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 Dünyada korona virüsün bir pandemi haline dönüşmesiyle birlikte, 

virüsten korunabilmek için maske, kolonya ve dezenfektan gibi bula-

şıcılığı nispeten engelleyen ürünler insanların ilgisini görmeye başladı. 

İlk etapta bu ürünleri kullanmak fayda sağlar mı sağlamaz mı diye bir 

tartışma içerisine girsek de kısa bir süre sonra maskenin taneyle sa-

tıldığı ve kolonyanın karaborsaya düştüğü bir tabloyla karşı karşıya 

kaldık. Öncesinde hayatın olağan akışındaki talebe göre üretilen bu 

ürünler, pandemiyle birlikte artan yoğun talebi haliyle karşılayamadılar. 

Kamu otoriteleri de oluşan bu ihtiyacı gerek bizzat üretim sürecine 

dahil olarak gerekse maskelerin ticari satışını engelleyerek piyasayı 

düzenleme görevini üstlendi. 

      İnsanlar korona virüsten korunmak için maske ve dezenfektan 

kullanmak gibi birtakım önlemler alırken, devletler de vatandaşlarını 

hem sağlık hem de ekonomik açıdan COVID-19’un etkisini azaltmak 

amacıyla bazı tedbirleri uygulamaya koydu. Sosyal mesafenin sağlan-

ması ve bulaş oranının azalması gibi hedefler doğrultusunda alınan 

kararlar ile birçok işyerinin, fabrikanın ve üretim tesisinin kapanmasına 

hep birlikte tanıklık ettik. Bu gelişmeler sonucunda, neredeyse tüm 

dünyada işsizlik ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Devlet-

ler, oluşan işsizliğe ve gelir düşüklüğüne karşı çeşitli ekonomik müda-

halelerde bulundu. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi 

mali ve hukuki politikaların yanı sıra; nakdi destek, düşük faizli krediler 

ve yapılandırmalar gibi parasal uygulamalarla da karşılaştık. Yani bu 

süreçte birçok devlet ve merkez bankası, korona virüsün yarattığı eko-

nomik krizi, parasal genişleme yoluyla aşmaya çalıştı. Bir başka de-

yişle; parasal genişleme, pandeminin doğurduğu olumsuz sonuçlara 

karşı ekonominin maskesi oldu. 

      Bizler de VergiAlgı Gönüllü Genç Ekonomi Gazetecileri olarak 

bu çalışmada, korona virüsün hayatımızda hissedilmeye başlandığı ilk 

günden yakın zamana dek yaşanan ekonomik gelişmeleri ve alınan 

önlemlerin doğurduğu sonuçları çeşitli başlıklar altında bir haber diz-

gisi haline getirdik. Bir yılı aşkın sürede yaşanan tüm bu ekonomik 

gelişmelerin ve sonuçlarının, ülkemizin yetiştirdiği değerli uzmanların 

kıymetli yorumlarıyla birlikte adeta bir zaman çizelgesine dönüştür-

düğümüz bu dizgideki haberlerin bir bütün olarak incelenerek, daha 
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ÖNE ÇIKANLAR 

AYHAN YAVRUCU 
S38 “Bankaların faizi silmesi de-
mek benim vergimden seni finanse 
etmesi demek.”

AYBEN KOY 
S40 Yatırımcılar portföylerini ilgili 
finansal varlığa, ilgili pay senedine özgü 
fiyat hareketlerinden korumak için port-
föylerinde birbiriyle düşük ya da negatif 
korelasyon içindeki varlıkları tutmalılar.

VEDAT GÜVEN 
S42 Benim görüşüm; çok net bir 
şekilde altın, enflasyona karşı koruma 
sıfatını artık Bitcoin’e devretmiş durum-
da. Biz Bitcoin’i bir değer saklama aracı 
olarak görüyoruz. Aynı altın gibi. 

AHMET METİN AYSOY
S28 “Kod 29 ile işten çıkarma 
pandemi sürecinde işten çıkarma 
yasağı kapsamı dışında tutulmuş-
tur.”

MAHFİ EĞİLMEZ 
S10 “Covid-19 salgını dayanış-
malar için bir test idi ama ne yazık 
ki insanlık bugüne kadar bu testi 
geçemedi!” 

FATMA ACAR ÜNLÜ
S12  “Pandemi sürecinde yaşadı-
ğımız korku ve belirsizlik sonucu 
güven kaygısıyla olağan tüketim 
alışkanlığımız, normali aşan ve stok 
düzeyine varan boyutlara geldi.”

EMRAH LAFÇI 
S14  “2020 tüm dünya açısından 
olduğu gibi Türkiye için de eşine az 
rastlanır bir yıl oldu. Özellikle eko-
nomik anlamda bu benzersiz yılda 
en dikkat çekici hareketler de dış 
ticaret alanında gerçekleşti.”

MURAT BATI 
S22 “Pandemi fırsat çevrildi. Beklenen 
elektrik, su, doğalgaz gibi ürünlerden 
tüm vergi ve katkı paylarının bu süre 
zarfında sıfırlanmasıydı.”

ERSAN ÖZ 
S24 “İlave gümrük vergileri ile 
amaç yerli sanayi korumak ve eko-
nomide olumsuz etkileri azaltmak-
tır.”

MERT YILMAZ 
S36 “Maalesef bu yeni gelen yatı-
rımcının şöyle bir düşüncesi oluş-
tu. Eskiden sorulan “Para kazanır 
mıyız?” sorusu şimdi “Kaç tavan 
yapar abi?””
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18.03.2020 - Türkiye’de salgın kapsamında alınan 
önlemleri içeren 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketi açıklandı.

15.01.2020 - ABD ile Çin arasında 
uzun süredir devam eden müzakereler 
sonrasında birinci faz ticaret anlaşma-
sı imzalandı.

31.01.2020 -  Birleşik Krallık, 47 yılın 
ardından AB üyeliğinden ayrıldı.

3.03.2020 - ABD Merkez Bankası 
(Fed), korona virüsün neden olduğu 
ekonomik riskler nedeniyle olağanüs-
tü bir toplantıda politika faizini 50 baz 
puan indirdi. Alınan kararla, politika 
faizi yüzde 1-1,25 aralığına çekildi. 
Fed, 2008’deki küresel mali krizden 
bu yana olağanüstü bir toplantı yap-
mamış ve politika faizini 50 baz puan 
indirmemişti.

4.03.2020 -  Ticaret Bakanlığı ciddi 
talep artışı yaşanan solunum cihazı, 
koruyucu maske, tulum, gözlük ve ste-

ril eldiven gibi ürünlerin ihracı ön izne 
bağladı.

11.03.2020 - İngiltere Merkez 
Bankası (BoE), yapmış olduğu olağa-
nüstü toplantı ile politika faiz oranını 50 
baz puan indirerek yüzde 0,25’e dü-
şürdü. İngiltere Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamada, yeni tip korona vi-
rüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 
faiz oranlarının indirildiği bildirildi. Söz 
konusu faiz indirimi, BoE’nin Ağustos 
2016’dan beri ilk faiz indirimi oldu.

16.03.2020 - AB Komisyonu’ndan 
yapılan açıklamada, üye ülkelerde ki-
şisel koruyucu ekipman arzının korun-
masına yönelik yeni tedbirler alındığı 
kaydedildi. Buna göre, AB ülkelerinde-
ki hastaneler, sağlık çalışanları ve has-
taların hayati gereksinimi olan maske 
ve koruyucu gözlük gibi çeşitli ekip-

manların üçüncü ülkelere ihracatı üye 
ülkelerin ön izniyle yapılabilecek.

18.03.2020 - Türkiye’de salgın kap-
samında alınan önlemleri içeren 100 
milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketi açıklandı. 

02.04.2020 - Dünya Bankası, Covid 
- 19 salgınıyla mücadelede gelişmekte 
olan ülkeleri güçlendirmek amacıyla 
gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolar-
lık kaynağın sağlanacağı yeni bir des-
tek programını başlattıklarını duyurdu.

10.04.2020 - Avrupa Birliği (AB) ülke-
leri, Covid-19 salgınının etkilerine karşı 
yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik 
pakette uzlaşı sağladı. Euro Grubu 
Başkanı Mario Centeno; çalışanları, 
şirketleri ve ülkeleri Covid-19’un etki-
lerinden koruyacak kapsayıcı bir kur-
tarma paketi üzerinde anlaştıklarını 
açıkladı. 

14.04.2020 - Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Ra-
poru’ nun Nisan 2020 sayısını “Büyük 
Tecrit” başlığı ile yayımladı. Raporda, 
küresel ekonomik büyüme tahmininin 
bu yıl için yüzde 3,3’ten yüzde eksi 3’e, 
2021 için yüzde 3,4’ten yüzde 5,8’e 
revize edildiği belirtildi. Türkiye ekono-
misinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı, 
2021’de yüzde 5 büyüyeceği öngörül-
dü.

14.04.2020 - Uluslararası Para Fonu 
(IMF) korona krizi nedeniyle 25 geliş-
mekte olan ülkeye borçlanma kolaylığı 
sağlayacaklarını açıkladı.

17.04.2020 - Çin ekonomisi 28 yıl 
sonra ilk kez küçüldü. Ülkede gayri 
safi yurtiçi hasıla (GSYH), ilk çeyrekte 
yıllık yüzde 6,8 daraldı.

27.04.2020 - Dünya Bankası, Co-
vid-19 salgını nedeniyle Türkiye’ye 100 
milyon dolarlık bir krediyi onayladığını 
açıkladı. Dünya Bankası’nın resmi si-
tesinde yer alan bilgilere göre kredi, 
Türkiye’nin salgına karşı aldığı önlem-
leri desteklemek için hazırlandı. 

29.04.2020 - Türkiye İstatistik Kuru-
mu, Nisan ayına ilişkin ekonomik gü-
ven endeksi verilerini açıkladı. Buna 
göre, endeks bu ay, geçen aya göre 
yüzde 44,1 azalarak 51,3’e geriledi. 
Endeksteki düşüş; tüketici, reel kesim, 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat 
sektörü güven endekslerindeki düşüş-
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lerden kaynaklandı.

08.05.2020  - ABD’de işsizlik oranla-
rı yüzde 14,7’ye yükseldi. Bu gelişme 
ile işsizlik oranı, 1930’lardaki Büyük 
Bunalım’ dan bu yana en kötü seviye-
ye ulaşmış oldu. Ülkede bundan daha 
iki ay önce, işsizlik rakamları son 50 yı-
lın en düşük seviyesine inmişti. Korona 
virüsün yıkıcı ekonomik etkisiyle büyü-
me rakamları da son 10 yılın en düşük 
seviyesine geriledi. Tarihin en kötü pe-
rakende satış rakamları raporlandı.

18.05.2020 - Japonya ekonomisi, 
Covid-19 nedeniyle ilk çeyrekte reses-
yona girdi. Açıklanan gayri safi yurt içi 
hasıla (GSYİH) verileri; özel tüketim, 
sermaye harcamaları ve ihracatın düş-
mesiyle, ekonominin ilk çeyrekte yıllık 
yüzde 3,4 oranında daraldığını ortaya 
koydu. İhracat yüzde 21,8 ve özel ko-
nut yatırımları yaklaşık yüzde 17 azalır-
ken, hane halkı tüketimi de yüzde 3,1 
oranında düştü. Bu arada uzmanlara 
göre, dünyanın üçüncü en büyük eko-
nomisine sahip Japonya, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana en ağır finansal 
durgunluk sürecini yaşıyor.

14.07.2020 – TÜİK tarafından Hazi-
ran ayı konut satış istatistikleri açık-
landı. Covid-19 salgınının etkilerini 
azaltmak için hayata geçirilen önlem 
ve teşvikler ile kamu bankalarının dü-
şük oranlı kredileri başta olmak üzere 
sektörel kampanyalar ve normalleşme 
adımlarının etkisiyle, Haziran ayında 
bir önceki aya göre yüzde 449 yük-
selişle 101 bin 504 kredili konut satışı 
gerçekleşti. Konut satış rekoru kırıldı.

21.07.2020 - AB, 750 Milyar Euro’ 
luk Yardım Paketini onayladı.

14.08.2020 - TÜİK, sanayi üretim en-
deksinin haziranda aylık bazda yüzde 
17,6 arttığını açıkladı. Normalleşme 
sürecinin etkisiyle birlikte Türkiye bu 
artış oranıyla Avrupa’da ilk sırada yer 
aldı.

31.08.2020 - TÜİK, 2. çeyrek büyü-
me verilerini açıkladı. Buna göre koro-
na virüs önlemlerinin en yoğun olduğu 
2. çeyrekte, Türk ekonomisi geçen yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 daraldı. 
Türkiye, G20 ülkeleri arasında Japon-
ya ile beraber en iyi performans gös-
teren 8. ülke oldu. Bu dönemde bir tek 
Çin’in ekonomisi daralmadı.

29.09.2020 - Bakan Berat Albayrak, 
Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açık-
ladı. YEP içeriğinde; enflasyon bek-
lentisi, cari denge, bütçe açığı, işsizlik 
beklentisi gibi konular yer alırken, Ba-
kan Albayrak YEP temasını “Yeni den-
gelenme, yeni normal, yeni ekonomi” 
olarak açıkladı.

07.11.2020 - Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Mu-
rat Uysal görevinden alınarak yerine 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal atandı.

08.11.2020 - Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak, görevinden istifa 
etti. Pazar akşamı İnstagram hesabın-
dan yaptığı duyuruda, sağlık sebeple-
ri nedeniyle görevinden istifa ettiğini 
açıkladı.

09.11.2020 - Euro 10.05 lira ile tarihi 
zirvesini gördü.

10.11.2020 - Görevden affını isteyen 
ve talebi kabul edilen Berat Albay-
rak’ın boşalan Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı görevine, Lütfi Elvan getirildi.

