasını 

beklediklerini dile getirdi. 

Asgari ücretin enflasyon üzerinde reel artmasının hem sosyal açıdan olumlu 

olduğunu, hem de piyasaları canlandıracağını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Ama tüm 

ücretlerden asgari ücret kadar gelir vergisinin kaldırılması da işveren olarak bizlerin 

de yükünü azalttı. Bir çalışan için baktığımız zaman yıllık 8 bin 608 lira asgari ücretli 

de üzerimizden yük azalmış oldu. Yüzde 50 arttı ama üzerimizden yük kalkmış oldu." 

diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, işverene asgari ücret desteğinin artırılmasını istediklerini kaydederek, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Talebimizde gelir vergisinin yükseltilmesi talebi çıktı. Başta tıbbi cihaz olmak üzere 

uzun süredir kamuda bekleyen alacaklar vardı. Bunların yakın takipçisi olduk, 

ödenmeye başladı. Baktığımız zaman piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma 
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hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12'lik 

bir büyüme görüyoruz. Sanayi pandemi öncesi dönemi yakaladı ve geçti. Bu aslında 

çok olumlu bir mesaj. İhracatımızda tarihi bir rekor yaptık. Bir yılda 40 milyar dolar 

ilave gelir elde ettik. 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik." 

Turizmin yavaş yavaş toparlandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 

"Turizm eskisi gibi değil ama iyileşme yolunda. Ticarette de inşallah bir canlanma 

başladığını görüyoruz. Tarım sektöründe girdi maliyetlerimizdeki yüksek artışlar 

sıkıntıya yol açıyor mu? Açıyor. Yakıt, gübre, yem bunun gibi hayvancılıkta şikayetler 

geliyor. Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş piyasalarımızı olumsuz etkiliyor. Bu 

konuyla ilgili sıkıntılarımızı da Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla paylaşıyoruz. 

Döviz kurlarındaki artışla ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Piyasayı ve pek çok 

firmamızı olumsuz etkilediğini, istikrar ve öngörülebilirliğin temin edilmesi gerektiğini 

de söyledik." 

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketleri 

sonrasında piyasaların sakinleştiğini vurgulayarak, "Hepiniz yaşadınız bunu. İnşallah 

bundan sonra daha az dalgalanmalar yaşanacak ve istikrar yakalanacak diyorum. Biz 

kur faiz ekseninden çıkıp üretime, yatırıma, ihracata odaklanmamız lazım diyorum." 

ifadesini kullandı. 

Bir iş adamı olarak moralinin hiçbir zaman düşmediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, 

"Çünkü ben iş adamıyım, her gün sabah o dükkanın kapısını açabilme cesaretini 

bulabilmek için moralimin yüksek olması lazım. 'Bugün dünden daha iyi olacak' 

diyoruz. Hiç unutmayın bunu, hiçbir şekilde iş adamı umudunu kaybetmez. Yarın 

daha iyi olacak inşallah." diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 

OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman'ın da 

katıldığı toplantıda katılımcıların sorularını yanıtladı. 
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Elektrik dağıtım şirketleri Ankara’ya 

çağırıldı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketleriyle bir 

toplantı yapacak. 

 
Mehmet KARA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik tarifelerini ve Isparta’daki yaygın elektrik 

kesintilerinin neden ve sonuçlarını sorgulamak amacıyla, 21 bölgesel elektrik dağıtım 

şirketinin üst yöneticilerini toplantıya çağırdı. 

Isparta’da yaşanan uzun süreli ve yaygın elektrik kesintileri ile yüksek enerji 

faturalarının yol açtığı tepkiler devam ediyor. Siyasetin önde gelen gündem 

maddelerinden biri haline gelen kesintiler sona erdi ancak yaşananların yankıları 

sürüyor. Bölgedeki tüm abonelere yeniden elektrik ulaştırmayı başaran Akdeniz 

Elektrik Dağıtım AŞ, kimi noktalardaki geçici çözümlerin yerine daha kalıcı çözümler 

için çalışmalara devam ediyor. Yıkılan direkler yenileniyor, geçici olarak onarılan 

iletim hatları, kalıcı şekilde hizmet sunabilecek hale getiriliyor. 

Enerji Yönetimi, konunun neden ve sonuçları üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Bu konuda vatandaşı tatmin edecek ne tür somut adımlar atılabileceği üzerinde 

çalışan Enerji Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticilerini Ankara’ya çağırdı. 

Hissedarlar da orada olacak 

Bugün yapılacak toplantıya, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve 21 bölgesel 

dağıtım şirketi yöneticileri ile bu şirketlerin üyesi olduğu Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
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Derneği (ELDER) yönetimi de katılacak. Üst yöneticilerin yanı sıra şirket hissedarları 

da hazır bulunacak 

Bakanlıktan verilen bilgide, toplantının gündemi altyapı yatırımları ve mevcut 

durumun gözden geçirilmesi olarak bildirildi. Toplantıda, doğal afetler ve ağır kış 

koşulları gibi durumlarda şirketlerin ne tür planlar yaptığı ve yol haritalarının 

değerlendirileceği kaydedildi. Şirketlerin hazırlıkları ve mevcut planları hakkında bilgi 

vereceği vurgulandı. Toplantıda şirketlerin 2022 yılı yatırımları da görüşülecek. 

Şirketlerin yatırım planlarına yönelik sunum yapması bekleniyor. 

Elektrik faturalarını aşağı çekecek formül aranıyor 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

elektrik faturalarını aşağıya çekecek formül geliştirme talimatı da gündemde. Çeşitli 

kesimlerin daha düşük tarifeden elektrik kullanma taleplerinin değerlendirilmesi 

bekleniyor. Bunlar arasında esnaf kesimi ile küçük ölçekli ticarethanelerin kademeli 

tarife uygulaması talebi de yer alıyor. 
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Bakan Nebati finansman paketini ve 

tedbirleri cumartesi günü açıklayacak 
Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altı 

altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli 

finansman paketini cumartesi günü açıklayacak. 

 
Ekonomi yönetimi,  fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat 

öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 12 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te 

"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısı 

düzenleyecek. Programda, enflasyon tedbirlerinin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) 

aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman 

destek paketi de açıklanacak. 

 

Yastık altı altınlar için düzenleme 

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların 

finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak. 

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen 

enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, 

alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici 

fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi 

verecek. 

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey 

yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel 

bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor. 
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Kur korumalı mevduatta kurumlar 

vergisi istinasının esasları belirlendi 
TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

kapsamında açılacak kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi 

istisnasının esasları belirlendi. Aralık 2021 döneminde portföylerinde 

bulunan dövizden elde ettikleri kur kazancı kurumlar vergisinden istisna 

olacak. 

