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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
16 Aralık 2021 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden 

Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4920) 

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat 

Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4921) 

 

ATAMA KARARLARI 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/587, 

588, 589) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT)’te Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

–– Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca 

Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER 

–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair 

Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem 

Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına 

İlişkin Tebliğ 

–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2022 

Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-8.htm
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Süt fiyatına eşel mobil sistemi 

önerisi 
Süt üreticileri, fiyatın 4.70 lira olarak belirlendiği gün, maliyetin 5.28 liraya 

yükseldiğini belirtti. Fiyat artışına sevinemeyen üreticiler, eşel mobil 

sistemine geçilmesini önerdi. 

 
Hüseyin GÖKÇE 

ANKARA-Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt 

fiyatının 4.70 lira olarak belirlendiği gün 4.09 lira olan maliyetin, yeme gelen zamlarla 

birlikte bugün 5.28 liraya yükseldiğini bildirdi. 

Çiğ süt fiyatının belirlendiği dönemde bu yana geçen süreçte 1 litre sütün maliyetinin 

1 liradan fazla artış gösterdiğine değinen Keskin, “Üstelik üreticimizin eline 4.70 lira 

da geçmiyor. Daha önce sanayicilerin üzerinde olan soğut maliyeti bugün litre başına 

20 kuruş olmak üzere üreticinin üzerine kalmış durumda” dedi. 

Yemi peşin paraya aldıklarını, vadeli sistemde ise vade farkı ödediklerini söyleyen 

Tevfik Keskin, “Buna karşılık sütü 45 güne kadar vade ile satıyoruz. Yani daha 4.70 

liralık sütün parası eline geçmeyen üreticinin maliyeti şimdiden 5.28 liraya çıkmış 

oldu” diye konuştu. 

“Süt hayvanları tekrar kesime gitmeye başlar” 

Bu gelişmenin süt hayvanlarının tekrar kesime gitmesine yol açacağının altını çizen 

Keskin, süt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmesini önerdi. Yeni sistemde 1 kg 

süt ile 1.3 kg yem alınmasına ilişkin seviyenin korunması gerektiğini vurgulayan 
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Tevfik Keskin, yem fiyatı arttıkça süt fiyatının da otomatik artmasını istediklerini 

aktardı. 

Süt sanayicilerine yönelik de eleştirilerde bulunan Başkan Keskin, üreticiden sütü 

alırken yüzde 3.5 ile yüzde 3.6 yağ oranı şart koştuğunu belirtirken, buna karşılık 

tüketiciye satılan ambalajlı sütün yüzde 3.1 yağ oranına sahip olduğunu belirtti. 

Üreticinin sütü 50 kuruş zararına sattığının altını çizen Keskin, “Fakat marketlerde 1 

litre sütün 14 liraya kadar satıldığını görüyoruz. burada hem üretici hem de tüketiciye 

yönelik bir adalet zinciri olması gerekiyor” diye konuştu. 
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Yüzde 47 artışa bir gün bile 

sevinemedik! 
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt fiyatlarına 

yapılan yüzde 47 oranındaki artışa bir gün bile sevinemediklerini belirtti. 

 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Başkanı Tevfik Keskin, Ulusal Süt 

Konseyinin sütün maliyetini asla asgari ücrete göre hesaplamadığını belirterek, 

“Bizim maliyet tablomuz ve parite hesabımız var. Bunun üzerinden sanayici ve sektör 

temsilcileri anlaşmaya çalışır. Anlaşamazsa devlet hakemlik yapar.” dedi. 

Keskin, bir basın toplantısı düzenleyerek son dönemde artan süt fiyatlarına ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. 8 Aralık’ta geçerli olmak üzere Ulusal Süt Konseyi 

tarafından çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 47’lik artışın kamuoyunda farklı yerlere 

çekilmeye çalışıldığını dile getiren Keskin, market raflarında 15 TL’ye kadar çıkan süt 

fiyatlarının tek sorumlusu olarak üreticinin sütüne yapılan bu artışın gösterilmeye 

çalışıldığını anlattı. Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt fiyatlarının 4,7 TL’ye 

çıkarılmasına rağmen üreticinin eline soğutma bedelinden dolayı ortalama 4,5 TL 

geçtiğini ifade eden Keskin, yüzde 47’lik artışın belirlendiği tarihte ise 1 kg sütün 

üreticiye maliyetinin 4,09 lira olduğunu anlattı. 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2021/12/15/yuzde-47-artisa-bir-gun-bile-sevinemedik-1.jpg
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YEMİN ÇUVALI 250 TL’YE ÇIKTI 

Rakamlar karşılaştırıldığında süt fiyatları yüzde 47 artırılmasına rağmen üreticinin 

eline pek bir şey kalmadığının görüleceğini anlatan Keskin, “Zaten yüzde 47 yapılan 

artışa süt üreticileri olarak bir gün bile sevinemedik. Ertesi gün yem fiyatlarına 

çuvalda 25 lira zam geldi. Bugün bir çuval yem 250 TL’ye çıktı. Bu yem fiyatlarına 

göre 1 kg sütün üreticiye maliyeti 5,28 lira oldu. Şu anda süt fiyatları 8 Aralık’ta yüzde 

47 artırılmış olmasına rağmen üreticimiz zararına üretim yapıyor. Onun için ya 

desteklerin artırılması gerekiyor ya da 1 Ocak’tan itibaren Ulusal Süt Konseyinin 

yeniden toplanarak süt fiyatlarına revize etmesi gerekiyor” dedi. 
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Canlı tavuk satışları patladı 
Marketlerde fiyatların artmasıyla canlı tavuk satışları patladı. Doğal 

yollarla yaklaşık 6 ay beslenen tavuklar, marketteki tavuklara göre yüzde 

50 daha ucuza satılıyor. 

 
Köy tavuklarının fiyatı markette satılan tavuklara göre yüzde 50 daha ucuz olunca 

satışları patladı. 

