
ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NİN YAYIN ORGANIDIR

“SÜRDÜRÜLEBİLİR”  
BORÇLANMAYLA  
NEREYE KADAR

ÜNLÜ ARMATÖR 
GÜNDÜZ KAPTANOĞLU’YLA SÖYLEŞİ

PROF. DR. KARABULUT:
“CARİ AÇIK GÖSTERGESİNDE KRİZ SINIRINI AŞTIK!”

YIL
SAYI
MART 2012

: 13
: 48









Yıl: 13 Sayı: 48   Mart 2012
e-dergimiz ayda bir yayımlanmaktadır

Yaygın süreli yayın
ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ  

ADINA SAHİBİ:
Fevzi DURGUN

ISSN 1304 - 0464

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Samim UYKUSEVEN

Genel Yayın Yönetmeni
Şenol ÇARIK

Editör
Deniz TOPRAK

Görsel Yönetmen
Soner ACAR

Bildiren Yönetim Yeri:  
USİAD Genel Merkez:

Keskin Kalem Sok. Esen Apt. No. 6/6
Esentepe- Şişli –İstanbul

Tel: (0 212) 217 36 48
Faks: (0 212) 217 36 50

E-posta: iletisim@usiad.net  
bildirendergisi@usiad.net  

www.usiad.net

Danışma Kurulu: (Alfabetik Sırayla)
Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI  
Doç. Dr. Barış DOSTER  
Prof. Dr. Emin GÜRSES  

Prof. Dr. Eren OMAY  
Prof. Dr. Erol MANİSALI  

Prof. Dr. Gülten KAZGAN
Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Mete AKYOL  
Murteza ÇELİKEL  
Şefik SOYUYÜCE

Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL

Prof. Dr. İ. Reşat ÖZKAN  
Dr. Necip HABLEMİTOĞLU  

Cevdet İNCİ
Onursal Başkan: 
Kemal ÖZDEN

USİAD Denizli Şube:  
Saltak Cad. No: 29 K: 6

Tel-Faks: (0 258) 264 27 28
 

USİAD İzmir Girişim Kurulu:
5709 Sk. No: 37 Karabağlar  

Tel ve Faks: (0 232) 253 10 08  
E-posta: tbayir@as-el.com.tr

Dergimize gönderilecek yazılar e-posta ile
iki sayfayı geçmeyecek şekilde gönderilmelidir. 

Yazılardan yazarlar, reklamlardan firmalar sorum-
ludur. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

“Cari Açık Göstergesinde Kriz Sınırını Aştık!”
Prof. Dr. Kerem KARABULUT:

6 
KAPAK

13 15

16 18

21 24

AKP’yi İktidarda Tutan Kredi Kartları Mı
Prof. Dr. Cihan DURA

Mustafa Kaymakçı: Avrupa 
Birliği Çıkmazı’nda Doğru Tanıyı 
Koyabilmek!

Ünlü Armatör Gündüz 
Kaptanoğlu: “Yenilik ve 
Değişim İnsanın Doğasındadır.”

“Türk Malı” Yerine “Türkiye’de 
Üretilmiştir” Geliyor

Şubat Ayı İhracatı 
11,5 Milyar Dolar

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA: 
Doğa ve İnsan Dostu Bir Tarım 
Sistemi Mümkün mü

Çağdaş Türk Dili Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Güner:  
“Dil Devrimi Birikimini Korumak 
ve Geliştirmek İçin Çalışıyoruz”

MAKALE HABER

SÖYLEŞİ MAKALE

HABER SÖYLEŞİ

9
3





Sevgili dostlar,
Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 

rakamlara göre, Şubat ayında bütçe 
2,6 milyar lira açık verirken, faiz dışı 
fazla da 6 milyar lira olarak gerçekleşti. 
Bu sonuçlara göre 2011 yılı Şubat 
ayında 988 milyon lira fazla veren 
bütçe, bu yılın Şubat ayında 2 milyar 
641 milyon lira açık vermiş oldu.

Ekonomik tabloda görülen bir 
başka durum da 2012 yılının ilk 
ayına ilişkin olarak açıklanan dış 
ticaret açığının beklenmedik oranda 
gerçekleşmesi. Ocak ayında 6 mil-
yar 300 milyon dolar olarak beklenen 
dış ticaret açığı, 7 milyar dolar olarak 
gerçekleşti!

Dünyanın en fazla cari açık veren 
ikincisi ülkesi konumundaki ülkemizin, 
dışa bağımlı, sıcak parayla ve borç
la ayakta tutulmaya çalışılan ekono-
mik tablosu içindeki en önemli ger-
çeklerden biri olan, yurttaşlarımızın 
kredi kartlarıyla ayakta durmaya 
çalıştığı gerçeğini buradan sık sık 
yineledik ve yinelemeden edemiyo
ruz.

Değerli bir iktisat hocası olan 
Prof. Dr. Cihan Dura da dergimiz için 
kaleme aldığı makalesinde bu gerçeği 
rakamlarla bir kez daha gözler önüne 
seriyor.

Sayın Dura’nın aktardığına göre; 
tüketicilerin büyük bir kısmı kredi ve 
kredi kartı borçlarını ödeyemediği için 
bankalar tarafından takibe alınmış bu-
lunuyor.

Eylül 2011 sonu itibariyle 768 bin 
kişi tüketici kredisi, 1 milyon 430 bin kişi 
de kredi kartı borcunu ödeyemediği 
için bankaların taki bindeydi. Bir diğer 
kaynağa göre Şubat 2012 itibariyle, 
kredi kartıyla geçinmek zorunda ka-
lan 6 milyondan fazla yurttaşımızın 
dosyası icra takibinde…

Görülen o dur ki; tüketici kredileri 

ile kredi kartları kullanımındaki büyük 
patlamayla yurttaşlarımız gelecekteki 
kazançlarını şimdiden harcamaya, 
cid dî ve tehlikeli bir şekilde borç altına 
girmeye başlamıştır.

Son rakamlara göre gelinen nokta 
vahim bir aşamaya ulaştı. Tüketi-
cilerin bankalara borcu 219 milyar 
TL’ye (2002 yılında bu rakam 6.5 mil-
yar TL idi) yaklaşmış durumda. Ka-
munun ve özel sektörün borçları ise 
daha da vahim bir noktada. ‘Borcun 
sürdürülebilirliği’ ilkesine dayandırılan 
bir ekonomik programın daha ne ka-
dar devam edebileceği ise akıllara 
takılan en büyük soru.

Ülkemizin bu yoğun gündemi içe
risinde önemli meselelerden birisi de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Cemil Çiçek’in başkanlığında yürütü
len “Yeni Anayasa” çalışmalarıdır. 
Sayın Çiçek’in “Başaramadığımız 
takdirde, 30 yıl daha bu anayasa ile 
yolumuza devam etmek mecburi-
yetinde kalırız” dediği “Yeni Anaya-
sa” çalışmalarına karşı Eski TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski 
Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz 
Soysal, eski Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Yekta Güngör Özden ve 
eski İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun 
öncülüğünde kurulan Milli Anayasa 
Forumu, ülkemizin çok değerli aydın, 
bilim adamı, yazar ve yurttaşın da 
katılımıyla “bölünme” anayasasına 
karşı, anayasamızın değiştirilemez 
hükmündeki maddelerine dokun-
durmamak için bölge toplantıları 
gerçekleştiriyor.

Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsef-
esinin, Asli Kurucu İradenin, Atatürk 
ve Cumhuriyet Devrimi ilkelerinin 
belirtildiği günümüz Anayasasının ilk 4 
maddesi hiçbir şekilde değiştirilemez!

Devletin, ülkesi ve milleti ile bölün-
mez bütünlüğü, Üniter ve Ulusal Dev-
let yapısı, Devletin Dili Türkçe ve Türk 
Milleti kavramları değiştirilemez!

Değiştirilemez bu maddelerin 
al tını bir kez daha çiziyor ve Milli 
Anayasa Forumu’nun sürdürdüğü 
bölge toplantılarının büyük bir öneme 
sahip olduğunu buradan bir kez daha 
belirtiyorum.

Yine önemli konulardan birisi 
de eğitimi sistemimize getirilmek is-
tenen 4+4+4 modelidir. Bu yasa tek-

lifi ile 8 yıllık kesintisiz eğitim 12 yıla 
çıkarılacakmış gibi görünmesine 
rağmen, 12 yıllık zorunlu eğitimin 
başlangıç tarihinin belirlenme yet-
kisi Bakanlar Kurulu’na verilerek, 
uygulamanın ötelenmesinin yolu 
açılmıştır.

Kesintili eğitim ile özellikle kız 
çocuklarının okuldan alınabilmesinin 
önü açılacak, çocuklar

10 yaşında mesleklere yönlendi-
rilebilecek ve bilinçsiz meslek seçi-
minin önü açılacaktır.

Yine ilköğretim ikinci kademede 
farklı okul türleri ortaya çıkacak ve 
farklı okul türleriyle merkezi sınav 
sistemi kaçınılmaz olacağından, 
çocukların 2. sınıftan itibaren ders
haneye gitmeleri gerekecek ve top
lumsal eşitsizlikler artacaktır.

Okullaşma oranının belirgin bir 
şekilde artmasını sağlayan kesintisiz 
8 yıllık eğitim sisteminden geri adım 
atılmaması gerekmektedir. Uygu-
lamadaki bazı aksaklıklar giderilerek 
eğitim sistemi daha nitelikli hale geti
rilmelidir.

Çekincelerimizi ve bazı teh-
likelerini vurguladığımız kanun tek-
lifinin görülmesi gereken en önemli 
sakıncası 3 Mart 1924’de kabul 
edilmiş olan ‘Tevhidi Tedrisat” ka-
nununa aykırı uygulamaların yolunu 
açıyor olmasıdır. Bu kanun teklifi aci
len geri çekilmelidir.

Mart ayı tarihimizde önemli yere 
sahip aylarımızdan biri. Bu önemli 
günlerimizden bazılarını bir kez daha 
hatırlamadan ve hatırlatmadan geçe-
medim.

3 Mart 1924, Hilafetin Kaldırılışı 
ve Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun Ka-
bulü, 

12 Mart 1921, İstiklal Marşı’nın 
TBMM’de Kabulü,

15 Mart 1921, Talat Paşa’nın Er-
meniler Tarafından Öldürülmesi,

18 Mart 1915, Bağımsızlığımız ve 
sömürge olmama yolundaki en büyük 
zaferlerimizden, mazlum milletler 
coğrafyasına büyük bir esin ve ışık 
veren Çanakkale Zaferimiz…

Emperyalizme karşı verdiğimiz bu 
büyük zaferi kutluyor, tüm şehitlerimizi 
bir kez daha şükran, minnet ve 
saygıyla anıyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Fevzi Durgun

fevzi.durgun@usiad.net

BAŞKAN'DAN    SİZLEREBAŞKAN'DAN    SİZLERE



Söyleşi: Deniz TOPRAK

Genel olarak ‘cari açık’ kavra
mını açıklar  mısınız?

Cari açık, Ödemeler Bilançosu ile 
ilgili bir kavramdır. Ödemeler bilan-
çosunun iki ana hesap grubu vardır. 
“Cari İşlemler Hesabı” ve “Sermaye 
Hareketleri Hesabı” [Doğrudan ya-
bancı sermaye yatırımlar (şirket al-
mak ya da yeni işletmeler kurmak 
gibi) ve portföy yatırımları (hisse 
senedi tahvil gibi)]. Bunlara ilaveten 
bir de “Net Hata ve Noksan” isimli 
bir diğer hesap grubu vardır ki, 
bu da nereden gelip nereye gittiği 
bilinemeyen değerlerin tutulduğu 

ya da tamamlayıcı bir hesap gru-
bu olarak işlev görür ki bu ihmal 
edilebilir. Ödemeler bilançosunun 
muhasebe anlamında denkliğinin 
sağlanabilmesi için de Cari İşlemler 
Hesabındaki bir açık ve fazla Ser-
maye İşlemleri Hesabındaki bir açık 
veya fazla ile telafi edilmektedir.

İşte cari açık denilen kavram, Cari 
İşlemler Hesabındaki açığı göster-
mektedir. Bu hesap grubu sadece 
mal ihracat ve ithalatını kapsamaz. 
Buna ilaveten, Hizmet alışverişinden 
elde edilenleri, yatırımlardan elde 
edilenleri ve işçi dövizleri transfer-
lerini kapsayan cari transferleri de 
içerir. Kısaca; Cari Denge = Mal 
Dengesi (dış ticaret dengesi) + 
Hizmetler Dengesi + Yatırım Ge-
lirleri Dengesi + Cari transferler 
şeklindedir. 

İşte bu toplam, Türkiye için 
1950’den günümüze hep negatif 
olduğu için cari açık sorunu yaşana 
gelmiştir.

Cari açık, çok basit tanımlamayla, 
ülkeye giren dövizle çıkan döviz 
arasındaki farktır. Cari açık, diğer 
ülkelere satılan mal ve hizmetlerden 
elde edilen gelirlerin (dövizin), o ül-

kelerden alınan mal ve hizmetlere 
ödenen harcamalardan daha az 
olmasının süreklilik göstermesi ve 
gittikçe büyümesi durumunda sorun 
olmaktadır.

“EN BÜYÜK ETKEN DIŞ 
TİCARET AÇIĞI”

Türkiye’de cari açık sorununa 
nasıl bakılmaktadır?

Türkiye ekonomisinin son 
yıllarda giderek büyüyen cari açık 
sorunuyla ilgili olarak temel iki görüş 
oluşmuştur. Birincisi; cari açığın fi-
nanse edildiği sürece ekonomide bir 
sorun oluşturmayacağıdır ve Tür-
kiye bunu gerçekleştirmektedir. Bu 
nedenle cari açığın Türkiye ekono-
misi için önemli bir problem olarak 
algılanması yanlıştır. İkincisi ise; 
cari açığın Türkiye ekonomisinin 
kriz yaşamasına sebep olabilecek 
bir gösterge olduğu ve finans-
man şeklinin yanlış olduğu görüşü 
şeklindedir.

