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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
15 Nisan 2022 Cuma 

 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUN 

7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G 

Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği 

 

TEBLİĞ 

–– Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35)’in Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/11) 

 

KURUL KARARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/04/2022 Tarihli ve 10929 Sayılı Kararı 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2022/18, K: 2022/16 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/34, K: 2022/21 Sayılı Kararı 

 

YARGITAY KARARI 

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar 
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Mısır fiyatları kritik eşiğe yaklaştı 
Mısır fiyatlarının, Ukrayna savaşının ekim ve hasada olan olumsuz etkisi 

ve ABD'de yaşanan soğuk hava dalgasının ekim sürecini yavaşlatacağı 

endişeleri ile 8 doları geçebileceği belirtiliyor. 

 
Mısır, Ukrayna savaşının ülkenin hasat ve nakliyat yeteneklerinin durması nedeniyle 

8 dolar seviyesini kırmaya hazırlanırken ABD’de yaşanan soğuk havanın ekim 

dönemine yavaş bir başlangıca neden olması konusundaki endişeler de artıyor. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta yaptığı açıklamada işgalin devam 

edeceğine dair söylemleri sonrası savaşın biteceğine dair çok fazla emare 

görünmüyor. 

Yaşanan çatışmalar Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen ticareti karmaşıklaştırırken 

Ukrayna’nın bir sonraki hasadında da yüzde 40’a yakın bir kayba neden olabileceği 

belirtiliyor. 

Alıcıların ABD tedarikini takip etmesi beklense de ekim başlangıç hızının beş yıllık 

ortalamanın altında olduğu kaydediliyor. Bununla birlikte soğuk ve yağışlı havanın 

erken hasadı engelleyeceğine dair endişeler de artmaya devam ediyor. 

“Eğer gerçekten hava kaynaklı sorunlar varsa 8 dolar seviyesi barikattan daha çok 

kasis kadar bir direnç olur” diyen Commonwealth Bank of Australia Tarım Emtiaları 

Stratejisti Tobin Gorey, “Vadeli işlemler kuzey yarım küredeki ilkbahar ve yaz 

döneminde o ‘efsanevi’ seviyeyi delip geçecektir” değerlendirmesinde bulundu. 

Temmuz vadeli mısır fiyatları yüzde 0,5 artarak 7,81 dolar seviyesine yükseldi. 
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İPA araştırdı; vatandaş kırmızı et, 

ayçiçek ve zeytinyağı alamıyor 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), 

halkın nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporunu 

yayımladı. Rapora göre, katılımcılar artan market fiyatlarından sonra 

kırmızı et, ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini alamaz oldu. Vatandaşın 

yüzde 45,6’sı kırmızı et, yüzde 36,5’i ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini 

artan market fiyatlarından sonra hiç alamadığını belirtti. 

 

İPA: Vatandaş artan market fiyatlarından sonra kırmızı et, ayçiçek ve 

zeytinyağını hiç alamadı 

 

İPA tarafından yapılan İstanbul Barometresi araştırması, İstanbul halkının ev içi 

gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş 

memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor. Katılımcılara, 

İstanbul’un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular 

yöneltildi. İstanbulluların görüşleri, mart ayı raporuna şöyle yansıdı: 

EV İÇERİSİNDE EKONOMİK SORUNLARI KONUŞMA ORANI ARTTI 

Katılımcılara, mart ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 

77,5’i ev içerisinde ekonomik sorunların yüzde 5,8’i ise Ukrayna-Rusya Savaşı’nın 

konuşulduğunu söyledi. Bu konuları ailevi olaylar ve sağlık sorunları takip etti. Aylara 

göre incelendiğinde, ocak ayında ekonomik sorunların ev içerisinde konuşulma oranı 
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yüzde 58 iken, şubat ayında bu oran yüzde 76’ya, mart ayında ise yüzde 77,5’e 

yükseldi. 

GÜNDEM EKONOMİK SORUNLAR VE AKARYAKIT ZAMMI 

Mart ayında İstanbul’un gündemi ekonomik sorunlar ve akaryakıt zamları oldu. 

Katılımcıların yüzde 52,1’i ekonomik sorunların İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. 

Ekonomik sıkıntılar içerisinde fatura zamları, gıda fiyatları ve kira ücretleri öne çıktı. 

Akaryakıt zamları yüzde 17,9 ile ikinci sırada gelirken, İstanbul’da görülen kar yağışı 

üçüncü sırayı aldı. Şubat ayında elektrik ve doğalgaz zamlarının, mart ayında 

akaryakıt zamlarının gündem olduğu görüldü. 

2022’NİN İLK ÜÇ AYINDA VATANDAŞIN GÜNDEMİ DEĞİŞMEDİ 

Son üç ayda Türkiye’nin gündeminde ilk sırada ürünlere gelen zamlar yer aldı. 

Katılımcıların yüzde 27,2’si et, yağ, şeker gibi market ürünlerine; yüzde 24,5’i elektrik, 

doğalgaz, su faturalarına yapılan zamların mart ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu 

belirtti. Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada yüzde 18,6 ile Ukrayna-

Rusya Savaşı yer aldı.  

KIRMIZI ET, AYÇİÇEK VE ZEYTİNYAĞINI ‘HİÇ’ ALAMADILAR 

Katılımcılar, artan market fiyatlarından sonra kırmızı et, ayçiçek ve zeytinyağı 

ürünlerini hiç alamadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 45,6’sı kırmızı et, yüzde 36,5’i 

ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini artan market fiyatlarından sonra hiç alamadığını 

belirtti. Bu ürünleri süt ve süt ürünleriyle sebze meyve takip etti. Mart ayında 

İstanbulluların yüzde 53,3’ü yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini 

düşündüğünü belirtti. Ocak ayında katılımcıların yüzde 52,9’u, şubat ayında yüzde 

47,9’u Türkiye’nin ekonomik durumunun kötüleşeceğini belirtirken, mart ayında 

ekonominin daha da kötüleşeceğini düşünenlerin oranı 2022’in en yüksek seviyesine 

ulaşarak yüzde 53,3’e yükseldi. Katılımcıların yüzde 24,9’u ekonominin seyrinin 

değişmeyeceğini, yüzde 21,8’i ekonominin iyileşeceğini ifade etti. 

VATANDAŞ GEÇİNEBİLMEK İÇİN BORCA GİRDİ 

Mart ayında katılımcıların; yüzde 28,1’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca 

girdiğini, yüzde 18,4’ü geçinmekte zorlandığını, yüzde 35,4’ü kıt kanaat 

geçinebildiğini, yüzde 18,1’i ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini belirtti. 

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların yüzde 43,3’ü altın, yüzde 20,9’u döviz 

aldığını, yüzde 17,3’ü ise kripto para aldığını belirtti. Mart ayında katılımcıların yüzde 

33,5’i borç aldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 8,2’si borç verdi. Yüzde 3,6’sı hem 

borç verdi hem borç aldı. Yüzde 54,7’si ise ne borç verdi ne de borç aldı. Gelir düzeyi 

düştükçe borç aldığını belirten katılımcıların oranında artış görüldü. 

STRES SEVİYESİ YİNE ARTTI; MEMNUNİYET AYDAN AYA DÜŞTÜ 
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Katılımcılara mart ayındaki duygu durumları soruldu ve 10 üzerinden 

değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7,7 olarak 

ölçüldü. Geçen ayın verileriyle karşılaştırıldığında, stres seviyesinde artış görüldü. Üç 

aylık sonuçlara göre işten çıkarılma korkusu yaşayan katılımcıların kaygı ve stres 

puanları daha yüksekken, mutluluk ve yaşam memnuniyeti puanlarının daha düşük 

olduğu gözlemlendi. Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen yaşam 

memnuniyeti seviyesi mart ayında 4,1 olarak belirlenirken, mutluluk seviyesi 4,4 

olarak ölçüldü. Ocak ayında İstanbulluların yaşam memnuniyeti 4,5, şubat ayında ise 

4,4 olarak hesaplandı 

İSTANBUL’UN İLK ÜÇ SORUNU: EKONOMİK SORUNLAR, 

SIĞINMACILAR/MÜLTECİLER VE ULAŞIM 

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorununun yüzde 50,6 ile ekonomik sorunlar, 

yüzde 48,7 ile sığınmacılar ve mülteciler, yüzde 39,3 ile ulaşım olduğu belirlendi. Üç 

aylık sonuçlara göre farklı demografik grupların İstanbul’un sorunlarına dair görüşleri 

incelendiğinde; gelir düzeyi arttıkça ulaşım, olası İstanbul depremi ve 

sığınmacılar/mülteciler sorun olarak görülürken; gelir seviyesi düştükçe ekonomik 

sorunlar, konut satışı ve kiralama fiyatlarını İstanbul’un sorunları olarak değerlendiren 

katılımcıların oranında artış görüldü.  
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Gıda zincirindeki fiyatlar artık dijital 

olarak izlenecek 

Gıdadaki fiyat dalgalanmalarına karşı büyük veriler ve ileri analitik 

yöntemler kullanılacağı açıklandı. Gıda zincirlerinin dijital olarak 

izleneceği söylendi. 