Köylüler ve üreticiler tarafından evlerinde bakılan köy tavukları 3 ve 6 aylık 

beslemenin ardından Osmangazi ilçesinde pazar günleri kurulan hayvan pazarında 

satışa çıkıyor. 

Markette tavuk etinin kilosu 30 liraya satılırken, köylüler buğday, arpa ve doğal 

yemlerle besledikleri 2 ila 4 kilo arasında ağırlıkta gelen tavukları 30 ila 50 liradan 

satılıyor. Vatandaşlar buradan beğenip marketteki tavuklara göre yüzde elli daha 

ucuz tavukları alıp evlerinde kendileri kesiyor. Vatandaşlar organik tavukları yemenin 

keyfini yaşıyor. Doğal köy tavukları uygun fiyata olunca büyük rağbet görüyor. 

Pazarda tavuk satan üreticilerin her biri yüzlerce tavuk satıyor. Pazara gelen 

vatandaşlar çuvallara doldurdukları tavukları alarak evlerinin yolunu tutuyor. 

Pazarda köy tavuğunun çok uygun olduğunu söyleyen Mevlüt Çakmak, "Köy 

tavukları uygun olduğu için talep var. Bu tavuklar 6 aydan önce yetişmiyor. Diğer 

tavuklar 40 günde yetişiyor ve bundan daha pahalı. Satışlar çok iyi, vatandaş rağbet 

gösteriyor" dedi. 

Pazarda tavuk satışı yapan üreticiler, "Markette tavuğun kilosu 30 lira, bizde kilosu 10 

liraya geliyor. O yüzden bizim tavuklara talep çok fazla. Bir de bizim tavuklar doğal 

beslendiği için rağbet görüyor" şeklinde konuştu. 
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Türkiye, satın alma gücünde 

Avrupa'nın yüzde 38 altında 
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Satınalma Gücü Paritesine (SGP) göre 

Türkiye, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalamasının yüzde 38 altında 

kaldı. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği 

İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt 

içi hasıla (GSYH) endeksi 2020 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi 

ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 62 oldu ve AB ortalamasının yüzde 38 

altında kaldığı belirtildi. 

Açıklamada şöyle denildi: 

"Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi 

(İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, 

Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık 

kapsandı. 

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi 

en yüksek ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu. Kişi 

başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 163 üzerinde, 

Arnavutluk ise yüzde 70 altında değere sahip oldu. 

Türkiye'nin 2020 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu 
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Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi 

hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi 

başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul 

edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek 

olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık 

vb.) hizmetleri de kapsamaktadır. 

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, 

Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda 

yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 

ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu. 

 

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 38 oldu 

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz 

kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den 

büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den 

küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade 

edilmektedir. 

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2020 yılı sonuçlarına 

göre 38 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal 

ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini 

gösterdi. 

satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet 

sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylece ülkeler 

arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat 

ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir." 
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Bütçe, kasımda 32 milyar TL fazla 

verdi 
Merkezi Yönetim bütçe dengesi Kasım'da, 32 milyar TL fazla verdi. 

 
Merkezi Yönetim bütçe dengesi Kasım'da 32 milyar TL, faiz dışı dengesi 47,3 milyar 

TL fazla verdi. 

2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe 

gelirleri 167,8 milyar TL ve bütçe fazlası 32 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 

faiz dışı bütçe giderleri 120,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 47,3 milyar TL olarak 

gerçekleşti. 

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla vermiş 

iken 2021 yılı Kasım ayında 31 milyar 999 milyon TL fazla verdi. 2020 yılı Kasım 

ayında 22 milyar 922 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Kasım ayında 47 

milyar 318 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 
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Hazine ve Maliye Bakan yardımcıları 

değişti 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. 

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine 

ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden 

alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile 

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da 

görevlerinden alındı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, 

Kurul üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi. 
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Asgari ücretin 300 doların altında 

kalacağı kesinleşti 
Türkiye'de neredeyse ortalama çalışan gelirinin eşitlendiği asgari ücretin 

seviyesi, uzun yıllar sonra ilk kez bu sınırın altına iniyor. 

 
Son dönemde enfl asyondaki yükseliş ve özellikle ücretli kesimin yoğun olarak 

tükettiği ürünlerdeki fiyat artışları, asgari ücretin seviyesini geçmişe kıyasla daha 

önemli hale getirdi. Asgari ücret ile ortalama ücretin neredeyse eşitlendiği ortamda, 

ekonomi yönetimi alım gücünü dengelemek için yüksek bir artış sağlamaya çalışıyor. 

Komisyon toplantısının bu hafta içinde yapılarak yeni ücretin belirlenmesi beklentisi 

yanında, 4 bin TL dolayında net ele geçen ücretin oluşmasına çalışıldığı kaydedildi. 

Ancak bu tutar da asgari ücreti 300 doların üzerine taşımayacak. 2000'li yılların 

başında Türkiye’de göreli kur istikrarı nedeniyle asgari ücret 400 dolar sınırına 

yaklaşmıştı ancak son yıllarda 300 doların altında seyrini sürdürüyor. 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/12/16/asgari-grf-1-2q6i.jpg
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Asgari ücrete yönelik olarak, Sabit fiyatlarla ABD Doları cinsinden ülkelere göre 

OECD verilerine göre, en düşük aylık asgari ücretler sırasıyla, 124,26 dolar ile 

Meksika, 277,17 dolar ile Kolombiya, 331,69 dolar ile Türkiye, 400,2 dolar ile Şili ve 

431,14 dolar ile Letonya’da veriliyor. OECD aritmetik ortalaması ise 1.190 dolar 

seviyesinde bulunuyor. Diğer yandan nüfusu ve işgücü fazla olan ülkelerden 

Almanya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa gibi ülkelerde de asgari ücret 

aylık 1200 doların üzerinde bulunuyor. 