 
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 

ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliğinde, kurumlar vergisi 

kanununda 7352 sayılı kanunla kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici maddeyle 

söz konusu istisnaya atıf yapılarak, mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında 

yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak'tan itibaren açılacak işlenmiş ve 

hurda altın hesabı bakiyelerinin kurumlar vergisi kanununun bu geçici madde 

kapsamında olduğu belirtildi. 

Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

kapsamında yabancı para ve altın hesaplarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, 

kurumlar vergisi kanununun geçici 14. maddesinde öngörülen süre ve şekilde TL'ye 

çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecekler. 

Mükelleflerin bu kapsamda yabancı paralarının dördüncü geçici vergilendirme 

dönemine ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları 

kurumlar vergisinden istisna tutulacak. 

İstisna uygulanacak tutarın hesabı 
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Mükelleflerin yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarının sadece bir kısmının 

bu düzenleme kapsamında TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülmesi 

halinde, dönem sonu itibarıyla kur farkı değerlemesinden doğan kambiyo kârının 

istisna uygulanacak kısmı, TL'ye dönüştürülen yabancı paraların mükellefin 31 Aralık 

2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para hesabına oranı dikkate alınmak 

suretiyle tespit edilecek. 

Bu değerlemede sadece 31 Aralık 2021 tarihli bilançoda yer alan ve bu kanun 

kapsamında dönüştürülebilir nitelikteki yabancı paralar dikkate alınabilecek. 

 Kur kazançlarına ilişkin istisna 

Tebliğe göre, 2021 yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü 

geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar TL 

mevduat veya katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin, TL'ye dönüşümden 

kaynaklanan kur farkı kazançları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak. 

Buna göre, 1 Ocak'tan TL mevduat veya katılma hesabının açılış tarihine kadar olan 

döneme ilişkin kur farkı kazancı istisna kapsamında değerlendirilecek. 

Dönüştürülen yabancı paraların aktarıldıkları TL mevduat veya katılma hesaplarından 

vade sonunda elde edilen faiz veya kar payı gelirleri ile diğer kazançlar kurumlar 

vergisinden istisna tutulacak. 

Altın hesabı ve hurda altından TL'ye dönüşümde istisna 

Mükelleflerin işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin 2022 yılı 

sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

kapsamında, bu hesapların TL mevduat veya katılma hesabına dönüştüğü tarihte 

doğan kazançlar, vergilendirme dönem sonlan itibarıyla tahakkuk eden faiz ve kar 

payı gelirleri ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı gelirleri ile diğer kazançlar 

kurumlar vergisinden istisna tutulacak. 

TL mevduat ve katılma hesabından, vadeden önce çekim yapılması durumunda 

yararlanılan kurumlar vergisi istisnası nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil 

edilecek. 
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Doları alev alev yapacak haber 

ABD'den geldi 
Son dakika... ABD'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7,5'e yükseldi. 

Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz yükselteceği anlamına 

geliyor. 

 

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.  

Rakamlara göre, tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. 

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına 

göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. 

Dünya ekonomistlerinin beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık 

yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi. 
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Şirketler KKM’ye hızlı başladı 
Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite 

etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Düşüşün 4 

milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki 

çözülmeden kaynaklandı. 

 
Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri şirketlerin döviz mevduatında 

güçlü bir çözülme olduğunu ortaya koydu. Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz 

mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 

milyon dolar azaldı. Bu düşüşün sadece 911 milyon doları gerçek kişilerin döviz 

mevduatında yaşanırken 4 milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz 

mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı. 

Şirketlerin döviz mevduatı dönüşümünde vergi avantajı sağlanması çözülmeyi 

hızlandırmış görünüyor. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 2 milyar 421 milyon 

dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 

1 milyar 663 milyon dolar geriledi. Toplam döviz mevduatı ise 225 milyar 93 milyon 

dolara indi. 

 

Döviz mevduatında 16 Nisan 2021 haftası sonrası en düşük seviye kaydedildi. 
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TL negatif faizde arayı açıyor 
COVID-19 krizi için verilen desteklerin uyuyan enflasyon canavarını 

uyandırması, kasımdan bu yana 14 merkez bankasının faiz artırımına 

gitmesine yol açtı. Reel faizi negatif olup faiz indirimine giden tek 

gelişmekte olan ülke Türkiye. 

 
Hilal SARI 

COVID-19 pandemisiyle durma noktasına gelen ekonomileri benzeri görülmemiş bir 

destekle ayağa kaldıran merkez bankaları enflasyon canavarı yeniden hortlayınca 

kesenin ağzını büzmeye başladı. Kasım 2021’den bu yana gelişmekte olan ve 

gelişmiş ekonomilerde toplam 14 merkez bankası faiz artırırken, reel faizi negatif 

olduğu halde faiz indirimine giden tek gelişmekte olan ülke Türkiye oldu. Bu süreçte 

faiz indirimi yapan diğer ülke ise reel faizi %2,2 ile hala pozitif olan ve pandemi 

başından bu yana kredi faizlerinde büyük bir indirim yapmamış olan Çin. Çin dışında 

reel faizi pozitif olan sadece üç gelişmekte olan ekonomi var: Endonezya, Brezilya ve 

Rusya. 

ABD’de enflasyon yine yukarı yönlü sürpriz yaptı 

ABD’de dün açıklanan kritik yıllık TÜFE verisi yine yukarı yönlü bir sürpriz yaptı ve 

yüzde 7,3’e yükselmesi beklenirken, yüzde 7,5’e ulaştı. Aylık TÜFE’de artışın yüzde 

0,5 gelmesi beklenirken, yüzde 0,6 artış kaydedildi. Enerji ve gıda fiyatlarının dahil 

edilmediği çekirdek TÜFE’de bile artış beklentilerin üzerinde yüzde 0,6 oldu ve yıllık 

çekirdek TÜFE yüzde 6’ya ulaştı. Fed’in politikalarını doğrudan etkileyen enflasyonda 

her yukarı yönlü sürpriz piyasalara Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha 

da hızlı sıkılaşabileği mesajı veriyor. Bu da diğer gelişmiş ve gelişmekte olan merkez 

bankalarının üzerindeki sıkılaşma baskılarını artırıyor. Merkez bankaları COVID-19 
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krizinden tam olarak toparlanamamış ekonomilere desteği geri çekmek ve 

enflasyonla mücadele etmek arasında zor bir ikilemde. Son olarak Hindistan Merkez 

Bankası dünkü para politikası toplantısında ekonominin hala desteğe ihtiyacı olduğu 

gerekçesiyle faize dokunmadı. Ancak dünya genelinde hızla artan enerji ve gıda 

fiyatları enflasyonda yukarı yönlü sürprizler getirmeye devam ediyor ve merkez 

bankaları enflasyon hedefl erinden giderek uzaklaşıyor. 

