HAFTALIK BİLGİLENDİRME RAPORU
MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANLIĞI

İçindekiler
KONUŞULMAMASI GEREKENLER-DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
14-20 ŞUBAT 2022 HAFTASI ÖZEL GÜNLER
YÖNETİLEMEYEN EKONOMİNİN RESMİ VERİLERLE ÇÖKÜŞÜ
84 MİLYONUN VERGİSİYLE 620 BİN KİŞİNİN FAİZ GELİRİ FİNANSE EDİYOR!
KİTLELER YOKSULLAŞIRKEN MİLYONERLERİN SAYISI 200 BİN KİŞİ ARTTI!
EKONOMİK MODEL, OCAK AYINDAKİ DIŞ TİCARET AÇIĞI İLE İLK AYDA ÇÖKTÜ!
MAAŞLAR ENFLASYON ARTIŞININ ALTINDA KALDI.
HAZİNE VE MİLLİ EMLAK’A AİT DEĞERLİ ARSA VE ARAZİLER SATILIYOR
İKTİDAR, TARIMSAL ÜRETİMDE YÜZDE 250-400 ARTAN MALİYETLERE RAĞMEN ÜRETİCİNİN FERYADINI DUYMUYOR!

CHP İKTİDARINDA ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN YAPILACAKLAR
AÇLIK SINIRI 3 BİN 809 TL, YOKSULLUK SINIRI 10 BİN 939
2021 YILINDA İŞSİZLERE BİR DARBEDE İŞSİZLİK FONUNDAN GELDİ
AKARYAKIT ZAMLARI ENFLASYONU HARLADI
ELEKTRİK FATURASI KİRALARI DA AŞTI
ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE NEYDİ? NE OLDU?
ÖZELLEŞTİRMELER FELAKET GETİRDİ
ISPARTA’YI ELEKTRİKSİZ BIRAKANLAR İSTİFA ETMELİ,‘ZARARLAR KARŞILANMALI, SORUMLULAR HESAP VERMELİ
CENGİZ’İN ŞİRKETİ TRAFOLARIN MALİYETİNİ DEVLETE YIKMIŞ!
KARANLIĞI YARATANLAR İHALE ZENGİNİ
KENDİ KENDİLERİNE BAKIM YAPMIŞLAR
ŞİRKETLER KÂRDA, TEDAŞ ZARARDA
DEVLETTE CEZA YERİNE ÖDÜL!
1984’TE BAŞLAYAN ENERJİDEKİ ÖZELLEŞTİRME SERÜVENİ
SARAY VATANDAŞLARIMIZA ENERJİ BUHRANI YAŞATIYOR
GİZLİ İHALELER, AYNI İSİMLERE!
AİLE BOYU SAADET!
‘SABIKALI’ ŞİRKETLER İHALE BIRAKMAMIŞ!
GENEL MÜDÜRÜN HÜLLE ATAMALARI
KAYYUMUN YAKIT İHALESİ AKP’LİYE GİTTİ
SARAY MİMARININ İMAR RANTI HEVESİ
THK ŞUBELERİ AKP’LİLERE EMANET
VALİDEBAĞ’DA PARÇA PARÇA TALAN
EN BÜYÜK HANÇER ‘ECDAT YADİGÂRI’NA
İNŞAAT MALİYETLERİNDE REKOR ARTIŞ DEVAM EDİYOR
ZAMLAR HALK EKMEK FABRİKALARINI DA ÇARPTI
YILIN İLK AYINDA 10 BİN 147 ESNAF YÜKSEK FATURALARA YENİLEREK KEPEN KAPATTI
İŞÇİLER HAKLARI İÇİN EYLEMDELER…
ESNAF KURYE GÜVENCESİZLİĞİNE SON VERİLMELİDİR
ESNAF KURYE MODELİ
ALLAH’A EMANET!
YANGIN BÜTÇESİNDEN TASARRUF!
EKONOMİK KRİZİN UTANÇ TABLOSU
SAĞLIK KOMİSYONU NE İŞ YAPAR?
CENAZELER ORTADA KALACAK
CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ÜÇ YILDA 2,6 MİLYON ŞİKÂYET
KADIN CİNAYETLERİNE 3 MAYMUNU OYNUYORLAR
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU, ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇLARINA YANIT VERMEKTEN UZAK
EĞİTİMİN İÇLER ACISI HALİ
SINIR ÖTEMİZ, IŞİD HÜCRELERİNİN GÜVENLİ BULDUĞU BİR BÖLGEYE DÖNÜŞTÜ
ZAM DEĞİL ZULÜM
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KONUŞULMAMASI GEREKENLER-DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
*Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Röportaj ve Televizyon programlarında konu ile ilgili
gelen ısrarlı sorulara, laiklik vurgusu ile dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili çalışan İlahiyat kökenli
akademisyenler ile din alimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı. Siyasilerin din konuşmasının dini
siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı.
*Ak Parti’nin kendi içerisinde yaşadığı tartışmalara girilmemeli, konu ile ilgili sorular cevaplanmamalıdır. Bu
konudaki en önemli yaklaşım “Biz de izlemekteyiz, demokrasimiz açısından gözlemekteyiz.” yanıtıdır.
*Türk Ordusu ve Genel Kurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı. AKP’nin
millet(Milliyetçilik) ve ümmet(Din) siyaseti üzerinden rant elde etmeye çalıştığı, bu ideal doğrultusunda
duyguları sömürerek oyunu arttırma çabasında olduğu doğruda olsa söylenecek tek bir cümle dahi rakibin eline
çok önemli bir fırsat verebilir.
*Türkiye’nin etnik ve mezhepsel, cinsiyet ve sınıfsal yapılanmalarına yönelik daima birleştirici bir söylemde
bulunulmalı. Söylemlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı ortak paydasından hareket etmeli. Kurtuluş
savaşındaki birliktelik ruhundan dem vurulmalı hak arayışlarımızı ve adalet söylemlerimizi belirli zümreler ve
olaylar için değil kavramlar ve olgular için kullanmaya dikkat edilmeli.
*Parti’nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için
ilkemiz daima ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır. Parti için sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil
parti içi organlardır. Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak ‘Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi
nasıl yönetecekler’ algısı oluşturup, CHP’ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir.
*Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegane husus; doğru, güncel ve ilkelerini kapsar olmasıdır.
Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiği son derece önemlidir. Püf
noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir.
*Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun
söylemler tercih edilmeli. Zamanlamanın önemini unutmamalıyız.
*Diğer önemli bir husus, bir şeyi sizin kaç kere söylediğiniz değil karşıdakinin duyup duymadığıdır. Doğruları
defalarca söylemekten çekinmeyin. Sizin tekrar dediğiniz karşınızdakinin ilk kez duyduğu olabilir. Tekrarın
gücüne inanın.
*Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de
CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız.
*Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap
almayarak cevap verilmeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o
seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli. Zira o tarz söylemlerde bulunan insanların amaçları bizleri o polemiğe
sokmaktır, amaçlarına ulaştırmamak için verilecek tek cevap ‘muhatap almıyoruz’ olmalıdır.

14-20 ŞUBAT 2022 HAFTASI ÖZEL GÜNLER
*14 Şubat Sevgililer Günü, 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin
inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya
çıkmıştır.
*14 Şubat Dünya Öykü Günü
*17 Şubat 1961 - Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken
kalp krizi geçirdi ve öldü.
*17 Şubat 1987 - 12 Eylül askerî darbesinden sonra toplatılan 39 ton ağırlığındaki kitap, dergi ile günlük ve
haftalık gazete, SEKA'da imha edildi.
*17 Şubat 1993 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu askerî uçak Ankara Güvercinlik
alanından havalandıktan kısa süre sonra, Ankara Yenimahalle'deki (PTT) İşleme Merkezinin bahçesine düştü.
Kazada; Bitlis ile 3 subay, 1 astsubay ve 1 PTT görevlisi öldü.
*17 Şubat 2016 - Ankara'da Devlet Mahallesi'nde asker ve personeli taşıyan servis araçlarına, bombalı intihar
saldırısı düzenlendi. 28 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırının YPG tarafından
gerçekleştirildiğini açıkladı.
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*17 Şubat Dünya Kediler Günü Dünya olanakları sadece insanlara değil tüm canlılara sunulmuş ve tüm
canlıların birlikteliğine dayanan bir düzen ile işlemekte ve güzelleşmektedir. Dayanışma, yardım ve şefkat
sadece insana değil ona muhtaç tüm canlılara dönük olmalı, yardım ve sevgi ile tüm canlıların birlikte yaşadığı
güzel bir yaşam oluşturulmalıdır. Zira sevgi tüm canlılara dönük olduğunda anlam kazanmaktadır.
*18 Şubat 1952’de TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.
*18 Şubat 1995 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, CHP çatısı altında birleşti. SHP’li
Hikmet Çetin oy birliğiyle Genel Başkan seçildi.
*19 Şubat 2001 - Millî Güvenlik Kurulu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılan Şubat ayı toplantısında, Başbakan Bülent
Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti. ( Anayasa
kitapçığı krizi)
*20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü Adalet sadece kanunlarla sağlanan ve yargı anlamına gelen bir kavram
değildir. Adalet ekonomiden, fırsat eşitliğine, eğitimden sağlığa varıncaya kadar her konuda sağlanması gereken
bir üst kavramdır. Bu üst kavramın en önemli ayaklarından biri sosyal adaleti sağlamak olarak ortaya
çıkmaktadır. Sosyal adalet toplumu oluşturan bireylerin tamamının eşitliği ve dengesi üzerine kurulur. Sosyal
adaletin sağlandığı bir toplulukta ayrışma, kutuplaşma ve karmaşa oluşmaz, dayanışma ve birliktelik esas olur.

YÖNETİLEMEYEN EKONOMİNİN RESMİ VERİLERLE ÇÖKÜŞÜ
• Türkiye’de 31 Aralık 2021 itibariyle ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 66 bin 361 kişi artarak 84
milyon 680 bin 723’e yükseldi.
• Yabancı uyruklular da dahil Türkiye’nin 2020 yılında binde 5,57’ye gerileyen nüfus artış hızı geçen yıl binde
12,7 olarak gerçekleşti
• İktidarın, akıl dışı siyasi ve ekonomik politikalarıyla Türk lirasının değerinde 2021 yılında yol açtığı yüksek
orandaki değer kaybı, Kasım 2021’de 115,5 milyar dolarlık bir döviz açığı bulunan reel sektörün 650 milyar
liradan daha yüksek bir kur zararıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.
• Türkiye bu yıl Ocakta 10,4 milyar dolarla tarihinin en yüksek aylık dış ticaret açığını verdi. Türk lirasına değer
kaybettirip cari fazla vererek enflasyon dahil ekonomideki bütün sorunları çözme” fantezisi, Türk lirasının
değerinin tarihinin en düşük noktasına indiği geçen yılın kasım ve aralık ayları ile bu yıl ocak ayında verilen dış
ticaret açığıyla çöktü.
• TL’deki değer kaybı, başta enerji olmak üzere üretimde ithal girdi bağımlılığı çok yüksek bir düzeyde olan
Türkiye’de hem ithalatı artırarak cari işlemler açını büyüttü hem de enflasyonu belki de yıllarca sürecek ve
önleyebilmek için çok büyük bedeller ödenmesi gereken yeni bir yükseliş trendine soktu.
• Merkez Bankasının, brüt rezervi geçen hafta, önceki haftaya göre 427 milyon dolar artarken 2021 yılı sonuna
göre 838 milyon dolar azaldı.
• Brüt rezervin yüzde 59’unu swaplar oluşturuyor.
• Swap borçları da dahil net rezerv ise eksi -54,1 milyar dolarda seyrediyor.
• Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payını gösteren dolarizasyon oranı tüm mevduatlar için yüzde
61,5’e, gerçek kişi mevduatlarında ise yüzde 64,5’e geriledi. Ancak, ekonomistler kur korumalı Türk lirası
mevduat uygulaması kapsamında açılan Türk lirası mevduatların da dövize endeksli olması nedeniyle
dolarizasyon kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Böyle bakınca oran yüzde 67’yi buluyor.
• Bankalar 2021 yılını 92,1 milyar liralık net karla tamamladı. Sektörün karı 2020 yılına göre yüzde 57,4
oranında artış kaydetti. Kar artışı kamu bankalarında yüzde 0,2’de kaldı. Yerli özel ve yabancı bankalarda ise
yüzde 90,6 olarak gerçekleşti.
• Geliri enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar, bankalara borçlanmaya devam ediyor. Vatandaşların sadece
bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları 1 trilyon 27 milyar liraya ulaştı. Vatandaşların borçlar
nedeniyle bankalara ödediği faiz yüzde 43,4 oranında artarak 118,6 milyar liraya kadar yükseldi.
• İktidarın, doğru hiçbir yanı olmadığı başından beri bilinen “faiz düşünce enflasyon da düşecek” fantezisi de
Türk halkına pahalıya mal oldu. Tüketici fiyatları aralık ayındaki yüzde 13,58 oranındaki artıştan sonra ocak
ayında da yüzde 11,1 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon 2002 yılı da dahil son 19 yılın rekorunu kırarak yüzde
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48,69’a kadar yükseldi. İktidar, bu fantezisinden vazgeçmez ise yıllık enflasyonun üç haneli oranlara doğru
yükselmesi kaçınılmaz.
TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 84 MİLYON 680 BİNE ÇIKTI
Türkiye’de 31 Aralık 2021 itibariyle ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 66 bin 361 kişi artarak 84
milyon 680 bin 723’e yükseldi. Yabancı uyruklular da dahil Türkiye’nin 2020 yılında binde 5,57’ye gerileyen
nüfus artış hızı geçen yıl binde 12,7 olarak gerçekleşti. Doğurganlık hızının azalması ve ortalama yaşam
süresinin artmasına bağlı olarak yaşlı nüfus ve ortanca yaş artıyor. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14
yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 26,4'ten yüzde 22,4'e geriledi. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun
oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,7'ye yükseldi
• 2020 yılına ilişkin ölüm istatistiklerini gizleyen İçişleri Bakanlığı ve TÜİK, Türkiye’de 31 Aralık 2021 itibariyle
ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 1 milyon 66 bin 361 kişi artarak 84 milyon 680 bin 723’e kadar
yükseldiğini açıkladı.
• İçişleri Bakanlığının kontrolündeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin verileri esas alınarak yapılan
belirlemelere göre geçen yıl yaşanan nüfus artışının 458 bin 626 kişilik kısmı Türkiye’de ikamet eden yabancı
uyruklulardan 607 bin 735 kişilik kısmı ise Türk vatandaşlarından kaynaklandı.
• Türkiye’de 31 Aralık 2021 itibariyle 1 milyon 792 bin 36 yabancı uyruklu bulunuyor. (Yabancı uyruklu nüfusu,
31 Aralık itibariyle geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet
izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler
oluşturuyor. Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip
yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil edilmiyor.)
• Yabancı uyruklular da dahil Türkiye’nin 2020 yılında binde 5,57’ye gerileyen nüfus artış hızı geçen yıl binde
12,7 olarak gerçekleşti. Nüfus artış hızı 2020 yılına göre artmakla birlikte önceki yılların oldukça altında kaldı.
İktidarın yıllardır “çocuk sayısını artırmayla dönük söylem ve teşviklerinin fazla işe yaramadığı gözleniyor.
• Yıllık olarak 1 milyonun üzerinde bir doğum sayısı bulunan Türkiye’nin (2019 yılında 1 milyon 183 bin, 2020
yılında 1 milyon 113 bin doğum) nüfusunda yabancı uyruklular dikkate alınmaz ise yaşanan 607 bin 735 kişilik
artış, (Türkiye’den de yılık olarak 300 binin üzerinde göç eden nüfusu da dikkate alırsak -bu istatistikle ilgili en
son veri 2019 yılına ilişkin ve 2019 yılında 330 bin kişi Türkiye’den göç etmişti. Bu rakamı da dikkate alırsak 900
bin kişilik bir net artış olduğunu tahmin ediyoruz) ölüm istatistiklerinin gizlenmesinin nedenini de ortaya
koyuyor.
• Özellikle 2020 yılında Covid 19 istatistiklerini doğru yansıtmamakla suçlanan Sağlık Bakanlığı 2020 yılında 20
bin 860 vatandaşın, 2021 yılında ise 61 bin bin 480 vatandaşın Covid 19 nedeniyle hayatını kaybettiğini
açıklamıştı. (Bu yıl ise 1 Ocak -4 Şubat günleri arasında toplam 5 bin 951 vatandaşımız bu nedenle hayatını
kaybetti.)
Türkiye nüfusunun artış hızında son iki yılda önceki yıllara göre yaşanan anormal yavaşlama, Covid 19 nedeniyle
açıklanan resmi ölüm sayılarının gerçeği yansıtmaktan oldukça uzakta kaldığı kuşkularını güçlendiriyor.
• Türkiye’nin nüfusunun nüfus 42 milyon 428 bin 101’ini erkekler oluştururken kadın nüfus ise 42 milyon 252
bin 172 kişi olarak açıklandı. Buna göre nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
• Doğurganlık hızının azalması ve ortalama yaşam süresinin artmasına bağlı olarak yaşlı nüfus ve ortanca yaş
artıyor. 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi.
• Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun 2007 yılında 66,5 olan oranı, 2021 yılında yüzde
67,9’a çıktı. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 26,4'ten yüzde
22,4'e geriledi. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,7'ye yükseldi.
• 2020 yılında yüzde 47,7 olan çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren
toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4'e geriledi.
• Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını gösteren çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33,7'den,
yüzde 33'e indi. Çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,1'den
yüzde 14,3'e yükseldi. 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya baktı.
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REEL SEKTÖRÜN KUR RİSKİ 115 MİLYAR DOLAR
İktidarın, siyasi ve ekonomik politikalarıyla Türk lirasının değerinde 2021 yılında yol açtığı yüksek orandaki
değer kaybı, reel sektörün 650 milyar liradan daha yüksek bir kur zararıyla karşı karşıya kalmasına neden
oldu.
• Reel sektörün döviz açığı geçen yıl kasım ayı için 115,5 milyar dolar olarak açıklandı.
• Bu büyüklükteki bir döviz açığı döviz kurlarının yüzde 80’e yakın artması yüzünden, 2021 yılında reel sektörün
önemli ölçüde bir kur zararıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.
• Merkez Bankasının verilerine göre reel sektörün geçen yılın ocak-kasım döneminde, önceki yıllarda aldığı kur
riskini azaltabilmek için döviz varlıklarını 12,6 milyar dolar artırdı. Aynı dönemde döviz yükümlülüklerinde ise
5,9 milyar dolarlık bir artış kaydedildi.
• Sektörün döviz yükümlülüklerinin 269,8 milyar dolardan 275,6 milyar dolara yükseldiği bu dönemde, döviz
varlıkları ise 147,5 milyar dolardan, 160,1 milyar dolara çıktı.
• Dolayısıyla sektörün 2020 yılı sonunda 122,3 milyar dolar olan döviz açığı kasım sonunda 115,5 milyar dolara
indi.
• İktidarın, siyasi ve ekonomik politikaları yüzünden Türk lirasında 2021 yılında yaşanan yüksek orandaki değer
kaybı, reel sektörün 650 milyar liradan daha yüksek bir kur zararıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.
OCAKTA TARİHİN EN YÜKSEK AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİLDİ
(Ya da değersiz Türk lirasıyla cari fazla verip bütün ekonomik sorunları çözme fantezisi çöktü)
Türk lirasına değer kaybettirip cari fazla vererek enflasyon dahil ekonomideki bütün sorunları çözme”
fantezisi, Türk lirasının değerinin tarihinin en düşük noktasına indiği geçen yılın kasım ve aralık ayları ile bu
yıl ocak ayında verilen dış ticaret açığıyla çöktü. TL’deki değer kaybı, başta enerji olmak üzere üretimde ithal
girdi bağımlılığı çok yüksek bir düzeyde olan Türkiye’de hem ithalatı artırarak cari işlemler açını büyüttü hem
de enflasyonu belki de yıllarca sürecek ve önleyebilmek için çok büyük bedeller ödenmesi gereken yeni bir
yükseliş trendine soktu.
• İktidar sözcülerinin Eylül 2021’den bu yana tekerleme gibi tekrarladığı ve Tayyip Erdoğan’ın 19 yıldır
hazırlıklarını yaptığını ileri sürdüğü “Türk lirasına değer kaybettirip cari fazla vererek enflasyon dahil
ekonomideki bütün sorunları çözme” fantezisi, Türk lirasının değerinin tarihinin en düşük noktasına indiği geçen
yılın kasım ve aralık ayları ile bu yıl ocak ayında verilen dış ticaret açığıyla çöktü.
Ticaret Bakanlığının öncü verilerine göre Türkiye bu yıl ocak ayında 10,4 milyar dolarla tarihindeki en yüksek
aylık dış ticaret açığını verdi.
• Ocakta, Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında artarak 17,6 milyar dolara
yükselirken, ithalat ise yüzde 55,2 oranında artarak 28 milyar dolarla, geçen yıl aralık ayındaki 29 milyar dolarlık
ithalattan sonra Türkiye’nin alık bazda yaptığı en yüksek ikinci ithalat rakamını oluşturdu.
• Ocak ayı dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 240 gibi oldukça lüksek bir oranda artarak 10,4
milyar dolara yükseldi. Bu düzeydeki bir dış ticaret açığı yine aylık bazda 5 milyar doların üzerinde bir cari
işlemler açığı verilmiş olabileceğine işaret ediyor.
• Türkiye 3,1 milyar dolar açık verdiği 2021 yılı ocak ayında ihracatıyla ithalatının yüzde 83’ünü karşılamıştı. Bu
yıl ocak ayında ise bu oran yüzde 62,8’le oldukça düşük bir noktaya geriledi.
İktidar, aslında hiçbir temeli olmayan, aslında hiç olmayan “ekonomi politikasının”, yol açtığı ve
önleyemediği ekonomik ve toplumsal çöküşü gizleyebilmek için “Türk lirasına değer kaybettirerek yatırım,
üretim, istihdam ve ihracatı artırarak cari işlemler fazlası verip enflasyonu düşürme” söylemine sığınmıştı.
• Türk lirasının aylık bazda tarihinin en fazla değerini kaybettiği geçen yıl kasım ayında dış ticaret açığı yüzde
7,4, aralık ayında yüzde 49,3 arttı. Ocak ayında ise yüzde 240’lık rekor artış gösterdi. Bu söylemlerin başladığı
dönemde yüzde 19,1 düzeyinde olan (TÜİK hesaplaması) enflasyon da yüzde 50 civarına yükseldi.
• Türk lirasının değer kaybı, başta enerji olmak üzere üretimde ithal girdi bağımlılığı çok yüksek bir düzeyde olan
Türkiye’de hem ithalatı artırarak cari işlemler açını büyüttü hem de enflasyonu belki de yıllarca sürecek ve
önleyebilmek için çok büyük bedeller ödenmesi gereken yeni bir yükseliş trendine soktu.
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• Bu arada Ticaret Bakanı, dış ticaret rakamlarını açıklarken ocak ayı ihracatının “tüm zamanların en yüksek
ocak ayı ihracatı” olduğunu vurgularken, ithalatın da tüm ocak aylarının en yüksek ithalatı ve Türkiye tarihinin
Aralık 2021’den sonraki en yüksek ikinci aylık ithalatı, tüm zamanların en yüksek dış ticaret açığı olduğunu es
geçti.
• Ayrıca ocak ayı ihracatının son altı ayın en düşük ihracatı olduğu da gözden kaçırılmamalı.
MERKEZ BANKASININ REZERVİ
Merkez Bankasının, brüt rezervi geçen hafta, önceki haftaya göre 427 milyon dolar artarken 2021 yılı sonuna
göre 838 milyon dolar azaldı. Brüt rezervin yüzde 59’unu swaplar oluşturuyor. Swap borçları da dahil net
rezerv ise eksi -54,1 milyar dolarda seyrediyor.
• Yerli ve yabancıların toplam döviz mevduatlarında ocak ayında yaşanan 11 milyar dolarlık çözülmeye ve “kur
korumalı mevduat uygulaması” kapsamında 119 milyar liranın (yaklaşık 9 milyar dolar) dövizden TL’ye
dönüştüğüne yönelik açıklamalara rağmen, brüt ve net rezervlerde önemli bir değişim yaşanmıyor.
• BRÜT REZERV: Merkez Bankasının, brüt rezervi (altın + döviz); 21 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında sadece 427
milyon dolar artarak 110,2 milyar dolar oldu. Brüt rezervde geçen yılın sonuna göre ise 838 milyon dolarlık
azalma yaşandı.
• (Döviz hesabından TL’ye dönen kur korumalı mevduat uygulamasında satılan dövizi Merkez Bankası satın
aldığı için rezervde bu nedenle 9 milyar dolara yakın bir artış olması gerekirdi. Bu artışın yaşanmaması bir
süredir 13,40-13,60 TL seviyesinde seyreden dolar kuruna arka kapıdan satış yapılarak müdahale edildiği
iddialarını güçlendiriyor.)
• 21 -28 Ocak haftasında brüt döviz rezervi 867 milyon dolar artarak 70,8 milyar dolara, altın varlıkları 440
milyon dolar azalarak 38,6 milyar dolara geriledi.
• 64,6 milyar dolara ulaşan swap borçları dahil net rezervi ise 1,5 milyar dolar iyileşerek (eksi) -55,6 milyar
dolardan (eksi) -54,1 milyar dolara yükseldi.
• Net rezervde yıl başından bu yana sadece 2,3 milyar dolarlık iyileşme yaşandı.
YABANCI YATIRIMCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR
Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yaptıkları portföy yatırımları azalıyor. Bu gelişme, talep azaldığı için hem
hisse senetlerinin hem de devlet iç borçlanma kağıtlarının değer kaybetmesine, (Diğer bir ifadeyle Hazine
faizlerinin yükselmesine) yol açıyor.
• Türkiye’deki ekonomi yönetimine güveni kalmayan yabancı yatırımcılar Türk lirası enstrümanlara yaptıkları
yatırımları azaltmaya geçen hafta da devam ettiler.
• Kur ve fiyat hareketlerinden arındırıldığında 1-18 Ocak 2022 günleri arasında yabancı yatırımcılar net olarak
511 milyon dolarlık hisse senedi ve iç borçlanma kağıdı sattılar.
• Yabancı bankalar Türkiye’deki bankalardan olan swap alacaklarını ise aynı dönemde 2,2 milyar dolar azaltarak
1,3 milyar dolara indirdiler. Böylece yılın ilk ayında yabancılar Türkiye’deki portföylerini net 2,8 milyar dolar
azalttılar.
• Yabancıların Türkiye’deki hisse senedi, iç borçlanma kâğıdı, banka mevduatı ve swaplardan oluşan sıcak para
stoku 31 Aralık-28 Ocak arasında, kur ve fiyat değişiminden arındırılmamış olarak 2 milyar dolar azalarak 52,8
milyar dolara geriledi
• Yabancı yatırımcıların 28 Ocak itibariyle Türkiye’deki portföylerinin 18,9 milyar dolarlık kısmı hisse senedi, 4,7
milyar dolarlık kısmı kamu ve özel sektör borçlanma kağıdı ve repo, 28,6 milyar dolarlık kısmı döviz ve TL
mevduatlarından 2 milyar doları da swap alacaklarından oluşuyor.
KREDİ VE MEVDUAT GELİŞMELERİ
Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payını gösteren dolarizasyon oranı tüm mevduatlar için yüzde
61,5’e, gerçek kişi mevduatlarında ise yüzde 64,5’e geriledi. Ancak, ekonomistler kur korumalı Türk lirası
mevduat uygulaması kapsamında açılan Türk lirası mevduatların da dövize endeksli olması nedeniyle
dolarizasyon kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Böyle bakınca oran yüzde 67’yi buluyor.
“Liralaşma” olarak sunulan bu gelişme aslında dolarizasyonu büyütüyor. Yükselen faiz oranları kredi
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kullanımını sınırlıyor. Ocak ayında Türk lirası krediler yüzde 2 artarken, döviz cinsinden krediler dolar bazında
yüzde 1 geriledi.
Mevduat
• Bankalardaki toplam mevduat 28,2 milyar lira azalarak 5 trilyon 385 milyar liraya gerilmedi. Azalma döviz
mevduatından kaynaklandı. Ocak ayının tümünde ise 82 milyar liralık artış yaşandı.
• Aynı günler arasında TL cinsinden mevduatlar, 58 milyar lira artarak 2,1 trilyon liraya yükseldi.
• Kur korumalı mevduata dönüşün ve parite değişikliğinin etkisiyle 6,4 milyar dolar azalarak 247,6 milyar dolara
inen döviz cinsinden mevduatların TL karşılığı ise 86 milyar lira azalarak 3,3 trilyon liraya indi. Döviz mevduatları
ocak ayının tümünde ise 11,8 milyar dolar azaldı.
• Dolarizasyon: Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payını gösteren dolarizasyon oranı tüm mevduatlar
için yüzde 61,5’e geriledi.
• Dolarizasyon oranı gerçek kişilere ait (vatandaşın tasarruf mevduatı) mevduatlarda ise yüzde 64,5 oldu.
• (Ekonomistler, kur korumalı Türk lirası mevduat uygulaması kapsamında açılan Türk lirası mevduatların döviz
kuruna endekslenmesi (Merkez Bankası Başkanının liralaşma diye anlatmaya çalıştığı) nedeniyle dolarizasyon
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu tutar en son 281 milyar lira olarak açıklandı. Bu
tutar da dikkate alındığında gerçek dolarizasyon oranının yüzde 67’ye ulaştığı söylenebilir.)
• Gerçek kişilere ait döviz mevduatları 24-31 Ocak günleri arasında 2,4 milyar dolar azalarak 160,7 milyar dolara
indi. Gerçek kişilere ait döviz mevduatlarının TL karşılığı ise 33 milyar lira azalarak 2,1 trilyon lira oldu.
• Aynı dönemde gerçek kişilerin Türk lirası mevduatları ise 20 milyar lira arttı.
Krediler
• Bankaların verdiği krediler (bankaların bankalara verdiği krediler hariç) 24 -31 Ocak günleri arasında, 17
milyar lira artarak 4 trilyon 962 milyar liraya yükseldi.
• Bu günler arasında faiz oranları da yükselen TL krediler 34,4 milyar lira artarken, döviz cinsinden kredilerin TL
karşılığında ise 17 milyar liralık azalış oldu. Döviz kredileri dolar cinsinden ise 1,5 milyar dolar azalarak 155,1
milyar dolara geriledi.
• Batık Krediler: Bankaların zamanında tahsil edemediği için takibe aldıkları krediler ise söz dönemde 1,5 milyar
lira artarak 161,2 milyar liraya çıktı.
BANKACILIK SEKTÖRÜ 2021 YILINDA 92 MİLYAR LİRA KAR ETTİ
Bankalar 2021 yılını 92,1 milyar liralık net karla tamamladı. Sektörün karı 2020 yılına göre yüzde 57,4
oranında artış kaydetti. Kar artışı kamu bankalarında yüzde 0,2’de kaldı. Yerli özel ve yabancı bankalarda ise
yüzde 90,6 olarak gerçekleşti.
• Bankacılık sektörü 2021 yılını 92,1 milyar liralık net karla tamamladı. Sektörün elde ettiği kar 2020 yılına göre
yüzde 57,4 oranında artış kaydetti. Kar artışı kamu bankalarında yüzde 0,2’de kalırken, yerli özel ve yabancı
bankalarda ise yüzde 90,6 olarak gerçekleşti.
• Geçen yıl çok büyük bir karlılık soruna yaşayan kamu bankalarının karı 21,5 milyar lirada kalırken, büyük bir
karlılık sorunu yaşadığı 2021 yılında yerli özel bankaların karı yüzde 88,2 artarak 40,3 milyar lira, yabancı
bankaların karı ise yüzde 93,7 oranında artarak 30,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
• 2021 yılında bankacılık sektörünün toplam aktifleri yüzde 50,8 oranında büyüyerek 9,2 trilyon liraya
yükselirken, öz kaynaklarındaki artış ise yüzde 18,3’te kaldı. 2021 yılında Türkiye’nin yüzde 40’a yakın bir yıllık
enflasyonla tamamladığı dikkate alındığında sektörün özkaynaklarının reel olarak önemli ölçüde eridiği
gözleniyor.
• Kamu bankalarının öz kaynaklarındaki artış sadece yüzde 9,9’da kaldı. Kamu bankalarının 2021 yılında öz
kaynaklarının reel olarak daha yüksek miktarda azaldığı hesaplanıyor. Kötü yönetilen kamu bankalarının öz
kaynaklarındaki bu erime nedeniyle iktidar bu bankalara 50 milyar liralık yeni bir sermaye enjekte etmeye
hazırlanıyor.
• Geçen yıl özel bankaların öz kaynakları ise yüzde 23,7 oranında artış kaydetti.
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• Öç kaynak karlılığı kamu bankalarında yüzde 8,3’te kalırken yerli özel ve yabancı bankalarda ise yüzde 15,6
olarak gerçekleşti.
KOBİ’LERİN BANKALARA BORCU
• KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borcu geçen yıl 225 milyar lira artarak 1 trilyon 131 milyar liraya kadar
yükseldi.
• Bu borcun 56,8 milyar liralık kısmı KOBİ’lerin zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan
rakamdan oluşuyor.
• Aynı bankada birden fazla kredi borcu bulunanlar tek, farkı bankalara borçlu olanlar ise borç hesabı sayısı
kadar sayıldığında toplam 4 milyon 144 bin KOBİ niteliğinde kredi borçlusu bulunuyor.
• Bunların 299 bini takipte bulunuyor.
TARIM SEKTÖRÜNÜN BANKALARA BORCU
• Tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan borçları ise geçen yıl 37,3 milyar lira artarak 167,7 milyar liraya
kadar çıktı.
• Sektörün bu borçlarının 125,3 milyar lirası kamu bankalarından, 42,4 milyar lirası ise özel bankalardan
kullandıkları kredilerden oluşuyor.
• Tarım sektörünün zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan kredi miktarı ise 4,2 milyar
lira olarak açıklandı.
VATANDAŞIN BANKALARA BORCU
Geliri enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar, bankalara borçlanmaya devam ediyor. Vatandaşların sadece
bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları 1 trilyon 27 milyar liraya ulaştı. Varlık yönetim
şirketlerine devredilenlerle birlikte takipteki borçlar 57 milyar lirayı buluyor.
• Geliri enflasyon karşısında reel olarak eriyen vatandaşlar faiz oranlarındaki yükselmeye rağmen bankalara
borçlanmaya devam ediyor.
• Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu (takiptekiler de
dahil) 21-28 Ocak haftasında 7,2 milyar lira artarak 1 trilyon 27 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 26,2 milyar
lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor.
• Vatandaşların bankalar ve finansman şirketlerine olan borcunun 810 milyar lirası bireysel (konut, otomobil,
ihtiyaç) kredilerinden, 217 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 2,3
milyar liralık, kredi kartı borçları ise 4,9 milyar liralık artış yaşandı.
• Takipteki Borç: Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları
da 19,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 6,3 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 26,2 milyar
lira düzeyinde bulunuyor. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim
şirketlerine devrediyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor.
• Vatandaşların varlık yönelim şirketlerine 30,7 milyar, TOKİ’ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor.
• Toplam Borç: Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan
(tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcu 1 trilyon 78 milyar lira düzeyinde seyrediyor.
VATANDAŞLARIN BANKALARA ÖDEDİĞİ FAİZ
Vatandaşların borçlar nedeniyle bankalara ödediği faiz yüzde 43,4 oranında artarak 118,6 milyar liraya
kadar yükseldi.
• Bankalara olan borcu geçen yıl 173 milyar lira artan vatandaşların, bu borçlar nedeniyle ödediği faiz ise 2020
yılına göre yüzde 43,4 oranında artarak 118,6 milyar liraya kadar yükseldi.
Bu arada bankalara kredi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı ise (farklı bankalara ve bir bankaya birden
fazla borcu bulunanlar tek kişi sayılıyor) geçen yıl kasım ayında 34 milyon 806 bin kişiye yükseldi.
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FAİZ ORANLARINDAKİ YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR
Merkez Bankası politika faizinin yüzde 14’e kadar indirilmesine diğer faiz oranları önemli ölçüde yükseldi.
Hazine, halk ve şirketler borçları için hem daha yüksek oranlarda faiz ödüyor, hem de yaratılan, kur farkı ve
enflasyon yüzünden yoksullaşıyor. Türkiye’nin risk primi 500 puanın altına inmiyor
Kredi ve mevduat faiz oranları
• Kredi faizleri, iktidarın 20 Aralık’ta yaptığı örtülü faiz artırımının da etkisiyle artmaya devam ediyor.
• 28 Ocak itibariyle bankaların vadeli TL cinsinden mevduata uyguladığı ortalama faiz oranı 21 Ocak’a göre göre
0,03 puan artarak yüzde 17,55’e yükseldi.
• Tüketici kredilerinin ortalama (ihtiyaç + taşıt + konut) faizi 0,23 puan daha artarak yüzde 28,94’ye yükseldiği
28 Ocakta ticari kredi faizleri ise 1,18 puan azalarak daha yüzde 22,66’ya geriledi.
Merkez Bankası Faizi
• Banka 20 Ocaktaki toplantıda faiz oranını yüzde 14’te tutan Merkez Bankasının çeşitli yollardan bankalara
verdiği paranın ağırlıklı ortalama faizi de 4 Şubatta yüzde 14 oldu.
İç Borçlanma Faizi
• İki yıl vadeli devlet tahvilinin (gösterge faiz), 28 Aralıkta yüzde 23,01 olan yıllık faizi 4 Şubatta 20,75’e indi.
• Beş yıl vadelinin faizi yüzde 23,82, 10 yıl vadeli tahvilin faizi ise yüzde 22,80 oldu.
Risk Primi (CDS)
• Türkiye’nin dış borçlarını geri ödeme (temerrüt) riskini gösteren CDS (Kredi temerrüt sigortası - 5 yıl vadeli) ise
3 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre yüzde 1,65 oranında artarak 527,35’e çıktı.
• Merkez Bankası faizini indireceğim derken 400’ün altına inen Türkiye’nin riskini 600 puanın üzerine çıkarak dış
borçlanma maliyetlerinin de artmasına yol açtı. Bu durum sadece kamunun değil, diğer kesimlerin dış
borçlanmalarını da daha pahalı hale getiriyor.
FAİZ İNDİRİP ENFLASYONU DÜŞÜRME FANTAZİSİ PAHALIYA PATLADI
İktidarın, doğru hiçbir yanı olmadığı başından beri bilinen “faiz düşünce enflasyon da düşecek” fantezisi de
Türk halkına pahalıya mal oldu. İktidar, bu fantezisinden vazgeçmez ise yıllık enflasyonun üç haneli oranlara
doğru yükselmesi kaçınılmaz. ENAG yıllık enflasyonu üç haneli, İstanbul Ticaret Odası ise yüzde 50’nin
üzerinde hesapladı.
• İktidarın, doğru hiçbir yanı olmadığı başından beri bilinen “faiz düşünce enflasyon da düşecek” fantezisi de
Türk halkına pahalıya mal oldu.
• Tüketici fiyatları aralık ayındaki yüzde 13,58 oranındaki artıştan sonra ocak ayında da yüzde 11,1 oranında
yükseldi. Yıllık enflasyon 2002 yılı da dahil son 19 yılın rekorunu kırarak yüzde 48,69’a kadar yükseldi.
• Yıllık enflasyon, Tayyip Erdoğan’ın “enflasyon düşüşe geçti faizler de düşecek” açıklamasını yaptığı Ağustos
2021’de yüzde 19,25 düzeyindeydi. Merkez Bankasının faiz indirmeye başladığı Eylül 2021 sonunda ise yüzde
19,58 olmuştu.
• Beş puanlık faiz indirimi beş ayda yıllık enflasyonu 29,11 puan artırdı. Eğer şubatta aylık enflasyon yüzde
1,86’nın altında kalmaz ise yıllık enflasyon şubat sonunda yüzde 50’yii de geçecek.
İktidar, Türkiye’ye çok büyük bir yoksulluk faturası çıkaran ve açlık riskini artıran bu fantezisinden vazgeçmez ise
bu yıl yıllık enflasyonun üç haneli oranlara doğru yükselmesi kaçınılmaz gözüküyor.
• Ocakta üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 10,45 oranında artarak yıllık olarak yüzde 93,53’e
yükseldi. Üretici fiyatlarındaki yıllık arışın şubat ayında üç haneli oranlara yükselmesi kaçınılmaz gözüküyor.
• Yıllık üretici ve tüketici fiyat artışları arasındaki fark ise 44,84 puana yükseldi. Bu farkın önemli tamamın değil
ancak yüksek bir kısmının gelecek aylarda üretici fiyatlarına yansıması kaçınılmaz gözüküyor.
• Bu arada bağımsız iktisatçıların oluşturduğu ENAG ocak ayı enflasyonunu yüzde 15,52, yıllık enflasyonu ise
yüzde 114,87 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası’nın İstanbul özelinde yaptığı hesaplamaya göre ise ocakta
fiyatlar aylık yüzde 13,78, yıllık olarak da yüzde 50,91 oranında arttı.
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İCRA DAİRELERİNDEKİ DOSYA SAYISI 22,7 MİLYON
İcra Dairelerine gelen yeni dosya sayısı yüzde 27,5 oranında arttı.
• Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu 1 Ocak – 4 Şubat günleri arasında icra ve iflas
dairelerine toplam 1 milyon 66 bin yeni dosya geldi. 663 bin dosya ise sonuçlandırıldı.
• Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 oranında arttı.
• İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı bu dönemde 806 bin adet artarak 4 Şubat itibariyle 22 milyon
973 bin adet oldu.
TÜRK-İŞ’İN AÇLIK SINIRI YENİ ASGARİ ÜCRETİ YAKALADI
Açlık sınırı 5 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı da 15 bin lirayı geçti
• Türk-İş dört kişilik bir ailenin açlık sınırını Ocak 2022 için 4 bin 250 lira olarak açıkladı.
• Açlık sınırı böylece Türk-İş’in Aralık 2021’de altına imza attığı net 4 bin 253 liralık asgari ücreti yakaladı.
• Türk-İş’in yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı ocakta, önceki aya göre 237 lira artarken, yoksulluk sınırı da 771
lira artarak 13 bin 844 liraya çıktı.
• Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ise ocak ayı için açlık sınırını 4 bin 924 liraya, yoksulluk sınırını da 15 bin 13
lira olarak hesaplamıştı.
• Sefalet Endeksi: Bu arada son açıklanan işsizlik ve enflasyon oranının toplanmasıyla hesaplanan sefalet
endeksi de 59,9’a kadar tırmandı. Bu oran AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 40,05 düzeyindeydi.