Bunlardan birinci gruptakilerin 
görüşleri, mevcut durumun  önem-
li sorun olmadığı üzerine kurul-
duğu için ayrıntıya girmek an-
lamlı olmayacaktır. Çünkü bu 

SÖYLEŞI

“Cari Açık Göstergesinde Kriz 
Sınırını Aştık!”

Prof. Dr. Kerem KARABULUT:

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kerem Karabulut ile Türk ekonomisindeki cari 
açık sorunu üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Cari açığın 
ne olduğu, sorunlar ve çözümler üzerine Prof. Karabulut ile 
gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlere sunuyoruz.
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gruptakiler yaşanan reel durumun 
savunucularıdırlar. Buna karşı-
lık, ikinci grupta yer alanların 
görüşleri ise reel durumun doğru 
değerlendirilmediği ve cari açığın 
ekonomik istikrarın uzun dönemli 
ve kalıcı olmasını engelleyici bir 
gösterge olarak değerlendirilmesi 
gerektiği şeklinde olduğu için bu 
gruptakilerin düşünceleri değer-
lendirmeye alınmalıdır. Mevcut 
göstergelerden hareketle bu doğrul-
tudaki bakışın ayrıntılarına girmek, 
karar vericilere yardımcı olabilecek-
tir. 

Türkiye’de yaşanan ekonomik 
kriz sebeplerine bakıldığında temel-
de şu konular ön plana çıkmaktadır;
• Parasal istikrarsızlıklar (enflasyon) 
• TL’nin aşı değerlenmesi 
dolayısıyla ihracatın ithalatı 
karşılama oranındaki düşüş süreci 
• Kamudaki savurganlıklar 
• Borç yükünün artması 
• Siyasi istikrarsızlıklar 
• Faiz oranlarındaki dengesizlikler 
• İşsizlik oranındaki artışlar 
• Cari açıktaki sürekli artış

Bu sebepleri çoğaltmak müm-
kündür. Bu tür gelişmeler ülkelerin 
bir ekonomik krize sürüklenmesine 

sebep olmaktadır.
Cari açık başlığında krizin 

sebeplerinden bahsedilmesinin se-
bebi, bu açığın ilerlemesi ve devam 
etmesinin sonunun kriz olmasıdır.

Dış ticaret açığı, ithalat ve ihra-
cat arasındaki farktır. Türkiye’de 
cari açığı oluşturan en büyük etken 
de dış ticaret açığıdır.

Cari işlemler açığında geliş miş 
ülkeler sıralamasında  ABD, geliş-
mekte olan ülkeler sıralamasında da 
Türkiye birinci sırada yer almaktadır.

“YENİ PAZARLARA AÇILIP, RE
KABET GÜCÜ YÜKSEK ÜRÜN 
İHRAÇ ETMELİYİZ!”

Son 56 yıllık süreçte cari açıktaki 
gelişmeler nasıl olmuştur?

2004 yılında 15,6 milyar dolar 
olan cari açık 2005 yılı sonunda 
yaklaşık 23 milyar dolar, 2006 yılı 
sonu itibarıyla 32,9 milyar dolar ve 
2007 Ocak ayı itibarıyla da 33,5 
milyar dolara ulaşmıştır. 2007 yılı 
sonu itibarıyla bu rakam yaklaşık 38 
milyar dolar ve 2008 yılında da 42 
milyar dolar olmuştur. 2009 yılında 
2008 yılına göre, krizin dış ticaretteki 
azaltıcı etkisine bağlı olarak yaklaşık 
% 67’lik bir azalışla cari açık 14 mil-
yar dolar olmuştur. Bu azalıştan 
sonra 2010 yılında tekrar 48 milyar 
dolara çıkmış ve 2011 yılının sonu 
itibarıyla da 77 milyar dolar olmuştur. 
Cari açığın bu artışındaki ana sebep 
ise ithalatın ihracattan çok yüksek 
olmasıdır. 1950’den günümüze bu 
hep böyle olmuştur. 1988 yılında 
ihracata verilen teşviklere bağlı 
olarak ihracatın ithalatı karşılama 
oranı % 81 gibi bir düzeye çıkmış, 
sonrasında tekrar gerileyerek 
günümüz itibarıyla yaklaşık % 63 
civarında seyretmektedir.

2011 yılı verilerine göre, 
Türkiye’de cari açığın Gayri Safi Mil-
li Hasıla’ya (Cari Açık/GSMH) oranı 

yaklaşık % 10 olmuştur. Ekono-

mideki cari açık oranı GSMH’nın % 

4-5’ini geçtiği durumda kriz sinyal-
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lerinin çaldığı dikkate alınırsa, Türki-

ye cari açık göstergesi bakımından 

kriz sınırını aşmış durumdadır. Bu 

durumun düzeltilmesi, yeni pazar-

lara açılma ve rekabet gücü yüksek 

ürün ihraç edebilme kabiliyetinin 

geliştirilmesi ile olanaklı olabi-

lecektir. Aksi takdirde, cari açığın 

gittikçe artış göstermesi, Türkiye 

ekonomisinin kriz yaşamasına se-

bep olabilecek düzeyde tehlikeli bir 

göstergedir.

“SICAK PARA GİRİŞİ DURURSA 

BU AÇIK, EKONOMİYİ KRİZE 

SÜRÜKLEMEYE ADAYDIR”

Türkiye’de cari açık sorununun 

giderilmesi konusunda neler 

söyleyeceksiniz?

Türkiye’de cari açığın büyüklüğü 

kadar, finansman biçimi de çok 

önemlidir. Cari açıklar yüksek mik-

tarda kısa vadeli spekülatif nitelik-

teki sermaye akımlarıyla finanse 

edilmektedir. Bu durum ekonomi 

için büyük bir risk oluşturmaktadır. 

Hisse senedi, iç borçlanma kâğıtları, 

mevduat ve kısa vadeli krediler-

den oluşan sıcak para girişi 2003 

yılından bu yana artmaktadır. 2005 

yılının ilk dokuz ayındaki sıcak para 

girişi 17,1 milyar dolardır. Bu bir 

önceki yılın aynı dönemine oranla  

% 106 oranında artış demek-

tir. 2005 yılında yabancıların 

Türkiye’deki hisse senedi ve tahvil-

bono gibi değerleri alıp satmaları 

hızla devam etmiştir. Bu süreç 

2006’dan günümüze kadar nispi bir 

iyileşme olsa da devam etmektedir.