Veri sonrası parite tekrar 1,14’ün altında 

Enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerle birlikte piyasalar şimdiden Fed’in 2022’de 5 

faiz artırımı yapacağını fiyatlarken, Bank of America gibi bu yıl 7 faiz artırımı öngören 

bankalar da var. Avrupa Merkez Bankası da enerji enflasyonunun giderek inatçı hale 

gelmesiyle sıkılaşma sinyalleri vermeye başladı. ECB’nin geçen hafta verdiği sürpriz 

sıkılaşma sinyali dolarda zayıf bir seyre neden oldu. Dolar endeksi dün kritik 

enflasyon verisi öncesinde hafif düşüşle %95,53 düzeyine gerilerken, veri sonrası 

hızla 96’ya doğru hareketlendi ve TSİ 18:00 itibariyle 96’nın da üzerine çıktı. Veri 

öncesinde ECB’nin 2022 içinde faizleri artırabileceği beklentileriyle 1,14’ün üzerinde 

tutunan euro/dolar paritesi ise dolardaki güçlenmeyle tekrar 1,14’ün altına indi. 

Paritede yönü ECB’nin ne hızda sıkılaşacağı belirleyecek. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/02/11/tl-faiz-grf-PPzA.jpg
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Fed/Mester: Bilanço küçültme süreci hızlanmalı 

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’den gelen bilanço küçültme çağrısı da Fed’in 

nicel sıkılaşma planlarının da hızlanabileceğine işaret ediyor. Mester önceki gün 

yaptığı açıklamada bankanın ilk faiz artırımına 50 baz puan değil 25 baz puan’la 

başlayacağına işaret etti ve “Fed destekleri çekmek konusunda hızlanması 

gerekeceğini, yaklaşık 9 trilyon dolar olan bilançosunu geçmiştekinden daha daha 

hızlı küçültmesi gerektiğini” söyledi. Mester Fed’in bilançosunun yaklaşık yüzde 

30’unu oluşturan 2 trilyon değerindeki ipoteğe dayalı menkul değerlerinin (MBS) bir 

kısmını elden çıkartması gerektiği görüşünde. 

El-Erian uyardı: Fed ve ECB hala eğrinin gerisinde! 

Cambridge Üniversitesi Queen’s College Başkanı ve Allianz Başdanışmanı 

Mohamed El-Erian, hem Fed hem de ECB’nin hala eğrinin gerisinde olduğunu 

vurguladığı yazısında piyasalarca “şahinleşme” olarak görülen adımları “kısmen 

şahin” diyerek eleştiriyor ve devam eden ultra gevşek politikaların hem bankaların 

söylemleriyle hem de enflasyon beklentileriyle uyuşmadığı eleştirisini yapıyor. 

İngiltere Merkez Bankası’nın üyelerinin 4’ünün 50 baz puan faiz artırımı için oy 

kullanmasını ise El-Erian “Bir sonraki toplantıda da faiz artırımı olacağının işareti” 

olarak görüyor. 

“10 yıllıkta getiri bu yıl %2,5’i görür” 

Dünya genelinde borç maliyetleri için gösterge niteliği taşıyan 10 yıllık ABD tahvilinde 

getiri kritik enflasyon verisi öncesinde yüzde 1,95’e yakın seyrediyordu. Veri 

sonrasında ise %2’ye doğru hızlandı. TSİ TSİ 18:00 itibariyle gün içinde %2’yi de 

aştı. Fed’in sıkılaşma takviminin hızlanmasıyla faizin bu yıl yüzde 2,5’e 

yükselebileceği öngörülüyor. Invecso Varlık Yönetimi Küresel Araştırma Direktörü 

Paul Jackson, CNBC’ye yaptığı açıklamada 10 yıllık tahvilde getirinin bu yıl içinde 

yüzde 2,5’i aşabileceğini öngördüğünü söyledi. S&P 500 endeksinin artan tahvil 

getirilerinden ilk darbeyi alacak varlık sınıfl arından olduğunu belirten Jackson 

“Endeks 2022’yi yıla başladığı seviyenin altında kapatabilir” değerlendirmesini 

yapıyor. 
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Şentop: Bunu gündeme getiren 

arkadaşlar boylarını aşan sularda 

yüzüyorlar 
TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez değil, ikinci kez 

adaylığı söz konusu. Bu konu hukuki bir konu, hukuki bir tartışma 

yapmak lazım. Bunu gündeme getiren arkadaşlar, milletvekilleri, 

boylarını aşan sularda yüzüyorlar." diye konuştu. 

 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamının girişinde basın 

mensuplarının sorularını cevapladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tartışmalarına ilişkin sorusu 

üzerine Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez değil, ikinci kez adaylığı söz 

konusu. Bu konu hukuki bir konu, hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bunu gündeme 

getiren arkadaşlar, milletvekilleri, boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu, hukukçuların 

yapacağı bir tartışma." ifadesini kullandı. 

Bu konunun 2016 yılının sonlarında verilen anayasa değişikliği teklifiyle TBMM'nin 

gündemine geldiğini, o dönemde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olduğunu 

hatırlatan Şentop, sürecin bütün detaylarını bildiğini, teklifin Anayasa'nın 101. 

maddesiyle ilgili bir değişiklik olduğunu söyledi. 

"Beş sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş" 

Anayasa Komisyonu raporundan bazı tespitler okuyan Şentop, "Komisyondan hiçbir 

arkadaşın, bunu gündeme getiren muhalefet partilerinden milletvekillerinin de aday 
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olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine Sayın 

Cumhurbaşkanı'mızın iki defa aday olacağını, hatta daha sonraki seçimde bir kez 

daha aday olmak üzere üç defa aday olma imkanının tanındığına dair ifadeleri var. 

Komisyonda aksi yönde bir görüş ileri sürülmediği için konu açık bir şekilde ortaya 

konulmuştur. Raporda çok net bir şekilde bu konunun tartışmasız olduğu, yeni 

getirilen düzenlemeyle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha 

önce de Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da iki dönem seçilme hakkı getirildiği 

belirtilmiştir." diye konuştu. 

Anayasa Komisyonu raporunun muhalefet şerhlerinde de bu konuya ilişkin bir itirazın 

olmadığını söyleyen Şentop, "Bu rapor Genel Kurulda da görüşüldü. Farklı bir görüş 

ifade edilmiş mi? Edilmemiş. Aradan beş sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. 

Arkadaşlarımız yeni bir şeyler bulduklarını zannediyorlar ama beş sene önce bu konu 

net bir şekilde ortaya konulmuş." dedi. 