 
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, ekonomik Koordinasyon Kurulu, gıda 

fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık 

ürün takibini sağlan dijital bir sistem kurulması kararı aldı.  

Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği 

oluşturacağı tespiti yapılacağı açıklandı.  

Yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacağı söylenirken hem üreticinin hem de 

tüketicinin korunacağı aktarıldı. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda önceki gün alınan karara göre, farklı aşamalarda 

elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti 

yapılacak 

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ GÜNÇELENECEK 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

başkanlığında toplandı. Küresel tedarik zincirlerindeki değişim, artan küresel emtia 

fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi ele alındı. 
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Toplantıda, gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin 

artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önlemler değerlendirildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ürün takibini anlık olarak yapılmasını 

sağlayacak dijital bir sistem kurulması kararı alındı. Yeni sistemle üretim, toptan, 

perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık izlenecek. 

SİNYALE GÖRE TEŞVİK, TEDBİR 

Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği 

oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller 

daha iyi yönetilecek. Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim 

planlaması kolaylaşacak. Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik 

uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine 

yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit 

edilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine 

katkı sunacak. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen EKK sonrası 

yapılan açıklamada, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek 

finansman imkânlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemlerin değerlendirildiğini 

belirtti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz 

güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri 

üzerinde görüştüklerini ifade etti. 

Nurettin Nebati "Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş 

enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde 

fikir birliğine vardık" dedi. 
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Toplanan inek sütü miktarı şubatta 

azaldı 
Türkiye geneli toplanan inek sütü miktarı, 2022 yılı Şubat ayında bir 

önceki aya göre azaldı. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri 

üretimi verilerini açıkladı. 

Verilere göre, bu yılın şubat ayında 789 bin 180 ton inek sütü toplandı. Söz konusu 

miktar yıllık bazda yüzde 1,3 oranında artış kaydederken, bir önceki aya göre ise 

azaldı. 2022 yılı Ocak ayında 836 bin 959 ton inek sütü toplanmıştı. 

Toplanan inek sütü miktarı ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 2,4 azaldı. 

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 7,6 azalarak 118 bin 787 ton oldu. Ocak-şubat döneminde de içme sütü 

üretimi yıllık bazda yüzde 8 azalışla 251 bin 513 ton olarak gerçekleşti. 

Şubatta ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 11 artarak 83 bin 902 tona yükselirken ocak-şubat döneminde yıllık 

bazda yüzde 0,3 düşerek 170 bin 302 tona geriledi. 

İnek peyniri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 56 bin 877 

tona düşerken ocak-şubat döneminde de yıllık bazda yüzde 8,3 azaldı ve 111 bin 57 

ton olarak kayıtlara geçti. 
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Ayran üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artarak 55 bin 438 

tona, tereyağı üretimi yüzde 74,5 artışla 10 bin 776 tona çıktı. 

Ocak-şubat döneminde de ayran üretimi yıllık bazda yüzde 30,1, tereyağı üretimi 

yüzde 65,4 yükseldi. 

Ocak ayında 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı 

şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu. 

Yılın ilk ayında 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi de şubatta yüzde 10,5 azalışla 

118 bin 787 ton olarak gerçekleşti. 
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Tavuk eti üretimi şubatta yüzde 9,7 

azaldı 
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 9,7 

azalırken, 2021’in aynı ayına göre ise yüzde 13,4 oranında artış kaydetti. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı 

üretimi verilerini açıkladı. 

Buna göre, şubatta 180 bin 53 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla 

kıyasla yüzde 13,4 artarken aylık bazda yüzde 9,7 azalma kaydetti. 

Türkiye'de şubatta 1 milyar 555 milyon 418 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, 

yıllık bazda yüzde 0,2 yükseliş gözlemlenirken aylık bazda yüzde 7 düşüş kayıtlara 

geçti. 

Şubat ayında 102 milyon 358 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Şubat 2021'e 

oranla yüzde 15,3 arttı. 

Bu dönemde hindi etinin 3 bin 644 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 5,2 artış 

görüldü. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk 

sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 artarken, 

tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı. 

  



15.04.2022 

12 

 

İhracata dönük yatırımlara ve turizm 

firmalarına finansman desteği 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet 

veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk 

lirası finansmanı sağlıyoruz." dedi. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya geldi: 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlara ilave olarak yıllık 

yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı 

getiriyoruz. Turizmde de döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar 

inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz." dedi. 

Esnaf ve sanatkarlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Erdoğan, burada yaptığı 

konuşmada esnaf ve sanatkarın, Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğunu 

belirtti. Erdoğan, "Koronavirüs salgını döneminde hep birlikte gördük, yaşadık. Bu 

süreçten olumsuz etkilenen kesimlerin başında esnaf ve sanatkarımız geliyordu. 

Devlet olarak verdiğimiz desteklerle bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya 

çalıştık. Bu kapsamda salgın nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen ticaret 

erbabımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle 1000'er lira hibe desteği sağladık." 

diye konuştu. 

Türkiye genelinde esnafa verilen dasteğin 4,6 milyar lirayı aştığını belirten Erdoğan. 

Bunun yanında bir yıl önce gelir vergisi mükellefi, esnaf ve sanatkarımız ile gerçek 

kişi tacirlerine de gruba göre 5 bin ve 3 bin liralık yeni bir hibe desteği yapıldığını 
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hatırlattı. Erdoğan, desteğin toplam tutarınını 4,3 milyar lirayı bulduğunu belirterek, 

"Ayrıca esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçlarını 

yeniden yapılandırabilmelerini temin ettik." diye konuştu. 

Kooperatif kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan kullanılan kredilerin geri 

ödemelerini 2020'de iki kez, 2021'de ise bir kez olmak üzere 3 defa ertelemeye tabi 

tuttuklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksiti ötelenen kredi tutarının 13,5 

milyar lira olduğunu söyledi. 

Esnafı desteklemeye devam edeceğiz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının etkilerinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin 

başına geçen esnaf ve sanatkarımızı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi 

sürdüreceğiz." dedi. 

Esnaf ve sanatkarın, kendi yaşadıkları sıkıntılara rağmen çevrelerindeki herkese el 

uzattıklarını, yardımcı olduklarını, imkanlarını bölüştüklerini bildiklerini dile getiren 

Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Sizler evinizin nafakasını çıkartacak, tezgahınızın dönmesini sağlayacak kazancı 

elde ederken aynı zamanda kendinizle birlikte çevrenizdeki herkesi gözetip 

kollamanın vebalini de üstlenmiş oluyorsunuz. Ahinin olduğu yerde kötülük kök 

salamaz, tırnak tutamaz, ahlaksızlık özellikle tırnak tutamaz. Seviyesizlik itibar 

göremez. Pislik kalıcı olamaz. Hayatımızın bir döneminde biz de esnaflık yaptığımız 

için bu vasıfları sadece gözleyerek, sadece okuyarak, duyarak değil bizzat 

yaşayarak, hıfzederek, tatbik ederek öğrendik. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin 

inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz." 

"Vicdanı, ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları 

arttıran etkileri yeni yeni atlatılırken bu defa da Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır 

sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığına işaret etti. 

Küresel enerji ve gıda ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışların ister istemez tüm 

dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkilediğini aktaran Erdoğan, "Üstelik bunun üzerine bir 

de 2018'den beri döviz kurunda yaşanan istikrarsızlıkla mücadele etmek durumunda 

kaldık. Son dönemde çarşıda, pazarda, hayatın her alanında görülen fahiş fiyat 

artışlarının en önemli sebebi işte bu iki faktördür." ifadelerini kullandı. 

Kimi tedarik ve perakende zincirlerinin yöntemlerinden kaynaklanan şikayetleri 

gözden ırak tutmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

Elektronik ticaret portallarına sınırlama geliyor 

"Fiyatları, stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız şekilde yükselterek 

vatandaşlarımızın mağduriyeti pahasına fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara 

verilen cezaları arttırıyoruz. İnternet üzerinden satış yapan elektronik ticaret 
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platformlarına da çekidüzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işini kurmak, 

yaygınlaştırmak, büyütmek isteyen girişimcilerimize verdiğimiz destekleri artırıyor ve 

genişletiyoruz. 