24.11.2020 - Uluslararası dere-
celendirme kuruluşu Fitch Ratings, 
COVID-19 salgınının ekonomiye et-
kisini hafifletmek için açıklanan mali 
desteklerin ABD ekonomisini yüzde 
9 büyüttüğünü açıkladı. Fitch Ratings 
dün yayınladığı raporda; ABD, Japon-
ya, Güney Kore ve Avustralya gibi ül-
kelerin COVID-19 salgınının yarattığı 
ekonomik kriz karşısında uygulamaya 
koydukları mali politika tedbirlerinin, 
GSYH’larını ciddi şekilde büyüttüğünü 
savundu. Uygulanan mali politika ted-
birlerinin ABD’de GSYH’ ya katkısının 

08.05.2020  - ABD’de işsizlik oranları yüzde 14,7’ye 
yükseldi. Bu gelişme ile işsizlik oranı, 1930’lardaki Büyük 
Bunalım’ dan bu yana en kötü seviyeye ulaşmış oldu. 
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31.08.2020 -   Türk ekonomisi 2. Çeyrekte geçen yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 9,9 daraldı. Türkiye, G20 ülkeleri 
arasında Japonya ile beraber en iyi performans gösteren 8. 
ülke oldu. Bu dönemde bir tek Çin’in ekonomisi daralmadı.

yüzde 9 olduğunu savunan Fitch, Ja-
ponya’daki mali teşviklerin GSYH’ ya 
katkısının yüzde 3,5, Güney Kore’de 
yüzde 1,5 ve Avustralya’da ise yüzde 
6 olduğunu vurguladı.

30.11.2020 - 3. Çeyrek büyüme veri-
leri açıklandı. Üçüncü çeyrekte ekono-
mi, yüzde 6,7 büyüdü.

03.12.2020 - Kasım ayı TÜFE ista-
tistikleri açıklandı. Tüketici fiyat en-
deksi, kasım ayında yıllık bazda yüzde 
14,03’e çıkarak yılın en yüksek seviye-
sine ulaştı.

08.12.2020 - Japonya, korona virüs 
salgını nedeniyle darbe alan ekono-
misini canlandırmak için 700 milyar 
dolarlık teşvik paketi hazırladı. Pake-
tin yaklaşık 400 milyar doları karbon 
emisyonunu azaltma ve dijital tekno-

lojileri geliştirme gibi alanlara doğru-
dan devlet destekleri ve yatırımlar için 
ayrıldı.
Japonya’da da hükümet, milli gelirinin 
iki katına ulaşan kamu borç stokuna 
rağmen mali disiplini bir kenara koya-
rak kesenin ağzını açtı.

10.12.2020 - TÜİK, Eylül 2020 İşgü-
cü İstatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı 
eylül ayı itibariyle yüzde 12,7 oldu. Öte 
yandan eylül ayında yüzde 24,3 olarak 
açıklanan genç işsizlik oranı ve yüzde 
32,2 olan kayıt dışı çalışanların oranı 
ise endişe verici istatistikler olarak ka-
yıtlara geçti.

10.12.2020 - Avrupa Merkez Ban-
kası (ECB), Pandemi Acil Varlık Alım 
Programı‘nın (PEPP) toplam büyük-
lüğünü 500 milyar Avro artırarak 1,85 
trilyon Avro’ya yükseltti.

11.12.2020 - Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB) tarafından, Ekim 
2020 dönemine ilişkin ödemeler denge-
si verileri açıklandı. Son açıklanan ekim 
verisi ile on iki aylık cari işlemler açığı 33 
milyar 795 milyon dolar oldu.

17.12.2020 - Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü, yeni tip korona virüs sal-
gınından dolayı dünyada turizm sektö-
rünün en kötü yılını geçirdiğini açıkladı. 
BMDTÖ verilerine göre, 2020’nin ilk 10 
ayında uluslararası seyahat edenlerin 
sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 72 düştü. Aynı zamanda BMD-
TÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 
935 milyar dolar olduğunu duyurdu.

22.12.2020 -     Mastercard tarafın-
dan, ödemeler ekosisteminin salgın ile 
dönüşümünü ve hayatı kolaylaştıran 
teknolojileri ele alan online basın top-
lantısı düzenlendi. Bu toplantıda geçen 
yıl harcamaların sadece yüzde 17’sinin 
online yöntemlerle yapıldığı, bu oranın 
2020’de yüzde 29’a yükseldiği belirtildi.

22.12.2020 - ABD Senatosu, yeni tip 
korona virüs salgınının ekonomik etkile-
rine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık 
destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık büt-
çe tasarısını onayladı.

24.12.2020 - Merkez Bankası (TCMB), 
yüzde 15 olan politika faizini 200 baz 
puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yük-
seltti. 

29.12.2020 - Türkiye ile Birleşik Kral-
lık arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalandı. Bakan Pekcan, Birleşik Kral-
lık’ ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla iki 
ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden 
belirlenmesi ihtiyacı doğduğuna dikkati 
çekerek, bugün imzalanan anlaşma ile 
ülkeler arasında ikili bazda bir tercihli 
ticaret rejiminin tesis edileceğini belirtti. 

08.01.2021 -İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İk-
limi Endeksi, aralık ayında 50,5 ile yeni-
den eşik değerin üzerine çıktı.

13.01.2021 -Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
2021 Ocak döneminden itibaren geçerli 
olmak üzere asgari ücret artış oranının 
(yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla 
nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş 
teşvikine ve artı istihdam teşvikine yan-
sıtılacağını belirtti.
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26.01.2021 -IMF, küresel ekonomik 
büyüme tahminini yükseltti. Küresel 
ekonominin bu yıl yüzde 5,5 ve 2022’de 
yüzde 4,2 büyüyeceği öngörüsünde bu-
lundu.

28.01.2021 -TCMB, yılın ilk enflasyon 
raporunu açıkladı. Raporda; yılı yüzde 
14,6 oranıyla kapatan enflasyona, döviz 
kurlarındaki artışın katkısının 6,2 puan 
olduğu belirtildi. 

04.02.2021 -Aralıksız sekiz aydır yük-
selen küresel gıda fiyatları, altı yılın zir-
vesine ulaştı. Birleşmiş Milletler Tarım ve 
Gıda Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat 
Endeksini açıkladı. Küresel gıda fiyatları 
endeksi ocak ayında yüzde 4,3 yüksele-
rek Temmuz 2014’ten bu yana en yük-
sek seviyeyi gördü.

26.02.2021 -G20 Ekonomi ve Maliye 
Bakanları ile Merkez Bankası Başkan-
ları, yeni tip korona virüsün sebep oldu-
ğu sağlık krizi ve ekonomik krize karşı 
küresel işbirliği çağrısı yaptı. COVID-19 
destek önlemlerinin devam etmesi ko-
nusunda ortak karar alındı.

01.03.2020 – Türkiye’de kademeli nor-
malleşme süreci başlatıldı. Buna göre; 
restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pas-
tane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 
çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye ge-
nelinde faaliyetlerini sürdürecekler.

06.03.2021 -ABD Başkanı Joe Bi-
den’ın 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 yar-
dım paketi önerisi senatoda onaylandı.
08.03.2021 -Resmi Gazete ‘de yayımla-
nan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin 
çalışanını işten çıkarma yasağı ve nakdi 
ücret desteği 17 Mart’tan itibaren 2 ay 
daha uzatıldı. 

12.03.2021 - Ekonomi Reform Paketi 
açıklandı. Açıklanan pakette; vergi siste-
minden bankacılığa, sigortadan sosyal 
yardımlara, istihdam ve kamu bürokra-
sisine kadar birçok başlıkta değişiklikler 
ve yenilikler yer aldı.

04.02.2021 -Aralıksız sekiz aydır yükselen küresel gıda 
fiyatları, altı yılın zirvesine ulaştı. Küresel gıda fiyatları 
endeksi ocak ayında yüzde 4,3 yükselerek Temmuz 
2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
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DR. MAHFİ

E Ğ İ L M E Z

MAHFİ EĞİLMEZ:

T ürkiye, Covid-19 salgını sürecini orta de-
recede başarıyla yöneten ülkeler arasın-

da yer alıyor. Konuyu iki farklı alanda ele alma-
mız gerekir. İlk olarak, sağlık alanında ve aşı 
temini ve uygulamasındaki durum açısından 
Türkiye’nin yaptıklarını ve yapmaya çalıştık-
larını orta derecede başarılı olarak nitelemek 
mümkün. İkinci olarak ekonomide yapılanları 
ele alırsak, bu alandaki çalışmaları ortadan dü-
şük başarı olarak değerlendirmek gerektiğini 
düşünüyorum. Böyle bir dönemde enflasyonla 
mücadele politikasının ekonominin canlı tutu-
labilmesi çabasına kurban edilmesini anlayışla 
karşılamak gerekir. Buna karşılık gerek para 

basılması, Merkez Bankası rezervlerinin kulla-
nılması, bütçe açığının artmasının göze alınıp 
devlet destekleri yapılması, banka kredilerinin 
artırılması sonucunda yaratılan kaynakların 
doğru şekilde kullanıldığı kanısında değilim. 
Söz konusu imkânlar ve destekler doğru kişi-
lere gitmedi. Bunu dövize, otomobile ve konu-
ta olan talep artışından görebiliyoruz. Demek 
ki paralar asıl ihtiyacı olanlara yönelmemiş. 
Oysa bu desteklerin işyerini kapattığı için gelir 
elde edemeyenlere ya da çalıştığı yer kapan-
dığı için ücrete alamayanlara verilmeliydi. Eğer 
bu yapılsaydı, ekonomiye sokulan parasal im-
kânlar piyasaya bir yararı olmayan döviz alımı-
nı artıracak yerde talebi ve dolayısıyla üretimi 
canlandırarak ekonominin de canlanmasına 
yol açabilirdi. Geç kalınmış olmakla birlikte 
bu alanda adım atmaya başlanarak piyasada 
canlanma yaratılması hala mümkün görünüyor.   

G. GAZETECİ AYSU ŞİRİN :

T ürkiye ekonomisi pandemi süre-
cinde doğru yönetilebiliyor mu? Hatalı 

görüp değişmesini istediğiniz veyahut 
atılmasını önerebileceğiniz adımlar nelerdir?  

İKTİSATÇI, YAZAR
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G. GAZETECİ AYSU ŞİRİN :

BB ritish Medical Journal dergisinde sonuç-
ları yayınlanan bir araştırmaya göre, 2022 

yılına kadar dünya nüfusunun en az beşte biri-
nin korona virüs aşısına erişiminin olmayacağı 
duyuruldu. Gelir seviyesi düşük ülkelerin aşıla-
ma çalışmalarından yeterince yararlanamaya-
cak oluşu, gelir dağılımında bozulan adaleti tek-
rar gözler önüne serdi. Pandemi süreci boyunca 
ve sonrasında bu adaletsizlikte daha kötü se-
naryolar yaşanabilir mi? Türkiye için gelir da-
ğılımında eşitsizlik makası daha da açılır mı?

MAHFİ EĞİLMEZ:

C ovid-19 Salgının yarattığı en ciddi sorun-
lardan birisi kuşkusuz gelir dağılımı eşitsiz-

liğinin daha da artması oldu. Pek çok insan işini 
kaybetti. Küresel krizle birlikte yükselen işsizlik, 
salgının da eklenmesiyle daha da arttı. Gelir da-
ğılımı eşitsizliğini artıran bu gelişme, daha da kö-
tüsü işsizliği de yükseltti. Devletler para basarak 
piyasadaki çöküşü önlemeye çalışsalar da bu mü-

dahale ilerisi için pek çok sıkıntılı meselenin 
tohumunu atıyor. Önümüzdeki dönemde Co-
vid-19 aşısını elde etme ve toplumlarına uygu-
lama açısından fakir ülkelerin çekeceği sıkın-
tıları dünyada zaten yaygın olan gelir dağılımı 
eşitsizliğinin iyice fark edilmesine yol açıyor. 
Bu tür ortamlarda aslında Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün devreye girmesi gerekli. Dünya 
Sağlık Örgütü, aşıya ulaşım imkânı olmayan-
lar için doğrudan devreye girerek aşıyı temin 
edip bu ülkelere ücretsiz olarak göndermeli. 
Bugün geldiğimiz aşamada zengin devletler-
den alınacak desteklerle fonlar oluşturulması 
ve bunların o alanda görevli kuruluşlar aracı-
lığıyla fakir devletlere ulaştırılması gerekli gö-
rünüyor. Covid-19 salgını bu tür dayanışmalar 
için bir test idi ama ne yazık ki insanlık bu-
güne kadar bu testi geçemedi. Sonuç olarak 
gelir dağılımındaki adaletsizlik aşı temininde 
ve uygulamasında, bir başka ifadeyle sağ-
lık dağılımında da adaletsizlikle sonuçlandı. 
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FATMA
ACAR ÜNLÜ

FATMA ACAR ÜNLÜ: 

P andemi hem tüketici davranışlarında hem de har-

cama tercihlerinde birçok değişikliğe neden oldu. 

Pek çok tüketicinin öncelik ve ihtiyaçları değişirken, top-

lam tüketim alışkanlıkları ve harcamalar da bu doğrultuda 

şekillendi.

Covid-19 Salgın sürecinde sağlık ve aşı sorunlarının 

ardından en fazla tartışılan konu kuşkusuz ekono-

mik sorunlar. Salgının başlangıcından bu yana değişen 

tüketim alışkanlıklarımız, tüketim harcamalarımız, bu sü-

reçte özellikle gelir-tüketim dengesi pek çok çalışmaya 

ve tartışmaya konu oldu.  Bu süreçte toplam tüketim har-

camalarının azalmadığını ancak tüketimin temel kalem-

lerinin yönünün ve miktarının değiştirdiğini söyleyebiliriz.

Pandemi sürecinde yaşadığımız, korku ve belir-

sizlik sonucu güven kaygısıyla olağan tüketim 

alışkanlığımız, normali aşan ve stok düzeyine varan 

boyutlara geldi. Yine geçen bu süreçte uzaktan eği-

tim, uzaktan çalışma gibi nedenlerle tüketim kalem-

lerinde de değişiklik gözlendiğini ifade edebiliriz. 