Cari açık doğrudan yabancı 

yatırım sermayesiyle finanse 

edilirse sorun olmaz. Ancak, 

Türkiye’de sıcak para ve borçlanma 

cari açığın temel finans yolu olduğu 

için sorun giderek derinleşmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye’de hazır ku-

rulu işletmeleri özelleştirme yoluyla 

alan yabancı sermaye de çözüm 

değildir. Çünkü bu sermaye özel-

likle uzun dönemde karını, ser-

mayesini ve diğer kaynaklarını yurt 

dışına çıkaracaktır. Bu nedenle, 

kendisi ülke içinde yatırım yaparak 

istihdama ve sermaye birikimine 

katkı yapan yabancı sermaye, 

cari açığın giderilmesine olumlu 

katkı yapabilir. Ayrıca, ihracatı 

artırıcı, ithalatı azaltıcı politika 

uygulamalarının geliştirilmesi de 

cari açığın giderilmesine olumlu 

katkı yapacaktır ki, TL’nin değerinin 

düşürülmesi en önemli uygulama 

olacaktır.

Kısacası, son yıllarda Türkiye 

ekonomisinde yaşanan yüksek 

cari açık durumu,  ekonominin 

“yumuşak karnı”nı oluşturmaktadır 

ve sıcak para ile finanse edilme      ye 

çalışılan bu açık, sıcak para girişi nin 

durmasıyla ekonomiyi krize sürükle-

meye adaydır. Cari açıktaki bu 

gelişim, önümüzdeki yıllarda artan 

borç yükü ve onun faizlerinin öden-

mesi sıkıntısını Türkiye’nin gündem-

ine getirecek gibi görünmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1838 

yılındaki İngiltere ile yaptığı “Balta 

Limanı Anlaşması”nın ekonomik 

bağımsızlığa vurduğu darbeyi, Tür-

kiye ile IMF, Dünya Bankası ve AB 

arasındaki ilişkiler ve yaşanan cari 

açık gibi gelişmeler tekrarlamaya 

adaydır.

Kısacası;  Cari   İşlemler  Hesabı ile 

Sermaye Hareketleri Hesabındaki 

karşılıklı bağımlılıktan dolayı,  

ülkenin cari açığı arttıkça, “Ser-

maye Hareketleri Hesabı” büyüme-

lidir ki denge sağlanabilsin. Bu 

durum da ülkenin dışa bağımlılığını 

artırmaktadır ki, Türkiye’de yaşa-

nan sorun da budur. .



Prof. Dr. Cihan DURA

Türkiye’de AKP iktidarının başta 
gelen icraatlarından biri, tüketici kre-
dileri ile kredi kartları kullanımında 
yarattığı büyük patlamadır. Böylece 
halkımız gelecekteki kazançlarını 
şimdiden harcamaya, ciddî ve teh-
likeli bir şekilde borç altına girmeye 
başlamıştır. Borçlar şu işlemlerden 
kaynaklanıyor: tüketici kredileri (ko-
nut, taşıt, diğer), taksitli alışverişler, 
yasal takipteki kart borçları.

2002-2010 arasında tüketici 
kredisi borçlusu sayısı yedi kat 
artarak 1,6 milyondan 11,3 mil-
yona yükselirken, tüketici kredi-
si borcu da muazzam bir artışla 
2,8 milyar TL’den 122,2 milyar 
TL’ye tırmanmıştır. Ağustos 2007 
itiba riyle yarım milyondan fazla 
yurttaşımız kredi kartı mağduruydu. 
Hanehalklarının bankalara olan top-
lam borcu yaklaşık 80 milyar YTL 
idi. 

Biraz daha yakın geçmişe ba-
karsak, 2011’de Türkiye nüfusu-

nun yarısından fazlasının (yüzde 
56) bankalara borçlu durumda 
olduğunu görürüz. 2007’de yaklaşık 
28 milyon olan bankaların kredi 
müşterisi sayısı 2009 yılında 38 mil-
yonu aşmıştı. Bugün tüketicilerin 
bankalara toplam borcu en az 216 
milyar TL’dir (Ocak 2012). Sayıları 
30 milyonu aşan kredi kartı müşterisi 
vatandaşların borçları 2011’in Ey-
lül sonu itibariyle 55 milyar TL’ye 
yükselmişti. 

Tüketicilerin büyük bir kısmı kredi 
ve kredi kartı borçlarını ödeyemediği 
için bankalar tarafından takibe 
alınmış bulunuyor. Eylül 2011 sonu 
itibariyle 768 bin kişi tüketici kre-
disi, 1 milyon 430 bin kişi de kredi 
kartı borcunu ödeyemediği için 
bankaların takibindeydi. Bir diğer 
kaynağa göre Şubat 2012 itibariyle, 
kredi kartıyla geçinmek zorunda ka-
lan 6 milyondan fazla yurttaşımızın 
dosyası icra takibinde…

Türk Halkının Geleceği İpotek 
Altına Alındı

Peki, bütün bu istatistik veriler ne 
anlama geliyor? Şu anlama elbette: 
Yaklaşık 10 yıldır, yalnız devletimiz 
değil, özel sektörümüz değil, artık 
halkımız da borç batağına gömülmüş 
bulunuyor. Devletimiz Turgut Özal’ın 
ANAP iktidarı zamanında, özel sek-
tör ve halkımız Recep T. Erdoğan’ın 
AKP iktidarında bu duruma 
düşürüldü. Türk halkının geleceği 

ipotek altına alındı. Sinan Aygün’ün 
dile getirdiği gibi(1) : “Özel sektörün 
ve vatandaşların borçlanmalarına 
ilişkin rakamlar gösteriyor ki 
Türkiye üretmeden tüketiyor… 
Türkiye’de şu anda ‘borç la Lale 
Devri’ yaşanıyor. Ev borçla alınıyor, 
içerisindeki buzdolabı, televizyon, 
çamaşır maki nesi, halı başka bir 
borçla alınıyor. Otomobil borçla 
alınıyor, otomobilin benzini lastiği de 
kredi kartına borç yapılarak alınıyor. 
Çocuk okula borçla gönderiliyor. Be-
delli askerlik sayesinde artık vatan 
borcu da banka borcuyla ödeniyor. 
İşletmeler personelinin maaşını, 
vergi borcunu, sigorta borcunu bor-
çla ödüyor. Hatta gerek işletmeler 
gerekse vatandaşlar, alabildikleri 
sürece borçlarını da borçla ödüyor.” 

Bu borçlanma furyası, “yurt-
taşların, henüz kazanmadıkları 
paraları harcamaları”, literatürde 
“sürekli borçlanma ekonomisi” 
kapsamında yer alıyor. Önemli et-
kilerinden biri şu: Halk, örneğin Türk 
halkı; çiftçi, işçi ve memur reel gelir-
inde meydana gelen düşüşün etkisi-
ni kısa vadede daha hafif hissedi-
yor, hatta hissetmeyebiliyor. Reel 
gelirler düşerken, tüketici kredisi 
ve kredi kartı kullanımı sayesinde 
yaşam standardını yükselten har-
camalar bile yapabiliyor(2). Yurttaş 
kendini mutlu hissediyor. Ne var 
ki uzun dönemli olarak bakarsak, 
aslında bu bir “yalancı mutluluk”tur, 

AKP’yi İktidarda Tutan Kredi 
Kartları mı
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“yalancı bir refah artışı”dır, bedeli 
zamanı gelince pahalı ödenecek-
tir. Çünkü o mutluluk da, refah 
artışı da kat kat geri alınacaktır. Bu 
açıdan bakınca Yunanistan’da ik-
tidar partisi PASOK’un üyelerinden 
Anna Karamanou’nun şu ifadesi 
büyük anlam kazanıyor: Türkiye’de 
bugün insanların banka kredileriyle 
yaşadıklarını biliyorum. Yunanis-
tan krize böyle sürüklendi. Dilerim, 
Türkiye’nin akıbeti Yunanistan’ınki 
gibi olmaz . (3)

Yurttaşlarımızın Bankalar Tara
fından Soyulduğu Bir Gerçektir

Halkımızın yaptığı borçlar 
yakından incelenirse, bir diğer 
çarpıcı gözlem de “yurttaşlarımızın 
bankalar tarafından soyulduğu” 
gerçeği oluyor. Çünkü bankalar 
fahiş kredi faizleri uyguluyor, haksız 
ücret taleplerinde bulunuyor. 2001 
krizinin ardından düze çıkıp, bir 
yandan da yabancıların eline geç-
tikçe bu kurumlar halkımızı adeta 
kazıklamaya başladı. Şöyle ki: 

i)Dünyada en yüksek kredi kartı 
faiz oranı uygulaması Türkiye’dedir. 

ii) Bankalar yasal olmadığı hal-
de kredi kartlarından “yıllık ücret” 
alıyorlar (“Haksız şart” ve “sebep-
siz zenginleşme” sayılarak bu uy-
gulamanın önü artık kesiliyor).  

iii) Havale ücretleri çok yüksek: 
Örneğin, 50 TL’lik bir havale için 20 
TL komisyon alıyorlar. 

iv) Faizleri aylık olarak ilan edi-
yorlar. Bu uygulama tüketicinin 
gözünü boyamakta, onu yanlış ka-
rar almaya sevk etmektedir. 

v) Kredi kartlarında asgarî ödeme 
uygulaması da tüketiciyi aldatmaya, 
onu daha yüksek faiz öder hale ge-
tirmeye yönelik bir “tuzak”tır. Çünkü 
geri ödemeyi kolaymış gibi gösterip 
tüketiciyi zincirleme, kat kat borçlan-
ma sarmalına itiyor. 500 TL harca-
ma yapan tüketici sadece 50 TL geri 
ödeme yükümlülüğünü kendisine 
sağlanmış büyük bir kolaylık zanne-
diyor, oysa yanılıyor. Buz dağının 
sadece su üzerindeki kısmı gösteri-
liyor ona!... Çünkü kalan 450 TL’ye 

de faiz işleyecektir. Dolayısıyla tüke-
ticinin borcu giderek katlanacak, so-
nunda temerrüt durumuna düşecek; 
süreç hacizler, bunalımlar ve ben-
zeri dramlarla sonuçlanacaktır. 
2007 verilerine göre Türkiye’de 25 
milyon kredi kartı kullanıcısından 
20 milyona yakını bu yöntemle, yani 
sadece asgarî miktarı ödeyerek 
borcunu erteletmişti. Bu uygulama, 
tüketicilerin faizin sürekli işlemesine 
izin vermeleri, kendilerini bankaların 
sömürüsüne terk etmeleri anlamına 
geliyor. 

Öte yandan, vatandaş, çiftçi, sa-
nayici ve tüccarlar kredi borçlarını 
ödeyemeyince binlerce ipotekli ko-
nut, arsa, tarla, fabrika ve dükkân 
gibi gayrimenkuller bankaların eline 
geçmektedir. Bankalarda bulunan 
gayrimenkullerin arasında müstakil 
ev, ahşap ev, kerpiç ev, villa, konak, 
apartman dairesi, apartman, otel, 
pansiyon, fabrika, imalathane, atöl-
ye, cam sera, akaryakıt istasyonu, 
otel, lokanta, depo, garaj, dükkân, 
ofis, işhanı, arsa tarla, sera, çiftlik, 
bağ, elma, zeytinlik, meyve, fındık, 
incir, narenciye bahçesi gibi yü-
zlerce gayrimenkul bulunuyor. 

Sayın Prof. Dr. Esfender Korkmaz 
bir yazısında günümüzdeki durumu 
şöyle değerlendiriyor: Türkiye’de 
kredi kartı sayısı 70 milyon… 
Avrupa Birliği ortalaması kadar... 

Kredi kartı borcu yüzünden “sanal 
tefeci”ler oluştu. Kart borçlusu, borç 
taksitini ödemek için yüksek faizle 
avans çekmek zorunda kalıyor. Asıl 
sorun da burada başlıyor. Bankalar 
bu avanslardan yıllık yüzde 25.44 
faiz alıyor (Gecikme faizi yüzde 
31.44, Dolar faizi yüzde 26.4). Kre-
di kartları faizinden yüzde 300 kâr 
sağlıyorlar. Bu faizler aylık yüzde 
2-2,5 civarında gösterilerek, halktan 
gizleniyor. Bunlar tefeci faizi değilse, 
nedir? Faiz girdabına kapılanlar 
sonuçta kart mağduru oluyor(4). 

Türk Halkının Önemli Bir Bölümü 
Borç Batağında

Yukarda açıkladığım gerçekler 
göz önüne alınırsa, Türk halkının 
önemli bir bölümünün, en olumsuz 
koşullar içinde gırtlağına kadar bor-
ca batmış durumda olduğunu söyle-
mek yanlış olmaz. Hemen belirteyim 
ki bu tablo sadece ekonomik bir olay 
değildir. Ağır borçluluğun çok önem-
li siyasal bir sonucu vardır. Bazı 
yazarlar AKP’nin son 2007 seçi-
minde %47 gibi büyük bir oy oranına 
ulaşmasını, bu faktörle açıklamıştır. 
Söz konusu yazarlardan biri de 
iktisatçı Selim Somçağ… Analizini 
aşağıda özetliyorum(5): 

22 Temmuz seçimlerinde AKP 
nasıl olup da oylarını artırdı? So-
run, özünde ekonomik. Bir yan-
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dan, 2000 yılından beri uygulanan 
IMF programları Türkiye’de işsizliği 
üç katına çıkardı, ücretlilerin alım 
gücünü yarıya, köylününkini üçte 
bire düşürdü. Bir avuç spekülatör 
ve ithalatçı dışında bütün Tür-
kiye II. Dünya Savaşı’ından beri 
görülmemiş derecede yoksullaştı. 
Öbür yandan, 2002’den itibaren 
ortaya çıkan ABD kaynaklı küre-
sel para-kredi patlaması sayesinde 
Türk halkı Cumhuriyet tarihinde 
görülmemiş derecede borçlandı, ek-
silen kazancın yerini borç para aldı. 
Son dört yılda şehirlerde veya köy-
lerde orta direk veya üstünde olup 
da ihtiyaç, taşıt, konut kredisi alma-
yan birini mumla aramak lâzım. Şu 
anda bütün Türkiye’de mülk sahibi 
köylünün ya tarlası ya da traktörü 
ipotek altındadır. 

Kısacası Türkiye artık bir borçlu-
lar ülkesidir. 

Peki, bu ağır borçluluğun 
seçim sonucuyla ilgisi ne? Gayet 
açık: Gırtlağına kadar borca giren 
vatandaş, eğer döviz kurları veya 
faizler yükselirse, bankaya olan bor-
cunun kendisini yutacak bir girdaba 
dönüşeceğini çok iyi biliyor. Eskiden 
vatandaş döviz fırlayınca benzinin, 
mazotun zamlanmasından korkardı; 
şimdi ise döviz krizi bir ölüm kalım 
sorunu haline geldi. Şubat 2001’deki 
gibi bir kriz patlarsa evini, arabasını, 
tarlasını kaybedeceğini, bütün 
hayatının alt üst olacağını iyi biliyor. 

İnsanın ihtiyaçları hiyerarşiktir ve ilk 
kaygısı da hayatta kalmak, malını, 
mülkünü, işini, düzenini muhafaza 
etmektir. Seçim sonucunu işte bu ilk 
kaygı belirlemiştir. 

Bir önemli husus da şudur: Halk 
aslında içinde bulunduğu durum-
dan memnun değildir, 2000 yılı 
öncesinin özlemini duymaktadır. 
Geliriyle geçinmek varken, kim 
borç yükü altına girmek ister? Ge-
liri düştüğü için borçlanmak zo-
runda kalan vatandaş hayatıyla 
kumar oynadığının, bıçak sırtında 
yaşadığının farkındadır. Ancak 
mevcut düzenin aleyhinde oy 
kullanması için karşısına güvenilir 
bir siyasal seçenek çıkması gereki-
yordu ki o seçenek çıkmamıştır. 

Sayın Somçağ’ın analizi ve 
savunduğu görüş elbette 12 Haz-
iran 2011 seçimleri için de geçerlidir. 
Büyük olasılıkla ilk genel seçim-
lerde de durum değişmeyecektir. 
Kanı’mca halkımız epeydir şöyle 
bir muhakeme yapıyor ki bu aslında 
bir dedüktif yanılmadır: Madem zo-
runlu ihtiyaçlarımı borçlanarak da 
olsa karşılayabiliyorum ve madem-
ki iktidarda AKP var, öyleyse bu 
imkânı bana sağlayan AKP’dir. 
Aman, ikti dardan gitmesin ki düzen 
bozulmasın, şu an ki rahatım 
bozulmasın. Öyleyse, ona oy ver-
meye devam edeyim, ona oy verey-
im.

İşte ufak da olsa bu tutumun so-

mut bir kanıtı(6):
12 Haziran 2011 seçimleri 

sonrası… Basında bir haber: 
HEPAR Genel Başkanı Osman 
Pamukoğlu, oyu yüzde 0,3’de kalan 
partisini kapatma kararı verdi. 

Bu habere bir seçmenin yaptığı 
yoruma bakın: 

- Paşam, aslında ben de 
HEPAR’lıydım ama mecburen 
AKP’ye oy verdim. Çünkü ekonomik 
istikrar meselesi… Hepimizin ban-
kaya borcu var, mecburuz, düzen 
bozulmasın diye… Neyse, emeğine 
sağlık... 

Diyeceksiniz ki bir olgu tek bir 
faktörle açıklanabilir mi? Elbette 
açıklanamaz. AKP’nin başarısını 
açıklamak için çok değişkenli bir 
fonksiyon kurmak zorundayız. 
Yaptığı hizmetler, “sadaka” dağı tımı, 
muhalefetin yetersizliği, Ba tı desteği, 
seçim hilesi gibi değişkenlerden her 
birinin belli bir payı vardır olgunun 
açıklanmasında. Ben bu yazımla 
açıklayıcı faktörlerden birine, “halkın 
borçlanma sendromu”na dikkat çek-
mek istedim. Keşke bir iktisatçımız 
çıksa da ilgili değişkenleri –olabildiği 
kadar-  ölçülebilir kılarak, hangi 
faktörün ne oranda rol oynadığını 
ortaya koyabilse... (Ara başlıklar 
tarafımızca konulmuştur)

(1) “Türkiye Borçla Lale Devri 
Yaşatıyor”, Cumhuriyet, 4.12.2011.
(2) Yıldırım Koç, “Tüketici Kredileri 
ve İşçi Sınıfının Durumu”, Aydınlık, 
4.2.2012.
(3) http://www.abhaber.com/ozel-
haber.php?id=10273  (27.2.2012)
(4) E. Korkmaz, “Kart Mağdurlarını 
Tefeci Faizi Yaratıyor”, Yeniçağ, 
20.12.2011
(5) S. Somçağ, “Seçimi Doğru 
Okumak”, www.selimsomcag.org   
(8.8.2007) 
(6) http://www.olay.com.tr/haber/si-
yaset/hepar-kapaniyor-74187.html 
(23.6.2011)
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Kredi kartı ücreti alınıp 
alınamayacağına ilişkin tartışma 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin, 
tüketicileri ödemiş oldukları kredi 
kartı ücretlerini 10 yıllık geriye dönük 
olarak geri isteyebileceklerine ilişkin 
kararına rağmen bankalar ile banka 
müşterileri arasında anlaşmazlık ko-
nusu olmaya devam ediyor.

Kredi kartı ücreti alınıp alı na-
mayacağına ilişkin tartışma alevleni-
yor. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 
18.07.2011 tarihli kararının 
ardından, tüketici derneklerinin 
tüketicileri 10 yıllık geriye dönük 
olarak ödemiş oldukları kredi kartı 
ücretlerini geri isteyebileceklerine 
ilişkin yönlendirmesiyle bankalar 
ve banka müşterileri arasındaki 
anlaşmazlık sürüyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
de konuyla ilgili 3 Mart ve 15 
Mart tarihlerinde kamuoyu duyu-
rusu yaparak, Yargıtay kararında 
“kredi kartı üyelik ücretinin yasal 
dayanağının olmadığına ilişkin bir 
değerlendirmeye yer verilmediği, 

bu ücretin sözleşmeye göre 
alındığından yasal dayanağının 
bulunduğu, bu nedenle de Yargıtay 
kararının kredi kartı üyelik ücretinin 
alınamayacağı veya alınmış ise 
iade edilmesi iddialarının dayanağı 
olamayacağı” açıklamasında bu-
lundu. 

“ÖNCELİKLE TÜKETİCİLERİN 
SÖZLEŞMELERİNE BAKILMALI”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Avukat İsmail Altay, şunları 
söyledi:

“Yargıtay’ın önüne gelen 
uyuşmazlık nedeniyle verdiği karar, 
geri istenen kredi kartı üyelik ücretinin 
sebepsiz zenginleşme hükümleri 
gereğince 1 yıl değil, Borç lar Kanunu 
125. madde gereğince 10 yıl geriye 
gidilebileceğine ilişkindir. Yoksa 
TBB’nin de dediği gibi bankaların 
ücreti isteme konusunda hakkı olup 
olmadığına ilişkin açık gir gerekçe 
sunmamıştır. Tüketicilerin yanlış 
yönlendirilmemeleri açısından, ön-
celikle sözleşmelerinde, kredi kartı 
aidatı istenebileceğine dair açık bir 
düzenleme olup olmadığına bak-
mak gerekir”. 

“HAKSIZ ŞART’ NİTELİĞİ  
VARSA...”

“Açık bir düzenleme varsa ve 
tüketici baskı altında sözleşmeyi 
imzaladım, bu maddenin ipta-

lini talep ediyorum’ diye bir iti-
razda bulunmamışsa, ahde vefa 
gereğince banka ücret talep edebi-
lecektir” diyen Av. İsmail Altay, “An-
cak sözleşmede açık bir düzenleme 
yerine, ‘banka takdir ettiği ücreti 
takdir ettiği miktarda isteyebilir’ tek 
yanlı bir hüküm koymuşsa, bu TKHK 
6. maddesi gereğince ‘haksız şart’ 
niteliğinde olduğundan, ödenen 
aidat geri istenebilir. Ya da artışlar 
hakkaniyete aykırı yapıldıysa, 
örneğin TEFE-TÜFE oranının 
üstünde artış yapıldıysa, bunun 
ekonomik koşullara ve hakkaniyete 
aykırı olduğu ileri sürülebilir” diye 
konuştu.

“BANKALAR YÜKÜMLÜLÜK
LERİNİ YERİNE GETİRMEK  
ZO RUNDADIRLAR!”

İstanbul Barosu Yöneyim Ku-
rulu Üyesi Av. İsmail Altay, sözlerini 
şöyle sürdürdü:  

“Ayrıca belirtmem gerekir ki, 
bankalar verdikleri her türlü finansal 
ürünün içeriği hakkında müşterilerini 
zamanında, anlaşılabilir bir şekilde, 
tam ve sözleşmenin kuruluş 
görüşmelerinden feshedildiği ana 
kadar sürekli aydınlatmakla, bilgi 
vermekle yükümlüdürler. Buna 
aykırı davranış sözleşmenin haklı 
nedenle feshi ya da hile nedeniyle 
iptali sonuçlarını doğurabilecektir. 
Tabi müşteri bu nedenle bir zarara 
uğramışsa, bu zararın tazminini ta-
lep edebilecektir.”

YORUM

“Haksız Şart’ta, Kart Aidatı Geri 
İstenebilir!”

Av. İsmail ALTAY:
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Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

Günümüzden, neredeyse 15 
ay önce 27 Eylül 2010 tarihli bir 
yazı kaleme almıştım. “Avrupa 
Birliği’nden Bir Gol Daha Yem-
ek” adlı yazımda, Avrupa Birliği 
(AB)’nin, Meksika’dan sonra G. 
Kore ile Serbest Ticaret Antlaşması 
(STA)’na hazırlandığını, 6 Ekim 
2010’da imzalanacak antlaşmanın 
2011’de yürürlüğe gireceğini 
ve AB pazarlarında Türkiye’nin 
teks til, beyaz eşya ve otomotiv 
gibi sektörlerde Güney Kore ile 
yarışmasında adaletsiz bir durumun 
ortaya çıkacağını dile getirmeye 
çalışmıştım.

SERBEST TİCARET ANTLAŞMASI 

NEDİR?
Andığım yazımda, “Türkiye, tam 

üye olmadığı için Brüksel’de 
STA’lar hazırlanırken masada 
değil. Ancak alınan kararlara uy
mak zorunda. STA’lardan Tür
kiye;

•Üçüncü dünya ülkelerinin 
malları, gümrük vergisi ödeme
den AB pazarlarına girebiliyor. Bu 

şekilde Türkiye’nin AB pazarında 
üçüncü dünyanın mallarıyla reka
beti zarar görüyor.

•Türkiye, GB’de olduğu için 
üçüncü dünya ülkelerinin malları 
da Türkiye’ye gümrüksüz gire
biliyor. AB malları da aynı şekilde 
STA yapılan ülkelere pazarla
nabiliyor Ancak, Türkiye AB 
ülkesi olmadığı için üçüncü 
dünya ülkelerine pazarladığı 
mallar için gümrük indiriminden 
yararlanamıyor. Kısaca, üçüncü 
ülkelerin malları, AB piyasasına 
girip oradan da gümrüksüz
kotasız Türkiye pazarlarını işgal 
ediyor. Türkiye ise aynı kolaylıkla 
mallarını pazarlamıyor, pazar
lamayacak. Üstelik AB’nin STA 
imzaladığı ülkeler Türkiye ile 
benzer üretim desenine sahip ül
keler.” şeklinde kısaca saptamalar 
yapmıştım.

O günlerde yapılan bu saptama-

lar, yanıtsız kalmıştı. Ancak aradan 
geçen zaman, bu saptamaları, 
maalesef haklı çıkardı. İşin geldiği 
noktaya bakın ki, Avrupa’dan 
dönüşlerinde AB’ye giriyoruz diye 
şenlik düzenleyenler, girmemizde 
sayısız yararlar var diye  çarşaf 
çarşaf yazı döşenenler, AB’ye karşı 
bilimsel ve yurtsever eylemde bu-
lunanlara karşı tavır gösterenler 
bile şimdi bunu sorgulamaya, hatta 
yakınmaya başladılar. Bunun son 
örneklerinden birisini, Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan verdi. 9 Şubat 
2012 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde 
Merve Erdil’in haberine göre Ekono-
mi Bakanı Çağlayan, Berlin’de 31 ül-
keden 47 ticaret müşaviriyle yaptığı 
toplantıda, STA’lar hakkında şunları 
söylemiş;  “Biz de arkasından 
nal topluyoruz. 12 yıl geçmesine 
rağmen hâlâ STA yapamadığımız 
ülkeler var. Mesela Güney Af
rika, Meksika ve Cezayir ile 

Avrupa Birliği Çıkmazı’nda 
Doğru Tanıyı Koyabilmek!

MAKALE
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anlaşma yapamıyoruz… Türkiye 
ile Güney Kore arasında  STA’nın 
mart ayında yürürlüğe girmesini 
planlıyoruz. Güney Kore Dev
let Başkanı Lee MyungBak’ın 
Türkiye ziyaretinde üzerinde 
çalışıldı. Ciddi mesafe alındı. 
Sayın Başbakanımız, Kore Dev
let Başkanı’na artık daha fazla 
uzatmadan, bu işin bitirilmesi 
beklentisini iletti. Başbakanımızla 
26–27 Mart tarihinde Güney 
Kore’ye yapacağımız ziyarette bu 
anlaşmayı imzalayacağız. Aksi hal
de Güney Kore’nin AB ile yaptığı 
STA anlaşmasının, Türkiye’yi by
pass tehlikesi var. Bunlar, Güm
rük Birliği Anlaşması’na imza 
atanların bıraktığı sorunlar”. 