Şentop, anayasa değişikliğiyle iki defa seçilme hakkının yeni sistem içerisinde 

getirildiğinin anlaşıldığını söyledi. Bunun hukukçularla yapılacak bir tartışma 

olduğunu belirten Şentop, "Her konuda genel kültürüyle konuşan kişilerin bu konuda 

tartışması mümkün değil. Komisyon ve sonraki aşamada bu teklifi getiren ve 

destekleyen milletvekillerin, siyasetçilerin o gün de bugün de hiçbir tereddüdü yoktu. 

Hukuken bir tartışma yoktur derken kastettiğim bu." şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Anayasa'nın 101. maddesinin 2018 yılının nisan 

ayında yürürlüğe giren yeni bir madde olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam 

etti: 

"Cümlelerin veya kelimelerin aynı olması, eski hükmün geçerli olduğu anlamına 

gelmiyor çünkü madde bir bütün olarak yeniden yazılmış ve bütün olarak yürürlüğe 

konulmuş bir madde. Dolayısıyla yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade 

ediyor. Sonrasında yapılacak seçimler için hüküm ifade ediyor. 1961 Anayasası'nda 

da 1982 Anayasası'nda aynı cümleler var. Şimdi 'Bunlar aynı, fark etmez 1961 

Anayasası'na da dayanabiliriz.' diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biri yürürlükten kalkmış. 

Şimdi de eski 101 yürürlükten kalkmış ama aynı ifadelere sahip olmakla beraber yeni 

bir madde getirilmiş. Hukukta yapılan yorumda önemli olan sözlük anlamı değil, terim 

anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. Yeni sistemde 

cumhurbaşkanının tanımı değişmiştir. İşte bu yeni sistemde, yeni tanımı olan, yeni 

içerik kazanan cumhurbaşkanlığı için iki defa seçim hakkı tanınıyor. Yapılan 

değişiklikle eski 101. madde kaldırılmış, yeni 101. madde yürürlüğe girmiştir. Madde 

2018'deki seçim takvimi başlayınca yürürlüğe girmiştir. Bu çok açık bir husustur. Bu 

konuda bilgi eksikliği var." 

Şentop, şahsına yönelik bazı eleştirilerin olduğuna yönelik bir soruya ise Türkiye'de 

herkesin istediğini yazabildiğini, buna bir itirazlarının olmadığını belirtti. TBMM 

Başkanlığının konum ve rolünün belli olduğunu, TBMM Başkanının ayrıca bir "rol 
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kapmasına" ihtiyaç olmadığını, TBMM makamının onurlu, şerefli bir makam olduğunu 

ifade eden Şentop, bu makamda olan kişinin rolünün zaten iyi bir rol olduğunu dile 

getirdi. 

"TMT hakkındaki değerlendirmeler çok yanlış" 

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik 

açıklamalarına ilişkin bir soruya ise Şentop, şu yanıtı verdi: 

"TMT, Türkleri soykırıma uğratmak için gayret gösteren Rumların oluşturduğu bazı 

çetelere karşı oradaki kardeşlerimizle birlikte kurulmuş bir teşkilattır. Bir nevi Kıbrıs'ın 

Kuvayımilliye'sidir. TMT ve onun mücadelesi olmasaydı bugün Kıbrıs'ta bir tane Türk 

görebilmek mümkün olmazdı. Bu nedenle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) 

hakkındaki bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak 

görüyorum." 

TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik 

faturalarını ödemeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin bir soruya ise günlük siyasi 

tartışmaların içerisine girmediğini, her konuda bütün siyasetçilerin, vatandaşların 

eleştiri yapabileceğini, eleştirilerin ve eylemlerin demokrasi ve hukuk düzeni 

içerisinde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. 

Dokunulmazlıkların kaldırılması 

Meclise gönderilen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin bir başka soruyu 

yanıtlayan Şentop, şunları kaydetti: 

"Sayın Cumhurbaşkanı'yla dokunulmazlık dosyalarının sayısı ve mahiyeti ile ilgili 

zaman zaman görüşüyoruz. Sadece bu konu değil, yasama faaliyetleriyle ilgili de 

konuşuyoruz. Dokunulmazlık anayasal bir kurumdur. Dokunulmazlığın varoluş sebebi 

parlamentonun yasama faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütebilmesidir. Bir 

milletvekilini korumak veya suç işleme özgürlüğü vermek için çıkmış bir kurum değil. 

Dokunulmazlık parlamento faaliyetlerini korumak için ortaya çıkmıştır. Bu dengeyi iyi 

korumak lazım. Ben anayasal düzene ve TBMM'nin de içinde bulunduğu temel hukuk 

düzenine karşı hareketler içerisinde bulunan, bununla itham edilen milletvekillerin -ki 

bunların cezaları da ağırdır- dokunulmazlığının kaldırılması kurumunun işletilmesi 

taraftarıyım. Bu konuda Meclis Başkanlığının bir doğrudan yetkisi yok. Meclis 

Başkanlığı gelen dosyaları karma komisyona havale eder, karma komisyon kararı 

verir." 
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Her şey zamanında! 

 
Alaattin AKTAŞ  

11 Şubat 2022 Cuma 

 

✔ Önce yalnızca gerçek kişiler denildi ve kur korumalı TL mevduatla başlandı, 

hemen peşinden döviz hesaplarından TL'ye geçişi özendirme yönünde adım 

atıldı. 

✔ Bakıldı istenilen düzeyde ilgi yok; kapsama tüzel kişiler ve yurtdışında 

yerleşik olanlar da dahil edildi. 

✔ Yetmedi, şimdi sırada bir kez daha yastık altındaki altınları ekonomiye 

kazandırma çabası var. 

✔ Bu arada BDDK uygulama kapsamındaki birikimi düzenli olarak açıklama 

kararı aldı. 7 Şubat'taki tutar 313 milyar lira. Bu tutarda, tüzel kişilerin 28 Ocak-4 

Şubat haftasındaki net 4.2 milyar dolarlık döviz satışı da yer alıyor. 

Evin hanımı şikayetçi ama eşine söz dinletemiyor. Evdeki elektrik süpürgesi biraz 

sessiz çalışıyor, çünkü aslında pek çalışmıyor ve çok eski olduğu için de işe 

yaramıyor. Hanım evi bir türlü süpüremiyor. Sonra kol gücüyle, paspasla debelenip 

duruyor. Yeni bir elektrik süpürgesi istediğinde kocası hep karşı çıkıyor:              

“Bence bu hortum yüzünden, hele bir onu değiştirelim, hallolur...”  Ucuz bir 

hortum alınıyor ama işe yaramıyor.            

“Sorun hortumda değilmiş, şu ucunu değiştirelim bak canavar gibi 

çalışacak...”              

Yine olmuyor; evin hanımı söylene söylene çocukların peşini mi toplasın, evi mi 

temizlesin, uğraşıp duruyor.            

“Çok para” diyor kocası yeni elektrik süpürgesi için. “Hem onlar çok ses 

çıkarıyormuş, çok gürültülü çalışıyormuş.”            



