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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
18 Mart 2022 Cuma 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 

5307) 

–– Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların 

Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5308) 

–– Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5309) 

–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) 

Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılında Anlaşma 

Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin 

Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5310) 

–– “Çankırı Merkez Akçavakıf-Yenice-Çavuşlar Grubu İçme Suyu Birliği”nin Kurulması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5311) 

–– “380 kV Erzin 380-Polateli 380 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı 

Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele 

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5312) 

–– Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı 

Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5313) 

–– Rize İli, Yağlıtaş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, İl 

Merkezinde Bulunan Dolgu Alanlarındaki Yapı Kalitesi Açısından Risk Teşkil Eden 

Yapılar ile Muhtelif Bölgelerdeki Riskli Yapıların Nakledilmesi Amacıyla Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

5314) 

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş 

Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/119) 

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI 

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/03/2022 Tarihli ve 2022/643 Sayılı 

Kararı 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 

Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği 

–– Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye 

Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-3.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-4.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-7.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-9.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-13.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-13.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-13.htm
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TEBLİĞLER 

–– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

KURUL KARARLARI 

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10847-1, 10847-2 ve 

10866 Sayılı Kararları 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2017/27822 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/20473 Başvuru Numaralı Kararı 

 

YARGITAY KARARLARI 

–– Yargıtay 2, 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-14.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-14.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-15.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-15.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-17.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-18.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-19.pdf
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Hazine'nin tahvil faizleri enflasyon 

beklentisinin üzerinde 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2022 yılı dış finansman 

programı çerçevesinde beş yıllık bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dünyanın 

önde gelen bankaları Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verildiği belirtildi. 

Hazine'nin yeni borçlanma hamlesini KARAR'a değerlendiren Ekonomist Mustafa 

Morgil, "Vadedilen faiz 5 yıllık beklenen dolar enflasyonunun üstünde" dedi. 

ALTUĞ YERLİSU 

Koronavirüs salgınının etkisiyle tüm dünyada sıkıntılı bir dönemden geçen ekonomi, 

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çok daha büyük bir belirsizliğin içine 

girdi. Büyük ekonomiler bu durum karşısında güçlü önlemler alırken, Türkiye gibi 

kırılgan ülkeler, kriz karşısında çok daha edilgen bir konumda kaldı. 

Son dönemdeki Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine 

ve vatandaşın alım gücünün düşmesine neden olurken, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’ndan yeni bir borçlanma hamlesi geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 

2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, 5 yılı aşan bir ‘tahvil ihracı’ ihracı 

yapılacağı duyuruldu. 

Söz konusu tahvil ihracı için yetki verilen bankalar arasında, 2019’da Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, raporlarında "yanıltıcı içerik" 
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yayımladığı şikayetiyle soruşturma başlatılan J.P. Morgan’ın yer alması da dikkat 

çekti. 

KARAR yazarı Ekonomist Mustafa Morgil, bakanlığın bu adımını değerlendirdi. 

Hazine’nin beş buçuk yıllık ‘Eurobond’ ihracı yaptığını belirten Morgil, dolar bazında 

bu getiriyi vadeden bir enstrümanın uzun vadeli çok cazip bir yatırım aracı olacağını 

ancak bu getiriyi vergi verenlerin ödeyeceğini kaydetti. 

“FAİZ, ENFLASYON BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE” 

Vadedilen faizin beklenen dolar enflasyonunun üzerinde olduğunu söyleyen Morgil, 

Hazine’nin Türk ve dünya bankalarına böyle bir fırsat sunduğunu aktararak, “Buna 

katılım olacaktır. Ama dolar bazında çok yüksek bir faiz de ödeyecek. Vadedilen faiz 

5 yıllık beklenen dolar enflasyonunun üstünde. Ciddi bir reel getiri imkânı sunmakta” 

dedi. 

RAHATLAMA OLACAK MI? 

Hazine tarafından atılan bu adımın para girişine neden olacağı için kısa ve orta 

vadede bir rahatlama sağlayacağını ifade eden Morgil, “Tabii ki bu getiriyi hükümet 

yani biz vergi verenler ödeyeceğiz. Yüksek bir faiz ile borç alıyor hükümet” diye 

konuştu. 
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KOBİ tanımı değişti kapsam 

genişledi 
KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi. 

 
ANKARA 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal 

sınırlar yeniden belirlendi. 

Buna göre mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 

milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 25 

milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerde ise 125 milyon liradan 

250 milyon liraya çıkarıldı. Bu işletmelerdeki çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi 

bir değişiklik yapılmadı. Mikro işletmelerde 10, küçük işletmelerde 50, orta 

işletmelerde ise 250 kişilik çalışan sınırı bulunuyor. 

Bazı devlet desteklerinden işletmeler bulundukları sınıflara göre yararlanabiliyor. 
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Müzakerelerdeki belirsizlik petrolü 

vurdu: Fiyatlar yeniden yükseldi 

Rusya- Ukrayna görüşmelerindeki belirsizlik brent petrol fiyatlarını vurdu. 

Hafta başında 100 dolara kadar inen varil petrol fiyatı 108 dolara çıktı. 

 
Rusya- Ukrayna çatışmaları küresel petrol fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. 

Kremlin tarafından gelen görüşmelerde ilerleme sağlanmadığına yönelik açıklama 

sonrası petrol fiyatları yine yükselişe geçti. 

Açıklamalar sonrasında Perşembe günü yüzde 8'i aşan yükseliş kaydeden ABD tipi 

ham petrol yeni işlem gününde de 105 dolar seviyesine yükseldi. 

Brent petrol de yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle 108 dolar seviyesinden işlem gördü. 

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler piyasalarda oynaklığı da artırdı. ABD tipi 

ham petrolde 9 dolar, Brent petrolde ise 5 dolarlık fiyat oynaklıkları kaydedildi. 

Oanda Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, piyasada güniçinde daha 

fazla oynaklık beklediklerini söyleyerek, önümüzdeki ay petrol fiyatlarında 100-120 

dolarlık bir bantta işlemlerin geçeceğini öngördüklerini belirtti. 

Bu arada petrolde arz tarafına yönelik açıklamalar da devam etti. Libya, OPEC'in 

enerji krizini yavaşlatmak için üretimi artırması gerektiğini vurguladı. 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da Japonya Başbakanı 

Kishida'ya krallığın petrol piyasasındaki denge ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu 

söyledi. 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/03/18/muzakerelerdeki-belirsizlik-petrolu-vurdu-fiyatlar-yeniden-yukseldi.jpg
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Fed’in faiz kararı Türkiye’nin 

önündeki riskleri artırdı 
EBRD’nin Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu bölgeden sorumlu 

başekonomisti Roger Kelly Fed’in faiz artırımını, Ukrayna’daki savaşın 

etkilerini ve TCMB’nin dünkü PPK metnini DÜNYA’ya değerlendirdi. 

 
Elif KARACA 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly 

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı faiz artırım kararının Türkiye’nin önündeki 

riskleri artırdığını söyledi. Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu bölgeden sorumlu olan 

Kelly, Fed kararının yanı sıra Ukrayna’daki savaşın ekonomik etkilerini ve TCMB’nin 

dünkü PPK metnini de DÜNYA’ya değerlendirdi. PPK açıklamasında 2022'de 

beklenen cari fazlaya ilişkin atıfların, “enerji fiyatları nedeniyle cari denge üzerinde 

riskler olabileceğine” ilişkin bir ifade ile değiştirildiğini belirten Kelly, bunun yeni 

ekonomik modelin önündeki zorlukların bir kabulü gibi göründüğüne, mevcut 

jeopolitik güçlüklerin yaklaşımda değişiklik için makul gerekçeler oluşturduğuna 

dikkati çekti. 

Fed'in önceki gün açıkladığı faiz artırımının Türkiye üzerinde ne gibi etkileri 

olmasını bekliyorsunuz? 

Fed’in önceki günkü faiz artırım kararı Türkiye’nin önündeki riskleri artırdı. Artan 

enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Türkiye'de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı 

devam edecek. Azalan turizm gelirleri döviz rezervlerini güçlendirmeyi ve cari 

dengeyi zorlaştıracak. Bütün bunlar TL üzerinde baskı oluşturacak. Türkiye'nin 
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mevcut politika duruşunu sürdürüp sürdüremeyeceği TL’nin istikrarına bağlı. Mevcut 

küresel bağlamda kur korumalı mevduat planı gibi mekanizmaların yeterli olup 

olmayacağı ise net değil. 