Pandeminin başlangıcında, gıda ve hijyen ile buna 

bağlı olarak artan market alışverişi gibi zorunlu tü-

ketim kalemlerine yönelen harcamalarımız, sürecin 

devamında bir önceki yılın aynı dönemine göre or-

talama yüzde 77 ile en fazla elektrik-elektronik ve 

bilgisayarda, yüzde 45 ile de market alışverişinde, 

yüzde 26 ile yapı malzemelerinde gerçekleşmiştir. 

En fazla azalış tespit edilen, tüketim harcaması 

kalemleri ise yüzde 63’le havayolları taşımacılığı, 

yüzde 58 ile seyahat acenteleri ve yüzde 54 ile de 

konaklama ve hizmetler sektöründe görülmesi ile 

tüketim alışkanlıklarının bu yönde değiştiğini gös-

termektedir. (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 

Vakfı’nın (TEPAV) araştırma raporu) 

G. GAZETECİ AYSU ŞİRİN :

K orona virüsün ekonomi üzerindeki olum-
suz etkilerinin yanında, pandemi süreci 

sonrasında bireylerin tüketim harcamalarında ne 
gibi değişiklerin yaşanacağını düşünüyorsunuz?  

İKTİSATÇI, YAZAR
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Sonuç olarak; covid-19 pandemisinin 
dünya genelinde hızlı yayılımı, küre-

sel düzeyde bir mücadele başlamasına ne-
den olduğundan yapılan pek çok tüketim 
araştırmasında trendlerin benzer eğilimler 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Korku ve 
endişenin yarattığı ruh hali ve insanın haya-
tını idame ettirme paniği neden ile de mar-
ket-gıda-hijyen sektöründe dünya genelin-
de bir artış görülmesine neden olmuştur. 

Virüsün yayılım hızı, artan ölüm oranları, 
karantina süreleri etkisi, insanları, ihti-

yacı olandan fazlasını alarak depolayan ve 
böyle kendini güvende hisseden bir tüketici 
profiline dönüştürdü. Yapılan pek çok araş-
tırmada sokağa çıkma yasakları ve zorunlu 
karantina süreçleri ile evde kalan bireylerin 
daha çok mutfakta zaman geçirdiği, kişisel 
bakımlarına ve hobilerine daha fazla zaman 
ayırdıkları, ayrıca internette geçirdikleri sü-
renin de arttığı tespit edilmiştir. Tüm bu ve-
riler evde kalan bireyin online alışveriş ile 
e-ticaret sektöründe yaşanan artışın temel 
nedenlerinden biri olduğunu göstermektedir. 

Pandemi sürecinde ‘Evde kal’ uyarılarıyla birlikte haliyle 

online ve banka/kredi kartlı işlemlerde doğal olarak ar-

tış kaydedilmişti.  Bankalar arası Kart Merkezi’nin (BKM) 

verilerine göre; pandemi sürecinde 2020 yılı ilk 9 ayın-

da toplam kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 15 artarak 819,6 milyar TL oldu. 

Koronavirüsün hayatımıza olan bir etkisi de bu nedenden 

dolayı temassız işlemlerin yaygınlaşması oldu. Kartlarda 

temassız ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken 2020 

Eylül sonu itibarıyla temassız kredi kartlarının toplam kre-

di kartları içindeki payı yüzde 58’e ulaştı,

Aynı dönemdeki kredi kartları ile yapılan işlem tutarı ise 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,47’lik artış kay-

detti. 

Tüketici davranışlarındaki değişimlerin gözle görülür bir 

şekilde gerçekleştiği pandemi dönemi ve pandemi ön-

cesi dönem kıyaslandığında evde kalınan süreç boyunca 

seyahat/konaklama harcamaları yüzde 82, yeme/içme 

harcamaları yüzde 76, giyim harcamaları yüzde 66, akar-

yakıt harc amaları yüzde 36 azaldı. 

Salgından en olumsuz etkilenen sektörler, seyahat, ye-

me-içme ve giyim olurken, normalleşme süreci ile birlikte 

harcamalar salgın öncesi dönem seviyesine döndü. En 

hızlı toparlanan sektör yeme-içme oldu.

Yine salgın dönemine kıyasla normalleşme sürecinde tü-

keticilerin mobilya/dekorasyon harcamalarının yüzde 76, 

akaryakıt harcamalarının yüzde 58, elektronik harcamala-

rının yüzde 39, market/gıda harcamalarının ise yüzde 12 

arttığı gözlemlendi.

Yeni ödeme teknolojilerinin sağladığı, güvenlik, hız ve ko-

laylık nedeniyle Normalleşme sürecinde pandemi öncesi 

döneme kıyasla günlük mobil ödeme işlem adetleri yak-

laşık 2,5 katına çıktı. POS’ta QR Kod ile gerçekleşen gün-

lük işlem adetleri pandemi öncesi döneme göre yaklaşık 

2 katına yükseldi.
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EMRAH
L A F Ç I

EMRAH LAFÇI

2 020 tüm dünya açısından olduğu gibi Türkiye 
için de eşine az rastlanır bir yıl oldu. Özellik-

le ekonomik anlamda bu benzersiz yılda en dikkat 
çekici hareketler de dış ticaret alanında gerçekleşti. 
Dış ticaret rakamlarını analiz ederken hem salgının 
reel ekonomi üzerindeki etkilerini dikkate almamız 
gerekiyor hem de Türkiye özelinde yine salgın po-
litikaları sonucu oluşan kıymetli maden ticaretin-
deki büyük değişimi hesaba katmamız gerekiyor.

Bir kere her şeyden evvel birkaç temel 
saptama yapmamız lazım. Türkiye, kronik 

olarak dış ticaret açığı veren bir ülke. Bu açık 
2019’da 29,5 milyar dolarken, 2020 yılında 49,8 
milyar dolar seviyesine yükseldi. Aslında güç-
lü ekonomik büyüme gerçekleştirmediğimiz 
yıllarda bu kadar büyük dış ticaret açığı artışı 
alıştığımız bir şey değil. Geleneksel olarak yük-
sek büyüdüğümüz yıllarda (yüzde 5 üzeri) yük-
sek dış ticaret açığı veriyoruz, 2020 gibi daha 
düşük büyüme gördüğümüz yıllarda dış ticaret 
açığımız azalıyordu. Ama bu kez öyle olmadı.

2019’da ithalat 210,3 milyar dolar, 2020’de 
ise 219,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

İhracat da 180,8 milyar dolardan 169,7 milyar 
dolara düştü. 2020 altın ithalatı ise 25,2 milyar 
dolarken bu rakam 2019’da 11,3 milyar dolar-
mış. Yani altın ithalatında 14 milyar dolara yakın 
bir artış görüyoruz. Bu artış olmasa ithalatımız-
da 9 milyar dolar artış değil, 5 milyar dolar azalış 
olacaktı. Dolayısıyla dış ticaret açığımız geçen 
senekine yakın seviyelerde gerçekleşecekti.

G. GAZETECİ MERVE HALHALLI:  

2 020 yılı Türkiye’nin dış ticaret verilerini ince-
lediğimizde; bir önceki yıla göre ihracatımızın 

yüzde 6,3 azaldığını, ithalatımızın yüzde 4,3 arttığını 
ve dış ticaret açığımızın da yüzde 69,1 artmış oldu-
ğunu görüyoruz. Küresel olarak Covid-19 salgınının 
2020 yılında yoğun bir şekilde yaşandığını dikkate 
aldığımızda bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Aynı zamanda Türkiye’yi dış ticaret adımlarında di-
ğer ülkeler arasında nasıl konumlandırıyorsunuz?

EKONOMİST
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G. GAZETECİ MERVE HALHALLI:  

K üresel olarak Covid-19 salgınının başla-
masıyla birlikte gerek ülkelerin açıklamış 

oldukları destek paketleri gerekse merkez ban-
kalarının uygulamış olduğu politikaları göz önün-
de bulundurduğumuzda, ekonomik anlamda 
doğru ve etkili bir yol izleyen hangi ülkeyi veya 
ülkeleri örnek olarak gösterebiliriz? Kısaca na-
sıl bir yol izlediklerinden bahsedebilir misiniz?

EMRAH LAFÇI

C ovid19’a karşı ülkeler tarafından atılan 
adımlar değerlendirilirken gelişen ve 

gelişmiş ülkeleri birbirinden ayırmak lazım. 
Özellikle rezerv paraya sahip, enflasyon ris-
ki taşımayan ülkelerin karşılıksız yardımları 
konusunda daha rahat adımlar attığını gör-
dük. Bizim gibi ülkeler birçok kısıtla karşı 
karşıya olduklarından müdahale konusunda 
da yerleri dardı diyebiliriz. Aşağıdaki grafik 
IMF Ekim Fiscal Report’tan alınmıştır. Gra-
fikte koyu renkli barlar yardım şeklinde, açık 
renkli barlar kredi şeklinde yapılan müdaha-
leler olarak okunabilir. En soldaki grafik ge-
lişmiş ülkeler için, ortadaki grafik ise gelişen 
ülkeler için çizilmiş durumda. Görüldüğü 
gibi gelişmiş ülkelerin toplam yardımlarının 
GSYH’ ya payı yüzde 10’lar seviyesindey-
ken, gelişen ülkelerde bu oran yüzde 3’ün 
hemen üzerindedir. Gelişen ülkeler arasında 
en az direkt yardımı yapan ülkelerden biri-
nin Türkiye olduğu ve buna karşılık en yük-
sek kredi genişlemesinin de yine Türkiye’de 
olduğu dikkat çekiyor. Salgınla mücadele, 
salgın süresince alınan önlemler düşünüldü-
ğünde en başarılı ülkelerden birinin Yeni Ze-
landa olduğunu söyleyebiliriz. Zaten gelişmiş 
ülke grafiğinde en sağda yer alan ülkenin Yeni 
Zelanda olması bunun en açık göstergesi. 

Türkiye’nin ithalatının çok büyük bir bölümü ara-
malı ve enerji ithalatı. Bu da üretim artışıyla be-

raber artan bir büyüklük. 2020’de bu derece yüksek 
dış ticaret açığı vermemizin altın ithalatının dışındaki 
diğer bir nedeni de yüksek kredi genişlemesi. Aslı-
na bakarsanız, dolaylı olarak altın ithalatında bile bu 
düşük faiz baskısıyla gerçekleşen kredi genişleme-
sinin etkisi var. Yüksek kredi genişlemesi tüketimi, 
o da üretimi, üretim de ithalatı arttırdı. İhracat pa-
zarlarımızda da bu boyutta bir hareket olmadığı için 
düşük büyüme ve yüksek dış ticaret açığı gibi alış-
madığımız bir kompozisyonla karşılaştık. Tabii ki bu 
sürdürülemez politikalar bir yerde duvara tosladı. Bu 
politikalardan vazgeçildi ama aşınan güven ve yara-
tılan dengesizliklerin bedelini Türkiye hala ödüyor.

 www.vergıalgı.net | YENİ E-KONOMİ | MART  | 15



COVİD-19 DÖNEMİ 
MALİYE VE 
SOSYAL GÜVENLİK
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25.05.2020- Döviz ve altın işlemlerinde ödenecek 
Banka Sigorta Muamele Vergisi, binde 2’den yüzde 
1’e çıkarıldı. 

12.02.2020 - Değerli Ko-
nut Vergisi bir yıl ertelendi, ver-
gi oranları değişti. Tek meskeni 
olanlar ve 5 milyon TL’ye kadar 
değeri olan konutlar Değerli Ko-
nutlar Vergisi’ne tabi olmayacak.

20.02.2020 - Resmî Gazete ‘de 
‘Kanun Yolundan Vazgeçme’ uygu-
lamasına ilişkin tebliğ yayınlandı. 
Tebliğ’e göre; vergi/ceza ihbarna-
mesine karşı süresinde açılan da-
valarda mükelleflerin, istinaf veya 
temyiz başvuru süresi içerisinde 
kanun yolundan vazgeçmeleri ha-
linde idarece de ihtilaflar sürdürül-
meyecek, verilen yargı kararının ni-
teliğine göre vergi ve/veya cezalar 
indirimli olarak tahakkuk edecektir.

04.03.2020 - Cep telefonlarına 
yüzde 1’lik ek vergi geldi.  Resmi 
Gazete’ de yayımlanan karara göre 
cep telefonu üretimi yapanlar ile it-
hal edenler, imalat / ithalat bedeli 
üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın he-
sabına yatırmakla sorumlu olacak.

19.03.2020 - En düşük emekli ay-
lığının bin 500 lira olacağı açıklandı. 

25.03.2020 - Etil alkolde Gümrük 
Vergisi kaldırıldı.

17.03.2020 - İşten çıkarmayı üç 
ay yasaklayan düzenleme Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Bu düzenlemeye göre; işve-
ren, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç aylık süreyi geç-
memek üzere işçiyi tamamen veya 
kısmen ücretsiz izne ayırabilecek.

26.03.2020 - COVID-19 tedbirleri 
kapsamında ihtiyaç duyulan mad-
delerin ihracatı ön izne bağlandı.

26.03.2020 - Kısa çalışma 
ödeneği ödenmeye başlandı. 

26.03.2020 - Solunum cihazları-
nın ithalinde ilave Gümrük Vergisi 
kaldırıldı.

26.03.2020 - COVID-19 tedbirleri 
kapsamında ihtiyaç duyulan mad-
delere varış öncesi gümrükleme 
imkânı getirildi. 

30.03.2020 - Gelir İdaresi Baş-
kanlığı (GİB), kredi kartıyla öde-
nebilen vergi türlerinin kapsamını 
genişletti. Artık 50 bin liraya ka-
dar olan vergi borçları internet-
ten kredi kartıyla ödenebilecek.

19.04.2020 - 2 milyon dar gelir-
li aileye, bin liralık nakdi destek 
ödemelerinde ilk faz tamamlandı. 

