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Krizden Halkçı Çıkış Mümkün
Türkiye ekonomisini tarihinin en ağır krizlerinden birisiyle
karşı karşıya getiren Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomik
öngörülebilirliği ortadan kaldırdı. Bugün çiftçi ne ekeceğini
bilmiyor, sanayici ne kadar üreteceğine karar veremiyor. Yurttaşlar
borçlarını nasıl ödeyeceklerini öngöremiyor. Vatandaşları kaygıya
iten, kriz psikolojisini hâkim kılan bu ortamı yaratanlar hesap
verecekler.
Bugün, işsizler ordusuna yüz binlerce gencimizin katılacağı
açıklamasını yeni bir program olarak önümüze koyuyorlar.
İşsizlik Sigortası Fonu’nun çalışanlar ve işini kaybetmişler lehine
kullanımını engelliyorlar.
Daha fazla vergiyle, kamu harcamalarında ve sosyal güvenlikte
kesintiyle, plansız programsız teşviklerle krizi yönetmeye
kalkıyorlar. Ama başarısızlar.
16 yılda 158 milyar dolar faiz ödeyip tefecilere esir düşenlerin
Türkiye’nin sorunlarını çözmesi beklenemez. Bu kepazeliğe seyirci
kalmak durumunda değiliz. Türkiye’yi zor duruma düşürenler,
uluslararası alanda itibarını zedeleyenler, milli paramızın değerini
düşürenler iktidardan gidecek. Parasını yurtdışına kaçıran, vergi
ödemeyen faizcilerin düzeni sona erecek.
Türkiye aydınlık yarınlara kavuşacak. Çalışanın, emekçinin hakkını
aldığı bir düzeni hep birlikte kuracağız.
Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum: Cumhuriyet Halk Partisi
bu düzeni yaratanların saltanatına son verecek olan, halkçı
çözümlerle krizden çıkışı gösteren partidir.
Söz veriyoruz. Devlette liyakati sağlayacak, adil bir vergi
düzeni kuracak, üretimi destekleyecek, israfa son verecek ve
Türkiye’yi içine sürüklendiği krizden çıkartacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı
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KRİZ NEDİR ?

Halka tasarruf edİn dİyenler halkın vergİlerİnİ
İsraftan çekİnmİyor...

HATIRLAYALIM, YENİ EKONOMİ
PROGRAMI KAPSAMINDA İLAN
EDİLEN 60 MİLYAR TL TUTARINDAKİ
TASARRUFUN İÇERİĞİ
ŞUNLARDAN OLUŞUYOR:
• 31 MİLYAR TL YATIRIMLAR
• 13,7 MİLYAR TL TEŞVİKLER
• 10,1 MILYAR TL SOSYAL GÜVENLIK
• 2,5 MILYAR TL MAL VE HIZMETLER
• 2,7 MILYAR TL DIĞER HARCAMALAR
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Haziran seçimlerinde CHP’ye dair “bunlar iktidara gelirse bütün
yatırımları durduracak” diye propaganda yapanlar yatırım
harcamalarında 31 milyar TL’lik tasarrufa gideceklerini açıkladı.

Haziran seçimlerinde CHP’ye dair “bunlar
iktidara gelirse bütün yatırımları durduracak”
diye propaganda yapanlar yatırım
harcamalarında 31 milyar TL’lik tasarrufa
gideceklerini açıkladı.
“Yol yaptık” diyerek iktidar olan bir hareketin
yılın son ayında yapacağı ulaştırma harcaması
yılın ilk 9 ayında yaptığının ortalama onda
birine inecek. Son 3 ayda yapılacak ulaştırma
hizmeti harcaması 444 milyon TL ile sınırlı
kalacak.
İktidarın yandaş firmalara ihale verme
kalemine dönüşen tüketime yönelik mal ve
hizmet alım harcamalarının 9 aylık tutarı 19,8
milyar TL’ye yükseldi. Sadece Eylül ayında
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50 milyon TL tutarında kırtasiye ve büro
malzemesi alındı.
İktidar partisinin güvenlikçi istibdat
politikalarının karşılığını Eylül ayında 722
milyon TL’ye ulaşan güvenlik ve savunmaya
yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları
harcamasında görebiliyoruz. Bugün
Cumhurbaşkanlığı danışmanı olan SADAT
şirketi CEO’su ile küçük damat Bayraktar’ın
şirketlerinin de aralarında bulunduğu
şirketlere 2018 yılının 9 ayında toplam 6
milyar 28 milyon TL harcandı.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK HARCAMALARI
1,3 MILYAR TL’YE ULAŞTI.
Hangi firmalardan oluştuğunu ve ne hizmet
sağladığını bilmediğimiz firmalara sadece
Eylül ayında 980 milyon TL, yılın ilk 9 ayında
ise toplam 11 milyar 440 milyon TL ödeme
yapıldı.2018’in 9 ayında hizmet binası
kiralama giderine 776 milyon, araç kiralamaya
380 milyon, uçak kiralamaya 211 milyon TL
harcandı.
Halkımızın binbir emekle yaptığı evlerine,
emek ettiği tarlalarına el koyma aracına
dönüşen kamulaştırmalara ve el koymalara 5
milyar TL harcandı.
Sosyal güvenlik alanında 10 milyar TL tasarruf
edilmesi ne anlama gelecek?

Halkımızdan tasarruf etmesi bekleniyor.
Enflasyonla birlikte ücret ve maaşları
eriyenler, bırakın tasarruf etmeyi ancak
gelirlerinin üzerinde harcama yaparak
hayatını sürdürebiliyor. 2017 yılı sonu
itibariyle aylık geliri 2000 TL’nin altında olan
vatandaşlarımızın tüketici kredisi borcu 73
milyar TL ve tüketici kredisi borcu olan her 2
kişiden birisi aylık 2000 TL’den daha az gelir
elde ediyor.
Birleşik Kamu-İş konfederasyonu tarafından
yapılan bir araştırmaya göre on kamu
çalışanından en az sekizi borçlu. Üstelik bu
borçların kaynağı konut ya da araç kredisi
değil, borçların yüzde 70’i kamu emekçisinin
gündelik hayatını sürdürebilmek için aldığı
ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Öncelikle yaşamsal önemi olan ilaçlara yüksek
döviz kuru nedeniyle ulaşamayacağız.Nitekim
her geçen gün çeşitli illerdeki hastanelerde
ilaç sıkıntısına dair haberler görmek mümkün.

HASTANEYE GITTIĞINIZDE
ÖDEDIĞINIZ KATILMA PAYI VE
TETKIK ÜCRETLERININ BEDELI
ARTACAK.
Belirli sağlık hizmetlerinden faydalanmamıza
sınırlamalar getirilecek. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Başhekimi’nin “hayati tehlike
yoksa ameliyat yapmayın” benzeri uyarıları
yaygınlaşacak.
Bilindiği gibi ekonomi doludizgin bir krize
doğru sürükleniyor. Kriz dönemlerinde işsizlik
artacağı için işsizlik sigortası kurumu önemli
hale gelir. Damadın açıkladığı Yeni Ekonomi
Programında İşsizlik Sigortası’nın 11 milyar
TL fazla vermesi öngörülmüş. Bu, işinden olan
insanlarımızın işsizlik maaşı alma haklarının
ve işsizlik maaşı alma sürelerinin sınırlanması
anlamına gelecek.
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“Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en kritik ve sancılı dönemlerinden birine tanıklık
ediyor. Bugün yaşadıklarımız bir siyasal krizdir. Tek Adam Rejimi, bu derin
krizin ana tetikleyicisidir. 16 yılda ‘israf ve rant ekonomisi’ üzerine bir politika
inşa eden yöneticiler, bugün ülkeyi uçurumun kenarına getirmiştir.
Artık Türkiye borç batağında ve tefecilere teslim olmuş vaziyettedir.
Geldiğimiz noktada yaşanan bu krizin büyüklüğü; işçiyi, memuru, emekliyi,
sanayiciyi, bankacıyı, esnafı, öğrenciyi derinden etkileyen bu sorunu, halının
altına süpürerek, görmezden gelme lüksümüzün olmadığını gösteriyor.
Hep birlikte çaba göstermek zorundayız.
Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit’in işaret ettiği gibi, ‘Ne ezen ne ezilen,
insanca hakça bir düzen’den yanadır. O nedenle bugün yaşanan krizin
faturasının vatandaşımıza çıkmaması için aşağıdaki 13 maddenin acilen hayata
geçirilmesi gereklidir:”

Kemal KILIÇDAROĞLU 11 Ağustos 2018
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Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmelidir.
Şimdi geçerli olan liyakat değil, sadakattir.
Demokrasiye geçilmeli, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanmalıdır.
Hukuk olmazsa yatırım olmaz! Vatandaşın can ve mal güvenliği de olmaz!
Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanmalıdır.
İktidarın Merkez Bankası’na yaptığı siyasi müdahalelere son verilmelidir.

4

Akılcı bir dış kaynak yönetimine geçilmelidir.
Türkiye ekonomisi, halkın kaynaklarının dışarıya transferi anlamına gelen sıcak para hareketlerine
karşı korunmalıdır. Üretim ve istihdam artışı sağlayan, yeni teknoloji getiren doğrudan yatırım 		
girişimleri özendirilmelidir.

5

Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk Lirası’na dönüştürülmelidir.
Yandaşa dolarla garanti verenler, vatandaşa “dolarını sat” demektedirler. Oysa dolar üzerinden yapılan
ihalelerden vazgeçilmeli, yeni ihale işlemlerinde Türk Lirasına dönülmelidir. Dolara bağlı otoyol, tüp
geçit, köprü geçiş ücretlerine son verilmelidir.