11.02.2022 

26 

 

“Ne yapayım çıkarırsa çıkarsın, bu sessiz ama işe yaramayan süpürge de 

benim canımı çıkarıyor!”           

“İdare et biraz, hele şu yazı bir atlatalım, elimiz biraz rahatlasın; alırız 

alırız...”                

“Kanaat et Ağa!” 

Özellikle Anadolu'da söylediğinin doğru olduğunu vurgulamak isteyenler genellikle 

yeminle konuşur:            

“Allah seni inandırsın, ekmek Kuran çarpsın, bak yeminle söylüyorum, vallahi 

de billahi de...”             

Çocukluğumun geçtiği Kayseri'deki bağımızda babam yaşlarında bir komşumuz 

vardı. Kulağım hep yeminle konuşulmasına alışmış, o yüzden bu komşumuzun 

ifadesi hep dikkatimi çekerdi. Hiç yemin etmez, Kayseri şivesiyle “Kanaat et 

Ağa” derdi. Adeta “Bana inan” demenin bir yolunu bulmuştu. 

O ZAMANIN GELMESİ BEKLENİYOR 

Elektrik süpürgesi ve yemin; ne bağlantısı var diye düşünmeniz gayet normal. Biri 

senaryo biri anekdot...           

Eşinin eski elektrik süpürgesiyle idare etmesini isteyen ve eli bollaşınca ya da zamanı 

gelince yeni süpürge alacağını söyleyen sizce de bu hükümete benzemiyor 

mu?               

Aslında elin bollaşacağı yok da, zaman kollanıyor, bir takvim yapılmış ona uyulmaya 

çalışılıyor. Süpürge hiç işe yaramaz gibi olunca bir hortum değişikliği, bir uç 

değişikliği, eşe ya da çocuklara alınan küçük bir hediye ile kafadaki o zamanın 

gelmesi amaçlanıyor.            

Yeni bir hediye gerekmesin, süpürge evlilik yıldönümü hediyesi yerine geçsin 

isteniyor.                

ÖDÜNLER VE GERİ ADIMLAR...        

Hortum ve uç değişikliği ve o küçük hediyeler bir ödün niteliğindedir. Tepkinin 

çoğalmasını önlemeye dönük adımlardır. Çünkü bu aşamadaki temel politika, asıl 

soruna odaklanmayıp zaman geçirme üstüne kurulmuştur.            

Yapılan zamların gıdım gıdım geri alınması ve alınacağına dönük çalışma 

yapıldığının söylenmesi de aynı çerçevede değerlendirilmelidir.                

Gözlerden kaçan bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Ama öncelikle şunu 

söylemeliyim; hiç kimse tutup “Polis bu gösterilere nasıl olur da izin verir, 
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müdahale etmez” dediğim gibi bir anlam çıkarmasın. Elektrik faturaları için yapılan 

gösterilere karşı güvenlik güçlerinin ılımlı sayılabilecek bir tutum takınmaları da 

toplumdaki gazı biraz olsun alma amacına dönük değil mi...                 

O MEŞHUR SLOGAN         

Birkaç yıl önce iflas eden bir otobüs firmasının çok güzel bir sloganı vardı:        

“her şey zamanında!”             

Dün bu köşede bir süre sonra faiz artırmanın kaçınılmaz olacağını yazdım. Bu bir 

görüş, benim görüşüm.               

Çünkü bu elektrik süpürgesi öyle hortum değiştirerek, yeni uç alarak daha fazla 

kullanılamaz. Süpürge değişecek, bu kaçınılmaz. Ortalıktaki döküntüyü toplamanın 

başka yolu yok.          

İktidar partisi de görüyor ki bu ekonomik gidişat seçim kazandırmaz.              

Yani şimdiden yüzde 50’yi bulan yıllık enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde 60'a, 

70'e doğru gidecek ve bu durum kanıksanıp sürdürülecek, öyle mi?             

Diğer yandan “Aman tasarruf edin” denilecek, ne var ki tasarruf edene de 

enflasyonun üçte biri kadar faiz verilecek.             

Süpürge değişecek! Bu “ekonomi politikası” terk edilecek. Zaten nasıl bir temele 

dayandığı pek belli olmayan bu politikaya da şahane sonuçlar elde edileceği 

umularak geçilmedi ki.           

Parça değişikliği yetmez, yeni süpürge alınacak.           

 Sonbaharda “Önemsizleştirdik” diye övünülen politika faizinin en az 10 puan 

artırılması hiç şaşırtıcı olmayacak.            

O zamana kadar oyalanacak yeni yeni icatlar çıkacak ortaya. Örneğin vatandaşın 

yastık altında tuttuğu altın!          

Adeta canımız sıkıldıkça vatandaşın altını için formül geliştiriyoruz zaten. 

Hatırlıyorsunuz değil mi, kadınların kendi aralarında yaptığı altın günlerini bankalara 

bile taşımıştık. Ne oldu?           

Bunun işe yaramadığı görülmedi mi?           

Tabii ki görüldü, yine işe yaramayacak ama oyalanmamızı istiyorlar!          
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Yastık altındaki 5 bin ton altını ekonomiye kazandırmak için yeni paket açılacakmış! 

Benim yaşlı bağ komşum “Kanaat et Ağa” dese inanırdım da şimdi takvime 

bakıyorum bize oyalanmamız için malzeme verildiğini görüyorum. 

TÜRK KADINI BİLEZİĞİNİ, KOLYESİNİ  VERİR Mİ?   

Yastık altında ne kadar altın olduğunun nasıl bilindiğini hiç bilemiyorum ama Türk 

kadınını tanımadıklarını gayet iyi biliyorum. Diyelim gerçekten 5 bin ton altın var. 

Herhalde sanıyorlar ki bu altın yalnızca tasarruf amacıyla tutuluyor. Türk kadını 

düğüne derneğe giderken, kimi zaman çarşıya pazara çıkarken bile o bileziği, o 

kolyeyi takar. Siz o altının, bir sertifika karşılığında size teslim edileceğini 

sanıyorsunuz, öyle mi?             

Anadolu insanı altını yalnızca tasarruf amacıyla almış olsa bile demek ki bir kağıt 

parçasını, parayı tercih etmemiş; döviz bile almamış. Siz şimdi “Getir altınını, al 

sertifikanı” diyeceksiniz, yağacak altınlar!             

Yok kur korumalı mevduat, yok döviz hesaplarından TL’ye geçişin desteklenmesi, 

yok YUVAM hesabı, yok altın sertifikası...            

Kanaat etmek mümkün değil!           

Bu icatların hepsi zorlama, sonuçta pek işe yaramayacak. Çare belli; çare normale 

dönmek...         