84 MİLYONUN VERGİSİYLE 620 BİN KİŞİNİN FAİZ GELİRİ FİNANSE EDİYOR!
BDDK, Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat hesap sahiplerinin 620 bin kişi olduğunu açıkladı. Yapılan tebliğ
değişiklikleriyle parası döviz olanlara sağlanan olanaklar genişletiliyor. 620 bin kişinin faiz geliri ve
dövizindeki kur kaybı, 84 milyon yurttaşın ödedikleri vergilerle hazineden finanse ediliyor. 131 milyon
hesaptan KKM’ye geçen hesap sayısı 620 bin, toplam hesapların binde 2,1’i!
İktidarın kur farkı garantisi kılıfıyla uygulamaya koyduğu örtülü faiz artışları ve ilave getiriler yoluyla döviz
mevduatlarını çekme planlarına son olarak yurt dışındaki gurbetçiler de Yurt Dışı Yerleşikler Korumalı Vadeli
Mevduat Hesabı (YUVAM) ile dahil edildi. Gurbetçilere 24 ay vadeli hesabı seçmeleri durumunda ilave 2 puan
daha faiz vaat ediliyor.
Yıllarca yurtdışındaki vatandaşları mağdur eden, dövizlerinin geri ödenmesinde sıkıntılara yol açan sistemin
benzerini şimdi YUVAM hesabı adıyla yeniden hayata geçirmek, içeride umulan ilgiyi göremeyen Kur Korumalı
Vadeli TL Mevduat (KKM) hesaplarında KKM hesaplarında, iktidarın çaresizliğini gösteriyor.
İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’ini bozdurmaları mecburiyetiyle 30-40 milyar dolara el koymayı
hedefleyen iktidar, tüzel kişilere ve şirketlere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarında bulunan dövizi TL’ye
dönüştürmeleri ve en az 6 ay vadeli KKM hesabına yatırmaları durumunda Kurumlar Vergisi İstisnası
getireceğini vaat etti.
✓ Şirketlerin en fazla 3 ay vade taleplerini görmezden gelen iktidarın bu yaklaşımı üzerine şirketlerin KKM’ye
ilgisinin az olduğu, sermayelerini vadeli hesaba bağlamaktan kaçındıkları gözleniyor.
Bazı şirketlerin sistemi istismar ettiği, KKM’ye dönüştürdükleri hesaplarını teminat göstererek yüklü miktarlarda
kredi çekip, bu krediyi bir başka bankada KKM hesabına yatırıp yeniden kredi çektikleri ve böylece on milyonlara
varan faiz getirili, kur farkı garantili kazanç yoluna gittikleri anlaşılınca, Merkez Bankası tebliğiyle KKM
hesaplarının ‘teminat gösterilemeyeceği’ kararı alındı.
✓ İktidar, nereden kaç dolar bulabilirim hesabıyla, bulabildiği her yere gözünü karartarak saldırıyor. Sürekli
tebliğ değişiklikleriyle sisteme çok kesimi katmayı ve dövizlerini kullanmayı hedefliyor.
BDDK verilerine göre, KKM hesap sahiplerinin sayısı 620 bin kişiye, hesaplardaki mevduat ağırlıkla TL’den
geçişler olmak üzere 290 milyar liraya çıktı. Türkiye nüfusunun 84 milyon olduğu göz önünde tutulduğunda
neredeyse koskoca bir ülkenin tüm yurttaşları 620 bin hesap sahibinin faizi ve kur garantisi için çalışıyor.
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Merkez Bankası’nın 28 Ocak verisiyle bankalardaki toplam mevduatın 5 trilyon 384 milyar TL olduğu
düşünüldüğünde gerek döviz gerekse TL mevduatlarından KKM’ye geçen hesap sayısının 620 bin tutarın ise 290
milyar lira olması gerçek anlamda sistemin fiyasko olduğunu gösteriyor.
Bankalarda yurtiçi yerleşik kişilere ait hesap sayısı 131 milyon 527 bin 294. Bir kişinin birden fazla bankada veya
aynı bankada farklı hesaplarının olmasıyla bu sayı ortaya çıkıyor.
✓ 131 milyon hesaptan KKM’ye geçen hesap sayısı 620 bin ve toplam hesapların sadece binde 2,1’i!
Vaat edilen faize, kur garantisine, yüksek getiriye rağmen toplam mevduatın sadece yüzde 5,5’luk kısmı KKM
sistemine dahil olmuş. Mevduat sahipleri, iktidara ve ekonomi yönetimine güvensizliğini ve paralarıyla ilgili
kaygı taşıdıklarını, sistemin dışında kalmayı tercih ettiklerini gizlemiyor!

KİTLELER YOKSULLAŞIRKEN MİLYONERLERİN SAYISI 200 BİN KİŞİ ARTTI!
BDDK’nın 2021 yılsonu verileri; iktidarın uyguladığı para, faiz, kur politikalarının zengini daha zengin, fakiri
daha fakir yaptığını, milyonerlere hizmet ettiğini sergiliyor. Kitleler yoksullaşırken milyonerlerin sayısı bir
yılda yaklaşık 200 bin kişi arttı!
Açıklanan resmi verilerle geçen yıl milyoner sayısı, 191 bin 181 kişi arttı. Hesabında 1 milyon TL ve üzerinde
parası olanların toplam sayısı ikiye katlanarak 471 bine ulaştı. 2020 yılında bu sayı 279 bin idi.
✓ Milyoner hesaplarında bulunan toplam mevduat, bir yılda yüzde 70’e varan artışla 3,1 trilyona ulaştı.
Diğer deyişle 84 milyonluk ülkede bankalardaki 5,3 trilyonluk mevduatın yüzde 63’ü 471 bin hesap sahibine ait.
Milyoner sayısındaki hızlı yükselişin, özellikle döviz mevduatı olanların iktidarın faiz indirimi, kur artışı, değersiz
TL politikasıyla zenginleşenlerden kaynaklandığı açık.
Üstte de belirttiğim gibi bankalarda yurtiçi yerleşik kişilere ait hesap sayısı 131 milyon 527 bin 294. Yaklaşık 132
milyon banka hesabı içinde 10 bin TL ve altında olan hesap sayısı 125 milyon 509 bin. Bu hesaplardaki para ise
87,4 milyar TL!
471 bin hesapta 3,1 trilyon, 125 milyon hesapta 87 milyar olduğunu düşündüğümüzde uçurumun ne kadar
derin olduğu, servetin dar bir kesimde toplandığı daha iyi anlaşılıyor. Çoğu hesap sadece maaş hesabı ve
milyonlarca hesaptaki para, maaş yattıktan sonra sıfırlanıyor. Bu da iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının
kimlere hizmet ettiğini somut hale getiriyor!

EKONOMİK MODEL, OCAK AYINDAKİ DIŞ TİCARET AÇIĞI İLE İLK AYDA ÇÖKTÜ!
İktidarın ‘ihracat artışı ve cari fazla’ üzerine kurguladığı ekonomik modeli, Ocak’ta aylık 10,5 milyar dolarla
tüm zamanların rekorunu kıran dış ticaret açığı ile daha ilk ayda çöktü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 20,3
puan düşüşle yüzde 62,8’e inerken ithalatta yüzde 55’e varan artış, ‘rekabetçi kur’ politikasının ve ‘kuru
baskılama’ politikasının geçersizliğini gösterdi!
Bu yılın ocak ayında bir aylık dış ticaret açığı 10 milyar 439 milyon dolara yükselerek tüm zamanların aylık açık
rekorunu kırdı. Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar
olurken, ithalat ise aynı dönemde yüzde 55,2 artışla adeta patlama yaparak 28 milyar 32 milyon dolar tutarında
gerçekleşti. Her ne kadar doğalgaz ithalatındaki olağanüstü artışın bunda etkisi olduğu dile getirilse de enerji
ithalatı hariç tutulduğunda yine ithalattaki artış yüzde 37 ile ihracattaki artışın iki katı düzeyinde.
Açıklanan verilerle 2021 Ocak ayında;
✓ İthalatın ihracatı karşılama oranı, yüzde 83 düzeyinden 20,3 puan düşüşle 2022’nin aynı ayında yüzde 62,8’e
indi.
✓ Aylık dış ticaret açığı, yüzde 241 artarak geçen yılın aynı ayındaki 3 milyar 060 milyon dolardan 10 milyar 439
milyon dolara yükseldi.
Yıllık olarak bakıldığında ihracat yüzde 34,1 artarak 227 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 28,9 artarak 281
milyar 390 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı toplamı 5 milyar dolar yükselerek 53 milyar 510 milyon dolara
çıktı. 2021 sonunda toplam yıllık dış ticaret açığının 46 milyar dolar olduğu dikkate alındığında yeni yıla çok hızlı
bir açık artışıyla girildiği görülüyor. İhracatın artış hızı yüzde 1,2’ye inerken ithalattaki artış hızı bunun üç katı
düzeyinde ve yüzde 3,7’ye yükseldi. Orta Vadeli Programda (OVP) 2022 yılında ihracatın 230,9 milyar dolar,
ithalatın 282,7 milyar dolar olması ve dış ticaret dengesinin 51,8 milyar dolar açık vermesi öngörülüyor. Daha
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yılın ilk ayında ortaya çıkan tablo ve rakamlar bu hedefin tutmayacağını, dış ticaret açığındaki makasın
büyüyeceğini gösteriyor!
İktidarın düşük faiz ile yatırımların desteklenerek, büyüme ve istihdam artışını hedefleyen, rekabetçi kur
avantajı ve yatırımların artmasıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini ve cari açığın cari fazlaya
çevrilmesiyle, döviz gelirlerinin artırılmasını, dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını öngören modeli daha
yolun başında en önemli ayağından ciddi yara aldı. Ocak ayı verilerindeki asıl dikkat edilmesi gereken tablo;
ihracat artışına rağmen ihraç gelirlerinin düşmesi, birim ihracat gelirinin, birim ithalat fiyatının üçte biri
düzeyine inmiş olması. Diğer deyişle daha fazla malı daha ucuza ihraç ederek ihraç gelirlerini artırma yolunun
sonuna gelindi!

MAAŞLAR ENFLASYON ARTIŞININ ALTINDA KALDI.
Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon hedefi çöpe gitti!
Enflasyon sepetindeki ürünlerin ve ağırlıkların güncellenmesine ve 409 maddenin ağırlıklarının
değiştirilmesine rağmen TÜİK’in 2022 Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri, aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde
48,69 oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına ilk 6 ay için yapılan yüzde 7,5 oranındaki zam, enflasyon
artışının altında kaldı. Merkez Bankası’nın üç hafta önce yüzde 23 olarak açıkladığı yılsonu enflasyon hedefi
çöpe gitti!
Hazine ve Maliye Bakanı, ABD medyasına enflasyonun ocak ayında pik yaparak en üst düzeye çıkacağını
söylerken, enflasyon açıklanmadan bir gün önce Japon medyasına verdiği röportajda enflasyonun nisan ayında
yüzde 50’nin altında olmak kaydıyla tepe noktaya (pik) ulaşacağını söyledi. Anlaşılan Bakan, enflasyonda ipin
ucunu elden kaçırmış, nereye varacağını öngöremiyor. TÜİK, Bakanın öngörüsünü teyit edebilmek için;
enflasyon sepetinde kapsanan 409 maddenin ağırlıklarıyla oynama yoluna gitti, yıllık enflasyonu yüzde 50’nin
altında açıkladı. Yeni yılda elektrikte yüzde 52-127 arasında, doğalgazda meskenler için yüzde 25 zam yürürlüğe
girdi. Döviz kurları bir aydır artmamasına rağmen zamlara bahane edilen kur artışlarından söz edilmeksizin
mazot, benzin, LPG, oto gaz fiyatları her gün zamlanıyor. Alkollü içki-tütün mamullerinde yüzde 47 ÖTV artışı ve
yüzde 50’yi aşan zam uygulandı. Tüm bu zamlara ve artırılan ÖTV’ye karşın; sepette konut harcamalarının,
alkollü içki ve tütün mamullerinin, haberleşmenin, sağlık ve eğitim harcamalarının ağırlıkları düşürüldü. Söz
konusu zamların ocak ayı enflasyonuna düşük oranda yansıması sağlandı. Sadece elektrik ve doğal gaz
zamlarından aylık enflasyona yüzde 1,5-1,7 oranında yükseltici etki gelecek iken ağırlıkları düşürülerek bu
önlendi. Yıllık enflasyonun yüzde 50’yi aşması ertelendi. TÜİK’in enflasyon verilerini ‘sepet oyunlarıyla’ düşük
gösterme planı açığa çıktı!
Gıda fiyatlarında aylık enflasyonun yüzde 10,9’da kalmasına karşılık yıllık yüzde 55,6’ya ulaşmış olması
rakamların gerçekliğinin sorgulanmasını gerektiriyor. TÜFE’de ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 artış oldu. Enflasyon, Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bağımsız ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu ENAG, enflasyonun ocakta aylık bazda yüzde 15,79,
yıllık olarak da yüzde 115,17 arttığını hesapladı.
Merkez Bankası (MB), 2022 yılsonu enflasyon hedefini yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükseltmişti. Bu hedefin
tutabilmesi için kalan 11 ayda toplam enflasyonun yüzde 12,1’ olması gerekiyor. Bu da şubat-aralık döneminde
aylık enflasyonun en fazla yüzde 1 olması demek. Oysa daha şimdiden önümüzdeki aylarda da aylık enflasyonun
bir süre daha çift haneli ve sonrasında en az aylık yüzde 5-9 arasında seyredeceği görülüyor. TÜİK’in yüzde
11,10 olarak açıkladığı ocak enflasyonu, Merkez Bankası’nın 2022 yılı ilk enflasyon raporundaki hedefleri çöpe
dönüştürdü!
Üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 10,45, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 93,53
artış gösterdi.
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Sanayide bazı sektörlerde üç haneye çıkan, bazı sektörlerde yüzde 50’yi aşan üretici enflasyonu dikkate
alındığında, TÜFE’yi en az yüzde 30-40 oranında etkileyen Yİ-ÜFE’nin aralıktaki yüzde 79,89 seviyesinden yüzde
93,53’e yükselmesi ve TÜFE-ÜFE makasının 45 puana ulaşması, gelecek aylarda enflasyonda Yİ-ÜFE kaynaklı
yükselişin hızla devreye gireceğini gösteriyor. Çekirdek enflasyonda, B-Endeksinin yüzde 34,9’dan yüzde
42,7’ye, C-Endeksinin yüzde 31,9’dan yüzde 39,45’e çıkmış olması, enflasyondaki artış baskısının güçlü şekilde
süreceğini gösteriyor.
Asgari ücrete, memur, emekli, sözleşmeli ücretlerine yapılan artışların ciddi bir kısmı enflasyonla geri alındı.
Sayıları 14 milyona yaklaşan emekliler enflasyonun ağır hasarıyla gelirlerinde eksiye düştü. Gelir artışlarının her
ay ya da azami üç ayda bir yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz hale geldi!

HAZİNE VE MİLLİ EMLAK’A AİT DEĞERLİ ARSA VE ARAZİLER SATILIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla hazineye, Milli Emlak’a ait kıyı ve ormanlık alanlarda, sahillerde, kent
merkezlerinde değerli arsa ve araziler satılırken bir yandan da millete ait bu varlıkların satışına, imara,
inşaata açılmasına yönelik yargıdan iptal kararları çıkıyor. CHP iktidarında; mevcut iktidarın arsa-arazi
yağması, doğayı tahrip eden imar kararlarıyla birilerine aktardığı devasa rantlar geri alınacak, milletin olan
millete iade edilerek yine milletin olacaktır!
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı
sarayının kaçak ve hukuksuz inşa edildiğini tespit etti. Daha önce bu konuyu defalarca dile getirmemize rağmen,
iktidar yargı kararlarını yok sayarak 1500 odalı bu sarayı inşa etti. Atatürk’ün vasiyeti yok sayıldı.
Geçen hafta Danıştay’ın en üst ve nihai karar organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan çıkan kararla
iktidarın rant ve inşaat hırsının hukuksuzluğu yargı kararıyla da tescil edildi. Eş zamanlı olarak Ordu İdare
Mahkemesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kıyı düzenleme ve rekreatif alan kazanma amaçlı deniz dolgu
projesinin inşaatını durdurdu. Özellikle Karadeniz’de doğayı alabildiğine tahrip eden yaylaları, kıyı şeritlerini,
ormanlık alanları imara, çevreyi kirleten maden yatırımlarına açan iktidarın çevreyi katleden bir kararı daha
yargıdan döndü.
✓ Ordu Belediyesi’nin yanı sıra, Rize, Trabzon, Giresun’un AK Partili Belediyeleri de iktidarın teşvik ve desteğiyle
doğayı katleden projelere imza attılar.
Tüm bunlara ilave olarak yeni yönetim sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisiyle hemen her
gün Resmî Gazetede hazineye, kamuya, Milli Emlak’a ait değerli arazilerin, arsaların, sahil ve kıyı şeritlerinin
satışına ilişkin kararlar yayınlanıyor. Son dönemde özellikle Ege, Akdeniz, Bodrum, Marmaris, Urla, İzmir,
Antalya gibi yerlerdeki arsa-arazi-ormanlık alan satışlarına ve buraların imara, yapılaşmaya açılmasına ilişkin
kararların art arda yayınlandığı, satışların süratle kapalı kapılar ardında, önceden belirlenmiş şahıs ve şirketlere
yapıldığı görülüyor.
Ancak bugünden şunun bilinmesi gerek. Bu arsalar, araziler, sahiller, kıyılar hazinenin üzerine de görünse
millete ait. Yangından mal kaçırırcasına, iktidardan gideceklerini görerek hız verdikleri bu satışlarda milletin olan
taşınmazları kapışanlar, bunların kamulaştırılacağını, kendilerinden geri alınacağını ve tekrar ait olduğu yere,
millete iade edileceğini bilmeliler. Kimse bu rant ve çevre katliamına ortak olup, servet ve kazanç kapısı
görerek yanlış hesap yapmasın. Millete ait olan millete dönecek, kimsenin endişesi olmasın!