6

Kamu İhale Yasası değiştirilmelidir.
16 yılda tam 186 kez değiştirilen ihale mevzuatı, yolsuzluğun temel kaynağıdır. Uluslararası 		
standartlara uygun bir Kamu İhale Yasası çıkartılarak, adrese teslim ihale uygulamasına son 		
verilmelidir.

7

Sayıştay bağımsız denetim yapmalıdır.
Vergi toplayan irade, vergiyi nasıl ve nerelere harcadığının hesabını millete vermelidir.

8

Bütçe disiplini sağlanmalıdır.
Bütçe dışı uygulamalara son verilmeli, denetimsiz ikinci-üçüncü bütçeler oluşturulmamalı, fonlar
bütçe disiplini içerisine alınmalıdır.

9

Dış politika 180 derece değişmelidir.
Dış politikada hamasete son verilmeli, iç politika malzemesi yapılmamalıdır. Dış politikada dost
ülkeler, düşman ülkeler yoktur, dış politikada ülkelerin çıkarları vardır. Barışçıl, tutarlı ve saygın bir dış
politika izlenmelidir.
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Geleceğimizi ipotek altına alan kontrolsüz borçlanmalardan kaçınılmalıdır.
Kamuda koşullu yükümlülükler dâhil borçlanma disiplini yeniden sağlanmalı, bunun için gerekirse
anayasal kural getirilmelidir.

11

Adaletsiz vergi politikası düzeltilmelidir.
Emeğin ve üretenlerin cezalandırıldığı vergi politikasına son verilmelidir. Herkes kazancına göre vergi
vermeli, 2006’dan bu yana bekletilen vergi cennetleri listesi kararnamesi yayımlanmalıdır.

12
13

Üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikası yaşama geçirilmelidir.
Bir ülke tarlada, fabrikada, bilim ve sanatta üretirse güçlü olur. Bunun için planlama ve teşvik 		
gereklidir.
Türkiye israftan kaçınmalı, tasarruf yapmalıdır.
İsraf, dengeli ve adil büyümenin düşmanıdır. Tasarrufa kamudan başlanmalı; saray, araç, bina 		
saltanatına son verilmelidir.
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ENFLASYON ZORLA İNER Mİ?

2018 yılında Mart, Haziran ve Ağustos aylarında Türkiye’den sıcak para çıkışı
görüldü. Sıcak paraya bağımlı, yabancı sermaye ülkeye girmediğinde duran
ekonomik yapı sarsılmaya başladı. Doların fırlamasının takip eden aylarda zaten
çift haneye demir atmış enflasyon da artmaya başladı.
2018 yılı yazında sadece Merkez Bankasının rezervleri hızla erimekle kalmadı,
ayrıca piyasa faizlerinin de hızla yükselmesiyle birlikte yurtiçinde de krediye
erişim zorlaşmaya başladı. Borcunu çeviremeyen sanayici yeni yatırım yapamadı,
borcunu çeviremeyen esnaf kepenk kapattı, borcunu çeviremeyen haneler
tüketimlerini kısmaya başladılar.
Türk Lirasının itibarını yerle bir edenler, daha fazla değer kaybını engellemek
için Eylül ayında sert bir şekilde faizleri artırdılar. Sıcak parayı tekrar Türkiye’ye
davet ettiler. Ancak olan olmuş, ekonomideki durgunluk daralma sinyalleriyle
birlikte ağırlaşmıştı. Türkiye’de enflasyon 2001 krizi sonrasındaki yüksek
seviyelerine çıktı. Eylül ayında yıllık fiyat artışları yüzde 24,5’u buldu.
Türkiye’de enflasyonun bu kadar yükselmesinin birden fazla nedeni bulunuyor.
Ülkenin bağımlılığını derinleştiren AKP, tarımsal üretime yeterince destek
vermediği için gıda fiyatları hızla artıyor. Ekonomik yapı içinde ihraç edebilmek
için ithal etmek durumunda kalan işverenler ithalat bağımlılığı nedeniyle artan
maliyetleri fiyatlara yansıtıyor. Stratejik sektörlerde yabancı ağırlığı nedeniyle
vatandaş kalitesiz hizmetleri pahalıya alıyor. Bütün bunların üzerine dövizin
fırlamasıyla maliyetlerin artmasını, enerjide dışa bağımlılığı ve AKP’nin ekonomik
öngörülebilirliği ortadan kaldırmasını ekleyelim. Ortada yarınını göremeyenlerin
yaşam kavgası verdiği bir ekonomik cendere buluyoruz.
Bu cenderenin mimarı Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. Türkiye’nin kaynaklarını
plansız programsız harcayanlar, gösterişlerinden vazgeçmeyenler şimdi maliyeti
halka yıkmaya çalışıyorlar. Bütçede sosyal güvenlik alanında kesintiler öngörüyor,
yaygın yeni vergilerle vatandaşın cebinden daha fazla para tırtıklamaya
kalkıyorlar.

13

Program Kalmadı Fiyat Denetimi Verelim
EKONOMININ SÜRÜKLENMESINE SET ÇEKEMEYENLER
20 EYLÜL’DE YENI EKONOMI PROGRAMINI (YEP) AÇIKLAYARAK YENI BIR
KEMER SIKMA PROGRAMINI TAKIP EDECEKLERINI AÇIKLADILAR.

B

u programa göre Türkiye ekonomisinin
hızla daralmasını takiben toparlanması
mümkündü. Ancak işsizlik hızla artacak,
enflasyon can yakacak, vatandaşın sıkıntıları
bir süreliğine ağırlaşacaktı.
YEP’in temel vaadi, kamunun harcamalarında
kısıtlama ve yatırımcılara güvence
verilmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin
2019’da toparlanacağıydı. Bununla birlikte
2018 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde
20,8 olarak kaydedildi, 2019 yılı içinde yüzde
15’in üzerinde enflasyon görüleceği beyan
edildi.

BU RAKAMLARIN
TUTTURULMASININ DAHI SON
DERECE ZOR OLDUĞU PROGRAMIN
AÇIKLANMASINDAN SADECE 13 GÜN
SONRA AÇIĞA ÇIKTI.

Tarımda bazı girdilerin devlet olanaklarıyla
fiyatlarının indirilmesi, temel tüketim
mallarının fiyatlarının indirilmesi siyasi zorla
gerçekleştiği ve yılsonuna kadar sürecek bir
kampanya ile düzenlendiği için sorunludur.
Çünkü bu artışlar Ocak’tan itibaren geri
gelecek demektir.
Üstelik doğalgaza, elektriğe Ağustos’tan
Ekim’e yüzde 30 zam gelmiştir. Patateste
soğanda yıllık fiyat artışı daha Eylül ayında
yüzde 60’ları bulmuştur. Bu kadar fiyat artışı
sonrasında fiyatların indirilmesi için siyasi
baskı ancak geçici bir indirim getirebilir.

ASIL HEDEF ÜCRETLER

3 Ekim’de açıklanan enflasyon rakamları
sadece dokuz ayda, iktidardakilerin 12 ay
için gördüğü fiyat artışlarının gerçekleşmiş
olduğunu gösteriyordu. Tüketici fiyatlarının
yıllık artış rakamının yüzde 24,5 olarak
hesaplanmasının yanı sıra üretici
fiyatlarındaki artış da yüzde 46’yı bulmuştu.
Bunun anlamı sonraki aylarda fiyat artışlarının
devam edeceğiydi.

YEP’in öngördüğü rakamların tutması için,
iktidarın kamu harcamalarında kısıntıya
gitmesi, sosyal güvenlik alanında büyük bir
kesintinin görülmesi ayrıca ekonomik daralma
koşullarında mucizevi denebilecek bir şekilde
gelir artırması (dolayısıyla yeni vergilerin
getirilmesi) gerekiyor. Hedeflenen tarzda
bir kemer sıkmanın Türkiye’nin ekonomik
sorunlarını çözmeyeceği açık.

Açıklanan YEP’in öngörüleri 13 gün içinde
çökünce heybeden yeni bir turp çıkarmaya
kalktılar. Enflasyonla Topyekûn Mücadele
Programı adı altında zamları halının altına
süpürür gibi görünmez kılmaya kalktılar.
Açıklanan Enflasyon Programı aslında bir
zorla fiyat indirimi denemesidir.

Bu ortamda enflasyonla mücadele adı altında
zorla fiyat indirimi ile yıllık artışları yüzde 20
civarında tutmak isteyen AKP’nin hedefinin
esasen ücret artışlarını kontrol altına almak
olduğunu söyleyebiliriz.

50 üründe yüzde 10 indirim sağlanması
için zincir marketlere, perakendecilere
baskı yapılmasıdır. Bu ürünlerin hepsi
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enflasyon sepetinde yer alan ve dolayısıyla
fiyat indirimleri sayesinde TÜFE hesabının
tutmasını sağlayacağı düşünülen ürünlerdir.

Asgari ücrete yüzde 14 zam yapıldığında bu
zammın kısa bir sürede eriyeceğini herkes
görmüştü. Nitekim yılın ilk sekiz ayında fiyat
artışları yüzde 14’e yaklaştı. Dokuzuncu ayda
fiyat artışları asgari ücret artışını geride

bıraktı. Şimdi 2018 yılı sonunda enflasyonu
geçici olarak yüzde 20’ye (belki de altına
indirerek) 2019 yılı için geçerli olacak asgari
ücret artışını sınırlandırmak istiyorlar. Hem
toplu sözleşmelerde hem de asgari ücret
tespitinde yılsonu enflasyon rakamı esas
alındığı için geçici de olsa bir fiyat indirimi
sağlamaları gerektiğini düşünüyorlar.
Fakat zorla fiyat indiriminin ters tepeceği,
Türkiye’nin bağımlı kılınmış ekonomik
yapısının ancak sıcak para girişiyle
canlandırılacağı ortada. Bu koşullar altında
AKP’nin enflasyonla mücadelesi ücret
artışlarını sınırlandırma hamlesinden başka
bir şey değil.