Çeşitli işbaşı istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin hem meslek öğrenmelerini 

hem de kazanç sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. KDV sadeleştirmeleriyle bir 

yandan vatandaşlarımıza daha hesaplı ürün satışını temin ederken bir yandan da 

esnafımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz." 

"Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için pek çok önemli adım attık" 

Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için yılbaşından bu yana pek çok önemli 

adım attıklarını anlatan Erdoğan, "Şartlara göre ilave adımlar da atarak 

insanlarımızın refah seviyelerini korumalarını temin etmeye çalışıyoruz." diye 

konuştu. 

Erdoğan, bunların yanında devletin aldığı ürünlere üreticinin alın terinin hakkını 

verecek taban fiyat belirleyerek, gerektiğinde hızlı tedarik kanalları oluşturarak, 

kooperatif marketlerini yaygınlaştırarak piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek 

yeni tedbirler aldıklarını bildirdi. 

Amaçlarının esnaf ve sanatkarla rekabet etmek değil, esnaf ve sanatkarın da 

şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyat hareketlerini kontrol altında tutmak olduğunun 

altını çizen Erdoğan, "Ülkemizi bu imtihandan da Allah'ın izniyle beraberce dimdik 

çıkartacağımıza, 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza, evlatlarımıza güçlü bir 2053 

vizyonu miras bırakacağımıza yürekten inanıyorum." dedi. 

Katılımcılarla ihracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm faaliyetleriyle ilgili 

bir müjdeyi paylaşmak istediğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: 

Yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL cinsinden uzun vadeli finansman 

"İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve 

bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk lirası 

cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Benzer bir uygulamayı turizm 

sektöründe de hayata geçirerek, döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a 

kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje 

finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu 

krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 

150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. KOBİ'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar 

için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9'a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 

10 yıl arası vade ile kullandırılacak bu kredi paketinin sektörlerimize hayırlı olmasını 

diliyorum." 
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Georgieva: Küresel ekonomik 

görünümün savaş nedeniyle kötüleşti 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-

Ukrayna savaşının ekonomik beklentileri zayıflattığını, yüksek 

enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğini söyledi. 

 
Kriz üstüne krizle karşı karşıya olunduğunu belirten Georgieva, ilk COVID-19'un 

insan hayatını ve ekonomileri altüst ettiğini, ardından Rusya-Ukrayna savaşının şok 

dalgalarına neden olduğunu söyledi. 

Georgieva, savaşın ekonomik sonuçlarının hızla yayıldığına dikkati çekerek, yüz 

milyonlarca ailenin halihazırda daha düşük gelir ile daha yüksek enerji ve gıda 

fiyatları ile mücadele ettiğini, savaşın bunu daha da kötüleştirdiğini ve eşitsizliği daha 

da artırmakla tehdit ettiğini kaydetti. Georgieva, "Uzun yıllardan beri ilk kez enflasyon 

dünyadaki birçok ülke için açık ve mevcut bir tehlike haline geldi." dedi. 

Küresel ekonomik büyümede düşüş beklentisi 

Enflasyonun küresel toparlanma için büyük bir aksama olduğunu vurgulayan 

Georgieva, "Ekonomik açıdan büyüme düşüyor ve enflasyon yükseliyor." ifadesini 

kullandı. 

Georgieva, salgın ve savaş gibi ikili krizler ve bunlarla başa çıkma kabiliyetinin dünya 

ekonomisinin jeopolitik bloklara bölünmesi riskiyle daha da karmaşık hale geldiğini 

söyledi. 

Küresel toparlanmanın savaştan önce halihazırda ivme kaybettiğine işaret eden 

Georgieva, IMF'nin ocak ayında 2022 için küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'e 
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çektiğini, o zamandan beri görünümün büyük ölçüde savaş ve yansımaları nedeniyle 

önemli derecede kötüleştiğini dile getirdi. 

Georgieva, "Hem 2022 hem de 2023 için küresel büyümede daha fazla düşüş 

öngöreceğiz. Neyse ki çoğu ülke için büyüme pozitif bölgede kalmaya devam edecek. 

Bununla birlikte savaşın etkisi bu yıl küresel GSYH'nin yüzde 86'sını oluşturan 143 

ekonomi için tahminlerin düşürülmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı. 

"Görünüm olağanüstü derecede belirsiz" 

Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları artırdığını belirten Georgieva, 

"Görünüm olağanüstü derecede belirsiz, normal aralığın çok ötesinde. Savaş ve 

yaptırımlar tırmanabilir. Yeni Kovid-19 varyantları ortaya çıkabilir. Mahsuller başarısız 

olabilir." dedi. 

Georgieva, gıda güvensizliğinin ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek, 

gıda güvenliğini desteklemek için çok taraflı bir girişimle hareket edilmesi gerektiğini 

kaydetti. 

Gıda ve enerji fiyatlarının tedarik zinciri sorunlarıyla birlikte enflasyonu artırmaya 

devam ettiğini belirten Georgieva, "Enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha 

uzun süre yüksek kalmasını öngörüyoruz." dedi. 

Enflasyon beklentilerinin enflasyonu daha kalıcı hale getirebilecek ve kontrol altına 

alınmasını zorlaştırabilecek şekilde sabitlenmemesine ilişkin artan bir risk olduğunu 

aktaran Georgieva, merkez bankalarının kararlı davranması gerektiğini kaydetti. 

Savaşı sona erdirmek acil öncelik 

Georgieva, "Acil öncelikler, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek, salgınla yüzleşmek, 

enflasyon ve borçla mücadele etmek." dedi. 

İklim değişikliğine ilişkin tehdidin de daha da kötüleştiğine işaret eden Georgieva, IMF 

Yönetim Kurulu'nun yeni bir Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Güveni'nin 

oluşturulmasını onayladığını, bunun uygun fiyatlı uzun vadeli finansman sağlayarak 

ve özel yatırımları hızlandırarak iklim değişikliği gibi makro kritik zorlukların ele 

alınmasına yardımcı olacağını vurguladı. 

Georgieva, dijital devrime de değinerek, "Dijital devrim, merkez bankası dijital para 

birimleri gibi yeniliklerin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve kripto varlıklar etrafındaki 

düzenleyici çerçeveyi güçlendirmeyi içeriyor." dedi. 
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Alternatif enflasyon hesabını 

yasaklayan taslak hazırlandı 
Resmi istatistiklerin koordinasyonunda tek yetkili olan Türkiye İstatistik 

Kurumu’na alternatif olarak enflasyon hesaplanmasının önüne geçecek 

taslak bir çalışma yapıldığı öğrenildi. DÜNYA’nın elde ettiği taslak 

çalışmaya göre, TÜİK dışında başka bir kurum, enflasyon 

hesaplayamayacak. Hesaplayıp kamuoyuna açıklayabilmek için TÜİK’e 

izin başvurusu yapacak. 

 
Hüseyin GÖKÇE 

Resmi istatistiklerin koordinasyonunda tek yetkili olan Türkiye İstatistik Kurumu’na 

alternatif olarak enflasyon hesaplanmasının önüne geçecek taslak bir çalışma 

yapıldığı öğrenildi. DÜNYA’nın elde ettiği taslak çalışmaya göre, TÜİK dışında başka 

bir kurum, enflasyon hesaplayamayacak. Hesaplayıp kamuoyuna açıklayabilmek için 

TÜİK’e izin başvurusu yapacak. TÜİK de 2 ay içinde başvuruyu sonuçlandıracak. Bu 

şartları yerine getirmeden veri açıklayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek, 

habere ve internet sitesine erişim de engellenecek. 

Bir grup akademisyen ve ekonomist tarafından makro ve mikro ekonomi alanında 

çeşitli araştırmalar yapmak üzere kurulan ve özellikle enflasyon konusunda yaptığı 

ölçümlerle gündeme gelen Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), enflasyon 

verilerini açıklamasına yasaklama getirilmesi yönünde bir hazırlık yapıldı. 

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nda değişiklik öngören taslak çalışmaya göre, 

TÜİK dışında başka hiçbir kurum, enflasyon hesaplayamayacak. Hesaplayıp 
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kamuoyuna açıklayabilmek için TÜİK’e izin başvurusu yapacak. TÜİK de 2 ay içinde 

başvuruyu sonuçlandıracak. Üstelik sadece enflasyon değil, çevre, demografi, 

işgücü, tarım ve ulusal hesaplar alanında, TÜİK tarafından üretilen istatistiklere 

alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar kamuoyuna 

açıklanmadan çalışmanın metodolojisi TÜİK’e onaylatılması zorunlu olacak. TÜİK, iki 

ay içinde bu başvuruyu sonuçlandıracak. Metodolojisi Kurum tarafından 

onaylanmamış araştırmaların sonuçları herhangi bir yolla kamuoyuna 

açıklanamayacak. 