Türkiye, Ukrayna'daki savaştan en çok etkilenen ekonomilerden biri. Savaş 

Türkiye'de en çok neye zarar verdi? 

Türkiye emtia ithalatçısı bir ülke ve ekonomisi savaş başlamadan önce de kırılgan bir 

durumdaydı. Başarısı henüz kanıtlanmamış, alışılmışın dışındaki politika yaklaşımı 

yeni açıklanmıştı. Liradaki oynaklığın geçiş etkisiyle enflasyon %50'yi aşmış, döviz 

rezervleri önemli miktarda azalmıştı. Savaş emtia fiyatlarında ciddi bir artışa neden 

olurken, TL’deki zayıflık Türkiye için durumu daha da kötüleştirdi. Bu enflasyonun 

daha da artmasına ve bu yıl ekonomik aktivitenin olumsuz etkilenmesine neden 

olacak. Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyacak potansiyel bir etki de turizmden 

gelebilir. Rusya ve Ukrayna birlikte Türkiye'nin toplam turist sayısının %20'sinden 

fazlasını oluşturuyordu. 

Savaş, ekonomik faaliyet üzerindeki doğrudan etkisinin ötesinde; fiyat istikrarını 

sağlamak için cari dengeye dayanan Yeni Ekonomik Model için önemli güçlükleri de 

beraberinde getirdi. Emtia fiyatları nedeniyle daha yüksek bir ithalat faturası ve 

azalan ihracat gelirleri ile bunu başarmak son derece zor olacak. 

Türkiye’nin mevcut gelişmelerin ekonomiye etkisini telafi etmesi mümkün mü? 

TCMB’nin dünkü PPK kararıyla birlikte yapılan açıklamada, 2022'de beklenen cari 

fazlaya ilişkin atıflar, “enerji fiyatları nedeniyle cari denge üzerinde riskler 

olabileceğine” ilişkin bir ifade ile değiştirildi. Bu, yeni ekonomik modelin önündeki 

zorlukların bir kabulü gibi görünüyor. Mevcut jeopolitik güçlükler yaklaşımda değişiklik 

için makul gerekçeler oluşturabilir. 

Yaptırımların Rusya, Türkiye ve bölge ekonomileri üzerindeki etkileri ne 

olacak? 

Yaptırımların amacı Rusya'yı küresel ekonomiden koparmak. Başlangıçta, Rusya'nın 

yaptırımlara dayanabilecek güçlü bir konumda olduğuna inanılıyordu. Ancak enerji 

ihracatına yönelik yaptırımların getirilmesi, bankaların SWIFT'den çıkarılması ve 

Merkez Bankası varlıklarının dondurulması ile durum çok daha ciddi hale geldi ve 

Rus ekonomisinin bu yıl yüksek enflasyon oranlarının yanı sıra önemli bir daralma 

yaşaması muhtemel. Diğer ülkeler için yaptırımlar büyük ölçüde bir arz şoku 

oluşturuyor. Arz şoku, bu malların ithalatına bağımlı olan ülkelerde (Türkiye dahil) 

hem büyümeyi hem de enflasyonu olumsuz etkileyecek daha yüksek emtia fiyatları 

anlamına geliyor. Bölgedeki bazı ülkeler ise, özellikle petrol ihracatçıları bundan 

faydalanacak. Ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışacaklarından orta 

vadede olumlu etkiler de olabilir ve yeşil dönüşüm hızlanabilir. 
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Erdoğan'dan döviz, faiz ve 

enflasyon mesajı: Yaşadığımız geçiş 

sürecinin bedelleri 
Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki 

dalgalanmalar, yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, 

çalışıyoruz.” dedi. 

 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel 

merkezinde gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 

Berat Kandili'ni tebrik eden Erdoğan, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat 

gecesini canı gönülden tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki 

ağustos ayında partimiz 21. yaşını kasım ayında da iktidarımız 20. yılını geride 

bırakıyor. Bir büyük davanın neferleri olarak AK Parti bayrağı altında yola nasıl, niçin 

ve hangi şartlarda çıktığımızın muhasebesini her şartta yapmaya çalışıyoruz. 

Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. 

En büyük istişareyi de milletimizle yaptık." dedi. 

Erdoğan, "Attığımız her adımda önce milletimize onunla birlikte teşkilatlarımızın 

gözüne baktık. Partimizin genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına kadar her 

kademesinde kurumsal işleyişin harfiyen yürümesini sağladık. Genel başkan olarak 

biz de fevkalade bir durum olmadıkça MYK, MKYK, Meclis grubu toplantılarını belirli 

periyodlarla titizlikle gerçekleştirmeye özen gösterdik. İl ziyaretlerimizde 

teşkilatlarımızla bir araya gelmemize vesile olan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi 
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toplantılarına mutlaka katılıyoruz. Dünyada bölgemizde ve ülkemizde yaşanan nice 

mesele ile nice krizle, nice gelişmeyle uğraşırken parti çalışmalarını da asla ihmal 

etmedik etmiyoruz." diye konuştu. 

Salı günü milletvekilleriyle yapılan sohbet toplantılarının dördüncüsünün 

gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugün sizlerle birlikteyiz, pazartesi günü 

Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor, ardından eski dönem milletvekillerimiz ve il 

başkanlarımızla bir yemekli toplantıda bir araya geliyoruz. Her zaman söylediğimiz 

gibi AK Parti milletin partisidir. Milletin sesidir, milletin hizmetkarıdır. Günün 24 saati 

milletle beraberdir. Parti toplantılarında aynı zamanda sizler vasıtasıyla 

vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini de derli toplu bir şekilde 

öğrenme imkanı buluyoruz. Kendi tespitlerimizin sağlamasını yapıyor ortak aklın 

ürünü teklifleri kayıt altına alıyoruz. Kadim davamızın bize gösterdiği istikamette yol 

yürürken partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz. 

Elbette kimi zaman konjonktürel dalgalanmalar günlük telaşlar geçici olduğunu 

bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor. Fakat gittiğimiz yolun doğru olduğunu 

bildiğimiz için sabırla ve sebatla çalışarak önümüze çıkan her engeli aşıyor, hem 

meseleyi çözüyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz." değerlendirmesinde 

bulundu. 

"Yeni bir imtihanın 2023 seçimlerinin arifesindeyiz" 

AK Parti'nin 15 seçimin tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıktığını 

söyleyen Erdoğan, "Bu milletimizin bu duruşumuzu gördüğünü, tasdik ettiğini, 

desteklediğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Bir kez 

daha milletimizin huzuruna çıkacak geçmişin hesabını verecek, gelecekte 

yapacaklarımızı ortaya koyacak, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. 

Şüphesiz her seçim önemlidir, hayatidir, belirleyicidir fakat 2023 seçimleri AK 

Parti'nin bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve 

milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir. Biz bu 

seçimde öncelikle Türkiye'yi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atfettiğimiz 

büyük hedeflerine ulaştırarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını 

korumanın peşindeyiz. Bununla kalmıyor ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi 

haline getirerek milletimizi asırlık özlemlerine kavuşturmanın taahhüdünü veriyoruz. 

Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran her eserimizle, her hizmetimizle, her 

projemizle, her siyasi, ekonomik, sosyal reformumuzla bu büyük gayeyi hayata 

geçirmek için gereken alt yapıyı kurmaya çalışıyorduk. Artık fiziki kalkınma 

konusunda kayda değer bir eksiğimiz kalmadığını memnuniyetle ifade etmek isterim." 

dedi. 