                               ★★★ 

Yüzde 25 civarında oturmakta olan fare aşağı bakıp sesleniyor: “O kedi buraya 

gelecek!” 
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1932’de çözebildiysek… 

 
Ferit Barış PARLAK  

11 Şubat 2022 Cuma 

 

Yıl 1932… 

“Gübresiz olmaz” demişiz… 

*          *          * 

Yıl 1932… 

“Meslekli gençlere ihtiyacımız var” demişiz… 

*          *          * 

Çare aramışız… 

Bulmuşuz… 

Uygulamaya geçmişiz… 

*          *          * 

Bugün… 

Tarım ve hayvancılık üretiminde maliyetler artıyor… 

Maliyet kalemlerindeki artış üretimi tehdit ediyor… 

Üretimde düşüş fiyatlarda, ithalatta, döviz ihtiyacında artış anlamına geliyor… 

Sonrası malum… 

Ya borç, ya da… 

*          *          * 
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Çözüm mü? 

Örneğin gübre… 

Fiyatı artarken, hammaddesi “evsel atıklar” çöpe gidiyor… 

Otellerde, AVM’lerde, restoranlarda, parklarda, ormanlarda atıklar çöpe basılıyor… 

*          *                      * 

Neden mi anlatıyorum bunu? 

AB ülkelerinde evsel atıkların yüzde 50’sinden “kompost gübre” üretiliyor… 

Gübre ihtiyacının yüzde 20-25’i buradan karşılanıyor… 

ABD’de sırf bu iş için 6 bin tesis kurulmuş… 

450 bin kişi çalışıyor bu tesislerde ve toplama işinde… 

9 milyonluk Avusturya’da dahi 406 kompost tesisi var… 

*          *          * 

Bizde mi? 

Binde 4’ünü değerlendirebiliyoruz bu potansiyelimizin! 

Çiftçiyi destekleyebilecekken, işsizliği önleyebilecekken, enflasyonu/ithalatı/döviz 

ihtiyacını düşürebilecekken… 

O kadar hammaddeye, gönül rahatlığıyla, çöp muamelesi yapıyoruz… 

*          *          * 

Sonra hayat pahalılığının, işsizliğin, yüksek faizin ve kurun suçlusunu arıyoruz… 

VELHASIL… 

Sorun sorunu; bir çözüm ise diğer sorunların çözümünü getiriyor… 

Sorunun temeline inmek gerekiyor… 

Tersten başlamak ise sorunu çözmüyor, büyütüyor… 
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İşler yolunda mı gitmiyor? Paket aç! 

 
Şeref OĞUZ  

11 Şubat 2022 Cuma 

 

Ekonomi yönetimi; sanki yokuş aşağı hızla giden bir trenin önüne ray 

döşeyenler gibi… Bakan Nurettin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak 

tedbirleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF 

destekli finansman paketini cumartesi günü açıklayacak. 

Elbette böyle bir paket; yolunda gitmeyen bir şeyler mi var diye sormamıza neden 

oluyor. Neden ihtiyaç duyuldu? Kur korumalı mevduat sonrası şimdi de yastık altı 

altınlar var. Aşama aşama mevduat, kur koruması dışında yastıkaltı koruması 

umuduna mı kaydırılıyor? 

SIKIŞTIKÇA YENİ BİR PAKET AÇ 

Bilindik öyküdür… Sadrazam ölürken kendinden sonra gelecek sadrazama 3 

mektup bırakmış. Sıkışmadan bu mektupları sakın açma ve açarken sırasıyla 

aç diye uyarıda bulunmuş. Gel zaman git zaman sadrazam iyice sıkışınca 

aklına önceki sadrazamın bıraktığı mektuplar gelmiş. 

Hemen 1’inci mektubu açmış; “Yapamayacak olsan bile sürekli vaatte bulun.” 

Sadrazam uçuk kaçık da olsa vaatleri sıralamaya başlar. Ancak bir müddet 

sonra halkın homurtusu yine yükselince bu defa 2’nci mektubu açar. Onun içinde 

de “Geçmiş yönetimleri durmadan suçla” diye yazar. 

Bir müddette geçmiş yönetimleri suçlayarak geçirir zamanını... Sadrazam tekrar 

sıkışmaya ve halk homurtusunu artırmaya başlayınca 3’ncü mektubu açar. Son 

mektupta “Senden sonra gelecek kişi için üç mektup da sen hazırla” diye 

yazmaktadır. Bizde de mektuplar, paket misali işliyor. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

Ekonomik paketler ne işe yarar? Etkileri var mıdır? 
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Ekonomik paketler; ülkelerin açmazda oldukları konular için nefes aldıracak, önünü 

açacak acil ve acil olmayan tedbirleri içerir. Bu paketler kriz dönemlerinde artabilir. 

Ancak paketin kredibilitesi yoksa sürekli yeni paketler açılmasına rağmen uygulama 

imkânı olmaz. 

Ekonomik paketin işlemesi için ne olması gerekir? 

Üç önemli işlevi yerine getirmelidir bir ekonomik paket: 1-Gerçekçi tedbir 2-Kapsayıcı 

çözüm 3-Güvenilir uygulayıcı olmalıdır. 

NOT 

İFRAT İLE TEFRİT ARASINDA SALINCAKTA SALLANMAK 

İnsan; kendini, kurumu veya ülkesini 

değerlendirirken alkış ile kargış arasındaki ifrat-tefrit salıncağında sallanmak 

zorunda değil ki. 

Sadece alkışla olmaz. Tıpkı sürekli kargış (beddua) ile olmayacağı gibi. Ekonomi, 

yığınca sorun içinde ve bu sorunlar katmerleşti. Sürgit paket açıp bunları 

çözemeyiz. 

Ortada bir külfet vardır ve ekonomik program, ‘işe yaramaz paketler’ ile zihinleri 

uyuşturmak için değil; külfeti adil dağıtan tedbirler içermelidir. Ona buna kredi 

saçarak geldiğimiz nokta, enflasyonu 

şişirmek oldu. Konutu, otoyu, dövizi, altını zıplattık ve işe yaramadı. 

Şimdi diyoruz ki sürekli alkışla olmaz. Gerçekçi, kapsayıcı ve güven veren 

tedbirler ile düzlüğe çıkabiliriz. Ekonomik paket, umut sunabilir. Umut iyidir ama bir 

yöntem değildir.  Yeni ekonomik paketten ne bekliyorsun? 
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Abdulkadir Selvi 

Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ 
Parti’de değişiklik var 

11 Şubat 2022 

Millet İttifakı liderleri yarın sistem konusunu görüşmek üzere bir araya 

gelecekler. Ama bu görüşmeler cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zemini de 

hazırlayacak. Çünkü kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu, muhalefetin 

en ciddi sınavına dönüşmüş durumda. 

Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı ortakları belirleyecek. Ancak ittifakın iki büyük 

partisi olarak CHP ve İYİ Parti’nin belirleyici bir rolü olacağı kesin. Her ne kadar ittifak 

ortağı partilerin eşit olarak temsil edileceği söylense de yüzde 35’i temsil eden CHP 

artı İYİ Parti ile yüzde 1 bile olmayan partilerin ağırlığının aynı olması beklenmiyor. 

Siyasetin de bir matematiği var. 

Ama bu denge nasıl sağlanacak? 

İşte orası yüz puanlık uzmanlık sorusu. 

6 liderin buluşması öncesinde Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti. Böylece masaya 

oturmadan iki lider diğer ortaklara güç birliği mesajı verdiler. 

İYİ PARTİ’NİN EĞİLİMİ DEĞİŞTİ 

Liderlerin buluşması öncesinde İYİ Parti kulislerine kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı 

adaylığı konusunda İYİ Parti’de eğilimin değişmeye başladığı dikkatimi 

çekti. Akşener’in İmamoğlu’nu ‘İkinci Fatih’ ilan etmesi nedeniyle genel 

kanı Akşener’in İmamoğlu’nu desteklediği yönündeydi. Ben de bu eğilimin çok güçlü 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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olduğunu görüyordum. Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağı kanaati 

hâkimdi. O nedenle, “Seçilecek aday” formülünü öne atmışlardı. 

Ancak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu 

nedeniyle İYİ Parti’nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle 

de Kılıçdaroğlu’nun, “Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu 

sandıkta göndereyim” çıkışından sonra İYİ Parti’de, “Cumhurbaşkanı adayının 

kim olacağı CHP’nin sorunu” eğilimi ortaya çıktı. 

İYİ PARTİ FATURAYI ÖDEMEK İSTEMİYOR 

Meral Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıkladığı için, “Cumhurbaşkanı 

adayını belirlemek CHP’nin işi, seçilemezse bedeli CHP öder” yaklaşımının esas 

olduğu görülüyor. Bir de İYİ Parti, 2023 seçimlerine giderken cumhurbaşkanı adaylığı 

üzerinden kriz çıkaran bir parti olmak istemiyor; tam aksine biz her türlü fedakârlığı 

yaptık ama sonuç ortada demeyi tercih ediyor. 

Bunda, “Seçim kaybedilirse biz her türlü fedakârlığı yaptık, Meral Akşener 

cumhurbaşkanlığına talip olmadığını açıkladı, Cumhurbaşkanı adaylığını kriz 

haline dönüştürmedik. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını destekledik. Biz 

üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ama Kılıçdaroğlu’nun hırsı yüzünden seçim 

kaybedildi. O nedenle bunun faturasını da CHP ödemeli” stratejisini izliyor. 

2023’te bir başarısızlık yaşanırsa İYİ Parti şimdiden onun faturasını ödemeyeceğini 

ilan ediyor. 

İTTİFAKIN ÜÇ FONKSİYONU 

1)Barajı aşma sorunu olan partilere, baraja takılmama imkânı sunuyor. 

2) Cumhurbaşkanı adayı, belediye başkan adayı olan kişilere avantaj sağlıyor. 

3)Artık oylar değerlendiriliyor. 

2018 seçimlerinde Millet İttifakı sayesinde CHP artı 32 milletvekili çıkardı. İYİ Parti ise 

barajın altına kalmasına rağmen Meclis’e girdi ve 6 milletvekili daha fazla çıkardı. 

İYİ PARTİ VE CHP CEPHESİ 
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2023 seçimlerine giderken 

1) İYİ Parti’nin baraj sorunu yok. Ayrıca barajın yüzde 7’ye düşürülecek olması 

dikkate alındığında baraj, İYİ Parti için sorun olmaktan tamamen çıkıyor. 

2) İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı yok. O nedenle cumhurbaşkanının seçilmesi için 

gerekli olan yüzde 50 artı 1’e ihtiyacı yok. O nedenle eli rahat. 

3) Saadet Partisi, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin ise baraj sorunu var. O nedenle 

ittifaka ihtiyaçları var. 

4) Küçük partilerin kozu, CHP’nin yüzde 50 artı 1’e ihtiyacı olması. CHP’nin avantajı 

ise küçük partilerin baraj sorunu yaşaması. 

Bu dengeyi kuracak olan ise Kılıçdaroğlu. Bir anlamda davul Kılıçdaroğlu’nun 

boynunda. 

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSUNDA AKŞENER’İN TAVRI 

Meral Akşener’in son dönemlerde Ekrem İmamoğlu konusundaki tavrını esnettiği, 

cumhurbaşkanı adaylığı konusunu CHP’ye havale ettiği gözleniyor. 

İYİ Parti cephesinde şu yönde değerlendirmeler yapılıyor. 

“Meral Hanım’ın hiçbir adayla ilgili ön kabulü yok. Ne İmamoğlu, ne Yavaş ne 

de Kılıçdaroğlu olsun diye bir ısrar içinde değil. Kılıçdaroğlu’nun kendisi ya da 

önereceği isme itirazı olmaz. Kemal Bey İmamoğlu’nu mu, Yavaş’ı mı yoksa 

kendi ismini mi önerir ona bakarız” deniliyor. 

İMAMOĞLU BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ 

Cumhurbaşkanı adaylığı konusu giderek netleşiyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 

konusu önce CHP’de netleşmeye başladı. İYİ Parti cephesinde ise olgunlaşıyor. 

Boşuna demiyorum Kılıçdaroğlu’nu hafife almayın diye. Yaptığı 

hamlelerle İmamoğlu’nu ringin dışına itmeye başladı. Ama Ekrem İmamoğlu bitti 

demeden bu maç bitmez. 

SARI YELEK GEREK 
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Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı. Sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Elektrik zamları 

geri alınana kadar faturaları ödemeyeceğini ilan etti. Cumhurbaşkanı adaylığına 

hazırlanan bir isim Kılıçdaroğlu. Ayrıca ana muhalefet partisi lideri demek iktidarın 

alternatifi demektir. 

 

CHP Lideri’nin elektrik zamlarına tepki göstermesi anlaşılabilir bir şey. Hatta ana 

muhalefet olarak onun görevi. Ama faturaları ödemem demek nedir? Kılıçdaroğlu bu 

tavrıyla ancak marjinal örgütlerin yapacağı tarzda bir eyleme imza atmış gözüküyor. 

Bu gidişle kendisine Fransa’daki gibi bir sarı yelek almak gerekecek. Çünkü yakında 

sarı yeleği giyip sokaklara çıkarsa şaşırmam. 

Ama bir şeye üzülürüm. Cumhuriyet’i kuran parti olmakla övünen CHP Lideri’nin 

devlete yönelik provokatif bir eylem içine girmesine üzülürüm. 
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HDP’NİN PEŞİNE TAKILDI 

Kılıçdaroğlu, CHP’yi elektrik faturalarını protesto eylemleri yapmak üzere sokağa 

çıkın çağrısı yapan HDP’nin peşine takıldı. 

HDP’nin çağrısını buraya bırakıyor ve Kemal Bey, bu işi bir kez daha düşünün 

diyorum. CHP’nin, HDP’nin peşine takıldığı görüntüsü hiç hoş olmadı. 
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Esfender KORKMAZ 

Dünya Doğal Mirası: Çıldır Gölü 

Bu gün Türkiye'nin önemli bir doğal mirasından bahsetmek istiyorum; Çıldır Gölü. 

Yarın, Çıldır Gölü üzerinde Buz festivali yapılacak. Kışın göl tamamıyla buz tutuyor. 

Üstünden atlı kızak arabaları geçiyor. 

Ben Çıldırlıyım. Orta öğrenimimi Kars'ta devam ediyordum. O yıllarda yollar 

kapanıyordu. Kars-Çıldır arası 90 kilometredir. Kış yarıyıl  tatilinde çıldıra gitmek için 

yolun 18 kilometresini göl üstünden atlı kızaklarla kestirme geçerdik. Böylece yol da 

10 kilometre kısalıyordu.   

Çıldır Gölü, Çıldır eski Belediye Başkanı Ercan Şirin'in Göl Festivali'ni başlatması ile 

daha sık duyulmaya başlandı. Bugün Türkiye'de ilgi odaklarından birisidir. 

Çıldır Gölü volkanik olaylara bağlı olarak lav akıntısı meydana gelmiş doğal bir 

göldür. Gölün meydana gelmeye başlama süreci Tersiyer döneminde başlamıştır. 

Tersiyer, üçüncü zaman olarak adlandırılan ve günümüzden 65 milyon yıl önce 

gerçekleşmeye başlayan jeolojik devirdir. 

Gölün en büyük Adası Akçakale adasıdır. Bu ada da, Paleolotik Çağ (Taş 

Devri)'nden kalan Dolmenler (Taşlıdamlar) bulunmaktadır. 2003 yılı Göl Festivali'nde 

Dolmenler ve adadaki tarihi yapıyı meydana çıkarması için, Erzurum 

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile anlaştım. İstanbul Üniversitesi 

Araştırma Vakfı'ndan kaynak sağladım. 2004 ve 2005 yılında çok sayıda bilim adamı 

araştırma yaptı ve sonuçlar '' Doğunun Sönmeyen Yıldızı Akçakale ve Çıldır 

Araştırmaları'' kitap halinde yayınlandı. Şimdi bu Dolmenlerin kaçak kazı yapanlar 

tarafından maalesef kısmen  tahrip edildiğini öğrendim.  

Çıldır gölü, UNESCO kriterlerine göre ''Üstün Doğal bir fenomeni veya istisnai bir 

doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanlar''tir. Bu kriteri ile UNESCO Dünya 

Miras Listesine aday olalabiliyor. Eğer Gölü Dünya Miras Listesine koydurabilirsek, 

ünü Türkiye sınırlarını aşacak. 

Dünya Kültür Mirası adaylığı için, ben, Ardahan eski rektörü Ramazan Korkmaz ve 

Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan bir girişim grubu oluşturduk. UNESCO Türkiye 
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Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'la görüştük. Başvuru evraklarını 

hazırladık. Sivil toplum örgütleri, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye 

Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber; Çıldır 

Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu'nun katılımı ve 

Ardahan Milletvekilleri Orhan Atalay ve Öztürk Yılmaz'ın desteği ile Çıldır Gölünün 

Dünya Miras Listesine aday gösterileceğine inanıyorum.  

Çıldır Gölü gerçek anlamda Türkiye'nin bir değeridir. Turizm Bakanlığının Türkiye 

turizminin tanıtımında gölün efsane güzelliğinden yararlanması gerekir.  

Ayrıca bu alanda Ardahan'ın bir değeri olan Film rejisi Reis Çelik'in de geçmişte 

başarılı yapımları var. Şimdi de Çıldır Gölü üstünde ''Kardan Perde '' isimli yeni bir 

film hazırlanıyor. 

Yüksekliği nedeni ile Göl ve çevresi, spor kampları için dünyada en elverişli 4 gölden 

birisidir. Eğer Çıldır Gölü'ne uluslar arası bir nitelik kazandırabilirsek o zaman şimdiki 

Buz Festivali uluslararası boyutta  bir festival olabilecektir. Ayrıca göl  üzerinde ve 

çevresinde; rekraasyon alanları, uluslar arası buz rallisi, buz otelleri, spor kampları 

uluslar arası buz paten yarışmaları ve film platoları yapılabilir.  

Çıldır Gölü gibi doğal miraslar, bir veya birkaç ilin değil, tüm Türkiye'nin ve 

milletin ortak değeridir. 
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11 Şubat 2022, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Yunanistan ölçüyü kaçırıyor 
 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan konusunda yaptığı uyarıların 

hayli ciddi olduğu görülüyor. 

 

Son dönemdeki eylemlerine baktığınız zaman Yunanların çıldırmak üzere olduklarını 

düşünebilirsiniz. 

 

29 göçmeni dondurmak, Türk balıkçı teknelerine, sahil güvenlik tekneleriyle 

saldırmaya çalışmak vs... 

 

Bunlar Yunanistan'ın çılgınlığının küçük örnekleri. 

 

ADALARI VERMEK HATAYDI 

 

Aslında bizde de kabahat var. 

 

1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi 

bizim hatamızdır. 

 

Acaba dış politikada alınan bu tür kararlar geri dönülmez nitelikte midir? 

 

Bu arada Yunanistan kendi tarihini biraz karıştırıp Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk 

zaferinden sonra kaç tane Yunan'ın Atina'da kurşuna dizildiğini ya da cunta 

yönetiminin Yunanistan'a kaç yıl hâkim olduğunu hatırlasa, ne kadar güzel olurdu. 

 

Düşünün ki Kıbrıs'a yapılan Türk müdahalesi, Yunanistan'daki darbeyi de sona 

erdirmiş ve Karamanlis'in dönüşüyle demokrasi yeniden başlamıştır. 

 

TAHRİKLERE KARŞI DİKKAT 

 

Bu arada Avrupalıların hem Yunanistan'ı hem Kıbrıslı Rumları, Avrupa Birliği'ne 

almaları ayrıca bir ayıptır. 

 

Sonucu çeşitli alanlardaki çözümsüzlüklerde görüyoruz. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Türkiye ile Yunanistan savaşır mı? 

 

Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine kulak vermeyecek kadar akıllı bir ülke. 

 

Ancak yine de bardağın taşmasına izin vermemeliyiz. 

 