Hâlihazırda yoksulluk ve geçim
derdi son derece yaygın.
Bizzat TÜİK’in verileri Türkiye’de 16 milyon
yoksulun olduğunu gösteriyor. Aslında sağlıklı
beslenme ve temel ihtiyaçların giderilmesi
için gereken rakam göz önüne alındığında bu
rakam katlanarak artıyor. Yoksulların yüzde
60’ı acil harcamalarını dahi karşılayamaz

durumda, resmi verilere göre bir o kadarımız
evlerimizi ısıtamıyoruz.
Adı öyle konulmamış olsa da klasik bir
kemer sıkma programını andıran, bunun
yanında iyi açıklanmamış bazı hedefler ve
tutarsız rakamlar ortaya koyan YEP de,
Enflasyonla Mücadele Programı da krizin
önümüze getirdiği sorunları aşmak için
dayanılabilecek araçlar sunmuyorlar. Tam
tersine, bugün eve ekmek götürmekte
zorlanan, iyi ve onurlu bir yaşam için gereken
ihtiyaçlarını karşılayamayan halkımızın
daha kötü koşullarda yaşamasına yol açacak
düzenlemeler barındırıyorlar.
Türkiye’nin gıda fiyatlarını kontrol altında
tutabilmek için gerekli planlamayı yapmamış
olmasının, ekonominin girdiği darboğazın
sorumluları, yandaş şirketleri kurtarmak
için halkın parasını savuranlar, israf
ekonomisinden beslenenler Türkiye’nin krizini
çözemezler.
Krizi yönetmek için bedeli halka yüklemekten
başka çare düşünemeyenler herkesin
ekmeğiyle oynuyor.
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Atatürk’ün vefatının ardından
vasiyetnamesine uygun
olarak Atatürk hisseleri
Cumhuriyet Halk Partisi’ne
devredilmiş, yine vasiyete
uygun olarak hisselerin oy
hakları Cumhuriyet Halk
Partisi tarafından kullanılmış,
hisselerden kaynaklanan
temettü vasiyette belirtilen
şekilde Türk Dil Kurumu ile
Türk Tarih Kurumu’na tevdi
edilmiştir. Banka’nın 100 yıla
yaklaşan tarihi içerisinde
bu hisselerin mülkiyetine ve
temsiline dair ortaya çıkan
farklı görüşler nedeniyle
konunun yargıya taşındığı da
olmuştur.

17.09.2018 TARIHLI AÇIKLAMA
 ugünkü yayın organlarında ve sosyal
B
medyada yer alan Bankamızdaki
Atatürk hisselerinin temsili konusundaki
değerlendirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki
açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür:
Türkiye İş Bankası milli mücadele ve
Kurtuluş Savaşı’nın ardından elde edilen
siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla
perçinlenmesi için 26 Ağustos 1924 tarihinde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları
ve sermayeye bizzat katılımıyla kurulmuştur.
1 Milyon TL tutarındaki kuruluş sermayesi
Atatürk ile yakın çevresindeki asker ve
bürokratların yanı sıra Anadolu ticaretinin
önde gelenlerinin mütevazı birikimlerinden
karşılanmıştır.
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Bugün Banka hisselerinin
%31,79’u halka açık olup,
çoğunluk hissesi ise %40,12’lik
bir oran ile Türkiye İş
Bankası Mensupları Munzam
Sandık Vakfı’na yani Banka
çalışan ve emeklilerine, İş
Bankalılara aittir. Atatürk hisselerinin oranı
ise %28,09’dur.
Çoğunluk hissesi, Yönetim Kurulu teşkilinde
de yine çoğunluğu Türkiye İş Bankası
Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na
vermektedir. Dolayısıyla, Türkiye İş Bankası,
sermaye yapısı gereğince Atatürk hisselerini
temsilen Yönetim Kurulu’nda bulunan
üyelerin kim olduğu ya da kim tarafından
aday gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan
ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu
gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler
ve kuruluş misyonuna uygun olarak devam
ettirmektedir.

Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin
vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde
Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız
olarak belirlenmiş olduğu açıktır. Atatürk
hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve
Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı
temsil edildiği durumlar olmuştur. Ancak,
bunun Bankamızın faaliyetleri ve iş yapış
biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz
konusu değildir. Bankamız faaliyetlerini her
zaman kuruluş amacına uygun bir biçimde
ülkemizin kalkınması ve gelişmesine azami
katkıyı sağlamak hedefiyle, kanun, mevzuat
ve ticaretin amir hükümleri içerisinde onurla,
inançla, samimiyetle yerine getirmek için
gereken özeni göstermiştir.
Türkiye’nin milli sermayesi olarak,
üstlendiği sorumluluğun bilincini
faaliyetleri ile daima ortaya koyan
İş Bankası siyaset malzemesi
yapılamayacak önemde bir kuruluş
olup, özellikle ülkemizin yoğun
ve hassas gündemi içinde tüm
değerlendirmelerin bu önem
çerçevesinde yapılması milli
menfaat meselesidir.
Bankaların güven müesseseleri
olduğunu, bu güvenin ulusal ve
uluslararası kamuoyu nezdinde
hassasiyetle korunmasının
bankalarımızdan ziyade milli
ekonomimiz açısından önem
taşıdığını kamuoyunun bilgi ve
takdirine sunarız. Saygılarımızla,
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“

Bu yazıyı, kamu malını korumak ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını
savunmak için verdiğimiz mücadeleyi, 3. Havalimanında gayriinsani
koşullarda çalışan, tahta kurularıyla dolu yataklarda uyumak zorunda
bırakılan, her gün servis önlerinde saatlerce bekletilen, maaşları
eksik ödenen ve haklarını aradıkları için zulme uğrayan 3. Havalimanı
işçilerine armağan ediyoruz.

HEM 81 MILYON INSANIMIZIN HAKKINI HEM ÇALIŞTIRDIKLARI
IŞÇILERIN ALIN TERINI ÇALAN BU YOLSUZLUK ÇETESI ILE ER
GEÇ HESAPLAŞACAĞIZ. HAK DOĞRUDAN YANADIR.
3. HAVALİMANI PROJESİNDE DAKİKA BİR KAMU’YA ATILAN GOL BİR:
İstanbul’a yapılacak yeni havalimanı ihalesi, 3 Mayıs 2013 tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile
yapıldı. İhaleyi, 25 yıllık işletme süresi için 26 milyar 159 milyon Avro’ya			
Limak – Cengiz –Kolin – Mapa – Kalyon ortak girişim grubu kazandı.
Yeni havalimanı projesi daha ihale sürecinde usulsüzlüklerle başladı. İlk usulsüzlük, ihalenin
yapıldığı tarihte ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Limak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Özdemir’in bizzat ihaleye katılmasıydı. Yasalara göre, kamu ihalesinde yolsuzluk
iddiasıyla yargılaması devam edenler, kamu ihalelerine katılamazlar. Ancak bu çok net hüküm,
daha ihalenin başında açıkca çiğnendi.
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Yolcu Garantisi

ucu
pa-Kalyon)

3. HAVALİMANI’NIN TEMELİNDE
USULSÜZLÜK VAR:
KALYON

KOLİN

CENGİZ

LİMAK

MAPA

Dış hat giden
yolcu ücreti
YER TESLİMİ
YAPILMAMASINDAN
€
DOLAYI 20
ZARARI
2 MİLYAR 90
Dış hatlar arası transfer yolcu ücreti
MİLYON5 DOLAR
€

İç hat giden yolcu ücretinin
Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye
3 €3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan
Başkanı Kadir Topbaş’ın, 300 bilim insanına
25 yıllığına
İGA (İstanbul Grand Airport) yer temini sonrası
İlk işletme sonra
yılında yıllık
hazırlattığı
“İstanbul Çevre Planı’nda”,
ihaleden hemen
hem inşaat süresi hem
başlaması gereken yıllık 1.045 Milyon € kira ödemesi,
del verilmiştir.İstanbul’un
Milyon
€
geç teslim
dolayısıyla
başlamamıştır.
2025
yılından
itibaren yeni
de işletme316
süresi
başlaması
gerekirken, yer
12. yılından itibaren
Hem 2.090 Milyon
€ kira
ödenmemiş,ve bu
bir
havalimanına
ihtiyacı
olabileceği
teslimi
2
yıl
sonra
1
Mayıs
2015
tarihinde
lması
689 Milyon € olmak üzere;
hem de işletme süresi 2 YIL uzamış olmaktadır.
5)
havalimanın Marmara hattı üzerinden Kuzey
yapıldı. Resmi yer teslimi yapılmadığı
resi başlamıştır.
Yer tesliminin
geç yapılmasıSilivri’de
dolayısıyla devlet
hazinesi halde, inşaat çalışmaları hemen başladı ve
Ormanları’na
dokunmadan
yapılması
enbelirtilmişti.
az 2.090 Milyon € zarara uğratılmıştır.
gerektiği
projenin temeli 7 Haziran 2014 tarihinde
pılmayan
dönemin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip
4 yılında dönemin
Bu 5’li Konsorsiyumun söz verdiği kredi ﬁnansmanını bulamaması
ayyip Erdoğan Aynı raporda, “Kuzey Ormanlarını yerleşime
Erdoğan’ın seçim kampanyası çerçevesinde
üzerine 3. Havalimanı Uygulama Sözleşmesinin borç üstlenimi
gerçekleştirilmiştir.
ile ilgili
36. Maddesinde
değişiklik
yapılarak ve
bir kamu kuruluşu
olan
açarsanız,
İstanbul
can verir”
denilmiş
atıldı.
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ KOŞULSUZ KEFİL yapılmıştır.
nde yapılmıştır.Kuzey Ormanları, “temiz su kaynaklarının,
temiz havanın ve İstanbul’un son tarım
Böylece yıllık 1 milyar 045 milyon Avro
toprakları” olarak tanımlanmıştı.
kira ödemesi gereken firmanın, 2 yıl kira
ödememesi sağlandı. Kamu, şirketin 2 yıl kira
ÇED raporunda ise, Avrupa’nın acilen
ödememesi nedeniyle 2 milyar 90 milyon Avro
korunması gereken 100 ormandan biri olan
zarara sokuldu.
Kuzey Ormanları’nı da kapsayan alanın yüzde
81’inin orman alanı, yüzde 9’unun göl ve gölet
Kamu, yer teslimi yapılmaması nedeniyle
olduğu belirtilmekteydi.
sadece kira geliri zararına uğratılmadı. Ayrıca
geç teslim nedeniyle ortak girişim grubunun
Tüm bunların yanı sıra proje alanın kuş göç
öngörülen geç teslim cezası ödenmediği gibi
yolları üzerinde olması ise havalimanından
işletme süresi de 2 yıl uzatılmış oldu.
Șartname/Sözleșme
(90
metre)
kalkış ve inişler sırasında uçakların kuş
sürüleriyle karşılaşma
ihtimallerini
artırdığı
Görüldüğü gibi 3. Havalimanı,
başlangıcından
Sözleșmede
belirtilen ile gerçekleștirilen
90
arasındaki 30 metre sayesinde șirketler
gibi, kentin iki ana rüzgarı lodos ve poyrazı
itibaren dünya yolsuzluk tarihinde görülmeyen
Gerçekleștirilen (60 metre)
KAR ETMİȘTİR!
yandan alarak yağmurlu ve fırtınalı havalarda
zincirleme yolsuzlukların yaşandığı bir proje
uçakların iniş-kalkış sırasında kanat
oldu.
60
katlanması ve türbülans ile savrulmalara
maruz kalabileceği de sektörü ve bölgeyi
Deniz Seviyesi
bilenler tarafından ifade ediliyor.