 

Türkiye’de son dönemde göreli olarak yüksek oranlı artışlara karşılık cinsinden seviye 

düşük kalmış ve asgari ücretle çalışan kişi sayısının artması nedeniyle asgari ücret 

ortalama ücrete yaklaşmıştı. Bu yıl da yüzde 40’ların üzerinde bir artış beklentisi 

hakim oldu ancak ücret yine de ABD Doları cinsinden 300 doların altında kalacak. 

Türkiye’deki ücret düzeyinin yabancı doğrudan yatırımları artırma ya da başta Avrupa 

olmak üzere Türkiye’nin ihracat pazarlarında rekabet avantajı sağlama yönünde bir 

politika eseri olarak düşük tutulduğu eleştirileri yapılıyor. 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/12/16/altin-grf-2-r9mx.jpg
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FED faiz kararını duyurdu 

 
Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 

2022'de faiz artırımı sinyali verildi 

Fed piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-

0,25 aralığında sabit bıraktı. 

İki hafta önce Fed Başkanı Jerome Powell bankanın tapering temposunu yükseltmeyi 

düşünebileceğini söyleyerek piyasa aktörlerini şaşırtmıştı. 

Yüksek fiyatların Kovid-19 salgını kaynaklı arz ve talep dengesizliklerine bağlı 

olduğunu yineleyen Powell, "Son birkaç ayda fiyat artışları ekonomide çok daha 

geniş bir alana yayıldı, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum." 

demişti. 

Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine 

işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara 

bırakılmasının zamanı olduğunu söylemişti. 

Fed'in araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmediğinden emin olmak için 

kullanacaklarını vurgulayan Powell, yüksek enflasyonun gelecek yılın ortalarına kadar 

sürmesinin beklendiğini belirtmişti. 
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İhracatçı, tasarım liginde dünyada 

ilk 5’e odaklandı 
Dünyanın artık fiyat odaklı yaklaşımdan tasarım, sürdürülebilirlik ve 

katma değer başlıklarına odaklandığını söyleyen TİM Başkanı İsmail 

Gülle, “Sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka 

değeri yüksek yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerekiyor. 

Hedefimiz, tasarımda dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girebilmek” dedi. 

 
İmam GÜNEŞ 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Design Week Türkiye, 1 yıllık 

pandemi arasının ardından yeniden başlıyor. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek etkinlik ile 

ihracatta katma değerin ve markalı ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacak. Uluslararası tasarım sıralamasını belirleyen World Design Rankings’in 

tasarım skorlarına göre Türkiye sıralamada 7’nci basamakta yer alıyor. Güney Kore, 

Almanya, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri arkasında bırakan Türkiye’nin hedefi ise ilk 

5. 

TİM Başkanı İsmail Gülle’ye göre, tasarım ürünlerinin ihracatı artırılarak yaratıcı 

endüstrilerin ihracatı geliştirilebilir. Dünyanın artık fiyat odaklı yaklaşımdan 

vazgeçerek tasarım, sürdürülebilirlik ve katma değer başlıklarına odaklandığını 

kaydeden Gülle, “Bu başlıklar rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu 
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durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek 

yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor. TİM olarak dört bir 

koldan, küresel ticarette değişen tüm koşullara ihracatçılarımızı hazırlamayı 

sürdürüyoruz” diye konuştu. 

İstanbul’u tasarımın merkezi yapacak proje 

Design Week Türkiye 2021’in lansmanı dün yapıldı. Lansmana; TİM Başkanı İsmail 

Gülle, World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim 

Kurulu Üyesi Thomas Garvey, Mimar ve Tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca 

ünlü Türk tasarımcılar Hakan Akkaya, Aslı Filinta gibi isimlerin yanı sıra iş dünyasının 

önemli isimleri de katıldı. 

Bu yıl Design Week Türkiye’nin çok fazla ilgi gördüğünden bahseden TİM Başkanı 

İsmail Gülle, ihracatçıların nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye etti. 

Önümüzdeki yıllara tasarımda dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olmak istediklerini 

vurgulayan Gülle, bunun için yapılacak Desing İstanbul projesinden şöyle bahsetti: 

“Hedefimize ulaşmak adına, Design Week Türkiye oldukça önemli bir sorumluluk 

üstleniyor. Bununla beraber, Meclisimizin Design İstanbul projesi için çalışmaları da 

süratle devam ediyor. Design İstanbul projesi kapsamında; dizayn yarışmalarından 

dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma 

alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmalarımızı ele aldık. 

Projeyle; İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı 

sıra tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi 

amaçlıyoruz.” 

2026 hedefi 1 yıl öne çekildi 

Son dönemde yükselen ihracat rakamlarıyla birlikte ‘Dış Ticaret Fazlası Veren 

Türkiye’ hedefine çok yaklaştıklarını ifade eden Gülle, “Bunun için sürdürülebilir 

ihracatı ve katma değeri nasıl yaratacağımızı doğru şekilde tespit etmemiz gerekiyor. 

Günümüzde, sürdürülebilir ihracat artışının yolu katma değerli üretimden geçiyor. 

Katma değerli üretimin yolu ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarımdan. Bugün, bu 

dört önemli unsurdan tasarımı ele alıyoruz. TİM olarak inanıyoruz ki; Türkiye 

ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek. 2026’da 300 milyar dolar olan hedefimizi 

koymuştuk. Ama görünen o ki bu hedefi 2025 yılına çekeceğiz” diye konuştu. 



16.12.2021 

18 

 

 
 

Kilogram başına ihracat hedefi 2 dolar 

İhracatta katma değeri tasarımla artırmak istediklerini belirten TİM Başkanı İsmail 

Gülle, “Savunma sanayi, mücevher sektörleri katma değeri daha yüksek sektörler. Bu 

yıl hazır giyim, mobilya, demir ve demir dışı sektörlerinde katma değerimizi artırdık. 

