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Değerli dostlar, 
 
Cumhuriyetimizin 89. yılını kut-

lamak üzere olduğumuz şu gün-
lerde, ülkemizin ekonomik tablo-
sunu kaygıyla izlemekteyiz.

Bütçe açığının kapatılması 
için yapılan zamlar, en başta da 
doğalgaz, petrol ürünleri ve elek-
trik zamları sanayicimizi, küçük ve 
orta büyüklükteki işletmecilerimizi 
kısaca üretim yaparak küresel 
reka bette yerini korumaya çalışan 
“Ulusal Sanayi”nin  koşullarını 
daha da ağırlaştırmaktadır.

Kış ayları ve genel olarak 2013, 
durumumuzun daha da zorlaşacağı 
bir  süreç olarak önümüzde dur
maktadır.

Bizim de dillendirmekten hiç 
memnun olmadığımız bu tablonuyu 
oluşturan nedenlerin başında, 
yüksek oranda, enerjimizin dışa 
bağımlı olması gelmektedir.

USİAD olarak yıllardır ül-
kemizde yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının yeterince 
kullanılmadığını tespit eden rapor-
lar yayınlıyoruz. Bu raporlarımızda 
sadece sorun tespiti değil, çözüm 
önerilerimizi de belirtiyoruz. 
Ekonominin en önemli girdilerin-
den olan enerji konusunda “Ulusal 
Enerji Politikası” oluşturulmasına 
katkıda bulunuyoruz. Bundan son-
ra da bulunmaya devam edeceğiz.

***
14 yıldır varlığını sürdüren ve 

ülkemiz yararına “Ulusal Ekono-
mi”  politikaları geliştirme amacıyla 
kurulmuş olan derneğimizin genel 
merkezini 24 Eylül 2012 günü 
Cumhuriyet Halk Partisi heyeti 
ziyaret etmiştir. Başkanlığını 
Genel Başkan Yardımcısı Sayın 
Erdoğan Toprak’ın yaptığı heyette; 
Edirne Milletvekili Sayın Kemal 
Değirmendereli ve Sakarya Mil-

letvekili Sayın Engin Özkoç da yer 
almıştır. Yönetim Kurulu üyeler-
imizin hazır bulunduğu bu zi-
yarette sayın vekillerimize hem 
iş dünyasının çeşitli konulardaki 
sıkıntılarını ve çözüm önerilerini 
ilettik hem de kendileriyle karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunma 
olanağı yakaladık. CHP heye-
tine bu nazik ziyaretlerinden ötürü 
teşekkür ediyor, USİAD olarak 
tüm siyasi partiler ve iş dünyasını 
temsil eden kurum ve kuruluşlarla 
ulusal çıkarlarımız doğrultusunda 
ülkemizin sorunlarının tespiti ve 
çözüm önerilerimizi paylaşmayı 
sürdüreceğimizi vurgulamak ister-
iz.

***
Büyük Önder’in 29 Ekim 1923 

tarihinde “Türk Milletinin karakter-
ine ve adetlerine en uygun olan 
idare, Cumhuriyet idaresidir” di-
yerek ilan ettiği Cumhuriyetimi-
zin, 89. yılını kutluyoruz. Yedi 
düvele karşı verdiğimiz Kurtuluş 
Savaşı sonrasında, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün önderliğinde ulu-
sumuzun kanı ve canıyla kurduğu 
Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle 
sonsuza değin yaşatmak hepimizin 
vazgeçilmez sorumluluğudur.

Bölgemizde yaratılmakta olan 
kargaşalığa ülkemizin de çekilme 
gayretlerinin yoğunlaştığı bir 
dönem yaşıyoruz. Bu dönemden 
geçerken izlenecek politika için 
Atamızın Cumhuriyetin temel ilkesi 
haline gelen sözünü anımsatmak 
isterim.

“YURTTA BARIŞ, DÜNYADA 
BARIŞ”

Sevgi ve saygılarımla,

fevzi.durgun@usiad.net
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Tasarrufu Arttırmak Hiç de 
Kolay Olmayacak!

Türkiye’de son 20-25 yıldır 
iki alanda yoğun bir beyin 
yıkama faaliyeti sürdürüldü. Biri 
Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nden 
başka alternatifi olmadığı, 
diğeri ekonomik kalkınmanın 
ancak yabancı sermaye ile 
sağlanabileceği... Propaganda 
şöyle bağlanıyordu: Bu ikisi 
gerçekleşmezse Türkiye biter.

I) Burada konum ik-
inci iddiadır; onu açacak, 
Türkiye’ye nelere mal olduğunu 
göstermeye çalışacağım.

Bizler 1960’lı yılların üni-
versiteli gençleri olarak, 
kalkınmanın olmazsa olmaz 
koşulunun “iç tasarrufların 
artırılması olduğu” kuralını ez-
berleyip öğrenerek yetişmiştik. 
Sonra, 1980’li yıllardan iti-
baren bir yeni liberalizm, bir 
küreselleşme balonu salındı 
ortaya.  Bir yalan rüzgârı ki 
Türkiye’yi de önüne katıp 
götürdü. İşte bu furyada şu 
görüş dayatıldı topluma: 

Türkiye’nin tasarruf oranı 
düşüktür, kalkınması için 
yabancı sermaye çekmekten 
başka çaresi yoktur.

Bu yanlış ve maksatlı 
zihniyet günümüze kadar 
sürdü. Oysa tarihî bir ger-
çektir ki dünyada hangi ülke 
gelişmişse kalkınmasını büyük 
ölçüde kendi iç tasarruflarına 
dayandırmıştır. İngiltere 
sanayileşirken –sömürge ge-
lirlerini bir tarafa bırakırsak- 
dışardan sermaye gelsin diye 
mi bekledi? Japonya gelişme 
sürecinin bir aşamasında 
tasarruf oranını %30’lara ka-
dar yükseltmemiş midir?

Gerçek bu iken, Türkiye’yi 
yabancı sermayeye mahkûm 
edenler ulusal tasarrufların 
adını hiç anmadılar, hatta un-
utturdular. Çünkü onlar kendi 
halkları ile değil, Batılı sömür-
genlerle çıkar birliği içindey-
diler. Onlar ki Batı’nın malları 
ve parası için Türkiye’yi 

pazar yaptılar ve yapmakta-
lar. Türkler tüketsin ki o mal-
lar satılabilsin, birikmiş fonlar 
borç olarak alınabilsin.  Sürekli 
tekrarlıyorlardı: Türkiye’nin 
tasarruf oranı düşüktür. Bu 
düzeyde bir tasarruf oranıyla 
kalkınamayız. Tasarruf açığı 
ancak yabancı sermaye ile 
kapatılabilir. Oysa tüketim o 
derecede kışkırtılır ve başıboş 
bırakılırsa, tasarruflar el-
bette düşük olacaktır. Böyle 
bir anlayış ve mekanizma 
yalnızca Batı’nın bugünkü 
gelişme düzeyinin bir gereğidir 
ve onun küresel şirketlerinin 
çıkarlarına uygundur. Bu me-
kanizma bizimki gibi toplumlar 
için, tam tersine, bir felakettir. 
Evet, Türkiye’yi yabancı ser-
mayeye muhtaç duruma bile 
bile getirdiler, şunu yaparak: 
Önce tüketimi alabildiğine 
teşvik edip iç tasarrufların 
yükselmesini engellediler, 
ardından düşmesini, adeta ye-
rlerde sürünmesini sağladılar. 
Sonra şöyle dediler: Bakın ul-
usal tasarruflar yetersiz, o hal-
de yabancı sermayeden başka 
çaremiz yok.

II) Bu sakat tez Türkiye’yi 
zamanla dünyanın tasarruf 
oranı en düşük ülkelerinden 
biri haline getirdi; dolayısıyla 
yatırım yapmayan, üretmeyen 
bir toplum haline de… Bunu 
ben değil, İş Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ersin Özince 
söylüyor: “Türkiye üretmi-
yor, tasarruf yapmıyor, tüketi-
yor. Bunu müşterilerimizden 
biliyoruz. Kredi kullanan 
müşterilerimiz artık yatırım 

Prof. Dr. Cihan DURA:
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yapmıyorlar. Çoğu marketçi, 
gayrimenkulcü, inşaatçı oldu. 
Gayrimenkul fiyatlarının ne ka-
dar yükseldiğine bakarsanız, 
Türkiye’nin üretmediğini göre-
bilirsiniz.”

Bir ülkede tasarruflar 
hanehalkları, tasarrufçu 
kuruluşlar, kamu ve özel 
işletmeler tarafından yapılır. 
Türkiye’de hanehalklarının 
tasarruf oranı düşüktür. Genel 
olarak harcanabilir gelirinin 
yüzde 85’ini tüketmektedir ki 
bu yüksek bir orandır. AKP’nin 
iktidara geldiği 2002 yılında 
tasarruf oranımız (iç tasarruf /
GSYH) yüzde 20 dolayında idi. 
Sonraki yıllarda düzenli olarak 
düştü; cari fiyatlarla yüzde 
12.6’ya kadar indi (2011). Şu 
veriler ise bize uluslararası 
karşılaştırma imkânı veriyor: 
Tasarruf oranımız 2005-2007 
yıllık ortalaması olarak yüzde 
16,7’dir. Buna karşılık yüzde 
olarak Çin’in  49.6, Malezya’nın 
42,7, Şili’nin 33,6,  G. 
Kore’nin 31,4, Endonezya’nın 
29,7, Avusturya’nın 27,6, 
Japonya’nın 25,1, Meksika’nın 
23,8, Brezilya’nın 19,8, 
İngiltere’nin 14,4, ABD’nin 
14,2’dir[i].

-Ekonomimizin en can alıcı 
sorunlarından biridir iç tasar-
ruf yetersizliği… Özellikle AKP 
iktidarı döneminde en şiddetli 
şekilde yaşanmaktadır. 

Tasarruf-yatırım dengesizliği 
bu yetersizlikten ileri gelme-
kte, oluşan açık dış kaynak-
larla (yabancı sermaye, dış 
borçlanma, toprak satışı ile)  
finanse edilmektedir. Cari 
işlemler açığı iç tasarrufların 
yetersiz olmasının bir 
izdüşümüdür ve dışarıdan ne 
kadar kaynak aktarıldığını gös-
terir. Böylece Türkiye sermaye 
birikimini, dolayısıyla ekono-
mik büyümesini çok büyük 
ölçüde yabancı sermaye 
kaynaklarından karşılamak 
zorunda kalan, dışa bu açıdan 
da bağımlı bir ülke durumuna 
getirilmiştir.

- Bugün ekonomide “iç 
tüketim artışına dayalı, iç 
tasarruftan çok dış kaynakla 
işleyen bir büyüme modeli” 
geçerlidir. Modele göre ekono-
mik büyüme, dışardan ge-
len dövize dayalı iç talepteki 
artış sayesinde gerçekleşiyor. 
Bunun anlamı Türkiye’nin, 
kendi öz kaynaklarının çok 
üzerinde tüketim yapan bir 
ülke haline gelmiş olmasıdır. 
Baran Tuncer’in deyişiyle 
günümüzde “gayri safi milli 
hâsılanın yüzde 10’una ka-
dar çıkan açıklar ekonominin 
geleceğini tehdit eder boyut-
lara ulaşmıştır. Dünyada bu-
nun başka bir örneği yoktur”[ii].