5’li KONSORSİYUM

6.3 MİLYAR €
gelir garantisi verilmiştir.

2.5 Milyar €

Kamu ALEYHİNE,
İșletmeci LEHİNE

Projenin
yapılacağı
eskiolumlu”
maden
sahası
• Bakanlığın
13 Kasımarazinin
2017’de “ÇED
raporu
verdiği
taş
ocağı
projesi,
Göktürk
Göleti
Tabiat
Parkı’na
olması da havaalanı açısından başka bir risk
kuş uçuşu 600 metre mesafede yer alıyor.
unsuru. Arazinin “pasa” tabir edilen çürük ve
hası) bir arazi için
ir” kararı aldırdı.gevşek zeminden oluşması, Havalimanında
ciddi bir çökme riski oluşturuyor.
• Bölgede bu tesisler için

3. Havaalanı

107 BİN

tesis kurulmadı.

ağaç kesildi!

İlkbahar Süzülen Kuşların İstanbul Üzerinde Kullandıkları Göç Yolları

rusu yaptı.

İstanbul'da yapılan kuş göç çalışmalarına göre,
ilkbaharda ve sonbaharda yaklaşık
400.000 leylek, yaklaşık 200.000 yırtıcı kuş ve
yüz binlerce ötücü kuş türü, su kuşu ve
kıyı kuşu göç ediyor.
Süzülen kuşlar karalar üzerinden, diğer kuşlar ise
karalara bağlı olmaksızın farklı yerlerden göç ederler.

Su kuşları için kış dönemi başlangıcı ve kış dönemi sonu,
ötücü kuşlar ve kıyı kuşları ilkbahar ve sonbahar
aylarında türe bağlı olarak farklı zamanlarda yoğunlaşıyor.
Belgrad Ormanı'nda 160 kuş türü görülüyor.
Proje alanında yaklaşık 200 kuş türünden
söz etmek doğru olacaktır.
Süzülen kuş türü sayısı 30'un üzerinde olup,
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YÜKSELİK 30 METRE DÜŞTÜ, KAMU
2 MİLYAR 500 MİLYON AVRO ZARAR
ETTİ:
3.Havalimanı inşaatının en önemli belirleyicisi,
Havalimanını deniz seviyesinin 90 metre
üzerine yapılmasının kararlaştırılmasıydı.
Ancak ihale sonrası yapılan değişiklikle,
havalimanının kotu 90 metreden, 60
metreye düşürüldü. İhaleye giren diğer
firmalar için en önemli maliyet kalemini
oluşturan, havalimanın kotu (yüksekliği), pist
koordinatları ve dolgu alan ve teknikleri, ihale
sonrası kökten değiştirildi.
Sayıştay’ın tespitlerine göre kot düşürülmesi
ile 7 milyar 354 Milyar Avro olan yatırım
bedeli, 5 milyar 991 milyar Avroya düştü ve
böylece yatırım tutarı 1 milyar 354 milyon
Avro azaldı.
Bizim tespitlerimize göre yatırım tutarı ile
gerçekleşme arasındaki fark 2 milyar 5 milyon
Avro.

THY, İŞ BİLMEZLİĞE KURBAN
EDİLİYOR
3. Havalimanı’nın işletmeye geç açılması
dolayısıyla ortaya çıkan kira zararı suçu,
THY’nin üzerine yıkılmak isteniyor. Oysa suç
THY’nin değil, havalimanı inşaatını tam ve
zamanında yapmayan İGA şirketinin.
Bunun yanında inşaat tam olarak bitirilemediği
için günlük 160 kamyon dolusu yiyecek ve
içecek ve yıllık 1 metreküplük kargo için
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Atatürk Havalimanı’ndan, 3. Havalimanına
taşıma işleme yapılacak.
Bu arada 330 uçaklık araç filosuna sahip
THY’ye uçakların teknik bakımı için hangar
da henüz yapılmadı. Bu hizmetler yine Atatürk
Havalimanı’ndan karşılanacak.
Teknik hazırlıklar tamamlanmadığı için 3.
Havalimanının uçak yönlendirme işlemleri de
Atatürk Havalimanı’ndan yapılacak.
Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra terminal
binasının iki tarafına yapılması gereken ilk iki
pist, arazi koşullarının gerektirdiği maliyet
artışından kaçınmak amacıyla tek tarafa
yapıldı. Bu da terminal ile uçak arasındaki
yük ve yolcu taşınması mesafesini ve süresini
dolayısıyla THY’nin işletme maliyetlerini
yükseltti.
Yukarıda sözünü ettiğimiz tüm bu işlemlerin
Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşecek
olması, olası bir aksaklıkla karşılaşmamak
amacıyla bu havalimanının emre amade bir
şekilde hazır ve açık tutulmasını gerektiriyor.
Bu durum birçok hukuki ve mali sorunu da
beraberinde getiriyor:
•

Yeni havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın
işletme sözleşmesinden 2 yıl önce
açılacak. Bu durumda AHL işletmecisi
TAV Şirketi’nin 2 yıllık işletme hakkı nasıl
karşılanacak?

•

•

DHMİ, TAV Şirketi’ne bu 2 yıllık süre için
kira veya gelir kaybı ödeyecek mi? Bu
ödemenin yapılması başka bir havalimanı
varken gereksiz bir kamu masrafı
olmayacak mı?
AHL’nin açık tutulması, yedek olarak
bekletilmesi, giderlerinin devam etmesi
anlamına gelmesinden dolayı bu masraflar
kim tarafından karşılanacak?

HAZİNE GARANTİSİNİN YERİNİ
DHMİ KEFİLLİĞİ ALDI.
YANDAŞLAR MUTLU OLDU:
Müteahhit şirketler projenin yapılması
için gerekli dış finansman bulamayınca, 3.
Havalimanı Uygulama Sözleşmesi’nin borç
üstlenimi ile ilgili 36. maddesinde değişiklik
yapıldı. Değişiklikle, bir kamu kuruluşu olan
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
koşulsuz kefil yapıldı.
Sayıştay’ın 2013 DHMİ Denetim Raporu’nda,
DHMİ’nin son 4 yılda toplam 1 milyar 328
milyon zarar ettiği belirtildi. DHMİ zarar
ettiğine göre, DHMİ bu kefillik şartını nasıl
yerine getirecek?
Bu, açıkça özel şahıslar ve şirketler aracılığı
ile Türkiye’nin güzide kamu kuruluşu olan
DHMİ’nin batırılma projesidir.