Yılda 170 milyon ton ihracat yapıyoruz. Bunun içine ne kadar katkı koyarsak o kadar 

başarılı oluruz. Amacımız kilogram ihraç değerimizi 2 dolara çıkarmak. Tasarım bu 

noktada önemli” dedi. 
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AKP'li eski milletvekili Turhan Çömez, 

skandalı böyle açıkladı. İngiltere'de 

Türk kredi kartları artık geçerli değil 
Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin ardından İngiltere'de Türk kredi 

kartları ile ödeme yapılamadığı ortaya çıktı. 

 

 

Türkiye'de yaşanan büyük ekonomik kriz ile alakalı bir kötü haber de İngiltere'den 

geldi. Yaşanan ekonomik kriz sadece Türkiye'de yaşanan vatandaşları zor duruma 

sokmadı. İlk olarak 22. Dönem  AKP eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, durum 

ile ilgili bilgi verdi. 

Çömez, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Korkunç bir 

haber. Birleşik Krallık'ta bugün itibarı ile Türk kredi kartları ile ödeme 

yapılamıyor. Açıklamada ise Türkiye kara listede deniyor. Yurt dışına çıkacaklar 

lütfen dikkat etsin" ifadelerini kullandı. 

Çömez, bu paylaşımı aşağıdaki fotoğraf ile belgelendirdi. 
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Çömez'in açıklamalarına ek olarak yeni bir bilgi ise 23. Dönem Elazığ Milletvekili 

Feyzi İşbaşaran'dan geldi. Başaran, aynı olayın kendisinin de yaşadığını 

belirterek, "Bunu söylediler. Geçen gün L’eto Cafe’de denemek için Türk 

Bankası kredi kartımla hesap ödemek istedim ve aynısını yaşadım.  

Garsona nedenini sordum, "Bilmiyoruz, bize pos makinası veren bankanın 

talimatı böyle. Sonra da bana ‘Ülkenizde bir şey mi oldu?’ dedi" açıklamalarını 

yaptı. 
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Sberbank Türkiye’den çıktı, BAE’ye 

girdi 
Denizbank’ı 2018’de BAE’li Emirates NBD’ye satarak Türkiye’den çekilen 

Rus bankacılık devi Sberbank, BAE’de bu kez ofis açacak. Rus devi, 

Abu Dabi’de açacağı ofisle İslami sermayeye de odaklanacağını açıkladı. 

 
Kerim ÜLKER 

Türkiye’den 2018’de çıkma kararı alan Rusya’nın en büyük finans kuruluşu 

Sberbank, gözünü Ortadoğu’ya dikti. Denizbank’ı 3 yıl önce Birleşik Arap 

Emirlikleri’nin (BAE) en büyük bankası Emirates NBD’ye 3.2 milyar dolara satan 

Sberbank, BAE’ye girme kararı aldı. İslami finansın Körfez’deki merkezi sayılan Abu 

Dabi’de ofis açmaya hazırlanan Rus devinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg 

Ganeev, “O bölgeden yatırım toplamak için ofisimiz bir merkez olacak. Hem İslami 

hem de İslami olmayan finans için çalışacak” dedi. 

Şeriat uyumlu finans 

Sberbank, Ortadoğu'daki fonlar, finans kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği 

yaparak hem geleneksel hem de İslami finans alanındaki yatırım faaliyetlerini teşvik 

etmek isteyen bölgedeki Rus işletmelerini ve yatırımcılarını hedefliyor. Şirkete ait 

Sber Investment Middle East adlı yapı, Şeriat uyumlu finans işini üstlenecek. 
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Bugün kimlerin yerinde olmak 

istemezdiniz? 

 
Alaattin AKTAŞ  

16 Aralık 2021 Perşembe 

 

✔ Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını bugün 

açıklayacak. Ama herkes biliyor ki PPK yalnızca açıklamayı yapacak. 

✔ Halen yüzde 15 olan politika faizinin bir puan daha indirilerek yüzde 14'e 

çekilmesi kuvvetle muhtemel. Daha fazla indirim olabilir diyen de var, faizin 

sabit bırakılabileceğini söyleyen de... 

Sizi bilemem tabii ki ama ben kendi adıma bugün kimlerin yerinde olmak 

istemeyeceğimi söyleyeyim: “Şahap Kavcıoğlu, Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif 

Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener ve Yusuf Tuna.” 

Şahap Kavcıoğlu ismine aşinayız da diğer isimleri çıkaramayabiliriz. Onlar da Merkez 

Bankası Para Politikası Kurulu üyeleri. 

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri bugün sabah toplanacak 

ve politika faizi konusunda saat 14.00’te açıklama yapmak üzere bir karara varacak. 

Teoride tabii ki... Yani yukarıdaki cümlenin “karara varacak” kısmı teoride... 

Pratikte pek öyle olmayacak, kaç zamandır olmuyor zaten... 

Faiz kararı artık öyle Merkez Bankası’nın başkanlık katındaki toplantı salonunda 

alınır olmaktan çoktan çıktı. 

Dolayısıyla dün ilgili birimlerin Para Politikası Kurulu üyelerine yaptıkları sunumlar da 

pek bir anlam taşımıyor. Herkes biliyor ki, yani sunumu yapan da, sunum yapılan da, 

bugünkü toplantıdaki faiz kararı Ankara-Ulus’ta verilmiyor. 

Dostlar alışverişte görsün! 
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak da saat 14.00’te faiz kararını 

açıklayacak. Tamam, Kurul bir açıklama yapacak elbette ama bu açıklama kendi 

kararı olmayacak ki... 

Ne yani Para Politikası Kurulu’nda “Bakın aralık ayında rekor bir enflasyon gelecek 

gibi görünüyor, aynı şekilde yıllık oran da rekor kıracak gibi, şu durumda faiz indirimi 

mi olurmuş, gelin şu faizi ne kadar artıracağımızı konuşalım” diyecek bir üye var mı? 