02.05.2020 - COVID-19 tedbir-
leri kapsamında ihtiyaç duyulan; 
etil alkol, kolonya, dezenfektan ve 
hidrojen peroksit ihracı kayda bağ-
lı mallar listesinden çıkarılmıştır.

11.05.2020 - Plastik, ah-
şap, demir-çelikten bazı eşya-
lar ile beyaz eşya ve saat gibi 
muhtelif eşyaya İGV getirildi.

13.05.2020 - Sigara ve tütün ürün-
lerinde asgari maktu vergi tutarı ar-
tırıldı. Yeni asgari maktu vergi tutarı, 
yüzde 17.18 artışla 0.3899 liradan 
0.4569 liraya yükseltildi. Böylelikle 
bir paket sigaradan alınan asgari 
maktu vergi tutarı 9 TL’yi geçecek.

22.05.2020 - İhracatçıya stok 
finansmanı desteği verileceği 
açıklandı.

25.05.2020 - Bankaların çıkardığı 
ve vergisi daha az olduğu için va-
tandaşın tercih ettiği finansman bo-
nosundan alınan yüzde 10 oranın-
daki vergi, yüzde 15’e yükseltildi.
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25.05.2020 - Döviz ve altın iş-
lemlerinde ödenecek Banka 
Sigorta Muamele Vergisi, bin-
de 2’den yüzde 1’e çıkarıldı. 

28.06.2020 - COVID-19 salgınının 
Türkiye ekonomisi üzerindeki olum-
suz etkilerinin azaltılması ve yerli 
sanayinin artan ithalat baskısına 
karşı korunması amacıyla ithalatta 
400’ün üzerinde eşya için eylül so-
nuna kadar değişen oranlarda yüz-
de 20’ye kadar ‘İlave Gümrük Ver-
gisi’ uygulanmasına karar verildi.

03.07.2020 - Gelir İdaresi Baş-
kanlığı’nın yayınladığı listeye göre, 
alkol ve tütün ürünlerinden alınan 
maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. 

08.07.2020 - İngiltere Maliye Ba-
kanı Rishi Sunak, istihdamı koru-
mak ve korona virüsten hasar gö-
ren İngiltere ekonomisine can suyu 
vermek için teşvik paketi açıkladı. 
Bakan Sunak’ın açıkladığı destek-
ler konut alımlarında ve dışarıda 
yemek yemede vergi indirimlerini 
ve çalışanlarını işten çıkarmayan 
işverenlere yeni bonusları içeriyor.

15.07.2020 - ABD Uluslararası 
Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Türkiye’den ithal 
edilen çeliğe yönelik gümrük vergi-
sini iki katına çıkarma kararının ana-
yasaya aykırı olduğuna karar verdi.

23.07.2020 - 7252 sayılı kanunla, 
normale dönüş prim desteği süresi 
uzatıldı. 

30.07.2020 - Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, iş yeri kira 
stopajını yüzde 20’den 10’a indir-
diğini duyurdu.

05.08.2020 - Cumhurbaşkan 
Kararı ile 115 işlenmiş tarım ürünü 
için yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasın-
da değişen oranlarda ilave gümrük 
vergisi getirildi.

31.08.2020 - Bazı ürünlerde KDV 
indirimi ve kira ödemelerinde Gelir 
Vergisi tevkifat oranlarında indirim 
yapıldı.

24.09.2020 - İlave Gümrük Ver-
gisi uygulanma süresi 
31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

30.09.2020 - Resmi Gazete’ de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı ka-
rarına göre altın, dolar, euro alı-
mında uygulanan yüzde 1’lik ver-
gi tekrardan binde 2’ye çekildi.

30.09.2020 - Kambiyo işlemle-
rinde uygulanan Banka Sigorta ve 
Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı 
yüzde 1’den binde 2’ye düşürüldü.

09.10.2020 - ABD Ticaret Ba-
kanlığı, Türkiye’nin de araların-
da bulunduğu 18 ülkeden it-
hal edilen alüminyum levha 
ürünlerine ek vergi kararı aldı.

21.10.2020 - Resmi Gazete’ 
de yayınlanan Cumhurbaşkanı 
kararı ile 31 Aralık 2020’ye ka-
dar buğday, arpa ve mısır ithala-
tında gümrük vergileri sıfırlandı.

05.11.2020 - TBMM Genel Kuru-
lu’nda, istihdam teşvikini de içeren 
İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı 
kanunlarda değişiklik yapılma-
sı hakkında kanun teklifinin ilk 10 
maddesi kabul edildi. Kabul edilen 
maddelere göre vergi borçları yapı-
landırılarak 18 taksitle ödenebilecek.

17.11.2020 - 7256 sayılı Yapı-
landırma Kanunu yürürlüğe gir-
di. Bu düzenlemeyle birlikte, Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma 
Değer Vergisi (KDV), Motorlu Ta-
şıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV), tüm idari para ce-
zaları, KYK borçları, Hazine ala-
caklarını kapsayan vergi borçları 
yeniden yapılandırılacak ve 18 tak-
sitte ödeme kolaylığı sağlanacak.

17.03.2020- İşten çıkarmayı üç ay yasaklayan 
düzenleme Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
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24.12.2020- Esnafa hibe ve kira desteği tebliği Resmi Gazete’ 
de yayımlandı. “COVID-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri 
olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere 
yönelik ‘Gelir Kaybı Desteği’ ve ‘Kira Desteği’ verilecek.”

28.11.2020 - Yeni yılda uygula-
nacak vergi ve harçlar belli oldu. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığının Resmî Ga-
zete’ de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile yeni-
den değerleme oranı 2020 için 
yüzde 9,11 olarak tespit edildi.

17.12.2020 - Tahıllarda 31 
Aralık 2020’ye kadar sıfırla-
nan gümrük vergisinin süresi 
30 Nisan 2021 tarihine uzatıldı. 

24.12.2020 - Esnafa hibe ve 
kira desteği tebliği Resmi Ga-
zete’ de yayımlandı. “COVID-19 
pandemisi nedeniyle ticari faali-
yetleri olumsuz etkilenen esnaf 
ve sanatkârlar ile gerçek kişi ta-
cirlere yönelik ‘Gelir Kaybı Des-
teği’ ve ‘Kira Desteği’ verilecek.”

29.12.2021 - Birleşik Krallık ile 
Türkiye arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalandı.

29.12.2021 - İkametgâhında 
seri üretim yapan ve herhangi 
bir makine kullanmaksızın kendi 
ürünlerini üretip internet üzerin-
den satış yapan gerçek kişilere, 
elde ettikleri gelirin 240 bin liralık 
kısmına vergi muafiyeti getirildi. 

07.01.2021- AB, Türkiye’ye yö-
nelik anti-damping vergisi uygula-
ma kararı aldı.

15.01.2021-2020’de uygulama-
sı bir yıl ertelenen Değerli Konut 
Vergisi için tebliğ Resmî Gazete’ 
de yayımlandı. Vergi değerleri, ka-

nunda öngörüldüğü şekilde de-
ğerleme oranının yarısı düzeyine 
artırıldı ve en düşük 5 milyon TL 
olan değer 5 milyon 250 bin TL’ye 
yükseltildi. Diğer dilimler için de 
yüzde 5 oranında artışlar yapıldı.

20.01.2021 - Gelir İdaresi Başkan-
lığı, 2019 vergilendirme dönemine 
ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar 
vergisi beyannamelerinin değerlen-
dirilmesi sonucunda Türkiye gene-
linde en fazla vergi beyan eden 100 
mükellef listesini açıkladı. Buna 
göre, 2019 yılı vergilendirme dö-
nemi gelir vergisi beyanlarında bir 
önceki yıla (Mart 2018) göre, beyan 
edilen matrah toplamında yüzde 
13,27, tahakkuk eden vergi topla-
mında yüzde 17,67 artış gerçekleşti.

25.01.2021 - Korona virüs ted-
birleri kapsamında faaliyetlerine 
ara verilen ya da tamamen dur-
durulan işyerlerinin vergi ödeme 
süreleri ertelendi.

28.01.2021 - Teknoloji geliştir-
me bölgelerinde faaliyet göste-
ren; yazılım, tasarım ve AR-GE 
faaliyetlerinden gelir elde eden 
mükelleflerin vergi istisna süre-
si 31.12.2028’e kadar uzatıldı.

29.01.2021 - Özel iletişim vergi-
sine zam yapıldı. Yüzde 7,5 olan 
oran yüzde 10’a çıkarıldı. 

01.02.2021 - Youtube içerik 
üreticilerine yönelik geriye dönük 
vergi incelemesi başlatıldı.  

09.02.2021 - Lokanta, kafe ve 
pastanelere e-adisyon zorunluluğu 
getirildi.

16.02.2021 - Avrupa Birliği (AB) 
maliye bakanları, Türkiye’yi şu an 
için vergi cenneti olarak değerlen-
dirilen ülkelerin bulunduğu kara lis-
teye almama kararı aldı. Bakanlar 
vergi kaçakçılığı ile mücadele yü-
kümlülüklerini yerine getirmesi ve 
vergi konusunda şeffaflık sağlan-
ması için Türkiye’ye ek süre tanıdı. 
Konu, en çok Avrupa’da yaşayan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
vergi bilgilerinin paylaşımıyla ilgili.

17.02.2021 - Yazılımcılara geriye 
dönük vergi incelemesi başlatıldı. 
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17.02.2021 - Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırlanan yiyecek ve 
içecek hizmeti faaliyetlerinde bu-
lunan işletmelere COVID-19 salgı-
nı nedeniyle verilecek ‘Ciro Kaybı 
Desteği Programı’ yürürlüğe girdi.

22.02.2021 - Değerli konut vergi-
sinin ilk beyanı verildi.

24.02.2021 - İlave altı puanlık 
Bölgesel Sigorta Prim Teşviki süre-
si uzatıldı.

12.03.2021 - Ekonomi Reform 
Paketi kapsamında, yaklaşık 850 
bin esnafa gelir vergisinden mu-
afiyet getirilmiş olup beyanna-
me verme yükümlülüğü kaldırıldı.

17.11.2020- 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle 

birlikte, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu 

Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK 

borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılacak ve 

18 taksitte ödeme kolaylığı sağlanacak.
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Doç. Dr.

M U R AT  B AT I

MURAT BATI :

P andemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde bu süreçten ziyadesiyle olum-

suz etkilendi. Devletimiz ekonomik olumsuzluk-
ları ortadan kaldırmak için bazı önlemler aldı ama 
aldığı önlemlerin çoğu maalesef doğrudan etkili 
olamadı. Seyahat yasağının olduğu dönemde se-
yahatte KDV indirimi, sinema, tiyatro gibi yerle-
rin kapalı olduğu dönemde bilet fiyatlarında KDV 
indirimi gibi zamansız ve doğru olmayan bir vergi 
politikası güdüldü. Ayrıca pandemi sürecinde aile-
lerin zorunlu olarak yöneldikleri otomobil gibi ürün-
lerde ise ÖTV artışı yapılarak söz konusu dönem-
de pandemi fırsata çevrilmiştir. Beklenen, elektrik, 
su, doğalgaz gibi ürünlerden alınan tüm vergi ve 
katkı paylarının bu süre zarfında sıfırlanmasıydı. 

MURAT BATI :

B u süreçte uygun kredi imkanlarının ge-
tirilmesi elbette önemlidir. Diğer taraf-

tan getirilen vergi affı da çok doğru bir hamle-
dir. Ancak bireylerin pandemi sürecinde azalan 
tasarrufları, ekonomik kaygılar da yaratmıştır. 
Vergi aflarından da yararlanmak isteyen mü-
kellefler banka ya da finans kurumlarına yö-
nelmiştir. Ancak bu borçlanma kişileri devlet-
ten borçlu olmaktan kurtarıp bankalara ya da 
başka finans kurumlarına borçlandıracaktır. 
Ve istatistiksel olarak da bütçe açığı kapan-
mış görünecektir. Borçlu aynı kişiler kalmakta 
ama alacaklı taraf olma vasfı devletten alınmış 
bu kez banka/finans kurumlarına geçmiştir.

G. GAZETECİ AKİF FURKAN KARAGÖZ :  

P andemi öncesi de bazı ürünlerde zaman za-
man KDV, ÖTV gibi vergi indirimleri oluyordu; 

pandemi süresince de yiyecek, içecek, ulaşım, ko-
naklama gibi alanlarda KDV indirimi ve işyeri kirala-
ma stopaj oranında indirimler oldu. Sizce bu vergi 
indirimleri bu süreçte ekonomimizi destekledi mi? 

G. GAZETECİ AKİF FURKAN KARAGÖZ :  

P andemi süresince uygun kredi imkânları-
nın sağlanması, vergi borçlarının yapılan-

dırılması ve ertelenmesi gibi uygulamalar yapıldı. 
Bu uygulamalar ülke ekonomimiz ve işverenler 
için sizce gelecekte ne gibi etkiler yaratacak? İn-
dirimleri bu süreçte ekonomimizi destekledi mi? 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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G. GAZETECİ AKİF FURKAN KARAGÖZ :  

B ütçe Gelirlerinin neredeyse yüzde 80’i 
vergi gelirleri ile finanse ediliyor. Pandemi 

sürecinde ise vergi gelirlerinde reel bir azalma 
olduğunu görüyoruz. Hem tahakkuk oranların-
da hem de tahsil oranlarında bir geçmiş yıllara 
göre çok altında bir görüntü karşımıza çıkmakta-
dır. Bu durumda borçlanmaya gidilmekte ve her 
gün vergi gelirinden mahrum kalmanın maliyeti 
ülke ekonomimizin büyüyen sorunu olmaya de-
vam etmektedir. Bu durumu nasıl değerlendirir-
siniz ve gelecekte bu sorun nasıl giderilebilir? 

MURAT BATI :

A dı üstünde “borç” yani ödünç alınan tu-
tar. Bu elbet bir şekilde geri ödenecektir. 