İKTİDAR, TARIMSAL ÜRETİMDE YÜZDE 250-400 ARTAN MALİYETLERE
RAĞMEN ÜRETİCİNİN FERYADINI DUYMUYOR!
İktidar, tarımsal üretimin girdi maliyetleriyle sürdürülemez hale geldiği ve gıda enflasyonunun yüzde 55’i
aştığı bir ortamda milyonlarca üreticinin feryadını duymazdan geliyor. Üretim girdileri yüzde 250-400
arasında artan üreticiye dekar başına 50 liralık destekle, yaklaşan gıda kıtlığının önlenmesi olanaksız.
Ülkemizin sebze meyve üretim ve ihracat deposu illerimizden yükselen sesler, seracılığın tükenmeye doğru
gittiğini gösteriyor!
İktidarın uygulamaya koyduğu elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları Türkiye’de tarımsal üretimi tehdit ediyor.
Meskenlerdeki tarifeyi geri adım atarak yeniden düzenleyen iktidar, zamları geri çekmedi. Elektrik ve
doğalgazdaki tarifeli sistem küçük esnafın, sanayicinin yanı sıra tarımsal-hayvansal üretime de büyük hasar
veriyor. Özellikle seradaki üretim ve ihracat, başta artan enerji ve sulama maliyetleri, ithal ilaç, gübre, tohum
fiyatları sonrasında üreticinin gücünü aşan, üretimden vazgeçme noktasına getiren boyutlara yükseldi.
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✓ 2022 bütçesinde tarımsal desteklemeye ayrılan pay 25.834.000.- TL
✓ Hububatta dekar başına destek 50 TL.
✓ Mazot desteği 3 lira 10 kuruş. Bir yılda yüzde 121 artan mazotun litresi 15 liraya dayandı. 3 liralık mazot
desteği ile üretici tarlasını nasıl sürecek, ürününü depoya nasıl taşıyacak?
Seracılığın ve yaş sebze-meyve üretiminin merkezi konumundaki Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere
Ege’deki üreticiler tükenme noktasına geldi. Maliyet artışları, üreticinin yükünün ne kadar ağırlaştığını
gösteriyor. Geçen yılın şubat ayı ile bu yılın şubat başındaki dönemi içeren girdi fiyatlarındaki yükseliş
ürkütüyor!
✓ Sadece bir dekar domates üretimi için gerekli malzeme ve girdi fiyatlarının sergilediği toplam maliyet tutarı
tablosu Şubat 2021’de 25 bin 250 liradan Ocak 2022 sonu itibarıyla 60 bin 200 liraya çıkmış. Açıklanan yüzde
48,69’luk resmi yıllık enflasyona karşılık bir dekar domates üretiminin maliyeti yüzde 138,4 artmış!
Seraları ısıtmada kullanılan katı yakıtın tonu bin liradan 5 bin liraya çıkarken yüzde 400’ü bulan artışın altından
üretici nasıl kalkacak? Örtü altı domates üretiminde kullanılan hayvan gübresi bin liradan 3 bin liraya, 9 bin lira
olan ilaç, tohum, gübre, işçilik maliyeti toplamı 22 bin liraya ulaşmış. Yüksek maliyet artışları karşısında
üreticiler, giderleri ve üretimlerini azaltmak, daha az alanda üretim yapma yolunu seçmek zorunda kalıyor. Bu
da tarladan market ve pazarlara gelen ürün miktarının düşmesine, fiyatların artmasına neden oluyor. 100 kilo
ürün alınacak bir serada enerji ve ısıtma maliyetlerinde ortaya çıkan olağanüstü yükseliş ve yapılan zamlar
nedeniyle ancak 10 kilo ürün toplanabiliyor.
Seracılıkta kullanılan;
✓ Özel gübre ve özel ilaç fiyatlarının yüzde 127 arttığı
✓ Ürün ambalajının tanesinin geçen yıl 3,5 lira iken bu yıl yüzde 300’ün üzerinde artışla 12,5 liraya çıktığı,
✓ Enerji ve ısıtma maliyetlerinin jeotermal enerji kullanılmasına rağmen yüzde 125 arttığı bir ortamda,
üreticilerin seracılığın merkezi konumundaki bölgede artan maliyetlerle baş etmesi imkânsız görünüyor.
Geçen yıl ülke genelindeki kuraklık başta hububat olmak üzere tarımsal üretimde büyük düşüşlere yol açarken
bu yıl ise kurlardaki artışın tarımsal üretimin her alanını derinden sarsacağı görülüyor. Özellikle aralık ayında
doların 18 TL’yi aştığı kur yükselişinin etkisi ocak ayındaki zamlarla bir bölümünü ekonomiye yansıttı. Bu
yansımanın etkileri devam edecek.
Bazı gübrelerde yüzde 600’e varan fiyat artışlarıyla pek çok üretici ürününü gübresiz olarak ekmek zorunda
kaldı.
✓ Bunun sonucunda çok daha büyük üretim düşüşleriyle ve yüksek miktarlarda ithalat mecburiyetiyle karşı
karşıya kalabiliriz.
Özellikle kuraklığın ardından kur sıçramasıyla ortaya çıkan ithal girdi, gübre, ilaç maliyeti artışları tüm ürünlerde
üretimi tehdit ediyor.
20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar bu konuda bir adım atmadığı gibi sürekli yinelenen havza tarımı, arazi
toplulaştırılması, toprak reformu, üretici kooperatiflerinin genişletilip güçlendirilmesi, yerli üretimin artırılması,
akıllı tarım ve sulama sistemlerine geçiş vb. konularında hiçbir girişimde bulunulmadı.
✓ Hal Yasası, Perakende Yasası bile iktidarın yeterli çoğunluğu olmasına rağmen çıkartılamadı.
Mevcut tabloda; yaz aylarında turizm sezonunun başlaması milyonlarca ilave tüketicinin turist olarak
gelmesiyle gıdada, sebze-meyvede, yetersiz üretimle birlikte arz ve fiyat artışı sıkıntılarının baş göstermesi
kaçınılmaz olacaktır!
Tarımda yapısal reformların hızla uygulamaya konulması zorunludur. Üretim düşüşü ve gıda kıtlığı başladıktan
sonra alınacak hiçbir önlem çözüm sağlamayacağı gibi dünyada artan gıda fiyatları ve gıda arzı nedeniyle ithalat
yoluna gidilse de yüksek fiyattan yapılacak ithalat fiyat artışlarını ve enflasyonu daha da yukarı çekecektir.
İktidarın üreticinin üretimden vazgeçmemesi için ciddi bir destek programını, ithal girdilerde sübvansiyonu,
sulama, elektrik, doğalgaz ücretlerinde indirim ya da faturanın belirli bir yüzdesinin iadesini gündemine alması
gerekmektedir.
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CHP İKTİDARINDA ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN YAPILACAKLAR
Enflasyonla mücadele için CHP iktidarında yapılacaklar
1- İlk iş olarak Merkez Bankası’nın başına liyakatli bir ismi atayacağız. Bankayı siyasetin müdahalesinden
kurtaracağız. Bankanın araç bağımsızlığına asla müdahale etmeyeceğiz.
2- Ekonomide “kral değil, kural” olacak. Stratejik Planlama Teşkilatı’nı hızla kuracağız. Başta enflasyon
olmak üzere, tüm verilerin saydamlığını, doğruluğunu sağlayacağız.
3- Kamu Özel İşbirliği Projelerinde dövizle belirlenen tarifeleri ve gelir garantilerini, ivedilikle Türk Lirası’na
çevireceğiz. Hukuk çerçevesinde, bu projelerin işletme haklarını kamuya geri alacağız. Dövizle iç borçlanmaya
son vereceğiz. Bütçemizi ipotek altına alma riski taşıyan, TL mevduatlara kur garantisini kaldıracağız.
4- Kamu bankaları kaynaklarının yandaşa ve rant projelerine aktarılmasına derhal son vereceğiz. Ziraat
Bankası sadece çiftçiye, Halk Bankası da sadece esnafa avantajlı kredi sağlayacak.
5- Dünya standartlarında bir Kamu İhale Yasası’nı çıkaracağız. Hükümetin, ekonominin günlük işleyişine
müdahale etmeyeceğinin, güvencesini vereceğiz.
6- Bütçe disiplinini sağlayan mali çapaları yeniden güçlendireceğiz. Gerekirse yeni mali çapaları getireceğiz,
kullanacağız. TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Sayıştay denetimini uluslararası standartlara ve
kaliteye çıkaracağız.
7- Yüksek teknoloji içeren, Yeşil Mutabakata uyumlu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak yatırımları teşvik
edeceğiz. Bu çerçevede gelen doğrudan sermaye yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizin üretken
kapasitesini artıracağız, verimliliği arttıracağız. Enerji arz güvenliğini, temiz ve ucuz enerjiye erişimi
sağlayacağız. Bu çerçevede yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. İthal enerjide tedarikçileri
çeşitlendireceğiz.
8- Bütçede yarattığımız imkânları, dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin rahatlatılması için kullanacağız. Aile
Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceğiz.
9- Gıdada arz güvenliğini sağlayacak, kendi kendimize yeterliliği gerçekleştirecek, planlama ve çiftçiye destek
tedbirlerini alacağız. Sağlık ve ilaçta kendi kendimize yeterli hale gelebilmek için yeni kapasiteleri inşa
edeceğiz.
10- Tüm bu adımların en önemlisi olarak, adaleti, hukukun üstünlüğünü, iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını
sağlayacak, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Programını”, ortaklarımızla uygulamaya koyacağız.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 809 TL, YOKSULLUK SINIRI 10 BİN 939
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik
bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ocak
ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809.3 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939.1 TL olarak tespit edildi.
Memur-Sen’e göre; ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7.51’lik bir artış
yaşandı. Ocak ayında aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54.95 artışla patlıcan, yüzde 54.18 artışla
dolmalık biber, yüzde 44.92 artışla kabak, yüzde 39.17 artışla nane, yüzde 38.88 artışla kraker; en çok göze
çarpan düşüşler ise yüzde 35.77 azalışla muz, yüzde 13.07 azalışla dondurma, yüzde 11.91 azalışla turşu, yüzde
11.41 azalışla portakal, yüzde 11.29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.
Isınma fiyatlarında artış
Ocak ayında aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 11.54’lük bir artış gözlenirken; ocak
ayında aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 3.12’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında
ise ocak ayında aralık ayına göre yüzde 69.67’lik bir artış gözlemlendi.
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2021 YILINDA İŞSİZLERE BİR DARBEDE İŞSİZLİK FONUNDAN GELDİ
2021 yılında her 100 işsizin sadece 43’ü fondan yararlanabilirken, fondaki aslan payını yine işverenler aldı.
İşsiz kendi fonundan yararlanamadı.
2021 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 322 bin işsiz gelir desteği alabilmek için işsizlik sigorta fonuna
başvururken, bu aylar arasında fondan destek alabilen işsiz sayısı 572 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Bir başka deyişle işsizlik sigorta fonuna başvuru yapan işsizlerin sadece yüzde 43’ü işsizlik ödeneği hakkından
yararlanabildi. Bu her 100 işsizin sadece 43’ünün fondan yararlanabildiği anlamına geliyor.
Fon işverene ucuz kaynak oldu.
2021 yılının genelinde işsizlere fondan toplam verilen destek miktarı ise 5 milyar 560 milyon TL olarak kayıtlara
geçti. Öte yandan işverenlere geçtiğimiz yıl içinde ödenen ‘’teşvik ve destek’’ ödemeleri ise 21 milyar 677
milyon TL’ye ulaştı. İşverenler fondan geçtiğimiz yıl işsizlerden 3,8 kat daha fazla kaynak kullanmış oldu.
YIL

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

DESTEK
VE
ÖDEMELERİ

2020

8.384.775

18.088.597

2021

5.560.998

21.677.664

TEŞVİK

Kaynak;2021 İşsizlik Sigorta Fonu Aralık Ayı Bülteni
Bir diğer dikkat çekici veri ise her yıl fondan işverenlere verilen desteğin miktarı artarken, işsizlere verilen
ödeneğin ise azalmasıdır. 2020 yılında işverenler teşvik ve destek ödemeleri adı altında aldığı miktar 18 milyar
TL olurken, işsizlere ise verilen toplam ödeneğin miktarı 8,3 milyar TL’ idi.
2021 yılında işsizler kendi fonundan bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyar TL daha az yararlanabilirken, işverenler
ise 3,6 milyar TL fondan daha fazla destek almış oldu.
Giderler gelirleri aştı.
2021 yılında fonun giderleri gelirlerinin tam 12 milyar TL fazlası oldu. 2021 yılında fonun 46 milyarlık gelirine
karşın gideri ise 58 milyar 490 milyon TL oldu.
Giderlerin büyük bir kısmını ise yine işverenlere verilen destekler oluşturdu. Teşvik ve 29 milyar TL kaynak
aktarıldı.
Ayrıca fonun maddi varlığı da salgın döneminde verilen teşvikler ve diğer kaynak aktarımlarını da
düşündüğümüzde 89 milyar TL’ye kadar inmiş durumda. İktidarın ucuz borçlanma aracı olarak kullandığı fondaki
devlet tahvillerinin oranı hala büyüklüğünü koruyor. Fonun maddi ve mali varlığının yüzde 86,5’i tahvil, yüzde
13,5’i ise mevduattan oluşuyor.
Fondaki yağmaya son verilmelidir.
Vergi teşvikleri, hazine garantili ihaleler, kamu özel iş birliği adıl atında mali transferler vb. başta olmak üzere
kamu maliyesinin tüm kaynakları neredeyse büyük sermayeye aktarılmış durumda.
İşsizlik sigorta fonu, kamu maliyesinin büyük şirketler ve işverenler lehine yağmalanmasının tipik bir örneği
konumundadır. İşsizlik sigorta fonu adı üzerinde işsizlere işsiz kaldıkları dönemde temel gelir desteği vermekle
sorumludur. Lakin Türkiye’de bu durum tam tersine dönmüş vaziyettedir. Neredeyse işsiz kalanlar dışında
herkes bu fondan dilediği gibi kaynak alabilmektedir.
İşçilerin fondan yararlanabilmesi için var olan son üç yıl 600 gün prim şartı ve son 120 gün kesintisiz çalışma
şartı, işçilerin zaten fondan yararlanabilmesini imkânsız hale getiriyor. Yararlanabilenler ise fondan 6, 8 ve en
fazla 10 aylık sürelerle destek alabiliyor.
ürkiye’de neredeyse her iki işçiden birinin asgari ücretle çalıştığını düşündüğümüzde fondan işsizlere verilen
desteklerin büyük bir bölümü asgari ücretin neredeyse yarısı ile sınırlı kalmaktadır.
Bu bakımdan fondan yararlanma koşulları çalışanlar lehine değiştirilmeli, iktidarın fonu sıcak para kaynağı
olarak görmesinin önüne geçilmelidir.
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AKARYAKIT ZAMLARI ENFLASYONU HARLADI
Eylülde 595 lira olan bir varil petrol, kur değişmeseydi 790 lira olacaktı. Kur arttığı için petrolün varilindeki
artışın yüzde 113’e çıktı. Zamlar enflasyonun önünü daha da açacak.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ocak ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada ‘Kurdaki köpük gibi
enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız’ demişti. Ancak ocaktan bu yana
benzin 6 kez, motorin 7 kez, LPG ise 3 kez zamlandı. Kuşkusuz akaryakıt fiyatlarındaki zamlar yüksek
enflasyonun nedenlerinden birisi.
Motorine gelen son zamla litre fiyatı ilk kez 15 buçuk liraya ulaştı. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlarla
60 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti neredeyse 930 lira. Benzine de 70 kuruşun üzerinde zam geldi.
Peki, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki ard arda gelen bu zamları yalnızca küresel petrol fiyatlarındaki artış ile
açıklamak mümkün mü?
Akaryakıt fiyatlarının artmasının temelinde iki neden bulunuyor. İthalata dayalı olan akaryakıt sektöründe kur
hareketleri ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi fiyat artışlarında etkili oluyor.
Brent petrol fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 48 civarında. Geçen yıl 7 Şubat’ta 62,6 dolar olan brent petrolün
varili bugünlerde 92 dolar civarında. Petrol fiyatları 2014 yılından bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor.
Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam pastasının büyük dilimi Türk Lirası’ndaki değer kaybından kaynaklanıyor.
Kur Artmasaydı Bir Varil 790 TL Olacaktı
Brent petrol fiyatları bir yılda yüzde 48 artarken dolar, TL karşısında yüzde 94 değer kazandı. Geçen yıl şubat
ayında 7 lira civarındaki dolar kuru bugünlerde 13,64 lira.
Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin başladığı eylül ayında petrolün varil fiyatı 70 dolar civarındaydı.
Aynı dönemde dolar/TL de 8,50 lira düzeyindeydi. Bu fiyatlarla eylül ayında TL cinsinden bir varil petrolün fiyatı
595 liraydı. Kur eylül ayından bu yana hiç değişmeseydi bugün bir varil petrolün fiyatı 790 lira civarında olacaktı.
Başka bir ifadeyle varil başına yaklaşık artış yalnızca yüzde 32 olacaktı.
Bugünkü petrol fiyatları ve kura göre hesaplama yapıldığında artış neredeyse iki katını buluyor. Bir varil petrol
yaklaşık 1260 lira. Ekonomist Oğuz Demir, 500 liraya varan farkın dolar kurundan dolayı oluştuğuna dikkat çekti.
“Kur arttığı için petrolün varil fiyatındaki artış yüzde 113’e çıktı” diyen Demir, “Bugün kur 8,5 seviyesinde
olsaydı bu kadar büyük sıkıntılar yaşamayacaktık. Dolayısıyla eylül ayından itibaren TL’nin değer kaybının, başta
enerji olmak üzere, kendi hatalarımız nedeniyle hayatımızdaki etkisini daha ağır hissediyoruz” ifadelerini
kullandı.
Şubatta Çift Haneli Enflasyon
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın bütün fiyatlara yansıdığına dikkat çeken Demir, “Restorandaki fiyatlara, gıda
fiyatlarına, taşımacılık şu an en önemli sektörlerden biri. Bu nedenle yaşadığımız bu zam süreci maalesef
enflasyonun daha da yukarı çıkmasının önünü açacak. Bir sarmalın içindeyiz şu anda ve bu sarmalı dünyada
yaşanan enerji krizi yaratmadı. O enerji krizinin üzerine bizim kendi içimizde yarattığımız kriz tetikledi”
ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki geriliminin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarını yeniden tetikleyeceğini
belirten Oğuz, “Yeni bir zam gelmese bile şu an bir ay öncesine göre yüzde 6-7 ulaştırma, nakliye maliyetleri
artmış durumunda. Üretici fiyatlarındaki birikimli artışın tüketici fiyatlarına yansını tahmin ediyorduk. O yüzden
yine çift haneye yakın bir enflasyonla karşılaşabiliriz şubat ayında. Çarşı pazarda fiyatlar ek yakıyor. Gıda
fiyatları, nakliyenin de yoğun olduğu bir alan olduğu için can yakacak gibi gözüküyor” değerlendirmesinde
bulundu.
Öte yandan 20 Aralık gecesi Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kurda bir miktar geri çekilme meydana
gelmesiyle petrol fiyatlarında da düşüş bekleniyordu. Ancak 24 Aralık’ta akaryakıta yeniden ÖTV uygulaması
başladı. Bu tarihten itibaren akaryakıtta litre başına 2 lira 3 kuruş ÖTV alınıyor.
Mazota Bin 750 TL Daha Fazla Ödeyeceğim
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde ve S.S. Kırıkhan Kamyon ve
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde nakliyecilerin, TIR şoförlerinin sorunlarını dinledi. Güzelmansur'a dert yanan
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nakliyeciler motorine gelen 80 kuruşluk zamma isyan etti. Konya’dan Hatay’a gelen bir sürücü, 7 Şubat’taki 80
kuruşluk motorin zammının ardından dönüş için 1750 lira daha fazla akaryakıt parası ödeyeceğini söyledi.
4 bin lira kiralama bedeli ile Konya’dan Hatay’a geldiğini, kendisine kalacak olan 2 bin liranın 1750 lirasını 80
kuruşluk zamdan sonra akaryakıta ödeyeceğini söyleyen şoför “250 lirayla eve döneceğiz, çocuklara ekmek
alacağız.” dedi.

ELEKTRİK FATURASI KİRALARI DA AŞTI
Türkiye, çarpan elektrik faturalarını konuşuyor... Bir önceki aya göre fahiş oranda artan elektrik faturalarıyla baş
başa kalan milyonlarca kişi isyanda.
Elektrik faturası kiraları da aştı
Her geçen gün artan ve toplumun birçok kesimini derinden sarsan ekonomik kriz, yeni yılla birlikte art arda
gelen zamlarla kendisini daha da hissettirdi. Geçinmekte zorlanan vatandaşlara bir de elektrik faturalarındaki
fahiş rakamlar çarptı.

“Faturalar neredeyse ev ve dükkan kiralarıyla yarışıyor. Bu gelirle ödeme şansımız yok. Ne yiyip ne içeceğiz”
diyen tüketiciler, isyan etti.
Harcamamız Aynı Faturamız İki Katı
Serpil Topçu (Lokantacı-Sinop/Boyabat): Geçen ay evime 200, iş yerime 2 bin 600 lira elektrik faturası geldi. Bu
ay eve 500, iş yerime 5 bin 167 lira… Önceki faturaları zaten zor ödüyorduk. Elektrik harcamamız aynı ama
fatura 2 katının da üzerine çıktı. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntıların üzerine bir de bu zamlar geldi.
Fiyat artışını müşterilerimize yansıtamıyoruz. Böyle giderse birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacak.
5 Metrelik Dükkana 837 Liralık Fatura
Uğur Zengi (Çay ocağı işletmecisi-Mersin): 5 metre büyüklüğündeki çay ocağıma daha önce 300 TL gelen fatura,
şimdi 837 TL geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle giderse evimize ekmek götüremeyeceğiz. Bu durum biz
küçük esnafa bir zülümdür. Bu zulme bir an önce son verilmesi gerekir. Pandemiyi atlattık ama zamlarla baş
edemiyoruz. Çoğu esnaf arkadaşımız işyerini kapatmaya karar verdi. Bu durum sürdürülebilir değil.
Kiram 4 Bin 400 Faturam 5 Bin 658
Hikmet Karaoğlan (Telefon aksesuarları satıcısı-Hatay): Aralık ayı faturam bin 500 lira civarıydı. Son elektrik
faturam 5 bin 658 lira geldi. İhbar ediyorum, burada bir soygun var. Buna ses çıkarmayan, sessiz kalan herkes
suçludur. İşyeri kirası verir gibi fatura ödemeye başladık. Benim dükkan kiram 4 bin 400 lira. Elektrik faturam 5
bin 658 lira. Kiraya mı çalışalım, faturaya mı? Seçimde ne olursa olsun bundan sonra oyumu asla AK Parti'ye
vermeyeceğim.
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Mum ışığında oturup ateşle ısınacağız
– Ayhan Kuş (Ayakkabı tamircisi-Mersin): 50-100 TL gelen fatura bu ay 355 TL geldi. 12 metre büyüklüğündeki
dükkanın faturası belimizi büküyor. Bu gidişle aydınlanmayı mumla, ısınmayı da ateş yakarak sağlayacağız.
Maaşımın 3'te 1'i gaz ve elektriğe gidiyor
– Ali Naki Erdoğan (Emekli-Eskişehir): Elektrik faturası geçen ay 160, bu ay 419 lira geldi. 2+1 TOKİ evinde
oturuyorum. Emekli maaşım 3 bin lira bile yok. Doğalgaz ve elektriğe bin liradan fazla para ödüyorum. El insaf.
Elektrik faturasını görünce şok oldum
– Günay Fırat (Emekli-Antalya): Aralık'ta 235 lira, Ocak'ta 674 lira fatura geldi. Bulaşıklarımı elde yıkıyorum.
Çamaşırları biriktirerek yıkıyorum, TV ışığında oturuyorum. Faturayı görünce şok oldum. Artık ümidimi kestim.
Nasıl geçineceğimi biri bana anlatmalı
– Kadir Can (İşçi-Şanlıurfa): Bir önceki dönem elektrik faturam 618 lira. Bu ay gelen elektrik faturam ise 2 bin
101 TL. Benim evim kira, 3 çocuğum var. Asgari ücretle çalışıyorum. Bu parayla nasıl geçineceğimi anlatsınlar.
Yıllık 300 bin lira fatura ödeyeceğim
– Atilla Serttaş (Eğlence mekanı işletmecisi-Bodrum): Normalde 7-8 bin TL olan faturalar 30 bin liraya
yükselmeye başladı. Yılda 300-350 bin TL elektrik parası ödeyeceğim. Ev satın alırsınız. Bunun sonu esnaf
intiharlarıdır.

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE NEYDİ? NE OLDU?
AK Parti iktidarı elektrikte kademeli tarifeyle vatandaşlarımıza zam ve zulüm yapmaya devam ediyor. Saray
iktidarı 1 Ocak’ta 150 kilovatsaatlik kademeli tarifeyi sanki kendisi uygulamaya koymamış gibi 1 Şubat’ta
kademeli çark ederek ilk kademeyi 210 kilovatsaate çıkarmak zorunda kaldı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet
tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte.
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti.
Kademeli tarifeye geçilirken, ilk kademeye yüzde 52 zam yaptılar.
Bu da yetmedi bir üst kademeye de yüzde 127 zam yaptılar.
Elektrik tüketiminde günlük ortalama 5 kilovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 5 kilovatı geçen
kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplandı.
Bu geçiş döneminde aralık tüketiminin 20 günü eski tarifeden ocak tüketiminin 10 günü de yeni tarifeden
hesaplandı.
İşte o 10 günlük elektrik tüketimi bile vatandaşlarımızı isyan ettirdi.
Çünkü faturalar 2 kat 3 kat arttı.
Şubat ayının faturaları yani ocak ayı tüketimi ile şubat ayı tüketiminin zamlı tarifeden hesaplanacağı bir döneme
girdiğimizde kademeyi aylık 150 kilovatsaatten 210 kilovat saate çıkardılar.
Yani 4 kişilik bir ailenin günlük ortalama tüketimini 5 kilovatsaat değil, 7 kilovatsaat olarak belirlediler.
Bu şu demek!
Aylık 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılan düşük kademe tarifesinde birim fiyat 1 lira 37 kuruş olacak.
Sınırı geçen yani 7 kilovatsaati geçen her kilovatsaat ise 2 lira 06 kuruştan hesaplanacak.
4 kişilik bir ailenin aylık tüketimi 230 kilovatsaattir. (BİZ BUNU HEP SÖYLEDİK!)
Bu kabul görmüş bir hesaptır.
Ama AK Parti iktidarı ve AK Parti ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK bunu kabul etmeyerek önce 150 kilovatsaati
uygun görmüş ardından da çark ederek Aylık ortalama tüketimi bizim ifade ettimiz rakama yaklaştırarak 210
kilovatsaate yükseltmiştir.
Bu yetersizdir!
Çünkü, bu durum elektrik faturalarının vatandaşlarımızı mağdur etmesi durumunu çözüm değildir.
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Çözümü birazdan anlatacağım.
Neden çözüm değildir?
Çünkü, 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için hesapladığımızda:
Yılbaşından önce 230 kilovatsaat fon ve vergiler dahil birim fiyatı 0,91 TL’den yaklaşık 210 liraydı.
Ocak zammı ile 230 kilovatsaatlik tüketimin bedeli 370 lirayı buldu.
1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak kademeli tarife ile 230 kilovatsaat elektrik tüketiminin faturaya yansıması
327 liradır.
Yani AK Parti iktidarı 43 liralık bir indirim yapmış gibi görünse de aslında 117 liralık bir zam yaparak vatandaşın
enerji buhranında enerji faturalarının altında ezilmesine neden olmaktadır.
Çözüm,
•

elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir.

•

KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır.

•
Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen tahsil edilen ve yüzde 127’ye
varan fahiş zamlı elektirik tüketim bedelleri iade edilmelidir.
•
Aynı şekilde, yılbaşında saniye elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125
ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 zamlar derhal geri çekilmelidir.

ÖZELLEŞTİRMELER FELAKET GETİRDİ
AKP’nin, “Kalite ve ucuzluk getirecek” dediği elektrik dağıtımında özelleştirme, Isparta’da yüz binlerce yurttaşı
karanlığa ve soğuğa mahkûm etti. Uzmanlar, “Bir kentin elektrikten yoksun kalması kabul edilemez” dedi.
Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan kar yağışı, hayatı felç etti. AKP idaresindeki belediye karla mücadelede etkisiz
kalınca felaket daha da büyüdü. Yağış nedeniyle kırılan ağaç dalları elektrik direklerini yıkarken teller üzerinde
biriken buz tabakası, elektrik direklerinin yamulmasına yol açtı. Elektriksiz kalan kent, 72 saat boyunca karanlığa
mahkûm edildi.
AKP’li Isparta Belediyesi etkisiz kalınca yurttaşlar, çareyi sosyal medya platformları aracılığıyla yardım istemekte
buldu. Kentin 45 bin nüfuslu Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan Ramazan N. evinde ölü bulundu. Ramazan N.’nin
soğuktan donarak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ancak, Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Ramazan
N.’nin ikametinde yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak
kullanılmadığı tespit edilmiştir" denildi.
AKP’li Başkan şükretti
Kentin AKP’li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in elektrik kesintileri sürerken yaptığı açıklama ise “Bu kadarı
da olmaz” dedirtti. Başdeğirmen, “İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak” diyerek kar yağışı ile
kuraklık sorununun çözüleceğini belirtti. Elektrik dağıtımından sorumlu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ise
kesintilerin ikinci gününde açıklama yapabildi. Şirket, çalışmaların devam ettiğini kaydederek, ‘sabırları için’
Ispartalılara teşekkür edince tepkiler daha da arttı.
Şirketler Denetlenmedi
Isparta’da yaşananlar gözler elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ve dağıtım şirketlerine yönelik incelemelere
çevirdi. Özelleştirmeden sonra yurttaşları pazar olarak görmeye başladıkları iddiası ile eleştirilen elektrik
dağıtım şirketlerinin yeterince denetlenmediği Sayıştay raporlarıyla ortaya konurken denetimsiz bırakılan
şirketlere sağlanan ayrıcalıklar da raporlara girdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan şirketleri denetleme yetkisini alan TEDAŞ, 2018 yılında 11 elektrik
dağıtım firmasının 2017 yılına ait denetimlerini yaptı. Kalan 10 elektrik dağıtım firması için ise herhangi bir rapor
hazırlanmadı. Bakanlık, denetimi yapılmayan şirketlerin 2019 yılı içerisinde denetlenmek üzere programa
alındığını savundu. Denetimsizlik 2019 yılında da sürdü. Dağıtım tesislerinde, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’ne
göre malik sıfatıyla TEDAŞ tarafından yapılması gereken kontrol faaliyetlerinin yapılmadığı anlaşıldı. Elektrik
dağıtım şirketlerinin dağıtım tesislerine ilişkin yapacakları bakım-onarım faaliyetleri ve bu faaliyetlerin
denetlenmesine ilişkin TEDAŞ tarafından yapılan idari düzenlemenin, TEDAŞ’ın bu hususta yasal yetkili olmadığı
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gerekçesiyle elektrik dağıtım şirketleri tarafından iptali için dava açıldığı tespit edildi. 2019 yılında şirketlerle
davalık olan TEDAŞ’a yönelik benzer davaların 2020 ve 2021 yıllarında da sürdüğü bildirildi.
Para Yanlarına Kaldı
AKP’nin 21 bölgeye ayırarak özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili yaşananlar, “Peşkeş, rant, hortum”
iddialarını da doğruladı. Şirketlerden geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan 2,9 milyar TL’yi tahsil
edemeyen TEDAŞ, kasalarda kalan paralarla gayrimenkulleri de alamadı. Elektrik dağıtım şirketlerinin 20142019 yılları arasında trafolardan toplam 201 milyon 691 bin TL reklam ve kira geliri elde ettiği, TEDAŞ’a ise kuruş
vermediği belirlendi.
Fatura Şikâyetleri Arttı
Denetimsizliği beraberinde getiren özelleştirme, yurttaşın yükünü de artırdı. Yurttaşın elektrik için ödediği her
100 TL’den 30’u şirketlerin kasasına giderken TEDAŞ’a 2017 yılında 112, 2018 yılında 643, 2019 yılında bin 101,
2020 yılında ise bin 319 adet, “Fatura şikâyeti” yapıldı. Faturalara yönelik itirazlarda 2017 yılına oranla 2020
yılında yaşanan artış yüzde 941 olarak gerçekleşti.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ve Elektrik
Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Daimi Çalışma Grubu (EDÇG) Başkanı Nedim Bülent Damar, Isparta’da
yaşananları ve elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinin getirdiklerini BirGün’e değerlendirdi. Türkyılmaz,
elektrik dağıtım şirketlerinin yapmaları gereken yatırım miktarlarının her sene EPDK tarafından belirlendiğini
belirterek, “Ancak bu yatırımların yapılıp yapılmadığının denetlenmesi konusunda yetersizlik söz konusu” dedi.
Çok ağır hava koşullarında noktasal elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini ifade eden Türkyılmaz, “Bütün bir
kentin elektrikten yoksun kalması kabul edilemez” diye konuştu. Isparta’da yaşananların, bir acil durum planı
olmadığını ortaya koyduğunu savunan Türkyılmaz, “Isparta’daki şirket, sektördeki büyük oyunculardan bir
tanesi. Bir duyarsızlık söz konusu maalesef. O bölgede büyük bir sanayi kuruluşu olmuş olsaydı daha fazla
gürültü kopabilirdi” ifadelerini kullandı.
Kamu Hizmeti Olmalı
EMO Enerji Daimi Çalışma Grubu (EDÇG) Başkanı Nedim Bülent Damar ise şunları kaydetti: “Özelleştirmelerin
elektriğin kaliteli ve daha ekonomik şekilde yurttaşa ulaştırılması amacıyla yapıldığı söylendi. Fakat etrafımıza
baktığımızda, Türkiye’nin hemen hemen her noktasında herkes elektrik faturalarından şikâyetçi. Faturalar alım
gücene kıyasla çok yüksek. Özelleştirmelerden önce de elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler oluyordu ancak
hiçbir zaman bu kadar bir artış yaşanmamıştı. Bu denetimsizlik kesintileri de bir sürü başka sorunları da
beraberinde getiriyor. Bunun için elektrik mutlaka kamu hizmeti olmalı.”
Bakan, Bakmış ve Gitmiş
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, günlerdir elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da yurttaşlarla bir araya
geldi. Akın, mum ışığında oturan bir ailenin evine konuk oldu. Ispartalı yurttaş “Böyle liyakatsiz, böyle beceriksiz
insanların yönetiminde olmak hakikatten gücümüze gidiyor. Gerekli önlemler alınsa bu rezalet yaşanmazdı”
dedi. Ahmet Akın, daha sonra kesintinin yaşandığı ve günlerdir karanlıkta kalan Isparta merkezdeki Fatih
mahallesine gitti. Akın, “Buraya bakan gelmiş, bakmış gitmiş. Dağıtım şirketlerine teslim edilmiş bir enerji
politikası var. 10 yıldır, 15 yıldır yapılmayan yatırımlar nedeniyle bu durumdayız” diye konuştu.

ISPARTA’YI
ELEKTRİKSİZ
BIRAKANLAR
İSTİFA
KARŞILANMALI, SORUMLULAR HESAP VERMELİ

ETMELİ,‘ZARARLAR

Isparta’da 113 bin abonenin elektriği kesildi
21. yüzyılın Türkiye’nde nüfusu 500 bini bulan Isparta’da neredeyse 3 gün süren elektrik kesintileri nedeniyle
vatandaşlarımız mağdur. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,,Türkiye’ye sözde çağ atlattıklarını savunup
“Sizin hayatınızda sadece mum, gaz lambası vardı” diye açıklama yaptı. Bu açıklamadan bir gün sonra Isparta’da
113 abonenin elektriği kesildi. Koca bir kent günlerce karanlıkta kaldı. Kışın ortasında adeta buz tuttu.
Geçen Yıl 200 Bin Abone, Şimdi Bir Kent Elektriksiz Kaldı
Ispartalı vatandaşlar mum ve gaz lambalarına mahkum edildi. İktidar suçu kar yağışına attı. 500 bin nüfuslu
Isparta’yı karanlıkta bırakan kar yağışı değil. Isparta’yı elektrik bırakan iletim ve dağıtım hatlarının hala yerin
üstünde olması. Başka bir deyişle özelleştirilen dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımı yapmaması. Bu durumu ilk
kez de yaşamıyoruz. Geçen yıl kış aylarında iletim ve dağıtım hatlarının yer üstünde olması nedeniyle Türkiye
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genelinde 200 bin hane kara kışın ortasında elektriksiz kalmıştı. Şimdi ise bütün bir kent elektriksiz kalıyor. Bu
düzen bu iktidar değişmedikçe önümüzdeki yıl belki de Türkiye tamamen elektriksiz kalacak.
‘İktidar Türkiye’nin Enerjisini Bitirdi’
Vatandaşların özelleştirilen dağıtım şirketlerine faturalar aracılığıyla ödediği dağıtım bedeli son 6 yılda 3 kattan
fazla artarken altyapı yatırımları ise hala 10-15 yıl öncesinden kalma. Türkiye öyle bir enerji buhranı yaşıyor ki;
elektrik fahiş fiyatlara çıkmış, vatandaş faturasını ödeyemiyor. Dağıtım hizmeti kalitesizleşmiş, kara kışta
vatandaş temel bir hak olan elektriğe ulaşamıyor. İktidar elektriğe daha 5 hafta önce yüzde 127 varan fahiş
oranda zam yaptı. Aynı şekilde daha 2 hafta önce enerjide arz güvenliği krizi nedeniyle iktidar sanayide üretimi
durdurdu. İktidar Türkiye’nin enerjisini bitirdi. Ülkemizi enerjisiz bıraktı.
İktidar Vatandaşın İsyanını Duymuyor
Vatandaşlarımızın buzdolaplarındaki gıda ürünleri bozuldu. Esnafın dolabındaki ürün soğuk zinciri kırıldığı için
çöpe gitti. Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler
ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın neredeyse tamamı kış
ortasında elektriksiz kaldı. 10 binlerce vatandaş elektriksiz kaldığı gibi bilgi de alamadı. Başka bir deyişle hem
enerji kesintisi yaşandı hem de vatandaşlar bilgisiz kaldı. Isparta’da ve ilçe merkezlerinde yaşanan mağduriyet
kırsal kesimlerde ise daha ağır oldu. Köylerde vatandaşların iletişimi tamamen koptu. Köylülerimiz geçim
kaynağı olan hayvanlarına, seralarına ulaşamadı. Köylere elektrik verilmesinin bir haftayı bulabileceği
belirtiliyor.
Ne Şirketler ne de Altyapı Denetleniyor
Kar yağışının bitmesinin üzerinden uzun saatler geçmesine karşın hala temizlenmeyen sokaklar var.
Vatandaşlarımızın haklı isyanını dinlemek bizleri üzüyor, ancak iktidarı ise buna kulaklarını tıkıyor. Elektrik
kesintilerine neden olan alt yapı arızalarını gidermek ve dağıtım sisteminin nitelikli bir şekilde çalışır durumda
olması özelleştirilen dağıtım şirketlerinin sorumlulukları arasında bulunuyor. TEDAŞ’ın yapması gereken yıllık
kontrolleri yapmadığı Sayıştay tarafından da tespit edilmiş durumda. Ancak buna karşın ne EPDK ne Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı milletin milyarlarca lirasını kasalarına koyan şirketleri yeteri kadar denetliyor.
Sorumlular Derhal İstifa Etmeli
21. yüzyılda bu skandala, 500 bin nüfuslu kentin karanlıkta kalmasına neden olan; tüm sorumluları istifaya
davet ediyoruz. Isparta’da gerekli yatırımları yapmayıp elektrik hatlarını hala yer üstünde tutan sorumluları da
hesap vermeye davet ediyoruz. Ve son olarak Türkiye’de arz güvenliği krizi yaratan, sanayide üretimi durduran,
kentlerimizi elektriksiz bırakan ve vatandaşı fahiş zamlara mahkûm eden iktidarı da hemen seçime çağırıyoruz.

CENGİZ’İN ŞİRKETİ TRAFOLARIN MALİYETİNİ DEVLETE YIKMIŞ!
Cengiz Holding’e ait AEDAŞ’ın Antalya’da kurması gereken trafoları kurmadığı açığa çıktı. Trafonun maliyeti ise
Antalya YİKOB’un üstüne kaldı
Isparta’da 72 saat boyunca halkı karanlıkta bırakan Cengiz Holding’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin
(AEDAŞ) Antalya’da kurması gereken trafoları kurmadığı ortaya çıktı. Şirket, trafoların maliyetini de Antalya
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) üzerine yıktı.
Kesintilerle birlikte özelleştirilmeler yeniden tartışma konusu. Ülkede geçen yıllar içinde elektrik üretiminin
yüzde 80’i, dağıtım hizmetlerinin ise tümü özel şirketlere geçerken bu şirketlerin yeterince denetlenmediği
ortada.
Isparta’daki elektrik dağıtım hizmeti, 28 Mayıs 2013’te tarihindeki özelleştirmenin ardından Cengiz Holding’e ait
AEDAŞ tarafından sağlandı. Aynı şirket Isparta’nın dışında Antalya ve Burdur’da 2,2 milyon aboneye elektrik
dağıtımını üstlenmiş durumda. Şirkete sağlanan kıyaklar ise açığa çıkmaya devam ediyor.
Elektrik Piyasası Kanunu’na göre enerjinin bina giriş noktalarına kadar getirilmesi dağıtım şirketlerinin
sorumluluğunda. Dolayısıyla trafo kurumlarının ve diğer yatırım kalemlerinin şirketlerce karşılanması gerek.
Ancak bunun kâğıt üstünde kaldığını gözler önüne seren bir örnek Antalya’da yaşandı.
Derslik sayısı fazla olan okullarda yeni trafo yapılması gerekli. Kanun gereği bu yatırımı elektrik dağıtım şirketi
yapmakla yükümlü. Fakat Antalya’da bunu AEDAŞ’ın değil YİKOB’un yaptığı ortaya çıktı. Üstelik bununla da
yetinilmedi, söz konusu giderler AEDAŞ’dan talep edilmedi bu yüzden de tutar tahsil edilemedi.
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Ödeme Başkanlıktan
Konu, Sayıştay’ın denetimine de takıldı. Antalya Valiliği YİKOB’a ilişkin 2019 tarihli denetim raporda, özetle şu
ifadeler yer aldı:
“YİKOB tarafından yapılan işlerde, enerji müsaadesi alınabilmesi için elektrik dağıtım şirketince yapılması
gereken trafo kurulumları ve diğer ilk yatırım giderlerinin Başkanlık bütçesinden ödendiği ve giderlerin dağıtım
firmasından talep edilmediği görülmüştür.
Trafoların kurulum ve diğer giderlerinin ilgili dağıtım şirketince karşılanması gerekmekte. Buna rağmen dağıtım
şirketinin ilgili yatırımı daha sonraki yıllarda gerçekleştirebileceğini bildirmesi sonucu söz konusu trafolar idare
tarafından yaptırılmış ancak mevzuatın öngördüğü tesis yapım anlaşması imzalanmamıştır. Trafo kurulumları
giderlerinin dağıtım şirketince karşılanması gerekmekte olup Başkanlığın tahsilatı sağlayacak girişimlerde
bulunması gerekmekte.”
Tahsil Edildi mi?
AEDAŞ’ın sorumluluğundaki yatırımı “işler aksamasın” diye kamu kurumu yaparken konu 2020’de de Sayıştay
raporunda kendine yer buldu. 2020’deki raporda, 2019’daki ‘bulgu’ için “Eksiksiz olarak yerine getirilmiştir”
denildi. Fakat AEDAŞ’tan tahsilatın yapılıp yapılmadığı belirtilmedi. ‘Başkanlık kaç trafo yaptı ve maliyet miktarı
ne kadar oldu’ gibi sorular ise hâlâ yanıtsız.

KARANLIĞI YARATANLAR İHALE ZENGİNİ
Isparta’da yurttaşı 72 saat karanlığa mahkûm eden dağıtım şirketinin bağlı olduğu CK Enerji, 2017-2021
arasında kamudan 127,6 milyon TL’lik ihale aldı. Şirketin tazminat ödemek zorunda kalabileceği öğrenildi.
Isparta’da yurttaşları 72 saat boyunca karanlığa mahkûm eden Akdeniz Elektrik A.Ş’yi bünyesinde barındıran CK
Enerji (Cengiz-Kolin Ortaklığı9, 2017 ve 2021 yıllarını da kapsayan beş yıllık dönemde kamudan 127 milyon 603
bin TL’lik ihale aldı. Şirketin yalnızca Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden aldığı ihalenin bedeli 97 milyon 661 bin TL
oldu.
Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan kar yağışı, hayatı felç etti. AKP idaresindeki belediye karla mücadelede etkisiz
kalınca felaket daha da büyüdü. Yağış nedeniyle kırılan ağaç dalları elektrik direklerini yıkarken teller üzerinde
biriken buz tabakası, elektrik direklerinin eğilmesine yol açtı. Elektriksiz kalan kent, 72 saat boyunca karanlığa
mahkum edilirken gözler elektrik dağıtım şirketine çevrildi. Felaketin ardından şirketten yapılan ilk açıklamada,
“Saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yük ve aşırı buzlanmanın etkisiyle” önemli sayıda enerji nakil
hattının ağır hasar aldığı belirtildi.
Isparta’da yaşananlar, elektrik dağıtımının 2013 yılında 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesinin ardından bir
türlü çözülemeyen altyapı eksikliklerini gün yüzüne çıkardı. Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel son
beş yılda üç kat artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin adeta olağan hale getirdi. Altyapı
eksikliklerinin yanı sıra Sayıştay’ın TEDAŞ’a yönelik gerçekleştirdiği denetimler, şirketlere sağlanan mali
ayrıcalıkları da ortaya koydu.
Beş yılda 127 milyon TL
Elektrik dağıtımı alanında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş ile birlikte Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel
Elektrik Dağıtım A.Ş’yi bünyesinde barındıran şirketin beş yılda kamudan 127,6 milyon TL’lik ihale aldığı
öğrenildi.
Şirketin Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden aldığı 97 milyon 667 bin TL’lik ihale, elektrik enerjisi alanında aldığı
ihalelerin en yüksek bedellisi oldu. Antaya’nın yanı sıra Adana, Muğla, İzmir ve Manisa kentlerindeki kamu
kurumlarından da ihaleler alan şirketin üstlendiği ihalelerden bazıları ve sözleşme bedelleri şöyle:
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi: 28 milyon 953 bin TL.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü: 21 milyon 68 bin TL.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğü: 9 milyon 383 bin TL.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü: 8 milyon 256 bin TL.
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Bakanlığı da Aydınlattı
Şirket, Ticaret Bakanlığı’nın ana binası ve hizmet binalarının 14 milyon 614 bin kilowatt elektrik enerjisi alımını
üstlendi. 1 Ocak itibarıyla başlayan iş için bakanlık ile şirket arasında 13 milyon 656 bin TL’lik ihale imzalandı.
Tazminat Ödemesi Gerekiyor
Isparta’da incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerin, şirketin acil müdahale ekibi
personeli ile ilgili gerekli ekipmanlarda eksiklikler tespit ettiği iddia edildi. İncelemenin tamamlanmasının
ardından şirkete ceza kesilebileceği öğrenildi.
Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği ise 10 saat ve üzeri
kesinti olan bölgelerde elektrik şirketini tazminat ödemeye mahkum ediyor. Yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:
“Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati
aşan ve sebebi şebeke işletmecisi veya dışsal olan kesintiler için kullanıcının başvurusuna gerek duymaksızın
kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenir. Kesinti
başına uzun süreli kesinti tazminatı, anlaşma gücü 160 kVA altı olan mesken abonelerine 80 TL diğer abonelere
ise 160 TL, anlaşma gücü 160 kVA ile 630 kVA (dahil) arasında olan kullanıcılara 480 TL, anlaşma gücü 630 kVA
üzeri olan kullanıcılara 960 TL olarak ödenir.”

KENDİ KENDİLERİNE BAKIM YAPMIŞLAR
Isparta’da elektrik krizine yol açan Cengiz ve Kolin’e ait dağıtım şirketinin, trafo merkezleri ile nakil hatlarını
kapsayan 68 milyon TL’lik bakım işinin ihalesini kendilerine ait şirkete verdiği ortaya çıktı.
Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında 21 bölgeye bölerek özelleştirilmesi, birçok sorunu beraberinde getirdi.
Şirketlerin kar hırsı yurttaşların cebini yakarken denetimsizlik, uzun süreli elektrik kesintilerini adeta olağan hale
getirdi.
Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan yoğun kar yağışı ile çöken elektrik dağıtım sistemi de denetimsizliğin yol
açabileceği felaketlerin bir örneğini oluşturdu. Isparta’da elektrik dağıtımından sorumlu Akdeniz Elektrik
Dağıtım Şirketi’nin felaketten yalnızca üç gün önce, “Planlı Bakım Hizmetleri” anlaşması sağladığı açığa çıktı.
Her Taşın Altından Cengiz Çıkıyor
Şirketin, “Planlı Bakım Hizmetleri” adı altındaki ihalesi, 27 Ocak’ta gerçekleştirildi. İhale kapsamında enerji nakil
hatları, dağıtım ve trafo merkezlerinde ikinci seviye planlı bakım işleri yapılacağı belirtildi. İşlerin yapılacağı
kentler ise Antalya, Isparta ve Burdur olarak sıralandı.
İhale kapsamında, Isparta’daki elektrik kesintilerinden yalnızca üç gün önce iki şirketle anlaşma sağlandı. Buna
göre, 30 Ocak’ta ortakları arasında Mehmet Cengiz'in kızı Zeynep Cengiz Şekeralp'in de bulunduğu BEDA Enerji
Dağıtım Şirketi ile 16 milyon 674 bin TL’lik, “Birinci seviye bakım”, Hipar Adi Ortaklığı’yla ise 51 milyon 515 bin
TL’lik “İkinci seviye bakım” sözleşmesi imzalandı. Toplam ihale bedeli ise 68 milyon TL oldu. Cengiz ve Kolin
ortaklığına ait Akdeniz Dağıtım A.Ş’nin bakım anlaşması yaptığı şirketlerin Cengiz ve Kolin ile bağlantılı olması
dikkati çekti.
Hipar Adi Ortaklığı’nın yönetim kurulunda Ahmet Cengiz yer alıyor. Sektörde, “Kolin grubunun ikinci kuşak
üyesi” olarak bilinen Devrim Koloğlu da şirketin yönetim kurulunda yer alıyor. BEDA Enerji’nin yönetiminde de
bilindik isimler yer alıyor. Şirketin çatı yönetiminde Naci Koloğlu ve Mehmet Cengiz bulunuyor.

ŞİRKETLER KÂRDA, TEDAŞ ZARARDA
Elektrik dağıtımını alan özel şirketler kârlarına kâr katarken alacaklarını tahsil edemeyen TEDAŞ sürekli zarar
ediyor. Şirketler borçlarını TEDAŞ’a ödemiyor. Kurumun 2020 yılı zararı 357 milyon TL oldu.
AKP’nin tüm itirazlara karşın ülkenin elektrik dağıtım işini iktidara yakın özel şirketlere devretmesinden sonra
ortaya çıkan tablo kamu aleyhine giderek ağırlaşıyor. Kamu hizmeti olması gereken elektrik enerjisi alanının
piyasalaştırılmasının faturası yurttaşlara ödettirilirken şirketler kârlarına kâr katıyor.
Yurttaşlar yüksek faturalarla boğuşurken kârlarını daha da arttırmak isteyen şirketler yapması gereken
yatırımları yapmıyor, gerektiği kadar personel çalıştırmıyor ve sonuçta ülkenin en büyük kentlerinden biri
günlerce karanlıkta kalıyor. 2013 yılında dağıtım işini alan şirketler yıllardır yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar
ve TEDAŞ sürekli zarar ediyor. Kurumun 2020 yılı zararı 357 milyon liraya ulaştı, dolayısıyla bu zarar da kamuya
kaldı.
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Sayıştay’ın özelleştirme işlemlerinin tamamlandığı 2013 yılından itibaren yaptığı denetimlerde tespit ettiği
bulgular, düzeltilmediği için hemen hemen her yıl raporlarda yineleniyor.
Son raporda yer alan bulgulardan bazıları özetle şöyle:
Mülk TEDAŞ’ın, gelir şirketlerin: İşletme hakkı devir sözleşmesi ile devredilen tesisleri, reklam ve ilan geliri elde
etme amacıyla kullanan dağıtım şirketleri mülk sahibi TEDAŞ’a bu gelirlerden herhangi bir pay ödemiyor. 20142019 yılları arasında reklam gelirleri ve baz istasyonu kira gelirleri karşılığı 201 milyon 691 bin lira elde eden
şirketler, yüzde 50 pay karşılığı olarak 100 milyon TL’yi TEDAŞ’a aktarmadı.
Alacaklara zamanaşımı tehdidi: Şirketler, TEDAŞ’ın özelleştirme öncesi resmi kurumlar ile belediyelerden olan
alacaklarını tahsil ederek kuruma aktarma görevini yerine getirmiyor. 3,8 Milyar TL tutarındaki bu alacaklarla
ilgili olarak yeterli takip yapılmadı, şirketler tahsil edilen tutarları da kendi alacaklarına mahsup ederek TEDAŞ’a
aktarmadı. 2020 sonu itibarıyla 566 milyon TL alacak yapılandırıldı. 1,5 milyar TL tutarındaki alacak ise
yapılandırılmadı. Bu alacaklar için zaman aşımı riski bulunuyor. Paraların üstüne yattılar: Dağıtım şirketlerinin
özel sektöre devri aşamasında, kasa ve bankada paralar kaldığı anlaşıldı. Cengiz-Kolin Ortaklığı’nın işlettiği
Çamlıbel EDAŞ (4 milyon 564 bin TL), Limak Holding’in işlettiği Uludağ EDAŞ (12 milyon 861 bin TL), Çalık
Holding’in işlettiği Yeşilırmak EDAŞ (5 milyon 477 bin TL), Kazancı Holding’in işlettiği Fırat EDAŞ (3 milyon 272
bin TL) olmak üzere dört şirketten toplam 26 milyon 175 bin TL’nin yasal faiziyle tahsili istendi. Çamlıbel ve
Uludağ EDAŞ toplam 17 milyon 425 bin TL anapara borcunu ödedi, yasal faizlerini ödemedi. Yeşilırmak ve Fırat
EDAŞ ise 8 milyon 750 bin TL anapara borcu ve yasal faizleri ödemedi. Uzun yıllar süren yargılamalardan halen
sonuç alınamadı.
TEDAŞ’ın Bilgisi Yok
Malın, mülkün kaydı yok: Mevcut varlıklar ile bedeli tarifeden karşılanarak gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin
edinilen taşınmaz, tesis, iş makinası, araç-gereç ve diğer varlıklara ilişkin TEDAŞ tarafından envanter çalışması
yapılmıyor. Dolayısıyla, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’nin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda
kendisine devredilecek varlıkların nelerden ibaret olduğu hakkında TEDAŞ, sağlıklı bilgiye sahip değil.
Bakım-onarım kargaşası: Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım tesislerinde yapacakları bakım-onarım faaliyetleri
ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin hususların yer aldığı “Elektrik Tesislerinin Bakım ve Onarımına İlişkin
Uygulanacak Usul ve Esaslar” ile “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Uygulanacak Bakım Faaliyetlerine İlişkin
Bakım Talimatnamesi”nin TEDAŞ tarafından hazırlanarak yürürlüğe konuldu. Ancak şirketler TEDAŞ’ın yetkisi
olmadığı iddiasıyla düzenlemelerin iptali için dava açtı.
Dağıtım şirketlerine ilişkin Bakanlık denetim raporlarında; dağıtım şebekesinde bakım-onarım faaliyetlerinin
düzenli yapılmadığı, tesislerin bakımsız kaldığı gibi tespitlere de yer verildi. Sayıştay, bu yüzden şebekenin arıza
vermeden en iyi performansla çalışmasına yönelik olarak periyodik bakım-onarım yapılması ve bu faaliyetlerin
TEDAŞ tarafından kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Bununla ilgili sorunların giderilmesi için yasal
düzenleme yapılması istendi.

DEVLETTE CEZA YERİNE ÖDÜL!
Krizi çıkarana ödül gibi para dağıtıyorlar
Halkın fatura isyanı büyüyor; sanayi siteleri enerji krizinden kapıya kilit vurmuş; elektrik hizmeti çökmüş
durumda. Ama ne gam! İktidar dört koldan elektrik şirketlerini beslemeye devam ediyor. Isparta’yı dört gün
karanlıkta bırakan şirketler bu yıl da “teşvik” adı altında Hazine’den milyonlarca lira alacaklar.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)
kapsamındaki santrallerin 2022 yılı listesini yayınladı. Elektrik dağıtımını yapan; otoyol, köprü, havalimanı
ihalelerinin müdavimi olanlar listenin ilk sıralarında yine.
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YEKDEM’in esası güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı özendirmekti. Yararlanacak olanlar
da düşük kapasiteli yatırımlardı. Elbette bu ilkeler kağıt üzerinde böyleydi. Berat Albayrak, Enerji Bakanı olduğu
dönemlerde yaptığı değişikliklerle mekanizmayı bir “yandaş sebiline” çevirdi. Her yıl milyarlarca lira, artık
nereden nasıl bir kamu kaynağı daha aldıklarını takip etmekte zorlandığımız aynı şirketlere aktarılıyor.
Tıpkı otoyol ve köprülerde olduğu gibi burada da alım garantisi var çünkü. 1 kWh başına hidroelektrik ve
rüzgara 7.3, jeotermallere 10.5, güneşe ve biyokütle santrallerine de 13.3, dolar cent ödeme garantisi veriliyor.
1 Temmuz 2021 sonrası faaliyete geçenler için ödemeler TL bazında yapılacak artık. Ancak 2022 listesindekiler
hala dolar bazında yapılan düzenlemeye tabiler.
2011’de sistemden yararlanan santral sayısı 20 taneydi. Albayrak’ın değişiklikleri sonrasında 2016’dan itibaren
sayı jet hızıyla yükseldi ve 45 kat artıp, 900’ü aşmış durumda bugün. Makine Mühendisleri Odası (MMO) enerji
Çalışma Grubu’nun hesaplamasına bakılırsa, santrallere Hazine’den aktarılan kaynak 2011’de sadece 774
milyon liraydı. 2020’de 46.3 milyar liraya çıktı. 2021 hesabı henüz yapılmamış olsa da kur artışı dikkate
alındığında 60 milyar lirayı aşacak gibi görünüyor.

Yine MMO’nun hesabına göre, 2018-2020 arası Sabancı’nın Enerjisa’sına 6 milyar, Zorlu’ya 4 milyar, Cengiz’e 3
milyar, Limak’a 3 milyar, Kolin-Kalyon’a 1 milyar liraya yakın para ödendi.
Gelelim 2022 listesinde, şu sıralar fahiş faturaların, kara kışta insanların elektriksiz kalmasının müsebbibi olan
şirketlerin kaç santrali bulunduğuna.
Halkın faturalar nedeniyle tepkisini çeken elektrik dağıtımı yapan şirketlerin 75 santrali 2022 yılında da garanti
ödemesi kapsamında bulunuyor. Rekor 14’er santralle Sabancı ve Türkerler’de. Sabancı Adana, Mersin,
Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis’e elektrik dağıtan Toroslar ile İstanbul Avrupa yakasına dağıtan AYEDAŞ’ın
sahibi. Türkerler’in VEDAŞ’ı ise Van, Bitlis, Muş, Hakkari’ye elektrik dağıtıyor.
10 santrali bulunan AYDEM ise Aydın, Denizli ve Muğla dağıtım ihalesini alan şirket. Bu şirket İzmir ve Manisa’da
da GEDİZ ile dağıtım yapıyor. Cengiz, Limak, Kalyon ve Kolin “kardeşler” tam 5 farklı bölgede ortaklıklarla
dağıtım faaliyeti yürütüyor. Hepsinin YEKDEM kapsamında “alım garantili” santralleri de var elbette. 4 gündür
karanlıkta kalan Isparta’nın dağıtımını yapan AKDENİZ EDAŞ da Cengiz-Limak-Kolin ortaklığının.
7 santrali teşvik kapsamındaki Eksim’in DEDAŞ’ı Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt’te; yine 7 santrali
kamudan para alacak Kipaş’ın AKEDAŞ’ı da Adıyaman’a elektrik dağıtıyor. Diğer dağıtım bölgelerine sahip Zorlu,
Akenerji, Aksa, Çalık’ın yenilenebilir enerji santrallerinin ürettiği elektrik de 2022’de devlet garantisinde.

27

HAFTALIK BİLGİLENDİRME RAPORU
MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANLIĞI

Özetle elektrik dağıtımını yapan şirketler, kamudan ucuza alıp halka pahalı sattıkları ve son zamlarla ikiye
katladıkları gelirlerinin yanında, “yenilenebilir enerji desteği” adı altında oluşturulmuş soygun mekanizmasıyla
da santrallerinde ürettikleri elektriği dolar bazında kamuya satıyor. Buna bir de “kapasite mekanizması”
vurgununu eklemek lazım. Nedir bu?
Arz güvenliğini sağlamak amacıyla özel şirketlerin işlettiği santraller zarar edeceği anlaşıldığında yapılan bir tür
ödeme. Ama her zaman olduğu gibi bu destek de yandaşa sermaye aktarımına dönüşmüş durumda. Kriterler
gevşetilip Türkiye’nin belalısı HES’ler kapsama alındı mesela. Böylece her kamu kaynağının başında gördüğümüz
malum şirketler derhal buraya da üşüştüler. Nitekim 2018-2020 arasında en fazla “kapasite yardımı” alan
şirketlerin içinde Limak, Sabancı, Bereket, Aksa, Cengiz var.
Elektrik bir kamu hizmeti olmaktan çoktan çıktı artık. Mesele böylesine hayati bir hizmetin kamu kaynaklarını
özel şirketlere aktarmanın karlı, hızlı kolay yolu haline gelmesi. Dolayısıyla denetimle filan işin içinden çıkmak
imkansız. Hizmetin asıl sahibine, onu finanse edenlerin kontrolüne, kamuya dönme vakti geldi de geçiyor. Bir
kar yağışının bile ortaya çıkan manzaranın daha ağır afetlerde ne hale geleceğini tahayyül bile etmek zor çünkü.

1984’TE BAŞLAYAN ENERJİDEKİ ÖZELLEŞTİRME SERÜVENİ
Isparta’daki skandal AKP ile doruğa çıkan özelleştirmenin ülkeyi nasıl bir felakete sürüklediğinin net göstergesi.
Kamu varlıkları yok pahasına satılırken şirketler, hiçbir yatırımda bulunmadıkları gibi iyileştirmeler yapmaktan
da kaçınıyor. Denetlenmeyen şirketler üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmezken sadece ceplerini
düşünüyor.
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İşte enerjideki özelleştirme serüveni:
► 1930’lu yıllarda İller Bankası, Etibank ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin kurulması ile birlikte, elektrik
enerjisinin üretim-iletim ve dağıtımında kamu planlaması öne çıkmış, yabancı şirketlere verilmiş olan
imtiyazların 1939 yılında kaldırılması ve dağıtım şebekelerinin ilgili belediyelere devredilmesiyle elektrik
hizmetlerinin dağıtımında da kamu görev almıştır.
► 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) kuruluşu ile birlikte elektrik enerjisinde üretim, iletim ve
dağıtım, merkezi olarak kamu eliyle planlanmaya başlandı. 1982 yılında çıkarılan yasa ile belediye ve köy
birliklerinin işletmesi altında bulunan dağıtım şebekelerinin de Türkiye Elektrik Kurumu’na devredilmesi sonucu
tekel konumunda dikey bütünleşik merkezi bir yapı oluşturuldu.
► 1984 yılı sonlarında çıkarılan 3096 sayılı Yasa ile TEK’in tekel statüsü kaldırılarak ileride özelleştirme amacına
da hizmet etmek üzere “piyasalaşma” yolunda ilk adım atıldı.
► İlk özelleştirme girişimine 1989 yılında başlandı. İlk olarak Kayseri ve Civarı Elk. TAŞ, Çukurova Elk. AŞ. Kepez
AŞ. ve Aktaş Elk. AŞ. ilgili bölgelerinde elektrik ticareti ile görevlendirildi.
► 1993’te TEK, TEAŞ ve TEDAŞ olarak iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü’ne ayrıştırıldı, böylece üretmiş olduğu
hizmetlerin de kamu hizmeti kapsamından çıkarılması sağlandı.
► 1994’te Yap-İşlet-Devret modeli olarak bilinen yasa, 1997’de Yap-İşlet modeli olarak bilinen yasa yürürlüğe
girdi. Bu modellerle özel sektör tarafından alım garantili enerji üretim santralleri inşa edildi.
► Elektrik Sektörünün Yeniden Yapılandırılması” adı altında “serbestleştirme” ve “özelleştirme” amacına dönük
olarak 2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası hayata geçirildi. Bu yasa sonrasında TEAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ
olarak ikiye ayrıldı. Tüm dağıtım şirketleri 21 bölgeye ayrılarak tamamen özelleştirildi ve elektrik alanında bir
borsa yapısı kurularak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( EPDK) kuruldu.
► Türkiye enerjide büyük oranda fosil yakıtlara dayalı kaynaklara ve dolayısıyla dışa bağımlı bir ülke. Fosil
yakıtların payı yüzde 83,5 civarında. İthal-yerli dengesi sürdürülemez bir noktaya geldi. Dışa bağımlılık yıllar
içerisinde arttı. 1990’larda yüzde 51,6 olan oran, 2018’de yüzde 72,4’e çıktı. Elektrik üretiminde kamunun payı
2021’de yüzde 21 oldu. Elektrik satışı tamamen özel şirketlere bırakıldı.

SARAY VATANDAŞLARIMIZA ENERJİ BUHRANI YAŞATIYOR
Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının
kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş
ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk
yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83
milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları!
Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile “Kademeli Zam, Kademeli Zulüm” politikasını
uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli
soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu.
Saray iktidarı, elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü
yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst
kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi.
Üstüne basa basa söylüyoruz: Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam
yaptılar.
Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar.
Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle
hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı
tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı.
Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü
faturalar 2 ila 3 kat arası arttı.
"Kademeli Zam, Kademeli Zulüm" politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel
Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovatsaat yerine 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu.
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa “Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır” diye defalarca
uyardık.
Defalarca “Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır” diye uyardık.
Saray’ın “ben yaparım olur” zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler
açtı.
Değişen hiçbir şey olmadı!
Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte.
4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu.
Şubat’ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı!
Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı
zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha
ortaya çıkacak.
Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz;
“Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!”
Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların
derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz.


Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu
derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır.



Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir.



KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır.



Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı
elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir.



Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125
ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.

Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle
son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte
kuracağız!

GİZLİ İHALELER, AYNI İSİMLERE!
Ankara Millet Bahçesi’nin 2. ihalesi de gizli yapıldı aynı müteahhide verildi
Ankara AKM Millet Bahçesi. 398.5 milyon liraya, ihaleye özel olarak davet edilen AKP iktidarının gözde
müteahhitlerinden Yapı ve Yapı şirketine verilmişti. Projenin ikinci etabı için yine gizli bir ihale yapıldığı ve yine
özel olarak davet edilen aynı şirkete verildiği ortaya çıktı.
Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda inşa edilen Millet Bahçesi’nin ikinci etabı için de gizli
ihale yapıldığı ortaya çıktı.
“Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 2 Etap Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları
ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi kimseye duyurulmadan 5 Ekim’de gerçekleştirildi.
İhale, Kamu İhale Kanunu’nun esas olarak kabul ettiği rekabete imkan veren “açık” usül yerine, AKP iktidarının
istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı haline gelen rekabete kapalı 21-b Pazarlık usulüyle yapıldı.
18 Ekim’de imzalanan sözleşmeye göre ihale, aynen ilkinde olduğu gibi özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı
şirketine verildi. 84 milyon 250 bin TL’ye imzalanan sözleşmde işin aynı gün 18 Ekim’de başlaması ve 16 Ocak
2022’de tamamlanması öngörüldü.
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İş Bittikten Sonra Duyuruldu
İhalenin sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından bugün açıklandı ve dolayısıyla, ihale yapılıp, sözleşme imzalanıp,
iş bittikten sonra kamuoyunun bugün haberi oldu.
İkinci Etapta Ne Yapıldı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale açık
olarak yapılmadığı için, ikinci etap çalışmanın ne olduğu, nasıl bir proje geliştirildiği ve sonuçta ne yapıldığı
bilinmiyor.
İlk İhaleye De Özel Olarak Davet Edilmişti
Projenin ilk etabının ihalesi 2019 yılında yapılmıştı. İhale yine kapalı kapılar ardında kimseye duyurulmadan
yapılmış ve özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı’ya 398.5 milyon liraya verilmişti.
Millet Bahçesi’nin açılışı 28 Ekim 2021’de Erdoğan ve Bahçeli tarafından gerçekleştirilmişti.
Açılış Günü Adı Değişti
Millet Bahçesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Ekim ayında
yapılmıştı. O güne kadar “Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi” olarak tanıtılan, tüm tabelaları bu
şekilde hazırlanan projenin adı, Erdoğan’ın o gün yaptığı konuşmada, “Başkent Millet Bahçesi” olarak
değiştirilmişti.
İkinci etap ihalesinin bu açılıştan hemen önce yapıldığı ortaya çıktı.
Davet Usulü İhalelerin Gözdesi
Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı&Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan
ihalelerle dikkat çekiyor. 21-B olarak bilinen “davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma,
halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu
arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor.
Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı
çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve
Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın
projeleri arasında yer alıyor.
Sermayesi 1189 Kat Büyüdü
Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket,
sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.
Yapı Ve Yapı'nın Aldığı Son İhalelerden Bazıları
7 Eylül 2021

2 milyar 135 milyon TL

585 milyon TL

Erdemli-Silifke -Taşucu Karayolu (Özaltın'la birlikte)

Sinop’taki karayolu ihalesi

30 Aralık 2020

28 Haziran 2021

440 milyon TL

3 milyar 111 milyon TL

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Halkalı -Ispartakule arası (Kanal İstanbul geçişi)
Demiryolu

16 Temmuz 2020
1 milyar 370 milyon TL

(Gülermak'la birlikte)

Rize İyidere Lojistik limanı (Cengiz İnşaat'la birlikte)

22 Haziran 2021

19 Ekim 2020

424 milyon TL

324.5 milyon TL

“Konya, Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolu”

Ambarlı -Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatlarının
İyileştirilmesi (Atlas Maden'le birlikte)

15 Ocak 2021
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AİLE BOYU SAADET!
Eski Iğdır İl Başkanı ve ailesi ihalelere abone
Iğdır Belediyesi’nin 4 milyon TL’lik yol ihalesini Başyol Yapı aldı. Şirket, 6 yıl boyunca AKP’nin Iğdır İl Başkanlığı’nı
yapan Baştemur’un oğluna ait. Baştemur’un kardeşinin Hakra İnşaat şirketi de 31 milyon TL’lik 34 ayrı ihale aldı
Kamu kurumları ile yerel yönetimlerce gerçekleştirilen ve ‘tanıdık’ şirketlere ihale edilen işlere her gün bir yenisi
ekleniyor. Son olarak kayyum yönetimindeki Iğdır Belediyesi’nin pazarlık yöntemiyle düzenlediği yol yapım
ihalesini Başyol Yapı kazandı. Şirket, 2008 ile 2014 yılları arasında AKP Iğdır İl Başkanlığı yapan ve FETÖ’den
tutuklanan iş insanı Abdulcabbar Baştemur’un oğluna ait.
Ayrıca Başyol Yapı çoğunluğu Iğdır Belediyesi’nden olmak üzere kamudan son 11 yılda 60 milyon 101 bin TL’lik
29 ihaleyi aldı. Abdulcabbar Baştemur’la aynı operasyonda FETÖ’den gözaltına alınan kardeşi Reşit Baştemur’a
ait olduğu görülen Hakra İnşaat da çoğunluğu Iğdır Belediyesi’nden 31 milyon 335 bin TL’lik 34 ihale kaptı.
Kayyum Vali Engin Sarıibrahim’in yönetimdeki Iğdır Belediyesi, 10 Aralık 2021 tarihinde “asfalt yol yapımı” için
ihale açtı. Kamu ihalelerinde “istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık
yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye üç şirket teklif sundu. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre,
tekliflerin değerlendirilmesinin ardından 16 Aralık’ta Başyol Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’yle el
sıkışıldı.
‘Başarılı’ Şirket
2015 yılında kurulan şirket ile belediye arasında 4 milyon 16 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediyeden 4 milyon
TL’lik ihaleyi alan şirketin sahibi ise eski AKP Iğdır İl Başkanı olan ve bir dönem “FETÖ üyesi olmak” ile örgüte
finans sağlamak suçlarından tutuklanıp daha sonra serbest kalan iş insanı Abdulcabbar Baştemur’un oğlu Enes
Baştemur’a ait.
AKP’ye yakınlığıyla tanınan Yeni Dünya Vakfı’nın İl Temsilcisi Abdulcabbar Baştemur’un oğlunun şirketinin
‘başarısı’ ise dikkat çekici. Şirket, kamu kurumlarından son 11 yılda 29 ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli 60
milyon 101 bin TL. Başyol Yapı’nın aldığı ihalelerden öne çıkanları şunlar:
•Iğdır Belediyesi’nden 43 milyon 234 bin TL’lik 13 ihale.
•Iğdır İl Özel İdaresi’nden 6 milyon 554 bin TL bedelinde sekiz ihale.
•Ağrı Doğubayazıt Belediyesi’nden 6 milyon 745 bin TL’lik bir ihale.
•Iğdır Halfeli Belediyesi’nden 739 bin TL’lik bir ihale.
Kardeşler de Kaptı
Abdulcabbar Baştemur ile aynı FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ancak adli kontrol şartıyla serbest
bırakılan kardeşi Reşit Baştemur’un üzerinde olduğu görülen Hakra İnşaat da kamu ihalelerine ‘abone’ olmuş
durumda. Şirket son 11 yılda kamu kurumlarından 34 ihale aldı. İhale pastasından en büyük dilimi yaklaşık 21
milyon TL ile Iğdır Belediyesi’nden aldılar. Bugüne dek kamu kurumlardan 31 milyon 335 bin TL’lik ihale alan
şirketin kaptığı diğer ihaleler şöyle:
•Iğdır Belediyesi’nden 20 milyon TL’lik 15 ihale.
•Iğdır Halfeli Belediyesi’nden 5 milyon 683 bin TL’lik 5 ihale.
•Iğdır Melekli Belediyesi’nden 2 milyon 736 bin TL’lik 3 ihale.
•Iğdır Hoşhaber Belediyesi’nden 813 bin TL’lik 3 ihale.
Abdulcabbar Baştemur, 1999 yılında kurduğu Hakra İnşaat’taki hisselerini 30 Haziran 2017’de İbrahim Halil
Baştemur’a devretti. O da 15 Mayıs 2020 tarihinde Reşit Baştemur’a devretti.
‘Tayyip Erdoğan’ın Emrindeyiz’ Demişti
Abdulcabbar Baştemur, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra Iğdır Valiliği önünde her gece toplanan
kalabalığa yemek ve çay ikram etmiş biri. Ancak daha sonra kendisi “FETÖ’ye üye olmak” ve “örgüte finansman
sağlamak” suçlamasıyla tutuklandı. Baştemur’un kardeşleri Kıyas ile Reşit Baştemur da FETÖ’den gözaltına
alındı fakat daha sonra “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldılar. Baştemur Kardeşler ve Hakra İnşaat çalışanları,
2019’daki seçimler öncesinde düzenledikleri kahvaltı ile Cumhur İttifakı’na destek çağrısı yaptı. Etkinlikte
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konuşan Abdulcabbar Baştemur, “Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın emrindeyiz” dedi. Abdulcabbar Baştemur
hakkında 17 Eylül 2011 tarihinde Milliyet’te yayımlanan haber de dikkat çekici. İş hayatına çaycılık yaparak
başladığını aktaran Baştemur, “başarısını” şöyle anlattı: “1999 yılında ’Hakra İnşaat’ şirketini kurduk. Bölgede
hiç parke taşı üretimi yoktu, rakipsizdik. Kars’tan Ağrı ve Erzurum’a kadar bölgenin tüm parkesi bizden
gidiyordu.”
Şirkete Denetimsiz Onay
Hakra İnşaat, sadece ihalelerle ‘yolunu bulmadı.’ Zira şirket, bir de yurttaşların şikâyetçi olduğu taş ocaklarını da
işletiyor. Bunların biri merkezde, diğeri ise Aralık ilçesinde bulunuyor. Iğdır Valiliği, Hakra’ya ait taş ocaklarına
ilişkin farklı tarihlerde yapılan kimi ‘kurulum’ kimi ise ‘kapasite artışını’ içeren altı başvuruda, ‘ÇED Gerekli
Değildir’ kararı verdi. ÇED süreci, bir projenin çevre üzerinde yaratacağı etkilerin masaya yatırılması anlamına
geliyor. ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı ise projenin doğaya etkileri bakımından değerlendirme dışı tutulması
durumunda veriliyor. Yani Iğdır Valiliği, Hakra’nın taş ocakları için, projelerin çevreye etkileri ölçmeden ‘onay’
verdi.

‘SABIKALI’ ŞİRKETLER İHALE BIRAKMAMIŞ!
Tarihi Mesnevihane Camii’ni tahrip eden AKP’li Erhan Uludağ’ın şirketi, kamudan 110 milyon TL’lik ihale aldı.
Uludağ’ın eşine ait olan ve Galata Kulesi’ne ‘hilti’ ile girmesiyle bilinen şirket ise tam 10 ihaleyi kaptı.
Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olan, 470 yıllık Süleymaniye Camii’ne yapılan ‘saygısızlık’ gündemdeki yerini
korurken kentsel değerini hiçe sayarak İstanbul’u tanınmaz hale getiren AKP, pek çok tarihi binayı da
‘restorasyon’ adı altında ranta kurban etti.
Restorasyon skandallarında başı çeken şirketlerden tarihi Galata Kulesi’ne ‘hilti’ ile giren E.S. Yapı ile İstanbul
Fatih’teki 177 yıllık yıllık Mesnevihane Cami’ni tanınmaz hale getiren Taksim Yapı’nın son 11 yılda kamudan
milyonlarca liralık ihale aldığı açığa çıktı. Bu şirketler AKP’de yöneticilik yapan Uludağların ‘aile şirketi.’
Restorasyon Skandalları
Beyoğlu Belediyesi’nde çalışırken 2000’de mimar Sevilay Tuncer ile E.S. Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon
isimli şirketi kuran Erhan Uludağ’ın Taksim Yapı Mimarlık firması, 2008’de faaliyetlerine başladı. Bu şirketin de
ortağı eşi Sevilay Tuncer Uludağ idi. Aradan geçen üç yılın ardından Sevilay Tuncer Uludağ, Taksim Yapı’daki
ortaklıktan ayrıldı. Erhan Uludağ da aynı dönemde E.S. Yapı Şehircilik isimli şirketteki hisselerini eşine devretti.
Uludağ çifti iki şirketi aralarında ‘bölüşürken’ kamuoyu onları restorasyon skandalları ile tanıdı.
Taksim Yapı, İstanbul Fatih’teki 177 yıllık yıllık Mesnevihane Camii’ndeki restorasyon uygulamasıyla tarihi
dokuyu yok etti. Taş ve kırmız tuğla ile yığma şeklinde yapılmış olan caminin cephesi düz duvara dönüştü,
minare de beyaza boyandı.
Mesnevihane Cami restorasyonun ardından tanınmaz hale gelmişti.
E.S. Yapı ise iki yıl önce İBB'nin mülkiyetinden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Galata Kulesi
‘restorasyon’ adı altında ‘hilti’ adı verilen büyük beton kırıcı matkaplarla delen şirketten başkası değil.
Yaşananlar kamuoyundaki yoğun tepkilere neden olurken o dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, “Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır"
ifadelerini kullandı.
‘Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’ız’ Dedi
Ancak adı restorasyon skandallarıyla sıkça anılan şirketler, kamu kurumlarından milyonlarca lira değerinde ihale
aldı. 2014’teki bir sosyal medya paylaşımda “Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’ız” diyen ve bir dönem AKP İstanbul
İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Erhan Uludağ’ın sahibi olduğu Taksim Yapı, kamu kurumlarından 110
milyon 851 TL’lik 32 ihale aldı. Şirket 12 Nisan 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün camiye çevrilen
Kariye Müzesi’nin üçüncü etap restorasyon işini 26 milyon 400 bin TL karşılığında üstlendi. Taksim Yapı en son 9
Ağustos 2021’de Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 18 milyon 774 bin TL’lik
ihalesini kaptı.
Şirketin son 11 yılda aldığı diğer ihaleler ve kurumlar ise şöyle:
• Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 7 ihale, 32 milyon 401 bin 358 TL
• İstanbul Valiliği’nden 6 ihale, 12 milyon 350 bin 919 TL
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• Arnavutköy Belediyesi’nden 4 ihale, 2 milyon 964 bin 733 TL
• Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden 3 ihale, 950 bin 84 TL
• Zeytinburnu Belediyesi’nden 3 ihale, 1 milyon 982 bin 522 TL
• Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı’ndan 2 ihale, 10 milyon 260 bin 62 TL
• İstanbul Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarından 2 ihale, 27 milyon
480 bin 529 TL
• Eyüpsultan Belediyesi’nden bir ihale, 189.000 TL
• Fatih Belediyesi’den bir ihale, 108 bin TL
• Konya Büyükşehir Belediyesi’nden bir ihale, 18 milyon 774 bin TL
• Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bir ihale, 299 bin 500 TL
• Selçuklu Belediyesi’nden bir ihale, 3 milyon 90 bin 290 TL
Erhan Uludağ’ın sahibi olduğu şirket gibi eşinin şirketi de AKP döneminde birçok ihale kaptı. Sevilay Tuncer’in
şirketi E.S. Yapı’nın son 11 yılda aldığı ihaleler özetle şöyle:
• İstanbul Valiliği’nden 3 ihale, 2 milyon 641 bin 975 TL
• Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 2 ihale, 8 milyon 664 bin 600 TL
• İBB iştiraki İSYÖN Genel Müdürlüğü’nden 2 ihale, 6 milyon 505 bin 88 TL
• Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bir ihale, 11 milyon TL
• Zeytinburnu Belediyesi’nden bir ihale, 1 milyon 829 bin 414 TL
• İBB’den bir ihale, 774 bin TL

GENEL MÜDÜRÜN HÜLLE ATAMALARI
İsmi açıklanmayan bir genel müdürün yaptığı 25 atama pes dedirtti. Genel müdür, kendisinin belirlediği kişilere
hak etmedikleri halde üst görevler vermesine ilişkin ‘‘Bakanlığın bilgisi dahilinde’’ savunması yaptı.
Her üç kişiden birini tehdit eden işsizlik, iktidara yakın isimler, siyasetçilerin yakınları için sorun oluşturmuyor.
Görev için gereken koşulları sağlamayan kişileri kamuda etkili görevlere hatta birkaç göreve birden getirmek için
tüm kuralların ayaklar altına alınmasının sayısız örneği kamuoyuna yansıdı. Ancak ismi açıklanmayan bir genel
müdür, yaptığı çok sayıdaki atama ile adeta kadrolaşmanın kitabını yeniden yazdı. Kamu Etik Kurulu da bu
atamalarla çok sayıda etik kuralın ihlal edildiğine hükmetti.
‘‘Becerikli’’ genel müdürün icraatları bir şikâyet üzerine Kamu Etik Kurulu’nun gündemine geldi. Şikâyet
dilekçesinde genel müdürün etik ilkelere aykırı olarak kurum içinde gerçekleştirdiği 25 atama ile ilgili bilgiler yer
aldı.
Göreve uygun olmadığı halde üst pozisyonlara atananlar ile mevzuatın öngördüğü özelliklere sahip olmadığı için
‘‘hülle’’ yöntemiyle atananlar ve başvurulan yöntemlerden bazıları şöyle:
► Dört defa aylıktan kesme cezası alan …, 17.02.2020 tarihinde … “müdür” oldu.
► … Müdürlüğü’nde görev yapan ön lisans mezunu …, “sadece bir günlüğüne” “müdür yardımcısı” olarak
atandı; sonraki gün ise “şef” kadrosuna atandı.
Müdürlüğünde “tekniker” olarak çalışan ön lisans mezunu …, … Müdürlüğüne “müdür yardımcısı” ve “bir gün
sonra” … Müdürlüğüne “şef” olarak atandı.
Başmühendislik kadrosu unvan değişikliği sınavına tabi olmasına rağmen; Genel Müdürlük İşletme Daire
Başkanlığı’nda “mühendislik” kadrosunda çalışan …, 10.03.2020 tarihinde … Müdürlüğüne “müdür yardımcısı”
olarak atandı ve iki gün sonra Genel Müdürlük İşletme Daire Başkanlığı’na “Başmühendis” kadrosuna ataması
yapıldı.
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► “Bilgisayar İşletmeni” kadrosunda görev yapan… … Müdürlüğüne “… müdürü” olarak atandı ve birkaç gün
sonra… Müdürlüğüne “İnsan kaynakları şube müdürü” oldu.
► Şef olarak görev yapan…, … Daire Başkan Yardımcısı olarak atandı ve “bir gün sonra” aynı yere “… şube
müdürü” olarak ataması yapıldı.
… Müdürlüğünde “teknik ressam” olarak görev yapan…, … Müdürlüğünde “müdür yardımcısı”, “bir gün sonra”
… Müdürlüğüne “İşletme şube müdürü” olarak atandı.
► “Sağlık memuru” olarak görev yapan -İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısının kardeşi- önce “müdür
yardımcısı” ve “bir gün sonra” Genel Müdürlüğe “şef” olarak atandı.
► Koruma ve güvenlik memuru” olarak görev yapan…, “müdür yardımcısı” olarak atandıktan ‘‘iki gün” sonra
“şube müdürü” oldu.
► Önlisans mezunu memur…’ın, lisans mezunu olmayı gerektirmesine karşın “müdür yardımcısı” olarak
ataması yapıldı.
Bakanlığın Bilgisi Var
Genel müdürlük, Kamu Etik Kurulu’na gönderdiği savunmasında bu atamaların mevzuata aykırı olmadığını iddia
ederek şunları ifade etti:
‘‘Atamalar, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak
atamaya yetkili merciinin takdirindedir. Bu nedenle başvuruya konu atamalar, kuruluşun personeli arasından,
gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlar arasından seçilerek ve bağlı olunan Bakanlığın
bilgisi dahilinde yapıldı’’
Hayatın Olağan Akışına Aykırı
Kurul, genel müdür hakkındaki kararında bazı kişilerin kayırıldığı iddialarını haklı buldu. Yöneticiye tanınan takdir
yetkisi çerçevesinde, çalışanın, öncelikle üst bir pozisyona atanması ve hemen takip eden birkaç gün içinde daha
alt bir pozisyona ve aslında sınav ve yeterlilik ile gelebileceği ve ilk pozisyonundan daha üstte bulunan bir
pozisyona atanmasının, hayatın olağan akışına uygun olmadığı kaydedildi.
Bu atamaların kurum içindeki yaygın olduğunun altı çizilerek, ‘‘Kamu kaynağı ve yetkisinin kamu yararına
kullanılmaması konusunda bir etik sorunu aleni olarak ortaya çıkarmaktadır’’ denildi. Genel müdürün “Görevin
yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci”, “Dürüstlük ve tarafsızlık” ile “Saygınlık ve güven” ilkelerine aykırı
davrandığına hükmedildi.

KAYYUMUN YAKIT İHALESİ AKP’LİYE GİTTİ
Batman Belediyesi’nin ‘pazarlık’ yöntemiyle düzenlediği akaryakıt ihalesini AKP Batman İl Başkan Yardımcısı
Suat Konaç’ın şirketi kaptı. Konaç’ın şirketi bugüne kadar kentteki kamu kurumlarından 8 milyon 227 bin TL’lik
toplam 34 ihale aldı.
Kamu kurumları ile yerel yönetimlerce gerçekleştirilen ve ‘tanıdık’ şirketlere ihale edilen işlere bir yenisi daha
eklendi. Kayyum idaresindeki Batman Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün “Dökme Akaryakıt
Satın Alımı” ihalesi, kentte AKP çatısı altında aktif siyaset yapan Suat Konaç’ın şirketine verildi.
Mart 2020 itibarıyla görevlendirme ile Batman Belediye başkan vekili görevine getirilen Vali Hulusi Şahin
idaresindeki Batman Belediyesi, 18 Ocak’ta, dökme akaryakıt satın almak için ihale açtı. Kamu ihalelerinde
“istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale
kapsamında dört şirket doküman satın alırken ihaleye üç şirket teklif sundu.
Şirket sahibi tanıdık
Teklifleri değerlendiren idare, 26 Ocak’ta Konaç Petrol Ürünleri isimli şirketle el sıkıştı. Şirket ile belediye
arasında 690 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediyeden 690 bin TL’lik ihale alan şirketin sahibi Suat Konaç’ın ise
AKP çatısı altında siyasetle uğraştığı anlaşıldı. Konaç’ın Batman AKP İl Yürütme Kurulu’nda il başkan yardımcısı
ve çevre şehir ve kültür başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
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Kamudan 34 İhale
Konaç’ın şirketinin Batman’daki kamu kurumlarından son 11 yılda toplam 34 ihale alması da dikkati çekti.
İhalelerin toplam bedeli 8 milyon 227 bin TL ile ifade edilirken öne çıkan bazı ihaleler şunlar oldu:
• Batman İl Sağlık Müdürlüğü:30 ihale, 5 milyon 874 bin 674 TL
• Batman İl Özel İdaresi:2 ihale, 1 milyon 605 bin 450 TL
• Batman Belediye Başkanlığı:1 ihale, 690 bin TL
• İl Sağlık Müdürlüğü-Batman Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık:1 ihale 57 bin TL

SARAY MİMARININ İMAR RANTI HEVESİ
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mimarı Can Gökoğuz’un Gökçek döneminde belediyeden satın aldığı arsanın imar
planları dört kez değiştirildi. İmar rantını TMMOB engelledi. Gökoğuz ise "Arazi hoşumuza gidiyordu" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mimarı Can Gökoğuz’a ait arazi için defalarca imar planı değişikliği yapıldığı açığa
çıktı.
Gökoğuz, görevinden istifa ettirilen AKP’li Melih Gökçek döneminde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB)
Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi’nde bulunan 2 bin 750 metrekare büyüklüğündeki arazisini satın aldı.
Gökoğuz’un satın aldığı arazinin imar rantı olarak yorumlanan plan değişikliklerine ise her seferinde Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) açtığı davalarla engel oldu.
İlk Değişiklik 2010 Yılında
Kaçak Saray’ın mimarı Gökoğuz’un arsası 2010 yılında "Ticaret alanı” kullanımından, “Akaryakıt ve LPG Satış ve
Servis İstasyonu" kullanımına dönüştürüldü. Ancak emsal artışı da (inşaat alanı) sağlanan arazinin planı,
TMMOB’nin açtığı davayla 2012 yılında iptal edildi.
Planların iptal edilmesinin ardından plansız kalan arazi için AKP’li Melih Gökçek yönetimindeki ABB, 2014 yılında
için ikinci kez imar planı hazırladı. Arazinin planları yine TMMOB’nin açtığı davayla iptal edildi.
Gökoğuz’un arsasının planları 2015 yılında üçüncü kez değiştirildi. Bu sefer de arazi yine emsal (inşaat alanı)
artışı sağlanarak "Merkezi İş Alanı, Ticaret, Hizmet, Turizm Alanına” dönüştürüldü. Ancak bu planlar yine
TMMOB’nin “söz konusu yapılaşma koşullarının çevredeki konut dokusuyla uyumsuz olduğu” gerekçesiyle açtığı
davayla 2017 yılında iptal edildi.
2018 yılında yine AKP yönetimindeki ABB tarafından Gökoğuz’un arazisinin imar planları dördüncü kez
değiştirildi. Ancak TMMOB’nin açtığı davayla imar planları 2019 yılında Ankara 23’üncü İdare Mahkemesi’nin
kararıyla dördüncü kez iptal edildi.
Rant Israrı Sona Erdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılındaki yerel seçimlerde Millet İttifakı’na geçmesiyle imar rantı ısrarı da
sona ermiş oldu. Ancak hazırlanan her plan iptal edildiği için yeniden imar planlarının hazırlanması gerekiyordu.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı oturumunda, “planların iptaline yönelik gerekçeler ve
mahkeme kararları doğrultusunda; plansız kalan parselin ilk planlama kararlarına geri dönülmesi ve bu yolla
tekrar planlı hale gelmesinin uygun olduğu, görüş ve kanaatine varıldığı” belirtildi.
Böylece Belediye Meclisi kararıyla Gökoğuz’un arazisi için yeni bir imar planı hazırlandı. Arazinin planları
yeniden, imar rantı sağlanmadan önceki haline dönüştürüldü. "Ticaret Alanı" kullanımına dönüştürülen ve
emsal (inşaat alanı) artışı da sağlanmayan imar planları, Belediye Meclisi’nde kabul edildi.
Hoşumuza Gidiyordu
Kaçak Saray’ın dışında aynı zamanda AKP Genel Merkezi’nin de mimarı olan Can Gökoğuz, BirGün’e yaptığı
açıklamada, arazinin imar planlarının imar rantına neden olacak şekilde tam dört defa değiştirilmesini şöyle
savundu:
“İmar planı değişikliği bizim talebimiz değildi. Arsayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesine girip aldım.
Benim rant amacım yok… Ömrümden 6 yıl çalındı. Benim mağduriyetim de var ve en sonunda ben de arazinin
ilk planları neyse dönülsün dedim. Çok hoşumuza giden bir araziydi burası. Araziye galeri, otomobil servisi
yaptırmak istiyorduk. Sonra bu hukuki şeyler olunca süreci durdurduk.”
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THK ŞUBELERİ AKP’LİLERE EMANET
THK Adana Ceyhan Şubesi’ne de AKP Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı’nda yöneticilik yapan İsmail Övet atandı.
Şube başkan ve yöneticilerinin THK Genel Başkanlığı tarafından istifaya zorlandığı iddia ediliyor.
2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan ve geçen yıl çıkan orman yangınlarında söndürme uçaklarının
kullanılmaması ile ülke gündemine oturan Türk Hava Kurumu’nun (THK) bir şubesine daha AKP’li bir isim atandı.
Adana’daki THK Ceyhan Şubesi’nin başkanı Serap Lokman geçen haftalarda görevinden istifa etti. Lokman ile
birlikte şube yönetiminin de görevinden istifa ettiğini açıklandı. THK Genel Başkanlığı, Ceyhan şubesine başkan
olarak, geçen yıllarda AKP Gençlik Kolları ile AKP Ceyhan İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan İsmail Övet’i atadı.
Şube başkanları ve şube yöneticileri THK Genel Başkanlığı tarafından istifa zorlanıyor. Böylece boşalan
koltuklara AKP’li isimlerin atanabilmesinin önü açılıyor.
Dayısı Milletvekili
Geçen yıl temmuz ayında da THK Zonguldak Şube Başka Dilek Sümer ile tüm şube yöneticileri, THK Genel
Başkanlığı’ndan gönderilen bir yazıyla görevden alındıklarını öğrenmişti. Zonguldak Şube Başkanlığı’na AKP
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in yeğeni Nihat Aygün atanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aygün, bir
skandala imza atarak “AKP milletvekili dayım Polat Türkmen’e teşekkür ediyorum” demişti.
Yine aynı dönemde en fazla geliri olan ilk 10 THK şubesinden biri olan Kastamonu şubesinde de şube başkanı
istifa etmiş, ardından AKP’li bir isim göreve getirilmişti. Şube başkanlığına atanan isim, AKP Kastamonu İl Disiplin
Kurulu Üyesi ve eski Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu’ydu. AKP’li
Dağdelenoğlu’nu tebrik edenler arasında Ensar Vakfı Kastamonu Şube Başkanı ile AKP Kastamonu İl Başkanı gibi
isimlerin yer aldığı öğrenildi.
Vekilin Oğlu Atandı
THK Eskişehir Şubesi’nde de geçen yıl temmuz ayında yönetim kurulu üyeleri ile başkan baskılar nedeniyle istifa
etti, şubenin başına AKP Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın oğlu Alihan Karacan getirildi. 26 yaşındaki Alihan
Karacan’ın THK’ye başkan olmadan yalnızca bir ay önce, 17 Haziran’da üye olduğu, kurumun hiçbir
kademesinde görev almadan doğrudan başkanlık görevine atandığı ortaya çıktı.
THK Köyceğiz Şubesi’ne ise AKP’li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yatkın, AKP’li eski belediye meclis
üyesi Mehmet Nadi Pirci ve AKP’li Mehmet Arslan atandı.

VALİDEBAĞ’DA PARÇA PARÇA TALAN
İstanbul Anadolu yakasının en büyük ikinci yeşil alanı olan Validebağ Korusu’ndaki Haydarpaşa Lisesi arazisinin
statüsünün değiştirilmesine karşı Validebağ Gönüllüleri Derneği dava açtı. Derneğin avukatı Onur Cingil; Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı bu değişiklikle korunun bir bölümünün sit alanı olmaktan
çıkacağına dikkat çekti.
Dernek, geçen ay açtığı davada ‘Validebağ Korusu Doğal ve Tarihi Sit Alanı’ kapsamında bulunan lise arazisinin
‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tesciline dair 19 Kasım 2021 tarihli idari kararın iptal
edilmesini istedi. Söz konusu idari işlemin, usul, yasa ve uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu vurgulandı.
Avukat Cingil, “Validebağ Korusu yaklaşık 360 dönümlük birinci derece doğal ve tarihi sit alanı. Lisenin olduğu
yerle alakalı bir statü değişikliği yapıldığı takdirde buranın bütünlüğü bozulacak. Ve bu karar emsal teşkil
edecek” dedi.
Okulun Validebağ Korusu içerisinde yaklaşık 30 dönümlük sit alanında yer aldığını belirten Altunizade Muhtarı
Rıza Şener ise “Haydarpaşa Lisesi eskiden Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin karşısındaydı. 80’li yıllarda oradan
aldılar, Validebağ Korusu’na yaptılar. Kısacası sit alanına okul yapıldı. Okulun müştemilatı, öğrenci pansiyonu,
konferans salonu, öğretmen pansiyonu var” diye konuştu. Şener, koruya verilecek herhangi bir tahribata karşı
mahalleli olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini duyurdu.
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EN BÜYÜK HANÇER ‘ECDAT YADİGÂRI’NA
İktidar en büyük hançeri ‘ecdat yadigârı’ dediği tarihi yapılara vuruyor. Üsküdar’da Mimar Sinan Çarşısı’nın
sözde restorasyonla doğal yapısı yok edilirken, Süleymaniye Cami’nin silüetini bozan yapıya yönelik tepkiler
sürüyor.
İktidar ülkenin önemli tarihi yapılarına hançer vurmaya devam ediyor. Restorasyon adı altında yapılan
katliamlardan birisi de Osmanlı mimarisinin İstanbul Üsküdar’daki önemli eserlerinden biri olan Mimar Sinan
Çarşısı’nda (Valide Sultan Hamamı) yapılıyor. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve ilçe örgütü Mimar
Sinan Çarşısı önünde toplanarak açıklama yaptı.
Avukat Güneş Gülaydın’ın okuduğu açıklamada çarşıda doğal dokuyu bozan çalışmalar yürütüldüğüne dikkat
çekildi: “Mimar Sinan Çarşısı’nda gerçekleştirilen sözde restorasyonla birlikte hatalı uygulamalar yapılıyor.
Geçmişte olduğu gibi bugün yapılan çalışmalar sırasında da, tescilli eski eser yapının aslına uygun hareket
edilmemekte. Yapıya sonradan ilave edilen ve günümüze kadar diş polikliniği olarak kullanılan iki katlı kaçak
eklentinin yıkılmayarak muhafaza edildiği, kubbelerin kurşun yerine farklı malzemelerle kaplandığı ve bu
yapılırken, Osmanlı Hamamlarının büyük bölümünde bulunan ışıklıkların yok edildiği görülüyor. Üsküdar’ın
tarihi yapılarına, mimari eserlerine ve maneviyatına yönelen bu hatalı uygulamalara derhal son verilmeli.”
Kamu Yararı Yok
CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, esnafın mağdur edildiğini dile getirdi:
“40-50 yıldır vergisini ödemek suretiyle faaliyet gösteren 29 esnafın bu şekilde tahliye edilmiş olması, yaklaşık
200 ailenin ekonomik anlamda çöküşüne neden oldu. Bu süreçte, esnafımızın yaşadığı mağduriyet, Üsküdar
halkının vicdanında bir yaradır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile imzaladığı, Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli
Kiralama Protokolü kapsamında, sözde restorasyon çalışmalarını yürüten Vakıf Katılım Bankası, buranın bir
kısmını kütüphane, bir kısmını sergi salonu ve bir kısmını da butik banka şubesi olarak kullanacağını ilan etti.
Kamulaştırma yoluyla mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen bu yapının, banka olarak kullanılacak
olmasında hiçbir kamu yararı bulunmamakta.”
Öte yandan CHP’liler yapının korunması için hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.
İhanet Mızrakları Şehre Saplandı
İstanbul Fatih’te Mimar Sinan’ın ‘kalfalık eseri’ olarak tanımladığı tarihi Süleymaniye Camisi’nin önünde
yükselerek tarihi caminin silüetini bozan inşaata tepkiler sürüyor. İlim Yayma Vakfı için inşaa edilen binayla ilgili
son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) inşaat için acil durdurma istendiğini duyurdu.
Bölgeye giderek konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “Bu yapılar ihanet
mızrakları olarak şehre saplanmış durumdalar” dedi ve ekledi:
“Süleymaniye neredeyse Ayasofya’yla yarışabilecek bir özelliğe sahiptir. Çevresinde bulunan yağılar da koruma
altına alınmıştır. Silüet ve fonksiyon açısından caminin etrafında var olan kültür varlıklarıyla uyum içerisinde
olması gerekmekte. Buradaki durum ne? İki seçim arasında, Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış, Fatih
Belediyesi tarafından ruhsat verilmiştir. Bu ruhsatın ardından inşaat başlamıştır. 9 metre 50 cm olması gereken
yüksekliğin onanmış olan projede 11 metre 50 cm olduğunu tespit ettik. Su basma kotu 0-1 arasında olması
gerekirken 2 metreye çıkarıldığını gördük. İstanbul’da uzun yıllardır bir yağma yürüyor. Erdoğan 2017’de zaten
biz bu kente ihanet ettik demişti. Ama ihanet hala devam ediyor.”
Ne Olmuştu?
Mimar Sinan Çarşısı yanındaki parseller ile eski belediye binasının çevresine ilişkin 1 Haziran 2017 tarihinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ‘acele kamulaştırma' kararı çıktı. Kamulaştırmadan sonra Vakıflar Genel
Müdürlüğü, çarşı içinde faaliyet gösteren 29 kiracı ile yeniden kira sözleşmesi yapmadı. Konuyu Danıştay’a
taşıyan esnafa karar beklenmeksizin tahliye tebligatları geldi. 2020 Eylül’de kiracılar apar topar tahliye edildi.

İNŞAAT MALİYETLERİNDE REKOR ARTIŞ DEVAM EDİYOR
İnşaat maliyeti 2021 yılının aralık ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,74, kasım ayına göre ise
yüzde 15,70 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2021 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
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Buna göre inşaat maliyeti, 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 67,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir
önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı.
Böylece 2015 yılından bu yana hesaplanan endeks değerinde bu güne kadar kaydedilen en yüksek yıllık artış
meydana geldi. Kasım ayında da da endeks yıllık yüzde 44,98 oranında artarak rekor kırmıştı.
Bina İnşaat’ının Maliyeti Yüzde 67 Arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı
ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 arttı. Ayrıca bir
önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,10 arttı.

ZAMLAR HALK EKMEK FABRİKALARINI DA ÇARPTI
Esnaf, Türkiye’nin dört bir yanında elektrik faturalarını dükkanlarının camlarına asarken belediyelere ait tesisler
de kabarık elektrik faturaları ile karşı karşıya kaldı. Ankara’daki halk ekmek fabrikasına Şubat ayında toplam 1
milyon 61 bin TL fatura geldi.
Aralık 2021’de 505 bin TL
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABB Halk Ekmek Fabrikası A.Ş’nin 3 Kasım
2021 tarihli elektrik faturası 424 bin 680 TL oldu. Fabrikaya Aralık 2021 döneminde ise 505 bin TL’lik fatura
kesildi.
Yeni yıl ile birlikte ekmek fabrikasının elektrik faturaları da katlanarak artmaya başladı. Buna göre, belediyeye 4
Ocak 2022 tarihinde 605 bin 325 kilowatt tüketim karşılığı 882 bin TL’lik fatura geldi.
Tesisin Şubat ayı elektrik faturası tutarı ise dört ay öncesine göre iki katı arttı. 7 Şubat 2022 tarihli Ankara Halk
Ekmek Fabrikası A.Ş’nin elektrik faturası, 1 milyon 61 bin 436 TL'ye çıktı Fabrikanın Ocak ayına göre 3 bin
kilowatt daha az tüketmesine karşın elektrik faturası 120 bin TL daha fazla geldi. Dört aylık artış ise yüzde 111
oldu.
Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, elektrik zamlarının kuruma olan etkisini paylaştı. Buna
göre; Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının ekim ayında 202 bin TL olan elektrik faturası, ocakta 755 bin TL'ye
çıktı. Kartal Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası ise aynı dönemde 211 binTL'den, 570 bin TL'ye yükseldi.
Halk Ekmek fabrikalarındaki maliyetlerin 3,5 katına çıktığını belirten Nama, "Artık dayanamıyoruz" dedi.
İzmir'de de durum farklı olmadı. Yeni yılla birlikte ekmek üretimini 40 binden 120 bine çıkaran İzmir Büyükşehir
Belediyesi Halk Ekmek'e eylül ayında 62 bin 538 TL elektrik faturası geldi. Fatura ocakta ise 90 bin 711 TL oldu.
Eylül ayında doğal gaz faturası 78 bin 963 TL'yken, ocak ayında 664 bin 394 TL oldu. Eylül ayında 18 bin 376
TL'lik akaryakıt masrafı olan kurum, ocakta 78 bin 521 TL'lik masrafa imza attı.

YILIN İLK AYINDA 10 BİN 147 ESNAF YÜKSEK FATURALARA YENİLEREK KEPEN
KAPATTI
Ocak ayı ile birlikte elektriğe ve doğalgaza gelen büyük zamlar beraberinde iflasları da getirdi. Yılın ilk ayında
en az 10 bin 147 esnaf iflas etti. Geçtiğimiz günlerde uyarı da bulunmuştuk. Esnaf, yüksek elektrik ve doğalgaz
zamları neticesinde ayakta kalamaz toplu iflaslar yaşanır demiştik. Ve ne yazık ki yılın ilk ayında yaşanan iflaslar
haklılığımızı kanıtladı. Acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır.
Elektrik Zammı İflasları Beraberinde Getirdi.
Bu yılın ilk ayında esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf
sayısı 10 bin 147 olarak açıklandı. Ocak ayında 8262 esnaf sicilden terkinini yaparken, 1885 esnaf ise
meslekten terkinini yaparak kepenk kapattı.
Türkiye’nin dört bir yanında esnaflarımıza bir ay önceki ödedikleri elektrik faturalarının neredeyse iki katı
faturaları gelmeye başladı. 20 bin, 30 bin hatta ülkenin dört bir yanında 45 bin TL’yi aşan elektrik faturalarına
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esnaflarımız isyan etmektedir. Esnaflarımız neredeyse bir kira parasından daha fazla elektrik ve doğalgaz
faturası ödemektedir.
Zaten borç kıskacında zor bela ayakta durmaya çalışan esnaflarımıza bir darbede iktidar tarafından vurulmuştur.
Ocak ayında toplam 10 bin 147 esnaf iflası gelecek aylardaki toplu iflaslarında ne yazık ki habercisidir.
İflasların nedeni iktidarın soygun düzenidir.
Ülkenin dört bir yanında esnaflarımız dükkânlarına ‘’ bizleri elektrik çarptı, kapalıyız’’ afişleri asmaktadır.
Esnaflarımızı çarpan sadece elektrik faturaları değil aynı zamanda iktidarın soygun düzenidir. Esnaflarımız
elektrikten tasarruf edebilmek için müşterilerini karanlıkta karşılamakta, ışık olmadan hizmet vermektedir.
Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan, artan döviz kuru ve artan girdi maliyetleri nedeniyle ürün
alamayan ve yüksek borç altında ezilen esnaflarımız, gelen yüksek faturalar nedeniyle iflas bayrağını çekmiş
durumdadır.
Ocak ayında üç büyük şehre baktığımızda; İstanbul’da 974, Ankara’da 549 ve İzmir’de ise 680 esnaf iflas
etmiştir. Ocak ayında yaşanan bu iflaslar, gelecek aylarda yaşanacak olan toplu iflasların sadece ilk adımıdır.
Eğer iktidar bu zamları derhâl geri çekmezse on binlerce hatta yüz binlerce esnafı, çalışanlarını ve ailelerini
açlığa terk etmiş olacaktır.

İŞÇİLER HAKLARI İÇİN EYLEMDELER…
Moto-Kurye Eylemleri
Yemek sepeti ve Banabi kuryeleri düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için kontak kapatma eylemleri
devam ediyor.
İşçilerin talepleri;


Minimum 5.500 TL maaş



Prim ve yan haklarımızda herhangi bir kesinti olmaması



Mobbing uygulanmaması



Sendikal hakların tanınması ve işverenin sendikaya yönelik yetki itirazını geri çekmesi



Hiçbir işçinin işten çıkarılmaması

Yurtiçi Kargo İşçileri
Yüzde 17'lik zam oranının yükseltilmesini talep eden Yurtiçi Kargo işçilerinin sözleşmeleri feshedildi ve
çalıştıkları şube kapatıldı. Talep edilen zammın kabul edilmemesi ve işten çıkartılan arkadaşları için bir araya
gelerek 1 Ocak'ta mücadele etmeye başlayan işçilerin direnişi sürüyor.
Hepsijet İşçileri
Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerine 2022 için 4,75 TL teklif edildi. Paket başı 1 liralık zammı kabul
etmeyen Hepsijet kuryeleri, zamma tepki göstererek Antalya'da kontak kapattı. HepsiJet işçilerinin eylemleri
devam ediyor.
Çorap Fabrikalarında Devam Eden Eylemler
DERİTEKS’te örgütlü işçiler 8 saatlik mesai ücretinin 7 bin lira 12 saatlik mesai ücretinin ise 9 bin lira olmasını
talep ediyor.
Alpin firmasının ardından, Şimşek, Berr, NGB,Çağdaş Çorap, ÇBN ve Trem firmalarında da iş bırakma eylemleri
sonuç getirdi. İşçiler talep ettikleri zammı işveren yaptırmayı başardı. Yüzde 70 oranında zamlarla işçilerin
ücretleri artırıldı.
Aushra-Sağlam çorap fabrikasında müzakereler devam ediyor.
Digitürk İşçileri
Uzun yıllardır istedikleri zammı alamayan ve bu yıl da 0 ile yüzde 17 arasında değişen zamlarla karşılaşan
Digiturk çalışanlarının eylemleri devam ediyor.
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Ayrıca DİGİTÜRK yönetimi çalışanların sendika haklarını engellemek için basın ve yayın iş kolunu gemicilik olarak
değiştirmesi ile de gündeme gelmiştir.
Migros Depo İşçileri
İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışan işçilere patronlardan yüzde 8'lik zam kararı çıktı. İşçilerin bağlı
olduğu taşeron şirket Us Grup'un zammıyla ücretin ancak asgari ücret seviyesine geldiği öğrenildi.
İşçilerin yönetimle olan görüşmeleri devam ediyor.
Shell İşçileri
Kocaeli’nde Shell'in Derince dolum terminalinde çalışan işçiler, patronun yüzde 25 zam teklifine tepki gösterdi.
101 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Petrol-İş sendikası en az yüzde 50 zam talep etti.
Voestalpine Çelik Fabrikası İşçileri
Kocaeli Gebze'de bulunan Voestalpine Çelik fabrikasında bir işçinin haksız yere işten çıkarılmak istenmesine
karşın işçiler 4 Şubat'ta üretimi durdurdu.
Akkuyu Nükleer Santrali İşçileri
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali işçileri, uzun zamandır iş cinayetlerine, toplu
işten çıkartmalara, fazla mesai saatlerine, maaş alamamaya, kalabalık ve hijyenik olmayan koğuş koşullarına,
şantiye içindeki markette belirlenen fahiş fiyatlara karşı mücadele etmekteydi. Son olarak taşeron firma
bünyesinde çalışan 250 işçi iki aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, 2Şubat'ta iş bıraktı. Akkuyu'da
eylemler sürüyor.
Lila Kağıt İşçileri
Tekirdağ Çorlu’da faaliyet gösteren Lila Kâğıt fabrikasında Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nda örgütlü
oldukları için işten çıkarılan işçiler fabrika önündeki eylemleri devam ediyor.

ESNAF KURYE GÜVENCESİZLİĞİNE SON VERİLMELİDİR
Kuryeler güvenceli çalışma ve insan onuruna yaraşır bir ücrete sahip değiller. Kuryelere dayatılmaya çalışan
esnaf kurye modeli yani ‘’ kendi işinin sahibi ol, aracına al gel’’ diye sunulan bu sistem kuryelere sömürü ve
güvencesiz çalışma modeli olarak geri dönmektedir.
Kendi hesabına çalışan moto kuryeler aylık asgari masraflarını düştüklerinde eline geçen ücret asgari ücret
altında kalıyor.
Esnaf Kurye Modelinde Çalışanların Yasal Hiçbir Hakkı Bulunmamaktadır.
Esnaf kurye modeli, son yıllarda büyük dağıtım şirketlerinin tercih ettiği iş güvencesinin olmadığı tipik bir
güvencesiz istihdam modelidir. Bu modelde; büyük şirket sahipleri motorlu kuryeler ile belirsiz süreli bir iş
sözleşmesi imzalamamaktadır.
İş kanunu kapsamının dışında kalan esnaf kuryelerin; eğer işten çıkartıldıklarında işe geri dönüş davası açma
hakkı yoktur çünkü iş kanunu kapsamında değildir, kendi hesabına çalışanlar olarak görülmektedir. Fazla mesai,
ulusal bayramlar ve resmî tatil günlerinde çalıştıklarında fazla ücret alma hakkına sahip değildir.
Esnaf kuryelerin ne kıdem tazminatı hakkı ne de yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca iş kazası geçirdiklerinde
hiçbir yasal güvenceleri de yoktur.
Kuryeler İnsanca Yaşayabilecek Bir Ücretten Mahrum Kalmaktadır.
Esnaf Kuryeler dağıttıkları gönderi başına ücret almaktadır. Bu durumda esnaf kuryeler düzenli bir gelire sahip
değildirler. Gönderi başına aldıkları ücretin içerisinde ayrıca; kuryeler kendi araç masraflarını kendileri
karşılamaktadır, yemek paralarını kendileri karşılamaktadır, kendi sosyal güvenlik primlerini kendileri
karşılamaktadır.
Bir başka deyişle çalışırken tüm masraflarda kuryenin kendisine aittir. Dolayısıyla tüm bu masraflar
düşünüldüğünde kuryelerin düzenli, kendisine ve ailesine yetebilecek bir ücretten mahrum kalmaktadır. Bir
moto kuryenin aylık asgari masrafının 7 bin 500 TL civarı olduğunu düşündüğümüzde, binlerce moto kurye
asgari ücretin dahi altında ücrete mahkûm durumdadır.
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Talepler Kabul Edilmeli, Moto Kuryeler Güvenceli Ve İnsan Onuruna Yaraşır Bir Ücret Elde Etmelidir.
Moto Kuryeler, emeklerinin karşılıklarının ve anayasal hakları olan sendika haklarının tanınması için mücadele
ediyorlar. Bu taleplerin hepsi anayasal bir haktır. Günde 10-12 saat iki tekerlek üzerinde, hayatlarını hiçe
sayarak çalışmak zorunda kalan moto kurye emekçilerinin talepleri kabul edilmeli ve moto kuryeler insanca
yaşayabilecek bir ücret elde etmelidir.
Moto kuryelerin mevcut iş kanunu kapsamına alınması ve güvenceye kavuşturulması gerekmektedir.
Sendikal haklarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Kuryelerin getiri başına ücretlerinin dışında düzenli ve
sabit bir gelir hakkına sahip olması gerekmektedir.
Kuryeler belirsiz süreli iş sözleşmesi karşılığında istihdam edildiklerinde, geçmişe dönük primleri işverenler
tarafından karşılanmalı, kuryelerin sosyal güvenlik hakkı garanti altına alınmalıdır. Esnaf Kuryeler iş sağlığı ve
güvenliği kapsamına dahil edilmelidir ve yükümlülük işverende olmalıdır.

ESNAF KURYE MODELİ
Esnaf kurye modeli, son yıllarda büyük dağıtım şirketlerinin tercih ettiği iş güvencesinin olmadığı tipik bir
güvencesiz istihdam modelidir.
Bu modelde; büyük şirket sahipleri motorlu kuryeler ile belirsiz süreli bir iş sözleşmesi imzalamamaktadır.
Şirketler kuryelere “kendi işinin sahibi ol, aracına al gel” avantajını sunmaktadır yalnız bu avantaj kurye
çalışanlara büyük bir hak kaybı ve güvencesiz çalışma olarak geri dönmektedir.
‘’Esnaf Kurye Modelinde’’ büyük şirketler hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kuryelerde iş kanunu
kapsamında çalışan işçiler yerine kendi hesabına çalışanlar olarak görülmektedir.
Bu durumda büyük şirketler devlete ve çalışanlara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
İşverenler eğer kuryeleri iş sözleşmesi ile çalıştırmış olsa her bir kurye için devlete ödemekle yükümlü olduğu
vergiden kurtulmaktadır. Ayrıca şirketler iş kanunundan doğan yasal yükümlülüklerini kuryeler adına yerine
getirmek zorundadır. Bu çalışma modelinde işverenler bundan kaçınmaktadır.
Ayrıca şirketler, kuryelere kendi araçlarına sahip olma zorunluluğu getirmektedir. Bu durumda araçların
kaskosu, bakımı ve akaryakıt gibi masrafların sorumluluğundan işverenler kurtulmaktadır.
Esnaf Kurye Modelinde Çalışanların Yasal Hiçbir Hakkı Bulunmamaktadır
Bu modelde kuryeler ile büyük şirketler arasında karşılıklı olarak imzalanan, iş kanununa dayanan bir iş
sözleşmesi bulunmamaktadır.
İş kanunu kapsamının dışında kalan esnaf kuryelerin;


Eğer işten çıkartıldıklarında işe geri dönüş davası açma hakkı yoktur çünkü iş kanunu kapsamında
değildir, kendi hesabına çalışanlar olarak görülmektedir.



Fazla mesai, ulusal bayramlar ve resmî tatil günlerinde çalıştıklarında fazla ücret alma hakkına sahip
değildir. Çünkü fazla mesai kavramı iş kanununa tabi çalışan işçiler için geçerlidir.



Esnaf Kuryelerin iş kanununa tabi çalışan işçilerin sahip olduğu yasal yıllık izin hakkı yoktur.



İşten çıkarıldıklarında tazminat haklarına sahip değildirler çünkü esnaf kurye modeli kendi hesabına
çalışanlar olarak değerlendirilmektedirler.



İşverenler bu işçiler adına SGK primi ödememektedir. ‘’Esnaf Kurye’ ’sisteminde çalışanlar kendileri
BAĞ-KUR primlerini ödemek zorundadır. Bu durum esnaf kuryelerin emeklilik hakkını
zorlaştırmaktadır.



Esnaf kuryelerin sosyal güvenlik primleri her ay işveren tarafından düzenli olarak ödenmemektedir.
Prim ödeme sorumluluğu kuryeye aittir. Eğer kurye kendi primini ödeyemezse, işçiler gibi sağlık
hakkından yararlanamamaktadır.



Esnaf Kuryeler işsiz kaldıkları sürede işsizlik sigortasından yararlanamazlar çünkü işçi statüsünde
değildirler.
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İş kazası geçirdiklerinde ‘’ işçi sağlı ve güvenliği kanunu’’ kapsamında değildirler. Çünkü mevcut 6331
sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kendi nam hesabına çalışan esnaf kuryeleri bu kanundan muaf
tutmaktadır. Yani Esnaf Kuryeler iş kazası ve diğer meslek hastalıklarına karşı güvencesizdir. İşvereni de
karşılıklı bir iş sözleşmesi imzalamadığı için almakla yükümlü tedbirlerden muaftır.



Kurye esnaflar kendi aracı ile taşımacılık yaptıkları için araçlarının tüm bakım masraflarından kendileri
sorumludur.



Esnaf Kuryeler yine iş kanununa tabi olmadığı için yani işverenin yanında işçi statüsünde çalışmadığı
için sendikal örgütlenme hakları bulunmamaktadır.

Esnaf Kuryelerin Sabit Bir Geliri Yoktur
Mevcut iş kanununa göre düzenli ücret ödeme yükümlülüğü işverene aittir. Esnaf Kurye modelinde ise işverenin
aylık belirlenmiş sabit bir ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.
Esnaf Kuryeler dağıttıkları gönderi başına ücret almaktadır. Bu durumda esnaf kuryeler düzenli bir gelire sahip
değildirler.
Gönderi başına aldıkları ücretin içerisinde ayrıca; kuryeler kendi araç masraflarını kendileri karşılamaktadır,
yemek paralarını kendileri karşılamaktadır, kendi sosyal güvenlik primlerini kendileri karşılamaktadır.
Bir başka deyişle çalışırken tüm masraflarda kuryenin kendisine aittir. Dolayısıyla tüm bu masraflar
düşünüldüğünde kuryelerin düzenli, kendisine ve ailesine yetebilecek bir ücretten mahrum kalmaktadır.
Artan akaryakıt maliyetleri ve araç giderleri düşünüldüğünde kuryeler neredeyse kazandığı ücretin yarısından
fazlasını araç giderlerine ayırmak zorundadır.
Çözüm ve öneriler
1. Kuryelerin işçi statüsünde çalıştırılması yani işverenle aralarında bir iş sözleşmesinin oluşturulması
gerekmektedir.
2. İşçi statüsüne geçirildikleri takdirde kuryelerin sendikal örgütlenmeleri önündeki engeller
kalındırılmalıdır.
3. Kuryelerin getiri başına ücretlerinin dışında düzenli ve sabit bir gelir hakkına sahip olması
gerekmektedir.
4. Kuryeler belirsiz süreli iş sözleşmesi karşılığında istihdam edildiklerinde, geçmişe dönük primleri
işverenler tarafından karşılanmalı, kuryelerin sosyal güvenlik hakkı garanti altına alınmalıdır.
5. Esnaf Kuryeler iş sağlığı ve güvenliği kapsamına dahil edilmelidir ve yükümlülük işverende olmalıdır.

ALLAH’A EMANET!
5 bin 258 ambulans ekonomik krizden kaskosuz kaldı, bakanlık ‘dikkatli olun’ dedi
Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulansın kasko ihale süreci ekonomik krizden dolayı başlatılamadı. Kaskosuz
araçları kullanan personel tedirginlik yaşarken bakanlık çalışanlara “Daha dikkatli olun” uyarısı yaptı.
Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulansın 1.5 aydır kaskosuz olarak hizmet verdiği ortaya
çıktı. Kaskosuz ambulanslara binen sağlık çalışanları tedirginlik yaşarken il sağlık müdürlükleri ise ambulans
kullananlara “Araçlar kaskosuz, daha dikkatli olun” diyerek sözlü uyarıda bulundu.
2020 yılında 19 milyon, 2021 yılında ise 44 milyon lira kasko bedeli ödeyen Sağlık Bakanlığı, ekonomik krizden
dolayı 2022 yılı için ihale sürecini başlatmadı. Şu an Türkiye genelinde bulunan ambulansların hepsi kaskosuz
olarak trafikte. Herhangi bir kaza ve ölüm sonrası masraflar, tedavi giderleri ile sürücü ve hasta tazminatları
devletin cebinden çıkacak.
Bakanlık: Dikkatli olun
Bakanlığa bağlı Acil Hizmetler Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlükleri aracılığıyla şoförlere “Dikkatli olun,
araçlar kaskosuz” dedi.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise kasko yapılmamasını skandal olarak değerlendirdi. Doğruyol,
“Aldığımız bilgiler, ihaleyi alan firmanın geri çekildiği yönünde. 1.5 ay geçmesine rağmen neden yeni ihaleye
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çıkılmadı? Sağlık çalışanlarının yanı sıra trafikte dolaşan herkes güvencesiz. Acilen sağlık çalışanlarının güvenliği
sağlanmalı” diye konuştu.

YANGIN BÜTÇESİNDEN TASARRUF!
Orman Genel Müdürlüğü, geçen yıl 8,1 milyar TL olan orman yangınlarıyla mücadele bütçesini bu yıl 5,4 milyar
TL’ye düşürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı ağaçlandırma yapılacak alanların büyüklüğünü azaltacağını açıkladı.
Geçen yıl orman yangınlarının birçok kenti etkisi altına almasına ve binlerce hektarlık alanı küle dönmesine
rağmen orman yangınlarıyla mücadele bütçesi azaltıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2022 Yılı Performans Programı’nda,
“Ülkemizde ormanlarımızın büyük bir bölümü yangın tehdidi altında bulunmakta olup, toplam ormanlık alanın
yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. Bu sebepten orman yangınları
ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almaktadır” denildi.
Ancak bu açıklamaya ve orman yangınlarının her yıl artmasına rağmen orman yangınlarıyla mücadele için
ayrılan bütçe azaltıldı. Bakanlığın raporuna göre, geçen yıl orman yangınlarıyla mücadele toplam 8 milyar 190
milyon TL harcandı. Bu yıl ise yangınlarla mücadele için OGM bütçesinden 5 milyar 407 milyon TL harcanacağı
belirtildi. Öte yandan 2020 yılında orman yangınları nedeniyle 20 bin 935 hektarlık ormanlık alan yandığı
açıklandı. OGM, 2021 yılı için de “orman yangını çıkmayacağını” belirtti. Ancak, 2021 yılında yangınlarda zarar
gören alanların büyüklüğü 2020’ye göre tam 7 kat arttı ve orman yangınları nedeniyle tam 139 bin 503 hektarlık
alan küle döndü.
Ağaçlandırılacak Alan Azaltılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı’nda da ağaçlandırma yapılan alanlara yönelik
rakamlara yer verildi. Geçen yıl 35 bin 372 hektarlık alan ağaçlandırıldığı ve ağaçlandırılacak alanların azaltıldığı
ifade edildi.
Bakanlığın programında, bu yıl 33 bin, 2023’te 29 bin ve 2024 yılında ise sadece 15 bin hektarlık alanın
ağaçlandırılacağı belirtildi.

EKONOMİK KRİZİN UTANÇ TABLOSU
Döner sermaye durunca paraları biten diş hastanelerinin kaderlerine terk edildiği dezenfekte ve sterilizasyon
işlemi yapılmadan diş tedavisi yapıldığı iddia edildi.
Ekonomik krizin utanç tablosu, adeta ticarethanelere dönüştürülen ağız ve diş sağlığı merkezlerinden (ADSM)
geldi. Döner sermaye gelirleri tükenince beş parasız kalan birçok ADSM'de dezenfektan alınamadığı, aletlerin
yeterince sterilizasyondan geçirilemediği mikrop ve virüslerden arındırılmayan aletlerle birbiri ardına hasta
muayene edildiği ileri sürüldü. Çaresiz kalan diş hekimlerinin tuvaletlerin temizliğinde kullanılan çamaşır sularını
seyreltip hasta koltuğu ve aletleri dezenfekte etmekte kullandıkları ifade edildi.
Pandemide Durum Değişti
ADSM'ler ağırlıklı olarak döner sermayeden elde ettikleri gelirlerle ayakta durmaya çalışıyor. ADSM'lerde ne
kadar çok hastaya bakılırsa döner sermaye kasasında o kadar para birikiyor. Bu paralarla hizmet sunulurken
ayrıca hekim ve diğer sağlık personeline maaş desteği veriliyor. Ancak pandemide diş hekimleri filyasyon
ekibine kaydırılınca ADSM'lerin döner sermaye sistemi çöktü. ADSM'ler uzun süre tek kuruş kazanamadı.
Sonuçta kasa boşalınca dezenfektan başta olmak üzere birçok malzeme alınamadı, ihaleler açılamadı.
Ölümcül Hastalıklar
ADSM'nin sağlık personeli şu bilgileri verdi:
“Diş muayene ve tedavisinde her hastanın ardından hasta koltuğu ile o hastada kullanılan aletlerin özel bir
dezenfektan maddeyle temizlenmesi, sterilizasyon işlemlerinin yapılması gerekir. Ne yazık ki dezenfektan ve
sterilizasyon malzemeleri alınamadığı için diş hekimleri bir önceki hastada kullanılmış aletleri bir sonraki
hastada kullanmak zorunda bırakılıyor. Hastaların birbirine HIV, Hepatit ve Covid-19 bulaştırmış
olabileceklerinden endişeliyiz.”
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Hasta 3-4 Hafta Kesik Dişle Geziyor
Para yokluğundan vatandaşın diş protezlerinin laboratuvarlardan zamanında gelmediği de ileri sürüldü. Dişleri
kesilerek ölçüsü alınan birçok hastanın protezlerinin 3-4 hafta boyunca gelmediği, bu yüzden hastaların kesik
dişle dolaşıp, yemek sıkıntısı yaşadığı, protez gelene kadar dişler hareket ettiği için bu sefer de oturmadığı ifade
edildi.
Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde döner sermaye gelirleri azaldığı için gerekli tıbbi ihtiyaçların alınamadığı ifade
ediliyor.
‘Bizi Filyasyon Vurdu'
İddiaları yanıtlayan ADSM yöneticileri, pandemide diş hekimlerinin filyasyon ekibine kaydırılmaları nedeniyle
hastanenin döner sermaye geliri elde edemediğini, bu nedenle bazı sıkıntıların olduğunu söyledi. Ancak halk
sağlığını tehdit edecek düzeyde bir sorun olmadığını savunan yöneticiler, “Sıkıntı yok diyemeyiz, hekimler ve
sağlık personeli yalan söylüyor da diyemeyiz. Ancak ortada bir kötü niyet kesinlikle yok. Dezenfekte işlemleri
yapılıyor” dedi.

SAĞLIK KOMİSYONU NE İŞ YAPAR?
Mart 2020’de başlayan pandemi sürecinde 23 aydır TBMM Sağlık komisyonu sadece ve sadece 2 kere toplandı.
Oysa pandemi yokken sadece 2018 yılının Kasım ayında 4 kere toplanan komisyon dünyayı kasıp kavuran covid
19 pandemisinde 2 kere toplandı.
Komisyon Başkanı Recep Akdağ CHP’li üyelerin taleplerine kulak tıkamaya devam ediyor. En son 31 Ocak
2022’deki talep yine karşılanmadı.
Bunca sorun varken, sağlıkta şiddet önlemezken ve pandemi süreci yönetilemezken CHP’li vekillerin verdikleri
görüşme talebini “Bakarız” diye geçiştiren komisyon başkanı görevini yapmamaktadır.
Hekimlerin ve sağlık çalışanların özlük hakları için söz verilen düzenlemeler Aralık’tan beri yapılmadığı gibi hiçbir
açıklama da yok. Bu durum kamudan istifaları daha da artırıyor. Tükenen, hakları verilmeyen hekimler ve sağlık
çalışanları söz verilen düzenlemeler de gerçekleşmediği için istifa ediyor.
Son 24 saatte resmi rakamlara göre 241 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Günlük yeni vaka sayısı 111 bin.
Pandemiyi yönetemedikleri için 15 Ağustos’tan beri ölüm sayısı 150’nin altına inmiyor. Aynı tarihten günümüze
günlük ölüm ortalamaları ise 200’lerde. Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz ancak buna rağmen
Sağlık Komisyonu toplanmaya gerek duymuyor.
Sağlık Komisyonunu toplamayan başkan ve cumhur ittifakı üyeleri covid ölümlerden sorumludur.
Sağlık Komisyonu, pandemi döneminde toplanmayacaksa, vakalara karşı alınacak önemleri tartışmayacaksa,
ölümlerin bu kadar arttığı bir zamanda bir araya gelmeyecekse, sağlıkta şiddeti önlemek için mücadele
etmeyecekse, “Tükeniyoruz” diyen hekimlerin sesini duymayacaksa, boş hastanelerde hekim bulamayan
hastalarımızın sorunlarını konuşmayacaksa ne yapacak? Bu soruyu tekrar tekrar soruyorum.
Bunca sorun varken, pandemi korkunç durumdayken 2 yılda neden sadece 2 toplantı yapıldı?
Halkın ekonomisini, geçinememesini ciddiye almadığınız gibi halkımızın sağlığını da ciddiye almıyorsunuz.
Halkın yararı için bu süreçte ortak mücadele edilmelidir, Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Pandeminin başında
CHP Covid-19 Danışma Kurulunu kurduk ve 15 günde bir toplantı yapıyoruz. Pandemi sürecindeki yanlışları,
olması gerekenleri ve çözüm önerini ortaya koyup kamuoyu ve sizlerle paylaşıyoruz.
Sayın Akdağ, böylesi bir süreçte kararlı ve niyetli olsanız komisyon çalışsın taleplerini yerine getirirdiniz.
Madem beceremiyorsunuz, uyarıları dikkate almıyorsunuz, bundan sonra da bu süreçteki ciddiyetsizlik devam
edecekse, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan istifa edin, işi ehline bırakın, bu komisyon bu
pandemi döneminde nasıl yönetilir görün.

CENAZELER ORTADA KALACAK
SGK’nın cenaze ödeneklerini TÜİK enflasyonu kadar artırdı. İktidar, bu ülkenin insanlarına huzur içinde ölmeyi,
kimseye muhtaç olmadan cenazelerine son görevlerini yapmayı bile çok görüyor. Büyükşehirlerde mezar
fiyatları son zamlarla en düşük 700-2250 TL’den başlıyor.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, iktidarın 2009’da yaptığı düzenlemeyle her yıl TÜİK’in açıkladığı
yıllık tüketici enflasyon oranını esas alarak cenaze ödeneği belirliyor. Vefat eden SGK’lının eş, çocuk, yakınlarına,
kimsesi yok ise resmi veya tüzel kuruluşa cenazenin kaldırılması için bu cenaze ödeneğini ödüyor. Geçen yıl bu
tutar 918 TL idi. Bu yıl ise TÜİK’in yüzde 36,08 olarak açıkladığı yıllık TÜFE baz alınarak 1250 TL’ye çıkartıldı.
İstanbul’da mezarlığın yerine göre en düşük 2250 liradan başlayan fiyatlar bazı yerlerde 41 bin liraya kadar
çıkıyor. Ankara’da fiyatlar artırılmadı ve 700 TL’de tutuldu. Bursa’da en düşük 1000 TL’den başlayan mezar yeri
fiyatı Emirsultan, Pınarbaşı, Ahmetpaşa gibi mezarlıklarda 45-95 bin liraya kadar ulaşıyor. Pek çok belediye
cenaze aracı, defin vb. hizmetleri vatandaşlara ücretsiz veriyor. Buna rağmen SGK’nın 1250 TL’lik komik
tutardaki zamlı cenaze ödeneği, dar gelirli acılı aileleri cenazelerini defnetmek için borç bulmak zorunda
bırakıyor. Yaşarken zamlarla boğuşmaktan bunalan insanlar, hayata veda ettikten sonra bile rahat yüzü
görmeksizin, yakınlarınca huzur içinde gömülmekten mahrum kılınıyor. Üç ayda bir ödenen yaşlılık aylığını (65
yaş aylığı) 1296 lira olarak belirleyen iktidar bir yandan insanlara adeta ‘ne haliniz varsa görün, isterseniz ölün’
derken diğer yandan vefat edenlere ‘nasıl gömülürseniz gömülün’ diye 1250 lirayı reva görüyor.
Yüzde 2,5’luk ek maaş artışını bile milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisine vermeyip, yüzde 36’lık enflasyona
rağmen yüzde 25 maaş zammına mahkûm eden iktidar, bunun yaklaşık yarısını daha yılın ilk ayında yüzde 11,10
olan ocak ayı enflasyonuyla geri aldı. Aynı şekilde 4250 liraya yükseltilen asgari ücretin 471 lirası ocak ayı
enflasyonuyla çalışanların cebinden geri alındı. Türkiye’yi dünya sefalet endeksinde ilk sıraya yükselten,
insanlarımızı fahiş faturalarla yaşamlarından bezdiren iktidar yüzünden artık kimse cenazesinde, mezarında bile
huzur bulamaz hale getirildi.
Merkez Bankası (MB) genel kurulunu erkene çekip 3 Şubat’ta olağanüstü toplayarak, 49 milyar liralık kâra,
MB’nin kefen parası olan ihtiyat akçesine el koyanlar, 1250 liralık SGK cenaze ödeneğiyle vatandaşla alay ediyor,
kefensiz, mezarsız dünyadan göç etme noktasına getiriyor. Bu gidişle, iktidarın yakınları vefat edenlere kamu
bankalarından düşük faizli vefat, ahiret ya da cenaze kredisi kampanyası başlatması, cenazelerini faizle
borçlanarak defnetmelerini tavsiye etmesi şaşırtıcı olmaz. Her konuşmalarında milli-manevi değerlerden söz
edenlerin söylemleri sadece istismardan ibarettir. Vatandaşı yarınından endişe duyar hale getiren iktidar, hiç
değilse SGK’nın cenaze ödeneği parasını yakınlarını kaybedenlerin acılarını, sıkıntılarını hafifletecek, borç para
bulma kaygısı yaşamadan cenazelerini defnedebilecekleri bir tutara yükseltmelidir. Bu, sosyal devlet olmanın,
vatandaşına hem yaşarken hem de vefatında sahip çıkmanın görev ve sorumluluğudur.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ÜÇ YILDA 2,6 MİLYON ŞİKÂYET
Kamu hizmetlerinin yanlış yürütüldüğü, adaletsizlik ve haksızlığın dalga dalga büyüdüğü ülküde,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurularda bir kez daha gözler önüne serildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamasına göre CİMER’e son üç yılda toplam 2 milyon 671 bin 976
şikâyet başvurusu yapıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 20 Aralık 2021’de Meclis’e verdiği soru önergesinde CİMER’e yapılan
başvuruları sordu. CHP’li Milletvekili Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle
verdiği soru önergesinde CİMER üzerinden kaç şikâyet başvurusu yapıldığını ve bu şikâyetlerin konularına ilişkin
bilgi istedi.
Oktay, CHP’li Tanrıkulu’na verdiği yanıtta, CİMER’e 2019-2021 yılları arasında 2 milyon 671 bin 976 şikâyet
başvurusu yapıldığını açıkladı. Oktay’ın verdiği bilgiye göre 1 milyon 327 bin 541 başvuruyla İstanbul şikâyette
birinci sırayı aldı. İstanbul’un ardından en çok başvuru yapılan kentler şu şekilde:
•Ankara: 555 bin 234
•İzmir: 389 bin 585
•Antalya: 223 bin 88
•Adana: 176 bin 258
Verileri değerlendiren Tanrıkulu, 81 ilin şikâyetlerini sorduklarını ancak sadece beş il için yanıt geldiğini söyledi.
Tanrıkulu, Oktay’ın şikâyet başvurularının sonuçlarına ilişkin bilgi vermediğini kaydederek, “Beni ürküten,
İstanbul ve diğer illerden yapılan şikâyet başvurularının fazlalığı. Yani yurttaşlar acaba hangi konularda CİMER’e
başvuruyorlar, konular nelerdir ve akıbeti ne oldu? Bu konunun özel araştırılması gerekiyor. Bu şikâyetlerin
fazlalığı, kamu hizmetlerinin doğru yönetilmediği, yerinden yönetilmediği ve insanların ulaşamadığı, yani
ihlalleri gidermek amacıyla yerel makamlara ulaşamadığını gösteriyor” diye konuştu.
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KADIN CİNAYETLERİNE 3 MAYMUNU OYNUYORLAR
İktidar, kadına şiddet ve kadın cinayetleri ülkesi haline gelen Türkiye’de, halkın can güvenliğini sağlamak yerine
muhalifleri izlemeyi, öncelikli görev sayıyor!
Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ülkesi haline gelen Türkiye’de, ocak ayında 54 kadın cinayeti daha işlendi.
İçişleri Bakanı, halkın can güvenliğini sağlamak yerine MOBESE ile muhalifleri izlemeyi öncelikli görev sayıyor.
Tehlike altındaki kadınlara yönelik şiddete karşı onları korumak ve yaşatmak için bakanlığını görevlendirmek
yerine, ayak kırmaktan ve kafaya sıkmaktan söz ediyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘bizden önce ambulans yoktu, MR-tomografi-ultrason yoktu, evlerde buzdolabı,
çamaşır-bulaşık makinesi yoktu, İzmir’e suyu biz getirdik, havaalanını biz yaptık, Malatya, Zonguldak, Isparta’ya
üniversiteyi biz getirdik, bizden önce havaalanı, tren yoktu’ diye sıraladığı hayali iddialarını sürdürerek kadın
cinayetlerini görmezden geliyor. Fahiş elektrik faturalarına tepki gösteren vatandaşlarla alay edercesine; ‘Bizden
önce bu ülke mumla, gaz lambasıyla yaşıyordu’ yalanıyla halka ‘Size elektrik getirdik. Susun oturun yerinize’
diyor. Kadın yaşamını korumak için önlem alma sorumluluğundan kaçıyor. Haklarında verilen uzaklaştırma
kararlarına rağmen, elini-kolunu sallayarak yasaklı olduğu kadına şiddet uygulayanları, cinayet işleyenleri
engellemek yerine, MOBESE’yi başka amaçlar için kullanan bir iktidarın mağdur ve tehdit altındaki kadınların
yaşamını güvenceye alması beklenemez. İçişleri Bakanı muhtarlara, yerel yöneticilere ‘siz yapın, yıkın, hukuk
arkadan gelsin’ diyecek kadar hukuk devletinin dışına çıkmayı kendisine doğal hak görebiliyorsa, gözaltında kafa
ve ayak kırmayı, ibret olsun diye polis operasyonlarını gündüz halkın önünde yapmayı, kafaya sıkmayı icraat
olarak emrindekilere söylüyorsa orada sadece kadınların değil kimsenin can ve mal güvenliği yok demektir.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı koruma kanunu, ciddiyetle tüm kural
ve ilkeleriyle uygulanmalı, görevi ihmal edenler, uzaklaştırma kararlarının uygulanmasına duyarsız kalan kamu
güvenlik birimleri hakkında işlem yapılmalıdır. Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri süratle soruşturulmalı,
failler ortaya çıkartılarak cezalandırılmalıdır! İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararı kaldırılarak geri çekilmeli ve
yürürlüğe konulmalıdır.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her ay yayınladığı raporun ocak ayı sonuçları vahim. Geçen yıl
500, bu yılın ocak ayında 26 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 28 kadın ise şüpheli şekilde vahşice
öldürülmüş halde bulundu. Sadece bir ayda 54 kadının katledildiği Türkiye, giderek kadınlar için yaşanmaz bir
ülkeye dönüşüyor. Kadınları korumayı, kadına ve çocuklara şiddeti, cinayetleri, tecavüzü, istismarı önlemeyi
amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen iktidar, kadınları umursamıyor!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU, ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇLARINA YANIT
VERMEKTEN UZAK
İktidar ittifakının TBMM’den geçirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin beklenti ve ihtiyaçlarına
yanıt vermekten uzak, düzmece cezalar ve siyasi amaçlarla öğretmen tasfiyesini öngören bir düzenlemedir.
Eğitim sistemi, eğitim çağındaki 1 milyonu aşkın çocuk ve gencin okul dışı kaldığı bir noktaya getirildi. Şimdi
bu yasayla, yüksek lisans-doktora diploması ticareti ve sahteciliğin yolu açılarak, tümüyle çöküşe zemin
hazırlanıyor!
Geçen yıl yapılan 20. Millî Eğitim Şûrasında Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması kabul edilerek, tüm meslek
örgütleri, öğretmen sendikalarıyla, uluslararası uygulama örneklerinden de yararlanılarak hazırlanacak yasanın,
aralık ayında TBMM’ye sunulması kararlaştırılmıştı. Şûra kararlarında; yasanın öğretmen politikalarında ihtiyaç
duyulan bütüncül yaklaşıma yanıt verecek nitelikte ve başta AB ülkeleri olmak üzere öğretmenlik mesleğine
ilişkin yasal düzenlemelerin içeriklerinden de yararlanılarak hazırlanması, öğretmenlerin eğitim, psikolojik ve
pedagojik formasyon, mesleki yükselme, çalışma koşulları, tayin-atama-terfi, ekonomik ve sosyal destekler vb.
sorunlarını çözmesi, öğretmenlerin özlük hakları, mesleki ve etik standartlar gibi tüm temel sorunların yine tüm
bileşenlerin katkısı ve katılımıyla, bu meslek kanunuyla düzenlenerek, çözümlenmesi benimsendi.
Oysa iktidarın TBMM’ye getirdiği 13 maddelik teklifin; 20. Şûra’da kararlaştırılan kriterleri kapsamadığı gibi
öğretmenlere rütbe dağıtımını içeren, yangından mal kaçırırcasına kabul edilen düzenlemeler için kimseden
görüş ya da öneri alınmadığı, tamamıyla keyfi şekilde kaleme alındığı görülmektedir. İktidara yakın olanlar da
dahil öğretmen sendikaları ve meslek örgütleri yasaya karşı olduklarını, eksik ve yanlış düzenlemeler yapıldığını,
siyasi amaçla kullanılmaya müsait ve muğlak ifadelerle mesleki mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olacak
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düzenlemeler olduğunu belirterek tepki gösterdi. İktidar, taleplerini dile getirmek isteyen sendikalara ve
yüzlerce öğretmene güvenlik güçleriyle müdahale etti.
Getirilen düzenlemelerle mesleğe girişte ‘aday öğretmenlik’ döneminden sonra öğretmenlerin kariyer
basamakları ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olarak sınıflandırılıyor. Uzman ve başöğretmenlik
için meslek içi sınav öngörülürken, yüksek lisans eğitimi alanlar uzman öğretmenlik, doktorasını tamamlayanlar
başöğretmenlik sınavından muaf tutulup, doğrudan bu unvana sahip oluyor. Hangi branşlarda yüksek lisans ya
da doktora yapılması gerektiği belirsiz. Sadece bu bile yüksek lisans ve doktora diplomalarının ticari meta ve
torpil unsuru haline geleceğini gösteriyor. Zaten pek çok üniversitede adrese teslim öğretim üyesi alımı, aile
boyu unvan ve akademik kadro dağıtıldığına tanık oluyoruz!
Uzman öğretmen olabilmek için ceza almamış olmak ve 10 yıl öğretmenlik yapma koşulu getiriliyor. Bu
tamamıyla sübjektif kriter, terfi ve unvanı engellemeye yönelik her türlü değerlendirme ve istismarın söz
konusu olabileceğini gösteriyor. Öğretmenlerin çalışma koşullarına, kendilerini geliştirmelerine, mesleki araçgereç teminine, yabancı dil eğitimi, yurt dışı kurslar, sosyal yaşam desteği vb. hiçbir düzenlemeye yer
verilmeyen bu yasa, öğretmenlik mesleğinin tüm sorunlarını yok sayarak çözümü sadece rütbe, derecekademe-gösterge artışına indirgiyor. Unvanlara birer derece verilmesini, rütbe alan öğretmenlerden uzmanlara
ödenen eğitim öğretim tazminatının yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere yüzde 40'tan yüzde 120'ye
yükseltilmesini öngörüyor. Ayrıca, birinci derece kadro alan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor.
Halen MEB okullarında görevli toplam öğretmen sayısı 1,2 milyon. 114 bin sözleşmeli, 81 bin ücretli öğretmen
istihdam ediliyor. Norm kadro öğretmen açığı 139 bin. 2021’de yapılan öğretmen ataması ise toplam 21 bin 407
ve son 16 yılın en düşük öğretmen ataması!
Öğretmen açığı olmasına karşın atama bekleyenler atanmıyor. On binlerce sözleşmeli güvencesiz öğretmen
asgari ücretin altında istihdam ediliyor. Saat ücreti 28 liradan sosyal güvencesiz olarak çalıştırılıyor. Kesintisiz 30
saat derse girse bile aldığı ücret 3.360 TL. Sadece bu tablo bile iktidarın öğretmene, eğitime-öğretime bakışını
ve zihniyetini yansıtıyor!

EĞİTİMİN İÇLER ACISI HALİ
Türk Eğitim Derneği 2020-2021 Eğitim Raporu eğitimin içler acısı halini, iktidarın eğitime bakış açısını ve yeni
düzenlemelerin ihtiyaçlara yönelik olmadığını gösteriyor! TBMM’den geçirilen Öğretmenlik Meslek
Kanunu’nun öğretmenler ve toplum nezdinde kabul görmediği somutlaştı. Öğretmenlere vaat edilen 3600 ek
göstergenin iktidarın siyasi emellerine alet edildiği ve bir seçim yatırımı olarak kullanılmak istendiği ortaya
çıktı. Ayrıca Türk Eğitim Derneği’nin yayınlandığı 2020-2021 Eğitim Raporu hem eğitimin içler acısı halini hem
de iktidarın eğitime bakış açısını, yeni düzenlemelerin ihtiyaçlara yönelik olmadığını gösteriyor!
Türk Eğitim Derneği’nin (TEDMEM) yayınlandığı 2020-2021 Eğitim Raporu’na göre, 5 yaş okul öncesi ve ilkokul
okullaşma oranı 16,75 puan düşüşle yüzde 58,53’e geriledi. Bu yaş grubundaki her 10 çocuktan 4’ü eğitime
başlamadı. Eğitim sistemi dışında kalan çocuk sayısı 553 bin oldu. Bu tablo sadece pandemiyle izah edilemez.
Salgın öncesinde de bu yaş grubunda okullaşma oranı azami yüzde 75 idi. Yüzbinlerce çocuk sistem dışındaydı.
Diğer yandan zorunlu eğitim çağındaki (14-17 yaş grubu) çocuklarda da durum farklı değil. 676 bin genç-çocuk
eğitim dışı. Lise düzeyinde okul terkleri pik yapmış durumda. Zorunlu eğitim sürecinde okul terkine yol açan
nedenlerin ivedilikle belirlenmesi, bu sorunlara karşın yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve gençlerin kötü
mecralara yönelmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
MEB okullarındaki bu durumun yanı sıra özel okullarda da durum farklı değil. Geçen yıl 938 özel okul
kapanırken, öğrenci sayısı 157 bin 593, öğretmen istihdamı 12 bin 535 azaldı.
İktidar ittifakının TBMM’den geçirdiği Öğretmenlik Meslek Yasası’nın uygulamaya giriş tarihinin 2023 olarak
belirlenmesi, öğretmenlere vaat edilen 3600 ek göstergenin bir seçim yatırımı olarak kullanılmak istendiğini
ortaya koyduğu gibi, seçime kadar iktidarın siyasi amaçlarla yasada başka değişikliklere gitme niyetini
sergilemektedir.
Bu göstermelik yasa; öğretmenlerin, eğitim sisteminin ve öğrencilerin içinde bulunduğu ağır sorunları
çözmediği gibi öğretmenlik mesleğinin siyasallaşmasına, torpile, kayırmacılık ve engellemelere, siyasi tercihler
doğrultusunda öğretmen tasfiyesine zemin hazırlıyor!

48

HAFTALIK BİLGİLENDİRME RAPORU
MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANLIĞI

SINIR ÖTEMİZ, IŞİD HÜCRELERİNİN GÜVENLİ BULDUĞU BİR BÖLGEYE
DÖNÜŞTÜ
‘IŞİD’in Lider Kadroları, Sınırlarımıza Kadar Sokulmuş Durumda’
CHP olarak yıllardır dikkat çektiğimiz gibi; AKP iktidarının hatalı Suriye politikaları, Suriye’nin toprak
bütünlüğünün bozulmasına ve çok sayıda radikal terör örgütünün Suriye içinde, Türkiye sınırında
mevzilenmesine neden oldu. Sarayın maceracı ve emperyal güçlerin taşeronu gibi üstlendiği Ortadoğu
politikasının ülkemize çok ağır terör faturası; büyük güvenlik tehditleri, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği ve
istikrarsız bir terör bölgesi ile sınır komşusu olmak oldu.
Terör örgütü IŞİD’in önceki lideri Ebubekir el Bağdadi’nin 2019 yılında İdlib’te öldürülmesinden sonra IŞİD lideri
olarak Ebu İbrahim El Haşimi el Kureyşi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta ABD tarafından yapılan operasyon
sonucunda Kureyşi’nin de İdlib’te öldürülmesi, IŞİD'in üst düzey isimlerinin sınırlarımıza kadar sızdığını ve bu
bölgeyi güvenli bulduklarını göstermektedir. Bu terörist ağların, sınırlarımızın hemen ötesinde yuvalanması,
İdlib bölgesinin tıpkı Afganistan ve Pakistan sınırları gibi terörist ihraç edilen bir bölge statüsüne düşürüldüğünü
göstermektedir. Türkiye sınırlarının hemen ötesinin dünyanın farklı yerlerinden gelen, farklı radikal yapılara
mensup teröristlerin çöplüğüne dönüşmesi, ciddi bir güvenlik riski oluşturmakta ve ulusal güvenliğimizi tehdit
etmektedir.
‘Radikal Terör Örgütleri Mensupları, Büyükşehirlerimizde İkamet Ediyor’
AKP’nin hamasi dış politikasındaki hataların doğurduğu ulusal güvenlik riskleri, sadece sınırlarımızda değil,
büyükşehirlerimizde de yaşanmaktadır. AKP’nin, kontrolsüz ve plansız mülteci göçü karşısında etkin, saydam ve
sürdürülebilir bir politikasının olmaması ve neredeyse açık kapı politikası uygulaması vatandaşlarımız için ciddi
güvenlik tehditleri oluşmasına neden olmuştur. Özellikle sığınmacı sayısının yüksek olduğu mahallelerimiz ve
ilçelerimiz, IŞİD ve El-Kaide başta olmak üzere tüm radikal terör örgütlerinin yuvalandığı bölgeler hâline
gelmiştir.
Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde görülmeyecek bir şekilde, IŞİD’in onlarca sözde yöneticisinin ve yüzlerce
militanının şehir merkezlerimizde ikamet ettiği, geç de olsa icra edilen operasyonlar sonucunda ortaya çıkmıştır.
2021 yılında yapılan pek çok operasyonda farklı illerimizde IŞİD’in radikal terör hücrelerinin yaygınlığı ortaya
çıkmıştır.
Güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak ülkemize getirilen IŞİD'in Türkiye sorumlusunun itiraflarından; terör
örgütünün Türkiye içindeki yapılanmasının boyutu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 10’dan fazla ilimizde ciddi bir
örgütlenme ve altyapı kapasitesine ulaştığı ortaya çıkan terör örgütünün uyuyan hücreleri ciddi güvenlik açığı
oluşturmaktadır.
‘Sarayın Sürdürülemez Sığınmacı Politikası, Terör Örgütlerine Zemin Hazırlıyor’
Türkiye’nin, ülke içinde 5 milyon, sınır ötesinde 5 milyon olmak üzere toplamda 10 milyon sığınmacıya plansız,
programsız ve maliyeti çok yüksek bir biçimde ev sahipliği yapması kentlerimizdeki ve sınırlarımızdaki
kırılganlığın ve güvenlik açıklarının önemli nedenleri arasındadır. Resmi gazete kararlarıyla terör örgütü
üyelerinin mal varlıklarının dondurulması sonucunda bu isimlerin bazılarına daha önce vatandaşlık verildiğinin
ortaya çıkması, yaşanan güvenlik açığının boyutunu ortaya koymuştur.
Pek çoğu mağduriyet yaşayan ve kötü yaşam koşullarına mahkum edilen Suriyeli sığınmacılar, radikal terör
örgütlerinin tehdit ve istismarlarına maruz kalmaktadır. Sığınmacıların yoğun yaşadığı bölgeler gettolaşmakta ve
bu bölgeler terör örgütlerinin her türlü suistimaline açık hale gelmektedir. Saray rejimi, bölge ülkeleriyle teröre
karşı işbirliğini kestiği için sınırlarımızdan başlayarak büyükşehirlerimize kadar güvenlik güçlerimizin bu yapılarla
mücadelesi aksamaktadır. Buna rağmen, güvenlik güçlerimiz, siyasi engeller çıkartılmadığında bu güvenlik
açıklarını hızla bertaraf edebilecektir.
‘OBİT ile Sınır Güvenliğini Sağlayacak, Terörü Temizleyeceğiz’
Suriye’de ve Ortadoğu’da, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun çözüm için işaret ettiği ve bölgedeki
devletlerin işbirliğine dayanan Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) ile bölgedeki istikrarsızlığa biz son
verecek ve sınırlarımızın terör ihraç eden bir alana dönüşmesini engelleyeceğiz. Başta Suriye olmak üzere
bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde çalışarak, diplomatik ilişkileri hızla yeniden tesis
edecek ve tüm terör örgütleriyle etkin mücadele edeceğiz.
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Bu yolla, Atatürkçü-barışçı dış politika ile bölgede yeniden güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında öncü olacağız.
Bu şekilde, Türkiye’ye yönelen tehditleri ortadan kaldıracağımız gibi büyük bir insani ve ekonomik krize dönüşen
sığınmacı meselesi de geri dönüşlerin başlamasıyla çözülecektir. Bölgede barışı ve güvenliği, Cumhuriyet Halk
Partisi ve Millet İttifakı’nın iktidarında Türkiye sağlayacaktır.

ZAM DEĞİL ZULÜM
Ülkemiz bu liyakatsiz ellerde, yönetilmiyor, oradan oraya savruluyor. “Türkiye’nin Gül Diyarı” Isparta ilimize,
dört gün süreyle elektrik veremediler. Gerekçesini milletimize açıklayamadıkları fahiş zamlarla adeta zulme
dönüşen elektrik faturaları milletimizi çarpıyor. Dolar artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor. Dolar düşüyor, akaryakıt
fiyatları yine artıyor. Sebze ve meyve fiyatları arşı alaya çıktı. Vatandaş pazara gidemez oldu. Pazarcı tezgâhını
açamıyor. Vatandaşımız ucuz ekmek kuyruklarında, geceleri mehtap seyreder hale geldi. Mutfaklarımızdaki boş
tencerelerin tangırtısı ise artık Fizan’dan duyulur oldu. Kaçak Saray, enflasyon canavarını besleyip büyütüyor.
Hayat pahalılığı milletimizi ezip geçiyor.
Aya Gideceklerdi, Dört Gün Isparta’ya Gidemediler
Peygamberimiz; “Emanet ehline verilmediğinde, kıyameti bekle” buyurmuş. Kaçak Sarayın şahsım yönetiminde
geçen, 3 yıl 6 ay 28 gün boyunca bu gerçeği her gün yaşayarak gördük. Milletimize kıyameti, yaşarken
gösterdiler. 2022 Türkiye’sinde, Suriye’deki İdlib’e kesintisiz elektrik verenler, 450 bin nüfuslu Isparta’mıza, dört
gün elektrik veremediler. Bu ülkenin on binlerce köyüne elektrik götüren rahmetli Demirel’in memleketinde
dört gün elektriği kestiler. “Aya gideceğiz” diye hava atanlar, dört gün boyunca Isparta’ya gidemedi. İdlib’e
yaptıkları bahçeli villaları incelemek için Suriye’ye kadar giden Atanmış İçişleri Bakanı, rahmetli Demirel’in
memleketi Isparta’ya gidemedi.
Isparta Kaderine Terk Edildi
Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca ve milletvekili arkadaşlarımız bölgedeydi. Ama
İstanbul’a İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarını apar topar gönderenler, Isparta’ya nedense dört gün boyunca tek bir
bakan bile göndermedi. İstanbul’da, MOBESE kameralarına hemen ulaşan troller, Isparta’da ortada hiç
görünmedi. Isparta kaderine terk edildi.
Bakan 4 Gün Sonra Yumuşak İniş Yaptı
Yurt dışında olan Enerji Bakanı dört gün sonra, Isparta’da kara yumuşak iniş yaptı. Bir de üstüne “Hakkınızı helal
edin” diyerek, işin içinden sıyrılmaya kalktı. “Sizin zamanınızda mum vardı, gaz lambası vardı” diye,
kendilerinden önceki yönetimlere iftira atan, “Elektriği biz getirdik, biz” diye hava atan Kaçak Sarayın sakini, ne
dediyse onunla sınandı. Ispartalılar günlerce, muma ve gaz lambasına mahkûm oldu. Evlerde kombiler
çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtmak için, ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattı. Isparta’da
yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç yurttaşlarımız, perişan oldu.
Enerji Dağıtım Özelleştirmelerinin Çirkin Yüzü
Isparta’da yaşanan bu zulüm, bu kıyamet, yandaşlara rant dağıtmak amacıyla yapılan, enerji dağıtım
özelleştirmelerinin çirkin yüzünü de ortaya koydu. Görünen o ki, elektrik dağıtım işini verdikleri şirket, doğru
dürüst şebeke iyileştirme yatırımlarını yapmamış. TEDAŞ da bunları denetlememiş. Göz yummuş… Pek çok
köyde ve mahallede, ağaçtan yapılmış iptidai elektrik direkleri yoğun kar yağışı nedeniyle devrilmiş. Ispartalı bir
vatandaşımızın söylediği sözler, yaşananları özetliyor: “Büyük bir sıkıntı içindeyiz. İnsanın zoruna giden şey şu;
böyle liyakatsiz, beceriksiz insanların yönetiminde olmak; hakikaten gücümüze gidiyor.”
Komşu Tazmin Etti, Bizimkiler Göz Boyuyor
Ispartalıların yaşadığı bu mağduriyette, dağıtım şirketinin ve devlet şirketinin sorumlulukları hemen tespit
edilmelidir. Fahiş faturaları vatandaşa göndermekten utanmayanlar, Ispartalıların zararlarını derhal tazmin
etmelidirler. Komşumuz Yunanistan’daki, otoyol işleten özel şirketin karda yolları açamaması nedeniyle,
hükümetin araç başına 2 bin Avro tazminat ödemeye mahkum etmesi önemlidir. Bunu vatandaşının hakkına,
hukukuna saygı duyan bir hükümet yapar. İstanbul’da yandaşların işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu’nda, çoluk
çocuk yüzlerce vatandaşımız mahsur kaldı. Bizimkiler ne yaptı? Geçiş ücretlerini iade ederek göz boyamaya
kalktı. Milletin aklıyla adeta alay etti. Bunun aynısını Isparta’da yapmayın.
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Korona’dan Görevden Almalar Hangi Tepelere Çıkar Belli Olmaz
Diyoruz ama bir de bakıyoruz, bu sefer de fatura, korona geçirdiği gerekçesiyle, şehrin valisine kesilmiş.
Isparta’da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin Valisi mi verdi? Buradan uyarıyım, bu korona geçirme
gerekçesiyle görevden almalar bir başlarsa bu yolun ucu nerelere çıkar, hangi tepelere çıkar o belli olmaz…
Demedi demeyin.
Zararlar Tazmin Edilmeli
Tekrarlıyorum. Isparta’da yaşanan elektrik kesintisinde, sorumluluğu olanlar, bunun bedelini mutlaka ödemek
zorundadır. Kesilen elektrikleri nedeniyle, Ispartalıların uğradıkları zararlar, kuruşuna kadar mutlaka tazmin
edilmelidir.
Enflasyonun Değil, Milletin Belini Kırdı
Devlet yönetiminde, liyakatsizliğin ve cehaletin ağır faturasını maalesef milletimiz ödüyor. Bunu hep beraber
yaşıyoruz… Erdoğan geçtiğimiz 4 Ağustos’ta çıktı: “Enflasyon noktasında, Ağustos'u geride bıraktığımızda
düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Bunu da özellikle buradan sinyalini, belli bir
yerlere vermiş oluyorum. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında
düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz
düşük enflasyona inşallah geçeceğiz” dedi. Dedikten sonra ne oldu? Erdoğan bu sözleri söylediğinde, Merkez
Bankası’nın politika faizi yüzde 19, tüketici enflasyonu da yüzde 19,3 idi. Bugün Merkez Bankası politika faizini
yüzde 14’e indirdi. Tüketici enflasyonu, makyajlı TÜİK rakamlarıyla dahi yüzde 48,7’ye fırladı. Erdoğan
Ağustos’tan bu yana, enflasyonun değil ama… Milletimizin belini kırdı.
Tabela Faizi 5 Puan İndi Enflasyon 30 Puan Arttı
“Dış ticaret fazlası vererek enflasyonu düşüreceğiz” diye pazarlanan bu safsatalar yine tutmadı. Bu sefer, Ocak
ayında tarihimizin en yüksek dış ticaret açığını verdik. “Faiz sebep, enflasyon sonuç” safsatasını ispat için, 84
milyon üzerinde uygulanan bu acı deneyin, faturası çok ama çok ağır oldu. Ama milleti perişan edenler hala
akıllanmadılar… Aynı safsatalar hala ağızlarda. Kaçak Sarayın sakini, hiç sıkılmadan, 29 Ocak tarihinde
Giresun’da çıktı: “Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek” deyiverdi. “Faiz sebep, enflasyon sonuç”
safsatasının mucidi, tabela faizini 5 puan düşürterek, enflasyonu 30 puan artırdığının farkında değil.
Enflasyonun arşa çıktığının farkında değil hala millete “Enflasyon daha da düşecek” diyor. Ya sayı saymasını
bilmiyor. Ya da milletin aklıyla alay ediyor.
Kılavuzu Karga Olanın
Bir de Atalarımızın güzel bir sözü var. “Kılavuzu karga olanın, burnu çöplükten kurtulmazmış.” Erdoğan’ın Finans
Ofisi’nin başına atadığı Profesör, “Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum” demişti. Ocak enflasyonu bırakın
eksiyi, iki haneli rakamlara ulaştı. 1988 yılı Ocak ayından sonra, tarihimizdeki en yüksek Ocak ayı enflasyonu, bu
yıl gerçekleşti. Yine Erdoğan’ın yeni atadığı Nebati Bakan, önce “Enflasyon Ocak’ta pik yapar” dedi. Sonra
“Enflasyon Nisan’da yüzde 50’nin altında pik yapar” dedi. Ama bakan farkında değil. Şubat ayında tüketici
fiyatları yüzde 1,8 artsa, enflasyon yüzde 50’yi aşacak. Ya da Nebati Bakan yeni TÜİK Başkanının, enflasyonu
yüzde 50’nin altında tutacağından herhalde oldukça emin.
Üreticiden Tüketiciye Tsunami Geliyor
Kaldı ki enflasyonda “turpun büyüğü heybede.” Üretici enflasyonu yüzde 93,5 olmuş, yüzde 100’e dayanmış.
Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan. Tarihimizde üretici fiyatlarıyla, tüketici fiyatları arasındaki
makas hiç bu kadar açılmadı. Bunu ilk defa yaşıyoruz. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru, korkunç bir
enflasyon tsunamisi geliyor. Ama anlaşılan Nebati Bakan bunları görmüyor. Bu tsunaminin hayat pahalılığı olup,
milleti ezmesini önleyecek hiç bir şeyde yapmıyor. Ama tam tersine enflasyonu, hayat pahalılığını azdıracak, her
şeyi yapıyorlar.
İmparator Caligula’nın Atı
Geçtik ülkemizi, dünya siyaset tarihinde liyakatsizliğin, vasatlığın, kifayetsizliğin ve cehaletin, böyle
ödüllendirildiği başka bir dönemi bulmak çok zor. Adeta atını Senato’ya konsül atayan, Roma İmparatoru
Caligula’nın dönemini yaşıyoruz. Başımız hiç dertten kurtulmuyor. Kaçak Sarayın liyakatsiz mukimleri milletimizi
perişan ediyor.
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Z Kuşağını Enflasyon Canavarıyla Tanıştırdı
Oysa Erdoğan 20 yıl önce iş başı yaptığında, kucağına yüzde 29 enflasyon ve enflasyonun belini kıran, dünyanın
güvendiği bir program verilmişti. Ama Şahsım Yönetimi, bu geçiş programını tahkim edeceğine, enflasyonu
bitiren, büyümeyi sağlayan, istihdamı artıran, çapaları, kuralları, kurumları, teker teker yok etti. Ve 20 yıl sonra,
“Z Kuşağı” dediğimiz pırıl pırıl gençlerimizi de, enflasyon canavarıyla tanıştırma başarısını gösterdi. Test
kitaplarının fiyatları almış başını gitmiş. Çocuklarımızın Manga okuması, çizgi roman okuması, roman okuması
lüks olmuş…
Rakiplerimiz Zimbabve, Surinam, Suriye
“2023’te en yüksek gelire sahip, 10 ekonomi arasına gireceğiz” diyerek, milletten yıllarca oy isteyip durdular.
Bunu 2011’de Seçim Beyannamelerine yazdılar, 2013’te 10. Kalkınma Planı’na yazdılar. Ama şimdi 2023’e bir yıl
kala, Türkiye’yi en yüksek gelire sahip, 20 ekonomi liginden de düşürdüler. En yüksek enflasyona sahip 10 ülke
arasına sokmayı becerdiler. Artık beraberce anıldığımız ülkeler; Surinam, Zimbabve, Küba, iç savaşın sürdüğü
Suriye…
Seracılığın Başkenti Antalya’da Tezgah Yanıyor
Ve bugün her evin mutfağında, milletin sofrasında, korkunç bir yangın var. Son bir yılda: Patlıcan yüzde 166,
margarin yüzde 127, salatalık yüzde 111, nohut yüzde 108, çarliston biber yüzde 102 zam gördü. Tencereyi
kaynatmak için kullanılan tüp gaz yüzde 104 zam gelmiş. Bunlar da TÜİK’in makyajlı rakamları… Market
raflarında, pazar tezgâhlarında tablo çok daha vahim… Seracılığın başkenti Antalya’da, pazar tezgâhında satılan
domatesin kilosu 25 lira, patlıcanın kilosu 40 lira, ıspanağın kilosu 15 lira, brokolinin kilosu 20 lira… Millet
Erdoğan Şahsım Yönetimi yüzünden, pazar tezgâhlarına, market raflarına küsmüş halde…
Millet Fatura Mağduru Oldu
Söylemiştim pazarcı tezgâh açamıyor. Marketçi buzdolaplarını iade ediyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt
faturaları, milletimizi çarpıyor, perişan ediyor. Milletimiz Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde, “Fatura mağduru”
oldu. Türkiye’nin dört bir yanından feryatlar yükseliyor. Ağrı Doğubayazıt’ta, Muğla’da, Eskişehir’de, Bursa’da,
Ankara’da, Mardin Kızıltepe’de, elektrik ve doğalgaz faturalarını alan, protesto için “Yandım Allah” diye var
gücüyle bağırıyor. Milletimiz artık sokaklara dökülüyor. 2001 krizinde kasa fırlatan esnafımız, bugün elektrik
sobasını fırlatıyor. Ama kaçak sarayda oturanlar milleti unutmuş. Sesini duymuyor halini görmüyor.
İnsafınız Kurusun! Bu Faturalar Nasıl Fırladı?
Milletimizin elektrik faturaları sağanak olup, partimize yağmaya başladı. Fatura mağduru olmuş, İstanbul
Bahçelievler’den küçük bir esnafımız, bu faturaları göndermiş. “Mağduruz. Derdimizi lütfen gündeme getirin”
demiş. Esnafımızın sesine ses olmak boynumuzun borcu… 3 Ocak tarihli şu faturada, 697 kilovatsaat tüketim
olduğu yazıyor. Bedeli 934 lira 40 kuruş. Bir ay sonra gelen 2 Şubat tarihli bu faturada da, tüketim 698
kilovatsaat. Yani bir kilovatsaat daha fazla. Hemen hemen bir ay öncesiyle aynı. Peki, bunun bedeli ne kadar
1.913 lira 80 kuruş. Yani kilovatsaat fatura elektrik kullanımı artmış gelen zam, gelen yük bir ay önceki faturanın
iki katından fazla. İnsafınız kurusun. Esnafımızın elektrik faturası, 934 liradan 1.913 liraya neden, nasıl fırladı?
Çıksın birileri de bir izah etsin. 40 bin lira, 45 bin lira elektrik faturası gelen esnafımız var… 20 yıldır AK Parti’ye
oy vermiş Şanlıurfalı bir esnafımız, lokantasına 42 bin liralık elektrik faturası gelince, “Bunun izahı olamaz.
Başkanım bilesin, hayat yaşanmaz hale geldi” diyerek, Kaçak Saray sakinine feryat ediyor.
Kaçak Sarayın Faturalarını Açıklayın
Tekrar söylüyoruz; elektrik fiyatlarını niçin, neden, hangi gerekçeyle bu kadar arttırdınız? Çıkın bunu milletimize
bir anlatın. Açıkça ifade edelim: Bu yapılanın adı zam falan değil, zulüm. Zulümle abat olmaya kalkanın da
akıbeti berbat olur. Bugün pek çok esnafımız, sattığı ürüne zam yaptığı için, müşterisinden özür dileyen
mesajları, yazıları vitrininin kapısına asıyor. “Bu fiyatların sorumlusu ben değilim” mesajını veriyor.
Esnafımızdaki inceliğin binde birini şimdi Kaçak Saray’daki zat ve onun şürekâsından bekliyoruz. “İtibardan
tasarruf olmaz” denerek, Kaçak Saray’da gece gündüz yakılan ampuller için, bu millet ne kadar enerji faturası
ödüyor? 1.150 odalı Kaçak Saray kaça ısıtılıyor? Bunları bilmek, milletimizin en doğal hakkıdır… Ne de olsa
milletimiz, sadece kendi faturalarını ödemiyor. Ödediği vergilerle Kaçak Sarayın faturalarını da ödüyor.
Millet Yaşadığını Biliyor
Biz milletin, derdine tercüman olmak için, 81 il ve ilçe binalarımızda, “Saray Sosyetesinin Keyfi Yerinde” diyerek
pankart asıyoruz hakaret diyorlar. Bunun neresi hakaret? Isparta karanlığa gömülürken, 1.150 odalı Sarayın
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ışıklarını cayır cayır yakan, hamam gibi ısıtan siz değil misiniz? Siz ne yaparsanız yapın, milletimiz zaten
yaşadığını biliyor. Biz de, milletimizin hakkını hukukunu korumak için, her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Artık
şu gerçeği Kaçak Saray sakinleri dışında herkes anladı: Kaçak Saray’ın ampulü söndürülmeden, milletimizin bahtı
aydınlanmaz.
Bu Faturaları, Akaryakıt Fiyatlarını Millete İzah Edin
Atalarımızın dediği gibi, “Baht olmayınca başta, ne kuruda biter, ne de yaşta…” Bu milletin başına gelen en
büyük bahtsızlık, Kaçak Saray ve onun beslemeleridir. “Kaçak Sarayın ampulü yansın” diyerek, “İtibardan
tasarruf olmasın” diyerek, “Yandaşın cebi dolsun” diyerek, vatandaşın cebi boşaltılmaktadır. Milletin akaryakıt
faturaları şiştikçe şişiyor. Neden? Bunu da millete izah eden yok. Kaçak sarayın kibirli başının, “Enflasyon
kırılacak” dediği, Ağustos ayında 1 dolar, 8 lira 34 kuruştu. 1 litre benzin, aynı tarihte, 7 lira 82 kuruştu. Bir
arabanın benzin deposu da, 430 liraya doluyordu. Faizler, Kaçak Sarayın emriyle indirildi. Merkez Bankasının
tabela faizleri. Dolar Aralık başında bu günkü seviyelerine geldi. 20 Aralıkta 18 liraları da görmüştü. O tarihte
benzinin litresi 11 lira 68 kuruştu. Depo da 642 liraya doluyordu. Bugün Dolar kuru 18 liradan Aralık başındaki
seviyelerde, 13,5 lira civarında. Ama buna rağmen, benzinin litresi 14 lira 56 kuruşa çıktı. Neden bir arabanın
benzin deposu bugün 800 liraya doluyor? Bunu çıkın millete bir izah edin? Neden Dolar çıkarken de, dolar
düşerken de akaryakıta zam üstüne zam yapıyorsunuz? Millete bir anlatın. İşte Salı günü, yani yarın, motorine
86 kuruş, Çarşamba günü de benzine 75 kuruş zam yapılacağını, sektör temsilcileri ifade ediyor. Bu zamlar
yapılırsa hem benzinin, hem de motorinin litresi 15 lirayı aşacak… Akaryakıt fiyatlarında yeni bir rekor kırılacak…
Peki, soruyorum bu millet, bu zamma, bu zulme daha ne kadar, nasıl dayanacak?
Kamyoncu Kontak Kaparsa Bir Dilim Ekmek Bulamayız
Kamyoncu esnaflarımız artık kontak kapatma noktasına geldi. Kamyoncu kontak kapatırsa, evde yiyecek bir
dilim ekmek bulamayız. Raflardaki her ürünün fiyatı bir kez daha şaha kalkar. Çiftçilerimiz zaten perişan. Gübre
fiyatlarının son bir yılda beşe katlanması yetmezmiş gibi, şimdi bir de ikiye katlanan mazot fiyatları onları ezip
geçiyor. Buradan tekrar söylüyoruz, çiftçiye verdiğiniz destekleri, özellikle gübre desteğini derhal arttırın. Gübre
desteklerini gecikmeden hemen hatta tüm destekleri hemen ödeyin. Yoksa büyük bir gıda krizi kapımızda…
Bunu görün artık.
Ocak’ta Enerji Enflasyonunda OECD Şampiyonu Oluyoruz
Bu yaşadığımız felaketlerin sorumlusu bellidir. Sorumlu, Kaçak Saray ve Şürekâsıdır. Kaçak Saray ve Şürekâsı,
millete ABD’deki, Almanya’daki enflasyonu gösterip, “Enflasyon bizden kaynaklanmıyor, dışarıdan” geliyor
diyorlar. Ama dün, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) açıkladı. 31 Aralık gecesi Türkiye’de yapılan
fahiş enerji zamları hariç, OECD ülkeleri içinde en yüksek enerji enflasyonuna sahip 4. ekonomiyiz. Aralık
2020’den Aralık 2021’e; OECD ülkelerinin tamamında ortalama enerji enflasyonu yüzde 25,6, ABD’de yüzde
29,3, İngiltere’de yüzde 24,5. Hani bizi sürekli kıskanan Almanya var ya orada da yüzde 18,3. Ülkemizde ne
kadar? Yüzde 48,8. Bu sıralamayı Ocak verileriyle yaptığımızda, muhtemelen OECD içinde, enerji enflasyon
şampiyonluğuna da yükselmiş olacağız.
Enflasyonun 12 Puanı Dışarıdan, 37 Puanı Saraydan
Zaten ülkemizin saygın ekonomistlerinin yaptığı çalışmalar da, ülkemizdeki enflasyonun sadece dörtte birinin,
yani 12 puanının, yurtdışı kaynaklı olduğunu, enflasyonda geriye kalan yüzde 37’inin ise, tamamen Kaçak Saray
yönetiminin kendi imalatı olduğunu ortaya koyuyor. Kaçak Sarayın liyakatsizliğinin, cehaletinin, kifayetsizliğinin
sebep olduğu bu yıkım, milletimizin satın alma gücünü ezip geçiyor.
1.427 Liralık Zamdan İşçinin Cebine 3 Lira Kaldı
2021’in 1 Ocak tarihinde 2 bin 826 lira olan asgari ücret; bu yılın 1 Ocak tarihinde, yüzde 50 zamla, 4 bin 253
liraya yükseltildi. Ama asgari ücrete yapılan 1.427 liralık zam, daha işçinin cebine girmeden eriyip bitti bile… İşte
TÜRK-İŞ açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı ilk ayda 4 bin 250 liraya çıkmış. Dolayısıyla şu 1.427 liralık
zamdan, işçinin cebinde kala kala 3 lira kalmış. Peki, işçilerimiz bu kalan 3 lirayla yılın geri kalanında ne yapacak?
Ne yiyip ne içecek? Daha ilk aydan asgari ücret, açlık sınırına eşitlendi.
Memur Haziran Sonuna Kadar Cepten Yiyecek
Yine memurlarımıza yılın ilk altı ayı içinde yüzde 7,5 zam verdiler. Ama daha Ocak ayının ilk 21 gününde bu zam
eridi, gitti. Memur şimdiden hükümetten alacaklı. Memur, Haziran sonuna kadar cepten yiyecek… Emekli
derseniz, o da perişan. Elektrik gaz faturalarını ödedikten sonra, evlatlarının eline bakıyor. Onlarda da para
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yoksa büzülüp kalıyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu ülkeye yıllarca hizmet eden büyüklerimize, bu sıkıntıyı
yaşatanlara yazıklar olsun.
Bunun Adı Zulümdür
Kaçak Saray ve sakinlerinin yaptığı son derece açıktır. Fiyatları devlet tarafından belirlenen mallara zam üstüne
zam yapıyorlar. Sarayın itibarı, yandaşın, varsılın rahatı için bu zamları kullanıyorlar. İşçinin, memurun,
emeklinin satın alma gücü, Kaçak Sarayın sakinleri tarafından, enflasyon canavarına peşkeş çekilmektedir.
Bunun adı da zulümdür.
20 Aralık Sonrası Zamları Geri Alın
Kaçak Saray ve Şürekâsının yapması gereken bellidir. Ya 20 Aralık’tan sonra yaptıkları, enerji başta olmak üzere,
tüm zamları geri çekecekler. Çünkü millete bunun nedenini de açıklayamıyorlar ya da emekçinin, emeklinin
eriyen satın alma gücünü, her ay enflasyon nispetinde telafi edecekler. İşe de, Ocak ayındaki enflasyonun
telafisiyle başlayacaklar. Bunları yaparlar mı? Hiç zannetmiyoruz. Çünkü bunların gözleri var, görmez. Kulakları
var, duymaz. Kalpleri millete karşı mühürlü. Bunlar milletimizi unutmuş.
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