Ya da bir üye böyle dese, diyebilse bile bu görüşün bırakın kabul edilmesini, 

tartışılması bile mümkün görünüyor mu? 

Yeni ekonomi politikası bu kadar çabuk terk edilemez! 

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizin daha da düşeceği yönündeki ifadelerinden, 

ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “Faiz indiriminde sınırlı bir 

alan kaldı” şeklindeki açıklamalarından ve aynı ifadeye Para Politikası Kurulu 

açıklamalarında da yer verildiğinden hareketle bugünkü toplantıda politika faizinin bir 

miktar daha aşağı çekilmesinin çok kuvvetle muhtemel olduğunu söylemek gerekir. 

Genel kanı, faizin bir puan daha düşürülerek yüzde 15'ten yüzde 14'e indirileceği 

yönündedir. 

Kimi analizlerde doların 15 liraya dayanması ve şimdiye kadar yapılan dört doğrudan 

müdahalenin sonuçsuz kalması gerçeği karşısında faiz indirimine ara verilebileceği 

görüşü dile getiriliyor. 

Bugün faizin sabit bırakılması ya da hiç olacak gibi değil ya artırılması, yeni ekonomi 

politikası olarak lanse edilen politikadan çok ama çok çabuk vazgeçildiği anlamına 

gelir. Hani bu politikanın daha ne anlama geldiğini bile tam kavrayamamışken bu 

kadar çabuk bir U dönüşü olmaz. 

Doğrusu faiz sabit bırakılır ya da olmaz ya, hani artırılırsa en çok şunu merak ederiz: 

“Bu nasıl açıklanacak, nasıl izah edilecek?” 

Sahi böyle bir durumda dövizin baş döndüren bu tırmanışının ekonomide yol açtığı 

tahribat nasıl izah edilir ki? 

Ama böyle bir izah gerekmeyecek; çünkü göründüğü kadarıyla faizin sabit 

bırakılması, hele hele artırılması hiç mi hiç söz konusu olmayacak. 

Ama bugün için! Bu politika gün gelecek faiz artırımına “evrilecek”, faiz artırımı 

kaçınılmaz hale gelecek. 

Sonra dönüp geride kalan aylara bakacak, perişan hale gelen ekonomiyi izleyecek ve 

“Biz bu hatayı niye yaptık, ne uğruna yaptık” diye düşüneceğiz. 
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GİB'den otomobil fiyatı değil, satış adedi alınacak 

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ile yaptığım görüşme ve TÜFE hesaplamasıyla ilgili 

yenilikleri dün köşemde aktarmıştım. Çok önemli olmasa da benden kaynaklanan bir 

hata olduğunu fark ettim, onu düzeltmek isterim. 

Dünkü köşe yazımda otomobil fiyatlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen 

faturalarla izleneceğini belirttim. Oysa Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden “fiyatlar” 

değil, “satış sayıları” izlenecek. Bu düzeltmeyi yapmak istiyorum. 

TÜİK otomobil fiyatlarını klasik yollarla derlemeye devam edecek; ama bayilerin 

otomobil satıp satmadıklarını Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden takip edecek. 

Otomobilde gerçek satış sayılarına ulaşamamak, hatta zaman zaman hiç satış 

yapılmadığının beyan edilmesi, yeni fiyatlara göre olan alışverişin o ayın endeksinde 

kapsanmamasına yol açıyordu. Bu da TÜFE hesaplamasında bir eksiklik anlamına 

geliyordu. 
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Abdulkadir Selvi 

OHAL iddialarına ekonomi çevreleri 

ne dedi? 

16 Aralık 2021 

Profesör İzzet Özgenç’in ağır ekonomik bunalım gerekçesiyle ‘Olağanüstü Hal’ 

ilan edilebileceği yönündeki tweet’i ortalığı karıştırdı. Zaten diken üzerinde olan 

piyasaları olumsuz yönde etkiledi. 

İzzet Özgenç bunun üzerine akşam saatlerinde, “Ağır ekonomik bunalım 

sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya 

kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu 

açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum 

endişelerin ifadesinden ibarettir” diye açıklama yaptı. 

Ekonomide kritik bir süreçten geçiyoruz. O nedenle piyasalar en kötü senaryoyu 

almaya hazır. Ayrıca birileri de en kötü senaryo üzerinden algı operasyonu 

yürütmeye hevesli. Böyle olunca sanki yarın OHAL ilan ediliyormuş gibi bir hava 

oluştu. Zaten kırılgan olan sürece zarar verdi. İzzet Özgenç’in yaptığı açıklama dahi 

yeterli olmadı. 

OHAL Mİ DEDİNİZ? 

OHAL’le ilgili düzenleme Anayasa’nın 119. maddesinde yer alıyor. Orada sadece ağır 

ekonomik bunalım sayılmıyor. Savaş, savaşı gerektirecek bir durum, ayaklanma ve 

kalkışma gibi şartlar da sıralanıyor. 

AK Parti iktidara geldiğinde 90’lı yıllardan beri uygulanan OHAL’i kaldırdı. 15 

Temmuz darbe girişiminden sonra getirilen OHAL ise bir süre uygulandıktan sonra 

uzatılmadı. 

Fiyat artışı ve dövizdeki dalgalanma dışında ekonomideki temel parametreler iyi. 

Ayrıca savaşı gerektirecek bir durum mu var? 

İZZET HOCA ERDOĞAN’A YAKIN MI? 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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İzzet Özgenç bir dönemler Erdoğan’ın fikirlerinden istifade ettiği önemli bir 

hukukçuydu. Ama İzzet Hoca bir süredir muhalif. İktidara yönelik eleştirilerini 

esirgemiyor. Bunu saygıyla karşılıyorum. İzzet Özgenç’in OHAL’le ilgili 

paylaşımları; Erdoğan’a çok yakın bir isim, kendi görüşlerini değil Erdoğan’ın 

düşüncesini yansıtıyor şeklinde değerlendirmelere konu olduğu için hatırlatmak 

istedim. İzzet Hoca artık Erdoğan’a yakın değil, onun görüşlerini paylaşmıyor. 