Paradan mahrum kalmanın bedeli ise faizdir. Bu 
noktada alınan borç ödenmediği sürece faiz de 
işleyecek demektir. Tamam, borç yiğidin kamçı-
sıdır derler ama kamçının ayarı da kaçmayacak 
elbette. Diğer taraftan, alınan borcun nerede 
kullanıldığı da önemli. Bizim gibi tüketim amaçlı 
kullanılıyorsa durumun vahamet boyutu daha da 
fazladır. Ezcümle, tüketimde kullanılmak ve TL 
ile yabancı parayla yapılan borçlanma gelecekte 
vergi gelirlerinden mahrum kalmak demektir. Bu 
da gelecekte bütçe açığını kaçınılmaz kılacaktır.    
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Prof. Dr.

E R S A N  Ö Z

ERSAN ÖZ:

İ lave gümrük vergileri pandemi döneminde, 19 Ma-
yıs 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cum-

hurbaşkanlığı kararına göre 30 Eylül’e kadar yüzde 
30’a varan oranlarda, 1 Ekim’den itibaren 10 puana 
kadar daha düşük oranlarda uygulandı. Yine aynı za-
manlarda çeşitli tarihlerde yayınlanan kararnameler-
le de çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

Bu süreçte ilave gümrük vergileri ile ekonomi-
de meydana gelen olumsuz etkileri hafiflet-

mek ve ithalatın azaltılarak yerli sanayiyi korumak 
amaçlanmaktadır. İlave gümrük vergilerinin ithalatı 
daha maliyetli hale getirilmesinden dolayı ithala-
tın kısılması ve bu suretle döviz talebinin azalması 
ile dış ticaret açığının düşmesi amaçlanmaktadır. 
“Bir kullanımlık maske”, “oksijen terapi ve tenef-

füs cihazları” ve “dökme etil alkol” ithalatın-
da uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi 
ve gümrük vergilerinin kaldırılmasındaki te-
mel amaç ise daha çok salgınla mücadeledir.   

G. GAZETECİ MUSTAFA YETER :

P andemi sürecinde ilave gümrük vergisi haber-
lerini sık duyduk. Bu gümrük vergilerinin get-

irilme amacı ne idi? İthalatı kısmak mı, yoksa pandemi 
döneminde hazinenin gelir ihtiyacını karşılamak mı?

PAÜ Maliye Bölümü Mali Hukuk A.B.D.
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G. GAZETECİ MUSTAFA YETER :

İ lave gümrük vergileri en çok hangi 
ülkelerle ithalatımızı etkiledi? İlave 

gümrük vergileri, pandemi dönemi-
nde dünyada ortaya çıkan korumacı 
politikaların Türkiye’de bir yansıması 
mıdır?

ERSAN ÖZ:

Ü lkelerin önemli bir kısmının ve 
Türkiye’nin en büyük ticaret or-

tağı olan Avrupa Birliği’nin büyük bölü-
münün ekonomik açıdan kapalı olduğu 
pandemi sürecinde dış ticaret rakam-
larındaki düşüş normal karşılanmalıdır. 
Pandemi döneminde ilave gümrük ver-
gileri, son yıllarda dünya genelinde dış 
ticarette uygulanan korumacılık eğilim-
lerine paralel olarak ülkemizde de yo-
ğun şekilde uygulama alanı bulmuştur.

G. GAZETECİ MUSTAFA YETER :

P andemi döneminde çıkarılan ilave ver-
giler kaçakçılık seviyesinde bir artış 

yarattı mı?

ERSAN ÖZ:

1 Ekim tarihinden sonra birçok nihai tüke-
tim malı veya ürün girdisi olarak kullanı-

lan eşyanın ithalatından yüzde 1,9, yüzde 5, 
yüzde 10 oranında İGV alınmaktadır. Bu oran-
larda bir İGV tahsilatı mükellefleri yasa dışı 
yollara yönlendirecek kadar yüksek oranda 
vergi olarak görülmemektedir. Ancak, aynı 
listelerde yer alan yüzde 20, yüzde 30, yüz-
de 40 oranındaki İlave Gümrük Vergileri, bu 
eşyanın kaçakçılık yoluyla yurda girişi için 
yüksek oranlar olarak değerlendirilebilir. Bu 
nedenle, ilave gümrük vergisi kararları alınır-
ken, vergi oranlarının ülkenin sosyo-ekono-
mik durumu da dikkate alınarak makul dü-
zeylerde belirlenmesine özen gösterilmelidir.
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ERSAN ÖZ:

2 019 yılı itibarıyla İngiltere en çok ihra-
cat yaptığımız ülkeler sıralamasında 

Almanya’dan sonra ikinci sırada bulunmak-
tadır. Dolayısıyla hem nitelik hem de nicelik 
bakımından tercihli bir tarife üzerinden ticaret 
yapmakta olduğumuz bir pazarın kaybedilme-
mesi ve dış ticaretin öncekine göre artacağı 
beklentisi olumlu gelişmelerdir. Bu anlaşmanın 
avantajlardan bir diğeri, imzaladığımız serbest 
ticaret anlaşması, tüm sanayi ve tarım ürünle-
rinin ticaretini kapsadığından Gümrük Birliğine 
göre daha kapsamlı olmasıdır. İki ülke arasın-
da tercihli ticaretin kriterinin “menşe” esasına 
dayanması bir başka avantajıdır. Ayrıca İngil-
tere’ye 50 ila 63’üncü fasıllar haricindeki ürün-
lerin ihracatını yapan ihracatçılarımızın dahilde 
işleme rejimini kullanıyor olmaları halinde yeni 
ticaret sisteminde ihraç ürününe Türk menşei 
kazandırıyor olmaları şartıyla telafi edici ver-
gi ödeme yükümlülüğü de bulunmamaktadır.   

G. GAZETECİ MUSTAFA YETER :

İ ngiltere ile aralık ayında imzalanan ser-
best ticaret anlaşması bize ne tür avan-

tajlar sağlayacak? Nasıl değerlendirirsiniz?

26 | MART |  YENİ E-KONOMİ | www.vergıalgı.net

YENİ  E-KONOMİ



G. GAZETECİ MUSTAFA YETER :

G etirilen İGV’ler, Türkiye’nin ithalatın-
da yapısal bir değişikliğe sebep olur 

mu ya da yapısal bir değişikliğin başlangıcı 
sayılabilir mi?

ERSAN ÖZ:

P andemi sürecinde de ihracat mik-
tarımız düşmesine rağmen ithalat 

miktarımızın aynı oranda azalmadığı görül-
mektedir. Bu durumun ana sebebi ithalata 
dayalı üretim, ihracat ve büyüme yapısına 
sahip bir ülke olmasından kaynaklanmak-
tadır. Çünkü ithalatımızın yüzde 75-80’i ih-
racatta kullanılan hammadde ve ara mallar-
dan oluşmaktadır. İthalatta vergiyi artırarak 
ithalatı beklenen düzeylerde azaltmak bu 
nedenle mümkün olmamaktadır. İthalat ver-
gileri artarken ithalatta bir azalış olmazsa, 
ithalatta maliyetler artacaktır. Bu durumda 
yapısal bir dönüşüm gerekliliği ortaya çık-
maktadır. Orta ve uzun vadede ithalata ba-
ğımlılığının azaltılması için gerekli önlemler 
alınmalı ya da lojistik ve hizmet ihracı gibi 
avantajlı olunan alanlara ağırlık verilmelidir.
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AHMET
METİN AYSOY

AHMET METİN AYSOY:

P andemiden evvel de var olan kod 29 problemi, 
pandemi sürecinde iyice belirgin hale geldi. 

İşveren işten çıkardığı veya kendi isteğiyle ayrılan 
sigortalı çalışan işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
işten ayrılış bildirimi göndermek zorundadır. İşveren 
düzenlediği söz konusu bildirimde işten ayrılma 
nedenini belirtmek üzere, her bir ayrılış sebebi için 
SGK tarafından belirtilen kodu işaretlemektedir. İş-
çinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 
benzerleri nedeniyle işten çıkarılması halinde, işve-
ren düzenlediği SGK işten ayrılış bildiriminde işten 
ayrılış kodları içerisinden kod 29’ u seçmektedir. 
Kod 29 un önemi şudur: Bu kodla çıkarılan işçiye iş-

veren kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı öde-
memektedir. Dahası, kod 29 ile çıkarılan işçi İŞ 
-KUR dan işsizlik ödeneği de alamamaktadır. 
Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağı ge-
tirildi. Ancak, kod 29 ile işten çıkarılanlar, iş-
ten çıkarılma yasağı kapsamı dışında bırakıldı.

Peki, kod 29 ile işten çıkarma hangi halleri 
içermekte, şimdi de ona  göz atalım.

Kod 29 ile işten çıkarma nedenleri, 4857 sayılı 
İŞ Kanunun  25/II inci maddesinde ‘’Ahlak ve 
iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer-
leri’ başlığı adı altında düzenlenmiştir:

•   İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleş-
menin esaslı noktalarından biri için gerekli 
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadı-
ğı halde bunların kendisinde bulunduğunu 
ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işve-
reni yanıltması.

G. GAZETECI AKİF FURKAN KARAGÖZ :

P andemide işten çıkarılma yasağının 
delindiğine ilişkin işçi ve sendikalarının 

yakınmaları sık sık basında yer aldı. Kısacası kod 29 
sorunu olarak adlandırılan bu problemin kaynağı ne-
dir? Çözüm öneriniz nedir? İşten çıkarılma yasağının 
sona ermesi  halinde de bu sorun devam eder mi?

SGK E. Başmüfettiş
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•  İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerin-
den birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulun-
ması, yahut işveren hakkında şeref ve hay-
siyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulun-
ması.

•  İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel ta-
cizde bulunması.

•  İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerin-
den birine yahut işverenin başka işçisine 
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturu-
cu madde almış olarak gelmesi ya da işye-
rinde bu maddeleri kullanması.

•  İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullan-
mak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sır-
larını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılı-
ğa uymayan davranışlarda bulunması.

•  İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir 
suç işlemesi.

•  İşçinin işverenden izin almaksızın veya hak-
lı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi 
bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir 
ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

•  İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevle-
ri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta 
ısrar etmesi.

•  İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzün-
den işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli 
altında bulunan makineleri, tesisatı veya 
başka eşya ve maddeleri otuz günlük üc-
retinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede 
hasara ve kayba uğratması.

Kod 29 ile işten çıkarma pandemi süre-
cinde işten çıkarma yasağı kapsamı dı-

şında tutulmuştur. Kod 29 ile işten çıkarılan-
lar işsizlik ödeneği alamamaktadırlar. Kıdem 
ve ihbar tazminatları da ödenmemektedir. 
Bu durum sosyal devlet ilkesi ile çelişmek-
tedir. Çünkü işten çıkarılma nedeni ne olursa 
olsun işçinin  ve bakmakla yükümlü olduğu 
ailesi her türlü maddi destekten yoksun bı-
rakılarak adeta cezalandırılmaktadır. Bu-
nun sosyal sorunlara yol açacağı açıktır.

 Önerim; işçinin işten ayrılma nedenine bağlı 
kalmaksızın, işçinin sosyal güvencesi olan 

kıdem tazminatının verilmesi ve gene işten ay-
rılma sebebi ne olursa olsun işsiz kaldığı  sü-
relerde de kendisine işsizlik ödeneğinin öden-
mesi suretiyle mağdur edilmemesidir. Buna 
yönelik olarak ilgili yasalarda (1475, 4857 ve 
4447 sayılı Kanunlarda) değişiklik yapılmasıdır.
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COVİD-19 DÖNEMİ 
fınansal pıyasalar
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09.032020-Dow Jones endeksi 2 bin puana yakın 
değer kaybetti ve yüzde 7,53 azalışla 23.916 puana 
geriledi. Söz konusu düşüşle endeks, 2008 küresel 
finans krizinden sonraki en büyük kaybını yaşadı.

21.01.2020 - Borsa İstanbul, o 
güne kadarki tüm zamanların re-
kor kapanışını yaptı. (123,556)

03 .02.2020 - Çin Borsası, kötüye 
giden korona virüs salgını sebebiyle 
güne yüzde 9’luk düşüşle başladı.  

28.02.2020 - Sermaye Piyasası Ku-
rulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay 
piyasalarında bugün açığa satış işlem-
lerinin yasaklanmasına karar verildi.

28.02.2020 - Dolar/TL İdlib’te 33 
askerin şehit olduğu haberiyle yükse-
lişe geçerek,  6.25 ile Eylül 2018’den 
beri en yüksek seviyeye çıktı.

03.03.2020 - Fed, korona virüs 
salgınının ekonomik etkilerine ilişkin 
endişelerin artmasıyla politika faiz 

oranını 50 baz puan indirerek yüzde 
1-1,25 aralığına çekti.

09.03.2020 - Dow Jones endeksi, 
2 bin puana yakın değer kaybetti ve 
yüzde 7,53 azalışla 23.916,61 pua-
na geriledi. Söz konusu düşüşle en-
deks, 2008 küresel finans krizinden 
sonraki en büyük kaybını yaşadı.

13.03.2020 - 4 bin dolara kadar 
düşen Bitcoin, bir ay içerisinde yüz-
de 62’lik düşüş gösterdi.

13.03.2020 - Bist Pay Piyasasın-
da, içinde bulunduğu pazar ve gru-
ba göre yüzde 20 ya da yüzde 15 
olan gün içi fiyat marjı, tüm grup-
larda yüzde 10’a düşürüldü. Mevcut 
uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7,5 
olan “devre kesici tetikleme oranı” 

ise tüm gruplarda yüzde 5’e indirildi.

16.03.2020 - ABD Merkez Ban-
kası (Fed), COVID-19 salgınının 
ekonomik etkisini hafifletmek için 
17-18 Mart’taki Açık Piyasa Ko-
mitesi (FOMC) toplantısı öncesi 
ikinci kez faiz indirdi ve politika fa-
izini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

17.03.2020 - TCMB, korona virüs 
nedeniyle olağanüstü toplandı ve 
100 baz puan faiz indirdi.