3 yıla kadar hapis cezası 

Metodolojisini TÜİK’e onaylatmadan istatistiki veri üretip kamuoyuna duyuranlara, 3 

yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca bunun internet ortamında duyurulması 

halinde, habere erişim engellenecek, bundan da sonuç alınamazsa internet sitesine 

erişim engellenecek. Bu yasaklama hükümleri Türkiye İstatistik Kanunu’nun ceza 

şartlarını içeren 53’üncü maddesinde düzenleniyor. 

TÜİK ve ENAG arasındaki fark 81 puan 

Metinde ismi açıkça belirtilemeyen ENAG, her ay TÜİK’in enflasyonu açıklamasının 

hemen ardından enflasyona yönelik ölçüm sonuçlarını açıklıyor. Nisan ayına yönelik 

her iki kurumun yaptığı ölçümlerde ise 82 puanlık fark oluşmuş durumdaydı. TÜİK’in 

yüzde 61 açıkladığı yıllık TÜFE’yi, ENAG yüzde 142 olarak açıklamıştı. 

-Yasaklar İTO ve TÜRK-İŞ’i ilgilendirir mi? 

Hazırlanan taslak çalışmanın her ay düzenli olarak enflasyon verisi açıklayan İstanbul 

Ticaret Odası(İTO) ile açlık ve yoksulluk araştırması yayınlayan TÜRK-İŞ’i etkileyip 

etkilemediği ise net değil. 

İTO, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu statüsüyle, Türkiye İstatistik 

Kanunu’nda tanımlanan kuruluşlar arasında yer alıyor. Ancak bu kuruluşların, görev 

alanları ile ilgili resmi istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlana 

görev ve yetkileri bulunuyor. 

TÜRK-İŞ tarafından aylık bazda düzenli olarak açıklanan açlık sınırı, yoksulluk sınırı 

gibi çalışmalar ise yeni taslak ile sınırlanan “Kurum tarafından üretilen istatistiklere 

alternatif oluşturacak şekilde istatistikî sonuçlar” tanımına uyuyor. Yani sözkonusu 

metin, teknik olarak TÜRK-İŞ’in de bu alanda veri üretmesine engel oluşturabilir. 
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Enflasyonla mücadeleye bir ay daha 

ara! 

 
Alaattin AKTAŞ  

15 Nisan 2022 Cuma 

 

✔ Ocak, şubat ve marttan sonra nisanda da politika faizinin sabit tutulması 

yüzde 14'ün şu koşullarda Türkiye için ideal düzey olarak görüldüğünün işareti 

mi? 

✔ Yoksa bu orada kalmak, daha önceki indirimlerle tüm dengeler bozulduğu 

için yeni indirime gidememe, faizi de artıramama çaresizliğinin bir sonucu mu? 

Para Politikası Kurulu’nun ocak, şubat ve mart toplantısından sonra nisan 

toplantısında da faiz değiştirilmedi. Politika faizi aralıkta belirlenen yüzde 14 

düzeyinde en az bir ay daha uygulanacak. 

Artık hepimiz ezberledik; enflasyonla mücadele denilince aklımıza faiz indirimi 

geliyor. Dolayısıyla görünürde Merkez Bankası tarafından alınan faizi sabit tutma 

kararı “enflasyonla mücadeleye bir ay daha ara verilmesi” anlamına geliyor olsa 

gerek! 

Geçen yıl 23 Eylül’de yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında başlatılan ve dört 

toplantıda 5 puana ulaşan faiz indirimine dört aydır niye ara verildiğini yorumlamak 

kolay değil. 

Öyle anlaşılıyor ki faiz indiriminin enflasyonu düşürmediği, hatta tam tersine artırdığı 

nihayet görüldü. Zaten görülmemesi mümkün mü! 

Enflasyonu indirmek için faizi düşürmek çare olmuyorsa, tersini yapıp faiz artırımına 

mı gitmek gerekir? Belki; ama o konuda da tren kaçtı. Faizi tutup enflasyona yakın bir 

düzeye çıkarma şansı artık yok. Makas müthiş açılmış durumda çünkü. Belki aşama 

aşama yapılabilecek olan şu; faizi üçer beşer puan artırmak. Bu yapılır mı; kim bilir, 

burası Türkiye her an her şey olabilir. 
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MERKEZ BANKASI’NIN İŞİ ZOR! 

Zor iş, gerçekten zor! Merkez Bankası’nın işi de zor, Merkez Bankası’nı anlayabilmek 

de... 

Spor yazarı meslektaşlar alınmasın, bir söz var ya “Spor yazarı değil, skor 

yazarı” diye... 

Merkez Bankası da o durumda. Skor, yani faizin ne olacağı bildiriliyor ve Merkez 

Bankası da oturup o skora göre metni yazıyor, güya değerlendirme yapıyor. 

“Efendim metni yüzde kaça göre yazacağız?” 

“Sen üç alternatifli yaz; galiba yüzde 14 olacak ama bakarsın 13 ya da 15 de 

olur, hazırlıksız yakalanmayalım...” 

NEREDEN NEREYE... 

Politika faizi enflasyondan düşük olmayacak diyen de bu Merkez Bankası 

yönetimiydi. 

Şimdi her seferinde orana kılıf uydurabilmek için değişik değişik metinler kaleme alan 

da bu Merkez Bankası yönetimi. 

Sahi enflasyonun altına inmeyen politika faizi mi doğruydu, şimdiki mi doğru? 

Yaşananlardan hangisinin doğru olduğu çok belli de, merak ediyor insan, acaba 

Merkez Bankası bu konuda ne düşünüyor diye... 

BAZ ETKİSİ ORTADAN KALKINCA MI, DEVREYE GİRİNCE Mİ? 

Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin açıklamadaki bir ifade kulağımızı tırmalıyor. 

Üstelik bu ifade son birkaç toplantı metninde aynen kullanılıyor. 

“Enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin 

başlayacağı öngörülmektedir.” 

Enflasyonda gerileme süreci baz etkisi ortadan kalkınca mı başlar, yoksa baz etkisi 

sayesinde mi başlar? 

Ne söylenmek istendiği belli de, sanki ifade tam tersi! 

Enflasyonun aralık ayında düşeceği beklenirken geçen yılki baz etkisine bel 

bağlanmıyor mu? Yani baz etkisi ortadan kalktığı için değil, tam tersine baz etkisi 

sayesinde bir düşüş söz konusu olacak. 

Neyse ki ne söylenmek istendiği anlaşılıyor. 
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CARİ AÇIK, AÇIK DEMEYİNCE YOK MU OLUYOR? 

Para Politikası Kurulu açıklamalarında cari denge konusu da hep önemli bir yer tutar, 

öyle olması da doğaldır. 

Dünkü açıklamada cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin 

devam ettiği vurgulanarak şu görüşe yer verildi: 

“Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat 

istikrarı için önem arz etmektedir.” 

Cari işlemler dengesinden söz ediliyorsa ve “sürdürülebilirlik” vurgusu varsa, 

herhalde cari fazlaya değil, cari açığa dikkat çekilmek isteniyordur. Cari fazlanın 

sürdürülebilirliği tartışılır mı? 

Böyle denildiğine göre, demek ki cari fazlayı unutmuşuz! Nasıl unutmayalım, iki ayda 

12 milyar dolar açık verilmiş, üç ay sonunda 18 milyara ulaşılacağı görülüyor, mart 

sonunda yıllık açık da 26 milyara dayanacak. 

Daha önemlisi, herhalde “cari denge” kavramı kullanılarak, yani açık denilmeyerek 

gerçeğin saklanabileceği sanılıyor. 

Merkez Bankası bu “cin”liğini keşke fiyat istikrarını sağlama görevini yerine getirirken 

kullanabilse... 
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Höllük de mi pahalı?! 