Yarın açılışı gerçekleşecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemli bir proje olduğuna 

dikkat çeken Erdoğan, "İşte yarın açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 

en önemli sembollerinden biri olacağına inandığım kalkınma hamlemizi ihtiyacımız 

olan büyük atılımı destekleyecek seviyeye getirdik. İnşallah Cumhuriyet tarihimizin 

özellikle de AK Partimizin şu iktidarı döneminde eğitimde, sağlıkta, adalette, 
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emniyette, ulaşımda özellikle dış politikada, tarımda ve enerjide bütün bu alanlarda 

şu anda özellikle de 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesafesindedir. İnşallah 

dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak. Hatta bir numarası diyebileceğim bir 

köprüyü böylece inşa ettik. Anlamı var, nedir o? Burası Çanakkale, Çanakkale 

Zaferi'nin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak hatırlayın deniz dalgalı 

karşıdan karşıya geçilmez. Dalgalı olmasa kalabalık araç trafiği geçemezsin. Fakat 

şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçecek 

bir adımı bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk bu da bize nasip oldu." diye konuştu. 

"Ordu-Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık haberiniz var mı" 

Şimdi tüm vaktimizi ve imkanımızı devletinin gücü, ülkesinin gelişmişliği, 

vatandaşlarının refahı ile Türkiye'yi dünyanın en üst sıralarına taşımaya hasredecek 

bir yerdeyiz. Yarın hep birlikte herhâlde orada buluşacağız. Bilhassa son 10 yılda 

terörden darbeye, ekonomik tuzaklardan siyasi çelmelere kadar maruz kaldığımız her 

saldırı ülkemizi yeniden istikrarsızlığa, güvensizliğe, kaosa sürükleyerek işte bu 

hedeften uzaklaştırma amacı taşıyordu. Hamdolsun başaramadılar, 

başaramayacaklar. Çünkü milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor, hem oynanan 

oyunu görüyor hem de verdiğimiz mücadelenin gayesini kabul ve tasdik ediyor. İşte 

Yavuz Selim köprüsünü yaptık ona takıldılar. Osmangazi'yi yaptık ona takıldılar. 

Nissibi Köprüsü'nü Şanlıurfa'dan Adıyaman'ı birbirine bağladık ona takıldılar. Çünkü 

akılları bu tür şeyleri kabullenemiyor, almıyor. Tüm bunlarla beraber İstanbul-İzmir 

arası 7-75 saatken onu 3 saat 15 dakikaya indirdik hafsalaları almadı. Biz bunlarla 

kalmadık Samsun, sınır kapısına varıncaya kadar o bölgeyi elhamdülillah tek gidiş 

tek geliş değil otoyol haline getirdik ve onu da hafsalaları almadı, almaz. Şimdi 

buradan sesleniyorum ey Ana Muhalefet bak, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde bir 

havalimanı yaptık haberiniz var mı?" dedi. 

Rize - Artvin havalimanının önümüzdeki ay açılışının yapılacağını bildiren Erdoğan," 

Şimdi Rize-Artvin orada da havalimanımız bitiyor inşallah önümüzdeki ay onun da 

açılışını yapacağız haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Yani 

ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan benim vatandaşım uçağa bindiği 

zaman uçaktan inince yarım saatte evinde. Döviz kurundaki, faizlerdeki, 

enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık 

çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar, sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz bütün bu 

yatırımları yaparken biz bu yatırımları da özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz PPP 

denilen yap işlet devret ile bu adımları atıyoruz fakat bunu da akılları almıyor. Bu 

yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla yurt dışından veya kendi imkanlarıyla bütün bu 

yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihale ile ama 10 senede ama 15 senede 

ama 20 senede bunun bedelini devlet olarak biz kendilerine ödüyoruz. Devletin 

kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor ve belli bir ücretle 

ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var bu 

açığı devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Bütün bunlarla beraber biz süratle bu 

yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık" ifadelerini kullandı. 
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Yap İşlet devret yöntemiyle birçok önemli projenin gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, 

"Bunu sadece otobanlarda, otoyollarda yapmadık hastanelerde de yaptık. İşte şu 

anda 19 şehir hastanesi var. Bu şehir hastanelerimizi biz aynı anlayışla yaptık. Şimdi 

şehir hastanelerimizle iftihar ediyoruz. Onların üzerine gelmeye, kulp takmaya 

başladılar. Boşuna uğraşmayın, bak sizin de eliniz ayağınız oralara düşer. Bak, şu 

korona virüste bu şehir hastanelerimiz bu eğitim ve araştırma hastanelerimiz olmamış 

olsaydı biz bu süreci öyle kolay kolay atlatamazdık. Fakat bu hastanelerle biz bu 

süreci başarıyla atlattık. Bu millet istiklali ve istikbali için Çanakkale'den milli 

mücadeleye, darbelerden vesayete dışarıda yazılıp içeride oynanan senaryolara 

kadar nice badireyi yaşamış, tecrübe etmiş, sonuçlarıyla yüzleşmiş bir halktır. Eğer 

biz kendimizi ve önümüzdeki bu tabloyu doğru ve samimi olarak anlatıp 85 milyonun 

tamamıyla gönül bağımızı güçlendirirsek üstesinden gelemeyeceğimiz mesele, 

aşamayacağımız engel yoktur. Onun için ısrarla söylüyorum şu anda burada tüm il 

başkanlarım Allah için hemen hemen yatırımın olmadığı eserin olmadığı bir ilimiz yok. 

Dolayısıyla size düşen ne? Siz de bu ilinizdeki tüm eserleri eğitimde, sağlıkta, 

adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda bunları halkımla vatandaşımla 

paylaşacaksınız onlara anlatacaksınız" dedi. 

Türkiye'nin sağlık sisteminde çok yol kat ettiğini söyleyen Erdoğan," Az önce 

televizyon ekranında paletli ambulanslarla hasta taşımasını izledim. Arkadaşlar biz 

geldiğimizde bırakın paletli ambulansı normal ambulans var mıydı? Doğru dürüst 

normal ambulans yoktu. Biz bunların hepsini aştık. Paletli ambulansları devreye 

soktuk ve en sıkıntılı yerlere bu ambulanslarla çıkmaya başladık. Aynı şekilde 

ambulans helikopterlerimizi devreye soktuk. Ambulans uçaklarımızı devreye soktuk. 

Böyle şeyler var mıydı? Bunları biz niye yaptık? İşte Tıp Bayramını yeni geride 

bıraktık Kanuni'nin ifade ettiği gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 

olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dedik ve yola böyle koyulduk. Çünkü biz 

milletimizi seviyoruz. Milletimize inanıyoruz dolayısıyla partimize de güveniyoruz. 

Çünkü biz bu kadronun bu teşkilatın gücünden, kabiliyetinden, yapabileceklerinden 

eminiz" ifadelerini kullandı. 

Seçim kanunu teklifi 

Cumhur İttifakı olarak uzunca bir süredir hazırlıkları yürütülen seçim kanunundaki 

değişikliklere ilişkin çalışmanın geçtiğimiz günlerde meclise sunulduğunu hatırlatan 

Erdoğan şunları söyledi: "Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinden ittifakların 

milletvekili çıkarma hesabının yeniden yapılmasına, seçmen kütüklerinin tanziminden 

yeni yönetim sistemimizle ilgili uyum hükümlerine kadar pek çok düzenlemeyi içeren 

bu teklifin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teklifle ilgili detaylı açıklamaları 

arkadaşlarımız zaten kamuoyu ile paylaştılar. Burada sadece bir hususun altını 

çizmek istiyorum. Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP 

milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu partinin 

milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük bu şekilde 

başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak 

için Mecliste grup kurmak tek başına yeterli olamayacağı için siyasi mühendislik 



18.03.2022 

14 

 

gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP 

milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına 

utanç verici yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Yine bu 

düzenleme ile ittifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok 

üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz. 

Böylece hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı hem de tabela partilerinin 

siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi. 

"Bu düzenlemede en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır." diyen Erdoğan, 

"Çünkü CHP ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi 

gereken yerlerin bir kısmını diğer partinin adaylarına peşkeş çekiyordu. Meclis'e 

verilen teklifle bu garabetin de önüne geçilmekte. CHP'lilerin kendi listelerine sahip 

çıkabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Sorsanız AK Parti'yi demokrat olmamakla, 

sadece kendi çıkarını düşünmekle suçlarlar. Gördüğünüz gibi biz seçim kanununda 

değişikliği çalışırken bile CHP milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık 

düzenlemeleri onların da endişelerini giderecek şekilde yaptık. Bunun için Komisyon 

ve Genel Kurul görüşmelerinde CHP milletvekillerinin sunulan teklifi alenen 

yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine inanıyorum. Aslıda siyasette elini en 

çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında. Bunca yıldır hiç bir iş yapmadan hiç bir 

seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu'dur. Öyle Ahlatlıbel'de 

yuvarlak masanın etrafında toplanmakla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin 

yaptıklarına yapmakta olduklarına bakıyor sonra çıkıyor kürsüye bunların bir kısmını 

iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştiriyor, bir kısmını da kendi akıl etmiş kendi 

söylemiş gibi anlatıyor. Bir gün bakıyorsunuz terörle mücadele için yaptığımız sınır 

ötesi harekatlarına herhalde PKK'ya göbekten bağlı olduklarını gücendirmemek için 

zırva bahanelerle karşı çıkıyor. Sonra bir başka gün bu harekatları kendisinin 

önerdiğini söylüyor. Bir gün bakıyorsunuz ülkemizin dünyadaki en önemli 

markalarının biri haline gelen insansız hava araçları başta olmak üzere savunma 

sanayii ürünlerimizi yerden yere vuruyor. Sonra başka gün bu projelerin kendisine ait 

olduğunu ifade ediyor hatta ve hatta o fabrikayı benden önce gidip gezmiş, görmüş. 

Böyle yalan olur mu? Anlamak mümkün değil bir gün bakıyorsunuz Türkiye'nin onurlu 

dış politika duruşlarına en ağır ifadelerle saldırıyor. Sonra başka gün kendinden 

gayet emin şekilde bu duruşun patentine talip oluyor. Patent bize ait. Bir gün 

bakıyorsunuz Türkiye'nin enerji alanında yaptığı yatırımları çetecilikten kaynak 

israfına, iş bilmezlikten çevreciliğe kadar tu kaka ilan ediyor, bir başka gün hesaba 

kitaba gelmez yöntemlerle aynı işleri kendisi proje olarak anlatıyor. Kendisi 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkmasına rağmen ortaya yurt dışında 

hazırlanıp eline tutuşturulmuş maalesef bir rapor dışında hiç bir teklif koyamadığını 

da unutmadık." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "Daha masada nasıl oturacaklarına, koridorda nasıl yürüyeceklerine bile 

karar vermeyi beceremeyenlerin böylesine köklü bir reformu düşünmeleri, 

hazırlamaları, milleti ikna etmeleri uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. 

Salgın gibi bir felaket siyasi ve ekonomik fay hatları gibi hususlarda ülkemizin 
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kaderini ellerinde tuttuğunu düşünün. Onlar bir araya gelene oturma düzenine ve söz 

sırasına karar verene, koridorda yürüme hizasını tutturana kadar zaten iş işten geçer. 

Böylesi bir karmaşadan ülkenin ve milletin hayrına bir kararın çıkması hadi çıktı 

diyelim hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulanması mümkün mü? Bu tablonun sadece 

düşüncesi bile kabus gibi. Milletimize teklif edilen sistem işte budur. Gerçi 

Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlıklarına bu hezeyanlarına rüzgar gülü misali esintiye göre 

sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Biz belki mecburen alıştık ama milletimiz 

kendisinden inanıyorum ki bıktı. İnşallah 2023 seçimleri diğer bir çok hayırlı 

neticesinin yanında ülkemiz siyasetini bu karikatür tipten de kurtaracak bir vesile 

olacaktır." açıklamasında bulundu. 
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1915 Köprüsü, 'Çanakkale'yi dünya 

vitrinine çıkaracak 
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümü bugün. Türkiye, 

107 yıl önceki kahramanlarını anarken, bölgeye büyük katkılar sunacak 

olan 1915 Çanakkale Köprüsü de bugün hizmete giriyor. 

 
Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Ulu Önder Atatürk’ün 

kumandasında 18 Mart 1915’te ‘Çanakkale geçilmez’ şiarıyla düşmana geçit 

vermeyen Türk askerinin, yalnız savaşlar tarihine değil, sosyal ve siyasal yaşama da 

damgasını vuran bir destanı yazmasının üzerinden 107 yıl geçti. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da şehitlerimiz anılırken, zaferimizin kutlamasını törenler 

eşliğinde gerçekleştireceğiz. Bu yılki etkinlikleri, diğerlerinden ayıran önemli bir 

gelişme var. Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü, 

bu yılki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinin anlamını daha 

da güçlendirecek bir açılış organizasyonu ile hizmete sokulacak. 

Aslında insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden bu yana zihinlerde yer ediyordu, 

Çanakkale Boğazı’nın iki yakasının bir köprü ile birleştirilmesi düşüncesi. İlki, ikincisi, 

üçüncüsü derken, İstanbul Boğazı’na kısmet olan iki kıtanın birleştirilmesi eyleminde 

şimdi sıra Çanakkale’de. Avrupa ile Asya kıtası, bu kez Çanakkale Boğazı’nda inşa 

edilen köprü ile birbirine bağlanıyor. 

Gurur projesi de tarihi günde açılıyor 

Türkiye’nin önemli müteahhitleri Limak ve Yapı Merkezi ile Güney Koreli DL E&C ve 

SK Ecoplant gruplarının oluşturduğu konsorsiyum tarafından temeli 18 Mart 2017'de 
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atılan, adı da ülke tarihine yakışır şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü olarak konulan 

kıtaları birleştiren yeni köprü, 5 yıl gibi kısa sürede inşa edildi. 4.6 km uzunluğundaki 

köprü ve 101 km'lik otoyol, 3.1 milyar Euro yatırım bedeliyle tamamlandı. 

Türkiye'nin simge projelerinden biri oldu, 1915 Çanakkale Köprüsü. Yanı sıra Türk 

sanayisinin gücünü yansıtması açısından da büyük önem taşıyor.Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ifadesiyle yüzde 90 yerlilik oranı ile hizmete 

açılıyor. Yanı sıra bir önemli tespit de inşaatın duayen ismi Ersin Arıoğlu’na ait. Yapı 

Merkezi Onursal Başkanı Arıoğlu, ayrıntılarını gazetemizin 2’nci sayfasında, Vahap 

Munyar’ın ‘İş Dünyasında Diyalog’ köşesinde okuyabileceğiniz şekliyle “Bu ülke, 

dünyada ilk 10 asma köprü arasına 3 köprü soktu” tespitinde bulunuyor. 

Yanı sıra okurlarımız hatırlayacaktır. Dev projeye özel dün yayınladığımız özel 

dosyada, konsorsiyum liderliğinde yürüyen inşaat sürecinde, Türkiye'den 700 

firmanın hizmet ve ürün desteği sağladığı bilgisini düşmüştük Çanakkale Köprüsü 

için. 

İleri teknoloji, inovatif sistemler, yaratıcı modellerle tatbik edildi pek çok ürün.Köprü 

için özgün çözümler üreten şirketlerden biri de Ankara merkezli Yente Makine oldu. 

Yente Makine, Çanakkale Köprüsü’nün rüzgar ve yangın bariyerlerinin tasarımı, 

üretimi ve kurulumunu başarı ile gerçekleştirdi. Entegre çözümleriyle pek çok şirkete 

ilham olacak çalışmalara imza attı. 

Çanakkale'nin çehresi değişiyor 

Antik çağlardan gelen değeri, yakın tarihteki unutulmaz zaferi ile hep özel kalacak 

olan Çanakkale’nin çehresi, yeni gurur abidesi ile önemli değişimler yaşayacak. 

Öncelikle bağlantı yolları ile birlikte 101 kilometre olan otoyolu ile 1915 Çanakkale 

Köprüsü, Marmara Bölgesi’nin ulaşımının, kuzeyinden güneyine bir ring hattı şekline 

dönüşmesinde önemli bir misyon üstlenmiş olacak. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin 

detayları ortaya çıktı: Ukrayna'nın doğusunun 

Rusya'ya katılmasını istiyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında yapılan görüşme 

hakkında edinilen bilgilere göre, Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı 

bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor. 

 

 

Rusya- Ukrayna savaşında 23. güne girilirken iki ülke arasında bir süredir barış 

zemini aranıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sık sık telefonda görüşüyor. 

Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detayları da ortaya çıktı. 

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İHTİMALİ VAR 

BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan 

görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Zelenskiy ile yüz yüze 

görüşebileceğini de ifade etti. 

BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 

Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktarıyor. 

Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye 

olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler bulunuyor. Putin'in ülkenin Nazi 

düşüncesinden arındırılması olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri 
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arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına 

alınmasını kapsıyor. 

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNU İSTİYOR 

Ancak Simpson bu maddeler sonrasında tartışmalı talepler geldiğini aktarıyor. Buna 

göre, Putin Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Zelenski'nin 

Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor. İbrahim Kalın, Putin'in, 

bunların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de 

aktarıyor. Türkiye'ye göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi 

gerekebilir. Volodimir Zelenskiy böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. 
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Kaş yapayım derken göz çıkarmak 

bu olsa gerek 

 
Alaattin AKTAŞ  

18 Mart 2022 Cuma 

 

✔ Mevzuatı ve bürokrasiyi alaşağı edilmesi, kavga edilmesi, mücadele verilmesi 

gereken engeller olarak görmek... 

✔ Yani "Biz sizin için engel gördüğümüz her mevzuatı değiştiririz, o mevzuatı 

uygulayan bürokratla mücadele ederiz" demek... Ve bu konuda yabancılara söz 

vermek, açık çek vermek... Büyük talihsizlik oldu. 

Maliye Bakanı Nureddin Nebati gözlerdeki ışıltıyla başladı, Merkez Bankası ve 

Merkez Bankası faizinin önemsizleştirilmesiyle övündü; hadi gaf demeyelim de pek 

alışkın olmadığımız diyelim, bir dizi açıklama yaptı. Enflasyon için sürekli yanıldığı 

tahminler verdi. Ama şimdiye kadarki açıklamalarının hiçbiri Fransa’daki konuşması 

kadar vahim değildi. 

Nebati yatırımcılara hitaben neler mi söyledi, aynen aktaralım: 

“Bir problem mi yaşadınız, rahat olun bize hemen ulaşırsınız. En sevdiğim konu 

da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber 

kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. 

Rahat olun.(alkışlar) Mevzuatı da değiştiririz...” 

Doğrusu en çok o alkışlayanların kimler olduğunu ve neyi alkışladıklarını merak ettim. 

Merak ettiğim birkaç konu daha var. Sorularım Maliye Bakanı Nebati'ye: 

- Mevzuattan kaynaklanan bir zorluk söz konusuysa o mevzuatı kim yaptı? 

- Bürokrasi dayandığı bir mevzuat, dayandığı bir yetki olmadan herhangi bir yatırıma 

zorluk çıkarabilir mi? Bürokrat böyle davranarak suç işliyorsa gereği yapılır, yok 

bürokrat bir mevzuata dayanarak öyle hareket ediyorsa, ki öyledir, o zaman 
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bürokrasinin ne suçu var? Mevzuatı değiştirmek de sizin işiniz. Ama bu işlemin adı 

alaşağı etmek değildir, kavga etmek değildir. 

- Siz bakansınız; mevzuata aykırı davranıp suç işleyen bir bürokrat çıkarsa ona karşı 

işlem yapmak için arkanızda illa Cumhurbaşkanı mı olması gerekir? 

- Yabancıya “Gelin biz her türlü engeli kaldırırız, yatırım yapın” derken bir 

anlamda “Bizim için hukuk ikinci planda, ne istersek yaparız” demiş olmadınız 

mı? Görüntüden anlaşıldığı kadarıyla bir metne bağlı olmadan irticalen konuştunuz. 

Acaba sonra “Ben ne dedim” diye hayıflandınız mı ya da etrafınızda “Sayın Bakan 

bu sözler pek olmadı” diyebilen biri çıktı mı? 

“AMAN UZUK DURUN” DENMİŞ OLDU 

Bu konuşma, Türkiye’de özellikle doğrudan yatırıma pek sıcak bakmayan yabancılara 

çok kötü bir mesaj oldu. 

Nerede nasıl konuşmak gerektiğini bilmek gerekiyor. Baş başayken bir yatırımcıya 

bunları söyleyebilirsiniz de, bir topluluğa, hem de basına açık bir toplantıda böyle 

söylediniz mi mesaj çok farklı oluyor: 

“Hukuka aykırı mı, mevzuata uygun düşmüyor mu, siz yeter ki gelin, biz anında 

değiştiririz...” 

BİR ÜLKEDE YATIRIMIN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI HUKUK! 

Bir yatırımcıya sağlanabilecek en büyük teşvik hukukun egemen olduğu bir ortam. 

Bizim yaptığımız ne; adeta “Hukuki bir engel çıkarsa biz sizin adınıza bunu 

aşarız” diyoruz. 

Peki iki yabancı kuruluştan biri lehine tercihte bulunmamız gerektiğinde bu sefer de 

haklı olanı değil de daha çok yatırım yapanı, yani güçlüyü mü tercih edeceğiz? 

Başka bir ülkede yatırım yapma konusunda neyin ön planda olduğu çok açık. Bu 

konuda yıllar önce gelen bir okur mektubu var elimde ve bu mektuba köşemde daha 

önce de birkaç kez yer verdim. Şimdi tam günü... Bu mektubu bir kez daha 

yayımlamak istiyorum. Okurum özetle şu görüşleri dile getiriyor mektubunda: 

“Türkiye’ye niye doğrudan yabancı yatırım yapılmadığının en önemli nedeni bağımsız 

ve hızlı yargının olmamasıdır. Biz nasıl başka bir ülkede iş yapacakken hukuk 

güvensiz ise her an ‘Ceketimizi alıp gidebileceğimiz’ işlere bakıyorsak, yabancı da 

bize öyle bakıyor. 

Bir örnek vermek isterim. Yıllar önce boru fabrikası olan bir dostum Orta Asya’daki bir 

ülkedeki güçlü bir gruptan birlikte iş yapma önerisi aldığını söyledi ve son kez benden 

de bir inceleme yapmamı istedi. Başkente indim, Türklere vize bile yokken, nedense 
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yeşil pasaportumdan kuşkuya düştüler. Gümrükten çıkmam gecikti, polis sorgusuna 

kadar uzadı iş. Bunun üstüne oradaki müstakbel ortaklar gelip beni anında dışarı 

çıkardılar. Bu çok önemliydi; güçlerini görmüş oldum. 

Yatırımın yapılacağı ildeki vali ile de buluşma ayarladılar. Araştırmamda üretilecek 

boruya talep olacağını da gördüm. Yani her şey iyi gibiydi... 

Dönüşte görüşümü merak eden arkadaşıma şu soruyu sordum: 

‘Diyelim ki yatırımı yaptın; satışlar da çok iyi gidiyor. Ama ortaklarla aran bir 

nedenle açıldı; onlar orada çok güçlü. Bir gün kapıdaki bekçiye seni içeri 

sokmamasını söylerlerle ne yapacaksın?’ 

Arkadaşım yatırımdan o an vazgeçti. 

Aynı durum bugün Türkiye’de geçerli. Diyelim çok belirgin bir ithal ürün Türkiye’de 

yok satıyor. Üreticisini ikna ettik, gelip burada yatırım yaptılar. Biz her şey iyi giderken 

adamı kapıdan sokmayabilir miyiz ya da bir bahane uydurup hisselerine tedbir veya 

el koyabilir miyiz? 

Böyle bir adımı dünya devi şirketlere karşı yapamazsınız, hemen devlet başkanı 

düzeyinde devreye girerler. Ama küçük ve orta boyda tüm yabancılar çok kolay hedef 

olabilir. 

Bu gerçeği yabancılar bilmiyor mu; ticaret ataşeleri sürekli bilgilendiriyor onları. 

İşte bu yüzden dünyanın teşvikini de verseniz, hukuk sağlıklı işlemiyorsa doğrudan 

yatırım çekmeniz pek mümkün olmaz.” 

FAİZ YÜZDE 14'MÜŞ, HEM ZATEN ÖNEMİ DE YOKMUŞ! 

Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 14’te sabit tutuldu. 

Dikkat ederseniz “Merkez Bankası faizi sabit tuttu” demiyorum, “Merkez 

Bankası’nın faizi sabit tutuldu” diyorum. Çünkü kararı veren Merkez Bankası değil 

ki! 

Hem zaten Merkez Bankası’nı da, Merkez Bankası’nın politika faizini de 

önemsizleştirmedik mi? Maliye Bakanımız böyle demedi mi? 

Ama biraz sabır; Merkez Bankası İstanbul’da inşa edilen 360 metrelik Avrupa’nın en 

yüksek binasına taşındığında çok daha işlevsel olacak ve tabi ki ipleri eline alacak! 
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Stratejik ürün stratejimiz… 

 
Ferit Barış PARLAK  

18 Mart 2022 Cuma 

 

Yıl 2022… 

Ayçiçek yağı yüklü gemileri bekliyoruz… 

*** 

Yıl 2020… 

Bu köşede dikkat çekmişim: 

*** 

“Yılda 1.6 milyon ton yağ tüketiyoruz... 

Bunun 1.1 milyon tonu sıvı yağ... 

Onun da yüzde 80’i ayçiçek yağı... 

*** 

Yılda 1.9 milyon ton ayçiçeği üretiyoruz... 

Yetmeyince, 1.2 milyon ton da ithalat gerçekleştiriyoruz.. 

*** 

Milyonlarca dekar arazide ekim yapılmazken... 

Dekarda 1.9 ton ürünle, 2 milyon dekarda tüm ihtiyacımızı karşılayabilecekken… 

*** 
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Ekonomiyi temelinden vuran “eksik istihdam”, “döviz ihtiyacı” gibi sorunları, bu yolla 

çözebilecekken... 

*** 

Rusya’nın, Moldova’nın, Kosova’nın, Ukrayna’nın, Gürcistan’ın, Bosna’nın eline 

bakıyoruz… Daha fazla kazansınlar diye de gümrük vergilerini düşürüyoruz.! 

Onların üreticilerini desteklerken, bizim üreticilere darbe vuruyoruz… Hatta Ukrayna 

ile Serbest Ticaret Anlaşması dahi düşünüyoruz! 

*** 

Yani üreticimize, “Yağ üretmeyin, zarar edersiniz” diyoruz… Tam bağımlılığa, yüksek 

döviz ihtiyacına ve yüksek fiyata temel atıyoruz…” 

VELHASIL… 

Tekrarlayalım: 

Yağ, buğday, şeker… 

En az savunma sanayi ürünleri kadar stratejik; En az savunma sanayi ürünleri kadar 

yerlileştirilmesi, millileştirilmesi gereken; Ama (nedense) atıl bırakıp, yerli potansiyeli 

harekete geçirmediğimiz ürünler… Ki ortaokul öğrencileri dahi, “tarımda kendine 

yetmek, çok çok önemlidir” der… 
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Politika faizi önemsizleşti piyasalar 

FED’i fiyatlıyor 

 
Şeref OĞUZ  

18 Mart 2022 Cuma 

 

TCMB’nin faiz kararı perşembe günü açıklandı. Yılın üçüncü faiz toplantısında, 

Merkez Bankası politika faizini %14'te sabit tuttu. Piyasa beklentisi TCMB'nin 

değişikliğe gitmeyerek politika faizini sabit tutması yönündeydi. Nitekim öyle oldu ve 

piyasa yeni bir sürpriz yaşamadı. 

TÜFE+TEFE ORTALAMASI %80, FAİZ %14 

Tüketici fiyatlarındaki artış %54,44, Üretici fiyatlarındaki artış %105,01, politika faizi 

ise %14. Ortalama %80’in bulunduğu bir enflasyon ortamında %14 olan politika faizi; 

TL enstrümanlar dışındaki tüm varlıkları değerli kılıyor. Piyasa artık TCMB’ye değil 

FED’e bakıyor. 

DÜNYADA PARA SIKILAŞIYOR 

Kürede salgın döneminde yayılan paralar şimdi toplanıyor. FED 6 yıl aradan sonra ilk 

kez faiz arttırdı ve 25 baz puan tırmandırdı. Ancak bunu gerçekleştirmeden önce 

yaklaşık 1,5 yıl boyunca bunun iletişimini yaptı. Piyasaları hazırladı. Politika 

faizini 0,25-0,50 aralığına yükselten FED yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı 

yönünde sinyal verdi. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

TCMB’nin faiz kararı yatırımcılar için ne ifade ediyor? 

Negatif reel faiz döneminde yatırımcıların korunma önlemlerine devam etmesi 

gerektiğini gösteriyor. Hemen her kesimde verimlilik artmak zorunda… Birikimler 

güvenli limanlarda toplanacaktır. Öte yandan döviz getirici adımlar atılmalı. 

Dolar kuru hangi aralıkta hareket eder? 
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Dolar kuru TCMB’nin %14’lük faiz oranı ile 13-14 bandında hareket ediyordu. Şimdi 

FED 0,25 faiz artırdı ve faiz artış mesajı verdi. Kur bir üst banda dengelenmeye 

çalışacaktır. Bu da yeni tabanın 15’ler olmasına neden olacaktır. 

NOT 

ÜLKEMİZİN DÖVİZ KAYNAKLARINI CANLANDIRMALI 

Salgın süreci ve ardından savaş… Kâbuslar birer birer üzerimize gelirken seçim 

süreci ve enflasyon da cabası… Bir yanda negatif faiz, bir yanda yüksek 

enflasyon... Ülkemizin döviz kaynaklarını artırıcı faaliyetleri desteklemeli, katma 

değeri her alanda yükseltmeliyiz. 

Evet; sorunlar var. Evet; riskler var. Ancak bununla mücadele üzerine 

yoğunlaşıldığının mesajı dahi döviz kaynaklarının güçlenmesi için bir adımdır. 

Sorunlar vardır. Çözülmezse birikirler. En kötüsü de sorunu kabul etmemek, 

görmezden gelmek, inkâr etmek ve başkasını suçlamak. Oysa çare, sorunu kabul 

edip, kapsayıcı çözüm üretmektir. İnsan beyni bunun için tasarlanmıştır. Yeter ki 

aklını kullan… 
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Abdulkadir Selvi 

Ukrayna Savaşı’ndaki rolü 

Erdoğan’a desteği nasıl etkiledi 

18 Mart 2022 

Büyük krizler, savaşlar liderleri ya büyütüyor ya da küçültüyor. 

Bu işin arası yok. 

Ukrayna Savaşı da böyle bir sonucu ortaya çıkardı. 

Düne kadar komedyen diye dalga geçilen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’den bir 

savaş kahramanı çıkarken, Putin’in karizmasını fena halde çizdi. 

Hem Zelenski ile hem Putin’le konuşabilen ve savaşın önlenmesi için aktif çaba 

gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sergilediği liderlik ise dünya tarafından takdir 

edilirken, Türkiye’yi ilgi odağı haline getirdi. 

Türk halkı ise Allah korusun Ukrayna gibi bir saldırıya maruz kalması durumunda 

Türkiye’yi en iyi yönetebilecek lider olarak tartışmasız Erdoğan’ı işaret etti. 

UKRAYNA SAVAŞI ERDOĞAN’I ÖNE ÇIKARDI 

AREDA Survey Araştırma’nın 26-28 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde 

yaptığı araştırmada, bir savaş durumunda Erdoğan’ın liderliğine güçlü bir destek 

çıkarken, Türk halkının cumhurbaşkanı adaylığına soyunan Kemal Kılıçdaroğlu ya 

da Ekrem İmamoğlu’nu seçmemesi, Meral Akşener’i işaret etmemesi ise ilginç 

oldu. 

Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörlüğünde yapılan çalışmada Ukrayna Savaşı 

konusunda Türkiye’nin izlediği tarafsızlık politikası ise halkımızdan onay aldı. 

‘KILIÇDAROĞLU’ VE ‘AKŞENER’ DEMEDİ 

‘Türkiye, Ukrayna gibi bir saldırıya maruz kalması durumunda ülkeyi en iyi 

yönetebilecek lider kim?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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47’si Erdoğan derken, onu yüzde 13.8’le Mansur Yavaş ve yüzde 10.2’lik 

oranla Selahattin Demirtaş takip etti. Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 8.4 

olurken, Kılıçdaroğlu yönetmeli diyenlerin oranı yüzde 7.8’de kaldı. Rusya’ya 

ambargo uygulanmasını öneren Akşener ise halktan vize 

alamadı. Akşener diyenlerin oranı yüzde 3.7’de kaldı. 

Türk halkı savaş ya da ağır kriz dönemlerinde Türkiye’yi en iyi Kılıçdaroğlu, 

İmamoğlu ya da Akşener yönetir demedi. Ukrayna’da barışın sağlanması 

konusundaki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en çok ilgi 

gören lideri olurken, Türk halkının desteği arttı. Kriz dönemlerinde halkın, ülkenin 

başında güçlü liderleri görme tercihi Ukrayna Savaşı’nda da kendini gösterdi. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERİRSİNİZ? 

Ukrayna Savaşı’nda sergilediği güçlü liderlik Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı 

konusundaki oranını da yukarıya çekti. 

‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?’ sorusuna ankete 

katılanların yüzde 48.5’i Erdoğan yanıtını verirken, onu yüzde 21’le Mansur 

Yavaş takip etti. Selahattin Demirtaş’ın yüzde 11.2 çıktığı anketten Kılıçdaroğlu’na 

destek yüzde 8.6 oldu. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 4.4’e geriledi. 

NATO’YA GÜVEN SARSILDI 

Ukrayna Savaşı’nda başarısız bir sınav veren NATO’ya olan güven ise sarsıldı. 

Ankete katılanların yüzde 90.8’i Türkiye’ye yönelik bir saldırı olduğu takdirde 

NATO’nun ülkemizi savunmayacağı görüşünü bildirdi. 

Ukrayna Savaşı’nın çıkması konusunda ise halkımız ABD ve Avrupa’nın yanlış rol 

oynadığı görüşünde. Ankete katılanların yüzde 82.6’sı ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’yı 

kışkırtıp sonra yarı yolda bıraktığı yönünde görüş belirtti. 

KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI NASIL ETKİLEYECEK 

UKRAYNA Savaşı’na rağmen siyaset hareketli. 

1) Yeni Seçim Yasası, küçük partilerin hesaplarını yeniden gözden geçirmelerine 

neden oldu. 

2) Meral Akşener’in isimsiz cumhurbaşkanı adayı çıkışı ise en çok Kılıçdaroğlu’nu 

tedirgin etti. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1’in aranması, yüzde 1-2 oranında oyu 

olan hatta yüzde 1’i bile bulmayan partileri kilit konumuna yükseltti. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde vazgeçilmez hale getirdi. Onlar da bu şansı çok iyi 

kullandılar. Öyle ki CHP’nin yüzde 25 oyu olmasına, İYİ Parti’nin yüzde 10’un 
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üzerinde dolaşmasına rağmen DEVA ya da Gelecek Partisi, Saadet ya da Demokrat 

Parti kadar sesleri çıkmıyordu. 

Küçük partiler cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettikleri pozisyonu hemen milletvekili 

seçimine tahvil etmişlerdi. 2018 seçimlerinde Saadet Partisi, BBP ve Demokrat Parti 

Meclis’te temsil edilme imkânını yakaladı. İYİ Parti barajı aşamadığı halde Meclis’e 

güçlü bir şekilde girmeyi başardı. 

KÜÇÜK PARTİLERİN ALEYHİNE 

Ancak yeni Seçim Yasası’nın Meclis’e sunulmasıyla birlikte küçük partiler kozlarından 

birini kaybederken, cumhurbaşkanlığı seçimi için anahtar parti olma güçlerini 

ellerinde tutuyorlar. Eğer ilk turda yüzde 50 artı 1 şartı aranmasa, en çok oy alan 

aday seçilse, küçük partilerin o kozları da ellerinden gidecek. 

Yeni Seçim Yasası sadece küçük partilerin yeni bir arayışa girmesine neden olmadı, 

muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan Kılıçdaroğlu’nu da zor 

durumda bıraktı. 

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK 

Kılıçdaroğlu, muhalefet liderlerinin ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bütün 

liderlerin mutabakatının gerektiğini söyleyerek kendini bağladı. 

Hadi Akşener’i geçtim, Karamollaoğlu ya da Davutoğlu karşı çıktığı 

takdirde Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı suya düşmüş demektir. 

Ayrıca Akşener’in “isimsiz” cumhurbaşkanı adaylığı önerisi ise Kılıçdaroğlu’nu zor 

durumda bıraktı. Kılıçdaroğlu tam da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı 

denklem dışına ittiğini düşünürken bir anda kendisinin saha dışına atılma tehlikesi ile 

karşı karşıya kaldı. 

KILIÇDAROĞLU’NUN KOZU 

Buna rağmen Kılıçdaroğlu önemli bir kozu da elinde bulunduruyor. 

Seçim Yasası’yla ilgili yeni teklif, küçük partilerin milletvekili çıkarmasını neredeyse 

imkânsız hale getiriyor. Yeni partilerin Meclis’e girebilmeleri için barajı aşacak olan bir 

partinin listelerinden seçime girmeleri gerekiyor. 

Bu durumda Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ya 

da Gültekin Uysal ya CHP veya İYİ Parti listelerinden seçime girecekler ya da dört 

parti anlaşıp birinin listelerinden aday gösterilecekler. 

Bu durum Kılıçdaroğlu’nun eline yeni bir koz verdi. Ortak cumhurbaşkanı adayı 

olmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, dört parti liderini CHP listelerinden aday göstererek 

onların desteğini sağlayabilir. 
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Siyaset, hesap kitap işi. 

İYİ PARTİ’DEN FARKLI SİNYALLER 

Bu arada ben Akşener’in isimsiz cumhurbaşkanı tarifinin Kılıçdaroğlu’na kırmızı 

kart anlamına geldiğini savunuyorum ama İYİ Parti’den, ‘Kılıçdaroğlu ortak 

cumhurbaşkanı adayı’ şeklinde sinyaller de almıyor değilim. 

Bu hamur daha çok su götürecek. 
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Esfender KORKMAZ 

Kamu özel işbirliğinde oyunun 

kazananları   

18 Mart 2022 Cuma 

AKP tipi özelleştirme; Tekelci ve spekülatif piyasa yapısı yarattı. Mal ve hizmet 

kalitesini düşürdü ve pahalılık yarattı.  Mal kıtlıklarına neden oldu. İşsizliği artırdı. 

Kaynak çıkışına neden oldu ve Potanisyel büyümeyi sınırladı. Yolsuzluğu tırmandırdı. 

Bunlar için bazı örnekler verebiliriz. 

Telekom altyapıda tekeldir. Bu tekel özel sektöre devredildi. İnternet sık sık kesiliyor, 

erişim zorlaşıyor ve halk daha pahalı hizmet alıyor. 

* Türk Telekomun yüzde 55 hisesinin 21 yıl için Satış bedeli; 6 milyar 555 milyon 

dolardır.  

* Özelleştirme sırasında kasasında 2 milyar dolar vardı.  

* Ogerin ödemesi: ilk taksit 1 milyar 400 milyon dolar artı iki taksit 1,2 milyar dolar, 

toplam 2,6 milyar dolar oldu.  

* 2013 yılında Ogerin Türk bankalarına olan ve ödeyemediği borcu; 4 milyar 750 

milyon  dolardır. 

* Türk Telekom 2005-2015 yılları arasında 12,6 milyar dolar temettü dağıttı. Ogerin 

aldığı temettü 0,55x12,6 = 6 milyar 930 milyon dolar. 

* Ogerin getirdiği para ile aldığı temettü arasındaki fark; 6,930 -2,600 = 4 milyar 300 

milyon dolar, Telekom özelleştirme organizasyondan dolayı kazancıdır. 

* Şimdi devlet aynı telekomu Varlık fonuna devri için bu yüzde 55 hisseye 1 milyar 

650 milyon dolar ödedi.  

* Eğer beklenseydi, 2026 yılında Telekom hazineye zaten geri devredilecekti. 
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Yanlış veya yanlı hesap sonucu; halkın malı olan ve 21 yıllığına işletmesi devredilen 

Telekom'u alan Oger'in götürdüğü 4 milyar 300 milyar dolar artı hisseleri geri alamk 

için Varlık fonunun ödediği 1 milyar 650 milyar dolar; toplamı 5 milyar 950 milyon 

dolar halkın cebinden çıktı.   

İşsizliğe örnekler: SEK özelleştirilmeden önce 1.359 çalışana sahipken, özelleştirme 

sonrası işçi sayısı 514'e; Kardemir'deki işçi sayısı 5.417'den 3.919'a, SEKA Bolu 

İşletmesinde 247'den 71'e; özelleştirilen çimento fabrikalarında toplam 6.737'den 

3.087'e; PETLAS'da 1.102'den 471'e; Petrol Ofisi'nde 3.822'den 1.029'a düştü. 

Eti neden pahalı yiyoruz? Et balık kurumu, üreticiden malını normal piyasa fiyatına 

alır ve üzerine düşük bir işletme karı koyarak satardı. Halk et ve balık yerdi. 

Özelleştirildi. Türkiye et ithal etmeye başladı ve halk pahalı olduğu için artık et 

yiyemiyor . 

Kamu-Özel işbirliği anlaşması (KÖİ), bir vesayet sözleşmesidir. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan aldığı KÖİ'nin yatırım tutarı 

159,4 milyar dolar olarak açıkladı. 

Eğer 159,4 milyar dolarlık yatırımı devlet yapsaydı, yüzde 2 faiz farkı yüzde 15 

müteahhit kârı eksik olacaktı ve 159,4 milyar dolarlık yatırım 27 milyar dolar daha 

düşük, 132 milyar dolara çıkmış olacaktı. 

Bu yatırımların geliri, bütçeye girecekti ve devlet bu gelirlerle bu yatırımların borcunu 

ödeyecekti. Oysa ki şimdi talep garantisi nedeni ile bundan sonraki devlet bütçeleri 

de ipotek altına girmiştir. Bundan sonra devlet bütçe ile gerekli hizmetleri, yatırımları 

yapamaz. 

Talep garantisinin hangi fizibilite hesabına göre verildiği, halka ne kadar daha yük 

getireceği belirsizdir. Söz gelimi Kütahya-Afyon-Uşak illerine hizmet vermek üzere 

yapılan Zafer Havalimanı için, 2020 yolcu garantisi 1 milyon 279 bin iken, fiili yolcu 

sayısı 7 bin kişi oldu. Bu garanti nedeni ile yapan firmaya, 6 milyon 738 bin Euro 

ödendi. Bu ödeme 2044 yılına kadar devam edecektir. 

Bu yolla müteahhitlere ve dolayısıyla müteahhitlerin bağlantılı olduğu kişilere veya 

kesimlere bütçeden aktarılan bu kaynaklar yanında ayrıca özellikle köprü, alt geçit ve 

paralı yollarda dünya ortalama fiyatlarının çok çok üstünde fiyat politikası ile de 

halktan gelir transfer edilmektedir. 

Dünyanın en pahalı karayolları ve köprüler nedeni ile navlun maliyetlerinin fiyatlara 

yansıması ve Türkiye'de gıda fiyatlarının artması kaçınılmazdır. 

Dahası, Sayıştay raporlarından KÖİ sözleşmeleri Meclis ve Sayıştay denetiminden 

kaçırıldı. Şaibe oluştu. Kamu-Özel İşbirliği ile yapılan yatırımlardan kimin ne pay 

aldığını bilmiyoruz. 
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Kamu Özel İşbirliği yatırımları uygulamada 84 milyon insanımızı vesayet altına aldı. 

Bundan sonra hepimiz ve devlet bütçesi Kamu Özel İşbirliği müteahhitlerine ve arada 

olanlar varsa onlara çalışacağız. Bu iş sürdürülemez. İyi mi-kötü mü tartışma zamanı 

bitti. Bir an önce kurtulmamız gerekir. 

Ahmet Cevdet Paşa'nın dediği gibi; "Def'i mazarrat, celbi menfaatten yeğdir." 
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İbrahim Kahveci 

İki köprü iki fiyat? 

Çanakkale Köprüsü fiyatları euro olarak veriliyor. Köprünün yapım maliyet 2,5 milyar 

euro ve geçiş fiyatı da 15,0 euro. 

Geçiş fiyatı 15 euro ama bu ihale zamanı olan fiyat. Prof. Dr. Uğur Emek artık fiyatın 

KDV dahil edildiğinde 17,7 euro olduğunu açıklıyor. 

Hatırlarsanız Osmangazi Köprüsü de ihalede 35 dolardı ama şimdi 50 dolar. 

*** 

Şimdi asıl konuya gelelim 

Önce şu euro işlerini dolara çevirelim. Her 1 euroyu 1,1 ile çarptığımızda karşımıza 

dolar fiyatı çıkıyor. 

Mesela çanakkale köprüsü yapım maliyeti 2,5 milyar euro ama 1,1 ile çarpıp dolara 

çevirdiğimizde yapım maliyeti 2 milyar 750 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. 

Ve köprünün geçiş ücretini 17,7 eurodan dolara çevirdiğimizde 19,5 dolar olarak 

görüyoruz. 

Şimdi rakamları dolar bazında karşılaştıralım: 

Osmangazi Köprüsü 

-Maliyet :1,2 milyar $ 

-Geçiş ücreti : 50 $ 

Çanakkale Köprüsü 

-Maliyet : 2,75 milyar $ 

-Geçiş ücreti : 19,5 $ 
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Osmangazi Köprüsü yaklaşık yarı maliyet ama geçiş fiyatı 2,5 kat daha fazla. 

Acaba garanti edilen araba sayısı mı çok fazla? 

Osmangazi Köprüsü 40 bin araç 

Çanakkale Köprüsü 45 bin araç 

Burada da çok küçük fark var. Maliyet & Fiyat dengesini izah etmiyor. 

Sorumuz çok basit: Osmangazi Köprüsü 1,2 milyar dolar yapım maliyeti ama buna 

finansal vs bir şeyler ekleyin, toplam maliyet 1,7 milyar doları aşmıyor. Ama köprü 

fiyatı 50 dolar. 

Oysa Çanakkale Köprüsü 2 milyar 750 milyon dolar maliyetli ama geçiş fiyatı 19,5 

dolar. 

Sizce neden bu fark çıkıyor? 

Gelelim süre meselesine... 

Osmangazi Köprüsü’nün de içinde olduğu İstanbul-İzmir otoyolu 22 yıl 4 ay 

YAPIM+İŞLETİM süresi ile verildi. 

Çanakkale Köprüsü ihalesinde ise süre 16 yıl 2 ay süre ile verildi. 

Yani süre açısında da Çanakkale Köprüsü daha kısa sürede devredilecek. Ama 

neden fiyat Osmangazi Köprüsünde 50 dolar ve Çanakkale Köprüsünde 19,5 dolar? 

Matematiği çok iyi olan birileri bu izahı yapabilirse çok ama çok sevinirim. 

MERKEZ NE YAPMAK İSTİYOR? 

Merkez Bankası Para Politikası Kururlu -PPK dün faizleri sabit tuttu. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın “Ortada NASS var” demesine rağmen 3 aydır faiz indirmiyor. 

Büyük cesaret... 

Ya laf dinlemiyor ya da dinlediği laf bu... Ama bu hareketle Kuranı Kerim ortada 

kalmış olmadı mı? 

Yok işler öyle değil, piyasaya göre vs yapılıyordu ise zaten Eylül 2021’den beri 

kendimize edebileceğimiz bütün kötülükleri etmiş bulunduk bile. 

Ben farklı bir noktadan uyarıda bulunmak istiyorum. 
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Son günlerde enflasyon için çok fazla “Kur hareketine” odaklanmış bir ekonomi 

yönetimi görüyoruz. Oysa aşağıda grafikte parasal genişlemeyi görüyorsunuz. 

Kısaca söyleyeyim: Bu durum bu şekilde sürerse bırakın tek haneyi, çift haneli 

enflasyonu bile ararsınız. 

Benden hatırlatması. 

 

 