ÖZETLE 3. HAVALİMANI
İHALESİNDE:
•

Zamanında yer teslimi yapılmayarak 2
milyar 90 milyon Avro

•

Havalimanı kotu (yüksekliği) ve pist
yerlerinde ihale şartnamesinde aykırı
değişiklik yapılarak 2 milyar 500 milyon
Avro olmak üzere toplam 4 milyar 590
milyon Avro kamu zararı oluştuğu ve
tutarın yapımcı şirketlere haksız olarak
aktarıldığı,

•

Yapılan yolsuzluğun TL karşılığı bugünkü
kurla 32 milyar TL olup, Türkiye kamu
bütçesinin yaklaşık yüzde 5’ine tekabül
ettiği,

•

3. Havalimanına ihale şartnamesinde
olmayan ve sonradan koşulsuz finansman
garantisi verildiği,

•

Yapılan işlemlerin Türk Ceza Kanunu’nun
236. Maddesinde belirtilen “Edimin İfasına
Fesat Karıştırılması” suçunu oluşturduğu,

Bu tutarın “TÜRK TELEKOM” özelleştirmesi
ihalesinden sonra bizim tespit edebildiğimiz
en yüksek tutarlı yolsuzluk olduğu çok açık.
İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak ihalenin
yapılmasından önceki bütün iyi niyetli uyarılar,
başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere tüm yetkililerden düşmanca bir
karşılık gördü.
Ancak zaman içinde yaptığımız bu uyarılarda
haklı çıktık. Bu uyarılar bilinmesine rağmen
milli servetimiz kör bir cehalete, bitmez bir
açgözlülüğe kurban edildi.
İstanbul’un Kuzey ormanlarını katleden
ve dünya yolsuzluk tarihinin en büyük 2.
yolsuzluğuna konu edilen 3. Havalimanı
projesinin yakın zamanda iflas ettirilerek aynı
TELEKOM’da olduğu gibi kredi garantileri
yüküyle kamuya geçeceğini şimdiden
söyleyebiliriz.
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Yeni Ekonomi Programı’nda kriz var,çözüm yok
AKP iktidarının 14. Orta Vadeli Programı, yeni
adıyla Yeni Ekonomi Programı 20 Eylül’de
açıklandı.
Türkiye ekonomisinin yol haritasını
oluşturacak olan programda 2019 için büyüme
tahmini yüzde 2,3 , olarak belirlenirken,
enflasyon hedefinin ise yüzde 15,9 olduğu
açıklandı. Yine programa göre işsizlik 2021
sonunda yüzde 10,8 olacak.
OVP’ler her yıl ekonomide öngörülebilirlik
sağlamak üzere hazırlanır. Ancak Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, adı “Yeni
Ekonomi Paketi” olarak değiştirilen Orta
Vadeli Plan’a “Çok zulüm gördük, üst üste
seçimlere girdik, Gezi olaylarından itibaren
ekonomi bozuldu. Üstüne 17-25 Aralık’ta
yargı, 15 Temmuz’da genel darbe geldi, simdi
de dış güçler sıkıştırıyor” sözleriyle başlayınca
programdan beklentileri olanlar hayal
kırıklığına uğradı.
Çünkü piyasa seçmen kitlesi değil. Piyasa,
somut veriler ve çözüm yolları bekliyor.

24

Ancak program, ekonomide bir özeleştiri
içerip, hatalardan ders çıkararak hazırlanmış,
gerçekçi çözüm yolları içeren bir plan
olmaktan ziyade, iktidarı ekonomide gelinen
noktadaki sorumluluktan kurtaran, faturayı
“iç ve dış mihraklara” kesen bahaneler
manzumesi.
O nedenle Bakan Berat Albayrak konuşmasına
başladıktan sonra konuşma bitene kadar dolar
10 kuruş değer kazandı. Piyasa, Yeni Ekonomi
Programı’ndan ekonomik sıkıntılar üzerine
bahaneler değil, bu sıkıntıdan çıkışın yol
haritasını bekliyordu.
YEP’de Türkiye’nin yaşadığı derin ekonomik
krizden nasıl çıkılacağına dair somut adım
ve tedbirler yok. Programın temel derdi, reel
sektöre uygun kredi olanaklarının sağlanması
ve sermayenin en azından “borcunu
döndürebilmesi”. Erdoğan yönetiminin belirli
bir mali planının olmadığını ortaya koyan
programda; enflasyonun düşürülmesi, kurun
gerçekçi rakamlara çekilmesi, istihdamın
nasıl arttırılacağına ilişkin bir çözüm olmadığı

gibi, bunların oluşması için ne gibi tasarruflar
ya da yatırımlar olacak, bütçeden nasıl
kısıntı yapılacak, yapısal reformlar ne olacak
sorularına cevap yok.
“Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı
uygulanacak mı”, “Kanal İstanbul iptal
mi, değil mi”, “özel sektör borçlarını nasıl
ödeyecek”, “bankalardaki çöp ve kötü krediler
nasıl çözülecek”, “inşaat sektörü ne olacak”,
“elde kalan konutlar nasıl satılacak”, “eksi
büyüme tehlikesi var mı” soruları da yanıtsız.
Programda 60 milyar TL’lik kamu tasarrufu
sağlanacağı belirtiliyor ama bunun nasıl
gerçekleştirileceği açıklanmadığı gibi
Türkiye’nin borçlarını çevirmek için
acil gereken paranın da nereden, nasıl
bulunacağına ilişkin tek cümle yok.
Programda mali disiplini sağlamak için
alınacak tedbirlerden birisini “Mali açıdan
sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu
maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal
sigorta sistemi yeniden düzenlenecektir”
cümlesi ifade ediyor. Bu cümlenin anlamı çok
açık. Sosyal güvenlik harcamaları azaltılacak
ve sosyal güvenlik hakları tırpanlanacak.
Zaten programda 2019 yılında, sosyal güvenlik
harcamalarından 10,1 milyar TL tasarruf
edileceği belirtiliyor.

KIDEM TAZMİNATI YİNE HEDEFTE
İşçilerin kıdem tazminatı hakkını yeniden
hedef tahtasına koyan program, zorunlu
bireysel emeklilik sisteminin yeniden
dayatılmasını ve emekçilerin ücretlerinden
yapılacak kesintiler ile sermayeye uygun
kredilerin temini için gerekli koşulların
sağlanmasını öngörüyor.
Zorunlu BES’ten beklediğini bulamayan AKP
iktidarı, sisteme zorla sokulanların yüzde
60’ından fazlasının sistemi terk etmesi üzerine
YEP’de, “Çalışanların işverenlerin aracılığıyla

bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak
katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak
daha sürdürülebilir hale getirilecektir”
cümlesine yer vermiş. Böylece yaklaşık 13
milyon ücretli çalışanın brüt ücretlerinden her
ay yüzde 3 kesinti yapılması ve bu tutarın en
az 3 yıl süre ile sistemde kalması hedefleniyor.
Yaşamını emeği ile kazanan on milyonlarca
yurttaşın, her geçen gün eriyen alım gücünün
korunmasına ilişkin bir çözüm yolu da olmayan
programda, fırlayan enflasyon karşısında
ücretlilerin durumunun ne olacağı, ücretlerin
enflasyon karşısında erimemesi için hangi
politika ve önlemlere başvurulacağına ilişkin
bir plan da yer almıyor.
Enflasyon başlığı altında tarım ve gıdaya
ilişkin sıralanan politika ve tedbirler
ise resmen dalga geçer gibi raflarda
polisiye tedbirlerle indirim dayatmaktan
ibaret. Program, tarım ürünlerinde arz
ve rekolte tahminleri için erken uyarı
sistemi kurulacağını, gıda ürünlerindeki
fiyat dalgalanmalarının, “Ürün Gözetim
Mekanizması” ile takip edileceğini vaat ediyor.
Yani programda fahiş fiyat artışlarına yönelik
bir kontrol ya da sınırlama yok ama “yakından
takip” var. Bu takip sonucunda ne yapılacağı
ise belirsiz...
Eski Kalkınma Bakanlığı’nın yayımladığı
yıllık programlarda da görüldüğü gibi YEP’te
de de istikrarın korunması, cari dengenin
iyileştirilmesi, ileri teknolojiye dayalı üretim
yapısının sağlanması, işgücü kalitesinin ve
üretkenliğinin artırılması gibi hedefler yine
tekrarlanmış, ama bunun yol ve yöntemlerine
yer verilmemiş.
Zaten AKP’nin hazırladığı Orta Vadeli
Programlarda temel ekonomik hedefler
yıllardır tutturulamıyor. Son yedi yıldır bir
kez dahi enflasyon hedefi tutturulamadığı gibi
işsizlik, cari açık, ihracat, kişi başı gelir gibi
hedefler de çoğunlukla ıskalandı.
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Daha önce açıklanan OVP’ler 2-3 ayda şaştığı
için kimse açıklanan hedeflere itibar etmedi.
ABD Doları için 2018 ortalaması 4,90 TL idi.
Aralık ayında 2018 hedefleri şaşarsa 2019,
2020, 2021’e kim inanır?

olarak ihracat ve turizmi gören programın
gündeminde iç talep yok. Tavan yapan
enflasyon karşısında ücretlerin erimesi, alım
gücünün azalması ve dolayısıyla iç talebin
gerilemesi iktidarın umurunda değil.

OECD Türkiye’nin 2019 büyümesi için
yüzde 0,5’lik bir tahmin açıklarken, Erdoğan
yönetimi programındaki büyüme tahmininin
yüzde 2,3 olması da ekonomi çevrelerince
“aşırı iyimser” olarak yorumlanıyor.

Özelleştirmelerin ekonomiyi getirdiği
kriz ortamından hala ders almayan AKP
ve Erdoğan yönetimi, programda, “yeni
modellerle özelleştirmelerin sürdürüleceği”
ifadesine yer vermiş. Daha önceki OVP’de
18,5 milyar TL olan özelleştirme geliri, yeni
programda 32 milyar TL’ye çıkarılmış. Yani
elde avuçta kalan son işletme, taşınmaz ve
varlıklar yine birilerinin zenginleşmesi için yok
pahasına satılacak.

İŞSİZLİĞE TEĞET GEÇİŞ
İstihdama yönelik genelgeçer bazı politika ve
tedbirler programda yer alıyor ama işsizlikle
mücadeleye ilişkin somut hiçbir şey yok.
İşsizlikten canı yanacak olan yurttaşlara
yönelik koruyucu önlemler olmadığı gibi reel
sektörün kredi ihtiyaçlarına sayfalar ayrılan
programda, milyonların en acil ve yakıcı
sorunu olan işsizlik teğet geçilmiş.
Bakan Albayrak’ın “İşsizlik oranı beklentisi
2018 için yüzde 11.3, 2019 için yüzde 12
olacak’ cümlesinin anlamı, ‘2019’da resmi işsiz
sayısı 4 milyonu aşacak, yani 1 milyona yakın
insan işini kaybedecek’ demek.
İstihdamda talep yönlü bir politika ve
tedbirlere yer verilmezken, “arz merkezli”
istihdam düşünülmüş. Yani istihdamda hedef,
işgücünün niteliğini yükseltmek ve piyasanın
ihtiyaçlarına uygun işgücü sağlamak. Oysa
istihdam, arz ve talebin buluşması ile
gerçekleşir. Aksi durumda işsizlik ortaya çıkar.
Zaten bugün temel sıkıntı da bu.
İhalesi yapılmamış büyük projelerin askıya
alınacağı, bankaların mali yapılarının gözden
geçirileceği ve vergi düzenlemeleriyle daha
geniş tabanlı bir vergi düzeninin orta vadede
hayata geçirileceği belirtilen program, teknik
anlamda da tutarsızlıklarla dolu.
Program, dönüp dolaşıp reel sektöre
uygun kredi olanaklarının sağlanmasına,
böylece sermayenin borcunu borç ile
döndürebilmesine bağlanıyor. Can simidi
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Kriz dönemlerinin en önemli sosyal güvenlik
araçlarından biri olması gereken işsizlik
sigortası, işsizlerin ödeneğe daha kolay
hak kazanmasını sağlamak yerine “fazla”
vermesini, yani gelirleri ile harcamaları
arasındaki farkın daha çok artmasını
öngörüyor.
Yeni Ekonomik Programa göre, sosyal güvenlik
kuruluşlarının açığında ciddi bir artış olacak.
2017 yılında 16,7 milyar TL olan açığın
yıllar içinde artarak 2021’de 39,7 milyar
TL’ye ulaşacağı öngörülüyor. Bu devasa açığı
kapatmak için programın bulduğu çözüm,
Genel Sağlık Sigortası Fonu’nun aynı miktarda
fazla vermesi. Bunun yolu ise daha fazla
prim toplamak ve daha az sağlık harcaması
yapmaktan geçiyor.
Sonuç olarak Yeni Ekonomi Programı’nda
kriz var ama çözüm yok. Bu programla ülke
uçuruma daha hızlı gitmeye devam eder.
Programda yer alanların çoğu uygulanabilir
değil, diğerlerinin de nasıl uygulanacağı
meçhul…

“

Türkiye Cumhuriyeti’nin en stratejik kurumlarından biri olan, iletişim
ve internet gibi birçok hizmeti vatandaşa sunan Türk Telekom,
özelleştirme sonucu battı. Bu batma hikayesi olağanüstü durumlardan
kaynaklanmadı, Türk Telekom bilinçli bir şekilde siyasi iktidarın
kontrolünde batırıldı.

DEVLET, YASA ÇIKARILARAK 1,5
MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİRİLDİ:

4,75 milyar dolarlık kredinin üç ödemesini
yapmadı.

Türk Telekom (TT) özelleştirilmeden hemen
önce, batmış durumdaki Aria ile kamuya
ait 3 milyar dolar varlığı olan Aycell şirketi
AVEA çatısı altında birleştirildi. Birleşme
sırasında Aycell şirketi 2,5 milyar dolar lisans
ücreti ödemiş, altyapıya önemli yatırımlar
yapmış ve kamu kurumlarıyla yaptığı
kurumsal anlaşmalarla, müşteri potansiyelini
durmaksızın artırmış bir şirketken, Aria şirketi
ise sermayesi erimiş ve borçları gittikçe artan
bir şirketti.

Özelleştirilmeden önce 4 yıl üst üste Kurumlar
Vergisi şampiyonu olan, 2002’de 2,2 milyar
TL net karı ve toplam yaklaşık 60 bin çalışanı
bulunan koskoca Türk Telekom’a göz göre
göre ödenmeyen krediler karşısında üç
büyük banka tarafından alacaklarına karşı el
konuldu.

Yapılan bu birleşmeye hazine bürokratları,
“kamu zararı doğurduğu ve hukuki sorumluluk
ortaya çıkacağı” gerekçesiyle itiraz etti.
Bu itiraz, Türk Telekom Genel Kurulu’nda
birleşmenin iptal edilmesine neden oldu.
Fakat bu birleşmede büyük bir rant söz
konusuydu. Bu ranta duyarsız kalmayan
Adalet ve Kalkınma Partisi, 4971 ve 5071
sayılı kanunları TBMM’den geçirerek, yasayla
bu birleşmeyi sağladı. Bunun sonucunda
kamuya ait olan Aycell, 1,5 milyar dolar zarara
uğratıldı.

Bankalar Türk Telekom’a el koymadan önce
yapılan yolsuzluklar yargıya taşınmasına
rağmen, daha önce kömür yolsuzluğunu
kapatan Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi
hakimi, Türk Telekom dosyasını da kapattı.

ÖZELLEŞTİRME SONRASI
YAPILANLAR:
•

Türk Telekom özelleştirildikten sonra
Kurumlar Vergisi yüzde 30’dan, yüzde
20’ye düştü ve 25 yıllık geliri karşılığında
Telekom peşkeş çekilmiş oldu. 11,5 milyar
dolara ihale edilen Türk Telekom şirketinin
en iyimser hali ile şirket değeri bugün 40
milyar dolar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi
her geçen gün daha da çok borç sarmalına
giren Türk Telekom, öz sermaye artırımı
yerine daha çok borçlanmayı tercih etti ve
bunun sonucunda devlete ödenen vergiler
de azaldı. Türk Telekom’un bilançosuna
göre 2005 yılında devlete 811 milyon 449
bin TL vergi ödenirken, 2017 yılında 342
milyon 795 bin vergi ödendi.

•

Abonelerden haksız olarak alınan sabit
ücretler sonucunda Hariri ailesine
2015 yılına kadar en iyi hesaplamalarla
11 milyar TL haksız kaynak aktarıldı.
Yaptığımız hesaplamalara göre 2026
yılına kadar bu miktar 20 milyar TL’ye
ulaşacak. Bu kötü yönetim ve fahiş fiyatlar

2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55
hissesini, Katarlı Oger Telecom’un, Türkiye’de
kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş (OTAŞ)
21 yıllığına 6,5 milyar dolara aldı.
OTAŞ ihaleyi aldıktan sonra, ilk etapta ihale
bedelinin yüzde 20’sini peşin, kalanı ise
5 eşit taksitle ödeyeceğini açıkladı. OTAŞ
2007 yılında 4,3 milyar dolar kredi alarak,
borcunu 4 yıl erken kapatıp hisselerin sahibi
oldu. Ancak OTAŞ Türkiye’deki borçlarını
ödeyemedi. 2013 yılında oluşturulan
konsorsiyumdan 4 milyar 478 milyon dolar ve
211 milyon 970 bin kredi alan OTAŞ Telekom,
2016’nın Eylül ayından bu yana toplam
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sonucunda 20 milyon sabit abonesi olan
Türk Telekom’un abone sayısı 10 milyona
indi.
•

Türk Telekom özelleştirildikten sonra
kamuya ait olan Türksat frekanslarının
ücretsiz kullanılmasına Sayıştay’ın ısrarlı
uyarılarına rağmen göz yumuldu. Bu
durum 1,7 milyar TL kamu zararına neden
oldu.

•

Özelleştirmeden hemen önce 2005 yılında
hemen hemen hiç borcu olmayan 12
milyar varlığı olan Türk Telekom’un 2015
yılında son mali tablosuna göre varlıkları
sadece 6 milyar TL artmasına rağmen
borcu 11 milyar TL arttı. Devredildiğinde
özkaynakları 7 milyar 690 milyon lira iken
2016 yılında 3 milyar 386 milyon TL’ye
kadar eridi.

•

Telekom’un altyapısı ve teçhizatlarının
özelleştirme sonrasında yani 21 yıl
sonra devlete geri dönmesi gerekirken,
özelleştirme sürecinde Türk Telekom’un
çok değerli gayrimenkulleri haraç-mezat
fiyatlarla AKP yandaşlarına satıldı.

•

2015 yılında 862 milyon TL kar eden
şirket, 2016’da 724 milyon TL zarar
ettiğini açıkladı.

•

Türk Telekom’un yüzde 55 sahibi olan
OGER Telekom, Telekom hisselerini rehin
göstererek 20 milyar TL borçlandı. Ve borç
karşısında devlete ait olan 2026 yılında
tekrar devlete devredilecek olan teçhizat
ve altyapılar rehin olarak verildi.

TÜRK TELEKOM BU ACIANACAK
DURUMA NASIL GELDİ?
2005 yılında özelleştirildiğinde Türk Telekom,
Türkiye tarihinin en büyük ve en önemli
özelleştirmesiydi. AKP bu özelleştirmeyi bir
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başarı hikayesi olarak sundu ve bugün gelinen
noktada borçlarına karşı üç büyük banka
tarafından el konulan bir Türk Telekom’u
gelecek nesillere bıraktı.
Türk Telekom devredildiği yıl 7 milyar 690
milyon TL olan öz sermayesi erimişti. 2016
yılında 3 milyar 386 milyon TL düzeyine
kadar düştü. Bunun yanında Türk Telekom’un
toplam borçlarının, öz sermayeye oranı kritik
seviyeyi aştı. 2005 yılında bu oran yüzde
67,38 iken 2013 yılında yüzde 242,45’e, 2015
yılında 416,16’ya çıktı. TT’nin zarar açıkladığı
2016 yılına gelindiğinde ise toplam borçların
öz sermayeye oranı yüzde 693,55 ile tepe
düzeyine çıktı.
2017 yılı sonu itibariyle öz sermayesi 4 milyar
555 milyon TL olan Türk Telekom’un toplam
borçları ise 24 milyar 593 milyon TL. 2015’te
862 milyon TL kar eden Türk Telekom, 2016
yılında 724 milyon TL zarar açıkladığı için kar
payı dağıtamadı.
2006 – 2015 yılları arasındaki 11 yılın 10’unda
Türk Telekom kar etmiş ve ortaklarına kar payı
dağıtmışken 2017 yılında kar etmiş olmasına
rağmen kar payı dağıtmadı.
2006 -2015 yılları arasında her yılın ortalama
dolar kuru üzerinden yıllık kar dağıtımları
hesaplandığında OTAŞ’ın 5,7 milyar dolarlık
Türk Telekom karını alıp götürdüğü ortaya
çıktı.

SONUÇ: 					
Türk Telekom battı, karını
Hariri ailesi aldı, devleti de 97
milyar 800 milyon TL zarara
soktu.

VARLIKTAN
YOKLUĞA

SEKA

“KAĞIT SANAYİSİNDEN
YOKSUN TÜRKİYE
DÜŞÜNENLER, BAĞIMSIZLIĞIN
ANLAMINI BİLMEYEN
KİŞİLERDİR...”
Gazete ve kitap kağıdını ithal
eden Türkiye’deki yayıncılar,
yüksek kur nedeniyle ayakta
kalmaya çalışıyor. Girdilerde
yüzde 60’ları bulan maliyet
artışları, bazı dergilerin
yayınlarına ara vermesine
neden olurken, gazetelerin de
ya zam yapmalarına ya da sayfa
sayılarını azaltmalarına yol açtı.
Kurdaki artış dizginlenemez
ve yayıncıların yüzde 18’lere
varan yüksek KDV’leri aşağıya
çekilemezse, pek çok gazete
ve derginin yayın hayatına son vereceği,
kitapların ise basılamayacağından endişe
duyuluyor.
İhtiyacımız olan kağıdı ne yazık ki ülkemizde
üretemiyor, ithal ediyoruz. Gazetelerden
kitaplara elimize aldığımız her kağıdı yurt
dışından satın alıyoruz. Kültürel olarak dışa
bağımlıyız. Sebebi ise yıllar önce kapatılan
SEKA kağıt fabrikası…
Yaşanan kağıt krizinin arkasında ise yapılan
plansız özelleştirmeler ve kağıt üreticisi
olan Türkiye’nin kağıt ithalatçısı konumuna
getirilmesi var.
1936’da Türkiye’de kâğıt sanayisinde
yatırım ve planlamalar yapmak üzere
kurulan SEKA’nın arkasındaki en önemli
isim ise Mehmet Ali Kağıtçı. 1899 yılında
Heybeliada’da dünyaya gelen Kağıtçı,
1922 yılında İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi’nden mezun oldu ve kimyagerlik
diploması aldı. Asıl hedefi kağıtçılığı
öğrenmek olan Kağıtçı, 1925 yılında
Almanya’ya gitti. 1 yıl sonra okulunu

birincilikle bitiren Kağıtçı, “kağıt mühendisi”
unvanını aldı.
Kurtuluş Savaşı sırasında meclis tutanaklarını;
dilekçe kağıtlarına, mektup kağıtlarına, hatta
kese kağıtlarına yazdıran Mustafa Kemal
Atatürk, kağıt yoksunluğu nedeniyle çekilen
sıkıntıyı hiç unutmadı. Kağıdı uygarlığın ölçütü
olarak gören Atatürk, kurtuluştan sonra kağıt
sanayisi kurmayı başardı.
1933 yılında yürürlüğe sokulan, Birinci
Beş Yıllık Sanayi Planı’nda kağıt ve karton
fabrikalarının kurulması öngörüldü. Önce
bir kağıt fabrikası kurulacak, ardından ikinci
kağıt fabrikası ile selüloz fabrikası yapılacaktı.
Bu iş için, Sümerbank’ta, ülkeye dönen
kağıt sanayisinin simge ismi Mehmed Ali
Kağıtçı görevlendirildi. Kağıtçı, fabrikaların
projelerini hazırladı. İlk fabrikanın temeli
İzmit’te 4 Ağustos 1934’te dönemin başbakanı
İsmet İnönü tarafından atıldı. Fabrika 1936
yılında hizmete girdi. Fabrikanın yıllık üretim
kapasitesi 10 bin tondu. 1944’te kurulan ikinci
fabrikayla 11 bin 500 tona çıktı. 1950, 60 ve
70’lerde yapılan yatırımlarla fabrika sayısı
10’a yükseldi.
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1971 yılında Dalaman’da, SEKA bir fabrika
daha açtı. Bu fabrika kağıt, karton türleriyle
selüloz ve kimyasal mamuller alanında çalışan
büyük bir entegre tesisti. Kağıt sektöründe
yalnızca Türkiye’nin değil Ortadoğu ve
Balkanlar’ın da en büyük tesisiydi. Günde
ortalama 200 ton kağıt, 130 ton karton, 120
ton kuşe kağıt ve 230 ton sülfat ve viskos
selülozu üretiyordu.Viskos selilozu, dünyada
yalnızca 9 tesiste imal ediliyordu ve bu değerli
maddenin üretiminde SEKA-Dalaman Fabrikası
üçüncü sıradaydı.

ekonominin kurtuluşunun SEKA’nın ve diğer
kamu şirketlerinin satışından geçtiğini
ballandıra ballandıra anlattılar.

KAĞIDA İLK DARBE,
12 EYLÜL 1980’DE GELDİ

Başbakanın ve Maliye Bakanı’nın ağzıyla
konuşan bu “liberaliçe”lerden biri, “Kapanma
kararına karşı çıkan işçiler ve sendika,
kararı ekonomik akıl açısından çürütmeye
çalışmaktan çok, ‘SEKA nostaljisi’ temelinde
bir kamuoyu yaratmayı tercih ediyorlar.
Başkasının cebinden yapılan bu nostalji
düşkünlüğüne pabuç bırakmamak gerekiyor”
diyerek, SEKA’nın yok edilmesini cansiparane
savundu.

1980 yılında ülkede kağıt üretim kapasitesi
617 bin tona ulaşmıştı. Bu tarihte SEKA’da
on binden fazla kişi çalışıyordu. 1980
Darbesinden sonra SEKA’nın tüm yenileme
yatırımları durduruldu. Şirket 1991 yılında
özelleştirme kapsamına alınıp anonim şirkete
dönüştürüldü. Kuruluş, 2005 yılında Sümer
Holding ile birleştirilerek kapatıldı.
Kapatma kararı alınırken SEKA’nın
verimsizleştiği, özelleştirilse bile kağıt
üretemeyeceği söylenmişti. Oysa aynı
dönemde İzmit fabrikasının yönetimi
tarafından hazırlanan ve Selüloz-İş
sendikası tarafından yayınlanan bir
raporda, 5.8 milyon dolar gibi küçük bir
yatırımla üretim kapasitesinin yılda 90 bin
tona çıkarılabileceğini ve fabrikanın kârlı
bir şekilde yoluna devam edebileceğini
savunuyordu.
Fabrikaların özelleştirilme kararının ardından
anlı şanlı ekonomistler, 1980’ler ve 1990’lar
boyunca gazeteler ve televizyonlarda,
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Bu fabrikaların en büyük müşterisi olan
gazeteler ise SEKA’nın kapatılmasını eleştiren,
bırakın protestoyu, kapatılma nedenlerini
tarafsız bir gözle tartışan yazılar yazmaktan
imtina ettiler. Basının can damarı demek
olan kağıt sektörünün doğup geliştiği İzmitSEKA’nın kapanışını sıradan bir haber olarak
değerlendirdiler.

Selüloz-İş Sendikası Başkanı Ergin Alşan,
“İzmit-SEKA bu haliyle bile, yüzde 70 kapasite
ile çalıştırılırsa zarar etmesi mümkün
değildir” diyerek fabrikanın özelleştirilmesine
karşı çıkarken, İzmit fabrikasındaki işçiler,
özelleştirme kararına karşı direnişe geçti.
İşçiler Ocak 2005’te aileleriyle birlikte
fabrikayı işgal ettiler ama mahkeme, kapatma
kararını onayladı. 2005 Şubatında SEKA İzmit
Belediyesi’ne devredildi.
Ve bir döneme damgasını vurmuş olan, kağıt
üretimi yapan fabrika arazisine şehir parkı
yapıldı.

198 MİLYON DOLARA MAL OLDU, 1.1
MİLYON DOLARA SATILDI

şartlarına uyulmadığı için fabrikayı geri almak
yerine duruma seyirci kaldı.

1981 yılında Balıkesir’de 198 milyon
dolara bir fabrika daha açılmıştı. İzmit ve
Balıkesir fabrikaları yerli gazete ve kitap
kağıdı üretiyordu. İşletme binaları, 1200
dönüm arazisi, 60 bin metrekarelik kapalı
alanlı fabrikası ve 203 lojmanı vardı. 1998
yılında özelleştirme kapsamına alınan ve 198
milyon dolara mal olan fabrika, 2003 yılında
Albayraklar’a yalnızca 1,1 milyon dolara
satıldı.

2010 yılında yandaş Milda, 5 milyon liraya
aldığı Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası’nın
makinelerini 11 milyon liraya hurdacıya sattı.
2013 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatıyla Giresun İl Özel İdaresi,
SEKA Kağıt Fabrikası’nın 684 dönümlük
fabrika arazisini 68 milyon liraya Milda’dan
satın aldı.

Oysa bir rapora göre 6 milyon dolar, bir
diğerine göre 20 milyon dolarlık yatırımla
işletme rehabilite edilebilir, 700’den
fazla işçi ve onlara bağımlı binlerce insan
ferahlayabilirdi.
Danıştay bu karara itiraz etti ve bu rakama
özelleştirilemeyeceğini söyledi. Karar tam
5 defa iptal edildi. Albayraklar ise fabrikayı
iade etmedi. 9 yılın sonunda yapılan bir yasal
düzenlemeyle karar Bakanlar Kurulu’na
bırakıldı. Bakanlar Kurulu fabrikayı
Albayraklar’a verdi.
Kararın ardından fabrikalar kapatıldı. 2018
yılında tekrar açılacağı söylense de henüz
bugüne kadar bu söz yerine getirilmedi.