Ayrıca İzzet Hoca’nın OHAL’le ilgili değerlendirmesinin Erdoğan’ın eğilimini 

yansıttığı yorumlarından en çok Cumhurbaşkanı’nın rahatsız olduğundan eminim. Bu 

iddia hem doğru değil hem de bu dönemde ekonomiye yapılacak olan en büyük 

kötülük, OHAL ilan edilmesini gündeme getirmek olur. Ekonominin en kritik süreçten 

geçtiği bir dönemde, oluşturulmak istenen sisli hava en çok Erdoğan’ı rahatsız eder. 

Ekonomi nedeniyle OHAL ilan eden ülkeye yabancı sermaye gelir mi? 

KURTULMUŞ’TAN OHAL TEPKİSİ 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk’teki yayında Dicle 

Canova’nın OHAL’le ilgili iddiaları sorması üzerine, “Saçma sapan bir iddiadır. 

Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Kimsenin aklından OHAL 

geçmesin” diye yanıt verdi. 

EKONOMİ ÇEVRELERİ NE DİYOR? 

OHAL iddiaları üzerine ekonomi çevrelerine ulaştım. OHAL iddialarına karşı 

tepkiliydiler. “Kesinlikle böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir hazırlık yok. Böyle 

bir çalışma yok. Böyle bir niyet ve arzu yok. Bu tamamen İzzet Özgenç hocanın 

attığı bir tweet üzerinden yönetilmeye çalışılan bir algı operasyonundan 

ibarettir” denildi. 

Bu iddianın ortaya atıldığı andan itibaren ekonomi çevreleriyle temas halindeyim. 

OHAL ilan edileceğine ilişkin en ufak bir izlenim edinmedim. 

KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞININ TEK ADAYI MI? 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en net 

açıklamasını yaptı. Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın sorusu üzerine, “İttifak da 

kabul ederse bundan onur duyarım” dedi. 

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir strateji dahilinde hareket ediyor. 

1 yıl öncesine kadar Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ihtimal veriliyor 

muydu? Geçen yılki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin, “Aday 

mısın?” sataşmaları üzerine, “Benim aday olup olmayacağımı size kim 

söyledi?” yanıtı ile adaylık sürecini başlatmış oldu. Milat 7 Aralık 2020. O günden bu 

yana kendisini cumhurbaşkanlığı denkleminin en ön sırasına yerleştirdi. Ekrem 

İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geri plana itmeyi başardı. 

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU NE YAPACAK? 
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Ama bundan sonraki süreç daha kritik. Çünkü, adaylığa Millet İttifakı liderleri karar 

verecek. Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla Akşener ile Karamollaoğlu’nu bir tercihle baş 

başa bıraktı. Akşener ve Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sorulduğunda 

ne yanıt verecekler? 

Bu sorunun yanıtını aramak üzere İYİ Parti’nin nabzını tuttum. İYİ Parti şimdiden 

kendisini bağlamak istemiyor. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreçte ibre 

kimden yana olur onu görmek istiyor. Çünkü Akşener, “Seçilecek aday 

olmalı” ölçüsünü ortaya koymuştu. 

AKŞENER BELİRLEYİCİ OLACAK 

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını masaya getirirse seçilme ihtimali 

yoksa Akşener’in itirazını dile getireceği söyleniyor. Ama Kılıçdaroğlu ısrarlı olursa 

son aşamada Akşener’in destekleyeceği ifade ediliyor. 

Bir görüş daha var. Eğer Kılıçdaroğlu seçilme şansı olmamasına rağmen ortak 

adaylık konusunda ısrarlı olur, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş alternatiflerini de 

engellerse o zaman ilk tura her parti kendi adayıyla girebilir. Ben bu formülü çok 

güçlü görmüyorum ama Kılıçdaroğlu’nun ısrarı ortak adaylığı da getirebilir, Meral 

Akşener’in adaylığının önünü de açabilir. O nedenle Meral Akşener’in tavrı 

belirleyici olacak. Bir anlamda Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde. Ama siz 

siz olun Temel Karamollaoğlu’nu yabana atmayın. Temel Reis’i dikkatle izlemekte 

fayda var. 
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Esfender KORKMAZ 

En ağırı: Kıtlık 
16 Aralık 2021 Perşembe 

Tarımda Kasım ayı ÜFE fiyat endeksi açıklandı. 

*Tarım ÜFE, aylık 4,57, yıllık 24,35 

*Tahıllar, aylık 7,40, yıllık 43,03 

*Lifli Bitkiler (taze sebze-meyve) aylık 25,32 ve yıllık yüzde 105,21 oldu. 

1. Halkın yüzde doksanının harcama sepetinde ekmek, gıda yüksek yer tutuyor. 

Fiyatlar bu kadar artarken, maaş ve ücretler açıklanan TÜFE'ye göre artarsa, işçi ve 

memur, TL kazananlar, mal olsa da alacak güçleri olmaz. 

2. Kaldı ki, Türkiye buğday ithal ediyor. 2020'de 1,7 milyar dolarlık buğday ithal ettik. 

Arpa ve mısırı da ithal ediyoruz. 

Türkiye tarımda net ithalatçı ülkedir. 

TARIMSAL DIŞ TİCARET (MİLYAR DOLAR) 

 Kaynak: TÜİK 
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Dolar kurunun 14-15 lira seviyesine çıkması, eğer devlet tahıl ithal edip dağıtmazsa 

ithalat zora girecek ve kıtlık riski artacaktır. 