Dünya Bankası’nın Türkiye 
Direktörü Martin Raiser ise 

tasarruflardaki düşüşün cari 
açığı artırma etkisine dikkat 
çekiyordu: “Cari açığın sebebi 
ya yatırımlardaki artıştır ya da 
tasarruflardaki düşüş... Yatırım 
artışından olsa, üretim kapa-
sitesi artar, ekonomik büyüme 
sağlanır. Türkiye’de maalesef 
yaşanan bu değil. Cari açık 
yatırımlardaki artıştan değil, 
tasarruflardaki azalmadan yani 
tüketimden kaynaklanıyor. 
Dışarıdan alınan borç, 
yatırıma değil tüketime gidi-
yorsa, insanların neden tasar-
ruf eğiliminde olmadıklarına 
yakından bakmak lazım.” 
[Cumhuriyet, 17.2.2012]

III) AKP yönetimindeki 
Türkiye’nin durumu işte budur. 
Derken, dünya kriz beklen-
tileriyle sarsılmaya ve Tür-
kiye de bundan etkilenmeye 
başlayınca bakış açısı değişti; 
büyük yanlıştan dönmek 
gerektiği gerçeği fark edilmeye 
başladı. Yeniden, iç tasarruf 
oranının artırılmasından söz 
ediliyor artık. Bu kapsamda 
somut girişimler, bir tür sefer-
berlik niteliğinde hareketler de 
görülüyor. Örneğin, Akbank’ın 
Nisan başında başlattığı 
tasarruf bilincini geliştirme ve 
özendirme kampanyası gibi… 
Hedef “Türk halkına, son 
yıllarda azalan tasarruf eğilimini 
yeniden kazandırmak…” Ak-
bank Bireysel Bankacılıktan 
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Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Galip Tözge, söz 
konusu kampanyayı şöyle 
tanıtıyordu[iii]: Son 20 yılda 
yurtiçi tasarruflar GSYİH’nın 
yüzde 22,4’’ünden 2010 yılı 
itibarıyla yüzde 13,6’sına 
kadar geriledi. Bu oran 
1980’den bu yana kaydedi-
len en düşük orandır. Cari 
işlemler açığı, tasarruf ve 
yatırım dengesizliğinin 
aynasıdır. Yurtiçi tasarruf 
eğiliminin düşmesi, Türkiye’de 
yatırımların yabancı kaynak-
larla finanse edilmesine 
yol açıyor, bu nedenle cari 
işlemler açığı büyüyor; bu 
sarmal, ülkenin uzun vade-
li kredi notu görünümünü 
de olumsuz etkiliyor. Büyü-
menin finansmanında yurtiçi 
kaynakların payının 
artması ülke ekono-
misinin kırılganlığının 
azalmasında çok 
önemli bir role sahip ol-
acak. IMF’nin 2010 yılı 
verilerine göre Türkiye; 
yüzde 13,6’lık tasarruf 
oranı ile Çin’in yüzde 53, 
Hindistan’ın yüzde 34, 
Güney Kore’nin yüzde 
32 düzeyindeki oranları 
karşısında çok ger-
ide kalıyor. Türkiye’nin 
yıllık yüzde 6 olarak 
öngörülen büyüme 
hızının sürdürülebilir 
olması, ancak yurtiçi 
tasarrufların artırılması 
ile mümkün olacaktır.

Akbank girişiminde 
yalnız kalmadı, ekono-
mi yönetimi de katıldı 
son aylarda bu tasarruf 
kampanyasına. Özelleştirme 
ihalelerinin sonuçsuz kalması, 
vergi gelirlerinin azalması üzer-
ine yeni kaynak peşine düşen 
AKP Hükümeti, vatandaşları 
tasarruf yapmaya davet etti. 
Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can ve Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, tasarrufların çok 
düşük olduğunu nihayet fark 
ettiler. Her ikisi de vatandaşa 
“tasarruf edin” çağrısında bu-

lundu:
-Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan: “Tasarruf 
oranlarımız çok düştü. Güven 
ortamından bahsediyoruz 
ama bu, hızlı tüketime sebep 
oluyor. Halkımız kazanmadığı 
parayı harcıyor. Geleceğe 
doğru borçlanıp peşinen har-
cama yapılıyor. Bu makul 
büyüklüklerde olabilir ama 
ölçü kaçarsa zamanında ted-
bir almak gerekiyor.” 

-Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan: “Tasarruf oranları 
azalıyor; şu an için alarm 
vermiyorum ama dikkatli 
olmalıyız. Türk insanı mutlaka 
ayağını yorganına göre uzata-
cak tedbirleri almalı. Tasarruf 
konusunda almamız gereken 
son derece önemli tedbirler 

var. Ancak şunu da kabul et-
memiz gerek ki geçmiş dönem-
lerde Türkiye yaşayamadığı 
bazı şeyleri bugün itibariyle 
yaşıyor” [Aydınlık, 27.5.2012].

IV) Bütün bu uyarılar, bu 
çağrı ve girişimler takdire 
değer, dilerim ülke çapında 
bir seferberliğe de dönüşür. 
Ne var ki iyimser olmak zor, 
çünkü çok geç kalınmıştır, 
geriye dönüş hiç de kolay 
olmayacaktır. Bir halkı alış(tırıl)

mış olduğu tüketim düzeyin-
den fedakârlık yapmaya razı 
etmek kolay değildir. Neden?

İktisat teorisinde, 
Amerikalı ekonomist James 
Duesenberry’nin (1918-2009) 
ileri sürdüğü Nispi Gelir Hi-
potezi adlı bir teori vardır, 
tüketim olgusunu açıklamaya 
çalışır. Şöyle ki belirli bir hay-
at standardına sahip olan bir 
tüketici, mevcut standardını 
mümkün olduğu kadar 
sürdürmek ister. Yani ayda 3 
bin liralık tüketim yapıyorsa, 
geliri düştüğünde de 3 bin 
liralık tüketim düzeyini koru-
maya çalışır. Genel bir ifade 
ile bireyin tüketimi, yalnız 
yaşadığı dönemin gelirinin 
değil, aynı zamanda geçmiş 
dönemde elde etmiş olduğu en 

yüksek gelir düzeyinin de 
bir fonksiyonudur. Başka 
bir deyişle hanehalkları 
tüketimlerini sadece cari 
döneme göre değil, ge-
lirlerinin en üst düzeye 
ulaştığı döneme bağlı 
olarak da yaparlar, daha 
doğrusu yapmak isterler. 
Harcanabilir gelirlerinin 
geçmişte ulaştırdığı en üst 
tüketim düzeyinin altına 
düşmemeye çalışırlar. Bu-
nun sebebi ise alışkanlıktır: 
Tüketiciler yüksek gelir 
ve harcama standardına 
kolay alışırlar ve ondan 
vazgeçmek istemezler, 
refahlarından kısmak iste-
mezler. Harcama düzeyi 
bir tür “yapışkanlık” özelliği 
kazanmıştır.

Şimdi Türkiye’de son 
yıllarda tüketici kredileri ile 
kredi kartları kullanımında 
yaşanan müthiş patlamayı, 
halkımızın gelecekteki ge-
lirlerini şimdiden harcayarak 
yaşam standardını yükseltme-
si, en azından belli bir düzey-
de tutması olgusunu hesaba 
katın. Ve şu soruyu yanıtlayın: 
Bir tasarrufu teşvik politikası 
-borçluluğun handikapı bir 
yana- bu koşullarda ne dere-
cede başarılı olabilir?
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HABER

Bütçeye Açığına Yeni Formül
Hükümet 8 ayda 8.5 milyar lira açık veren bütçede dengeleri tut-
turabilmek için açıkladığı zam paketine ek olarak özelleştirme-
den büyük beklenti içine girdi. Özelleştirmede Türk Telekom’daki 
kamu hisseleri ile Halkbank’ın bir kısmının halka arzının yanı sıra 
ağırlıklı gelir beklentisi enerji ihalelerinde yoğunlaşıyor.

Toplam tutarı 10 milyar 
dolara yaklaşan ve finans-
man sıkıntısı sebebiyle ip-
tal edilen enerji dağıtım 
ihalelerinde teklifler kasımda 
alınacak. Özelleştirmenin 
diğer ağır topu ise yıllık 700 
milyon liranın üzerinde gelir 
sağlanan köprü ve otoyollar 
olacak. Şeker sektöründe ise 
iki grup halinde 922 milyon 
dolara satılan portföyler 
için sözleşme imzalanması 
bekleniyor.

Başkent Doğalgaz Dağı-
tım AŞ’de daha önce Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait yüzde 20’lik hisse ile ka-
mudaki yüzde 80 hisse için 
ayrı ayrı açılan ihalelerin 
iptalinin ardından bu kez 
blok satış yöntemi uygu-
lanacak. Başkentgaz için 
14 Eylül’de açılan ihalede 
teklifler 17 Aralık 2012’ye 
kadar verilebilecek. Baş-
kentgaz’ın yüzde 80’inin 
özelleştirilmesi ama cıyla 
açılan ihalede 626 milyon 
dolarlık başlangıç fiyatından 
arttırım olmayınca ihale ip-
tal edilmişti.

Hamitabat Elektrik Üretim 
ve Ticaret AŞ’de bulunan 
yüzde 100 kamu hissesi 10 
Ağustos’ta verilen ilanlarla 
satışa çıkıraldı. İhalede tek-
lifler 19 Ekim’e kadar verile-
bilecek. Kayseri ve Civarı 
Elektrik TAŞ’de bulunan 
yüzde 20’lik kamu hissesinin 
satışına ilişkin gerçekleştirilen 

ihale sözleşme aşamasında 
bekliyor. En yüksek tek-
lifi 16 milyon 50 bin dolarla 
veren Yoca Enerji ile satış 
sözleşmesi imzalanmasına 
ilişkin çalışmalar sürüyor. 
Şeker İş Sendikası’nın her 
defasında yargıya taşı ya-
rakDanıştay’dan yürütme-
yi durdurma ve iptal kararı 
aldı rdığı şeker sektörüne 

ilişkin özelleştirmelerde son 
olarak geçen yıl yapılan 
ihaleler henüz değerlendirme 
aşamasında bekliyor. Malat-
ya, Erzincan, Elazığ ve Elbi-
stan Şeker Fabrikalarının yer 
aldığı Portföy B için en yük-
sek teklifi 266 milyon dola-
rla Kolin-Limak Ortak Girişim 
Grubu vermişti.

Yaklaşık 10 milyar dolarlık 

teklif alınan TEDAŞ’a ait 
elektrik dağıtım ihaleleri, 
teklif sahiplerinin finans-
man sıkıntısı sebebiyle temi-
nat larını yakmalarıyla so-
nuç landı ve büyük kısmı 
ip tal edildi. Ekonomi yönetimi 
ihalelerde iptallerin önüne 
geçmek ve maliyeti düşürmek 
amacıyla haziranda yaptığı 
düzenlemeylebu kapsamda 

yapılacak satışlara KDV 
muafiyeti getirmişti.

Resmi olarak iptal 
edilen Gediz, Boğaziçi ve 
Akdeniz Elektrik Dağıtım 
ihaleleri ÖİB tarafından 
yeniden açıldı. Bu ihalel-
er için teklifler Kasım 
ayında alınacak. İstanbul 
Anadolu Yakası Dağıtım 
ihalesinde ilk 4 teklif sa-
hibi ihaleden çekilirk-
en, 1 milyar 321 milyon 
dolarla beşinci en yük-
sek teklifi veren Cengiz-
Kolin-Limak OGG ile 
görüşmeler sürüyor. An-
cak bu ihalenin de iptal 
edilmesi bekleniyor. Aynı 
şekilde Toroslar Elek-

trik Dağıtım AŞ için 1 milyar 
851 milyon dolarla en yük-
sek 5’inci teklif sahibi Emkat 
OGG ile görüşmeler sürüyor. 
Bu ihalede de iptal beklentisi 
yüksek. Dicle Elektrik ve Van 
Gölü Elektrik Dağıtımlarında 
ise 2010 yılından bu yana 
en yüksek teklifi veren 
yatırımcılarla görüşmeler de-
vam ediyor. (dünya)
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Türkiye’de gündemin yo-
ğun luğundan gözlerden kaçan 
veya yeterince dikkat edilmey-
en, önem verilmeyen oysa 
dünyanın siyasal ve ekonomik 
geleceğinde kendini göster-
ecek büyük değişimlerin ön 
habercisi niteliğinde bir dizi 
gelişme olmakta Avrupa’da / 
AB içinde. Hem de Türkiye’yi 
yakından ilgilendirecek içerik-
te gelişme… 

Kısaca toparlayalım; ya-
şa   nan ve giderek daha de rin-
leşmekte olan küresel ekono-
mik kriz sadece haneleri, 
şirketleri, ülke ekonomilerini 
sarsmıyor; bunların ötesinde 
Avrupa Birliği adını taşıyan 
27 üyeli sözde devletler arası 
birliği de çatırdatıyor. Daha 
doğrusu bu birlik aslında za-
ten 2000’lere girdiğimizden 
buyana orasından burasından 
çatlamaya başlamıştı ve 
şimdilerde bu ağır kriz süre-
cinde çatlaklar büyürken yeni 
ve derin kırılmalar baş gös-
teriyor. O derecede ki Avrupa 
Birliği’nin bu yapısının dayanıp 

dayanamayacağı daha sık 
tartışılır olmakta. 

Arka arkaya Avrupa Birliği 
zirvesi yapıldı. Biraraya gelen 
AB liderleri ‘kriz ve dayanışma 
imkânı’nı konuştular. Çıkan 
sonuç: Kriz her ülkede vardır, 
dayanışma yoktur, çünkü kim-
senin yek diğerine yardım 
edecek takati kalmamıştır. 
Herkes başının çaresine 
baksın! Kısacası bir ‘birliğin’ 
tam karşıtı bir yaklaşım. 

