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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
26 Mayıs 2022 Perşembe 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

5605) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 5606) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5607) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5608) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları 

Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5609) 

–– 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, 

Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her 

Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Karar (Karar Sayısı: 5610) 

–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5611) 

–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil 

Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 5612) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Yönetmeliği 

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Yönetmeliği 

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

TEBLİĞLER 

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) 

–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve 

Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2019/96, K: 2022/17 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/6707 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/5403 Başvuru Numaralı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2022 Tarihli ve 2021/20346 Başvuru Numaralı Kararı 
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Adana'da patates ve soğan hasadı 

sürüyor 
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da patates ve 

soğan hasadı sürüyor. 

 
Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, hasat etkinliğine katıldı. Tekin, 

Adana'da 57 bin dekarda patates ekildiğini, Türkiye'de ilk hasadın da ilde 

gerçekleştirildiğini söyledi. 

Tekin, bu yıl mart ayında yaşanan zirai don nedeniyle hasatta gecikme olduğunu 

belirterek şöyle konuştu: 

"Adana'da yaklaşık 200 bin ton patates üretimi yapılıyor. Patates üretiminde 

Türkiye'de 9'uncu sırada yer almaktayız. Bu yıl patateste, dondan dolayı ortalama 

verimde biraz düşüş var. Normalde dekardan 4 ton civarı ürün alınırken şu anda 3 

ton civarı hasat ediliyor. Fiyat konusu da çiftçilerden aldığımız bilgilere göre şu an iyi. 

Bu yönüyle de çiftçimizi kurtarır düzeyde. Ülke ihtiyacını karşılamak, kendi kendimize 

yeten bir ülke olmak temel amacımız. Bu konuda da bir sıkıntımız yok. Hasadımız 

devam ediyor." 

Tekin, zirai donun soğana olumsuz etkisinin olmadığını, bu üründe de hasadın 

sürdüğünü ifade etti. 

Adana'nın soğan üretiminde Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını aktaran Tekin, bu yıl 

30 bin dekardan yaklaşık 140 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti. 
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Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için 

öneri 
Rusya, tahıl krizinin çözümü için yaptırımların kaldırılmasını önerdi. 

 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin 

sevkiyatı için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, “Gıda sorunu, Rusya’nın 

ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir 

yaklaşım gerektiriyor.” dedi. 

Rudenko, Ukrayna’daki tahıl ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesi ve bu 

nedenle derinleşen küresel gıda sorununa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde 

bulundu. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, "Rusya’nın, gıda 

konusunu bir silah olarak kullandığına" yönelik suçlamasını değerlendiren Rudenko, 

“Tüm sorunlara barış yoluyla çözüm arayan herkesle görüşmeye hazırız. Von der 

Leyen’in açıklamasını kendi vicdanına bırakıyorum.” diye konuştu. 

Gıda sorununun kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceğini belirten Rudenko, “Gıda 

sorunu, Rusya’nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil 

kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Ayrıca, Ukrayna’nın, gemilerin bulunduğu 

limanlarındaki mayınları temizlemesi gerekiyor. Rusya, insanı koridor dahil gerekli 

tüm yardımı vermeye hazır.” dedi. 
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Rudenko, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda tahıl ve buğday gibi 

ürünlerde yaşanan kıtlığın çözümü için Rusya’ya yönelik ihracat yasaklarının 

kaldırılması gerektiğini söylemişti. 

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip. 

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs’ta, Ukrayna’da limanların 

açılmaması halinde ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yapmıştı. 

  



26.05.2022 

6 

 

Tarım Bakanlığı açıkladı: Şeker ithal 

edilecek 
Tarım Bakanlığı piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların 

önlenmesi amacıyla şeker ithalatı yapılacağını açıkladı. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, şekerde son günlerde spekülatif fiyat ve miktar 

hareketlerinin oluştuğunun gözlemlendiği belirtilerek, "Piyasa dengelerinin 

sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten 

imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin 

çalışma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı. 

Bakanlığın Şeker Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin 

paylaşım yapıldı. 

Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim 

modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler 

yer buldu: 

Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını 

karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A 

kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 

520 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

 

https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/05/26/tarim-bakanligi-acikladi-seker-ithal-edilecek.jpg
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Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen 

şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton 

olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif 

fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin 

sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten 

imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin 

çalışma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 
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Orta direk bitiyor! 

Yoksulluk sınırı tutarı 20 bin liraya dayandı… Ülkenin yüzde 80’i 

yoksulluğun pençesinde… 

 

Rayından çıkan ekonomik göstergeler, açlık ve yoksulluğu büyütüyor. Birleşik Kamu 

İş Konfederasyonu Araştırma Merkezi (KAMU-AR) tarafından hazırlanan Mayıs ayına 

ilişkin ‘Açlık-Yoksulluk Araştırması’ sonuçları da ekonomideki vahim tabloyu gözler 

önüne serdi. 

YOKSULLUK SINIRI 20 BİNE DAYANDI 

Araştırma sonuçlarına göre Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı tutarı 6 bin 

465 lira, yoksulluk sınırı tutarı ise 19 bin 406 lira olarak kaydedildi. Alım gücü ile ilgili 

de sonuçlara yer verilen araştırmaya göre, Ankara’da en fazla alışveriş yapılan 

marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için aylık olarak 

harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 183 lira artarken, son bir yılda ise 821 

lira arttı. 

YOKSULLUK SINIRI AYDA BİN LİRA ARTIYOR 

Yoksulluk sınırının araştırma sonuçlarına göre 20 bin liraya dayanması, toplumun 

yüzde 20’sini oluşturan zengin kesiminin dışında kalan yüzde 80’lik kesiminin yoksul 

olduğunu ortaya koydu. Bu verilere göre ülkelerin dengeli ekonomisinin temelini 

oluşturan orta sınıf ise ülkemizde yok olmaya başlıyor. Öyle ki bu yılın ilk beş ayında 

yoksulluk sınırı 5 bin 892 lira artış gösterdi. 

 

https://www.milligazete.com.tr/haberleri/lira
https://static.daktilo.com/sites/71/uploads/2022/05/25/orta-direk-bitiyor.jpg
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ASO Başkanı Özdebir: Kurdaki 

oynaklık ve yüksek cari açık yapısal 

soruna dönüşüyor 
ASO Başkanı Özdebir, enflasyon, kurdaki oynaklık ve yüksek cari açığın 

Türkiye ekonomisinde yapısal soruna dönüştüğünü söyledi. 

 
ANKARA(DÜNYA) - Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 

enflasyon, kurdaki oynaklık ve yüksek cari açığın Türkiye ekonomisinde yapısal 

soruna dönüştüğünü söyledi. enflasyon seviyesindeki artışın üreticinin fiyat 

yapabilme kabiliyetini azalttığını dile getiren Özdebir, gıda konusuna ise enflasyonu 

artırcı yönüyle değil, güvenlik yönüyle bakmak gerektiğini bildirdi. Özdebir gelinen 

noktada bir seferberlik ilan edilip, ithal edilen malların yerli üretimi için yatırım ve 

dönüşümün gerçekleştirilmesini önerdi. 

ASO Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, enflasyonu 

kontrol etmeye çalışan politika tercihlerinin küresel resesyon kaygılarını her geçen 

gün artırdığını bildirdi. 

Merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya devam ettiğini belirten Özdebir, küresel 

piyasalarda şartların her geçen gün zorlaştığını aktardı. 

Hükümetin biraz geç kalmakla birlikte bir yılı aşkın süredir ithal ikamesi üretimine 

yönelik çalışmalar yaptığını kaydeden Nurettin Özdebir, “Bütün dünyada korumacı 

tedbirler artıyor, bizim de bu korumacı tedbirlerimizi artırıp yerli sanayimizi 

güçlendirecek, onun güç toplamasına destek olabilecek ve ithalatımızı 

sınırlayabilecek tedbirleri almamız, gümrüklerimizi biraz daha sıkı tutmamız gerekir” 

diye konuştu. 
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Dış gelişmeler piyasanın yönünü belirlerken, içerde yüksek enflasyon ve artan ikiz 

açığın ekonomik aktiviteleri zorlaştırmaya devam ettiğini söyleyen Özdebir,  

“Enflasyon, dolarizasyon, döviz kurlarında oynaklık ve yüksek cari açık ülkemiz 

ekonomisinde yapısal bir soruna dönüşüyor. Ekonomi yönetimi yapısal sorunların 

çözümü noktasında yetersiz kalmış, yapısal dönüşüme ve üretime odaklanılması 

zaruri hale gelmiştir” dedi. 

Enflasyonun yarattığı belirsizliğin, yatırım konusunda çekingen davranılmasına neden 

olduğunu vurgulayan Özdebir, bunun üreticinin fiyat yapabilme kabiliyetinin de ciddi 

anlamda azalttığını söyledi. 

Artan üretim maliyetiyle birlikte işletme sermayesi ihtiyacının da artmayı 

sürdürdüğünü ifade eden Özdebir, üretim için işletme sermayesi açığını 

kapatabilecek finansman araçları geliştirmek gerektiğini vurguladı. 

Altyapı yatırımlarının çoğunu tamamlayan Türkiye’nin acil şekilde ithal edilen 

ürünlerin üretimi için acil hamle yapması gerektiğinin altını çizen Özdebir, gerekirse 

bütün yatırımların bir kenara bırakılıp ithal edilen malların yerli üretimi için dönüşüm 

gerçekleştirilmesini istedi. Özdebir, cari açık vermeden ihracata dayalı bir büyüme 

stratejisinin ise içinde bulunulan konjonktürde zor göründüğünü söyledi. 

Gıda arz güvenliği ve tarımsal üretimin en önemli gündemi oluşturduğunu ifade eden 

Nurettin Özdebir, “Gıda konusunu artık üretim ya da enflasyonu arttırıcı etkisi 

üzerinden değil, bir güvenlik sorunu olarak topyekûn ele almamız gerektiğini 

düşünüyorum” dedi. 

Özdebir, gıda güvenliği ve gıda bazlı enflasyon artışını kontrol altına alınabilmesi için 

bilimsel tarım politikalarına geçişin zaruret halini aldığını anlatırken, desteklerin ekim 

mevsiminden önce açıklanmasını önerdi. 

“2053’e kadar 60 milyar Euro karbon vergi yüküyle karşı karşıyayız” 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gereğince Türkiye’nin 2053 

yılına kadar 60 milyar Euro “Karbon Vergisi” yükü ile karşı karşıya kalacağına 

değinen Özdebir, bu kaynağı ekonomiye kazandırabilmek için öncelikle iklim 

değişikliği konumunda farkındalık oluşturulması gerektiğine işaret etti. 

Ankara’da sera gazı emisyonu oluşturma sıralamasında konutlar, kamu binaları, 

karayolu ile ulaşım ve taşımacılığın önde yer aldığı bilgisini veren Nurettin Özdebir, 

bunları sanayinin takip ettiğini ancak sanayi kaynaklı emisyonu azaltmak için 

üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi. 

DÜNYA ile ASO tarafından düzenlenen “Ekonomide Yeni Ufuklar Buluşması’nda da 

sanayicilerin kur, faiz, enflasyon gibi göstergelere yönelik beklentilerine 

odaklanıldığını hatırlatan Özdebir, toplantının ikincisinin Eylül ayında 

gerçekleştirilmesini planladıklarını anlattı. 
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Dolar/TL'de görünüm hızla KKM 

öncesine dönüyor 
Mayıs ayı içinde önce 15 lirayı, 15 gün sonra da 16 lirayı aşan 

dolar/TL’de yukarı yönlü hareket sürüyor. Analistler yükseliş hareketinin 

özellikle kurumsal talepten kaynaklandığını belirtirken yeni döviz 

kazandırıcı adım olmadan ve reel faizler pozitife getirilmeden kurdaki 

hareketin süreceğini vurguladı. 

 
Şebnem TURHAN 

Dolar/TL’de aybaşında başlayan yükseliş 16 bariyerinin de sorunsuzca aşılmasının 

ardından hızla sürüyor. Önce 20 Aralık’tan bu yana geçilmeyen 15 direncini kıran 

dolar/TL pazartesi günü kabine toplantısından enflasyona endeksli ürünün çıkacağı 

beklentisiyle bir duraklasa da beklentiler gerçekleşmeyince 16 lira bariyerini de 

sorunsuzca aştı. 9 Mayıs’ta 15 lirayı geçen dolar sadece 15 günün ardından 16 lirayı 

da aştı. Dün gece 16,45 seviyeleri test edilirken, yeni gün 16,36 seviyelerinde 

başladı. 

PPK’da bir değişiklik beklenmiyor 

Hızla yükselen dolar/TL’nin gölgesinde bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 

toplantısı yapılacak. Yüzde 70’e dayanan nisan enflasyonu ve kurdaki çalkantının da 

etkileyeceği yüksek çıkması öngörülen mayıs enflasyonuna karşın PPK’dan yüzde 14 

politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Piyasa uzmanları dün özellikle yoğun bir 

kurumsal talep yaşandığını yabancı çıkışının da halen sürdüğünü belirtirken 
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kamunun piyasada etkin olmadığını dile getirdi. Analistler 16.5-17 seviyelerine doğru 

hareketin sürebileceğini söylerken uluslararası kurumlar ve yurtiçi piyasa 

uzmanlarının yılsonu dolar/TL beklentileri de yükseldi. 

Enflasyona 5-6 puanlık kur etkisi gelebilir 

Dolar/TL’de yükseliş zaten çok yüksek seviyelerde bulunan ve beklentilerin daha da 

yükselmesi yönünde olan tüketici enflasyonuna da olumsuz etkide bulunuyor. 

Uzmanların hesaplamasına göre dolar/TL kurunda gerçekleşen yüzde 10’luk artışın 

enflasyonu 2-3 ayda yüzde 2 seviyesinde artırıyor. Son dönemde bu etkinin en az 

yüzde 5-6’ya çıktığını kaydeden ekonomistler kurların biraz daha böyle devam etmesi 

durumunda önümüzdeki iki ayda enflasyona 5-6 puan ilave kur etkisi gelmesinin 

muhtemel olduğuna dikkat çekiyor. 

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre kamu son günlerde piyasada çok etkin satış 

yapmasa da yer almasa da IMF tanımlı net uluslararası döviz rezervlerinde kayıp 

sürüyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin yaptığı hesaplamalara göre TCMB'nin 

döviz satışları ocak-nisan döneminde 30 milyar doları aştı. Bürümcekçi, satışların 

mayıs ayında daha da yoğunlaştığını günlük analitik bilanço verilerinden hareketle 

söylenebileceğini belirterek “Nitekim, banka swapları ile düzeltilmiş net uluslararası 

rezerv büyüklüğünün mayıs ayı ilk 20 günü sonunda 7.7 milyar dolar daha gerilediğini 

hesaplamaktayız" dedi. Merkez Bankası’nın geçen haftaya ilişkin döviz rezervleri 

bugün açıklanacak verilerde görülecek. Önceki hafta net uluslararası döviz rezervi bir 

haftada 3.5 milyar dolar düşüşle 11.53 milyar dolara gerilemişti. 

Döviz sağlayıcı yeni bir araç bulunmalı 

Reuters'ın haberine göre de birçok döviz işlemcisi de benzer şekilde mayıs ayı 

başından beri TCMB'nin döviz satışlarına hız verdiğini ve günlük net 0.5 milyar dolar 

üzerinde rezerv kaybına neden olacak döviz satışı yapıldığını ve bunun da geçtiğimiz 

aylara göre satışların arttığı anlamına geldiğini belirtti. 

Öte yandan Merkez Bankası’nın rezerv artırıcı hamlelerinde de ihracat ve turizm 

gelirinin yüzde 40’ının satılması dışında kur korumalı TL mevduatta bir durgunluk 

yaşanıyor. Uzmanlar rezerv artırıcı ve kuru dengeleyici politikalara devam edilecek 

ise yeni bir döviz yaratıcı hamle ihtiyacı olduğuna dikkat çekerken enflasyona 

endeksli tahvil olarak bir süredir konuşulan ürünün özellikle bireysellerin döviz 

mevduatında bir çözülme yaratıp yaratmayacağının da takip edileceğini dile getirdi. 
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Kurda yaşanan hareket spekülatif değil kurumsal talep kaynaklı 

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, kurda yaşanan 

hareketin spekülatif olmadığını kurumların reel döviz ihtiyacından kaynaklandığına 

işaret etti. Kuru, “Dolar TL’de mayıs başından bugüne 14.70 – 16.30 hareketi ile 

kabaca yüzde 10’luk bir yukarı hareket var. Bu yükseliş daha önce dönem dönem 

gördüğümüz spekülatif talep olarak görünmüyor. Kur Korumalı Mevduat ürünü 

tasarrufl arın döviz olarak değerlendirilmesi noktasındaki talebi karşıladı. Henüz 6 ay 

gibi bir zamanda KKM’de 848 milyar TL mevduat toplandı, bu rakam toplam TL 

mevduatın yüzde 30’u anlamına geliyor. KKM öncesi 210 milyar dolara kadar 

yükselen döviz mevduat hesapları özellikle sağlanan teşviklerin ardından tüzellerin 

döviz satışıyla mart ayında 188 milyar dolara gerileri, yani piyasaya 22 milyar dolar 

buradan geldi, ancak mart ayından itibaren burada bir dip oluştuğunu görüyoruz, 

DTH’lar marttan beri yatay seyrediyor” dedi. Diğer taraftan cari açığın yüksek 

olduğunu ve nisan – mayıs dönemi itibariyle cari açığın 30 milyar dolara 

yaklaşacağını kaydeden Kuru şöyle konuştu: 

“Ekonomide ihracat güçlü ama ihracatımızın ithalat bağımlılığı yapısal sorun olmaya 

devam ediyor, diğer bir yandan artan enerji maliyetleri burayı negatif etkiliyor. Cari 

açığın finansmanı noktasında ise yabancı sermaye girişi oldukça kısıtlı. Yıl başından 

beri hisse senedi piyasasından 2 milyar, devlet iç borçlanma senetlerinden ise 1.2 

milyar çıkış var. Bu dengeler noktasında son dönemde oluşan talebin dış açığı 

karşılamak üzere tüzellerden geldiği görünüyor. Önümüzdeki birkaç ay turizm gelirleri 

finansman noktasında yardımcı olabilir ama negatif reel faiz ortamında ısıtılan iç talep 

neticesinde cari açık derinleşiyor ve turizm gelirlerinin tek başına burayı finanse etme 

ihtimali zayıf.” 

Kuru, ekonomi politikaları noktasında benimsenen düşük faiz düşük enflasyon getirir 

modelinin 6 aylık süreçte çalışmamış göründüğünü vurgulayarak bu noktada reel 

faizlerin pozitif bölgeye çekilmediği sürece kurda yukarı hareketin devamı 

öngördüklerini vurguladı. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/05/25/dolar-grf-7w7z.jpg
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E-ticaretin ekonomideki payı yüzde 

8'den yüzde 20'ye çıktı 
Pandemi ile birlikte rekor üstüne rekor kıran e-ticaret sektörü kargo 

sektöründe de yatırım ve büyümeyi hızlandırdı. Yaklaşık 230 binin 

üzerinde kişiye istihdam sağlayan kargo, kurye ve lojistik sektörü Avrupa, 

Ortadoğu, Yakın Asya ve Kuzey Afrika’nın kargo merkezi olmayı 

hedefliyor. 

 
Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) ve INPPES 

Fuarcılık’ın düzenlediği Post & Parcel Uluslararası Zirvesi’nde (PPIS), hızlı ve 

dinamik bir büyüme sergileyen kargo kurye sektörünün, uluslararası ticarette hub 

noktası olmasını sağlayacak adımlar masaya yatırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan 

Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı 

Ömer Abdullah Karagözoğlu, KARİD Başkanı Fatih Önyol zirvenin önemli katılımcıları 

arasında yer aldı. 

E-ticaret sektörünün pandemi dönemindeki hızlı yükselişine dikkat çeken Türkiye 

KARİD Başkan Yardımcısı, PPIS Organizasyon Komitesi Başkanı ve Aras Kargo 

Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kargo sektörünün kuruluşu itibarıyla B2B iş akışı 

üzerine kurulmuş bir yapısı bulunurken, günümüzde e-ticaretin sektöre etkisiyle 

sektörün görev ve rolünün değiştiğini vurguladı. Pandemi döneminde BTK’nın 

sağladığı destekle yapısal anlamda birçok değişikliği hızlıca hayata geçirerek 

beklentilere cevap verebildiklerini aktaran Ayyarkın, sektörün günlük işlem hacminin 

4-5 kat arttığı pandemi döneminde, müşteri entegrasyonu ve zamanı iyi yönetebilmek 

için otomasyon desteği sunduklarını ifade etti. Ayyarkın sözlerine şöyle devam etti: 

“E-ticaret sektörü Türkiye ekonomisindeki yerini yüzde 8’den yüzde 20’ye tırmandırdı. 
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Kargo sektörü olarak bu anlamlı yolculukta alt yapı, yapay zeka, otomasyon 

yatırımlarını yaparak görevimizi gerçekleştiriyoruz. Geçmişte tedarikçilerimizle yurt 

dışındaki etkinliklerde bir araya gelirken INPPES Fuarcılık’ın bizlere 2 yıl önce 

sunduğu PPIS etkinliğini birlikte geliştirerek bugün sizlerle buluşturduk. Etkinliğin 

Türkiye ekonomisine çok anlamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” 

“Avrupa, Ortadoğu, Yakın Asya ve Kuzey Afrika’nın kargo merkezi olacağız” 

KARİD Başkanı Fatih Önyol da, kargo, kurye ve lojistik sektöründe 230 binin üzerinde 

kişiye istihdam sağlandığını söyledi. “Sektör temsilcilerimizin günlük ortalama adres 

ziyareti 17 milyon 250 bin. Her gün 57 bin 500 araçla 9 milyon 200 bin kilometre yol 

kat ediyoruz” diyen Önyol, “Pandemi döneminde çok hızlı bir ivme kat eden e-ticaret 

sektörünün bu büyümesine cevap verecek altyapı hazırlıklarına sahiptik. Temassız 

teslimat, kargo dolapları ve gel-al sistemi ile çalışan esnaf modelini hızla devreye 

soktuk ve büyümenin önünü açtık. Sektör olarak pandemi döneminde yaklaşık 10 

milyar TL yatırım yaptık. Pandeminin başında yaşanan hızlı büyüme ivmesi düzenli 

seyreden bir büyümeye dönüştü. Şimdi hedefimiz; ticaretin ve ihracatın önünü açmak 

ve sektörümüz açısından uluslararası ticarette hub noktası olmamızı sağlayacak 

adımları atmak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sadece Avrupa’nın değil, Ortadoğu’nun, 

Yakın Asya’nın ve Kuzey Afrika’nın ticaret ve kargo merkezi haline ülkemiz gelecek. 

Bu yıl ilk kez yapılan ve geleneksel hale getirmeyi hedefl ediğimiz PPIS etkinliğinde 

hem kamunun hem tedarikçilerimizin hem e-ticaret firmalarımızı hem otomasyon 

firmalarımızı bir araya getirmenin sağladığı sinerjiyle sektörümüzün önünü açmayı 

hedefl iyoruz.” 

“Afet Lojistiği son derece önemli” 

Zirveye çevrimiçi katılan PTT AŞ. Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten de “E-ticaretin 

hayatımıza girmesi ve parasal hacminin büyümesi, ilk olarak lojistik sektöründe 

yansımasını gösterdi” dedi. Sektörün tedarikçiler arasında bir köprü görevi 

üstlendiğini vurgulayan Gülten, “Bugün hepimizin bildiğ i gibi son tüketiciye kadar mal 

ve hizmet sağ lanmasına aracılık ediyor. Biz de bugün 35 milyon ürün ve 15 milyon 

üyesi ile faaliyetlerini sürdüren PttAVM sitemiz ile e-ticaret alanında da baş arılı çalış 

malara imza atıyoruz. Ayrıca yurt dış ı iş birlikleri kurarak yerli ürünlerimizin yabancı 

pazarlardaki müş - terilerle buluş masına aracılık ediyor ve ülkemizin ihracat hedefl 

erine katkı sağ lıyoruz. Sektörümüzün önemi tabii ki sadece ticari faaliyetlerin 

yürütülmesi ile sınırlı olmayıp gıda, ilaç, insani yardım malzemeleri gibi hayatın 

devamlılığ ını sağ layan kritik gönderilerin de hızlı ve sağ lıklı bir biçimde alıcılarına 

ulaş tırılmasını kapsıyor. Öte yandan, doğ al afetler de göz önünde bulundurulduğ 

unda “Afet Lojistiğ i” konusu da büyük önem arz ediyor. PTT olarak bu alanda da 

AFAD ile yaptığ ımız iş birliğ i kapsamında AFAD’a ait 27 deponun ve 53 cep 

deposunun iş letmesini, depolarda bulunan ekipmanların bakım ve kontrollerini, acil 

durumlarda 7/24 olarak istenen materyalin yine istenen yere sevk edilmesi görevlerini 

üstlendik.” 
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Posta gönderileri 100 milyonu aştı 

Dünyada yaklaşık 4,7 milyar internet kullanıcısının olduğunu kaydeden Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “16-64 yaş 

arası nüfusun yaklaşık yüzde 76’sı e-ticaret yolu ile alışveriş yapıyor. Bu durum 

beraberinde etkili bir taşımacılık sistemine olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Tüm 

dünyada e-ticarete olan talebin artması ile 2020 yılı sonu itibarıyla küresel posta 

sektörünün büyüklüğü 442 milyar Euro’yu aştı. Ülkemizde ise 2021 yılı içerisinde 

posta sektörünün gelirleri 15 milyar TL’yi aşarak, 100 milyonu geçen haberleşme ve 

posta gönderisi sahiplerine ulaştırıldı. Yakın gelecekte taşımaların drone ve otonom 

araçlarla yapılacağı düşünüldüğünde, günümüzde firmaların robotik sistemler ve 

dijital çözümlerden yararlanması bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor” dedi. 
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ABD: Türkiye'yle 'güvenli bölge' 

konusunda temasa geçtik 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 

'Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak için adımlar atacağız' 

açıklamasından sonra ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, 

Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi. 

 
Price, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de 

güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması 

hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik 

girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif 

hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden 

ve bakanlıktan yaptık." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 

"Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak 

için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında 

atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, 

tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer 

almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını 

tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı. 
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Aklına başka bir çare gelen var mı? 

 
Alaattin AKTAŞ  

26 Mayıs 2022 Perşembe 

 

Politika faiziyle ilgili karar birçok yönden önemli... 

✔ Ya bizi sürekli yanıltan iç sesimizi dinlemeye devam edeceğiz ya da 

ekonominin gereklerine kulak vereceğiz. 

✔ Seçim takvimi olarak ne öngörüyoruz; 2023'e kadar zaman kazanmak mı, 

yoksa sandığı bu yıl getirmek mi, belki de bunu öğreneceğiz. 

Küçük çocuk iki tekerlekli neredeyse boyundan büyük bisikletle dolaşıyordu. Bisikleti 

durdurduğunda selede otururken ayakları yere yetişmiyordu. Bu yüzden dururken 

hemen seleden kalkıp ayaklarını yere koyması gerekiyordu. Ama ya istemeyerek 

durursa, yani düşerse... Bir gün o da oldu. Akla gelmeyecek bir yerde kendinden 

büyük bir bisikletliye çarptı ve ayağını yere koyamadığı için düştü. Sol kolu dirsek ile 

bilek arasından kırılmıştı. Öyle böyle değildi kırık, kemik neredeyse dışarı fırlayacaktı. 

Bir Anadolu kentinin eski mahallesinde yaşıyordu. Etraftan kaptıkları gibi mahallenin 

tanınmış kırık-çıkıkçısına götürdüler. Pek meşhurdu kadın. Sanki ortopedistti! Kadın 

baktı kola, “Tedavi edebilirim ama önce filmini görmeliyim” dedi. Modern bir kırık-

çıkıkçıydı yani. Doğru hastaneye, kolun filmi çekildi. Kimse “Hastaneye kadar 

geldik, artık doktor tedavi etsin” demedi. Çocuk acı içinde, elde film, doğru 

yeniden o meşhur kırık çıkıkçıya... Kol sarıldı, acı dindi; kol kaynadı, eğri kaynadı ve 

öyle kaldı. Artık yapacak bir şey yoktu... 

Yanlışlar serisine bakar mısınız... 

-Çocuk boyundan büyük bisiklete binmemeliydi. 

-Binmişse bile geniş bir alanda olmalı, kimseye çarpmak durumunda kalmamalıydı. 

-Düşmüş ve kolunu kırmışsa bile hastaneye götürülmeliydi. 
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-Yanılıp kırık çıkıkçıya götürülmüşse bile hiç olmazsa röntgen çekimi için hastaneye 

gidildiğinde artık tedavi orada devam ettirilmeliydi. Bu bir hikaye değil, yaşanmış ve 

çok geride kalmış bir anı... 

İnsan yanlış yapmaya başlamaya görsün, devamı geliyor işte. 

 

YANLIŞTAN DÖNME GÜNÜ MÜ? 

Bugün kritik bir gün... Öylesine söylenmiş bir söz değil bu; bugün gerçekten kritik bir 

gün. 

Ya ekonominin kurallarına kulak vereceğiz ya da yine içimizdeki sesi dinleyeceğiz. 

Ama o içimizdeki ses bizi hep yanlış yönlendiriyor. O yüzden bugün o sesi 

dinlemesek mi acaba? 

Kurda bir süredir devam eden ve dün iyice belirginleşen artış bir sel değil, adeta 

tsunami. Bunun önünde kimse duramaz. 

Zaten daha önce de benzer atakların önünde durulamadı. Kur korumalı mevduat 

uygulamasına niye gitmek zorunda kaldığımızı unutmayalım. 

Geçen yıl eylülde başlatılan faiz indirimi sonrası 20 Aralık’ta ilan edilen KKM ile o 

kötü gidişe zar zor dur diyebildik. Üstelik araba fren yapınca hemen durmuyor, bir 

süre de kayıyor, arabada olanlar da savruluyor, kemeri bağlı olmayanlar başını bir 

yerlere çarpıyor. Aralık ayının 20’sinde kuru frenledik ama öncesindeki tırmanış aralık 

ve ocak aylarında rekor fiyat artışları getirdi. 

Eylül ayı başından 20 Aralık’a kadar olan dönemde yaşanan, kurun faizin 

indirilmesi yüzünden yükselmesiydi. Çareyi bir süreliğine de olsa KKM ile bulduk. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/05/25/t-zMXj.jpg
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Şimdi faiz indirimi yok, kur yine yükseliyor. 

Öyleyse başka bir adım atmak gerekiyor. 

Dün de yazdık; sanki iki seçenek var gibi: 

- Politika faizini artırmak. 

- Enflasyona endeksli (ya da benzeri) yeni bir kağıt çıkarmak. Aslında bu bir seçenek 

değil, çaresizlik göstergesi ama gündemde olduğu da biliniyor. 

Bizim aklımıza başka bir şey gelmiyor. 

Başka bir önerisi olan var mı? 

BUGÜN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ... 

Dün de yazmıştık. Bugün atılacak ya da atılmayacak adım, önümüzdeki dönemin 

siyaset takvimini belirleyecek gibi görünüyor. 

Merkez Bankası faiz oranının düzeyi, bize muhtemelen seçimin tarihi konusunda 

ipucu verecek. 

Belki bugünkü karar iç sesimizle değil ekonominin gerçeklerine göre hareket etme 

tercihinde bulunduğumuzu da gösterecek. Bir başka yön daha var; boyumuza göre 

olan bisiklete binmeyi tercih ettiğimiz ya da en azından düşmemeyi öğrendiğimiz 

ortaya çıkacak. 
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Stagflasyon; hem geveze hem 

kekeme ekonomi 

 
Şeref OĞUZ  

26 Mayıs 2022 Perşembe 

 

Geveze, çünkü enflasyon gürültüsü piyasaları çınlatıyor. Kekeme, çünkü aynı 

piyasalar teklemeye, aksamaya başladı. Stagflasyon da zaten; yüksek enflasyon 

ile durgunluğun aynı anda tecellisi değil mi? Sadece Türkiye değil, küresel 

ekonominin de ana konusu bu ve olası zararları konuşuluyor. 

Öncelikle dünya ekonomilerin baş belası haline gelen enflasyonun geçici olmadığı, 

daha uzun süre küresel piyasaları etkileyeceği ve kolay bir çözümünün de 

bulunmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. FED’in faiz adımları, AB’nin çırpınışları 

ve Çin’in yavaşlaması, dünyanın ekonomik kışa girdiğine işaret ediyor. 

SEÇİM EKONOMİSİ VE STAGFLASYON 

Dünyanın en yüksek negatif reel faizi sizde ise para, paradan kaçar ve 

kendini emtiaya, emlake, altına, kriptoya, otoya atar… Zira 

arkasından hiperenflasyon kovalıyordur. Peki, enflasyon içinde durgunluk? 

Aslında seçim gündemde iken hükümetin parasal genişleme politikaları, 

bizde durgunluğa izin vermez. 

Zira durgunluğu aşmak için olmasa bile seçimi kazanabilmek adına para 

basıp saçacak, kredi dağıtacak, memur, işçi, emekli, ücretliye zam, çiftçiye taban 

fiyat vereceksiniz. Bu da dünya durgunluk riski taşırken bizde seçim ekonomisi 

yüzünden durgunluk, ancak seçim sonrasında gündeme gelir. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

Enflasyonla mücadelemiz mümkün mü? 

Seçim sürecinde mümkün değil. Kaldı ki bizim tek derdimiz; ne pahasına olursa 

olsun; büyümek… Sorun, elden gelen kaynakla bunu yapmaya çalışmamız. Ayrıca 



26.05.2022 

22 

 

gördük ki ana işi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nı ya yalnız bıraktık, 

ya da Merkez’i devre dışı bıraktık. 

Durgunluk emareleri var mı? 

Piyasada bunun emarelerini görmeye başladık. Misal peynir, B grubu tüketicinin dahi 

ana mönüsünden çıktı, lüks sayılıp seçenek haline geldi. Et de aynı... Pek çok 

sanayici, emtia ve enerji maliyetleriyle şişen fiyatları yüzünden satışlarında düşüş 

yaşamaya başladı. Zaten %3’ün altındaki büyüme, o sektörde resesyon (durgunluk) 

işareti sayılıyor. 

NOT 

İNSANI AÇLIK DEĞİL ALIŞTIĞI TOKLUK ÖLDÜRÜR 

Elin parasıyla har vurup harman savurduk. Yedik, içtik, coştuk ve şimdi borç 

gırtlağa dayandı. Enflasyon şahlandı, parası olsa dahi araba bulamıyor, tatil 

yerlerini dolduruyor, emlak fiyatlarını zıplatıyoruz. Her şey yolundaymış 

gibi giderken, enflasyon külfetini üstlenmeyi hatırlatan verileri inkâr ediyoruz. 

Hepimiz enflasyon insin isteğindeyiz ama bunun külfetini başkası çeksin, 

bizim enflasyonumuz telafi edilsin istiyoruz. Kısaca el parasıyla 

gelen ve alıştığımız konforu terk edecek psikolojiden uzağız ve bize bunu 

önereni de cezalandıracağız. 

Hal böyle olunca kira kontrolleri, süper bono, kambiyo kısıtları gibi geçici 

tedbirlerle yetiniyor, enflasyonun sebeplerine inemiyoruz. Sebepleri 

sorgulamayınca da sonuçlarla boğuşuyoruz. 
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Kılıçdaroğlu, ABD’ye ihbar etti 

Kılıçdaroğlu ortaya önce büyük bir iddia atıyor. Arkası boş çıkıyor. Sonra daha büyük 

bir iddia atıyor. Bu neye benziyor? Bu sorunun cevabını yazının sonuna 

saklayacağım. 

Ama Kılıçdaroğlu, daha önce siyasi cinayetler olacağı iddiasını ortaya atmıştı. 

Savcılık ifadeye çağırdı, gitmedi. 

Kılıçdaroğlu, 19 Mart 2014 tarihinde FETÖ’nün kanalı STV’ye çıkıp Erdoğan kaçacak 

dedi. 26 Mart 2014’te ise Denizli meydanında Erdoğan’ın Sudan’a kaçacağını iddia 

etti. 

Erdoğan o tarihten sonra iki cumhurbaşkanlığı seçimini, iki yerel seçimi, üç genel 

seçimi, bir de Anayasa referandumunu kazandı. Bir yere kaçtığı yok. Halen 

Türkiye’de ikâmet ediyor. 

Kılıçdaroğlu, 11 Mayıs 2016 tarihinde, “Ey Erdoğan, bu ülkede kan dökmeden 

Başkanlık Sistemi’ni getiremezsin” dedi. Erdoğan 16 Nisan 2017 Referandumu ile 

Başkanlık Sistemi’ni getirdi. Bırakın kan akmayı, bir cam bile kırılmadı. 

Kılıçdaroğlu, bu kez de Erdoğan’ın kaçış anatomisini açıklayacağım dedi. Biz kaçış 

krokilerini beklerken, çıka çıka ENSAR ve TÜRGEV vakıflarının ABD’de kurdukları 

TÜRKEN Vakfı’na gönderdikleri havaleler çıktı. 

ABD ADALET BAKANLIĞI 

Oysa Kılıçdaroğlu’nun bir gece yarısına randevu verip büyük bir gizem içerisinde dile 

getirdiği iddiaların en açık ve şeffaf hali ABD Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde 

yer alıyor. Erdoğan, ABD’ye kaçmak için çıkardığı havaleleri, tarihleri ve miktarlarıyla 

birlikte ABD Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden neden ilan etsin? Oldu 

olacak bir de kaçış bileti alsaydı. 

Kılıçdaroğlu galiba bizim aklımızla alay ediyor. Çünkü ABD Adalet Bakanlığı’nın 

internet sitesine girip “turken” diye yazdığınızda hesap hareketleri yer alıyor. 

FETÖ TAKTİĞİ 
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Kılıçdaroğlu’nun kullandığı yöntemler tam bir FETÖ yöntemi. Hatırlarsanız MHP’ye 

kaset operasyonu çektiklerinde şu tarih ve şu saate kadar istifa etmezlerse kasetlerini 

yayınlayacağız diye MHP genel başkan yardımcılarının isimlerini 

vermişlerdi. Kılıçdaroğlu da gece saat 22.00’ye randevu veriyor. 

Bu iş o kadar FETÖ kokuyor ki firari FETÖ’cü Emre Uslu dayanamadı. “Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı belgeleri 5 yıl önce yazmıştık. İşte o vakıf” diye 

tweet attı. Kim yazmış? FETÖ’cüler yazmış. 

TÜRKEN VAKFI 

TÜRGEV ve ENSAR Vakfı’nın ABD’de ve İngiltere’de kurduğu TÜRKEN Vakfı, başta 

New York olmak üzere Washington, Boston, Virginia, Syracuse şehirlerinde Türk 

öğrencilere hizmet veriyor. Vakıf, ABD’nin merkezindeki Manhattan’da yurt yaptırıyor. 

TÜRKEN VAKFI’NIN DENETİMİ 

Vergi kaçırmanın en ağır suç olduğu ABD’de TÜRKEN Vakfı, FARA olarak bilinen 

yasal bir çerçeve içine alınmış durumda. Yani daha sıkı denetleniyor. Ayrıca bir bilgi 

daha vereyim. TÜRGEV ve ENSAR Vakfı, yurtdışına yaptıkları para transferlerini 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirmek zorundalar. 

Kılıçdaroğlu’nun ABD’de FETÖ ile içli dışlı olan CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan’ın 

getirdiği havaleleri alıp ‘Erdoğan’ın kaçış planı’ diye ortaya çıkmasına gerek yoktu. 

Çünkü o havalelerin bir örneği Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunuyor. Oradan 

temin edebilirdi. 

CUMHURBAŞKANI’NI ABD’LİLERE İHBAR 

Üzerinde durulmayan bir nokta var. Aslında Kılıçdaroğlu çok tehlikeli bir oyun 

oynuyor. TÜRKEN Vakfı, ABD’de Yabancı Acentalar Kayıt Sistemi olan FARA 

sistemine dahil edildiği için ABD, bu vakfın başka ülkelerdeki faaliyetlerini de 

denetlemekle yetkili. Çünkü TÜRKEN ABD yasalarına göre kurulmuş bir vakıf. 

Böylece bu vakfa gönderilen havaleleri, yapılan bağışları, bağış yapanları, bağış 

alanları inceleyip eğer beyan edilmeyen bir şey tespit ederlerse yaptırım uygulama 

imkânları bulunuyor. 

Kılıçdaroğlu, şeffaf ve resmi belgeleri, gizli bir iş yapılıyormuş gibi sunarak TÜRKEN 

Vakfı’nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve ailesini ABD’ye ihbar etmiş oluyor. Bu ülkenin 

cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan birisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanı’nı ABD’ye ihbar ediyor. 

MADE-IN PENTAGON 

Peki bu operasyon niye çekildi? Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi uluslararası ceza 

mahkemesinde yargılatmayı amaçlayan ABD -FETÖ ortak yapımı olan MİT TIR’ları 



26.05.2022 

25 

 

operasyonunda başrolleri oynamıştı. Türkiye, NATO konusunda ABD’ye ters düşünce 

bu operasyonla Erdoğan’a mesaj veriyorlar. Bu operasyon bir ABD-FETÖ ortak 

operasyonu. Operasyonun siyasi ayağında yine Kılıçdaroğlu yer alıyor. Ama 

operasyon Made-In Pentagon damgasını taşıyor. 

KILIÇDAROĞLU’NDAN TÜRKEN VAKFI’NA BAĞIŞ 

Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı kararı 

avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın açıkladı. Hüseyin Aydın, “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 

tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 

tensipleriyle, Kılıçdaroğlu’nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara 

bağışlanmıştır” diye tweet attı. Bu bağış yapıldı. Şimdi TÜRGEV ve ENSAR Vakfı’nın 

bir karar alıp Kılıçdaroğlu’ndan gelen parayı ABD’deki TÜRKEN Vakfı’na 

bağışlamaları bekleniyor. Böylece Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı’nın bağışçılarından 

biri olacak. Zoraki olsa da... 

KAÇIŞ BİLETİMİZ DEĞİL, MEZAR YERİMİZ VAR 

15 Temmuz’da yapılan tekliflere rağmen kaçmayan Erdoğan şimdi niye kaçacakmış? 

Hem de kafa tuttuğu ABD’ye kaçacakmış. Kılıçdaroğlu, kendince siyasi ‘James 

Bond’luk yapıyor ama kendini komik durumlara düşürüyor. İnsanlar, ‘Bu adam mı 

ülkeyi yönetecek, bu adam mı cumhurbaşkanı olacak?’ diye düşünüyor. 

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bizlerin ikinci bir vatanı yok. 

‘Erdoğan kaçacak’ diyen Kılıçdaroğlu’nun desteklediği FETÖ’cülerin hepsi kaçtı. 

Ama Erdoğan burada. Çünkü bizim kaçmak için hazırladığımız biletimiz yok ama 

ebedi olarak bu vatan topraklarında kalmak için aldığımız mezar yerlerimiz var. 

Başka ülkelere kaçmak için bilet almak yerine kendi ülkemizden mezar yeri almayı 

tercih ederiz. 

GOEBBELS MEZARINDA TERS DÖNÜYORDUR 

Bu tespit bana ait değil. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’a ait. Numan 

Kurtulmuş’la Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı Sinan Burhan’ın ev sahipliğinde bir 

araya geldik. Siyasetçilerle gazeteciler bir araya gelince ne konuşur? Elbette 

ki Kılıçdaroğlu’nun, ‘Erdoğan kaçacak’ iddialarını konuştuk. Numan Kurtulmuş, 

entelektüel birikimi yüksek bir siyasetçi. Ölçülü konuşur ama tam işin bam teline 

basar. “Tam Hitler’in propaganda bakanı Goebbels vari bir durum. Hatta Goebbels’e 

de rahmet okuttu. Goebbels herhalde, benden daha kabiliyetleri var diye mezarında 

dört dönüyordur” dedi. Goebbels ne demişti? “Kitleleri etkilemek istiyorsanız ortaya 

kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan 

olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et.” 

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı da bu. 
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Esfender KORKMAZ 

Acaba biz mazoşist miyiz? 

26 Mayıs 2022 Perşembe 

Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün televizyonlarda konuştu, dolar kuru anında 

artmaya başladı. Dün öğlen 16.35 idi. 

Karar gazetesi dün ''İnsanlık Utansın'' manşeti ile Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı 

soykırım belgesini yayınladı. Türkiye 2021 yılında Çin'e karşı 28,5 milyar dolar dış 

ticaret açığı verdi. Aslında Çin'e karşı her yıl en az 20 milyar dolar dış ticaret açığı 

veriyoruz. Dahası dünya bu soykırımı kınıyor, fakat bizim hükümet ve yandaş 

televizyonlar bu sorunu geçiştiriyor. 

2018'de Suriye'de kafa kesen DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalanmıştı. Önceki gün de 

canlı bomba eylemi içinde olan Suriyeli DEAŞ mensubu Küçükçekmece ilçesinde 

yakalandı. Dünyanın geçmişinde ve bugününde binlerce yabancının elini kolunu 

sallayarak girdiği bir ülke örneği yoktur. Bakanların konuşmalarından ve sağlık 

hizmetlerindeki önceliklerinden anlaşılıyor ki, AKP iktidarı halkın tepkisine rağmen 8 

milyon Suriyeli ve Afganlıyı kendi vatandaşından önde tutuyor. Halk memnun değil ve 

hatta korku içinde ve fakat yine de susuyor. 

Bu ülkede benzin kuyrukları hükümet düşürdü. Şimdiki ekmek kuyrukları, benzin 

kuyruklarından daha acı değil mi? Bu acıyı yalnızca sosyal medyada bazıları dile 

getiriyor. 

Yüksek enflasyon nedeni ile geçim sıkıntısı yaşamayan yok… İktidar farkındayız 

diyor. Ama hiçbir önem almıyor. Tersine yasaklarla, polisiye önlemlerle piyasa ile 

kavga ediyor. İşsizlik devam ediyor. Genç nesil ülkede durmuyor. Beyin göçü ile kan 

kaybediyoruz. Cari açık ve dış borçlarda temerrüt riski arttı. Ama hepimiz aynı 

gemide değiliz gibi, yaklaşık üç kişiden bir kişi iktidarın yanında duruyor. 

Dünyada Türkiye dostu ülke kalmadı. Bu sorun uzun dönemde Türkiye için hayati bir 

sorun değil mi? 

Diyanet İşleri Başkanı'nın camilere siyaseti sokması ve din istismarı, halkı dininden 

soğuttu. Oruç tutanların ve cumaya gidenlerin sayısı aleni olarak azaldı.  
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İç politikada siyasi iktidar, bugün bakan olanlar, ağız birliği ile FETÖ'ye methiyeler 

dizdiler. ''Ne istediyse verdik'' dediler. FETÖ güçlendi ve darbe teşebbüsü oldu. 

İnsanlar öldü. Ama iktidar aldandık demekle işi çözdü. Tarihte böyle bir anlayış örneği 

de yoktur. 

En büyük sorunlardan birisi; halk yoksullaştı gelir dağılımı bozuldu. 

Merkezi Londra'da olan World Economics ''Ülkelere Göre Eşitsizlik 

Endeksi'' hazırlıyor. Bu endeks 0-100 arasında bir ölçektedir.  Endekste yüksek değer 

gelir ve servette daha eşitlikçi bir toplumu, düşük değer ise eşitsizliği gösteriyor. 

100 ile 0 arasında değişen bu endekste Türkiye, 33 puan değeri ile ortanın çok 

altında kaldı. Bu durumda Türkiye'de gelir dağılımının  Papua Yeni Gine gibi yeni 

ülkelerden daha kötü durumda olduğu görülüyor. 

World İnequality tarafından hazırlanan 2022 Dünya Eşitsizlik Raporu'nda; dünya 

genelinde gelir ve servette eşitsizlik olarak Türkiye en eşitsiz ülkeler arasında yer 

aldı. Geliri en yüksek olan yüzde 10'luk nüfus kesiminin geliri ile, geliri düşük yüzde 

50'lik kesim arasındaki gelir farkı 2018 yılına kadar yüzde 20 iken, 2018 başkanlık 

sistemi ile yüzde 23'e çıktı. Yani zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. 

Mazoşist, ruhsal ve fiziksel olarak kendisine acı çektirmekten haz duyan kişilere 

denir. Bu saydıklarımıza rağmen eğer AKP oyları yüzde 30 üstünde çıkıyorsa, o 

zaman da insan; ''acaba biz mazoşist miyiz?'' diye sormak zorunda kalıyor. 
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İbrahim Kahveci 

Sonradan görme ekonomi 
Ankara Sanayi Odası-ASO Başkanı Nurettin Özdebir “gıda konusunda enflasyonu 

artırıcı yönüyle değil, güvenlik yönüyle bakmak gerekir” dedi. 

Gıda ve beslenme şu anda ülkemizin iki temel sorunu. 

Düşünsenize bir toplum, bir insan ne için yaşar? Bu iki temel hakkı elde edemedikten 

sonra ne yapacaksınız? Neden çalışanısınız ki??? 

SGK ve MB verilerine göre bir ayda çalıştığınızda 1m2 konut dahi alamıyorsunuz. Bu 

oran daha 2-3 yıl önce 1,5m2 düzeyindeydi. Gıda derseniz hepten perişan 

durumdayız. Asgari ücreti bırakın, ülkemizde ortalama ücretten gıda harcaması 

sonrası sadece 844 lira kalıyor. Bu felaket bir şey... 

Hiç mi evlat büyütmeyeceksiniz? Hiç mi başka harcamanız olmayacak? Zaten şu 

anda gıda dışında kiraya bile para kalmıyor. 

Evlat dediğimde lütfen aşağıdaki tabloya bakın: Millet çocuk yapamıyor. Ekonominin 

iyi olduğu dönemlerde artan çocuk sayısı ekonomi bozulunca hemen düşüyor. Bugün 

ülke nüfusunun aynı kalması için gereken kadın başına 2,1 çocuk sayısı 1,7’ye düştü. 

Bu ülkemiz geleceği açısından en büyük felaket. 

Ülkemizin en temel yatırım ihtiyaçlarını karşılaması gereken devlet tabiri caiz ise şow 

peşinde. Tarım için vermesi gereken destek yerine olmadık yere Hazine garantili 

yatırım yapıyor. Sulama yatırımı, gübre desteği yerine KKM hesaplarına para 

akıtıyor. 

GÖSTER TELEFONUNU 

Sokak röportajlarının simgesi haline gelen şu sözü hatırlayalım: “Çıkar cep 

telefonunu.” 

Ekonomik sıkıntılardan ve gelecek korkusundan bahseden gençlere biraz daha ileri 

yaştakilerin söylediği sözdü... Güya cep telefonu iyiyse ekonomik sıkıntıdan 

bahsetme hakkı olamazmış. 
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Şimdi aynı soruyu farklı mantıkla soralım: Temel ihtiyaçların zirveye çıktığı dönemde 

bu kadar gösteriş yatırımı neyin nesidir? 

Küçük yaşlarımızda mahallelerde çok konuşurlardı: “Efendim aslında ihtiyaçları çok 

var ama gösteriş için evlerini dayayıp döşemişler...” Yani yememiş, içmemişler ama 

gösterişe paralarını harcamışlar.’’ 

Bugün bu cümleyi ülkemiz için nasıl kullanabiliriz? Temel ihtiyaçlar ve sorunlar ortada 

dururken bu kadar gösteriş çabası neyin nesidir? 

Alttaki tabloya iyi bakın lütfen. O tabloda milletin gelecek korkusu yüzünden evlat 

sevgisini bile alamadığını görüyoruz. Millet çocuk bile yapamazken siz onlara “uzaya 

gideceğiz” dediğinizde ne anlamış oluyoruz? 

İşimiz gerçekten çok zor. 

Yıllardır yapılması gereken temel kamu yatırımları bile bizi bekliyor. En başta da 

tarım için gerekli sulama projeleri... 
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Barış Terkoğlu 

  

TÜRKEN hakkında konuşmamız 
lazım 
26 Mayıs 2022 Perşembe 

Uzaktan baktığın yerlere şimdi yürüyerek geçiyorsun. Köprü, en çok uçlarda duranları 

buluşturuyor. 

Bir zamanlar ABD’de yaşayan Türklerin işi zordu. 1975’te ABD’ye giden Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’i karşılayanlar “Burada bir lokalimiz bile yok” demişti. 

1977’de devletin imkânlarıyla New York’taki 11 katlı Türkevi binası alındı. 

Konsolosluktan ataşeliklere, derneklerden öğrenci konutlarına kadar o binada 

toplanıldı. Kamunun mülküydü. Bir modeldi. Devlet, ABD’de kendi vatandaş 

topluluğuna sahip çıkıyordu. 

Devir değişti. AKP iktidar oldu. Artık kamunun okulları, yurtları Türkiye’de bile yerini 

vakıflara bırakmıştı. 77’de alınan o bina yeniden inşa edilip açılsa da model 

bozulmuştu bir kere... 

Kaçacaklar ya da kaçmayacaklar tartışmasından daha önce... Kılıçdaroğlu’nun salı 

gecesi açıkladığı TÜRKEN Vakfı’na giden paraların hikâyesini konuşmamız lazım. 

Biliyorum, adları birbirine girdi. Milyonlar birbirine karıştı. Ancak TÜRKEN Vakfı 

bunlardan biraz farklı. 

TÜRGEV ve Ensar’ı biliyorsunuz. ABD’deki TÜRKEN Vakfı, işte bu iki kuruluşun 

projesi. 

2014’te, 17-25 Aralık kavgasından kısa süre sonra, Bilal Erdoğan’ın isteğiyle kurulan 

vakıf Erdoğan ailesine yakın. Eski başkanı Halil Mutlu, Erdoğan’ın kuzeni. 

Cumhurbaşkanı’nın kızı Esra Albayrak, bir diğer akrabası Ömer Faruk 

Albayrak vakfın yönetiminde. Behram Turan, Haluk Gani, Memiş Yetim, Ahmet 

Bayraktutan gibi kimi aile dostu kimi Kartal İmam Hatip’ten okul arkadaşı isimler 

vakfa “Erdoğan dostu” görüntüsü veriyor. 

ABD’YE ÖDENEN DOLARLAR 
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ABD’deki vakıf hakkındaki bilgileri bugüne kadar iki kaynaktan öğrendik. Biri, CHP’nin 

ABD Temsilcisi Yurter Özcan. ABD Vergi Dairesi’ne başvurarak resmi belgeleri 

kamuoyuyla paylaştı. Öteki gazeteci Yılmaz Polat’ın TÜRKEN Vakfı üzerine 

yayımladığı kitap. (Telgrafhane Yayınları) 

Vakıf “öğrencilere burs, yatakhane sağlamak ve kültürel programlar 

düzenlemek” amacıyla kurulduğunu açıklıyor, bağış topluyor. 

Kamu yararına vakıf olması onu vergide özel kılarken, Türkiye kaynaklı olması, 

kaynaklarını tartışmalı hale getiriyor. Belgelere göre, kurulduğu günden 30 Haziran 

2020’ye kadar, 86 milyon dolardan fazla bağış toplamış. Son iki yılı ise henüz 

açıklanmadı. 

Peki, TÜRKEN bu paraları nasıl kullanıyor? 

En bilineni, New York’un pahalı bölgesi Manhattan’da, yurt gerekçesiyle, 15.5 milyon 

dolara alınan ve 21 katlı inşaat yapılan gayrimenkul. Projeye göre, TÜRKEN bu 

binanın ilk iki katını ticarethane olarak kullanacak. 

Öte yandan vakıf, boksör Muhammed Ali’nin çiftliğini 2.5 milyon dolara satın aldı. 

Bu kadar değil... 

Polat’ın kitabındaki bilgilere göre TÜRKEN’in New York, Washington, Boston, Şikago 

gibi şehirlerde, tek kişilik odaları 1300 dolara, çift kişilik odaları 800 dolara kiraladığı 

anlaşmalı evleri var. 

Son iki sene bilinmese de 30 Haziran 2020 itibarıyla, TÜRKEN’in toplam varlığı 67 

milyon dolar. 

CHP’nin açıkladığı son vergi beyannamesinde, vakıf, o yıl burs vermediğini açıkladı. 

Haliyle, daha çok gayrimenkul ve paralarıyla anılır oldu. 

Elbette bu gayrimenkullerin ABD’ye ödenen vergisi de var. Örneğin, 2016 yılında 120 

bin 731 dolar, 2017 yılında da 158 bin dolar emlak vergisi ödenmiş görünüyor. 

SERMAYE TRANSFERİ KÖPRÜSÜ 

Daha ilginç harcamalar da var. Mesela vakıf, Arnavutluk İslam Kültür Merkezi’ne 

yaklaşık yarım milyon dolarlık bağış yapmış. 2015’te, ABD’de, filarmoni orkestrası 

kurmak için 1 milyon 37 bin 577 dolar harcamış. 24 Eylül 2018 tarihinde, New York’ta 

Mandarin Otel’de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı “TÜRKEN Vakfı 

Geleneksel Gala Yemeği”ne 115 bin 469 dolar ödenmiş. 

Türkiye’den TÜRKEN’e giden paralar da tartışma konusu. Torunlar Holding’in 

Başkentgaz’ı, Aralık 2017’de Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na ve oradan da 

TÜRKEN’e ulaşan 8 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Bağışçı Başkentgaz, o yıl zarar 
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göstererek hiç vergi ödememişti. CHP’nin, bunun gibi, vakfa akan para kaynaklarını 

tespit ettiği anlaşılıyor. 

Kısacası TÜRKEN, öğrenci burslarıyla değil; Türkiye’den giden paralarla, satın aldığı 

binalarla, pahalı inşaatlarıyla, garip harcamalarıyla anılıyor. “Erdoğan kaçacak 

mı” tartışmasının gürültüsüne kulaklarımızı kapatırsak, vakfın bir sermaye transferinin 

köprüsü olduğu açıkça görülüyor. Erdoğan’ın yakınlarının yönetimindeki vakıf, bir 

zamanlar vatandaşları için bina alan devlet sisteminin dönüşümünün göbeğinde 

duruyor. Türkiye, bir doları bile ülkeye çağırırken, milyonlarca dolar, aile vakfının 

ABD’deki hesabında birikiyor, ABD’ye vergi olarak ödeniyor, ABD’de gayrimenkule 

dönüşüyor. 

Bütün bu tartışmaları bitirecek şey belli: Kamudan beslenen bütün bu vakıfların 

varlığının devlete devredilmesi. O köprüleri kuranlar bunu ister mi sizce? 
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26 Mayıs 2022, Perşembe 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

6 benzemez ya da ‘oturtmalı 
muhalefet’ 
 

Türk siyasetinden dünya siyaset literatürüne bir model girdi. Bu model şimdilerde 

sadece Türkiye'de değil, civar ülkelerde de konuşuluyor. Modelin adı "oturtmalı 

muhalefet". Kabataslak baktığınızda oturtmalı muhalefet, "birbirleriyle hiçbir fikir 

birliği olmayan 6 kişinin bir masaya oturtulması ve 7'nci bir unsurun da masa 

altından bunları desteklemesi"dir. Bu 7'nci üye tahmin edeceğiniz gibi HDP'dir. 

 

ORTAK NOKTALARI NEFRETLERİ 

 

Klasik koalisyon tanımında muhalefetteki partilerin bile birtakım görüşlerde birlik 

olması gerekir. Oysa bizim oturtmalı muhalefette oturanlardan hiçbiri diğeriyle aynı 

görüşte değil. Tek sahip oldukları ortak nokta "nefret odaklarının aynı 

olması". Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi kendini "Atatürkçü" ilan eder ama sırası 

geldiğinde "PKK uzantısı" HDP ile işbirliği yapar. Mesela, Meral Akşener sözde 

milliyetçidir ama milli davalardan hiçbirinde hükümete destek vermez, hep köstek 

olur. 

 

Oturtmalı muhalefetin bu çelişkilerini saymakla bitiremeyiz. Haksızlık etmeyelim, bir 

konuda ortak fikir birliği içerisindeler: "Erdoğan takıntısı." Bu takıntı onlarda bir 

nefrete dönüşmüş ve bir türlü bundan kurtulamıyorlar. 

 

KAFA KARIŞTIRICILAR 

 

Bir de ne oldukları hiç ama hiç belli olmayan oturmacılar vardır. Muhafazakâr 

seçmenin kafasını karıştırmakla görevli bu kişiler de o masaya oturtulur. Oturtmalı 

muhalefette en önemli özellik, kimsenin ne söylediğinin anlaşılmamasıdır. 

Muhafazakâr seçmenin yakından tanıdığı Davutoğlu, 

Babacan ve Karamollaoğlu'nun ülke meseleleri hakkında ne düşündüğünü kimse 

bilmiyor. 

 

KONUŞURLARSA BATIYORLAR 

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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Türkiye'nin çeşitli sorunları var. Örneğin, terörle mücadele ya da süper devlet 

Amerika ile süregelen hastalıklı ilişkiler gibi. Oturtmalı partiler bu konuların hiçbirine 

girmez. Çünkü bu konulara girerlerse ya bağlı oldukları yerlerle ya da seçmenle 

başları belaya girer. Desteği içeride değil hep dışarıda ararlar. 

 

Oturtmalı partiler ne zaman bir araya gelip ortak koalisyon protokolü yapmaya 

teşebbüs etseler içlerinden biri "Ben lider adayıyım" diye ortaya çıkar. Mesela, şu 

anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl rakibi Ali Babacan'dır. 

 

İKTİDAR CİDDİYE ALMIYOR 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturtmalı muhalefeti ciddiye almadığı kesin. MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli, oturtmalı muhalefete zaten "Zillet İttifakı" diyor. Şu anda 

cumhurbaşkanı adayları arasında bir tercih yapma noktasına gelmediler. Tercih için 

masaya oturduklarında kıyamet o zaman kopacak. Tek başına seçime gideceğini 

açıklayan DEVA Partisi masaya ilk yumruğunu vurdu. Bundan sonra da benzer 

çıkışlara şahit olabiliriz. 

 

Kısacası, bir sene daha bu 6 kişinin zaman zaman değişik yerlerde değişik masaların 

etrafında oturduklarına şahit olacağız. Bunlara gülmek en iyi cevaptır. 
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Muhalif lider mi, muhalif gazeteci mi! 

Kılıçdaroğlu’nun büyük bir haber verecekmiş gibi duyurduğu mesele, bildik bir mesele 

çıktı. 

ABD’deki Türken Vakfı. 

Bu vakıf Türkiye’deki iktidara yakın bir vakıf olarak ABD’de kurulmuş. 

Dünyanın en pahalı gayrimenkul bölgesi Manhattan’da yapmakta olduğu “gökdelen 

yurt” ile biliniyor. 

Beş altı yıl önce Kızılay’ın bu vakfa 5 milyon dolar aktarması ile gündeme gelmişti. 

“Kızılay yurt dışındaki bir vakfa niye 5 milyon dolar verir?” sorusuna karşılık Kızılay, 

bu paranın Başkent Gaz tarafından kendilerine yapılan şartlı bir bağış olduğunu, bu 

yüzden Türken Vakfı’na aktardıklarını açıklamıştı. 

Belli ki, Başkent Gaz, Türkiye’de kurulu olmadığı için bağış yapılması halinde 

vergiden düşülmesi mümkün olmayan bir ABD menşeli vakfa para vermek istemiş 

ama bunu vergiden düşmek için Kızılay’a şartlı bağış olarak yapmıştı. 

Vergi kaçakçılığı tartışmaları çıkmıştı. 

Bir diğer tartışma ise vakfın inşa ettiği öğrenci yurdunun, son derece pahalı bir bölge 

olan Manhattan’da olmasıydı. 

Birkaç kilometre ötede, emlak fiyatlarının çok daha düşük olduğu yerlerde aynı para 

ile çok daha büyük bir yurt yapılması mümkünken en pahalı yerde yurt yapılması 

eleştirilmişti. 

Bir diğer eleştiri ise Türkiye’de yeterli yurt yokken ve öğrenciler açıkta kalırken, 

dünyanın en pahalı semtinde yurt yapılması olmuştu. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece anlattığı konu aslında yıllar öncesinde tartışıldı ve 

bir sonuca bağlanamadı. 

Kılıçdaroğlu’nun hatası ise son derece somut bir konuyu, asla kanıtlayamayacağı bir 

iddiaya dönüştürmesi. 
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Dahası buna dayanak gösterdiği “hukuk” yaklaşımının tutarsız olması. 

Ukrayna savaşı sonrası gelişmelerin gösterdiği üzere, para kaçırmak isteyen biri 

bunu ABD veya İngiltere’ye değil, Türkiye veya Körfez ülkelerine kaçırır. (Bkz. 

Oligarklar) 

ABD’ye kaçırılan para asla garantide değildir. 

“Türkiye’de tüm öğrenciler bir yurt sahibi oldu da sıra ABD’deki öğrencilere mi geldi?” 

diye haklı ve yerinde bir soru yerine, çok da gerçekçi ve akılcı görünmeyen bir 

“kaçma” iddiasını ortaya atmak şuursuzluk kıvamındadır. 

Ülke koşulları çok daha etkili, iktidarı çok daha yıpratıcı meselelerle dolu iken böyle 

bir iddia ile ortaya çıkmak iktidara zarar vermez, fayda sağlar. 

CHP liderinin muhalif bir gazeteci değil, ana muhalefet lideri olduğunu hatırlaması ve 

ona göre siyaset yapması gerekir. 

Kemal Bey, bu suçlamalarından dolayı kendisine açılacak davayı büyük ihtimalle 

kaybetmez. 

Çünkü Türken Vakfı ve ona aktarılan paraları kimse inkar edemez. 

Ama bunu bağladığı nokta gerçekleşmediği müddetçe ispatlanabilir bir iddia olmadığı 

için, sadece ve sadece iktidarın işine yarar. 

Ama CHP’li bir kısım seçmeni zaten inandığı şeye bir kez daha inandırmak için 

yaptıysa ona bir şey diyemem. 

Ama bu nevi iman tazelemeler, karşı tarafın da imanını tazeletir. 

Ev sahipleri olmasa sorun çözülür mü! 

Fiyatlar artarken suçlu marketler ve üreticiler. 

Kiralar artarken suçlu ev sahipleri. 

Ama zaten Türkiye’de ev sahipleri yıllardan beri öcüdür ve kötüdür. 

Peki gerçekten öyle midir! 

Elbette öyle olanları da vardır. 

Kira sözleşmelerine aykırı bir şekilde kiracılarına fahiş zam yapmaya çalışan, kiracıya 

kan kusturan, yıllarca kiracısı olmuş ve kirasını zamanında tıkır tıkır ödemiş ve 

artışlarını uygun bir şekilde yapmış kişileri üç kuruş daha fazla kira geliri elde etmek 

için kapı dışarı etmeye çalışan ev sahipleri de mutlaka vardır. 

Ama edepli ev sahiplerine de haksızlık etmemek gerekir. 
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Ekonomik olarak konuya bakarsak, evrensel standartlarda bir gayrimenkulün kira 

değeri, o gayrimenkulün 13 ila 15 yıllık kira gelirine eşit olmalıdır. 

Yani 150 bin dolarlık bir gayrimenkulün aylık kirası 1000 dolar civarındadır. 

Bu da 13 yılda 156 bin dolar eder. 

Bunun yüzde 30 civarı vergiye gider, bir o kadar da tamir bakım masrafları olur 

sonuçta 13 yılın sonunda getiri  45-50 bin dolar civarında olur o da 150 bin doların 

yıllık faizi ile elde edilebilecek gelir civarındadır. 

Peki Türkiye’de durum bu mudur! 

Türkiye’de bir gayrimenkulün satın alma bedelinin kira yolu ile geri dönme süresi 

yaklaşık 30 hatta 40 yıldır, hatta enflasyon dönemlerinde daha da fazladır. 

İstanbul’un bırakın şehir merkezini, merkeze 30 kilometre mesafede, Göktürk 

ilçesindeki yeni yapılan bir sitede 135 metrekare daire 1 milyon dolara satılmaktadır. 

Bu dairenin kira geliri ise yaklaşık 30 bin TL, dolar cinsinden 2 bin dolardır. 

Fahiş midir? 

Fahiştir. 

Ama satış bedeli üzerinden bakıldığında 500 aylık kiraya bedeldir. Bu da hemen 

hemen 42 yıla denk gelir. 

Kira gelirinden hiç vergi ödemese, arada evde hiç tamirat tadilat yapmasa bile 42 

yılda parasını geri alacaktır. 

O da 42 yıl boyunca kiracıların kiralarını tıkır tıkır ödemesi, evin bir gün bile boş 

kalmaması, dava masrafı falan yapmaması ve kiranın dolar karşısında sürekli aynı 

düzeyi tutturması koşulu ile. 

Yani Elon Musk’un “Ev sahibi olacak kadar aptal değilim” cümlesi boşa değildir. 

O yüzden bence mesele ev sahipleri değildir. 

O ev sahipleri arasında büyük kentteki tek evini kiraya verip, daha ucuz bir kentte 

yaşamını idame ettirmeye çalışan yaşlı başlı amcalar teyzeler de vardır. 

Siz yabancılara daha ucuz konut satarsanız. 

TOKİ ve Emlak Konut ucuz ev üretmek yerine, ihale yolu ile arazi pazarlayarak 

yüksek rantlı konut üretimini teşvik ederse, saçma faiz politikaları ile konut fiyatlarını 

yükseltir, yükselen kur nedeniyle konut maliyetlerini arttırırsanız ev sahibi döverek 

sonuca ulaşamazsınız. 
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Sadece hep olduğu gibi hedef saptırırsınız. 

Nasıl ki, tüm zincir marketleri kapatsanız bile fiyatları düşüremeyeceğiniz aşikar ise, 

ev sahipleri evlerini kiraya vermekten vazgeçerse konut sorununu da çözemezsiniz. 

Her şey iyiyse kira nerede? 

İstanbul Havalimanı tartışmaları arasında sürekli gözden kaçan ya da söylenmeyen 

bir şey var. 

Bu da zannederim gazeteci arkadaşların konuya tam hakim olmamasından 

kaynaklanıyor. 

İstanbul Havalimanı (Benim için Yeni Atatürk Havalimanı) şöyle güzel, böyle güzel, 

öyle başarılı. 

Ulaştırma Bakanı her yerde bunu anlatıyor ve “Garanti yolcu sayısı aşıldığı için 22 

milyon Avro fazla gelir elde edildi” diye de övünüyor. 

Ve kimse de Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’na “Peki Sayın Bakanım madem bu 

kadar başarılı, madem garanti yolcu sayısı aşıldı ve fazladan gelir elde edildi. O 

zaman niye burayı işleten müteahhitlerin ihale şartı olarak burası için ödemesi 

gereken yıllık 1 milyar Avroluk kirayı şimdiye kadar bir kez bile tahsil etmediniz ve 

sürekli olarak 2048 yılına öteliyorsunuz. Madem havalimanında her şey yolunda, 

kirayı tahsil etmemenizin gerekçesi nedir?” diye sormuyor. 

Ortada sorulması gereken bu kadar gerçek sorular varken, muhalefet hala Jerzy 

Kosinski kitabı kahramanı bir bahçıvan gibi farklı bir boyutta yaşıyor. 

Gerçek sorular yerine, kanıtlayamayacağı iddialarla muhalefet yapıyor.  

Oysa ortada çok basit ve yanıtsız sorular var. 

Bu kadar başarılı ve sorunsuz işleyen bir havalimanı, niye 3 yıldır ödemesi gereken 

yıllık 1 milyar Avro kirayı ödemiyor ve bu kira niye sürekli erteleniyor? 

Dışişleri… 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ki kendisini makul bir AK Partili olarak tanır, 

bilirim, Dışişleri Bakanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanki bir yarış halinde. 

Yok yok, yerine göz dikti anlamında söylemiyorum bunu. 

Yarış, öfkelenme yarışı. 

Erdoğan bir ülkeye 1 kızıyorsa, Çavuşoğlu anında 1,5 kızıyor. 

Erdoğan yabancı bir lidere sesini 2 yükseltiyorsa Çavuşoğlu 3 yükseltiyor. 
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“Cumhurbaşkanım birine kızıyorsa haklıdır ben daha çok kızarım” mesajı veriyor 

sanki. 

Ama işler öyle yürümüyor. 

Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir tarzı var ve kızıyor, bağırıyor. 

Burada Dışişleri Bakanı’nın yapması gereken eli yükseltmek değil, sakin kalmak ve 

ilişkiyi sürdürmek. 

Diğer ülkeler için Erdoğan’ın öfkesi bağırıp çağırması bildik ve alışıldık bir durum. 

Dışişleri Bakanı’nın buna aynen ayak uydurması değil, tam aksini yapması gerekiyor. 

NE ZAMAN ADAM OLURUZ? 

Güreşi zayıf olduğumuz mindere çekmediğimiz zaman. 

 