17.03.2020 - Filipinler, korona 
virüs önlemi olarak borsayı kapatan 
ilk ülke oldu.

17.03.2020 - Bist 100, son üç yı-
lın en düşük seviyesinde. 819,36

18.03.2020 - Kapanışta Dow Jo-
nes endeksi yaklaşık bin 300 puanın 
üzerinde değer kaybetti ve yüzde 
6,3 azalışla 19.904,04 puana gerile-
di. Endeks, son 3 yılda ilk defa ka-
panışta 20 bin puanın altını gördü.

23.03.2020 - Fed, piyasaların so-
runsuz bir şekilde işlemesi ve para 
politikasının etkili geçişkenliğini sağ-
lamak amacıyla, hazine tahvili ve ko-
nut kredisine (mortgage) dayalı men-
kul kıymet alımı yapacağını duyurdu.

24.03.  2020 - New York Borsası, yeni 
tip korona virüs salgınının ekonomik 
etkilerine karşı atılan adımlarla salı 
gününü 1933’ten sonraki en yüksek 
yükselişle kapadı. Kapanışta, Dow 
Jones endeksi, 2 bin puanın üze-
rinde değer kazandı ve yüzde 11,33 
artışla 20.697,84 puana yükseldi.

03.04.2020 - Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, bugün bankalara 
gönderdiği talimatla, Döviz Karşı-
lığı Türk Lirası Swap Piyasası’n-
da geleneksel yöntemle gerçek-
leştirilen swap ihalelerinin limitini 
yüzde 20’den yüzde 30’a çıkardı.

18.04.2020 - BDDK, bankalara 
aktif rasyosu uygulaması başlata-
cağını duyurdu.

20.042020 - ABD’de WTI tipi ham 
petrolün mayıs ayı için vadeli işlem 
sözleşmelerinin süresi bugün dolar-
ken, kontrat sahiplerinin fiziki pet-
rol teslimatından kaçınmasıyla WTI 
tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 
300’ün üzerinde değer kaybederek 
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eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

22.04.2020 - Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB), Döviz Kar-
şılığı TL Swap Piyasasında vadesi 
gelmemiş toplam swap satışı sınırı-
nı yüzde 20’den yüzde 30’a çıkardı.

22.04.2020 - Merkez Bankası, bir 
hafta vadeli repo ihale faiz oranını 
(politika faizi) 100 baz puan düşüre-
rek yüzde 9,75’ten yüzde 8,75 çekti.

05.05.2020 - Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası, Döviz Karşılığı 
TL Swap Piyasası’nda vadesi gel-
memiş toplam swap satışı sınırını 
yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardı.

07.05.2020 - Haftaya 7 liranın he-
men üzerinde başladıktan sonra 
Merkez Bankası’nın swap düzenle-
mesinin ardından yukarı yönlü ha-
reketini güçlendiren Dolar/TL kuru, 
gün ortasında 7.27’nin üzerine çık-
tı ve tarihi seviyelerini güncelledi.

14.05.2020 - 10 bin Dolara ula-
şan Bitcoin, 2 ay içerisinde yak-
laşık yüzde 150 yükselmiş oldu.

21.05.2020 - Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası (TCMB), 
politika faizi olan bir hafta va-
deli repo ihale faiz oranını yüz-
de 8,75’ten yüzde 8,25’e indirdi.

22.05.2020 - Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası (TCMB), ban-
kalara gönderdiği talimatla Döviz 
Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasa-
sı’nda geleneksel yöntemle gerçek-
leştirilen swap ihalelerinin limitini 
yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkardı.

24.05.2020 - Döviz ve altın alım 
satımında uygulanan Banka Sigorta 
ve Muamele Vergisi (BSMV) binde 
2’den yüzde 1 düzeyine yükseltildi.

05.062020 - Borsa İstanbul 100 en-
deksi, on üç gün üst üste yükselerek 
tarihinin en uzun rallisine imza attı.

23.06.2020 - Borsa İstanbul’a yer-
li küçük yatırımcı ilgisi artarken, Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bazı 
şirket ve kişilere başta “piyasa bo-
zucu eylem” olmak üzere çeşitli ge-
rekçelerle kestiği cezalar da artıyor.
2019’un tamamında 42 milyon 
782 bin 550 TL ceza kesen SPK, 
bu yılın 1 Ocak-22 Haziran döne-
minde tam 44 milyon 995 bin 66 

TL’lik ceza kesti. SPK bu dönemde 
26 şirket ve 75 kişiye ceza kesti.

25.06.2020 - Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası (TCMB) po-
litika faizi olan bir hafta vadeli 
repo ihale faiz oranını sabit tuttu.

01.07.2020 - 1 Temmuz’dan iti-
baren Borsa İstanbul AŞ tarafın-
dan ilan edilen BIST 30 Endek-
sinde yer alan pay piyasalarında 
açığa satış yasağının kaldırılması-
na, BIST 30 Endeksi dışında kalan 
pay piyasalarında uygulamanın 
devam etmesine karar verilmiştir.

08.07.2020 - Bankacılık Düzenle-
me ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
ilgili kuruluşlardan bireysel ve ti-
cari müşterilerin vade tarihi 2020 
yılsonuna kadar olan ödemelerine 
ilişkin öteleme taleplerinin karşı-

lanmasını ve ötelenen nakit akış-
ları için güncel piyasa koşullarına 
uygun fiyatlama yapılmasını istedi. 

21.07.2020 - Avrupa Birliği liderle-
ri, Brüksel’de dört gün süren zirvede 
korona virüs salgınından en fazla za-
rar gören Güney Avrupa ülkelerinin 
desteklenmesi amacıyla oluşturula-
cak 750 milyar Euro’ luk “Korona vi-
rüs Onarım Fonu” üzerinde anlaştı.
 
24.07.2020  - BIST 100 endeksi, 
130.813 puanla o güne kadarki en 
yüksek kapanışını yaptı.

27.07.2020 - Borsa İstanbul en-
dekslerinden iki sıfır atılıyor. Yüz bin 
olarak belirtilen endeksler artık bin 
olarak dillendirilecek.

07.08.2020 - Borsa İstanbul, Pay 
Piyasası’nda pay bazında uygulan-

24.03.2020 - New York borsası, yeni tip korona virüs 
salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı 
gününü 1933’ten sonraki en yüksek yükselişle kapadı. 

 www.vergıalgı.net | YENİ E-KONOMİ | MART  | 33



05.062020 - Borsa İstanbul 100 endeksi, on 
üç gün üst üste yükselerek tarihinin en uzun 
rallisine imza attı.

makta olan devre kesici sistemine 
ilave olarak Endekse Bağlı Devre 
Kesici Sistemi (EBDKS) oluşturul-
masına karar verildiğini açıkladı. 

21.08.2020 - Fatih isimli son-
daj gemisi, Karadeniz açıklarında-
ki Tuna 1 kuyusunda, 320 milyar 
metreküp ile Türkiye tarihinin en 
büyük doğalgaz keşfini gerçek-
leştirildi. Borsa İstanbul’da enerji 
şirketlerinin primlendiği görüldü.

21.08.2020 - Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch Ra-
tings, Türkiye’nin BB- seviyesindeki 
kredi notunu teyit etti, görünümü-
nü durağandan negatife çevirdi.

24.09.2020 - Para Politikası 
Kurulu, politika faizi olan bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 

8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilme-
sine karar vermiştir.

13.10.2020 - Yatırımcı sayısı bu 
yıl yaklaşık 660 binle rekor artış 
kaydeden Borsa İstanbul’da, 22 
bin kişi hisselerin yüzde 87 ile bü-
yük çoğunluğunu elinde bulun-
duruyor. 78 bin kişi sıfır çekerken, 
904 bin kişinin toplam hissesi sa-
dece 1,7 milyar TL seviyesinde.

26.10.2020 - Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Fransız menşeili ürünlere 
boykot sözleri ve Emmanuel Mac-
ron yönelik sözlerinin ardından do-
lar 8,08, Euro 9,56 ve sterlin 10,55 
ile bir kez daha tarihi rekorunu kırdı.

01.11.2020  - Merkez Bankası, 
kredi kartında uygulanacak ay-
lık azami akdi faiz oranını yüzde 

1,25’ten yüzde 1,46’ya; aylık azami 
gecikme faiz oranı yüzde 1,55’ten 
yüzde 1,76’ya yükseltti. 

05.11.2020 - Altın, Joe Biden 
ABD’nin bir sonraki Başkanı olma-
ya doğru ilerlerken Cumhuriyet-
çilerin Senato’da çoğunluğu ko-
ruyacağına dair beklentilerle, ons 
başına 1,925 doların üzerine çıktı.  

06.11.2020 - ABD’de başkanlık 
seçimlerinde Joe Biden zafere gi-
derek daha fazla yaklaşırken, Euro/
TL 10,20 ile rekor tazeledi. Gece 
8,41’e kadar gerileyen dolar/TL ise 
8,57’yle rekor kırdı. 

09.11.2020 - Türk Lirası, dolar kar-
şısında yüzde 5,5’lik değer kazan-
cıyla son 2 yılın en kuvvetli değer 
kazancını yaşadı. Türkiye’nin 5 yıl 
vadeli risk primi (CDS) ise 460 sevi-
yelerine kadar geri çekildi ve altı ayın 
en düşük seviyesine geldi. BIST 100 
endeksi, günü yüzde 3,32 yükselişle 
1.231 puandan kapatırken 9,5 ayın 
en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. 

11.11.2020 - Borsa İstanbul’da 
BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 
değer kazancıyla 1.279,22 puandan 
tamamlayarak tüm zamanların en 
yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 
1.284,62 puanla da tarihi zirveyi 
gördü. 

19.11.2020 - Merkez Bankası, bir 
hafta vadeli repo ihale faiz oranını 
(politika faizi) 475 baz puanlık artışla 
yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltti.

24.11.2020 -  BDDK aktif rasyosu 
hesaplamasını kaldırma kararı aldı. 
Mayıs ayından bu yana uygulama-
da olan aktif rasyosu 31 Aralık tarihi 
itibariyle yürürlükten kaldırılacak.

26.11.2020  - Borsa İstanbul’un 
yüzde 10’u Katar’a satıldı. Türkiye 
Varlık Fonu ve Katar Yatırım Oto-
ritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 
10’luk payının Katar Yatırım Otori-
tesine devri için anlaşma imzaladı. 

24.12.2020  - Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, politika faizini 200 
baz puan artışla yüzde 17’ye çıkardı.

07.01.2021  - Kripto para piyasası 
1 trilyon doları aştı, Bitcoin 40 bin 
dolar oldu. 
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27.01.2021 - ABD’de birtakım sos-
yal medya aracılığıyla örgütlenen kü-
çük yatırımcı birleşerek GameStop 
adlı oyun şirketine yatırım yaptı. Bu 
yatırım sonucu şirketin hisseleri yüz-
de 300’ün üzerinde değer kazandı.

09.02.2021 - Petrol fiyatları on üç 
ayın zirvesini gördü. Brent petro-
lün varili 61 doların üzerinde işlem 
görüyor.

08.02.2021 - Elon Musk’ın Twit-
ter’da paylaşmasıyla değer kazan-
maya başlayan Dogecoin isimli 
kripto para birimi 100 kat değerle-
nerek, en yüksek ilk 10 kripto para 
sıralamasına girdi.

18.02.2021  - Merkez Bankası, 
politika faizi olan bir hafta vadeli 
repo ihale faiz oranını yüzde 17 sevi-
yesinde sabit tuttu. Toplantı sonrası 
yapılan açıklamada “Enflasyonda 
kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işa-
ret eden güçlü göstergeler oluşana 
kadar, sıkı para politikası duruşu 
kararlılıkla uzun bir müddet sürdü-
rülecektir.” ifadelerine yer verildi. 

20.02.2021  - 2021’e 29 bin dolar 
seviyelerinde giren Bitcoin, bugün 
56 bin 666 dolarla rekor tazeledi. 
Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 
1 trilyon doları aştı. 

26.02.2021  - Bitcoin, yüzde 9,5 
gerileyerek 45.770 dolara düştü. 
Ethereum ise yüzde 11’i aşan de-
ğer kaybıyla 1.455 dolara gerile-
di. Dolar/TL kuru, 7,47’yi gördü. 
ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, 
gelişen ülke para birimlerinde de-
ğer kayıplarını beraberinde getirdi. 

08.03.2021 - Borsa İstanbul Ge-
nel Müdürü Hakan Atilla istifa etti. 

18.03.2021 - TCMB Politika Fa-
izini 200 baz puan artırarak yüzde 
19 olarak belirledi.

20.03.2021 -  Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası Başkanı Naci 
Ağbal görevden alındı. Yerine Prof. 
Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

08.02.2021 -  Elon Musk’ın Twitter’da paylaşmasıyla 
değer kazanmaya başlayan Dogecoin isimli kripto para 
birimi 100 kat değerlenerek, en yüksek ilk 10 kripto para 
sıralamasına girdi.
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Yenİ yatIrImcIlarIn bü-
yük bİr kIsmI halka arz-
lar İçİn gelDİ

 Piyasadaki yatırımcı sayısının 
artmasına birtakım analizler üzerin-
den bakıldığında, açılan bu pek çok 
sayıdaki hesabın büyük bir kısmının 
“küçük yatırımcı” diye tanımlanabi-
lecek bir yatırımcı grubu olduğunu 
ve bunların da çok büyük bir kısmı-
nın sadece halka arzlara katılmak 
üzere gelen bir grup olduğunu gör-
mekteyiz. Yani gerçek manada bir 
borsa yatırımcısı olarak piyasaya 
gelmiş insan sayısı o coşkuyu bir 
miktar gölgelemektedir. Ancak ne 
olursa olsun. Bardağın bir boş, bir 
de dolu tarafı var. Yatırımcı sayısının 
2 milyonu aşmış olması son derece 
önemli. Ama 80 milyon nüfuslu bir 
ülkede yatırımcı sayısı 2 milyonu 
aştı diye de sevinmek de ayrıca bir 
üzülmemiz gereken bir konudur.