3. Kur arttıkça tarımda ilaç, gübre ve mazot maliyetleri de artıyor. Çiftçi zarar ediyor. 

Ayrıca tarımsal destekler de düşüktür. 2001 yılında IMF programı uyarınca tarımsal 

destekler yarı yarıya düşürüldü. AKP, 2006 yılında kanun çıkardı. Kanunda tarımsal 

destekler GSYH'nın yüzde birinden az olamaz dedi. Ama yüzde yarımın da altında 

kaldı. Halen yüzde 0,44 oranındadır. Çiftçi ekmezse, gıda kıtlığı çıkar. 

TARIMSAL DESTEKLERİN GSYH İÇİNDEKİ PAYI (YÜZDE) 

 

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

4. Marketlerde yağ, un, kahve sayılı veriliyor. Kıtlık psikolojisi içinde herkes ilaç ve 

gıda stoku yapıyor. Mal arzı aynı oranda artmıyor. Marketlerde raflar boşalırsa 

şaşmayalım. 

5. Türk Eczacılar Birliği, Kasım sonunda 650'den fazla ilaçta sıkıntı var diye açıklama 

yaptı. Neden olarak ilaç fiyatlarında Euro kurunun 4,57 olarak sabitlenmesi gösterildi. 

Dahası ilaç üretiminde ithal girdi oranı yüksektir. Çünkü Türkiye'de AR-GE 

yapılmıyor. İlaç şirketleri ham maddeyi ithal etmek zorunda kalıyorlar. Kur arttıkça 

ham maddeyi Avrupa gibi ülkelerden almak pahalı geliyor ve bu defa aynı ham 

maddeyi Hindistan gibi ülkelerden alıyorlar. İlaç kalitesi düşüyor. 

Dahası zarar etmek istemeyen ilaç fabrikaları, bakanlık kapatmasın diye üretimini 

durdurmuyor, ama kısıyor. Bu da ilaç arzını azaltıyor. 
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Sağlık Bakanlığı'nın denetim yapıyoruz demesi ise tamamıyla popülist amaçlıdır. 

Çünkü ecza depolarında ve eczanelerde mevcut ilaçların merkezî sistemde görünen 

kare kodu var. İlaç satılınca zaten sistemde görünüyor. Nerede hangi ilaç var, 

bakanlık zaten biliyor. 

İlaç sıkıntısı tamamıyla bakanlığın yanlışlarından kaynaklanıyor ve tırmanıyor. 

İktidar 'bu politikalar 4-5 ay sonra sonuç verir', diyor. Ama 4-5 ayda ortada ekonomi 

kalmaz. Kıtlıkların yanında dış borç sorunu yaşarız. İçeride döviz borcu olanlar ve 

bankalar zora girer. 

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı 'ya hep beraber çıkarız, ya hep beraber batarız' diyor. 

Kars'ta Osmanlı döneminde aşar için bir söz söylenirmiş. Eken de yok, biçen de yok. 

Harmanda ortak Osmanlı. 

Şimdi Maliye ve Hazine Bakanı, iş adamıyım diyorsun, Bakansın, yönetiyorsun, 

faydası sana zararı niye bana olsun? 
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İbrahim Kahveci 

Bilinçli yanlış! 

İlk soru: Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılabilir mi? 

Bir örnek: Ülkemiz dış borcu 446 milyar dolar. Sadece yurtiçinde kullanılan dövizli 

kredi tutarı 158,3 milyar dolar. 

Eylül ayında 8,30 lira olan dolar/TL bugün 14,70 lira. 

Sadece 4 işlem kullanıyoruz: Dış borçta kur artışından dolayı sadece ve sadece son 

3,5 ayda 2 TRİLYON 855 MİLYAR liralık maliyet artışı oldu. Yine sadece ve sadece 

yurtiçinde kullanılan dövizli kredilerin maliyeti son 3,5 ayda 1 TRİLYON lira arttı. 

Bakın bu hesapta dövize dayalı iç borcun maliyet artışı yok (-yaklaşık 220 milyar lira) 

Bakın bu hesapta Hazine garantili müteahhitlere olan yükümlülük artışı yok (-yaklaşık 

1,02 trilyon lira) 

Bakın bu hesapta ithalattan doğan maliyet artışı da yok (-yaklaşık 1,6 Trilyon lira) 

*** 

Trilyonlarca lira maliyeti ne için yapıyoruz? Faizler düşecek, maliyet düşecek 

ve enflasyon düşecek diye... 

BDDK verilerinden aktarıyorum: İlk 9 ayda kredilerden alınan faiz ve kâr payı tutarı 

293 milyar 572 milyon lira. Menkul değerlerden vs alınan faizlerle bütün bankacılık 

kesimi (katılım bankaları dahil) alınan toplam faiz: 414 milyar 248 milyon 

lira. Ayda eder 46 milyar lira... 

Şimdi hesap yapın: Kredi faizlerinden yapılacak 5-6 puanlık tasarruf en fazla yıllık 

150 milyar lira ediyor. 

İyi ama bu faiz ile aynı zamanda tasarruf sahibi de gelir elde ediyor. Mevduata 

ödenen faiz de bu ülke içinde kalmıyor mu. Zaten tüm bankacılık sektörü ilk 9 ayda 
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414 milyar faiz alırken, buna 267 milyar lira da faiz ödemişler. Bütün bankaların net 

faiz geliri sadece 147 milyar liradır. 

Ama neyse biz diyelim ki sadece kredi kullananları düşünüyor ve onların maliyeti 

düşsün istiyoruz. İşte orada bütün bu faiz teorisi ile yıllık yapabileceğimiz tasarruf en 

fazla150 milyar liradır. 

*** 

Bakın burada tüm kredi kullananları hesaplıyoruz. Yatırım-üretim için kredi 

kullananlar çok daha küçük kalıyor. Hatta YATIRIM KREDİLERİNİN tüm faizini 

sıfırlasak yıllık yükü 80 milyar lirayı geçmiyor. 

Bütün bu kıyameti kopardığımız FAİZ maliyeti 80-100 milyar lira için. Ama bunun 

karşısında kur artışından dolayı karşımıza çıkan maliyet (sadece 3,5 ayda) 4 trilyon 

lirayı geçiyor. İthalatı da eklersek 5 trilyon liranın üzerinde bir maliyet söz konusu. 