FABRİKA ARAZİSİNDE TOKİ
KONUTLARI YÜKSELDİ
Giresun SEKA Fabrikası ise Necmetin
Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün
Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Milda Kağıt
Sanayi Tic. A.Ş.’ye, 2003 yılında 3,5 milyon
dolara satıldı.
Ankara merkezli şirket, fabrikayı 5 yıl
çalıştırılma zorunluluğuyla almasına rağmen
kısa bir süre üretim yaptıktan sonra TEDAŞ,
SSK, Maliye, belediye, vergi dairesi ve işçilere
toplam 40 milyon lira borçlanıp fabrikayı
kapattı. Özelleştirme İdaresi, sözleşme

Arazi daha sonra proje yapması için Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı’na ( TOKİ )
devredildi. Milda, özelleştirme ihalesiyle 5
milyon liraya aldığı Giresun SEKA Aksu Kağıt
Fabrikası’ndan toplam 79 milyon lira gelir elde
etti.
Yıkılan fabrikanın yerini ise 1500 konutluk
TOKİ Aksu Konutları projesi aldı. Bir zamanlar
Türkiye’nin kağıt ihtiyacının önemli bir
bölümünü karşılayan, üretim yapan fabrikanın
yerinde AKP döneminin simgesi betonlar
yükseldi.
Bütün bunların sonucunda Türkiye, kağıtta
dışa bağımlı bir ülke haline geldi. Bugün
herhangi bir kağıt üretimi yok. Gereksinim
tümüyle dışarıdan karşılanıyor. 80 milyonluk
ülkenin ihtiyacını dört - beş büyük ithalatçı
karşılıyor. Döviz arttıkça kağıdın fiyatı da
artıyor.
Kuşe kağıdın tonu dört yıl önce 750 Euro’ydu.
TL ile yaklaşık 2 bin 250 lira ediyordu. Aradan
geçen sürede kağıda dünyada zam geldi,
900 Euro’ya çıktı. Bu arada Türkiye’de Euro
patladı, kağıdın tonu 7 bin liraya yükseldi.
Kağıt fiyatı birkaç yılda üç katının yukarısına
çıktı.

31

ORDUYU SİLAHSIZ BIRAKMAKTAN
FARKSIZ
Kağıt fiyatındaki inanılmaz artış, yayıncılık
ve matbaa dünyasını felç etmiş durumda.
Leman dergisi ebadını küçültürken, Aydınlık
gazetesi üç gün yayına ara verdi, Milli gazete
sayfa sayısını azalttı. Cumhuriyet gazetesi ise
kağıt maliyetini karşılayabilmek için gazetenin
fiyatını 2 buçuk liraya kadar çıkardı. Uğur
Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı da Uğur
Mumcu’nun kitaplarının basımını yapabilmek
için okuyucularından destek istedi. Küçük
yayıncılar ayakta kalma savaşı veriyorlar.
Önümüzdeki dönemde yayınlanan kitap sayısı
azalacak. Kültür hayatımız iyice çoraklaşacak.

Dünya Bankası aracılığıyla SEKA’ya yöneltilen
saldırının nedenini en güzel SEKA’nın
kendisi açıklamıştı. SEKA Dergisi’nin 1991
yılında yayınlanan 37. sayısında şu saptama
yapılmıştı:
“Kağıt ve Selüloz Sanayinin kuruluşunu,
diğer herhangi bir fabrikaya benzetmek
hatadır. Emperyalizm, düşünceyi ve dili
sonsuzlaştıran kağıdı ‘ithal maddesi’ olarak
bıraktığında; ülkelerin geleceğinin, ordusunu
silahsız bırakmaktan farksız olacağını elbette
biliyordu. Bu nedenledir ki, selüloz ve kağıt
sanayisinden yoksun bir Türkiye düşünenler,
gerçek bağımsızlığın anlamını bilmeyen inanç
yoksunu kişilerdir...”
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BU NE “SEVGİ” AHHH…
KATAR ŞEYHİ 400 MİLYON DOLARLIK
VİP UÇAĞINI CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN’A HEDİYE ETMİŞ…
Takvimler 12 Eylül 2018’i gösterdiği gün,
Sabiha Gökçen Havalimanına inen Katar
Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8
tipi özel uçağı apronda görenler, uçağın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait
olduğundan habersizdiler.
Ertesi gün uçağın Cumhurbaşkanlığı uçak
filosuna ait olduğu açıklandı. VQ-BSK tescilli
uçak, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al
Sani’nin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a olan sevgisi ve Türkiye’ye olan
güveni” ile bu uçağı hediye ettiği duyuruldu.
Beleş peynirin sadece fare kapanında
bulunduğu bir dünyada Katar’ın 400 milyon
dolarlık “hediye”sine doğal olarak kimse
inanmadı.
Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da uçakla ilgili olarak açıklama yaparken, tam
da “şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin
söyler” sözünü hatırlatırcasına, “Katar bu
uçağı satıyordu. O esnada biz de ilgilendik.

Katar Emiri bundan haberdar olunca, uçağı
Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para
almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe
ediyorum’ dedi” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre,
Katar uçağı satılığa çıkarmış ve “bizimkiler”
de satılık uçağı almak üzere harekete
geçmişti. Yani Erdoğan ülke krizle boğuşurken
400 milyon dolarlık uçağı satın almak için
gözüne kestirmişti.
Ama Katar şeyhi, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı almak
istediğini öğrenince, Türkiye’nin 400 milyon
dolar ödeme yapmasına kıyamamış olacak ki,
uçağı Cumhurbaşkanımıza hediye edivermişti.
Cumhurbaşkanı, dünya tarihinde görülmemiş
böylesi bir an’a tanıklık eden bizlerin, “Ne
iyi insanlar var” demesini beklemiş olmalı
ki, “Katar niye uçak hediye etsin, karşılığı ne
olacak” gibi eleştirilere sinirlendi ve “O uçak
benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
verilecek böyle bir uçak CHP’yi niye rahatsız
ediyor” diye sordu.
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Cumhurbaşkanı’nın bu sorusu üzerine, güzel
Türkçemizde yer alan, “kaz gelecek yerden
tavuk esirgenmez” özdeyişini hatırlatıp devam
edelim:
Türkiye Cumhuriyeti’ni üçüncü dünya ülkesi
sınıfına düşüren bu tarz “hediye” doğru ise
bir skandaldır. Krallardan krallara hediyeler,
ganimetler döneminin tarihin tozlu sayfaları
arasında kaldığı günümüzde, birçok ülke
hediye kabulünü parayla sınırlandırıyor.
Demokratik ülkelerde devlet adamlarının
belli bir paranın üzerinde hediye alması
suç. Dünyanın birçok ülkesinde 100 dolar
üzerindeki hediyeler kamuda da özel sektörde
de etik kurallar gereği kabul edilmezken,
devletimizi yöneten kişi, 400 milyon dolarlık
bir hediyeyi kabul ettiğini kendisi açıkladı.

HEDİYEDEN ÖNCE PİLOT ARANDI
Kısa bir Google taramasıyla uçağın hikayesine
ulaşmak mümkün. Boeing tarafından özel jet
standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk
defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde
‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmış. Uçak
daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett
Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitmiş,
burada kabini ‘Very VIP’ olarak adlandırılan
standartlarda özel jet haline getirilmiş ve
Katar Emirliği’ne de 2015’te teslim edilmiş.
VIP 747-8’ler bugüne kadar toplam 11 adet
sipariş almış. Kullanıcıları ise Katar (3 uçak),
Brunei Sultanlığı, Kuveyt, Fas, Umman ve
Birleşik Arap Emirlikleri...
Ancak söylendiğine göre, uçağın 280 bin
dolarlık yakıt deposu, Katar şeyhinin bile
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gözünü korkutmuş ve uçağı satılığa çıkararak
İsviçre’deki bir şirkete satış yetkisi vermiş.
Türk Hava Yolları da -tesadüf bu ya- aynı
model uçağı kullanabilecek bir pilot bulmak
için 9 Şubat’ta kendi sitesinde ilan vermiş.
Envanterinde henüz böyle bir uçak yokken
hem de… Uçakta görev yapacak pilotları
belirleyen THY, benzer kokpite sahip olmaları
nedeniyle ekibi 777 filosundan seçmiş.
Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan
pilotlar yurda dönmüşler, şimdi uçağın boyanıp
hizmete girmesini bekliyorlar.
Ağustos ayında Fransız basınında çıkan bir
habere göre ise uçak, “bir devlet başkanına”
satıldı.
Zaten, Katar adına satış yetkisi alan
İsviçre’deki şirketin internet sitesinde, uçağın
el değiştirmesinden sonra ilanın üzerine
“satıldı” ibaresi eklendi.
Yolcu uçağı olarak yaklaşık 400 milyon dolara
satılan uçağın VIP versiyonunun, 600 milyon
doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Sonuç olarak, iki yıl önce Tunus’un devrik
diktatörü Bin Ali’nin VIP uçağını satın alan
Erdoğan’ın yukarıdaki açıklaması, emrindeki
protokol uçak filosuna rağmen 600 milyon
dolarlık bir uçak satın almak istediğini ortaya
koyuyor.
Hem de halkın çoğunluğunun asgari ücretle
geçinmeye çalıştığı, çoğunluğun çocuğuna
harçlık bile veremediği, şirketlerin peş
peşe iflas kararı açıkladığı ülkede, içinde
bulunduğumuz ekonomik krize rağmen…
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