 
Ferit Barış PARLAK  

15 Nisan 2022 Cuma 

 

“Küçük şişe su 3 TL…” 

“Anadolu’da bebeğin altına bez diye sarılan kum (höllük), sudan ucuzdu, kilosu 7 

TL’ye çıktı…” 

*** 

Yaz tatillerinde… 

Çocuklar, esnafa (terzi, doktor, dişçi, mimar, muhasebeci, kalaycı, demirci vb.) çırak 

olarak gönderilirmiş… 

*** 

Hatta… 

Babalar, gizlice dükkân/büro sahibi veya ustasına, düşükte olsa bir para öder, bunu 

çocuğa haftalık ücret olarak vermesini tembih edermiş… 

*** 

9-10 yaşındaki çocukta, yaptığı iş ve kazandığı para ile özgüven duygusu 

gelişirmiş… 

*** 

Yanı sıra… 

Üretebilmenin matematiğini… 

Yani; 

Emeğin, çabanın, yeteneğin, girdinin, ürünün maliyetini/kazancını/saygınlığını; 
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Üretilirse, tüketilebilineceğini; ürettikçe alım gücü ve refahın artabileceğini 

öğrenirmiş… 

*** 

(Bugün, çocuğun gelişimi ve çalışma hayatına girebilmesi için binlerce kat daha fazla 

para/emek/sabır harcıyoruz, ama…) 

VELHASIL… 

Höllükçü pahalıcı, höllük pahalı değil… 

Niteliksiz/bilinçsiz eğitime, kolaycılığa, sosyal yardımlara, kamuda çalışmaya 

yönelten, gençleri ihtiyaç olmayan alanlara yığan politikalar sayesinde 

üretim/tasarruf/sermaye azaldı, emek ucuzladı, alım gücü daraldı… 

Sosyal, kültürel, eğitim, siyasi birçok alanda olduğu gibi, çalışma hayatında da, 

“Şimdi ya da asla” denecek noktayı geçiyoruz… 
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Abdulkadir Selvi 

Erdoğan istifa etmeli mi? 

15 Nisan 2022 

Mumyanın dönüşü gibi. Kılıçdaroğlu’nun iddialı bir şekilde gündeme getirdiği 

ama sonradan ağır tazminat cezalarına çarptırıldığı Man Adası davası yeniden 

gündemde. 

CHP’liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydan okuduğu konuşmasını gündeme 

getirerek istifaya davet ediyorlar. 

Peki Erdoğan istifa etmeli mi? Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi Yargıtay, Erdoğan’ın 

yakınlarının paraları Man Adası’na kaçırdığına mı karar verdi? 

Tartışmanın yeniden gündeme gelmesi Kılıçdaroğlu’nun attığı bir tweet’le başladı. 

Doğrusu Kılıçdaroğlu’nun, “Kanmayın saraydaki şahsın davalarla yaptığı 

algılara. Hepsini kaybediyor birer birer...” tweet’ini görünce, ilk olarak, demek ki o 

zaman yargı Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi sarayın yargısı değilmiş, diye 

düşündüm. 

Hatta “Kılıçdaroğlu daha önce hakaret ettiği Yargıtay hâkimlerinden özür diler 

mi?” diye umut ettim. Ama benimki boş bir umutmuş. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, “Sayın 

Cumhurbaşkanımız adına, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız davaların dört 

tanesi kesinleşmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ferileri ile birlikte sorumlu 

tutulduğu tutar 165.000 TL’dir. Başkaca kesinleşen bir dava 

bulunmamaktadır” diye sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Böylece Kılıçdaroğlu’nun bir iddiasının daha doğru olmadığı ortaya çıktı. 

KILIÇDAROĞLU O PARAYI ÖDEDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı ikinci bir tweet daha attı. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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“Sayın Kılıçdaroğlu, bu tweet’i attığı gün, Sayın Cumhurbaşkanımıza manevi 

tazminat olarak 103.863.97 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Yetmedi, 

kendisine bakiye borç muhtırası da gönderildi” dedi. 

Ama buna rağmen CHP’liler algı operasyonuna devam ettiler. 

YARGITAY ONADI 

Bu kez de “Yargıtay, Man Adası’yla ilgili belgelerin sahte olmadığını ortaya 

koydu” dediler. 

Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 2017 tarihinde Man Adası’yla ilgili iddiaları gündeme getirdi. 

Erdoğan ve yakınlarının Türkiye’de vergi vermemek için Man Adası’nda Bellway 

L.T.D. isimli bir şirket kurduklarını ve bu şirketi sattıktan sonra paraları yurtdışındaki 

hesaba aktardıklarını, böylece vergi kaçırdıklarını iddia etti. 

CHP’nin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı 

verdi. O kararda, “Bellway L.T.D. Şirketi’nin yurtdışında bulunan hesabına veya 

yurtdışında bulunan başka bir hesaba para gönderdiklerine dair bir dekont 

veya belge ihbar yapan tarafından verilmediği isnad edilen suçlama ile ilgili 

somut delil elde edilemediği” denildi. Yargıtay’ın bozma kararlarında dahi buna atıf 

yapıldı. 

İDDİASI ÇÖKTÜ 

Böylece Kılıçdaroğlu’nun en önemli iddiası çöktü. Değil Man Adası’na, yurtdışında 

başka bir hesaba para yatırılmadığı tescil edilmiş oldu. Para kaçırılmamış, tam aksine 

şirketin satışından elde edilen miktar Türkiye’ye getirilmiş. 

YARGITAY’DAN ONAMA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında da Yargıtay, Kılıçdaroğlu’na 

verilen cezayı onamış. Yargıtay’ın, 18.01.2020 tarihli kararında, “Kimi sözlerin 

siyasi bir eleştiri olmaktan çok kişisel saldırı içermesine göre taraf vekillerinin 

yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan 

hükmün HMK 370/1 Maddesi gereğince onanmasına” deniliyor. Buna benzer tam 

4 karar var. 

MASAK RAPORUYLA İLGİLİ BÖLÜM 

MASAK raporuyla ilgili ifade Yargıtay’ın onama kararında yer alıyor. Ama CHP’lilerin 

iddia ettiği gibi değil. 

“Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporuna dayanılarak verilen 

takipsizlik kararına konu olan belgenin ‘olgu’ olarak kabul edilemeyeceği gibi 

belgenin ve diğer araştırmaların MASAK raporuna göre davacı Recep Tayyip 
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Erdoğan ile ilgisinin bulunmadığının anlaşılmasına” diyor. Çok açık değil mi? 

Diğer araştırmaların davacı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgisinin bulunmadığı ifade 

ediliyor. Devam eden cümlede ise Kılıçdaroğlu’na verilen cezanın onanmasına 

hükmedildiği ifade ediliyor. 

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? 

Şimdi tekrar baştaki soruya dönüyorum. Kılıçdaroğlu, Man Adası’yla ilgili iddiaları 27 

Aralık 2017 tarihinde CHP grup toplantısında ortaya atmıştı. Erdoğan’ın yakınlarının 

isimlerini vererek paraları Man Adası’ndaki Bellway isimli şirkete göndermekle 

suçlamış, “Bu parayı yurtdışına göndermişler, o şirketlerin de kayıtlarında var. 

Hepsinde var” demişti. 

CUMHURBAŞKANLIĞI’NI BIRAKIRIM 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’nu yakınlarının yurtdışına para gönderdiği 

iddialarını ispat etmeye davet etmiş ve “İspat et. İspat ettiğin anda 

Cumhurbaşkanlığı’nı bırakacağım. Siyaseti bırakacağım” diye meydan okumuştu. 

CHP’liler şimdi Erdoğan’ın bu konuşmasını gündeme getirerek istifa çağrısı yapıyor. 

Ama mahkeme kararı tam aksini söylüyor. Ne diyor? 

MAHKEME KARARI NE DİYOR? 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik 

kararında, Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’nda bulunan 

Bellway isimli şirkete para gönderdiklerini iddia etmesine rağmen, Cumhuriyet Halk 

Partisi tarafından şüphelilerin para gönderdiklerine dair bir belge ya da dekont 

sunmadıkları belirtiliyor. 

Mahkemenin kararında, “MASAK tarafından yapılan araştırma ile Halk Bankası 

tarafından şüphelilere ait hesaplarda yapılan inceleme neticesinde; şüphelilerin 

Man Adası’nda bulunan Bellway şirketinin yurtdışında bulunan hesabına veya 

yurtdışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermedikleri 

anlaşılmıştır” deniliyor. 

KİM İSTİFA ETMELİ? 

Yargıtay’ın onama kararı ortadayken Erdoğan niye istifa etsin? Erdoğan, iddialarını 

ispat edemezse Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini istemişti. Bu durumda sıra kimde?  

İMAMOĞLU-YAVAŞ SAVAŞI VE ÜÇÜNCÜ İTTİFAK 

ÜMİT Özdağ’ın hamlesi Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş rekabetini su yüzüne 

çıkardı. 

YAVAŞ’IN ÇIKIŞI 
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Mansur Yavaş, Akşener’le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada İmamoğlu’nu 

hedef aldı. “Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı sadece 

görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere ne genel başkanlarına laf söylemeli, 

içişlerine karışmalı. İşini yapmalıdır” dedi. 

İMAMOĞLU’NDAN KARŞI HAMLE 

Mansur Yavaş’ın bu sözlerinin Ekrem İmamoğlu’nu çok rahatsız ettiği sır 

değil. İmamoğlu’nun yanıtı gecikmedi. İmamoğlu’na verdiği güçlü destekle bilinen 

OdaTV, Yavaş’ın eski bir konuşmasını yayınladı. 

Mansur Yavaş, Beypazarı’ndaki bir mitingde, “Mecbur muyuz Ağrılıyı, 

Diyarbakırlıyı seçmeye? Hasan Hüseyin Ceylan uğruna Ağrı’ya, Mardin’e, 

Diyarbakır’a hizmet edecek insanları Meclis’e gönderemeyiz. Meclis’te 

ülkücüler olmazsa köpeksiz köyde değneksiz dolaşır gibi dolaşacaklar. Asla 

müsaade etmeyeceğiz. Oylarınızın nereye gideceğini iyi hesap edin” diyor. 

YAVAŞ’IN TEPKİSİ 

Mansur Yavaş’ın buna tepkisi gecikmedi. Yavaş, İsmail Saymaz’la 

röportajında “Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden. Dün OdaTV’de bir 

şeyler çıkardılar. (Yavaş’ın eski miting konuşmasının kaydı.) Üstelik OdaTV’de 

yayınlanan görüntüleri daha önce Beyaz TV’de Melih Gökçek yayınlattı. 

Düşünün artık, nereden nereye geldik” dedi. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NDAN ÜÇÜNCÜ İTTİFAK 

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kılıçlar çekildi. Kavga büyük. Daha da 

büyüyecek. Çünkü Temel Karamollaoğlu, “Seçim Kanunu ile şartlar değişti. Artık 

üçüncü ittifak olabilir” diyerek üçüncü ittifakı gündeme getirdi. 

Böylece çarşı karıştı. 
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Esfender KORKMAZ 

Dış borçlarda iflas riski 

15 Nisan 2022 Cuma 

Birleşmiş Milletler  Kalkınma Programı (UNDP), gelişmekte olan 72 ülkenin, dış borç 

ödeme riski altında olduğunu açıkladı. Bu ülkeler içinde, Venezuela ve Arjantin zaten 

temerrüde düştüler. UNDP sıralamasında temerrüt riski yüksek olan ülkeler var. 

Türkiye yüksek spekülatif ekonomiye sahip ülkeler içinde yer alıyor.  

Bugünkü koşullarda Türkiye'nin dış borçlarında temerrüt riski yüksektir. Bugünkü 

siyasi, sosyal ve ekonomik şartlar devam ederse, temerrüde düşmesi seçim sonuna 

ertelenebilir. Seçim sonrası gelecek iktidar hiçbir şey yapmasa dahi, Türkiye için 

dünyada güven tazelemesi oluşacak, yabancı yatırım sermayesi gelecek ve daha 

uygun şartlarda dış borç bulabileceğiz. 

Ama siyasi iktidarın ne yapacağı belli olmaz. Çünkü bugüne kadar yaşadıklarımızdan 

çıkan tek sonuç var: Türkiye'de iktisat politikaları, rasyonel ve etkin bir politikalar 

olarak değil, belli kişi ve kişilere ve belli gruplara gelir sağlamak ve kaynak aktarmak 

üstüne kuruludur. 

Söz gelimi, kamu-özel işbirliği sözleşmeleri açık olarak, oligark yaratma üstüne 

planlıdır. Çin'e karşı 2021 yılında 28 milyar dolar dış açık Türkiye için risktir ve fakat 

siyasi iktidar için bu önemli değildir; zira görünen odur ki önemli olan Türkiye'nin açık 

vermiş olması değil, bir ithalatçı grubunun spekülatif kazanç sağlamasıdır. Aksi halde 

yatırım malı ve teknoloji ithal ettiğimiz Çin'e neden yılda 28 milyar dolar açık verelim? 

Yine faiz bahanesi ile doların 18 liraya çıkmasından bir grup spekülatif, büyük kârlar 

sağlamıştır. Kamu imkânlarından AKP vakıfları ve İslami vakıf ve tarikatlar 

yararlanıyor. Siyasi iktidar kamu imkânlarını ve kaynaklarını onlardan kesip, daha 

verimli ve etkin alanlarda kullanabilir mi? 

Dahası seçim yakın diye siyasi iktidar popülizmi tırmandırıp, yeni bir kur şoku veya 

yeni bir 128 milyar dolar olayı yaratırsa, dış borçlarda temerrüt riski artar. 

Türkiye'de dış borçlarda temerrüt riskini artıran sorunlar vardır. 

1- Döviz ihtiyacı yüksektir. 



15.04.2022 

29 

 

Üretimde kullanılan ithal girdi oranı yüksektir. Girdi ithal edemezsek üretim düşer. 

İthalat için önce finansman gerekiyor. Yani dövize ihtiyaç var. 

2022 yılında, cari açık 48-50 milyar dolar, dış ticaret açığı 55-60 milyar dolar olacak. 

Cari açığın bir kısmını dış borç faizi için veriyoruz. Türkiye dünyada dış borçlanmada 

en yüksek faizi ödüyor. Söz gelimi Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli ve 2 milyar 

dolarlık tahvili yüzde 8,625 faizle ihraç etti. 

2- Yabancı sermaye gelmiyor. 

Gayrimenkul alımı dışında, doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Tersine 

yerli sermaye de dışarıya yatırım için çıkıyor. Borsada yabancı payı yüzde 65'ten 

yüzde 35'e geriledi. 

Bundan sonra da yabancı yatırım sermayesi gelmez... Hem Hükümete güven yok, 

hem de kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği not da ''yatırım 

yapılamaz spekülatif" seviyesindedir. 

3- Yüksek maliyeti nedeni ile dış borçları çevirmekte zorlanıyoruz. 

Türkiye'nin dış borç stoku 455 milyar dolardır. Millî gelire oranı yüzde 60 

dolayındadır. Bu oran yüksek değil ve fakat dış borçları çevirmekte zorlanıyoruz. Zira 

Türkiye riskli ülke olarak görülüyor. 

Sovereing, uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerin her gün CDS oranlarını 

yayınlıyor. Bu tabloda Türkiye'nin yurt dışı tahvillerinde iflas risk primini gösteren 

CDS oranı 592 baz puandır. Diğer ülkelere göre açık ara yüksektir. Bizden sonra 

ikinci sırada Brezilya geliyor. Brezilya'nın CDS oranı 217 baz puandır. 

Türkiye, faiz artı 5,9 puan sigorta risk primi vermek zorundadır. Yani dünyanın en 

yüksek faizini biz ödüyoruz. Dış borçları çevirmekte zorlanıyoruz. 

4- MB döviz rezervleri eksidedir. 

128 milyar dolar macerasından sonra, MB döviz rezervleri eksiye geçti. Halen eksi 

45- 50 milyar dolar kadardır. Eksi rezerv hem güven kaybına neden olur hem de dış 

borç riskini artırır. 

Bir arkadaşım bana; 'beş yıl önce kriz gelecek dedin, geldi.' dedi. Ama ben eğer 

önlem alınmazsa kriz olur dedim. Önlemleri de yazdım. Şimdi eğer önlem alınmazsa 

veya iktidar popülizm amaçlı yeni bir yanlış yaparsa dış borçlarda temerrüde düşeriz. 
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İbrahim Kahveci 

Hak söylemenin maliyeti 

Tarih sayfaları iktidar gücüne tapanlarla ya da iktidar gücünden yararlanmak için 

yoldan sapanlarla dolu. 

İktidar ve iktidar gücüne karşı hakkı, adaleti, gerçekliği savunmak ve söylemek çok 

zor bir iştir. Hatta bir çok olayda hakkını savunduklarınız bile size karşı tavır alabilir. 

*** 

Rahmetli Tayfun Talipoğlu’nun anlattığı bir deve hikayesi vardı: Hz Ali’nin bulunduğu 

Küfe’den Muâviye’nin bulunduğu Şam’a giden adamın erkek devesine bir Şamlı; “bu 

dişi deve benim” diyerek el koymaya çalışır. Muâviye meydanda toplanan onbinlere 

sorar “Bu dişi deve Şamlı’nındır değil mi?”. Ve o Şamlılar “evet, o dişi deve 

Şamlı’nındır” derler. 

Muâviye, Küfe’den gelip erkek devesine el konulan adama derki “Bu devenin dişi 

değil erkek olduğunu ve senin olduğunu ben de biliyorum ama sen git Ali’ye 

söyle;”Muâviye’nin erkek deve ile dişi deveyi ayırt edemeyen ve Muâviye ne derse 

‘evet’ diyen onbinlerce taraftarı var” 

*** 

Muâviye nasıl ve neden kazandı? Eğer, iktidar gücü karşısında yalpalamayan, dik 

duran bir kesim olsaydı bugün Muâviye veya Yezid bahis konusu olmayacaktı. 

Neyse.. bu işi tarihçilere bırakalım. 

Biz günümüze gelip şu konuya bakalım: AK Parti bir kanun teklifi hazırlığındaymış: 

TÜİK’e onaylatılmadan veri açıklanamayacakmış. Cezası da HAPİS olacakmış... 

Sokaklar uyuşturuculardan, canilerden geçilmezken veri açıklayanı hapse 

atacaklarmış. 

Bu konu aslında tam da sokaktaki dar gelirlilerin meselesi... Emeklinin, çalışanın 

hakkını savunmak demektir. 
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Olayı bir örnek üzerinden izah edelim... 

*** 

TÜİK diyor ki (verileri); 

2018/3 ay ortalama fiyatlara göre 2022/3 ay fiyatları giyim sektöründe %56,9 artış 

gösterdi. 

Eve, koca 4 yılda giyim fiyatları %56,9 artmış. 

Ama yine TÜİK verilerinden ürün fiyatlarına bakıyorum: 

-Erkek Kaban: 307 TL’den 593 TL’ye %93,3 artış 

-Erkek Mont: 199 TL’den 406 TL’ye %104,1 artış 

-Erkek pantolon: 105 TL’den 213 TL’ye %101,9 artış 

-Kadın Elbise: 107 TL’den 181 TL’ye %69,2 artış 

-Kadın pantolon: 89 TL’den 179 TL’ye %101,8 artış 

Kadın pijama %123,9; Erkek pijama %145,3; Erkek eşofman %147,8; Çocuk 

eşofman %142,9... 

Yaklaşık 56 ürün var. Bu ürünlerin aritmetik artış oranı ortalaması %148,1... Yok bu 

işi tüketim ağırlığına göre yapalım derseniz bu sefer karşımıza çıkan artış oranı 

%135,5 

İyi ama nasıl olur da giyimde fiyat artışı %56,9 deriz? 

Bakınız bunu bize de sormayın, sokağa çıkın ve giyim fiyatlarına bakın... 4 yıl önceye 

göre toplam artış oranı %56,9 mu yoksa %150’ler seviyesi mi? 

*** 

Şimdi gelelim hikayenin asıl kahramanlarına... 

Bu hikayenin kahramanları aslında çalışanlar, emekliler ve memurlardır. Kısaca 

maaşını-gelirini açıklanan resmi enflasyona göre alan herkes. 

Ürün fiyatları yüzde 150 artarken enflasyon yüzde 50 oluyorsa bu demektir ki, sizin 

paranızın bir kısmı gitmiştir. 

Mesela 4 yıl önceye göre emeklilere verilen zam çok ciddi kaybettirmiş demektir. 
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Resmi enflasyona göre aldığınız maaş erimiş, bitmiş demektir. 

Sizce neden TÜİK gibi bir kurumda başkanlar mevsimlik işçi gibi değişir... Neden 

başkan yardımcıları görevden alınır veya Bölge müdürleri işten el çektirilir? 

*** 

İşin özetini verelim. 

Bugün ENA Grup gibi gerçek enflasyonu hesaplamaya çalışanlar, bizler gibi 

açıklanan verilerin gerçekliğini sorgulayanlar aslında vatandaşın hakkını aramış 

oluyoruz. 

Vatandaşın maaşına gerçek zammın verilmesi için, emeklinin maaşına gerçek artışın 

yapılmasını istemiş oluyoruz. 

Gerçek enflasyon açıklanmadan gerçek ücreti alamayacağımızı hepimiz biliyoruz. O 

yüzden işimiz gerçeklerle, o yüzden işimiz söylenen sloganlara bakmak değil, 

açıklanan gerçek verileri incelemektir. 

Bilmem izah edebildim mi? 
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15 Nisan 2022, Cuma 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Doğu Ukrayna’da savaş nereye 
gidiyor? 
 

Putin'in hedef olarak koyduğu Doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesinde Rus harekâtı 

devam ediyor. 

 

Asıl çatışmanın bu bölgede olması bekleniyor. Ama dün gelen haberlere göre 

Mariupol'de 1000'den fazla Ukrayna askeri, Rusya'ya teslim oldu. 

 

Eğer bu haber doğruysa Donbas bölgesinde beklenen çatışma o kadar da şiddetli 

olmayabilir. Çünkü bu bölgedeki Ukrayna askerleri, lojistik olarak ve fiilen sıkışmış 

durumda. 

 

YAPTIRIMLAR SÜRÜYOR 

Tabii bu arada Avrupa boş durmuyor. Avrupa dışişleri bakanları, sürekli kendilerini 

Rusya'dan daha çok vuracak yaptırımlar için çalışmakta. 

 

Mesela, 2014'ten beri yasak olmasına rağmen Avrupa ülkelerinin hâlâ Rusya'ya silah 

satmasını mümkün kılan açıklar kapatılmış. 

 

LE PEN SEÇİLEBİLİR Mİ? 

Fransa'da birinci turu biten seçimin gerilimi devam ediyor. Fransız halkı, iki aşırı ucun 

arasında kalmış durumda. 

 

Macron, rakibi Le Pen için, "Avrupa'nın en ırkçı politikacısı" dedi. 

 

Macron'a göre Le Pen seçilirse Türkiye ve Rusya gibi ülkelerle Fransa'nın tüm 

ilişkileri kopacakmış. 

 

Le Pen de Macron için "Fransa'nın en otoriter başkanı" dedi. Bu gerilim ancak 

karakolda biter. 

 

TÜRKİYE'DE HASTALIK AZALIYOR 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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Sağlık konusunda Amerika'dan gelen can sıkıcı bir haber var. Kalabalık mekânlarda 

maske takma zorunluluğu üç ay daha uzatıldı. 

 

Bilimsel olarak faydası ispatlanmamış olan maskelerde bu ısrar ancak korku 

ortamının devam etmesini isteyen küreselcilerin bir talebi olabilir. 

 

Zaten küresel medya, virüs haberleri yaymaktan hiç geri durmuyor. Mesela, dün Zika 

ve kuş gribi virüsleri gündemlerindeydi ve yumurta sıkıntısının kapıda olduğu 

söyleniyordu. 

 

Ayrıca koronavirüsün binlerce etkisine dün iki tane daha eklendi. Meğer saç 

dökülmesine ve işitme kaybına da sebep oluyormuş. 

 

Sevindirici olan ise Türkiye'nin bu sarmaldan kurtulmuş olması. Hastalık ve ölüm 

sayıları Türkiye'de her geçen gün azalıyor. 

 

KÖTÜLÜK SINIR TANIMIYOR 

Bazen küresel sapkınlıklar kadar bireysel sapkınlıklar da canımızı yakabiliyor. 

Urfa'da istismara uğrayan bir buçuk yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinin bir tanıdığının 

evinde baygın bulunmuş. 

 

Bazen kötülük sınır ve seviye tanımıyor. 
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Geri dönmeyeceklerinin garantisi 

ne! 

Dün iyi ki sormuşuz, “Sığınmacı adı altında ülkemizi işgal eden bu vandallara hangi 

işlemi yaptığınızı bilmek hakkımız” diye. 

İlk kez Bakanlıktan net bir açıklama geldi ve İstanbul’daki provokatif saldırganın sınır 

dışı edilmek üzere gözaltına alındığı duyuruldu. 

Ve yine ilk kez öğrendik ki, suça karıştıkları gerekçesiyle şu ana kadar 20 bin Suriyeli 

sığınmacı sınır dışı edilmiş. 

10 yılda 20 bin kişi. 

Sayı oldukça düşük aslında. 

Bu da Suriyelilerin karıştıkları olayların bir şekilde örtbas edildiği ya da kayıt altına 

alınmadan çözülmeye çalışıldığı iddialarını güçlendiriyor. 

Yine elimizde delil olmadan, izlenim üzerine konuşmak doğru olmadığı için, biz 20 bin 

sayısının tutarlı olduğunu kabul edelim. 

Ve bir soru soralım. 

Dün memleketine postalandığı açıklanan 1 kişi de dahil olmak üzere bu ve diğer 19 

bin 999 kişinin Türkiye’ye geri gelmediğinden nasıl emin olacağız? 

Öyle ya biliyoruz ki, Suriye sınırımız delik deşik. 

Benim 11 yıldır kullandığım tabirle “Yol geçen hanı”. 

İti uğursuzu bile elini kolunu sallaya sallaya içeri giriyor. 

Sözde 1000 küsur kilometrelik bir duvar yapıldı. 
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Ama merdiveni dayayanın üzerinden atladığı, yapana para kazandırmaktan başka 

hiçbir işe yaramayan dandik bir duvar. 

Sadece Suriye sınırımız değil, diğer sınırlarımızda da durum farklı değil. 

İran sınırımızdan hala, her gün yüzlerce Afgan, bazıları ellerinde silahlarıyla giriş 

yapıyor, Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyorlar. 

Memleket insan kaçakçılığı cenneti olmuş. 

Ve biz Türkiye’de suç işleyen birkaç kişiyi sınır dışı ederek kurtulduğumuzu 

zannediyoruz. 

İstanbul’da işi, gücü dükkanı olan birinin sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye geri 

dönmeyeceğini düşünmek biraz safdillik oluyor bence. 

Bütün camları açık bir evde yakaladığın sineği camdan dışarı atmaya benziyor 

yapılan. 

Eminim ki, birkaç hafta sonra Bağcılar’da yine dükkanının önüne bir sandalye atmış 

oturuyor görebiliriz bu edepsizi. 

Ne de olsa içerde bu sinekler için uygun bir ortam var. 

Müstesna vatandaşlara istisnai vatandaşlık 

Sayısını bilmediğimiz miktarda sığınmacının siyasi fayda amacıyla Türk vatandaşı 

yapılmasının yaratacağı sıkıntıyı görüyorsunuz değil mi! 

Türkiye’de telafisi mümkün olmayan olayların yaşanmasına neden olabilecek tavırlar 

içine giren kimi sığınmacıları sınır dışı etme hakkımız var bugün. 

Devlet gerekli hallerde kulaklarından tutup dışarı atabiliyorlar, bunların suça iştirak 

etmiş olanlarını. 

Bu durum hiç yoktan iyi bir güvence. 

Peki bunları vatandaş yaptığınız zaman ne oluyor! 

Bu hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. 

Kendi vatandaşınızı sınır dışı etmeniz mümkün değil. 

Üstelik de bunlara verdiğiniz vatandaşlık “istisnai vatandaşlık”. 

Yani memlekete faydalı olabilecek kişilere verilen türden. 

Yarın öbür gün istisnai vatandaşlık ile aramıza katılan bu “müstesna 

vatandaşlarımıza” karşı eliniz kolunuz bağlı olacak. 
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Dahası bir referandumda oy kullanma hakkına sahip olacaklar. 

Bir dönem daha iktidar kalmak için değer mi sizce! 

İlan 

Çoğunluğun sessiz kaldığı olaylardan biri de, ülkemizde yaşayan bir mülk sahibinin 

gazetelere verdiği ilandı. 

Türkiye’de kiralık ev ilanı vermişti ama Türklere kiralık değildi. 

Yabancıdan yabancıya otomobil ilanı görmüştük ama bunu ilk kez görüyorduk. 

Ve Türkiye’yi bu yabancılara peşkeş çekmekten büyük keyif alan Arapofil yalaka 

taifesi bu ilanla ilgili gık çıkarmadı. 

Bir Türk “Suriyeliler başta olmak üzere Araplara kiraya verilmez” diye ilan verse “Asın 

bu faşisti. Rezillik” diye kıyamet koparmaya hazır olan ve Bolu Belediye Başkanı 

Tanju Özcan’a demediğini bırakmamış olan bu güruh, ilana ses çıkarmadı. 

Muhtemelen haklı bile bulmuşlardır. 

Nedenini ise benden daha iyi bilir ya da tahmin edersiniz. 

Satacaksanız tahville satın 

Vatandaşlık satışına tam gaz devam edileceğini anladık. 

Sözde zam yaptılar, vatandaşlık bedelini 250 bin dolardan 450 bin dolara çıkardılar. 

Tabii herkes biliyor ki, bu aslında bir kandırmaca. 

Türkiye’den vatandaşlık alan kimsenin böyle bir para verdiği de yok, bu paranın 

gerçekten Türkiye’nin kasasına girdiği de. 

Sırf bu iş için kurgulanmış mülkler var. 

Gerçek bir gayrimenkul yatırımı falan yapılmıyor. 

Yalandan bir satış yapılıyor, daha sonra süresi dolunca bu mülk hemen geri alınıyor. 

Daha önce de yazdığım gibi, bu işi yapan başka ülkeler de var. 

Ama bunlar vatandaşlık vermiyor. 

Oturma izni veriyorlar. 

Vatandaşlık verenlerde ise kaç kişiye vatandaşlık verilebileceği baştan belli. 
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Program açıklanırken ve yasalaşırken “Bu yolla 3000 vatandaşlık vereceğiz” diyorlar 

ve 3000 kişi ev alarak ya da yatırım yaparak vatandaşlık alınca konu kapanıyor. 

Bizde ise sayı mayı yok. 

Ne gelirse. 

1 milyonsa 1 milyon. 

2 milyonsa 2 milyon. 

Yarın bütün Çin gelse 1 milyar kişiye vatandaşlık verecekler. 

Yeter ki para gelsin. 

Parayla satılıyoruz. 

Ama işin kötüsü ortada bir para olmadığını da fark etmiyorlar. 

Sahte emlak gayrimenkul satışları ile dolandırılıyoruz. 

Madem vatandaşlığımızı, pasaportumuzu satacaksınız. 

Bari doğru düzgün bir sistem kurun. 

Bunu ne olduğu belirsiz, kontrol dışı bir gayrimenkul işine bağlamayın. 

Bu amaçla 10 yıl vadeli bir Türkiye Tahvili çıkarın. 

Bu tahvilden 400 bin dolarlık alana vatandaşlık verin. 

Hiç değilse daha net bir para kazanır, kontrolü de elde tutarsınız. 

Ne olur biraz mantıklı olun. 

Madem satacaksınız, bari değerimizi ayağa düşürmeyin. 

Şans değil, eğitim 

Nuri Şahin. 

Futbolcu. 

Borussia Dortmund'da uzun süre oynadı. 

Zaten bu takımın taraftarı olduğunu gizlemiyor. 

Alman Milli Takımı’na girebilirdi. 

Ama o Türk Milli Takımı’nı tercih etti. 
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Gözden düşünce Türklüğünü hatırlayanlardan değil. 

Avrupa’da oynarken uyuşturucu ve seks partilerinde dolaşıp, Türkiye’ye gelince cami 

fotoğrafları paylaşanlardan hiç değil. 

Milyon dolarları cebe indirip, yatan ve kendi işleri ile uğraşmaktan milyonları aldığı 

camiaya hizmet etmeyen değil, oyuncu olarak geldiği Antalyaspor’da teknik direktör 

gidince oyuncu teknik direktör olarak görev yapmaya başlayan, doğru düzgün bir 

sporcu. 

Ve üstelik teknik direktörlükte de çok başarılı. 

Antalyaspor’a yeniden hayat veren, can veren adam gibi adam. 

Ve herkes şaşkınlıkla izliyor Nuri Şahin’i. 

Oysa hiçbir başarı şansla gelmiyor, şansla gelen başarı kalıcı ya da uzun süreli 

olmuyor. 

Doğrusunu isterseniz ben Nuri Şahin’in başarısına hiç şaşırmıyorum tam aksine daha 

da başarılı olacağına inanıyorum. 

Niye mi! 

Basit. 

Çünkü Nuri Şahin Türkiye’de yapılmayan bir şeyi yapıyor. 

İnsana ve kendine yatırım yapıyor. 

Başarılı olmak için parasını tırtıkladığı camianın formasını öpmek ya da milli ya da 

dini hassasiyetleri kullanma yolunu seçmiyor. 

Eğitimi seçiyor. 

Bir yandan o sıralarda Almanya’da Bayern Münih’in tek rakibi olan Borussia 

Dortmund’un formasını terletirken, bir yandan da dünyanın en iyi 5 üniversitesinden 

biri olan Harvard’a başvuruyor. 

Öyle laf olsun torba dolsun diye yapılmış bir başvuru değil. 

Hazırlanıyor, çalışıyor. 

Ve Harvard Üniversitesi’nden “Kabul” almayı başarıyor. 

Bundesliga’nın yaz tatilinde, tüm futbolcular İbiza’ya, Mallorca’ya, Sardunya’ya 

bizimkiler Bodrum’a, Marmaris’e ya da yatlarına akarken o Boston’a gidiyor ve 

üniversite okuyor. 
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Bir yandan entertainement ve sportainement yöneticiliği eğitimi alırken, bir yandan da 

futbola devam ediyor. 

Üstelik de bu eğitimi ne istediğini bilerek, bu alandaki en iyi hocaları seçerek 

değerlendiriyor. 

Nuri Şahin gibi bir genç sporcuya sahip olduğumuz için biz şanslıyız. 

Ama onun başarısı şans değil. 

NE ZAMAN ADAM OLURUZ? 

Ahlaklı muhataplarla muhatap olabildiğimiz zaman. 

 