Bir ilk okul öğrencisine sorsak: 100 milyar lira kâr için 5 trilyon lira maliyet öder 

misiniz? 

Çok ama çok basit bir soru: 100 milyar lira için kim 5 trilyon lira yakar? 

*** 

Keşke iş bu kadarla kalsa. 

İşin kafa karıştıran diğer tarafı da şu: Merkez Bankası faiz indiriyor ama kredi 

faizleri inmiyor... Sürprizzz 

Daha 3 ay önce yüzde 17’den borçlanan Hazinemiz geçen hafta yüzde 22,7’den 

borçlandı. Merkez Bankası faiz indiriyorken mevduat faizi indi. Gerisi ise hikaye... 

Dün tahvil faizleri yüzde 22,0’yi aştı. Oysa Merkez Bankası faiz indirimi yapmadan 

önce tahvil faizleri yüzde 17,5 seviyelerindeydi. Günaydın... 

Daha da ileri mi gidelim: Artan risklerden dolayı ortada kredi kalmadı. Bir çok şirket 

krediye ulaşım kanallarını kaybetti. Bu da bize ders olsun... 

Faiz düşürerek faizleri artıran bir Merkez Bankamız var... Ne güzel değil mi? 

*** 

Gelelim işin en vahim tarafına. 

Ülkemizde fiyat belirlemede kur etkisi yüzde 80-90 seviyelerindedir. Bugün ülkemizde 

fiyat belirlenemiyor. Çünkü kurlar o kadar hızlı değişiyor ki, verilen kârlı fiyat bile bir 
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anda zararlı fiyat oluveriyor. İşte o yüzden stokçuluk zaruri olarak yapılıyor. Ve en 

büyük stokçular da tüketiciler: Perakende satış hacmi evlerin stokhaneye 

dönüştüğünü gösteriyor. 

Hükümetin asgari ücreti bile belirleyemediği yerde tüccar nasıl fiyat belirlesin? 

Evet; 

-fiyat belirlenemezse ticaret sekteye uğrar 

-ticaret sekteye uğradığında üretim de sekteye uğrar (bir adım sonrası) 

-üretim sekteye uğradığında yatırımlar durur (bir adım sonrası) 

Kural bu kadar basittir. 

Şu anda reel sektör avazı çıktığı kadar bağırıyor: Üretim etkilenmeye başladı diye... 

Sonrası yatırımların durmasıdır. 

İyi ama hani faizleri indirerek üretim-yatırım-istihdam-ihracat artacaktı? 

*** 

Bugün ülkemiz maalesef ekonomik çöküş yaşıyor. Piyasalar adeta alev alev 

yanmaktadır. Bunun bir adım sonrasının üretim ve yatırımları vuracağı da nerede ise 

kesindir. 

İyi ama yukarıda verdiğim rakamlar ortada iken, neden ülke yönetimi bu yangını 

körüklemekte ve zararları büyütmektedir? 

Acaba bilinçli bir yanlış ile milletin refahını tümden mi kesmek istemektedir? Amaç 

nedir? Bilerek ekonomiyi çökertmekle başka bir amaç mı hedeflenmektedir? 

Net söylüyorum: Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz. Yarın bu dediğimin resmi 

ilanını da görebiliriz. 
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16 Aralık 2021, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Yeni dostluklar kuruluyor 
 

Amerika, Çin ve Rusya arasında "dünya savaşı" gibi bir şey beklerken tam tersine 

yaygın ittifaklar oluşmaya başladı. 

 

Dubai'den Türkiye'ye yapılan ziyareti hatırlıyorsunuz. 

 

16 milyar dolar yatırımla gelmişlerdi. 

 

Önceki gün de İsrail'in yeni başbakanı, Dubai'ye gitti. 

 

Ve o Dubai'ye giderken İsrail askerleri yine Filistinlileri öldürüyordu. 

 

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 

 

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayında Dubai'ye yapacağı ziyareti 

herkes merakla bekliyor. 

 

Çünkü söylentilere göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olan 

Suudi Arabistan veliahtı da Erdoğan'ın gittiği sırada Dubai'de olacakmış. 

 

Yani Suudiler, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan veliahtını affetmesini 

bekliyorlar. 

 

Bir diğer sıcak gelişme de Putin'in mimarı olduğu Azeri-Ermeni barışıdır. 

 

İki ülkenin liderleri buluşup çözümler üretmeye başladılar. 

 

Devreye Türkiye'nin de hemen girmesi bekleniyor. 

 

TERÖRE TAVİZ YOK 

 

Bu arada Türkiye, Libya ile daha derin ilişkiler kurmaya başladı. 

 

"Doğu Akdeniz Türk'tür" ilkesi artık bir hayal 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/haberleri/cin
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dubai
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/libya
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true


16.12.2021 

35 

 

 

Ancak Fransa'nın "teneke Napolyon"u Macron bu işlere çok sinirleniyor. 

 

Onun gibi Yunanistan da Türkiye'nin attığı her adıma nefret kusuyor. 

 

Bir başka büyük gelişme de biliyorsunuz Türkçe konuşan devletler arasında 

yaşanıyor. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce Türkmenistan'daydı. Orada yeni 

anlaşmalar imzaladı. 

 

Şu anda Türkiye'nin başını en fazla ağrıtan olay, Suriye kaynaklı PKK/PYD terörüdür. 

Ancak Milli Savunma Bakanı'nın da açıkladığı gibi bu konuda Türkiye'nin vereceği en 

ufak bir taviz yoktur. 

 

Olsa olsa Amerika'yla ilişkiler biraz daha bozulur. 

 

Kısacası, izlenecek çok olay var. Ve bu, yepyeni bir dünya. 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/fransa
https://www.sabah.com.tr/haberleri/yunanistan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkmenistan

