
27.04.2022 

1 

 

ANKARA  

TİCARET BORSASI 

Basın Bürosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK BASIN 

 ÖZETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Nisan 2022  
Çarşamba 

 



27.04.2022 

2 

 

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
27 Nisan 2022 Çarşamba 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe 

Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5532) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) 

Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının 

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5533) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 

Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5534) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 

5535) 

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî İş 

Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5536) 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

–– Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 5537) 

 

ATAMA KARARLARI 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/176, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203) 

 

YÖNETMELİKLER 

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına 

İlişkin Yönetmelik 

–– Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim 

Sistemi Yönetmeliği 

 

KARARLAR 

–– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) 

 

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2022 Tarihli ve E: 2022/27, K: 2022/23 Sayılı Kararı 

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2017/39464 Başvuru Numaralı Kararı 
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TMO’dan 480 bin tonluk buğday 

ithalatı 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açtığı iki ayrı ihale ile toplamda 480 

bin ton buğday ithalatı gerçekleştireceği bildirildi. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açtığı iki ihale ile 480 bin tonluk buğday ithal 

edecek. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre TMO, 29 Nisan’da sona erecek iki 

ihale ile 480 bin tonluk buğday ithal edecek. 

İlk ihalede 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında Derince, İskenderun ve Mersin 

limanlarından 50’şer bin ton; İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 

25’şer bin ton; Trabzon limanında ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor. 

İkinci ihalede ise 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında İskenderun ve Samsun 

limanlarından 50’şer bin ton; Mersin, İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından 

25’şer bin ton ve Trabzon limanından 10 bin ton teslimat yapılması planlanıyor. 
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Dünya Bankası'ndan emtia fiyatları 

için karamsar tahmin 
Dünya Bankası Ukrayna'daki savaş nedeniyle gıda ve enerji fiyatlarında 

yaşanan yükselişin 2024 yılının sonuna kadar devam edebileceğine dair 

uyardı. 

 
Dünya Bankası 'Emtia Piyasalarında Görünüm' adlı raporunda enerji fiyatlarındaki 

artışın 1973 yılındaki petrol krizi seviyelerine ulaştığını, fiyat artışlarının 2022'de 

yüzde 50'yi aşacağını, 2023 ve 2024'te ise yavaşlayacağını belirtti. 

Raporda 2022 yılında tarımsal emtia ve metal fiyatlarının da yaklaşık yüzde 20 

yükseleceği, sonraki yıllarda ise yavaşlayacağı öngörüldü. 

Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 

Indermit Gill, 1970'lerden beri en büyük emtia şokunun yaşandığına dikkat çekti. 

Raporda devam eden savaşın enflasyonda uzun süreli artışa ve temiz enerjiye geçişi 

sürecinde ertelenmeye neden olacağı belirtildi. Enerji fiyatlarındaki sert yükselişin 

gübre maliyetlerini artıracağı, bu durumun gıda kıtlığına yol açacağı ve küresel çapta 

yoksulluğu tetikleyeceği ifade edildi. 

Banka, buğday fiyatlarının bu yıl yüzde 40'tan fazla yükselerek tüm zamanların 

zirvesine çıkacağı tahminini paylaştı. Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 100 
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dolar olacağı, Avrupa'da kömür ve doğalgaz fiyatlarının da tüm zamanların zirvesinde 

seyredeceği öngörüldü. 

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti John Baffes bu durumun kalıcı etkileri olacağını 

belirterek "Yüksek fiyatlar gıda üretimini, gıdaya ulaşımı ve kırsal kesimde 

yaşayanların gelirlerini olumsuz etkileyecek" değerlendirmesini yaptı. 
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TMO, 18 bin ton ayçiçeği yağı 

ithalatı için ihale açtı 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 18 bin tonluk ayçiçeği yağı ithalatı için 

ihaleye çıktı. İhale 28 Nisan'da kapanacak. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün 18,000 ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için 

uluslararası ihale açtı. 

Bloomberg'in haberine göre, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi. 

İhalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına 

teslim edilmesi istendi. 

İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını 

satmak için de teklif verebilecekler. 
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Savaş Afrika'da buğday fiyatlarını 

yüzde 60 yükseltti 
Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Rusya-

Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatlarının yüzde 60 

oranında artış gösterdiğini bildirdi. 

 
Lagos merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre, Adesina, Nijerya Devlet 

Başkanı Muhammed Buhari'yle yaptığı görüşme sonrası kıtada gıda krizinin önüne 

geçebilmek için AfDB'nin 1,5 milyar dolarlık acil gıda eylem planı geliştirdiğini 

duyurdu. 

Planın onay beklediğini aktaran Adesina, AfDB'nin kıtadaki çiftçilere buğday, mısır, 

pirinç ve soya fasulyesi ekimine yardımcı olacağını ifade etti. 

Savaşın şimdiden buğday fiyatlarının yüzde 60 artmasına yol açtığını söyleyen 

Adesina, krizin, gıda üretimini yüzde 20 azaltabileceğini ve 11 milyar dolar 

değerindeki gıda üretimi kaybının yaşanabileceğini belirtti. 

Kıtada halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını bu iki ülkeden 

karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor. 

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı 

rapora göre, kıtada Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda ülke gıda 

kriziyle karşı karşıya. 
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ESK'da yönetim kurulu başkanı ve 

üç üye görevden alındı 
Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Başkan ve üç üyesi görevden 

alındı, bir Yönetim Kurulu Üyeliğine atama yapıldı. 

 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına 

göre ESK Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun ve Yönetim Kurulu üyeleri; 

Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. 

Aydın'ın yerine Mehmet Ali Köse getirildi. 

Aynı gazetede yer alan diğer kararlarla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne 

Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne, İhracat Genel Müdür Yardımcısı 

Mehmet Azgın atandı. 

Kararlarla ayrıca, Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına, Üye İsmail Hakkı 

Arıkan, Üyeliğine de Memduh Fatih Çınar atandı. 
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BETAM: Öncü veriler ilk çeyrekte 

yüzde 5,8'e büyümeye işaret ediyor 
BETAM, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre 

yüzde 5,8 büyüme beklediğini açıkladı. 

 
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 

tarafından bugün yayımlanan raporda ilk çeyrek için yüzde 5,8'lik büyüme beklediğini 

paylaştı. 

BETAM tarafından açıklanan raporda şu ifadeler yer alıyor: 

"Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile 

yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine kıyasla GSYH'nin yüzde 5,8 büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ilk 

çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH'nin yüzde 1 büyüyeceğini öngörüyoruz" 

denildi. 

IMF Türkiye ekonomisi için yüzde 3,3’lük büyüme tahminini değiştirmezken, küresel 

ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 4,4’e düşürdü. Dünya Bankası ise 

Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2’den yüzde 1.4’e düşürmüştü. 

Sanayi üretiminde artış tahmini  

BETAM, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla ithal tüketimde artış, 

kredilerde ise azalma bekliyor. Çeyreklik bazda ithal tüketim yüzde 9,3 artarken, 

konut ve tüketici kredilerinde yüzde 15’i aşan azalmalar hesapladı. 
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Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında özel tüketimde ciddi düşüşler göze 

çarpıyor. İthal tüketimde yüzde 15, konut kredilerinde yüzde 28, tüketici kredilerinde 

yüzde 20 azalma bekliyoruz. Öte yandanda yanıksız tüketim malları üretimi yüzde 

10’a yakın artıyor. 

Raporun genel değerlendirme bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:  

"GSYH tahmininde kullandığımız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 

değişkenlere baktığımızda hizmet sektörüne olan talebin yüzde 3,8 artacağını tahmin 

ediyoruz. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında hizmet sektörüne olan talepte 

yüzde 21 artış olacağını öngörüyoruz. Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan 

Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ilk 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,8 oranında 

büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmı¸s verilerle 

yaptı˘gımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 

GSYH’nin yüzde 1 büyüyeceğini öngörüyoruz." 
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Fitch'ten stagflasyon uyarısı 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, stagflasyon 

potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiğini bildirdi. 

 

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 

makroekonomik görünümü altüst etmesi ve makul risk senaryolarını değiştirmesiyle 

küresel kredi ortamının son birkaç ayda önemli ölçüde değiştiği aktarıldı. 

Parasal sıkılaşma görünümü ve stagflasyon potansiyelinin önemli ölçüde arttığına 

işaret edilen açıklamada, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin 

geliştiği kaydedildi. 

Küresel bir stagflasyon senaryosunun Fitch'in derecelendirme portföyü üzerindeki 

etkisinin en çok daha yüksek girdi maliyetlerine, artan piyasa oynaklığına ve 

sıkılaşmış finansman koşullarına daha fazla maruz kalan sektörlerde hissedileceği 

belirtilen açıklamada, buna sanayi ve seyahatle ilgili sektörler ile özellikle gelişmekte 

olan piyasalardaki finans ve menkul kıymetler firmalarının dahil olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, artan makroekonomik, finansal piyasa ve jeopolitik belirsizliğin diğer 

önemli riskler üzerinde de etkileri olacağı kaydedildi. 

"Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak 

bilinen stagflasyon, 1970'li yıllarda OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarını yaklaşık 3 

katına çıkarması sonucu gelişmiş ekonomilerde görülmüştü. 

Bugüne gelindiğinde, Kovid-19 salgını sonrası halihazırda yüksek enflasyonla 

mücadele eden gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın istenen boyutta olmamasına, 

tedarik zincirindeki aksaklıklar sonucu artan mal ve hizmet fiyatları, Rusya-Ukrayna 

savaşıyla yükselen jeopolitik risklerin yanında aşırı yüksek emtia, petrol ve gaz 

fiyatları eklenince stagflasyona doğru gidiş ihtimali daha çok tartışılmaya başlandı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 

Kapalı mekanlarda maske şartı 

kaldırıldı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama 

yaptı. Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır 

uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle 

kaldırılmıştır. Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske 

uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha 

devam edilecek." dedi. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan 

kararları açıkladı. 

Salgın sürecinde dünya genelinde yaşanan sorunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, "Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske takma 

kavgasına giriştiklerine hep birlikte şahit olduk. Devletlerin yönetim becerileri bu 

dönemde sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıda 

ülkeden biri olmuştur. Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu 

heyeti ayrıca kutluyorum. Bir de bizim için çok çok önemli olan hocalarımızı ebediyete 

uğurladık. Salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastaneleri 

bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık 

kuruluşlarına erişimi kısıtlanırken, biz sadece salgın döneminde şehir hastaneleri, 

devlet hastaneleri ile 16 binin üzerinde yeni yatağı da hizmete açtık. Salgınla en 
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büyük mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir 

zafiyete asla müsaade etmedik." diye konuştu. 

Yaşanan süreçte kamu görevlilerinin ve gönüllülerinin oluşturduğu Vefa grupları gibi 

uygulamalarla insanların yanında olduklarını kaydeden Erdoğan, "Yönetim olarak 

bize en büyük desteği Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidinin dünyada duyulmaya 

başlamasıyla oluşturduğumuz Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ 

de bu süreci yakından takip ederek takdirlerini kendi platformlarında ifade etmişlerdir. 

Kriz dönemlerinde kamuoyu beklentilerini karşılamak, alınan kurallara uyulmasını 

sağlamak, bunların muhtemel etkilerini yönetmek elbette kolay değildir. Hükümet 

olarak bilimsel verilerle toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret 

ettik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı 

sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzuru içinde bir aradayız." açıklamasında 

bulundu. 

Salgının başlangıcında bilinmeyen, sonucu kestirilmeyen bir virüsle karşı karşıya 

gelinmesinin yol açtığı belirsizlikler olduğunu ifade den Erdoğan, "Virüsün kaynağı 

olarak gösterilen Çin’den gelen bilgiler, dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. 

Hastalık dünyaya yayıldıkça bilim insanlarının gözlem ve tespitleri tüm dünya ile 

birlikte bizi de hemen her gün yeni bilgilere, yeni tavsiyelere maruz bıraktı." dedi. 

Vatandaşları virüse karşı korumak için dünyada geliştirilen her aracı en hızlı şekilde 

ülkeye kazandırarak mücadeleyi ön plana çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, şunları 

kaydetti: 

"Kendi verilerimizi analiz ettikçe bilgilerimizi geliştirdik, kendi mücadelemizi 

oluşturduk. Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız. 

Elde ettiğimiz her mücadele ve tecrübeyi dost ve kardeş coğrafyalardaki halklarla 

paylaşarak insani sorumluklarımızı yerine getirdik. Dünya genelinde 160 ülkeye ve iki 

uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağlayarak gelişmiş ülkeler başta olmak 

üzere dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. 

Kendi güvenlikleri ve refahları dışında hiçbir şeyi umursamayan ülkelerin insanlığın 

tamamına yönelik tehditler karşısındaki bu bencilliği tarihin utanç sayfalarına 

kaydedilmiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders sağlık altyapısı ve 

hizmetleri konusunda da kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şartı olduğudur." 

değerlendirmesinde bulundu. 

"1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun haftanın 7 günü verdiği hizmetleri asla 

unutmayacağız" 

Erdoğan, "İnşallah güçlü altyapımız ve nitelikli insan kayağımızla bu hedefe hızla 

ulaşacağız. Tüm bu süreç boyunca Sağlık Bakanlığı ekibi ve Bilim Kurulu 

üyelerimizin çabalarına, emeklerine bizzat şahit olduğumuz son iki yıldır mesaisinin 

neredeyse tamamını hiçbir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleye ayıran 

değerli bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bakanımız ve 

ekibi başta olmak üzere 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun haftanın 7 günü 
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verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Yürütülen mücadeleye destek veren 

bakanlıklarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve diğer kurumlarımızın mensuplarını 

tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi en azından bir kısmını onlara 

yönelik şiddetin önüne geçilmesinden, özlük haklarındaki iyileştirmelere kadar bir dizi 

düzenlemeyle ifade etmenin gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı. 

"Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" 

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen 

hemen tamamının kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin bu 

aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu 

toplantısında bu hususlar enine boyuna değerlendirilmiştir. Bilim Kurulumuz bundan 

sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı 

görüşüne varmıştır. Sağlık Bakanlığımız ise Salgın Yönetimi Eylem Planı 

çerçevesinde çalışmalarını yine sürdürecektir. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 

yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle 

kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske 

uygulamasına vakalar, binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. 

Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi, 

riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine 

Bilim Kurulumuz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm 

vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma 

dozlarını ihmal etmemelerini de önermektedir. Ekinliği ispatlanmış olan kendi aşımız 

Turkovac hatırlatma dozları konusunda özellikle tavsiye edilmektedir. Bunun için aile 

sağlığı merkezleri ve kamu hastanelerinde aşı uygulama merkezleri ihtiyaca cevap 

verecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Ülkemizde üretilen korona virüs ilaçlarının 

vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımı devam edecektir. Güncel teknolojiler ve tedaviler 

de yakından izlenecektir. Rabbimden başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere tüm 

insanlığa sağlıklı, güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek temenni ediyorum." 

açıklamasında bulundu. 
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Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Perşembe günü Suudi Arabistan’a 

gidiyor 
Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın Perşembe günü Suudi Arabistan'a gideceğini öne sürdü. 

 

 

Reuters haber ajansının iki kaynağa dayandırdığı haberde, Cumhurbaşkanı ve AKP 

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi 

Muhammed bin Selman ile bir araya geleceği ifade edildi. 

Üst düzey bir yetkili, "Erdoğan’ın Perşembe günü Suudi Arabistan’a gitmesi 

planlanıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Bir gece kaldıktan sonra Güney Afrika’da 

birkaç ülkeyi daha kapsayan ziyareti olacak" dedi. 

Ancak Türkiye'de yetkili makamlardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama 

yapılmadı. 

ERDOĞAN'IN OLASI ZİYARETİ AÇIKLANMIŞTI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği 

etkinliğinin çıkışında bir kişinin sorusunu yanıtlarken, Suudi Arabistan'a gideceğini 

açıklamıştı. 
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Etkinlik çıkışında Suudi Arabistan'a ihracat sorununun çözülmesini isteyen bir iş 

insanının sorusunu 

cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi, 

ben de Şubat ayında 

Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında da 

ziyarete dair kesin bir tarih verilmemişti. 

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI... 

2018 yılında muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul 

Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından iki ülke arasında gerilen ilişkiler 

geçtiğimiz aylarda düzelme rotasına girmişti. 

Son oalrak Türkiye, olayla ilgili 26 kişinin yargılandığı davayı Suudi Arabistan'a 

devretme kararı almıştı. 
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Kılıçdaroğlu: Kurgulanmış 

mahkemelerden adalet çıkmaz 
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi 

davası ile ilgili, "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada 

görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. 

Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil, 

talimatla aldıkları kararlar. Talimatla aldıkları kararların altına imza 

atıyorlar." dedi. 

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. 

Kılıçdaroğlu, Gezi Davası’ndan verilen ceza kararları için, “Kurgulanmış 

mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten 

önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri 

kararlar değil, talimatla aldıkları kararlar. Talimatla aldıkları kararların altına imza 

atıyorlar.” tepkisi gösterdi. 

Kılıçdaroğlu’nun 15 dakikalık konuşması şöyle: 

“Karamsar bir ortamda olduğunuzu biliyorum ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. 

Güzel ülkemizde huzuru, barışı, kardeşliği, esenliği, sağlığı hep birlikte yerine 

getireceğiz ve sağlayacağız. Altı siyasi partinin genel başkanları olarak pazar günü 

toplandık, uzun bir çalışma yaptık. Çalışmamızın sonucunda; kamuoyuna bir 

açıklama da yaptık, tek sayfalık bir açıklama… Orada güzel açıklamalarız var. ‘Siyasi 

ahlak yasasını çıkaracağız’ diye bir sözümüz var, bunun çalışmaları için bir komisyon 

kuruldu. Böylece siyaseti kirlilikten arıtma konusunda çok güçlü bir iradeyi, altı genel 
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başkan ortaya koymuş oldu. Ekonomik ve Sosyal Konsey’e işlerlik kazandıracağız. 

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı teminat altına alınacak. Uzun vadeli strateji ve 

planlamadan sorumlu bir kurumun oluşturulması için de çalışmalarımızı sürdürme 

konusunda, komisyonlar oluşturduk. Ayrıca seçeceğimiz, altı liderin belirleyeceği 

cumhurbaşkanının niteliklerini de kamuoyuyla paylaşmış olduk. 

“Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz” 

Dün bir karar açıklandı. Gezi. Gezi kararı açıklandı. Kurgulanmış mahkemelerden 

adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını 

vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil, talimatla 

aldıkları kararlar. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür 

mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz aslında. Demokrasi tarihimize baktığımızda bu 

tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanının bile terörist olarak, 

kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını da gördük. Gezi nedir? Bizim 

demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir, aslında. Baskıya isyandır 

Gezi, aslında. ‘Baskıyı istemiyoruz, kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz’ diyor 

gençler. ‘Doğayı koruyalım’ diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede, Osman 

Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkûm oldu. Daha önce beraat 

ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok, böyle 

bir garabet yok ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil. Mücella 

Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi 

ve Tayfun Kahraman; tutuklandılar ve hapse gönderildiler. Vera’yı unutmayın. Vera, 

(Tayfun Kahraman’ın kızı) babası hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim 

hep beraber Vera’ya bir sözümüz var. Biz sevgili Vera’yı babasıyla kucaklaştıracağız. 

Onun sözünü veriyoruz. Vera babası ile kucaklaşacak. 

Bu iktidar ‘beşli çetelerin’ iktidarıdır. Hiç kimse unutmasın. Halkın iktidarı değil, 

milletin iktidarı değil; ‘beşli çetelerin’ iktidarıdır.” 

“Yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım” 

Kılıçdaroğlu konuşmasının bu bölümünde Kılıçdaroğlu, “Bugün farklı bir konuşma ile 

karşınızda olacağım. Hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak 

zorundayız. Bugün yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım.” dedi. 

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Karanlığa mahkûm edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Onların 

sorunlarını size anlatmak istiyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. Evlatların karanlığa 

mahkûm edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum, farklı bir Türkiye, her çocuğun 

aydınlık bir ortamda yatağına başını koyduğu bir ülke istiyorum, karanlığa mahkûm 

edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. 

Saray’a seslenmek istiyorum. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Hiç kimse olarak 

gördüklerin, yani görmezden geldiğin, hiç kimse olarak gördüklerinin karanlık ışıksız 
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evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, 

yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o 

bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. 

Sonra o karanlıkta senin ‘beşli çetelerini’ de düşünüyorum ve yumruklarımı 

sıkıyorum. ‘Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz 

koyanlardır’ diyor Ahmed Arif. Dünya kötülük yapanların yüzünden değil, kötülüğe 

seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa, zafer 

yoktur. 

"Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" 

Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Bu engereklerle ve 

çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. 

Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. 

Ben, o yoksulluğa mahkûm edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın 

ya şimdi, şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum. Bir insanın uğrunda 

öleceği bir şey yoksa hayatında, zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, 

durmayacağım, söz veriyorum. Hepinizin huzurunda, milletimin huzurunda söz 

veriyorum. Durmayacağım. 

İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte, yol 

arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga 

edeceğiz. Beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire 

satılsın diye emlak desteği çıkanlarla kavga edeceğiz. Ülkede milyonların elettiğini 

kesen çetelerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahkûm bırakanlarla kavga 

edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla kavga edeceğiz. Sokaklarımızı mafyaya teslim 

edenlerle kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla iş tutanlarla kavga edeceğiz. 

Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı 

siyasetin emrine verip Brunson’ları özel uçaklarla gönderip kendi insanımızı 

hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Halkın milyarlarını, alın terini arka 

kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle; vatanı satanlarla kavga edeceğiz. 

Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşlarım. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu 

memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken 

hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Haydi eyvallah değerli arkadaşlar…” 
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Yeni ‘Zafer’ler yolda 

İktidarın milyarlarca liraya mâl olan ölü yatırımlarına bir yenisi daha 

ekleniyor. Toplam nüfusu 235 bini bulan Gümüşhane ve Bayburt'a 

yapılan havalimanının yolcu kapasitesi 2 milyon olarak açıklandı. 

 
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaası sürerken, planlanan yolcu kapasitesinin 

gerçeklikten ne kadar uzak olduğu ortaya çıktı. Toplam nüfusu 235 bini bulan bu iki 

kentin havalimanı için yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olarak açıklandı. Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi (DHMİ) verileri incelendiğinde plansızlığın verileri ortaya 

döküldü. Gümüşhane ve Bayburt’a komşu dört havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin 

Havalimanı’nın ise önümüzdeki ay açılması bekleniyor. DHİ verilerine göre komşu 

dört havalimanının yılın ilk 3 ayında kullanan yolcu sayısı 2 milyonu bile bulmuyor. 

Trabzon Havalimanı’nı bu yılın ilk üç ayında 536 binin üzerinde yolcu kullanırken, 

Erzurum Havalimanı’nını kullanan sayısı 245 bin 237 oldu. 2015’te açılan Ordu-

Giresun Havalimanı’nı 166 bin 708 yolcu, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nı ise 

yalnızca 53 bin 958 yolcu kullandı. 

‘BU İŞİ HIZLI TUTACAĞIZ’ DEMİŞTİ 

Gümüşhane’nin Köse ilçesi Salyazı köyünde devam eden Gümüşhane-Bayburt 

Havalimanı projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ocak 2018’de düzenlediği 

ihaleyi Onur Taahhüt Taşımacılık firması 174 milyon 748 bin TL ile kazandı. 
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Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017’de yaptığı 

açıklamada, “Her 100 kilometrede bir havalimanı” amacıyla Karaman, Yozgat ve 

Gümüşhane-Bayburt havalimanlarının 2020 yılına kadar bitirileceğini ve toplam 

maliyetinin 800 milyon lira olacağını açıklamıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan “Ahmet bey (Ahmet Arslan) işi hızlı tutacağız. 2020 diye bana tarih verdiniz, 

ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. 

İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz. Olur değil mi? Olur” ifadelerini 

kullanmıştı. Havalimanı inşaatı sürüyor. Bittiğinde maliyetinin 285 milyon TL olması 

bekleniyor. 

ZAFER HAVALİMANI DA BİR KARA DELİK 

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 Kasım 2012 yılında tamamlanarak hizmete 

açılan Kütahya'daki Zafer Havalimanı açıldığı günden bu yana her yılı zararla kapattı. 

2021’de de havalimanını kullanan kişi sayısı 22 bin 936’da kaldı. Havalimanının 2021 

yolcu garantisi bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 

bin 733 olarak belirlenmişti. Yolcu kapasitesi için yapılan hesaplamadaki pay yüzde 

98,2 oldu. Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 

Euro ödeniyor. 50 milyon Euro’luk yatırım maliyeti olan işletmeci şirkete devlet, 2012-

2020 döneminde toplamda 45,9 milyon Euro’luk garanti ödemesi yapmıştı. İşletme 

süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular 

nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-

Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için 

neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi. 
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Gökçek döneminde iki yılda içeceğe 

2,3 milyon TL ödenmiş 
Ankara Büyükşehir Belediyesi; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem 

Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1 milyon 243, 2017 yılında da 1 

milyon 54 bin TL güncel değerli içecek harcaması yapıldığını bildirdi. 

 
Ankara Büyükşehir Belediyesi; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 

Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 

2016 yılında 1 milyon 243, 2017 yılında da 1 milyon 54 bin TL güncel değerli içecek 

harcaması yapıldığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket olan 

ANFA'nın bu iki yılda ajanda maliyeti için ise 32 milyon ödendi. 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkanlık makamının içecek masrafının yıllık 1 milyon 

TL olduğu iddialarına ilişkin olarak, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "1 milyon 

TL'lik içecek masrafı başkanlık makamının değil, özel kalem müdürlüğünün toplu 

harcama tutarı" denilirken, Gökçek dönemine ait veriler de paylaşıldı. 

 

Açıklamada Gökçek dönemi ile ilgili olarak şu bilgiler yer aldı: 

"Önceki dönemde ABB Özel Kalem Müdürlüğünün hediyelik eşya ve temsil ağırlama 

giderlerinin Belediye şirketlerinden yapıldığı bilinmektedir. Sadece ANFA şirketinden 

bu kalemlerde 2016 yılında 1.000.000TL güncel değerli, 2017 yılında ise 

2.500.000TL güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA’nın yalnızca 

ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 MİLYON 302 BİN TL harcadığı tespit 

edilmiştir.. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 

1.243.000 TL güncel değerli, 2017 yılında ise 1.054.000 TL güncel değerli içecek 

harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da 

gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata 

alınmamaktadır." 
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Bunu da gördük; iç borç faizi 

anaparayı geçti! 

 
Alaattin AKTAŞ  

27 Nisan 2022 Çarşamba 

 

✔ Cumhuriyet tarihinde bir ilk daha... Hazine'nin ödeyeceği iç borç faizi, ilk kez 

anaparayı geçti. 

✔ Ödenecek iç borç tutarı dört ayda yüzde 13 artarken, faiz tutarındaki artış 

yüzde 119'u buldu. 

Bakalım daha neler yaşayacak ve neler göreceğiz... Geçen yılki faiz 

indiriminin “meyvelerini” bir bir toplamaya devam ediyoruz. Döviz kuru, enflasyon ve 

Hazine borçlanma faizleri eylülde başlayan indirimler sonrası tırmanmıştı, bunları 

zaten biliyoruz. Ama Hazine faizindeki tırmanmanın inanılmaz bir denge değişimine 

yol açtığını yeni fark ettik. 

Bu değişikliği fark etmemizi sağlayan eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan 

Özyıldız oldu. Özyıldız, internet sitesinde Hazine’nin iç ve dış borç ödeme 

projeksiyonuna yer verdi. Biz bugün yalnızca iç borçtaki gelişmeyi irdelemek 

istiyoruz. Hakan Özyıldız'ın ortaya koyduğu veriler, çok çarpıcı bir dönüşüme işaret 

ediyordu. 

  

Hazine'nin yapacağı iç borç faiz ödemesi, artık anaparadan daha fazlaydı. 

Hazine, nisan ayındaki borç stokuna göre bundan sonra 1.5 trilyon lira anapara 

ödemesi gerçekleştirecek. Faiz ödemesi ise ilk kez anaparanın üstüne çıkacak ve 1.7 

trilyon liraya ulaşacak. 

Bu tutarların nisan ayı borç stokuna göre olduğunu, yani bundan sonra hiç borç 

alınmasa varsayımına dayandığını bir kez daha vurgulayalım. 
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NİYE BÖYLE? 

Önce Hazine'nin iç borç ödeme projeksiyonuna ilişkin verilerin nasıl oluşturulduğunu 

hatırlatalım. 

Anapara borcuna ilişkin verileri derlemek kolay. Faize ilişkin veriler ise biraz 

varsayıma dayalı olarak hesaplanıyor. Çünkü iç borcun tümü sabit faizli değil. 

Değişken faizli kağıtlar var, dövize endeksli olanlar var. Bu yüzden bir varsayımda 

bulunmak gerekiyor. 

İç borçlanmanın ortalama vadesi 53 ay. İşte bu 53 ay için faiz ve kur tahmini yapılıyor 

ve “Yeni borç alınmazsa şu kadar faiz ödenecek” sonucuna varılıyor. 

Muhtemeldir ki faiz ve kur tahmini yapılırken iyimser bir yaklaşım da sergileniyor. 

Gelelim son ay neden faizin anaparanın üstüne çıktığına... 

Hani hep diyoruz ya geçen yıl eylülde ilk düğme yanlış iliklendi diye... İşte o yanlış 

adım bizi aşama aşama buraya getirdi. 

Faiz indiriminin kur ve fiyatlar üstündeki etkisini, aynı şekilde Hazine borçlanması 

üstündeki etkisini hemen gördük ama daha uzun vadeli etkiler birkaç ay gecikmeyle 

ortaya çıkmaya başladı. 

BU STRATEJİYLE OLACAĞI BU! 

Bir başka yazıda daha detaylı olarak değiniriz; Hazine son yıllarda iç borçlanmada 

değişken faizli ve dövize endeksli kağıtlara da büyük ağırlık verdiği için böyle bir 

sonla karşılaşmak kaçınılmaz oldu. 

Bu yılki tırmanışa bakar mısınız! 

Aralık ayı itibarıyla Hazine’nin ödeyeceği iç borç 1.3 trilyon lira. Aydan aya sınırlı 

artışlarla bu tutar nisanda 1.5 trilyon lira olmuş. Artış oranı yüzde 13! 

İç borç faizine ilişkin ödeme tutarı ise aynı aylar itibarıyla 795 milyar liradan tam 1.7 

trilyon liraya çıkmış. Artış oranı yüzde 119! 

SAHİ BUNUN SORUMLUSU KİM? 

Hazine, nisan ayı itibarıyla artık hiç borç almasa bile 1.7 trilyon lira iç borç faizi 

ödeyecek. 

Dört aydaki artışın oranı yüzde 119! 

Son bir yıldaki artışın oranı yüzde 174! 
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Borcumuz çok daha düşük oranda artıyorken, nasıl oluyor da faiz yükü böylesine 

tırmanıyor? 

Hazine bürokratları mı hata yapıyor? 

Yüksek faizle ya da yanlış tercihlerle borçlanmak onların kabahati mi? 

Yoksa siyasi otoritenin attığı adımlar mı Türkiye’yi ve Hazine’yi bu hale soktu? 

“Ne var ki bunda” denilecek bir durumda değiliz. “Çok şey var bunda” çünkü! 

Türkiye bir yıl önce nisan itibarıyla 635 milyar lira faiz yükü altındayken, aradan 

geçen bir yılda bu yükü ne yaptı da 1.1 trilyon lira artırıp 1.7 trilyona çıkardı? 

Son bir yılda faiz yükü anapara borcu kadar büyüseydi 184 milyar lira dolayında bir 

artış olacaktı. Oysa bizim borcumuzdaki artış 1.1 trilyon lira. 

Yani atılan yanlış adımlar yüzünden iç borç faizi normalden 925 milyar lira kadar 

daha fazla artmış. Üç beş milyar değil, 925 milyar! 

Herkes otursun kendince bu parayla neler yapılabileceğini hesaplasın! 

Ve yine herkes otursun “Acaba bir hata mı yapıyoruz, yapıyorsak nerede 

yapıyoruz” diye düşünsün! 

 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/04/26/tttt-s8Ai.jpg
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BU BORCU DEVLET DEĞİL, VATANDAŞ ÖDEYECEK! 

Bizde vatandaşın yıllar yılı değişmeyen şöyle bir algısı var: 

“Canım bu parayı biz ödemiyoruz ya, devlet ödüyor!” 

Devletin ödediği borç için de aynı yaklaşım var, hani o meşhur köprü ve otoyol 

garantileri için yapılan ödemeler için de aynı yaklaşım var... 

İnsan bu yaklaşım karşısında şunu düşünmeden duramıyor: 

“Canım kardeşim, devlet dediğin oluşum o parayı senden benden aldığı 

vergiyle topluyor, vergi yetmedi mi bu sefer borçlanıyor, çok borçlanması 

gerekirse yüksek faiz ödüyor, yüksek faiz sonrası açık büyüdü mü vergiye 

yükleniyor, sana bana yapacağı ödemeleri kısıyor. Yani o para vatandaştan, 

yani o para senden benden çıkıyor... Dolayısıyla devletin ödeyeceği borç ne 

kadar artarsa vatandaştan çıkacak ya da vatandaşın cebine girmesi gerekirken 

girmeyecek para da o kadar artıyor.” 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2022/04/27/4221-JHjT.jpg


27.04.2022 

28 

 

Gıda fiyatları nasıl düşer? 

 
D. Ferhat DEMİR  

27 Nisan 2022 Çarşamba 

 

Türkiye hiçbir zaman birinci sınıf ekonomi olamadı. Kişi başı gelir gelişmiş ülkelerdeki 

gibi 40-50 bin dolarları göremedi. Hayat standartları orta Avrupa ve İskandinav 

ülkelerine göre çok aşağılarda seyretti ama bu ülkelere kıyasla Türkiye tarihi olarak 

bir konuda hep avantajlı oldu. Birçok sosyal problemin önüne geçen bu avantajını 

yitirmek üzere. Ülkemizde her zaman sebze meyve bolluğu yaşanmıştır ve alt gelir 

grupları dahil toplumun tüm kesimlerinin taze sebze meyveye erişimi olmuştur. Tüm 

ekonomik krizlere rağmen sosyal patlamaları engelleyen çok önemli bir faktördür bu. 

Ülkemizde belki insanlar çok para kazanmaz ama normal şartlarda kimse de aç 

kalmazdı. Bu kompozisyonun değişme eğilimi göstermesi ciddi bir risk. Gıda 

fiyatlarındaki tırmanış devam ederse ülke krizlere karşı en büyük kalkanını kaybetmiş 

olur ki bu da sosyal barışı tehlikeye atar ve göçmenlere öfke gibi birçok sorunu 

beraberinde getirir. 

Gıda fiyatlarını palyatif çözümlerle kısa vadede düşürmek imkânsız. Bu fiyatlar bir 

gecede buraya gelmediğine göre bir gece de inmesini beklemek gerçekçi değil. En 

önemli sebep kur artışı. Devletin denetim ve regülasyon görevi gereği fırsatçılar, 

stokçular ve spekülatörler varsa bulup cezalandırmalı ama şeytan avına çıkarak 

serbest piyasa mekanizmalarını bozan ve tedirgin eden iyi düşünülmemiş tüm 

eylemler sorunu daha da büyütür.  Problemi kökten giderecek orta ve uzun vadeli 

çözümler geliştirmeliyiz. Orta ve uzun vadede gıda fiyatlarını düşürecek iki temel 

çözüm var: verimlilik ve inovasyon. Verimlilik, hasat verimliliğinden toprak 

verimliliğine kadar tüm başlıkları içeriyor. Yanlış ekim ve biçimden kaynaklanan 

düşük hasat, vahşi sulama, yanlış ürün seçimi, yanlış gübreleme, eğitim açığından 

kaynaklanan ve düşük teknolojinin neden olduğu kayıpları burada değerlendirebiliriz. 

Doğru makro politikalarla bu sorunlar minimuma düşürülerek verim artışları 

yaşanabilir ki verimde artış birim maliyeti düşüreceği için fiyatlar da nihayetinde 

düşecektir. İnovasyondan kastedileni iki boyutta ele alabiliriz: 

1) yüksek ve entegre teknolojilerle akıllı tarıma geçilmesi, 

2) yeni ürünlerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. 
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Drone’larla sulama, sensörlerle anlık veri işleme, traktör bilgisayarlarından çekilen 

bilginin çiftliğin yönetim üssünde analiz edilerek kararlar alınması gibi en son üretim 

teknolojilerini kullanıyor olması lazım çiftçimizin. Bunun yanında belki iç piyasa için 

değil ama ihracat pazarları için yeni sebze ve meyveler laboratuvar ortamında 

denenebilir ve başarılı olanlar döviz girdisi olarak değerlendirilebilir.  Bitki bazlı 

etlerden son zamanlarda çok örneği olan melez meyvelere kadar yeni ürünleri burada 

değerlendirebiliriz. Ülkemizde gıda firmalarımızın yeni ürünleri deneme konusunda 

fazla muhafazakâr olduğunu düşünüyorum. Halbuki çok basit pek çok yenilik 

mümkün. En basitinden aromalı su gibi son derece rahat denenebilecek 

inovasyonları hayata geçirmemiz lazım. Yurt dışında portakal aromalı, limon aromalı 

gibi pek çok su çeşidi olduğu gibi meşrubat (soft-drink) çeşitliliği de çok fazla. 

Türkiye’nin en kolay inovasyon yapacağı sektörlerden birisi tarım ve gıda. 

Kuşkusuz verimliliğin yükselmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesi ile sermaye artışı 

yaşayan üreticiler iç pazarda fiyatları daha makul tutma gücüne sahip olacaklar. 

Kamunun çiftçileri desteklediği gibi kendi ürünlerini ekerek hasat eden gıda firmalarını 

da yeni inovasyonlara teşvik etmek için desteklenmesi gerekir. Çiftçimizin ciddi bir 

eğitim açığı var. Destekler, bireysel ve küçük çiftlik tarafında eğitime, büyük üretici 

tarafında inovasyonlara endekslenmeli. Belirli eğitimleri tamamlamayan ve inovasyon 

yapamayan üreticilerden destekler kesilebilir. Türkiye üniversitelerinden yeterli ziraat 

mühendisi mezunu var. Gerekirse artırılır. Bu yetişmiş iş gücü Anadolu’nun her yerine 

dağılarak çiftçimizi ve köylümüzü eğitmeli. Belirli bölgelerde ‘Tarım İnovasyon 

Merkezleri’ kurmalıyız. Adeta araştırma laboratuvarı ve enstitü gibi çalışacak bu 

merkezler yeni ürünlerin ve üretim teknolojilerinin denendiği yerler olabileceği gibi 

çiftçilerimiz için de eğitim üsleri yapabiliriz. İzmir ve çevresi tarım teknolojileri çalışan 

(agritech) startuplar için bir vadiye dönüştürülmeli. Mutlaka tarım ihtisas üniversitesi 

kurmalıyız İzmir’de. İzmir geleneksel sanayiden daha çok tarım, gıda, turizm ve 

yaratıcı endüstrilerde (oyun, sinema vb.) Türkiye’nin kalbi olabilir. Bugün tarıma dair 

hayata geçirilen doğru makro politikalar ve stratejik aksiyonlar 10 yıl sonra Türkiye’de 

gıda fiyatlarını kalıcı olarak düşüreceği gibi ekonomik büyümeyi de destekleyen en 

inovatif sektörlerden birisini yaratabilir. 
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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ne 

zaman açıklanacağı belli oldu 

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belli. 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu 

yana önümüzdeki seçimin cumhurbaşkanı adayı da Erdoğan. 

Ancak Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? 

Millet İttifakı’nı en çok zorlayan soru bu. Muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı 

adayının şimdiden açıklanmasını savunanlar ile yıpranmasın diye son ana 

bırakılmasını isteyenler arasında bir görüş ayrılığı yaşanıyor. 

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı neden belli değil? Çünkü henüz 

cumhurbaşkanı adayı netleşmedi. Cumhurbaşkanı adayları arasındaki mücadele 

devam ediyor. 

DÖRT KRİTİK KARAR 

6 liderin toplantısının perde arkasından ve muhalefet yöneticileriyle yaptığım 

görüşmelerden bazı kararlara ulaştığımı düşünüyorum. Onları sıcağı sıcağına 

paylaşmak istedim. 

1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde 

değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak. 

2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda 

belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp 

yıpranması istenmiyor. 

3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? 

Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek. 

4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. 

Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim 

bu yönde. 
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KILIÇDAROĞLU’NDAN ALTERNATİFLİ ÖNERİ 

Yeni Seçim Yasası ile milletvekili seçiminde ittifakın toplam oylarının değil, partilerin 

aldığı oyların sayılması sistemi getirildi. Kılıçdaroğlu açısından ittifak, küçük partiler 

açısından ise milletvekili çıkarmak önemli. 6 liderin toplantısında ittifak konusu 

gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu daha önce kamuoyuna yansıyan 8 alternatifli bir öneri 

sunuyor. Kılıçdaroğlu, küçük partilerin Millet İttifakı çatısı altında CHP ve İYİ Parti 

listelerinden seçimlere girmesi eğiliminde. 

Böylece Millet İttifakı’nın daha çok milletvekili çıkaracağını ve bu işbirliğinin 

cumhurbaşkanlığı seçimine olumlu yansıyacağını düşünüyor. 

Ama küçük partiler açısından iş o kadar kolay değil. Onlar için varlık ya da yokluk 

sorununa dönüştü. O nedenle küçük partilerin üçüncü ittifak arayışı sürüyor. 

KILIÇDAROĞLU ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI İSTEMİYOR 

Üçüncü ittifakı Temel Karamollaoğlu gündeme getirmişti. Ama Kılıçdaroğlu 6’lı 

ittifaktan yana. Ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediği için üçüncü ittifakın 

milletvekili seçimlerine olumlu yansıyacağını ama cumhurbaşkanlığı seçimlerine 

olumsuz etki yapacağını düşünüyor. O nedenle sıcak bakmıyor. 

Üçüncü ittifak önerisi Karamollaoğlu’ndan gelince hep Saadet Partisi, Deva ve 

Gelecek partilerinin üzerinde durduk. Zaten Ali Babacan’ın olumsuz tavrı nedeniyle 

ilerleme sağlanamadı. Ama şimdi farklı bir ittifak modeli konuşulmaya başlandı. 

SAĞ İTTİFAK 

O da İYİ Parti etrafında Saadet, Deva ve Gelecek partilerinden oluşacak, “sağ ittifak”. 

Bu Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali’nin yaptığı “Kutsal İttifak”a benzetiliyor. 

Meral Hanım o yönde bir sinyal vermiş değil. Ama küçük partiler, İYİ Parti 

öncülüğündeki bir ittifakın milliyetçi, muhafazakâr kesimde bir sinerji meydana 

getireceğini savunuyor. 

İTTİFAK MODELİ 

İYİ Parti çatısı altındaki üçüncü ittifak için şöyle bir modelleme öneriliyor. İYİ Parti’nin 

60 ilde, diğer 22 ilde ise Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin listelerinden seçimlere 

girilmesinin üzerinde duruluyor. 

Tabii bu modelde eksik bir halka var. DP ne olacak? Gültekin Uysal’ın son dönemde 

CHP’ye yakınlaştığı düşünülüyor. O nedenle DP’nin bu kez CHP listelerinden seçime 

girmesinin üzerinde duruluyor. 

İYİ Parti üzerinden ittifak hesapları yapılıyor ama ben İYİ Parti cephesinde öyle bir 

istek görmüyorum. Sağ ittifak arayışı var ama güçlü bir seçenek değil. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI İLKELERİ 

6 lider şimdiye kadar cumhurbaşkanı adaylığı konusunu görüşmedi. Çünkü orada 

kavga çıkabilir. İttifak dağılabilir. 24 Nisan’daki toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı 

konusuna girilmiyor ama ilkelerin belirlenmesi isteniyor. 

Liderlerin önerileri ile bir profil ortaya çıkıyor. 

1- Uzlaşmacı. 

2- Özgürlükçü. 

3- Demokratik değerleri içselleştirmiş. 

4- Milletin tamamını kucaklayan. 

5- Siyasi ahlak ilkelerini benimseyen. 

6- Liyakat sahibi. 

KILIÇDAROĞLU PROFİLİ DEĞİL 

Birileri Kemal Bey’e oyun oynamış. Çünkü bu ilkeler Kılıçdaroğlu’nu tarif etmiyor. 

Milletin tamamını kucaklıyor mu? Uzlaşmacı mı? Dünyanın en çok hakaret eden 

genel başkanı. 

Bence o tariften Kılıçdaroğlu çıkmaz. Biraz Ekrem İmamoğlu, biraz Mansur Yavaş, 

biraz da Meral Akşener profilini andırıyor. 

AKŞENER DENKLEMDE 

Muhalefet cephesinde bir süredir ‘Erdoğan’ın karşısına kimi çıkarsak kazanır?’ havası 

var. Anket firmalarının ‘Erdoğan’ın karşısına Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ya da 

Akşener çıktığı takdirde sonuç ne olur?’ diye yaptığı anketlerde muhalefet adaylarının 

ilk turda kazanacağını savunuyorlar. Siyaseten böyle bir hava vermek isteyebilirler 

ama buna inanıyorlarsa yanlış yapıyorlar. Söz konusu Erdoğan olunca bence 

hesaplarını gözden geçirmelerinde yarar var. Bu millet Erdoğan’ı seviyor. 

Ayrıca erken bir zafer havasına girerlerse yanlış yaparlar. 

Bu arada dikkat ettiniz mi? Her ne kadar başbakanlığa aday olduğunu ilan etse 

de Meral Akşener ismi de denklemde. 

İYİ Partililerin gönlünde Akşener yatıyor. 

6 LİDER ARASINDAN OLMAYACAK MI 
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Ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağına 6 lider karar verecek. Bir kaynağım, “6 

lider arasından cumhurbaşkanı adayı çıkmayacak. Onlar geçiş dönemini yönetmek 

üzere cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar” dedi. Ama ben o kanaatte 

değilim. Kılıçdaroğlu ciddi olarak asılıyor. Son dönemlerde ise Akşener ismi daha çok 

konuşuluyor. 

İMAMOĞLU’NUN TAKTİK SAVAŞI 

Dikkatinizi çekti mi, son dönemlerde Ekrem İmamoğlu son bir buçuk yılda yapmadığı 

bir şeyi yapıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusu sorulunca, “Benim adayım Kemal 

Kılıçdaroğlu” diyor. Ama bir yandan da “Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da 

auta atmıyor” diyerek iddiasını sürdürüyor. Peki İmamoğlu bir buçuk yıl sonra 

neden Kılıçdaroğlu demeye başladı? 

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına izin verilmeyeceğine inanıyor. Mansur 

Yavaş’ı kendine rakip olarak görüyor. Ona karşı bir taktik savaşı 

veriyor. Kılıçdaroğlu’nu yanına çekip Mansur Yavaş’ı tasfiye etmeyi amaçlıyor. 
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Esfender KORKMAZ 

Değersiz TL ve yüksek enflasyon 
yoksullaştırdı 
27 Nisan 2022 Çarşamba 

Merkez Bankası, 2003 yılı ve TÜFE bazlı reel kur endeksine göre halen TL yüzde 46 

oranında daha düşük değerdedir. Denge kuru olması için doların 8 lira dolayında 

olması gerekiyordu. Bazıları piyasa kurunun denge kuru olduğunu söylüyor. Doğru 

değil… Çünkü Türkiye'de piyasa dardır, aksak rekabet var ve piyasaya spekülasyon 

hâkimdir. 

TL'nin aşırı değer kaybı ekonomik istikrarı daha çok bozdu. Ama en önemlisi dolaylı 

ve dolaysız olarak yoksulluğu artırdı. 

1- İmalat sanayisinde ithal girdi oranı yüze 40-45'tir. 2018 kur şoku ve arkasından kur 

artışları, üretim maliyetlerini artırdı. Yİ-ÜFE yüzde 105'e yükseldi. 

2- İthal tüketim mallarının fiyatları, kur artışından daha fazla arttı. Çünkü satıcı, kur 

daha da artarsa aynı malı yerine koyamam endişesi taşıyor. Panik içinde fiyatları 

daha çok artırıyor. Hükümet ise ithalatı azaltmak için ithal mallar üstündeki vergileri 

artırdı. TL geliri olanlar artık araba gibi ithal malların yanına bile yanaşamıyorlar. 

3- Kurlardaki belirsizlik yatırım eğilimini düşürdü. Yeni yatırımlar olmayınca yeni 

istihdam da yaratamıyoruz. Neticede fiilî işsizlik arttı. 

Dahası milyonlarca Suriyeli ve Afganlı, halkın ekmeğini ve işini aldı. Hükümetler de 

bunlara iş verin diyor. Kendimiz işsiz kaldık. 

2001 krizi öncesinde tarımsal desteklerin GSYH'sı yüzde birin üstünde idi. AKP 

döneminde en fazla yüzde 0,70 oldu. Son yıllarda yüzde 0,44 seviyesindedir. 

Tarımda tutunamayanlar, şehirlerde işsiz gettolar oluşturdu.  

İşsizlik demek doğrudan yoksulluk demektir. 
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4- İktidarın enflasyonu önleme, enflasyonla mücadele için bir istikrar politikası da 

yoktur. Ekonomi ile ilgili ne söylediği de anlaşılmıyor. Bu nedenle halk ''bu hükümet 

çözüm bulamaz ''diye umutsuzluğa düştü, beklentileri kötüleşti. 

5- Geçmişteki yanlış özelleştirmeler fiyatları artırdı. Et ve Süt Kurumu, eti üreticiden 

normal fiyatına alır ve az kârla veya kâr koymadan bazen de sübvansiyonlu olarak 

tüketiciye satardı. Et ve Süt Kurumu özelleştirildi, et fiyatları arttı. 

Telekom'un yüzde 55 hissesi özelleştirildi. Hariri özelleştirme bedeli olan 6,7 milyar 

doların büyük kısmını Türk bankalarından kredi olarak aldı. Kârı ile borç ödemedi, 

transfer etti. Telekom faiz maliyeti devam etti ve hizmete yansıdı. Ürettiği hizmetlerin 

fiyatı arttı. 

6- Halkın enflasyonu ile ilan edilen enflasyon farklıdır. Kur artışı enflasyona yansıyor. 

Gelirler aynı oranda artmadığı tersine reel satın alma gücü olarak daraldığı için, 

enflasyon halkın satın alma gücünün düşmesine neden oluyor. 

TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranı, zengin-fakir gelir gruplarının ortalama 

harcamaları üstünden hesap ediliyor. Gerçekte gelir gruplarının harcama sepeti 

bileşimi farklıdır. Söz gelimi; düşük gelir grupları ve sabit gelirlilerin harcama 

sepetinde gıda harcamaları ve kiranın payı daha yüksektir. 

Emekli, memur ve işçi maaş ve ücretleri yıllık TÜFE'ye göre artırılıyor. Oysa ki gıda 

fiyatlarının daha çok artması nedeni ile mutfak enflasyonu daha yüksektir. İşçi-memur 

ve sabit gelirlilerin maruz kaldıkları enflasyon daha yüksektir. Bu nedenle bu kesimin 

satın alma gücü düştü ve yoksullaştılar. 

Bu durumda Türkiye'de TÜİK geçinme endeksi hazırlamadığı ve düzeltme bu 

endekse göre yapılmadığı için, işçi, memur ve emeklinin satın alma gücü sürekli 

düşecek ve yoksullaşma devam edecektir. 

Geçmiş yıllarda bazı politikalar, söz gelimi cari açık sürdürülemez derdik. Şimdi 

ise bu politikasızlık, hem toptan sürdürülemez, hem de devam ettikçe daha çok 

kanatıyor. 
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Oğuz Demir 

Ekonomide dönüş olur, olur da… 

Seçime doğru büyük bir hızla gidiyoruz. Tam olarak ne zaman olacağını 

kestiremesek de biliyoruz ki en geç Haziran 2023’te bir seçim olacak. 

Bugünden itibaren bir yıldan çok az bir süre var. 

Ve belli ki bu bir yıl hiç de kolay bir yıl olmayacak. Hem siyasi açıdan hem de 

ekonomik olarak. 

Gündem de baş döndürücü bir hızda değişiyor. 

Pazar akşamı “6’lı Masa” toplantısını beklerken Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in sosyal 

medya paylaşımını ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği cevapları konuştuk. 

Gece yarısı ise liderler zirvesinin sonuç metni açıklandı. 

Bu hafta bu iki konu gündem olacak diye düşünürken dün Gezi Parkı davası 

sonuçlandı. Verilen kararın hukuki ve vicdani olarak yarattığı haksızlık da gündemin 

yine değişmesine neden oldu. 

Meselenin Türkiye’deki adalet sistemi açısından, demokrasi açısından önemi büyük. 

Zaten Pazartesi akşamından bu yana da siyasetçiler, hukukçular konuyu tüm 

ayrıntılarıyla ele almaya devam ediyor. 

Kararın hukuki olmadığı, siyasi olduğu net bir şekilde görülüyor. Öte yandan seçime 

doğru gidilirken iktidar ittifakı başka ne tür benzer hamleler yapılacak bilemiyoruz. 

Ancak ekonomide son dönemdeki yanlışta ısrar politikasının bundan sonraki süreçte 

siyasette de kendini daha fazla göstereceğini tahmin etmek zor değil. 

*** 

Birlikte hatırlayalım! 

Eylül 2021’de somut hale gelen faiz indirimi ısrarı öncesinde benim de içlerinde 

olduğum birçok ekonomist net bir şekilde hükümeti uyardık. Bu faiz indirimi önce 



27.04.2022 

37 

 

kurda ardından da enflasyonda bizi geri dönülemez noktalara götürecek dedik. 

Enflasyon, Pandora’nın Kutusu’ndan çıktıktan sonra onu oraya geri sokmak kolay 

olmayacak, uzun vadede de çok ciddi sorunlar yaratacak dedik. 

Dinlemediler. 

Aradan geçen altı ayın sonunda ekonomiye güven kalmadı. Tüketici güveni tarihi 

dipte. Enflasyon kontrol altına alınamıyor. Yoksulluk ve yoksunluk artıyor. 

Bütün bunlar yaşanırken hükümetin bulduğu çözüm önerileri ise durumu içinden 

daha çıkılmaz bir hale getirmekten başka bir işe yaramadı. 

Mesela artan sorunların çözümü için kullanılabilecek bütçe imkânları sadece döviz 

kurunu tutmak için kullanılıyor. TCMB yapılan yanlışlar nedeniyle maalesef işlevsiz. 

Bu süreçte toplumun sorunların çözümü için baktığı yer, muhalefet partileri tarafından 

kurulan 6’lı Masa! Son dönemde de bu masadan özellikle ekonomi konusunda 

üretecekleri çözüm önerileri talebi yükselmişti. 

Her ne kadar gündemde belirgin bir yeri olmasa da Pazar akşamı liderlerin 

hazırladığı mutabakat metninde görülen o ki muhalefet de bu talebe kulak vermiş. 

Yaşanan sorunların nedenleri ve çözüm yolu hakkında hemfikir olmuşlar. 

Açıklamada TCMB’nin bağımsızlığı, siyasi ahlak yasası, Ekonomik ve Sosyal 

Konsey’in yapılanması ve planlama eksikliğine çözümler üretilmiş. 

Yani çözüm olarak özetle benim anladığım liderler masası şunu söylüyor: 

“Kısa vadede en önemli mesele TCMB’nin yeniden bağımsız hareket edebilmesi. 

Ekonomide kısa vadede bu adım atılmalı. Uzun vadede yapılacaklar ise devletin 

planlama aklı öncülüğünde toplumun tüm kesimlerinin işbirliği ile yapılmalı. 

Bulunacak çözümler için kaynak ise bütçede. Eğer yanlış kaynak kullanımı ve 

yolsuzluklar engellenirse, bu işbirliği içerisinde üretilecek ortak çözüm önerileri de 

Türkiye ekonomisinin kalıcı bir şekilde sorunlarını çözebilecektir!” 

Elbette çok daha detaylı çözüm önerileri beklentisinde olanlar da vardı. Fakat 

söylemeliyim ki benim açımdan bir liderler bildirisi için gayet yeterli bir prensip 

uzlaşısı olmuş. 

Bu yukarıda ifade ettiğim işler gerçekten hayata geçirilebilirse, Türkiye’nin en 

azından akut sorunlarının çözümünde bir yıldan kısa bir sürede hızla yol alması 

mümkün olabilecektir. 

*** 
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Bu arada umalım da ataride oyunu kaybederken kendini kaybederek bütün 

düğmelere basan oyuncu gibi hareket eden iktidar ittifakı ekonomide 

yaptığı yanlışta ısrar hatasını siyasette yapmasın. 

Çünkü ekonomide bir yerde geri dönüş hep mümkün! 

Fakat toplumsal vicdanın gördüğü zararı ve kaybolan adaleti geri getirmek bir 

noktadan sonra imkansız olur! 
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27 Nisan 2022, Çarşamba 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Kılıçdaroğlu yerinde duramıyor 
 

CHP Genel Merkezi'nin bütün projelerinin oluşturulduğu 14. kattan gelen yeni 

haberler var. 

 

YENİ YÖNTEMLER ARIYOR 

Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi üzerinde siyaset yapmanın geleceği 

olmadığına karar vermiş ve yeni yöntemler aramaya başlamış. 

 

Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz 

köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş. 

 

Bir başka söylentiye göre de eğer nefesini tutmayı başarırsa Yenikapı'dan Üsküdar'a 

deniz altından gitmeye çalışacakmış. 

 

TÜRKİYE'Yİ SABOTE EDİYOR 

Şaka bir yana, muhalefetin siyaset üretememesi, sürekli gündemi ve Türkiye'yi sabote 

etme çabası iyice tatsız bir hâl almaya başladı. 

Bu konuları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup konuşmasında 

gündeme taşıdı. 

 

 

6'lı masa için de çok ağır konuştu ve "Zillet ittifakı, Türk milletinin ekmeğini yese 

de gâvurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Kimin adına siyaset 

yaptıklarını bilmeyen yok" dedi. 

 

TWİTTER GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ 

Twitter'ın 43 milyar dolar bedelle Elon Musk'a satışı sonuçlanmak üzere. Bu 

gelişmenin Trump'ın 2016'da başkan seçilmesinden beri yaşanan en önemli siyasi 

olay olduğu söyleniyor. 

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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Amerika'da aşırı sol elitlerin kontrolünde olan gündem artık değişeceğe benziyor. 

 

ATEŞKES ÇOK UZAKTA 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ankara'dan sonra Moskova'ya 

giderek Putin'le buluştu. Ancak edinilen izlenimlere göre Putin'in savaşı hedefine 

ulaşmadan durdurmak gibi bir niyeti yokmuş ve ne yazık ki ateşkes ihtimali yakın 

gelecekte görünmüyormuş. 

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'ye, Rusya ile Ukrayna arasındaki 

görüşmeleri hızlandırması talebiyle gelmişti. 

 