Uzun uzun saymaya 
girişmeyeceğiz, yerimiz yet-
mez. Şu kadarını söylemesi 
benden, gerisini düşünmesi 
sizden… 

AB’nin üç gülü

Avrupa Birliği bugün itibari-
yle 27 üyelidir (bu sayıya minik 
Lüksemburg ve yapay Kıbrıs 
Rum devleti de dahildir) lakin 
çekirdeğinde Almanya, Fransa 
ve bir ayağı, bir gözü, beyninin 
en az yarısı hep dışarıda (ABD 
ve Commonwealt’te) İngiltere 
vardır. Bunların durumlarına 
bir göz atalım:

İngiltere 10 trilyon dolar 
borçla fiilen ekonomik iflas 
halindedir ve bu-
nun resmen ilanına 
az kalmıştır. İstese 
de başkasına 
yardım edecek hali 
yoktur

Fransa; yeni 
ve “sos yalist” bir 
başkan var başın-
da. O’nun da son 
haf talardaki söyle-
mi Fransa’nın tarı-
mı  nı, sanayiini, 
ba n  ka larını koru-
mak, kollamak ek-

se ninde. Hiç saklamadan 
‘korumacılık’ yapıyor. Türkçe-
si: olabildiğince az ithalat; 
olabildiğince çok ihracat yap-
mak. Fransız sermayesinin 
dışarıya (diğer AB ülkelerine) 
yatırıma bile gitmesine karşı. 

Oysa Avrupa Birliği’nde res-
men ‘tek pazar’ uygulaması var, 
yâni üye ülkeler arasında itha-
lat–ihracat (malların dolaşımı) 
serbest. Keza sermayenin ve 
işgücünün dolaşımı da ser-
best. Ama fiilen bu serbestlik 
her geçen gün daralıyor. Fran-
sa bunun önde gidenlerinden 
biri…

Almanya: bir başka deyişle, 
Avrupa Birliği’nin bir nolu 
motoru. Oysa mali açıdan 
son derece zor bir durum-
da. Başbakan Angela Mer-
kel tipik Alman katılığında ve 
bencilliğinde. Hiç saklamıyor. 
Alman vergi yükümlüsünün 
parasını Almanya’da kulla-
nacak. Son Zirvede de gayet 
net bildirdi: ‘‘Ortak kurtarma 
planına anca bizim ölçütler-
imiz uygulanırsa varız yoksa 
karşıyız!’’ dedi. Aslında Avru-
pa Birliği’nin diğer üyeleri üz-
erinde en azından malî dü-

AB 2014’e Kalır mı
Nazım GÜVENÇ:
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zlemde söz ve yetki hakkı 
istiyor.  Ötekiler ise buna en 
azından henüz boyun eğmeye 
hazır değiller. Nitekim zirveler 
“dostlar alış verişte görsün” 
türünden sözde kararları 
saymazsanız gerçek anlam-
da “çözüm” niyetine bir karar 
alınamadan dağıldılar hep! 

AB’nin geleceği 

Kaçınılmaz olarak şu soru 
derhal öne çıkıyor: Peki ya 
Avrupa Birliği’nin geleceği ne 
olacak? 

Euro’nun dağıldığı koşul-
larda “Avrupa Birliği” denen 
ucube yaşayabilecek mi? 

İster istemez aklıma geliyor. 
Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin 
hararetle tartışıldığı ve An-
kara’nın “AB üyeliği” denen 
havucun gölgesi peşinde koş-
turulduğu günlerde (“havucun 
gölgesi” diyorum çünkü o sıra-
da yani 2002 yılında henüz 
resmen “üye adayı” bile değildi 
yani “havuç” bile yoktu ortada!) 
üyelik için Türkiye’ye 2010 
tarihi; resmen aday yapılınca 
2013’ten sonra bir gün vaat 
ediliyordu en gevşek,en kay-
pak bir dille. O zaman aynen 

şöyle yazmıştım: “Gelecek 
yılların ne getireceği henüz 
belirsizdir. Avrupa Birliği’nin 
2014 yılında var olacağı bile 
hayli şüphelidir.” (Bkz. Nazım 
Güvenç, Yine Yeni Yeniden 
CHP, s. 286. Anahtar Kitaplar 
Nisan 2002. [Kitapta da altı 
çizili.]) 

AB’nin 2002 sonrasında 
yeni üyelerle genişlediği, 
kendi içinde Euro Bölgesi’nin 
oluşturulduğu yani daha yük-
selen, daha güçlenen, âdetâ 
“Kale” gibi bir görüntü verdiği 
2008 yılında da şu saptama 
ve öngörüde bulunmuştum: 
“AB’nin ‘Birlik’ olarak gelişmesi 
fiilen durmuş, gerileme baş-
lamıştır. ‘Kaleleşme’ politik 
bir tasarruftur, organik bir 
derinleşme değildir ve AB’nin 
özellikle 15 üyeden son-
raki genişlemesi (10+2+1) 
doğal, organik olmaktan zi-
yade politiktir, jeopolitiktir. Bu 
özelliğiyle de her genişleme 
aslında AB’yi organik bir Bir-
lik olmaktan uzaklaştırmakta, 
çelişkili, dengesiz üyelerden 
oluşan bir siyasî Kulüp ha-
line dönüştürmektedir. Bu da 
birleşme dinamiklerini değil 
ayrışma, çözünme dinamikler-

ini besleyen, hızlandıran bir 
etkiye sahiptir. AB çevreler-
inde Türkiye’nin en erken 
üye olabileceği tarih olarak 
(“havuç” niyetine!) verilen  
2014 yılında AB’nin bugünkü 
haliyle kalmayacağına ve 
dağılacağına ilişkin daha 2002 
Nisanında dile getirdiğimiz 
teşhisi bugün çok daha güçle 
teyit etmek durumu söz konu-
sudur.” (Bkz. Nazım Güvenç, 
Türkiye’nin Geleceği ve CHP, 
s. 296, 297. Anahtar Kitaplar, 
Mart 2008).

Gerçekten de AB ülkelerinin 
çoğu bugün iflasla yüz yüzel-
er ise bunun nedeni “organik” 
(yani ekonominin gerçeğine 
uygun) değil, “hormonlu” 
(yani finans balonuyla, borçla 
şişirilmiş) bir ekonomi ve finans 
batağında olmalarıdır. Sosyal 
vicdanı da olan bir ekono-
mik akıla dönmedikçe, “so-
syal piyasa ekonomisi”ne geç-
medikçe gelecekleri daha kötü 
olacaktır. Şimdiki manzarada, 
Avrupa Birliği’nin bugünkü ya-
pısıyla gidemeyeceğini da ha 
da büyük bir güçle söylemek 
‘kehanet’ olmaz. Euro’nun ise 
çok daha önceden çökmesi 
beklenmelidir. 
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SÖYLEŞI

THY Genel Müdürü İsmail Demir:

“Ekonomide Büyük Tasarruf 
için Milli Havacılık Şart”

THY Teknik A.Ş. ile İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) güç birliği 
yaptı. Ticaret gazetesinden 
Soyhan Alpaslan güç birliği 
için İsmail Demir ile görüştü. 
Bu güç birliğinin hedefi, Türk 
sivil havacılık sanayini kur-
mak, geliştirmek ve dünyaya 
ihracat yapar hale getirmek. 
THY Teknik A.Ş.’nin iki yıl 
önce ‘Neden sivil havacılık 
sanayimiz yerlileşmesin? 
En azından bazı parçaları 
Türkiye’de üretebiliriz ve dün-
yaya satabiliriz” fikrinden 
hareketle gerçekleştirdiği sergi 
büyük yankı buldu. 9-11 Mart 
2010 tarihlerinde THY Teknik 
A.Ş. tarafından “I. Parça İmalat 
Sergisi” adı altında düzenle-
nen ilk sergiye 450 yan san-
ayici firma katıldı ve 3 bin uçak 
parçası sergilendi.

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI 

Yurtiçinden ve yurtdışından 
gelen çok olumlu geri dönüşler 
ve yükselen talep serginin 
ikincisinin düzenlenmesini 
sağladı. 28-30 Nisan 2011 
tarihlerinde “II. Türk Havacılık 
Endüstrisi Sergisi ve Forumu” 
adı altında düzenlenen ikinci 
sergide, Türkiye’deki potan-
siyel imalatçılar bir araya get-
irildi. Yan sanayicilere ulaşma 
aşamasında İTO Türk Yan 
Sanayi Borsası devreye girdi. 
THY Teknik A.Ş. ve İTO, 2011 
yılındaki çalışmalarını 2012 
için güç birliğine dönüştürdü. 
İTO yarım yüzyıllık fuar ve ser-
gi deneyimi ile 22 yıllık Yan Sa-
nayi Borsası deneyimini THY 
Teknik A.Ş.’nin sektör tecrübe-
si ile TÜHESFO çatısı altında 

harekete geçirdi. Bu hareketin 
hedefi, Türk havacılık sanayini 
yerlileştirmek ve dünyaya ihra-
cat yapar hale getirmek.

HAREKETİN MİMARI 

THY Teknik A.Ş. Genel 
Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir, 
2010 yılında başlayan sivil 
havacılık sanayi hareketinin 
baş mimarlarından. Doç. Dr. 
Demir, ekibiyle gerçekleştirdiği 
çeşitli inceleme gezilerinde 
Türk sanayisinin teknolo-
ji ve kalite olarak rahatlıkla 
havacılık sanayi için üretim 
yapabileceğini yıllar önce 
tespit etti. Sanayicilerle 
yapılan görüşmelerde ortaya 
çıkan tek eksik, kurumların 
ve şirketlerin birbirinden hab-
erdar olmaması idi. Bugün 
dünya devlerini ağırlamaya 
hazırlanan TÜHESFO’ya ilk 
adım olacak, 1. Yerlileştirme 
Sergisi’ni düzenlemek için 
harekete geçen THY Teknik 
A.Ş., böylece dünyada bir ilke 
de imza atmış oldu.

DÜNYADA BİR BENZERİ 
YOK

Doç. Dr. Demir, İstanbul 
Ticaret’e yaptığı açıklama-
da, “Türk sanayinin ve 
mühendisliğinin sivil havacılıkla 
tanışması gerektiğine karar 
verdik. Çünkü imalat teknolo-

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail 
Demir, “Havacılık sanayinde kâr çok yüksek. 15 bin dolarlık mali-
yete sahip bir malzemeyi, 150 bin dolara almak zorundasınız. Mü-
hendisliği, tasarımı bizim olursa çok büyük tasarruf ederiz” dedi. 
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jilerimiz, sanayimiz ileri bir se-
viyeye gelse de sivil havacılık 
sanayinden habersizdi. 
Aramızda iletişim eksikliği ve 
bilgi yetersizliği vardı. Sivil 
havacılığın imalat sektörüne 
açılması, kendisini tanıtması 
ve bir farkındalık sağlaması 
için yola çıktık” diyerek, 
sivil havacılıkta yerlileşme 
hareketi için atılan ilk adımları 
anlattı. Bu topyekûn hareket, 
Türkiye’nin 2023 hede-
fine ulaşması için de büyük 
önem taşıyor. Doç. Dr. İsmail 
Demir, 2023’te dünyanın ilk 
10 büyük ekonomisi arasında 
yer almaya hazırlanan 
Türkiye’nin havacılık sanayini 
geliştirmesinin zorunluluğuna 
dikkat çekerek şunu söyl-
edi: ”Havacılık sanayinde 
birebir kendi markasını sa-
tan şirketlerimiz olsun ister-
dik ama bu yok. Bu yoldaki 
ilk adımlardan biri, mevcut 
havacılık sektörüne alt yüklen-
iciler ve imalat alanında girme-
kti ve biz de bunu yaptık.”

‘DAHA İYİSİNİ YAPARIZ’ 

THY Teknik A.Ş., 2010 
yılında uçak bakımında 
kullanılan komponentleri, sarf 
malzeme örnekleri sergisinde 
4 bin malzemeyi görücüye 
çıkardı. Doç. Dr. Demir, ilk ser-
gi deneyimlerini dile getirirken, 
“Malzeme sergisinde her bir 

malzemenin, parçanın üzerine 
bilgilendirme etiketi koyduk. 
Gelip bakan imalatçılarımız, 
sanayicilerimiz tüm bilgilere 
sahip olsun istedik. Sanayi-
cilerimizden bunları yapma ka-
biliyetine sahip olanlar varsa 
bu sektöre girsinler istedik. İlk 
ana hedef, yerli sanayimizin 
mümkün olduğu kadar kısa 
sürede, ne yapabilecekse 
onunla sektöre girmesi idi” 
açıklamasını yaptı.

SERGİ BÜYÜK SES GETİ
RECEK

İTO’nun Türk Yan Sa-
nayi Borsası ile sağladığı 
işbirliğinin TÜHESFO için 
çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Doç. Dr. Demir, güm-
rüklü sahada düzenlenen 
sergilere kısıtlı giriş çıkış ned-
eniyle yaşanan sorunların da 
bu yıl ortadan kalktığını söyl-
edi. TÜHESFO 2012 İstanbul 
Dünya Ticaret Merkezi sergi 
alanında gerçekleştirilecek. 
Doç. Dr. Demir, “Böylece ser-
gimiz geçmiş yıllara kıyasla 
çok daha başarılı geçecek. Bu 
yılki sergi çok ses getirecek ve 
böylece şirketlerimiz nereye, 
hangi ürünle girebilecekler-
ini bilecekler. Yurtdışında da 
Türkiye’de böyle bir sanayinin 
olduğunu ve üretim yaptığını 
bilecekler. Kendi maliyet ve 
teknik kabiliyetleriyle dünya 

ile rekabete ve ürün sunma-
ya hazır şirketler oluşturmak 
amacındayız” dedi.

YERLİ ÜRETİM BAŞLADI

*  Türk Motor Merkezi Turk-
ish Engine Center (TEC), Sa-
biha Gökçen Havaalanı’nda 
Pratt&Whitney firması ile 
CFM56 ve V2500 motorlarına 
bakım hizmeti veriyor.

*  Goodrich Türk Teknik 
Servis Merkezi Goodrich Turk-
ish Technic Service Center 
(GTTSC), Goodrich Corpora-
tion ile nacelle, thrust reverser 
ve bağlantı parçaları dahil ilgili 
bileşen hizmetlerini sağlamak 
üzere kuruldu. İstanbul Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteriyor. 

*  Türk Kabin İçi Sistem-
leri Sanayi A.Ş. Turkish Cab-
in Interior (TCI), Türk Hava 
Yolları ve TUSAŞ ile ortak 
kuruldu. Şirket; uçak mutfağı, 
ikram servis aracı, koltuk kılıfı, 
mürettebat dinlenme odası, 
kabin içi bölücü sistemler, 
güneşlikler, acil durum ekip-
man dolapları, genel kullanım 
amaçlı küçük dolaplar, görüntü 
sistem odası, dinlenme odası 
giriş bölümü, dergi kutusu, 
gazete ve basılı evrak kutusu 
vs. kabin içi ürünleri, kompo-
nent tasarımı, üretimi, modi-
fikasyonu ve pazarlamasını 
gerçekleştiriyor. 
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* Türkbine Teknik Zorlu 
O&M Enerji Tesisleri İşletme 
ve Bakım Hizmetleri A.Ş. ile 
kurulan Türkbine, GE CF6-
80C2 tipi uçak motorları ve 
enerji santrallerinde kullanılan 
GE LM6000 tipi endüstriyel 
gaz türbinlerinin bakım, 
onarım ve revizyon faaliyetler-
ini gerçekleştiriyor. 

*  Uçak Koltuk Üretimi Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş.Turkish 
Seats Industries (TSI), THY 
Teknik A.Ş., Türk Hava 
Yolları ve Kibar Holding 
iştiraklerinden Assan Hanil 
Otomotiv Sanayi ve Ticar-
et A.Ş. ile Türkiye’de uçak 
koltukları tasarımı, üretimi, lo-
jistik desteği, bakım-onarım 
ve modifikasyonu ile satış-
pazarlaması gerçekleştirmek 
amacıyla kuruldu. Şirket geçici 
olarak Assan Hanil’in Gebze 
tesislerinde hizmet veriyor.

15 BİN DOLARLIK PAR-
ÇAYI 150 BİN DOLARA ALI-
YORUZ

THY Teknik A.Ş. Genel 
Müdürü Doç. Dr. İsmail 
Demir, “Havacılık sanay-
inde kâr marjları çok yüksek. 
Çünkü ileri teknoloji, bilgi, 
mühendislik ve tasarım var. 
15 bin dolarlık maliyete sahip 
bir malzemeyi 150 bin dolara 
almak zorundasınız. Eğer 
mühendisliği, tasarımı, bilgisi 
bize ait olursa çok büyük oran-
larda tasarruf etme imkânımız 
olacak” dedi.

DÜNYA HAVACILIK 
SANA YİNDE ÜRETİM 
MERKEZİ OLABİLİR 

THY Teknik A.Ş. Genel 
Müdürü Doç. Dr. Demir, dün-
yada birçok imalatın giderek 
doğuya doğru kaydığını be-
lirterek, şunları dile getirdi: 
“Havacılık sanayinin önde 
gelen ülkeleri ve markaları 
çeşitli parçaların imalatlarını, 
farklı ülkelerde yaptırıyorlar. 
İmalatçı ana firma, uçağını 
çeşitli kuruluşlardan, ülkel-
erden gelen parçalarını bir 
araya getirerek üretiyor. Tür-
kiye, dünya havacılık sanay-
inin üretim merkezi olabilir. Bu 

yolda ilerlemek için ilk taşları 
döşedik, ilk adımları attık.”

TEKNİK A.Ş, BAKIM 
VE ONARIMDA DÜNYA 
LİDERLİĞİNE HAZIRLANI-
YOR

THY Teknik A.Ş., bakım 
ve onarım haricinde, katma 
değeri yüksek komponent 
tasarımında ve üretiminde de 
söz sahibi olmak için çalışıyor. 
Bu amaçla Pratt&Whitney, 
Goodrich Corporation, TAI, 
Zorlu O&M ve Assan Hanil ile 
işbirlikleri kuran Teknik A.Ş., 
bunların yanında dev yatırım 
HABOM projesiyle birlikte dün-
yada lider bir MRO merkezi ol-
maya adım adım yaklaşıyor.

TÜRK YAN SANAYİ BOR-
SASI DENEYİMİ İLE İŞ 
BAŞINDA 

TÜRK Yan Sanayi Borsası 
(TYSB), TÜHESFO 2012’ye 

vereceği destek ile Türk yan 
sanayicisi için üstlendiği 
rolü sivil havacılık alanında 
da sürdürecek. TYSB; İTO 
bünyesinde KOBİ Şubesi 
içinde faaliyet gösteriyor. 
TYSB; 22 yıldır uluslararası 
yan sanayi fuarlarına milli 
katılım, çeşitli ülkelere incel-
eme gezileri, yerlileştirme 
faaliyetleri, işbirliği günleri, ikili 
görüşmeler, yurt dışı talepleri, 
yerli sanayicilerle eşleştirme 
hizmetleri veriyor. TYSB, son 
dönemde hükümet günde-
minde de bulunan milli uçak, 
çeşitli milli savunma sistem-
leri ve raylı sistemler ile il-
gili yerlileştirme faaliyetlerine 
ağırlık vermiş durumda. TYSB; 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
ve İTO işbirliği ile düzenle-
nen Türk Silahlı Kuvvetleri 
3. Malzeme Yerlileştirme 
Sergisi’ne katılan şirketlerin 
de TÜHESFO’da yer almasını 
sağladı.
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2012 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde 44 milyar TL’yi 
aşan ÖTV gelirinin 12.3 mil-
yar TL ile yüzde 27.9’u sigara 
tiryakisinden, 2 milyar 958 mi-
lyon TL ile yüzde 6.8’i alkollü 
içecek tüketenlerden tahsil 
edildi. Dahilde alınan KDV 
tahsilatı ise 21.2 milyar TL 
oldu. 
ANKA’nın Maliye Bakan-
lığı verilerinden yaptığı 
değerlendirmeye göre 
2012 yılının ilk 8 ayında 
tahsil edilen vergi tutarı 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7.5 oranında 
artışla 182 milyar 177.3 
milyon TL düzeyinde ger-
çekleşti. 2012 yılı Ağus-
tos ayı itibarıyla yüz de 
8.8 düzeyinde gerçek-
leşen yıllık enflasyon 
indirgendiğinde, vergi 
gelir  leri yılın ilk 8 ayında 
yüz de 2 azalışla 166 mil-
yar 146 milyon TL oldu. 
2012 yılının Ocak-Ağus-
tos döneminde tüketim-
den alınan dolaylı vergiler 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5.2 oranında 
artışla 112 milyar 553 milyon 
TL’den 118 milyar 437 milyon 
TL’ye yükseldi. Gelir, kurum-
lar ve servet vergilerinden 
oluşan doğrudan (dolaysız) 
vergiler ise yılın ilk 8 ayında 

geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12 artışla 58 mil-
yar 131 milyon TL’ye ulaştı. 
Bu dönemde bütçe vergi ge-
lirleri içinde doğrudan ver-
gilerin payında artış dikkat 
çekti. 2011 yılının ilk 8 ayında 
dolaylı vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payı yüzde 

66.4 iken, 1.4 puanlık azalışla 
yüzde 65’e, doğrudan verg-
ilerin payı yüzde 33.6 iken 1.4 
puan artışla yüzde 35’e yük-
seldi. 
Bu artışta, yılın ilk 8 ayı 
itibarıyla doğrudan vergilerin 
tahsilat oranının dolaylı verg-

ilere göre daha yüksek olması 
etkili oldu. 
 2012 yılının ilk 8 ayında ge-
lir vergisi tahsilatı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
15.3 oranında artarak 36 
milyar 970 milyon TL’ye yük-
seldi. Reel bazda gelir vergisi 
tahsilatında yüzde 5.2 artış 

oldu. 8 aylık gelir ver-
gisi tahsilatıyla, 2012 yılı 
bütçe hedefinin yüzde 
68.7’si toplandı. Ekono-
mideki canlanmaya ve 
iş hacmindeki artışa 
işaret eden kalemlerden 
biri olan gelir geçici ver-
gisi ise 2012 yılının ilk 8 
ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
0.9 oranında azalışla 1 
milyar 17 milyon TL’ye 
geriledi. Reel bazda gelir 
geçici vergisi tahsilatında 
yüzde 9.6 oranında ger-
ileme yaşandı. 
Ücretlerden alınan ver-
ginin de içinde yer aldığı 
gelir vergisi tevkifatı 2012 
yılının ilk 8 ayında geçen 

yılın eş dönemine göre yüzde 
16.4 oranında artarak, 28 mil-
yar 354 milyon TL’den 32 mil-
yar 992 milyon TL seviyesine 
çıktı. Yılın ilk 8 ayında reel 
bazda gelir vergisi tevkifatında 
yüzde 6.1 oranında artış oldu. 

Bütçenin Belini Vatandaş 
Doğrulttu

Bütçenin 8.5 milyar TL açık verdiği 2012 yılının ilk 8 ayında 182 
milyar 177 milyon TL’ye ulaşan vergi gelirlerinin yüzde 65’ini 
dolaylı vergiler oluşturdu. Gelir ve kazanç üzerinden alınan 
dolaysız vergilerin payı ise yüzde 35 düzeyinde gerçekleşti.
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Mal bulmuş mağribi gibi 
üstüne atladılar: İşsizlik 
yüzde 8’e gerilemiş. Dev-
letin resmi ajansının, 
TRT’sinin, yandaş, sindirilmiş 
medyasının sorgulaması ne 
haddine, ayrıntıdaki şeytanı 
araştırması neyine? Ekono-
mi ilk 6 ayda ancak yüzde 3 
büyümüşken istihdam yüzde 
2,7 ile  gerisinde kalmış. 
Peki, işsizlik nasıl yüzde 
9,2’den yüzde 8’e düşüyor? 
Belli ki büyüme aynı oranda 
istihdam yaratmamış, artmış 
istihdamın da kimyası farklı. 
Açalım; İşgücü-istihdamda 
asıl olan tarım dışıdır ve tarım 
dışı işsizliğe baktığınızda son 
12 ayda yüzde 11 ile pek 
değişmediği ortaya çıkıyor. 
Yaratılmış görünen  676 bin 
net istihdamın da detayları 
işin aslını ortaya çıkarıyor. 
Ne görüyoruz? Son 12 ayda 

istihdam, üretim ile ilgili sek-
törlerden çok, devletin idari, 
güvenlik, eğitim-sağlık sek-
törlerine istihdamıyla artmış. 
Buna karşılık 12 ayda im-
alatta 83 bin, inşaatta 58 bin 
olmuş istihdam artışı. Tu-
rizm, bilgi-iletişim, ulaştırma 
ve gayrimenkulde 35-45 bin 
arası artışlar olmuş. Ama 
öte yanda ticarette, tarımda, 
madencilik, finans ve birçok 
hizmet alanında istihdam 
azalışları yaşanmış.

İstihdamdaki kalite sorunu 
bir yana işsizlikte düşüş ef-
sanesi de işgücüne katılımdan 
uzaklaşma ile ilgilidir. Hala 
nüfusun yüzde 50’sine yakını 
çalışabilecekken çalışmıyor, 
işgücüne katılmıyor. Son 12 
ayda da 15 yaşın üstündeki 
nüfustan 776 bin kişi, işgücü 

olmak yerine, eve, kahv-
eye kapanmış görünüyor. 
Bunların 284 bini ev kadını ve 
böylece ev kadını stokumuz 
11 milyon 888 bini bulmuş 
durumda.  İş aramak yerine, 
evin, kahvenin yolunu tutmak, 
işsizliği de 1 puan düşürmeye 
yetiyor zaten.

İstihdamın ancak kamuya 
personel almakla artması 
gerçeği, öte tarafta bütçede 
maaş ödemelerini de artırdı. 
AKP rejminin 2009 krizini 
aşmada ve sonrası iki yılda 
büyümeyi gerçekleştirecek 
dış kaynak (özellikle sıcak 
para) girişini cezb etmede en 
önemli unsur olan denk bütçe, 
düşük kamu borcunun pulları 
dökülmeye başladı.  Kamu 
maliyesinde bozulmayı, inişin 
başlangıcı olarak da okuyabil-

Ekonomide Kırılma: 
İniş Başlamıştır

Mustafa SÖNMEZ:
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irsiniz. Bütçede ne görüyoruz 
ilk 8 ay itibariyle;  Geçen yılın 
ilk sekiz ayında 2,1 milyar TL 
fazla veren bütçe,  bu yılın 
aynı döneminde 8,5 milyar TL 
açık var. İlk sekiz ayda, faiz 
dışı harcamalar, geçen yıla 
göre yüzde  17 artarken vergi 
gelirleri sadece  yüzde 7,5 
artmış. Büyüme geriledikçe 
dolaylı vergi geliri de geriliyor. 
İç talep düşünce, KDV, ÖTV  
de düşüyor. Büyüme düştükçe 
ithalat, ithalat düştükçe ondan 
alınan KDV azalıyor. Böylece 
verginin üçte ikisini oluşturan 
dolaylı vergi hızla azalıyor. 
Özelleştirmede de umulan 
olmadı. Ne 2B yasasında 
gidişat iyi ne de vergi barışı 
hedefinde.. Elde avuçta ka-
lan kamu varlıklarının satışı 
da iç açıcı değil… Ama har-
camalar katı, pek gerilemi-
yor, tersine yeni memur 
istihdamının artırdığı per-
sonel harcamaları, sağlıkta 
dönüşümün kapanamayan 
faturaları bütçe açığını hızla 
tırmandırıyor. Maaşlardaki 
artış yüzde 20’ye yaklaşıyor. 
Sağlıkta dönüşümün SGK 
açıklarını büyütmesiyle 

bütçeden bu kara deliğe 
aktarılanlar yüzde 22’nin 
üstünde artmış durumda.  
Şimdi daha çok kamu tah-
vili satma, kamu borç yükünü 
yükselten operasyonlara 
mecbur kalma devrine girdik. 
Bunun sonucudur ki, faize 
geçen yıl ilk 8 ayda ödenen-
lerin 5 milyar TL üstünde faiz 
ödendi( yüzde 14 artış) ve  
faiz gideri  36 milyar TL’yi 
geçti.

Özetle, kısa sürede, o çok 
övgü meselesi yapılan, güve-
nilen düşük bütçe açığı, kamu 
borç stoku efsanesi sarsılıyor. 
Bu da bugüne kadar geçer-
li kurgunun omurgasının 
eğilmesi demek. Kamu mali-
yesinde deformasyon, cari 
açık(yüzde 8’e düşmüş 
görünse de)  kamburu da 
olan Türkiye’de “iki kamburu, 
çifte açığı” ortaya çıkarıyor ki, 
bu da iflah etmez… Bu tablo, 
dış kaynak girişini olumsuz 
etkiler, beklenen not artışını 
getirmez. Nitekim dış gö-
zlemciler, Financial Times 
gibi medya kuruluşları inişin 
başladığını görmeye ve dil-
lendirmeye başladılar bile…

Yılın ilk yarısında yüzde 3’te 
kalan büyüme oranının yılın 
ikinci yarısında yukarı değil, 
aşağı gitmesi çok muhtemel. 
ABD ve AB’deki bol kepçe 
likidite adımlarına rağmen iç 
talep ve özel yatırımlardaki 
gerileme, sürecek gibi. İhracat 
ise ilk yarıdaki performansını 
tekrarlayamıyor. Sanayi 
üretimi kötü değil gibi ama 
üretim, stok için yapılıyor, 
stoklar şişince üretim 
yavaşlayacak, arkasından da 
işten çıkarmalar başlayacak. 
Bunu Ekim-kasım gibi göre-
biliriz. Bu kötü gidişe, kamu 
maliyesindeki açığı daraltmak 
için zam(elektrik ve doğalgaz 
başta olmak üzere) ve yeni 
salınmış vergi (sigara, alkol, 
başta)  silahına başvurmak, 
haraç-mezat özelleştirmelere 
gitmek,  kamu harcamalarını 
daraltmak ve/vaya paralı hale 
getirmek iktidarın tek oyun 
planı. Bunun yaratacağı en-
flasyon, kitlesel memnuniyet-
sizlik ve sokağın homurtuları 
şimdiden duyulur durumda… 
İniş başlamıştır… (musta-
fasonmez.net)
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Tarihi Biriktirmek

Dünyada özellikle gelişmiş 
ülkeler arasındaki ekonomik 
yarış belirli dönemlerle he-
sap laşmaya, güç savaşına 
dönüşür. Bu hesaplaşmanın 
dünyaya maliyeti her za-
man çok yüksek olmuştur. 
İlk yarısında tüm dünyayı 
kan gölüne çeviren iki dün-
ya savaşı ve ikinci yarısında 
gözlenen soğuk savaş ve 
ardından yeni dünya düzeni 
olarak yutturulmaya çalışılan 
küreselleşme ile biçimlenen 
yeni sömürge düzeni ile 20. 
yüzyılı kapatan dünyamız için 
böyle giderse 21. Yüzyılın da 
pek iyi geçmeyeceğini söyle-
mek falcılık olmayacaktır.

Değişimin Acı Reçeteleri

İlk on iki yılına baktığımızda, 
21. yüzyıldaki hesaplaşma ve 
güç savaşlarının gelişmekte 
olan ya da az gelişmiş ülkeler 
için oldukça kritik ve tehlikeli 
olacağının artık farkındayız. 
Çünkü savaşlar bu ülkeler üz-
erinden yapılacak ve yaşatılan 
acılar değişim olarak yutturul-

maya çalışılacaktır.
Artık çok açıkça görüy-

oruz ki, bu asırla başlayan 
değişimin hızı olması 
gerekenden ve takip 
edebildiğimizden çok yük-
sek ama değişim toplumun 
dı şında, onun beklentilerinin 
uza ğında gerçekleşiyor.

Dahası toplumun değişik-
liklerin içeriğini anlayıp, yön-
lendirmesi bir yana, olan bit-
eni algılamasına bile fırsat 
verilmiyor. Açıkçası değişimin 
odağında ve beklentisi olan 
kesimde toplum yok. O za-
man kim için, hangi kesimler-
in çıkarına bu değişim?

Çok açık ki, dünyayı sı-
nırların olmadığı bir hüküm-
ran lık alanı olarak gören kü-
re selleşmenin önderleri ve 
onların işbirlikçileri çıkarına. 
Zaten bu hızlı değişim de işte 
onların eseri.

Ama bu değişim toplum-
lara çok hızlı gelişen teknolo-
jinin nimetleri, 
modernleşme ve 
bunlarla bez en miş 
mutlu bir gele cek 
ol a   rak su nu lu yor 
ve kaçı nıl maz ol-
duğuna inanmamız 
iste niyor. Küre sel-
leş me nin ta sa rı-
m cı  ları yarat tık ları 
dün  ya düzen i ne 
biat edilmesi için 
“se nin geç mişin 
yok, sadece gele-
ceğin var ve bu 
gelecek de be-
nim gösterdiğim 
gelecektir” ya la  -
n ı  na inanmamızı 
istiyor ve bu 

amaçla ülkelerin tarihle bağ-
larını, yıllarca uğraşarak 
sağlamlaştırdığı ilişki ve 
politikalarını sıfırlıyor. 

Hız Kültü ile Kendine Ya
ban cılaştırılan Toplumlar

İşte bu nedenle yerli 
işbirlikçiler eliyle değişim 
adı altında ülkeye ait hangi 
değerler varsa yok edili-
yor. Kente kimliğini veren 
tarihi binalar, meydanlar 
yıkılıyor. İnsanın ait olduğu 
doğa ile ilişkisi kesiliyor ve 
bunların yerine yaratılan 
yeni geleceğe baş eğmesini, 
modern tek noloji karşısında 
kendini ye nik hissetmesini 
sağlamak için birbirinin aynı, 
koca koca ayna camlı devasa 
binalara insanlar hapsedili-
yor. Bütün yollar alış veriş 
merkezlerine çıkıyor. Sistem-
lerle oynanıyor. Geçmişteki 
sistemlerin kötü, kendi

Metalurji Mühendisi Mahmut KİPER:
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getirdiklerinin iyi olduğuna 
inanmamız bekleniyor. 

Bugün, modern hayat 
diye yutturmaya çalıştıkları 
hız kültü ile bizi geçmişimize 
yabancılaştıranlar, inan-
dırılmak istendiğimiz geleceği 
tasarlayanlar artık gizlemek 
ya da perdelemek ihtiyacı bile 
duymadan ülkeleri ele geçiri-
yor, insanları kendi ülkelerine 
yabancılaştırıyor.

Parlak Ambalajın İçinden 
Saçılanlar

20. yüzyılın son çeyreğinde 
Uzak Doğu Asya 
ve Afrika’da 
yoğunlaştığı gö-
rülen istila ve 
sömürgeleştirme 
hareketlerinin sik-
let merkezinin yeni 
yüzyılda başta 
Ortadoğu olmak 
üzere bize çok 
yakın coğrafyalara 
kaydığı görülme-
ktedir. Yukarıda 
anlatılmaya ça-
lışılan ve cafcaflı 
bir ambalajla 
değişim yöneti-
mi olarak sunu-
lan bir yaklaşımla 
ülkemiz de bu 
batağa çekilmeye 
çalışılıyor.

Ama parlak 
ambalaj açıldıkça 
içinden saçılan 
politika ve strate-
jilerin, dayatılan 
bu yeni sistemlerin 
pek de hayrımıza 
olmadığını an-
lamamız gereki-
yor.

Oysa ülkemiz bu konuda 
oldukça tecrübelidir. Ulusal 
Kurtuluş Savaşımız bizim 
için bağımsızlık ve kendimiz 
olma yolunda çok değerli bir 
başlangıç olmanın yanında, 
sonraki antiemperyalist, 
bize özgü ancak dünya için 
öncü kalkınma strateji ve 
uygulamaları ile bugün örnek 
almaya çalıştığımız başta G. 

Kore ve Çin olmak üzere pek 
çok sonradan yetişmiş ya da 
yetişmeye çalışan ülkeye de 
ışık olmuştur.

Tarihini Biriktirenler 
Kazanır

Metin Aydoğan’ın  “ Tür-
kiye Üzerine Notlar-1923 – 
2005” başlıklı çalışmasından 
alıntıyla İsmet İnönü’nün 
1960’larda, Abdi İpekçi 
ile yaptığı bir konuşmada 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın 
uluslararası boyutunu 
açıklarken söyledikleri 

bugüne dair çok önemli 
dersler içermektedir: 

“… Türkiye, Doğu ve 
Batı Dünyası’nın sınırındaki 
coğrafi konumuyla ilginç bir rol 
oynuyor. Bu durum, bir yanı 
ile yararlı iken, diğer yandan 
tehlikelidir. Batı emperyal-
izminin Doğu’ya yayılmasını 
durdurabileceğimiz için 
Türkiye’yi öncü olarak gören 
bütün Doğu halklarının sev-

gisini kazanmış bulunuyoruz. 
Diğer yandan bu durum bi-
zim için tehlikelidir. Çünkü 
Doğu’ya yönelen saldırıların 
bütün ağırlığı, öncelikle bi-
zim üzerimizde yoğunlaşmış 
bulunuyor. Türk halkı bu ko-
numu ile gurur duymakta 
ve Doğu’ya karşı bu görevi 
yerine getirmekten mutlu 
olmaktadır.” 

Mustafa Kemal’in, Türk 
Kurtuluş Savaşı’nın ve 
Cumhuriyet’in erken dönem-
lerindeki bağımsız ve 

özgün kalkınma 
politika ve 
uygulamalarının 
bu anti-empery-
alist niteliğini tüm 
boyutlarıyla or-
taya koyan şu 
özlü sözleri bugün 
de değerinden 
hiçbir şey kay-
betmemiştir;

“Biz, Batı 
empe ryal izmine 
kar şı yalnızca 
k u r t u l u ş u m u z u 
sağlamak ve 
bağımsızlığımızı 
korumakla yetin-
miyoruz. Aynı za-
manda, Batı em-
peryal ist ler inin, 
güçleri ve bilinen 
araçlarıyla Türk 
milletini empery-
alist politikalarına 
araç olarak kul-
lanmak isteme-
lerine engel oluy-
oruz. Bununla 
bütün insanlığa 
hizmet ettiğimize 

inanıyoruz.”
Ülkelerin en büyük 

zenginliği tarihi ve geçmişten 
bugüne kadar biriktirdikleridir. 
Bu nedenle geçmişine, 
birikimlerine, değerlerine sa-
hip çıkarak, dersler çıkararak, 
bugününü ve geleceğini plan-
layan ülkelerin 21. Yüzyılda 
daha şanslı olacağını 
anlamamız galiba her za-
mankinden daha önemli.
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Derneğimizin Genel Baş kanı 
Fevzi Durgun ve Yö netim Ku-
rulu üyelerinin ha zır bulunduğu 
ziyarette, Tür kiye’nin ekono-
mik durumu ve iş dünyasının 
sorunları konuşuldu.
Burada bir açıklama yapan 
Erdoğan Toprak, iş dünyası ve 
CHP ara sındaki bağ lantıları güç -
len  dirmek, sı kın tı  ları ve sorunları 
din le mek amacıyla yap  tığımız 
ziya ret ler kap samında TÜ SİAD, 
TİM, TUS KON’un ar dın dan ön-
e m li bir yeri olan USİ AD’ı da zi-
yaret et tik lerini belirtti.
Bu zor günleri nasıl atla tı rız, sa-
nayicimiz, iş adamlarımız bu 
sıkıntılı süreçten na sıl kurtuluruz, 
bu nu konuşmak için der ne ğimizi 
ziyaret ettiklerini belirten Toprak, 
iktidarın ekonomi poli tikalarını da 
eleştirdi.
Türk işadamının, sanayi-
cisinin, esnafının önünü aça-
cak politikaların uygulanması 
gerektiğini belirten Toprak, 
“Olağanüstü bir süreçten geçi-
yoruz, Suriye politikası nedeni-
yle ticaretin durma noktasına 
geldiği 13 ilin ekonomik afet 
kapsamı içine alınmasını isti-
yoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin enerji politikasının 
da hatalı bir süreç izlediğini 
kaydeden Erdoğan Toprak, ül-
kemizi kış aylarında zor gün-
lerin beklediğini söyledi.
Derneğimizin Genel Başkanı 
Fevzi Durgun da yaptığı 
konuşmada, ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti belirt-

erek; “Milletvekillerimiz gibi 
bizler de Türkiye’nin geleceği 
için çalışıyoruz. Dergilerimi-
zi, raporlarımızı hazırlıyor ve 
parti gözetmeden bütün parla-
menterlere yolluyoruz” dedi.
Gerek enerji gerekse de sanayi 
ve teknoloji politikaları konu-
sunda çeşitli raporlar hazır-
ladıklarını vurgulayan Durgun, 
Su Kaynakları Bakan lığı konu-
sunda ilk çalışmayı kendilerinin 
yap tıklarını ve ardından Orman 
Bakanlığı’nın eksik de olsa Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı’na 
dönüştüğünü kaydetti.
USİAD olarak Türk ekonomisi 
ve sanayisinin üretime dayalı 

ve ulusal kaynakları harekete 
geçirerek yapılmasını istedikler-
ini belirten Durgun, “Sa dece so-
run ları söy  le  miyor, çö  züm ö ne-
rileri de ge tiri yoruz. İlk ön ce yerli 
ve ulusal kaynaklarımızı ha rekete 
geçir me miz lazım” dedi.
Durgun, şöyle de vam etti:
“Ülkemizde su, rüzgâr, güneş 
ve jeotermal gibi kaynaklar 
yeterince kullanılma maktadır. 
Bu du  rum enerji de ki dışa bağı-
m lılı ğı mızı ve sı kın   tılarımızı 
da be ra be rin de getirmektedir. 
Önemli konulardan birisi de 
GAP’tır. Türkiye’de bugün par-
latıl ması gereken Kuzey Irak 
değil, GAP’tır.”

CHP Milletvekillerinden 
Derneğimize ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Sakarya Mil-
letvekili Engin Özkoç ve Edirne Milletvekili Kemal Değirmen-
dereli ile birlikte dernek genel merkezimizi ziyaret ettiler.
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Kuseyri, yaptığı yazılı açık-
lamada, bereketli toprakları 
ne deniyle şiirlere, şarkılara 
konu olan Amik Ovası’nda 
tarımın her geçen gün daha 
kötüye gittiğini kaydetti.
Önceki yıllarda Amik 
Ovası’nın beyaz altın 
olarak bilinen pamukla dolu 
olduğunu ifade eden Kuseyri, 
açıklamasında şunları belirtti:
‘’Bundan 10 yıl önce pamuk 
diyarı denildiğinde Amik 
Ovası akla ilk gelen yerler 
ara sındaydı. Yaz aylarında 
verimli ova toprakları, üreti-
cilerin alın teriyle ektiği pa-
mukla dolu olurdu. Ovada 
beyazın dışında bir görüntü 
gözümüze çarpmazdı. An-
cak şimdi ova kapkara, çiftçi 
kan ağlıyor. Gübre, enerji 
ve mazota yapılan zam-
lar, su sıkıntısı ve ürünün 
para etmemesi nedeniyle 
çiftçiler pamuk ekiminden 
vazgeçmeye başladı. Piyas-
adaki pamuk fiyatları,çiftçiyi 
sıkıntıya sokuyor. Pamuk 
üreticisi, yıllardır pamuğu 
aynı fiyatlardan satmak zo-
runda kalıyor ve emeğinin 
karşılığını alamıyor.’’
Kuseyri, acil önlem 
alınmaması durumunda 
Amik Ovası’nda pa muk eki-
minin tamamen bite bileceğini 

savundu.
 Pamuk üretimine önemli 
ölçüde destekleme primi 
verildiğini, ancak bunun gir-
di maliyetlerini karşılayarak 
üretimi karlı hale getirme 
ve teşvik etme yönlerinden 
rakip ülkelere göre yetersiz 
kaldığını savunan Kusey-
ri, bu fiyatların arttırılması 
gerektiğini bildirdi.

Her geçen yıl pamuk 
ekim alanlarının daha da 
azaldığını, Türkiye’nin pa-
muk ihraç eden ülke konu-
mundan ithal eden ülkeye 
dönüştüğünü vurgulayan 
Kuseyri, Türk pamuk üreti-
minin dünya pamuğuyla re-
kabet gücü nün kalmadığını 
sözlerine ekledi.

Çiftçiler Pamuk Ekimini 
Bırakıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Antakya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Mehmet Ali 
Kuseyri, gübre, enerji ve mazota yapılan zamlar, su sıkıntısı 
ve ürünün para etmemesi nedeniyle çiftçilerin pamuk ekimin-
den vazgeçmeye başladığını belirtti.
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Türkiye’nin ilk Jeotermal 
Teknolojileri Fuarı Denizli’de
Dünya’nın jeotermalde en zengin kaynaklara sahip ülkeleri sıra-
lamasında ülkemiz 6. sırada bulunuyor. Bu kaynakları daha et-
kin ve verimli kullanmak adına Demos Fuarcılık organizasyonuyla 
Denizli’de 811 Kasım 2012 tarihleri arasında jeotermal sektörü-
nün tüm kollarını bir araya getirecek, Türkiye’nin ilk “Jeotermal 
Teknolojileri Fuarı” düzenleniyor.

Jeotermal ile ilgili mak-
ine ve ekipmanlar ile mevcut 
teknolojinin tanıtılacağı fuar-
da, sektörün öncü kuruluş-
larından uzmanlar; kaynak 
ve saha etüdü, yatırım plan-
lama ve yasal mevzuatlarla 
ilgili tecrübelerini bu alanda 
yatırım yapmak isteyenlerle 
paylaşacak.

Ucuz, temiz ve sınırsız 
enerji: Jeotermal

Dünyada ve ülkemizde 
artarak devam eden en-
erji ihtiyacı ve bu enerjinin 
karşılanabileceği kaynak-
lar düşünüldüğünde, önü-
müzdeki yıllarda in san-
lığın büyük bir sorun ile 
karşı karşıya olduğu görül-
üyor. Teknoloji bu açığın 
kapatılması yönünde 
hızla ve kapsamlı bir 
şekil de çalışıyor ancak 
elde edilen sonuçlar in-
san lığı henüz ucuz ve 
temiz enerjiye götürme-
kte zorlanıyor. “Yenilenebil-
ir Enerji Kaynakları” mali-
yetlerin düşük olması ve geri 
kazanılabilirliği gözönünde 
bulundurulduğunda tek çıkar 
yol olarak göze çarpıyor. Je-
otermal Enerji sahip olduğu 
sürdürülebilir özelliğinin ya-

nında, temiz ve ucuz olması 
ile de dikkati çekiyor. Üstelik 
termal suyun sahip olduğu 
sıcaklık ve basınç değerleri 
ile kimyasal içeriğindeki 
farklılıklar bu enerjinin en-
tegre kullanımına da imkan 
veriyor.

Yatırımcıları teknolojik 
yeniliklerle tanıştıracağız

Demos Fuarcılık Genel 
Müdürü Hüseyin Aslan: “Je-
otermal enerji ancak eğitimli 
bir sektörün maksimum fay-
da sağlayabileceği bir yatırım 
alanı. Demos Fuarcılık da, 
sektöre dikkat çekmek, 
yatırımcıları teknolojik yeni-

liklerle tanıştırmak, bu alanda 
bilgi paylaşımını sağlamak 
amacıyla önemli bir organi-
zasyon gerçekleştiriyor. Bu 
organizasyon içinde son 
dönemde jeotermal kaynak-
larının zenginliği nedeniyle 
önemli yatırımların yapıldığı 
öncü il Denizli’yi tercih et-
tik.  08-11 Kasım 2012 
tarihleri arasında jeoter-

mal enerjinin en etkin 
şekilde kullanıldığı bölge 
olan Ege Bölgesi’nin 
merkezinde Denizli’de 
Demos Fuarcılık olarak, 
ülkemizde ilk kez Jeoter-
mal Enerji Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı’nı 
gerçekleştiriyoruz. Bu 
fuar da jeotermal ile ilgili 
her şey olacak. Kaynağın 
ve sahanın etüdü, 
plan lanması ile enerji 
konu sunda yapılacak 
yatırımlar ile uzman 
kuru luş ların yanı sıra 
uygulama aşamasında 
kullanılan teknoloji ve 

ekipmanların tanıtımı da 
yapılacak. Fuar kapsamında, 
bu konuda yatırım yapmış 
ve yapmayı düşünen tüm 
girişimcilerimizin ilgileneceği 
konu başlıklarını kapsayan bir 
de panel gerçekleştirilecek” 
açıklamasında bulundu.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı aracılığı ile başlatılan 
süt dağıtımı, 2013 yılı bahar 
aylarında yeniden başlatılacak. 
Geçen yıl karşılaşılan sorun-
ların yenilenmemesi için , 
“SÜT DAĞITIMINDA DOĞRU 
İLKELER NE OLMALIDIR?” 
konusunu şimdiden tartışmakta 
yarar var. Testi kırılmadan 
söylemek gerekiyor. Ne de olsa 
“Nasrettin Hoca’nın torunlarıyız. 

BİRİNCİSİ; YEREL ÜRET, 
YEREL TÜKET VE SAĞLIKLI 
KAL” DIR. 

“Yerel Üret, Yerel Tüket ve 
Sağlıklı Kal” konusu neden 
önemlidir?

• Süt başta olmak üzere bes-
inler tüketiciye varana kadar 
besin değerlerini kaybeder-
ler. Bu süre, zaman ve ulaşım 

açısından ne kadar kısa ise 
besinler kalitelerini o ölçüde 
korurlar.

• Besinlerin taşınması için 
de enerji gereksinmesi vardır. 
Yapılan araştırmalar, herhangi 
bir ülkenin bir yılda tükettiği 
enerjinin % 2 -17 sinin besin 
taşımacılığında harcandığı bil-
dirmektedir. Besinler olabil-
diğince yerel üretilip yerel 
tüketilirse, taşımacılığa ayrılan 
enerji azalacaktır.

• İnsan sağlığına en uygun 
besin kendi ekosisteminde 
yetişen ürünlerdir.

• Bu nedenlerden dolayı, 
Avrupa’da büyük dev süt 
fabrikaları yerine kentlerin 
etra fında, onların gereksinme-
lerini karşılayacak kapasitel-
erde fabrikalar kurulmaktadır. 
Türkiye’de ise dev fabrikalar 

yüzlerce kilometre uzaktan 
aldıkları sütleri işlerler ve yine 
yüzlerce hatta binlerce kilome-
tre uzaktaki kentlere pazarlar-
lar. Bu durum, parakende süt 
fiyatlarını artırdığı gibi sütün ka-
litesini de olumsuz etkiler.

İKİNCİSİ; DAĞITILACAK 
SÜT LER, SÜT KOOPERA
TİFLERİNDEN ALINMALIDIR.

• Türkiye’de süt sığırcılığı 
yapan çiftçilerin büyük bir 
çoğunluğu küçük ve orta ölçekli 
işletme üretim yaparlar. Kooper-
atifler de genellikle küçük çiftçil-
erden ürünleri alır ve işlerler. 
Bu nedenle, bu işletmelerin 
ürettikleri sütün besin değerleri 
endüstriyel tarımla elde edilen-
lerden yüksektir.

• Kooperatifler sağlıklı ko-

Süt Dağıtımında Doğru 
İlkeler Ne Olmalıdır 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI: 
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şul larda ve sıkı denetim al-
tın da ürünlerini işlerler, mer-
diven altı üretim yapmazlar. 
Kooperatiflerin ürünleri sağlık 
açısından güvencelidir, tüketi-
cilere aracısız ve kısa yoldan 
ulaştırıldığı için daha ucuzdur. 

• Kooperatifler çiftçiler-
in tarımsal ürünlerini işleyip 
pazarladıkları için onları 
aracılara karşı korur, onların 
emeğini en iyi şekilde değer-
lendirir.

ÜÇÜNCÜSÜ İSE; DAĞI TI
LACAK SÜTLER, İVEDİLİKLE 
SOĞUK ZİNCİRİN KURUL MA
SIYLA GÜNLÜK PAS TÖRİZE 
SÜT OLMALI DIR .

ÖNERİLER

1-Sütünü tarımsal amaçlı 
kooperatifler kanalıyla pazar-
layan ve işleyen üreticilere 
daha yüksek destekleme primi 
uygulanmalıdır.

2-Soğuk zincire sahip, teknik 
eleman çalıştıran ve laboratuar 
hizmeti veren kooperatiflere mal-
iyetlerini karşılamak amacıyla 
teknik destek verilmelidir.

3-Süt ve süt ürünleri, te-
mel gıda maddesi kapsamına 
alınmalıdır. Bu bağlamda Koo-
peratif üyelerinin; yem, to-
hum, gübre, motorin, ilaç ve 
aşı gibi temel girdilerinden 
KDV oranı sıfırlanmalı, koo-
pe ratiflerin pazarladığı ürün-
lerde KDV oranı %8’den 

%1’e düşürülmelidir. Anılan 
uygu lama, tüketici fiyatlarına 
doğrudan yansıyacak ve tüketi-
mi artıracağı gibi kooperatifleri 
kayıt dışılıktan doğan haksız 
rekabete karşı da koruyacaktır.

4- Okul Sütü uygulaması; 
çocuklara süt içme alışkanlığı 
kazandırılarak, sağlıklı ne-
sillerin yetiştirilmesi için 
uygulanmalıdır. Okul Sütü 
bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak değerlendirilmelidir.

5-Sosyal Yardımlaşma 
Fonlarına aktarılan kaynakların 
kullanımında, yoksul ailelere 
süt ve süt ürünleri gibi temel 
gıda maddelerinin dağıtımına 
öncelik verilmelidir. 
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Üniversiteler ilk defa öğrenci 
bulamamakla karşı karşıya 
kaldı. Gelinen noktada üniver-
sitelerin yeniden tartışılması/
değerlendirilmesi yerine, 
üniversite giriş sınavındaki 
barajın düşürülmesi isteni-
yor. Barajın düşürülmesi 
ile bir bölüm öğrenci daha 
yükseköğrenime ulaşabilecek. 
Oysa sorun bir bölüm 
öğrencinin yükseköğrenime 
ulaşması ile çözülecek boy-
uttan çıkmıştır. Üniversiteler-
in içinde bulunduğu yapısal 
sorunlar (akademik yeterli-
lik, fiziki yapı, kuruluş yeri) 
aşılmazsa öğrenci bulmada 
yaşanan sıkıntı artacaktır. 
Çünkü üniversitede verilen 
eğitimden akademisyenin-
den, öğrencisine; veliler-
den, yatırımcılara kadar tüm 
paydaşlar rahatsızdırlar.

Son on yılda siyasal 
iktidarın popülist yaklaşımı 
sonucu üniversiteler bir 

açmazın içine sürüklenmiştir. 
Hiçbir ölçüt dikkate alınmadan 
kurulan kamu/vakıf üniver-
siteleri nitelik ve nicelik olarak 
üniversiteleri zayıflattı. Bugün 
ana üniversiteler ile taşra/
vakıf üniversiteleri arasında 
akademik yeterlilik (bilim-
in üretilmesi, aktarılması, 
yayılması) bakımından 
önemli farklar oluşmuştur. 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü 
URAP (Universty Ranking 
by Academik Performance) 
Laboratuarı’nca hazırlanan 
raporda üniversitelerimizin 
akademik durumu ile ilgili 
karşılaştırılmalı bilgiler sunu-
luyor. Üniversitelerin akade-
mik performansları ortaya 
konuyor. Anılan rapora göre 
taşra/vakıf üniversitelerinde, 
mühendislik, sosyal bilimleri, 
temel bilimleri, tıp bilimleri, 

yaşam bilimleri, ziraat-çevre 
bilimleri alanında akademik 
anlamda eğitim vermek müm-
kün değildir. 

Üniversitelerin akade-
mik anlamda yetersizlikleri 
öğrencileri yeni arayışlara 
sürüklemiştir. Hedef, 
yalnızca bir yükseköğrenim 
programında eğitim görmek-
ten çıkmıştır.            Öğrenciler 
öğrenim göreceği meslek 
programlarını seçerk-
en öncelikle edindikleri 
meslek bilgisinin yaşamda 
karşılığının bulunup 
bulunmadığına ve aldıkları 
akademik bilginin yeterince 
aktarılıp aktarılmayacağına 
bakıyor. Örneğin aynı meslek 
alanında eğitin veren gelişmiş 
üniversitelerin kontenjanları 
dolarken, taşra üniversitesi 
öğrenci bulmakta zorlanıyor. 

İrfan Osman HATİPOĞLU:

Üniversiteler İşsizlik Üretiyor
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Öğrencilerin tercihini etkiley-
en diğer bir etkense öğrenim 
gördüğü programın iş bulma 
düzeyidir. Örneğin Ziraat, Su 
Ürünleri, Fen ve Edebiyat 
Fakülteleri öğrenci bulamaz-
ken; Fizik Tedavi, Diyetisyen-
lik, Hemşirelik yüksekokulları 
yoğun tercih edilmektedir. 
Öğrenciler mesleklerinde 
iyi yetişmedikleri ve doğru 
meslek programı seçmedikler-
inde yükseköğrenimde görse-
ler işsiz kalacaklarını biliyor-
lar.

Bugün ülkemizde toplam 
166 adet kamu ve vakıf 
üniversitesi var ve her yıl 
binlerce öğrenciyi mezun 
ediyorlar. Üniversiteyi bitiren-
lerin sayısal çokluğu son on 
yılda işsizliğin yapısını da 
değiştirmiştir. TÜİK (Türkiye 
İstatistik Kurumu) verilerine 
göre 2000-2011 döneminde; 
üniversite öğrenimi görmüş 
işsiz sayısındaki artış, diğer 
eğitim düzeyindeki işsiz 
sayısındaki artışa fark attığını 
görüyoruz. Toplam işgücünün 
yüzde 15.8 büyüdüğü 2000-

2011 döneminde üniversite 
bitirmiş işgücü yüzde 120, 
buna bağlı olarak üniver-
siteli diplomalı işsiz sayısı 
ise yüzde 227 artmıştır. Üni-
versiteli işsiz sayısının yüzde 
227 arttığı aynı dönemde lise 
altı işsizlerin sayısında ki artış 
yüzde 69, lise mezunundaki 
artış ise yüzde 49.6’dır. To-
plam işsizler arasında üni-
versite diplomalı işsizlerin 
oranı 2000 yılında yüzde 9.5 
iken, 2011 yılında yüzde 18 
ulaşmıştır. Başka bir değişle 
her 5 işsizden birisi üniversite 
diplomasına sahiptir. 

Öğrenciler açısından işsiz-
lik sorununu net görebilmek 
içinde üniversitelerin eğitim 
programları ile ilgili işsizlik 
dağılımını bakmakta ya-
rar vardır. İşsiz üniversite 
mezunlarının bölümlere göre 
dağılımına baktığımızda 
yüzde 19’la sanat bölümü, 
arkasından yüzde 16.5 ile 
bilgisayar, yüzde 15.1’le im-
alat ve işletme ile ilgili bölüm-
ler, yüzde 14.3’le gazeteci-
lik ve enformasyon, yüzde 

14.1’le iş ve yönetim bölüm-
leri,  yüzde 12.6 ile ziraat, 
ormancılık, balıkçılık, yüzde 
12.1’le sosyal ve kişisel 
hizmetler, yüzde 11.7 ile fizik 
geliyor. İşsizliğin en düşük 
olduğu bölümlerse yüzde 2.9 
ile sağlık, yüzde 3.3 ile hukuk 
alanı oluşturuyor.

Yukarıdaki verilerden de 
anlaşılacağı gibi üniversiteler-
imiz işsizlik üretmektedir. 
Öğrencilerin yeniden üniver-
siteyi yönelmesi, üniversiteler-
in saygın hale gelmesi için 
akademik yeterlilik açısından 
yeniden değerlendirilmelidir. 
Belirlenecek belli bir akade-
mik ölçütün altında kalan-
lar kapatılmalıdır. Ayrıca 
öğrenci sayısını arttırmak 
için disiplinler bölünerek yeni 
programların açılması önlen-
melidir. Akademik kadronun 
güçlenmesi için üniver-
siteler bilimsel ve yönet-
sel açıdan özerk yapıya 
kavuşturulmalıdır. Bunları 
yapma cesaretini yöneticiler 
göstermezse öğrenciler tercih-
leri ile gerçekleştireceklerdir. 



RÜZGÂR ELEKTRİĞİNİN 4’TE 3’Ü EGE VE MARMARA’DAN
Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu’na göre işletmedeki 

RES’lerin kurulu güç bakımından yüzde 75’i Ege ve Marmara 
bölgelerinde bulunuyor. Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu’nda 
işletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından 
yüzde 75’i Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor. Balıkesir’in iller 
bazında kurulu güç bakımından birinci olduğu raporda, denize kıyısı 
bulunmayan Manisa’nın ikinciliği dikkati çekiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 330 AVM OLACAK
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hakan Kodal, bu 

yıl itibariyle 2-3 alışveriş merkezi (AVM) kapanmış olabileceğini ancak her 
kapanının yerine 10-20 AVM’nin açıldığını belirterek, “Sektörde bir sıkıntı söz 
konusu değil” dedi. İstanbul’da 102, Türkiye genelinde 310 AVM’nin faaliyet 
gösterdiğini belirten Kodal, İstanbul’da içinde 100 büyük mağaza bulunan 55 
AVM, Türkiye genelinde ise 150 AVM olduğunu söyledi. 

KART SAHİPLERİNE İKİNCİ AİDAT ŞOKU
Kredi kartı aidatından bıkan tüketici ikinci bir aidat 
şoku yaşadı. Kredi kartlarına bağlı çıkartılan sa-
nal kartlara da aidat kesildiğini gören kart sahip-
leri bankaları şikâyet yağmuruna tuttu. İnternet ve 
telefon alışverişlerinde güvenilir olduğu için sanal 
kartları seçenler aidat şoku yaşadı. Fiziksel olarak 
basılmayan, limiti sadece internet ve telefonla 
alışveriş işlemleri için yükseltilip sonra sıfırlanan kre-
di kartlarına bağlı olarak oluşturulan sanal kartlar da 
şikayet konusu oldu.

BANKALARDAN DAVACİLARA “ARŞİV ÜCRETİ”
Bankalarla yaşadıkları sorunları yargıya 

taşıyacak tüketicilerin yoluna bankalar taş 
koydu. Tüketici hakem heyetleri ve tüketici 
mahkemelerinin istedikleri arşiv ve dokümanları 
bankadan istemenin bedeli 120 TL’den başlıyor. 
Eskiye rağbet artınca bankalar bu ücretin adını 
“Arşiv ücreti” olarak koydu. Eskiye rağbet artınca 
bit pazarına nur yağdı. Bankalara savaş açan 
özellikle de kredi masraflarını bankalardan geri 
almak isteyen tüketicilerin sayısı gittikçe artınca 
banka sayıyı azaltmak için yıldırma politikasına 
başladı.

30

KISA KISA



BÜTÇEYE ÖZELLEŞTİRME YAMASI
Hükümet 8 ayda 8.5 milyar lira açık veren bütçe açıklarını 

kapatabilmek için açıkladığı zam paketine ek olarak 
özelleştirmeden büyük beklenti içine girdi. Hükümet 8 ayda 
8.5 milyar lira açık veren bütçede dengeleri tutturabilmek için 
geçen hafta açıkladığı zam paketine ek olarak özelleştirmeden 
büyük beklenti içine girdi. Özelleştirmede Türk Telekom’daki 
kamu hisseleri ile Halkbank’ın bir kısmının halka arzının yanı 
sıra ağırlıklı gelir beklentisi enerji ihalelerinde yoğunlaşıyor.

GÜVEN ENDEKSLERİ DÜŞÜŞTE
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8, perakende 

ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 ve inşaat sektörü 
güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2 
azaldı. Bu yılın Eylül ayında hizmet, perakende ticaret ve 
inşaat sektörü güven endeksleri sırasıyla yüzde 2,8, 0,2 ve 
2 oranlarında azaldı. İnşaat, perakende ticaret ve hizmet 
sektörlerine yönelik düzenlediği, “Aylık İşyeri Eğilim Anketi” 
ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş 
durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu anketlerin sonuçlarından 
yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel Güven 
Endeksleri’nin Eylül ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

İMALAT SANAYİNDE KAPASİTE KULLANIMI 
GERİLEDİ

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ey-
lül ayında geçen yılın aynı ayına göre 2.2 puan azalarak 
yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı 
bir önceki aya göre 0.3 puan azaldı. İmalat sanayi 
genelinde kapasite kullanım oranı Eylül ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 2.2 puan azalarak yüzde 74 sevi-
yesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı bir önceki aya 
göre 0.3 puan azaldı. İmalat sanayi genelinde mevsim-
sel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Eylül 
ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek, 
72.8 seviyesinde gerçekleşti.

HAZİNE 3 MİLYAR TL BORÇLANDI
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde toplam 

net 2 milyar 931,5 milyon liralık kağıt sattı. Hazine 
bugün 10 yıl vadeli (3640 gün), TL cinsi, 6 ayda 
bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili 
ihalesi düzenledi. İhaleye nominal 3 milyar 685,5 
milyon liralık teklif geldi. Nominal satışın 959,7 mi-
lyon lira olduğu ihalede, net satış 963,9 milyon lira 
olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarına net 1 milyar 
564 milyon liralık satışın yapıldığı ihaleye, piyasa 
yapıcılarından net 807,2 milyon liralık teklif geldi. 
İhalede piyasa yapıcılarına 403,6 milyon liralık 
satış yapıldı. Böylece Hazine söz konusu ihaleyle 
toplam net 2 milyar 931,5 milyon lira borçlandı.
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92 BİN TON LASTİK GERİ KAZANILDI
Ömrünü tamamlamış lastikler, kauçuk granül, çelik tel ve tek-

stil parçacığı olarak kullanılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
92 bin ton lastiğin geri kazanımı sağlandı. Bakanlık’tan yapılan 
açıklamada, 2011 yılı itibarıyla Türkiye’de lastik üretimi veya ithalatını 
yapan yaklaşık 80 firma bulunduğu belirtildi. Firmalar tarafından pi-
yasaya sürülen lastik miktarının 246 bin ton olduğunu işaret edilen 
açıklamada, bunun 92 bin tonunun Bakanlık ve lisanslı tesislerin 
işbirliğiyle geri dönüştürüldüğü bildirildi.

MOBİLYA SEKTÖRÜ TASARIMLA BÜYÜYECEK
MOSDER ihracattaki hedef çıtasını yükseltti. Dünya pazarında 

daha fazla yer almak ve Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine katkıda bu-
lunmak isteyen sektör, bunu tasarım odaklı yapmayı hedefliyor. Yerli, 
yabancı tasarımcıların katıldığı ve Türk mobilya sanayicileriyle biraraya 
geldiği 2. MOSDER Tasarım Buluşmaları, Antalya’da gerçekleştirildi. 
Tasarımlarında evrenselliği yakalamış, tüm dünyada tasarımcıların 
duayeni kabul edilen, Mısır asıllı İngiliz tasarımcı Karim Rashid 
ve dünyada yeni bir çok trende öncülük etmiş Arflex markasının 
CEO’su Fausto Colombo, konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. 
Buluşmada ayrıca yapılan genel kurul toplantısı sonrası MOSDER’in 
yeni dönem başkanlığına Ndesign Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Güleç seçildi.

ELTİ KAVGASI ŞİRKET KAPATTIRIYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

araştırmasına göre, Türkiye’de şirketlerin 
yüzde 65’i ilk beş yıl içerisinde kapanıyor.  
Şirketlerin yüzde 20’si ise ömürlerini ilk 12 
ayda tamamlıyor. Şirketlerin ömrü uzadıkça 
kapanma oranları da düşüyor. Kurulduk-
tan sonra 5 ila 10 yıl arasında kapanan Türk 
şirketlerinin toplama oranı yüzde 24. 10 ve üstü 
yaşta kapanan şirketler toplamın yüzde 11’ini 
oluşturuyor. Birinci kuşaktan ikinci kuşağa 
geçebilen şirketlerin toplama oranı yüzde 30. 
Üçüncü kuşağa geçebilenler ise yüzde 12.

2 BİN 300 ŞİRKET KURULDU, 900 ŞİRKET 
KAPANDI

Ağustos ayında 2 bin 339 şirket kurulurken, 905 
şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya 
göre yüzde 6,10, kooperatif sayısı yüzde 40 ve ger-
çek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,20 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), “2012 
Ağustos Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket” istatis-
tiklerini açıkladı. Buna göre, 2012 yılı Ağustos ayında 
2 bin 339 şirket kuruldu. Geçen yılın aynı ayında 
bu rakam 3 bin 767 olmuştu. Ağustos’ta 905 şirket 
kapanırken, bir önceki ay bu sayı 1302 olmuştu.
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BÜTÇEDE SEKİZ AYLK AÇIK 8.5 MİLYAR TL
Vergi tahsilatında düşüşün başladığı ve memur maaş farklarının 

ödendiği haziranda 6 milyar TL üzerinde açık veren bütçe, temmuzda 
246 milyon, ağustosta da 1 milyar 572 milyon TL ile açık vermeye 
devam etti. Vergi tahsilatında başlayan düşüşle gelirlerde yaşanan 
aşınmaya karşılık, ertelenmiş memur maaş zamlarının birikmiş 
farklarının defaten ödendiği haziranda 6.3 milyar lira ile rekor bir açık 
ortaya çıkan bütçe, temmuz ve ağustosta da daha küçük olsa açık 
vermeye devam etti. Bütçede sekiz aylık dönem itibariyle açık 8.5 
milyar liraya ulaştı.

YUMURTA FİYATLARINA YÜZDE 100 ZAM
Özellikle küçük çocukların en önemli besin maddeleri 

arasında yer alan yumurtanın fiyatı, okulların açılmasıyla tavan 
yaptı. Toptan satışlarda yüzde 100, perakendede ise yüzde 80’i 
aşan oranlarda zamlandı. Üç hafta önce toptan fiyatı tanede 12 
kuruş olan yumurta, dün itibarıyla 24 kuruşa çıktı. 30’luk koli 
ise perakendede 10 lirayı aştı. Yumurta Üreticileri Birliği (Yum-
Bir) Başkanı Derya Pala, okulların açılmasının ve havaların 
soğumasının aynı döneme denk geldiğini, bunun da iç piyasada 
talebi artırdığını söyledi.

ZENGİN İLE FAKİR ARASINDA 8 KAT FARK VAR
TÜİK araştırmasına göre, Türkiye’de en yok-

sul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasındaki 
gelir farkı, 2011’de 8 kat oldu. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2011’de Türkiye’de, en yok-
sul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasında 
8 kat gelir farkı olduğunu açıkladı. TÜİK, Gelir 
ve Yaşam Koşulları Araştırması 2011 veriler-
ini yayımladı. TÜİK araştırmasına göre, geçen 
yıl en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 
arasındaki gelir farkı 8 kat çıktı. Bu fark bir önceki 
sene de 8 kat olurken, 2009 yılında 8,5 kat olarak 
gerçekleşmişti.

HAFTADA EN AZ 5 ESNAF İŞİNİ KAPATIYOR 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz perakende yasasının 
bir an önce yasalaşması gerektiğini vurguladı. Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin açılır açılmaz perakende 
yasasının bir an önce kanunlaşması gerektiğini belirterek 
“Yasanın geciktiği her hafta en az 5 esnaf işini kapatıyor, 
en az 10 aile aç kalıyor.
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Halit Erdem Oksaçan
Eşcinselliğin Toplumsal Tarihi

Parlak delikanlıları pasif ilişkiye özen-
diren Akdeniz halkı... Karısını 
özledikçe erkek hizmetçisi-
yle aşk yaşayan kont... Oğlan 
genelevine kapanan sûfî... 
Çevresine topladığı delikanlıların 
ırzına geçen sahte peygamber... 
Yaşamı boyunca delikanlıların 
yakışıklılıklarını överek, onlarla 
cinsel birliktelik kuran Osmanlı 
veziri... Hamam oğlanları ve 
köçekler... “Kadına yönelmek erkek-
lik midir?” itirazı ile dünyada tek bir 
erkek kalmasa bile yine de kadınlara 
ilgi duymayacağını yazan şair ve dev-
let adamı... En büyük zevki, eşiyle 

cinsel ilişkiye soktuğu delikanlılar ile cinsel ilişkiye 
girmek olan lord... Geceleri parlak oğlanlarla hamam 
sefâsı yapan Galata kadısı... Yazdığı kitapta, oğluna, 
oğlanlarla ilişki kurmasını öğütleyen devlet adamı... 
Yakışıklı delikanlılar ile aşk yaşayan papalar, dervişler, 
sultanlar ve şairler... Gılmanlar, mahbublar, oğlan 
fahişeler ve seks köleleri... Kapitalist toplumda çürüme 
ve yabancılaşma... Tecavüz ve eşcinsellik... Eşcinsel 
aşkın olabilirliği ve cinsel aşk... 

John FreelyCem Sultan
Tarihçi ve yazar John Freely’in,  “Cem Sultan, Röne-

sans Avrupası’nda Tutsak Bir Şehzade” adlı kitabının 
yeni baskısı Everest Yayınları etiketiyle yeniden okuy-
ucuyla buluştu. Freely’in “Cem Sultan” kitabı Osmanlı 
padişahları kadar ünlü olan Fatih Sultan Mehmet`in 
oğlu Cem Sultan’ın kardeşi Bayezid ile tutuştuğu 
taht kavgasını kaybetmesini ve sonrasında Batı’ya 
sığınmasını konu alıyor. Fakat Cem Sultan’ın bir gün 
tekrar tahta oturma umuduyla çıktığı bu yolculuk onu 
yurdundan giderek uzaklaşmasına ve başrollerinde 
şövalyelerin, kralların ve papalığın olduğu bir oyu-
nun piyonuna dönmesine neden olur. Titiz 
bir araştırma sonucu okurlarıyla 
buluşan bu kitap-
ta saltanatı yalnızca 
yirmi gün sürmüş bir 
şehzadenin, Cem Sultan’ın 
efsanelerle, masallar-
la beslenen sürgünlük 
yıllarını bulacaksınız. Ki-
tapta sadece Cem Sultan’ın 
kısa hayatı ve Osmanlı 
tarihini de vermiyor yazar. 
Osmanlı ile Avrupa devletler-
inin çekişmesini de gözler 
önüne seriyor. Cem Sultan’ın 
Avrupa’daki sürgün hayatının 
başlamasıyla yazar bize Röne-
sans Avrupası’nın durumunu da 
gösteriyor. 

David VogelEvlilik Hayatı
İbranice edebiyatın klasiklerinden kabul edilen Evlilik Hayatı geçen yüzyıl başı 

Viyanası’nda Yahudi bir yazar ile onu aşağılamaktan, sömürmekten, hiçe saymak-
tan zevk alan aristokrat karısı arasındaki sadomazohist ilişki ekseninde kötülüğün 
doğasını sorguluyor. Yazar kimliğini oturtmakla meşgul roman kahramanı Gurdweill, 
onu durmadan başka erkeklerle aldatan karısı Thea’dan ayrılmayı göze alamayarak 
hem onu gerçekten seven arkadaşı Lotte’nin hem de kendisinin felaketini hazırlıyor. 
Gurdweill’ın mutsuzluğu, yalnızlığı, çektiği vicdan azabı iki Dünya Savaşı arasında 
Viyana şehrinin kasvetli mekânları ve mekanikleşen insanlarıyla birleşince, neden 
sonuç ilişkilerinin koptuğu Kafkaesk bir dünyaya sürüklüyor okuru: Sanki bir kehanet!

Kemal DerinHacı Bektaş Veli/Şahdiz
Aşktı aranılan. Aşktı içimizi dumansız yakan.  Aşktı suları terleten, ateşi üşüten. 
Dört Kapı’yı, Kırk Makam’ı arıtandı aşk. Aşktı Kırklar Cemi’ne giderken gönülleri 
Kerbela kılan. Horasan’dan Anadolu’ya sevgi iklimini estirendi aşk.  Aşktı yüreğimizi 
dostun ayak değdirdiği yere post diye serdiğimiz.  Turnaların çorak topraklara “Ya 
Hakk” diye süzülüşüydü aşk.  Aşktı “Hünkâr’ım senin bir tatlı tebessümün için bin 
can veririm” dedirten. Sinemizi dağlayandı aşk. Aşk iman dayanağımızdır. Aşk 
ağlatandır. Aşk ağlar mıydı pekâlâ? Söz Hacı Bektaş Veli’de pişerse aşk da ağlardı. 
Aşkın Hünkârı kitabını okuduğunuzda aşkın ağlayışına gönül gözyaşlarınızla eşlik 
ederken akan her damlanın sessiz harflerle şöyle seslendiğini işiteceksiniz:  Ey 
AŞK, sana da AŞK OLA! 
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