Kaç tavan yapar abİ? 

 Maalesef bu yeni gelen yatı-
rımcının şöyle bir düşüncesi oluştu. 
Halka arzlar garanti bir getiri kazan-
dıran finansal enstrümanmışçasına 
davranış biçimleri var. Eskiden so-
rulan “Para kazanır mıyız?” sorusu 
şimdi “Kaç tavan yapar abi?”. Yatı-
rımcı mevcut bir sayının altında kalır-
sa ondan da pek memnun kalmıyor. 
Son yapılan halka arzda da görül-
düğü üzere (Türk İlaç Sanayi); son 
derece başarılı bir halka arz olma-
sına rağmen yatırımcı hariç herkes 
memnun. Yatırımcının memnuniyet-
sizliği ise binde 7 gibi bir dağıtımın 
gerçekleşmesinden kaynaklı. Yatı-
rımcı 1000 tane istiyor 7 tane ya da 
10 tane geliyor. Dolayısıyla bu oran 
düştükçe yatırımcı ilgisinin de önü-
müzdeki dönemde bir miktar azal-
dığını görmek mümkün. Burada de-
netleyici ve düzenleyici kurumların; 
kredili talep girişini ve farklı finansal 
ürünleri teminat göstererek yapılan 
talep girişlerini bir miktar kısıtlaması 
lazım ki yatırımcılar tekrardan bura-
ya gelsin ve dağıtımdan ellerine ge-
len miktar yatırımcıyı memnun etsin. 

Şirketler açısından bakıldığında ise 
bir halka arz furyası yaşanıyor. Şir-
ketler de bunlardan yararlanmak is-
tiyor. Burada bir para var biz de bu 
paradan yararlanalım düşüncesi var. 
Ancak bugün halka arzlar biraz ca-
zip gözüküyor olsa da yatırımcı ve 
şirketler için bir gelenek haline dö-
nüşmüş değil. İşletmeler açsından 
bunun da kolay kolay dönüşebilecek 
bir şey olduğunu düşünmüyorum. 

Eskİden bedelsİz sermaye artI-
rImI açIklayanlar aranIrken, 
şİmdİ enteresan bİr şekİlde 
bedellİ arayIşI var.

 Ben 25 yıllık piyasacıyım ilk 
defa bedelli sermaye arttırımı yapa-
cak şirketlerde böyle bir fiyat perfor-
mansı görüyorum. Eskiden bedelsiz 
açıklayanlar, bedelsiz potansiyeli 
olanlar aranırken şimdi enteresan 
bir şekilde bedelli arayışı var. O da 
herhalde şirketin kasasına para gire-
cek, şirket de bunu daha efektif kul-
lanacak beklentisinden galiba. Maa-
lesef sadece Türkiye’ de değil bütün 
dünya da pek çok ezber bozuldu. Bu 
da bozulan ezberlerden bir tanesi.

MERT
Y I L M A Z

  İnfo Yatırım GMY
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Küçük yatIrImcIya   öne-
rİler…

 Bir hisse senedi almak demek, 
bir şirkete ortak olmak demektir. 
Yani siz bugün bir şirkete ortak ol-
mak düşüncesinde olsanız; gidip 
ne iş yapıyor, sahibi kimdir, geçmiş 
cirosu nedir, kar etmiş mi, cadde üs-
tünde mi, cadde üstündeyse efen-
dim bu dükkânın önünden kaç kişi 
geçiyor gibi durumlara bakılır.

 Ancak gelen yatırımcıların 
çoğu aldıkları hisse senedine ait 
şirketin ne iş yaptığını dahi bilmi-
yor. Bana çok kızanlar oldu ancak 
ben kendi bildiğimi söylemekten 
geri duran bir adam değilim. Beni 
yolda gören takipçilerim bana his-
se soruyorlar. Ben şu hisseyi aldım 
hocam, ne düşünüyorsunuz? Benim 
öyle bir şirketin borsada olduğun-
dan bile haberim yok. Bir de yatı-
rımcı da şu var. Benim param çok 
küçük, ben buraya 1000 lira koy-
dum ne olacak deniliyor. Ancak bu 
çok yanlış bir düşünce. Her para 
çok değerlidir. Bir emek harcana-
rak kazanılıyor. Burada önemli olan 
getiridir. Yani sen 1000 lirayı 1500 
liraya çıkarıyorsan %50 para kazan-
mışsındır. Yani; 1 milyon TL yatırıp 
%30 kazanan birisinden daha çok 
kazanmışsın demektir. Getiriye no-
minal değil oransal bakmak gerek. 

 Bir de şu var. Herkesin iyi tra-
de etme becerisinin olduğuna yöne-
lik iddiası var. Nasıl ki herkes her işi 
yapamıyorsa, trader olmanın da bir 
sihri vardır. Ya bu işi kendiniz yapa-
caksınız ya da yapamıyorsanız götü-
rüp bir yatırım fonuna koyacaksınız. 
Bizim yan kâğıtlar dediğimiz hisse-
lere öyle bir yönelim oldu ki ve bu 
yönelim öylesine krediyle destek-
lendi ki, yani ben bunu Genel Müdür 
Yardımcısı olduğum İNFO Yatırım’da 
görmekteyim. Ayda yaklaşık 3 bin 
ile 4 bin arası hesap acıkmakta ve 
bu açılan hesapların birçoğu kredi 
talep etmekte. Ve bu yatırımcıların 
da çoğu henüz bir düşüş trendi gör-
medi. Son dönemleri biraz dışarı da 
bırakacak olursak nereden alırsan 
al, ne alırsan al, para kazan gibi bir 
dönem oldu. Halka arzlar da bah-
setmek istediğimiz aslında budur. 
Burası getiri getiren bir yer değil. 
Ama bu rüzgâr tersine döndüğün-
de (ki illaki bir gün dönecek çünkü 
hayatın gerçeği bu) ne yapacak-
larına dair bir bilgi birikimleri yok. 

Her gün bİrkaç defa tra-
de ederek servet sahİbİ 
olmuş İnsan sayIsI dün-
yada çok azdIr

 Borsa kumarhanedir diye bir laf 
dolanıyor. Aslında bu, kişinin hayata 
nasıl baktığıyla ilgili. Borsa kumar 

oynamak için girenlere kumarhane 
olurken, yatırım yapmak için giren-
lere ise yatırım yeri oluyor. Baktığı-
mız zaman her gün birkaç defa tra-
de ederek servet sahibi olmuş insan 
sayısı dünyada çok azdır. Dolayısıy-
la yatırımcı gibi davranılmalı. Doğru 
yerden almak, alıp satmak, arada 
değiştirmek olabilir. Ancak mutlak 
suretle pozisyonların gözden geçiril-
mesi gerekiyor, destek dirençlerinin 
çok yakından izlenmesi gerekiyor 
ve mümkün olduğunca kredili po-
zisyonların azaltılmasında fayda var. 

 2021’de sürekli olarak dalga-
lanmalar ile karşılaşmamız muhte-
mel duruyor. Yani; 2020 yılında bor-
saya gelmiş ve aldığı hisse senedi 
her gün para kazanmış ya da o gün 
ne alıyorsa para kazanmış yatırımcı 
aynı stratejiyle yola devam ederse 
çok büyük sıkıntıyla karşı karşıya 
kalabilir.
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Bu faızle para alip da 
yatirim yapmak ışı bİraz 
şansa bIRakmaktIr

 Türkiye’de para hep çok pahalı 
bir unsurdur. Tabii ki para kendi ba-
şına pahalı değil, enflasyon olduğu 
için pahalıdır. Açık bütçe politikala-
rıyla, yanlış ekonomi politikalarıy-
la enflasyon buralara gelirse bizim 
düşük faiz görme şansımız yoktur. 
Ben 49 yıllık meslek hayatımda ma-
alesef hiç düşük faiz görmedim.  Şu 
an TCMB Politika Faizi yüzde 17. 
Bunun üzerine birtakım maliyetleri, 
kâr marjlarını eklediniz yüzde 21, 22 
oldu. Bu faizle para alıp da yatırım 
yapmak işi biraz şansa bırakmaktır. 
Gelecekte ayağınıza sıkacağınız bir 
kurşunun bugün hedefini belirle-
mektir. Bugün bizim Alarko Holding 
olarak faaliyette bulunduğumuz 
alanlarda, bildiğim hiçbir sektörde 
yüzde 22 kar elde edecek bir iş yok. 
Bu faizle tamamını finanse edeceği-
niz bir yatırım sizi zora sokacaktır. 
Bu gelecekteki finansal pozisyo-
nunuzu tehlikeye atmak demektir. 
Birtakım finansal zorlukların veya 
ekonomik zorlukların ortaya çıktığı 

dönemlere karşı işletmenin kırılgan-
lığını bugünden arttırmak demektir. 

 Ben şimdiye kadar dokuz veya 
on tane ekonomik kriz gördüm. Bu 
krizlerde işletmelerin batmasının 
temel nedeninin hesapsız, kitapsız 
borçlanma olduğunu gözlemledim. 
Çok da güzel bir sözümüz vardır. 
Finans mantığını özetleyen bir söz-
dür. “Ayağını yorganına göre uzat” 
derler.  Hatta siz ayağınızı yorgan-
dan bir miktar kısa tutacaksınız ki 
yorgan yukarı doğru çekerse hiç 
olmazsa ayağınız dışarıda kalmasın. 

Hesabınızı iyi yaparsanız bu tür 
ekonomik krizlerin olduğu dö-
nemde tabi ki sıkıntı çekebilirsi-
niz ama işletmeleriniz ayakta ka-
lır. Aksi halde; nasıl olsa para bol, 
öderiz felsefesiyle borçlanır ve 
uzun vadeli yatırımlara girerse-
niz finansal problemler yaşarsınız. 

Halka arzlardan sağ-
lanan fonlar yİne yatI-
rIma dönüşmelİ

      Sermaye piyasalarını yeteri ka-
dar geliştiremediğimiz için yatırım 
dediğimiz zaman direkt aklımıza 
kredi geliyor. Bizim borsa vasıtasıy-
la kaynak temin edip bu kaynakları 
da yatırıma yönlendirme yönünde 
çok fazla bir çabamız olmadı. Sa-
dece bizim için değil piyasaların 
genelinde durum böyle. Bizim; piya-
salarımızı genişletip ve derinleştirip, 
özellikle de böyle faizlerin yüksek 
olduğu dönemlerde bu piyasalardan 
para sağlayıp, parayı yatırıma dön-
dürmek gerekir.

 Şimdilerde halka arzlar çok 
gündemde. Halka açılan şirket-
ler de burada hisseyi satıp, parayı 
cebe koyup, kendi servetini arttır-
mak amacında olmamalı. Buralar-
dan sağladığı parayı yine yatırıma 
döndürmek amacıyla halka açılmalı. 
Yoksa hissenin bir kısmını piyasa-
da satayım, oradan aldığım parayı 
da cebime koyayım, şahsi serve-
timi arttırayım mantığı bu piyasayı 

AYHAN
YAV R U C U

Alarko Holding İcra K.B.
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derinleştirmemektedir. Bakın aşağı 
yukarı 1976-1977’den beri (özellikle 
1980’ler de hızlandı) kırk yılda gel-
miş olduğumuz mesafe aslında çok 
tatmin edici bir mesafe değil. Hala 
sığ bir borsamız var. Hala borsada-
ki halka açık şirketlerimizin kapitü-
lasyon değeri düşük. Bunları bizim 
hem yatay hem dikey olarak geniş-
letmemiz, zenginleştirmemiz gereki-
yor. 

Kurtarma operasyonlarI-

na karşIyIm

     Piyasada şirketler tarafından 
kullanılan finansal enstrümanları 
iyi-kötü herkes bilmektedir. Finansın 
temel prensipleri vardır; kısa vadeli 
kaynaklarla kısa vadeli yatırım yap, 
uzun vadeli kaynaklarla uzun vadeli 
yatırım yap. Gelelim döviz cephe-
sine. Döviz gelirin varsa döviz ge-
lirin kadar borçlan, yoksa borçlan-
ma. Şimdi bunun gibi yadsınamaz, 
doğruluğu uzun deneyimlerle ka-

nıtlanmış temel prensipler vardır. Bu 
prensipleri takip ederseniz sizin döviz 
yükseldi, düştü, ödemeler bilançosu 
yükseldi gibi kavramlarla fazla cebel-
leşmenize, fazla uğraşmanıza gerek 
yoktur. 

 Burada da esas olan şudur, 
beklenmedik birtakım şoklara karşı 
kârınızı veya zararınızı limitlemektir. 
Bu esasa göre işlem yaptığınız taktir-
de günü geldiğinde o gün ki kur, iş-
lem fiyatının altında olabilir, üstünde 
olabilir. Bu durumda da kur farkında 
para kazandım diye sevinmemeli, 
para kaybettim diye de üzülmemelisi-
niz. Çünkü biz spekülatör değiliz, onu 
yapacak olan spekülatörlerdir. Biz her 
şeyi hesap edilebilir hale getirmeliyiz. 
Her şey olabildiğince öngörülebilir 
olmalıdır. İki kere iki dört demiyoruz 
ancak iki kere iki 3,8 veya 4,2 kadar 
belirli olmalıdır. Yani artı-eksi yüzde 
10 dolaylarında belli olmalı ki biz ken-
dimizi güvenli tarafta hissedebilelim. 
Ayrıca, döviz geliriniz yoksa dövizle 
borçlanmayacaksınız. Ondan sonra 
da devlet bizi kurtarsın, bankalar bizi 
yapılandırsın, faizlerimizi silsin deme-

yeceksiniz. Bankaların faizi silmesi 
demek benim vergimden seni finan-
se etmesi demek. Biz almıyorsak o 
borcu başka şirketler de almama-
lı. Ben bu yüzden böyle kurtarma 
operasyonlarına karşıyım. Çünkü 
onlar neticesinde vergi ödeyicisinin 
sırtına yüktür. İşini doğru ve dürüst 
yapan insanların ilave ödediği vergi-
dir. Herkes tedbirini almalıdır. Ancak 
tabi ben burada pandemi dönemini 
de kastetmiyorum. Bu dönemden 
hep birlikte fedakârlık yaparak çı-
kacağız. Asıl kastettiğim; 2001 krizi, 
2008 krizi.  Orada tamamen işletme 
patronlarının, yöneticilerinin aç göz-
lülüğünün, yanlış hesap yapmaları-
nın sonuçları açığa çıktı. Ancak şu 
an günümüzde pandemiden kay-
naklı yardım desteği ihtiyacı olan 
şirketlere destek olunmalıdır. Küçük 
esnafa, işçiye, çalışanlara gelir des-
teği şeklinde yapılmalıdır. Büyük iş-
letmeler de kusura bakmasın, eğer 
o tedbirleri almadılarsa bunun so-
rumluluğu da onlara aittir. 
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Pıyasalardakı lıkıdıte 
bolluğu ve yatirimcila-
rin getırı arayişlari var-
lik balonlarini tartişilir 
hale getırdı

 Finans piyasalarında gelecekle 
ilgili kaygılar çok kısa sürede varlık 
fiyatlarına yansırken, COVID-19 sal-
gınında piyasaların salgına verdiği 
tepkiler, yatırımcıların oldukça ger-
gin bir şekilde davranması ve çoğu 
varlığı da elinden çıkarması şeklinde 
görüldü. 2020 yılı Mart ayında Türki-
ye’de ve dünyada borsalarda yüzde 
30’lara varan kayıplar yaşanırken, 
çok hızlı bir şekilde birkaç ay içinde 
borsalar eski seviyelerine yaklaştılar. 
Devamında ise piyasalardaki likidite 
bolluğu ve yatırımcıların bu riskli dö-
nemdeki getiri arayışları uluslararası 
piyasalarda varlık balonlarını tartışılır 
hale getirdi. Aynı dönemde, Borsa İs-
tanbul’da mart sonrası hızlı yükseliş 
döneminin ve devamının getiri cazi-
besiyle sürekli artan bir bireysel ya-
tırımcı konusu gündeme geldi. Sayısı 
günden güne artan bireysel yatırım-
cılarla beraber, ana endekslerde yer 
almayan pay senetlerindeki yüksek 
fiyat hareketleri de odak noktası oldu. 

Küçük yatirimci nasil 
hareket etmeli?

 Yatırımcılar portföylerini ilgili 
finansal varlığa, ilgili pay senedine 
özgü fiyat hareketlerinden korumak 
için portföylerinde birbiriyle düşük 
ya da negatif korelasyon içindeki 
varlıkları tutmalılar. Biz buna çeşit-
lendirme diyoruz. Piyasaya gelen 
bilgiler o pay senedini ihraç eden iş-
letmeye veya sektöre özgü fiyat ha-
reketlerine neden olduğunda, eğer 
portföyünüzde korelasyonu düşük, 
beraber hareket etmeyen, ya da ara-
larında negatif doğrusal ilişki olan 
varlıklar varsa, portföyün getirisinde 
büyük oynaklık yaşanmayacaktır. 
Diğer yandan, pay senedi dışında 
yatırımların sabit getirili enstrüman-
lar (tahvil, bono, vadeli mevduat) ve 
kıymetli metaller gibi farklı finansal 
araçlarla çeşitlendirilmesi, yatırım 

portföyünüzü pay piyasasına yö-
nelik büyük fiyat hareketlerinden 
de koruyacaktır. Yatırım yaparken 
riskten korunmanın bir diğer yolu 
ise türev enstrüman kullanımıdır. 
Örneğin, Borsa İstanbul’da BİST30 
endeksine dahil olan pay senetle-
rinden oluşan bir portföyünüz ol-
duğunu kabul edelim. Borsadaki 
fiyat hareketleri karşısında endişeler 
taşıyorsunuz. Yatırımlarınızdan vaz-
geçmek istemiyor fakat servetinizi 
de korumak istiyorsunuz. Böyle bir 
durumda BİST30 endeks vadeli iş-
lem sözleşmesi satarak bir korunma 
sağlamak mümkün. Fakat bu ko-
runmayı gerçekleştirirken, ani fiyat 
hareketlerinden doğacak kayıpları 
vadeli piyasada getiri sağlayarak 
azaltacağınız gibi, spot piyasada 
(borsada) elde edeceğiniz getirile-
rin de vadeli piyasada kayıp olarak 
karşınıza çıkacağını unutmamalı. 
Korunma oranı doğru belirlenmeli.

DOÇ. DR. 

AY B E N  K O Y
İstanbul Ticaret Üniversitesi
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Krİpto paralara artan 
İlgİnİn hİjyenle alakasI 
yok fakat pandemİyle 
alakasI var

 Dijital para ve kripto para kav-
ramlarını birbirine karıştırmamak 
gerek. Dijital para genel bir kavram. 
Yani sıfır ve birlerle ifade edilen pa-
ralara dijital para diyoruz. Bu dijital 
paraların altında sanal paralar var, 
onun altında ise kripto paralar var. 
Örneğin, şu an bizim Starbucks’ta 
kullandığımız veya devletlerin çıkar-
dığı normal fiyat paranın bilgisayar-
da gördüğümüz hali dijital paradır. 
Bundan dolayı korona ne işe yaradı 
dersek, paraya fiziksel olarak do-
kunmamamızı ve imtina etmemizi 
sağladı. Bu dijitalleşme açısından iyi 
bir şey ama dijitalleşme demek her-
kes için kripto para kullanımı demek 
değil. Ancak bu fiziki paradan uzak-
laşmak kripto paraya yaklaşanların 
sayısını arttıracaktır. Biz daha yeni 
yeni temassız kredi kartlarını tanıyıp 
yaygınlaşmasını görüyoruz. Ancak 
esas temassız ödeme dediğimiz 
zaman fiziksel kartlardan bağımsız 
mobil cihazlarımız ile QR kodlarla 
ödeme yapmamızdır. Çin’de ki öde-
me sistemi budur. Çin’de ki nakit 

para çok büyük yaygınlıkla kullanıl-
madığı gibi kredi kartı kullanımı da 
çok düşüktür. Birçok yer nakit kabul 
etmemektedir. Çin’de her yerde kre-
di kartı kullanılıyor sanılıyor. Aslında 
bu da yanlış artık birçok yerde kredi 
kartı da geçmiyor. Ödemeler mobil 
QR kod okutma ile yapılıyor. Bun-
lar pandemi ile beraber kullanımı 
artan veya biz halkın sıcak bakma-
mızı ve daha tanışık olmamızı sağ-
layan konular. Ancak kripto paralar 
daha farklıdır, kripto paraların hij-
yen trafiği ile pek alakası yok fakat 
pandemi ile alakası var. Pandemi 
ile alakası olan kısım ise ABD’de 
yapılan gözlemler şu şekilde:

 Devlet vatandaşın yaşamış ol-
duğu istihdam ve işsizlik sebebiyle 
aylık ödemeler yapıyor. Bu öde-
melerin yapıldığı kişiler ise bütün 
gün evde oturduğunu, bütün gün 
Netflix dizilerini izlediğini ve ondan 
sonra canı sıkılıp (GameStop ola-
yında da gördüğümüz gibi) devletin 
gönderdiği paranın kalan kısmı ile 
kripto para piyasasında kendilerini 
buldular. Kripto kullanımı arttı an-
cak ödemelerde kullanılamıyor ve 
henüz resmi olarak muhasebesi ta-
nımlanmış değil dolayısıyla kurum-
lar kripto para ile satış yapamazlar. 

 Kripto para ile mağazaya gidip 
ya da markete gidip kripto para ile 
alışveriş yapmak legal olarak müm-
kün değil. Bazı çözümler var ancak 
pratik değil, pratik olan çözümler 
ise legal değildir. En geç 2021’in ilk 
altı ayında büyük devletlerin bu ta-
nımlamayı yapıp artık kurumsal iş-
lemlerde de kripto para kullanımının 
önünün açılacağını düşünüyoruz. 

 Kripto paraların alışverişte ter-
cih edilmemesinin bir diğer sebebi 
ise fiyat dalgalanabilirliğinin yüksek 
olmasıdır. Bundan dolayı kimse ne 
harcamak ne bu paranın tahsilatını 
yapmak istemez. Bu durum kendisi 
için çok büyük bir sorun oluşturuyor 
ama kurumsal adaptasyon için pek 
de sorun değil. Çünkü kripto para-
larda, fiyatı hiç değişmeyen kripto 
paralar da mevcut. Eğer mevzu-
at sizin bir hizmet veya ürün satıp 
karşılığında kripto para cinsinden 
fatura kesmenize izin verdiği za-
man dengeli kripto paralarla işlem 
yaparsınız. Bugün stablecoin (fiyat 
dalgalanabilirliği en düşük kripto 
paralar) dendiği zaman; dolara en-
deksli olan, Euro’ya endeksli olan, 
altına endeksli olan dengeli para-
lar olduğu gibi, TL endeksli stable-
coin de mevcut. Bir lira projesi, bir 
yaşını doldurdu. Bir yaşından beri 

DR. VEDAT
G Ü V E N

Tim Danışmanlık Kurucu Ortağı
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aktif kullanılan bir kripto para stab-
lecoin kullanırsanız dalgalanabilir-
lilik sorununu çözdünüz demektir.

Bitcoin in, AltIn out

      Şu an dünyada yüzyıllardan 
beri değer saklama aracı altındır. 
En uzun zamanlı olan budur. Ameri-
ka’nın hegemonyasının arttığı yıllar-
dan itibaren dolar da değer saklama 
aracıdır. Altın diğer para birimlerine 
göre, yüzyıllardır değer saklama 
özelliği vardır. Bitcoin ise onu tah-
tından etmek üzere. Ne zaman dün-
yada bir enflasyon korkusu olsa ilk 
akla gelen altındır. En son bunun 
olmayacağını sistem bize gösterdi.

 Benim görüşüm; çok net bir 
şekilde altın, enflasyona karşı koru-
ma sıfatını artık Bitcoin’e devretmiş 
durumda. Biz Bitcoin’i bir değer sak-
lama aracı olarak görüyoruz, aynı 
altın gibi. Değer saklama açısından 
altının yerine geçiyor mu geçiyor. 
Birtakım üstünlükleri de var. Altını 
aldığınız zaman nerede saklayacak-
sınız? Hem vatandaş açısından hem 

devlet açısından soruyorum. 10, 
20 gram altından bahsetmiyorum. 
Eğer ben aman enflasyon olacak 
servetimi birikimimi altınla koru-
yayım diyorsam (3-5 kilo altın alan 
biri olduğumu düşünürsek) nerede 
saklayacağım? Bitcoin’i siz istedi-
ğiniz zaman, dünyanın herhangi bir 
yerine gönderebiliyorsunuz. Türkiye 
olarak, Halkbank davasından dolayı 
endişe edip de ABD’deki altınları-
mızın bir kısmını Türkiye’ye getirdi-
ğimiz söyleniyor. Nakliye maliyeti 
için 10 milyar dolardan bahsediliyor. 

NasIl vergİlendİrİlebİlİr?

 Kazanç üzerinden vergi ve-
rilmesi ve servet üzerinden vergi 
verilmesi. Servet üzerinden vergi 
verilmesi durumunda her şey kaça-
cak bunu kesinlikle yapamazsınız. 
Çünkü para sistem dışı bir para.

 Veraset ve intikal vergisini ayrı 
tutuyorum. Veraset ve intikal vergile-
ri kripto paraya dahil olduğu zaman 
sizin ne kadar bir veraset vergisi 
vermeniz gerekiyorsa kripto parala-

rın da buraya dahil edilmesi gereki-
yor. Asıl önemli olan konu alım sa-
tım üzerinden vergilendirme. Alım 
satım üzerinden vergilendirme iki 
şekilde olabilir. Ya stopaj şeklin-
de, kaynağında vergi keseceksiniz. 
Ya da alım, satım sonucunda elde 
edilen kâr üzerinden vergi alacak-
sınız. Şu an siz Türkiye’de banka-
nızdan veya bir döviz bürosundan 
döviz satın aldığınız zaman fiyatın 
binde iki kadar vergi ödüyorsunuz.

 Alım satım kazancı üzerinden 
vergi ödemede ise Türkiye’deki 
mevzuata göre, mükellef olmayan 
gerçek şahıslar kambiyo gelirleri 
vergiye ve beyannameye tabi de-
ğildir. Mevzuat böyle ise ben de 
kripto para alıp sattığım zaman 
kârım üzerinden vergilendirilme-
mem gerekmektedir. Çünkü dolar-
dan da Euro’dan da alınmamakta. 
Ama Bitcoin’i ben satın alırken 
bana satan kurum binde iki vergi 
kesebilir. İşime gelir mi? Gelmez 
fakat hoşuma gider mi gider. Çün-
kü kullandığım aracın aynı bir dolar 
ya da euro gibi muamele görme-
ye başladığını hissetmiş olurum. 
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TEŞEKKÜRLER...
YENİ E-KONOMİ Dergisinin “2020-2021 Ekonominin 
Maskesi” başlıklı ilk sayısında desteklerini bizden 
esirgemeyen; 

Dr. Mahfi Eğilmez, Fatma Acar Ünlü, Emrah Lafçı, 
Doç. Dr. Murat Batı,  Prof. Dr. Ersan Öz, Ahmet Me-
tin Aysoy, Mert Yılmaz, Ayhan Yavrucu, Doç. Dr. Ay-
ben Koy, ve Dr. Vedat Güven hocalarımıza, son olarak  
bizlere bu fırsatı sunan ve güvenen Nazmi Karyağdı’ ya 
teşekkür ederiz.  
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