Yine habere göre; Alman Ekono-
mi ve Teknoloji Bakanı Philipp 

Rösler ile de görüştüklerini belirten 
Çağlayan: “Almanya ile çifte ver-
gilendirmenin önlenmesi ve kayıt 
dışılıkla mücadele konusunda iki 
ülke arasında bulunan anlaşmaların 
Türkiye’de Bakanlar Kurulu kara-
rının yayınlanması bekleniyor. Al-
manya’nın da bunu onaylamasını 
Türkiye olarak bekliyoruz. Ayrıca 
işadamlarına vize konusu, karayolu 
taşımacılığında kota uygulaması 
ile transit uygulamaları konularında 
Alman Bakanla yaşanan sıkıntıları 
paylaştık.”Bakan Çağlayan, bir 
soru üzerine Almanya Başbakanı 
Angela Merkel’in Türkiye’ye karşı 
izlediği politikanın Türkleri incittiğini 
söylemiş, “Almanya’nın seçim-
ler nedeniyle yaptığı açıklamaları, 
seçmenlerine havale ediyorum. Ül-
kelere gösterdiğimiz saygının aynen 

bize de gösterilmesini bekliyoruz. 
Almanya’dan böyle bir ekonomik 
dönemde köstek değil, destek 
bekliyorum. Bu anlayış umarım 
değişecektir.” 
AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKMAZI’NDA 
DOĞRU TANIYI KOYABİLMEK!

Türkiye, AB’nin imzaladığı 
STA’lara dâhil olmak istiyor. AB, 
“Tam üye olmadan olmaz” diyor. 
Türkiye’deki iktidarlar, bu kez tam 
üye talebinde bulunuyor. AB, “Şimdi 
olmaz” diye işi yeniden yokuşa 
koşuyor.

Eğri oturalım, doğru konuşalım. 
AB, Türkiye’yi toplumsal ve ekono-
mik koşulları nedeniyle tam üye 
yapmak istemiyor. Üstelik tam 
üye yapmadan GB aracılığıyla 
pazarlarımızı işgal etmiş bulunuyor. 
Almam da demeyecek, çünkü kapı 
önünde bekletmek onların çıkarına 
çalışıyor. Erol Manisalı Hoca, bu işe 
kapı önünde iğfal diyor.

O zaman seçenek ne olmalı? 
Seçenek, Türkiye’nin çıkarları doğ-
rul tusunda ekonomi ve siyasette 
tam bağımsızlıktan geçiyor. Bu 
bağlamda, öncelikle GB’den çıkmak 
ve müzakereleri kesmek gerekiyor. 
Dünya AB’siz de dönüyor.

Konu üzerinde, “Salt AKP hükü-
meti değil, başta Ana Muhalefet 
Partisi olmak üzere diğer siyasi 
partiler, kamuoyunu etkilemeye 
çalışan Avrupasever sözde sivil to-
plum örgütleri ve üniversiteler de 
düşünmeli” derim.  .
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Şubat Ayı İhracatı  
11,5 Milyar Dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, Şubat 
ayında ihracat, geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 10,4 
artışla 11 milyar 156 milyon dolar 
olurken, yılın ilk 2 ayında ise 
yüzde 10,3 artışla 21 milyar 694 
milyon dolar seviyesinde ihracat 
gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 
düzenlediği basın toplantısıyla şubat 
ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre şubat ayında 
Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,4 artışla 11 mil-
yar 156 milyon dolar oldu. Yılın ilk 
2 ayında ise yüzde 10,3 artışla 21 
milyar 694 milyon dolar seviyesinde 
ihracat gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde ise yüzde 
16,59 artışla 136 milyar 873 milyon 
dolarlık ihracat yapıldı.

Büyükekşi, kurların aşağı 
yönlü hareket etme ihtimalinin 
bulunduğunu belirterek, Merkez 
Bankası’nın dolar kuru 1,90’lara 
çıktığında yaptığı müdahaleyi 
desteklediklerini, kurun 1,75’lerin 
aşağısına hareket etmesi halinde 

de tüm gücüyle müdahale etmesini 
beklediklerini söyledi. 

Şubat ayı ihracat rakamlarını 
Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki Lojistik Merkezi’nde 
düzenlenen ‘’Manisa, 2023 Tür-
kiye Hedefinde İlerliyor’’ başlıklı 
toplantıda açıklayan Büyükekşi, 
Manisa’nın, son 10 yılda ihracatını 
yüzde bin 632 artırdığını, ocak 
ayında ihracatını en fazla artıran 
kent haline geldiğini, şubat ayında 
da iyi bir performans sergilediğini 
ifade etti.

“AVRUPA PAZARI ‘CAN’ 
NİTELİĞİNDE”

ABD ve Avrupa ekonomilerinden 
son dönemde iyi haberler geldiğini, 
ancak kaygı ve risklerin devam 
ettiğini belirten Büyükekşi, re-
sesyona giren Avrupa’nın 2012 
ilk iki çeyreğinde de küçülmesini 
sürdürmesini, sonrasında ise bir 
iyileşme ve büyüme beklediklerini 
dile getirdi.

Büyükekşi, Avrupa pazarının, 
Türkiye ihracatı için ‘’can’’ 
niteliğinde olduğunu dile getirerek, 
‘’Avrupa’da dip noktaya ulaşıldığını 

ve çıkışın başladığını söyleyebiliriz, 
ama dünyanın geri kalanında hala 
parçalı bulutlu bir görüntü var. Dün-
yada mali piyasalar, bol likiditenin 
yarattığı iyimser bir sürece girdi. Bu 
geçici iyimserliğin kalıcı olması için 
mutlaka dünya genelinde büyüme 
ile desteklenmesi gerekmektedir’’ 
diye konuştu.

Çin ve diğer ülkelerdeki ikti-
sadi faaliyetlerde zayıflamanın 
sürdüğünü, İran konusunda 
yaşanan sıkıntıların petrol fiyatlarını 
artırdığına işaret eden Büyükekşi, 
petrolün varil fiyatının 100-105 dolar 
seviyesini aşmasının, yeni küresel 
dengesizliklere yol açabileceğini 
söyledi. 

İHRACATÇILARIN BEKLENTİSİ 
OLUMLU YÖNDE

Büyükekşi, Türkiye’nin bu tablo-
da, büyüme oranı ve dış ticaretiyle 
en çok ilgi çeken ülkelerden biri 
konumuna yükseldiğini ve örnek 
olmaya devam ettiğini belirterek, 
İhracatçı Eğilimi Anketinin son 
sonuçlarının da ihracatçıların 
gelecek döneme yönelik pozitif 
beklenti içinde olduğunu gösterdiğini 
kaydetti.

Anketin 2011 yılı 4. çeyrek 
sonuçlarına göre, ihracatçıların 
2012’de yüzde 7,2 büyüme tahmin 
ettiğini ve geçen yıl yapılan tah-
minin gerçeğe yakın gerçekleştiğine 
dikkati çeken Büyükekşi, şunları 
kaydetti: “Bu yıl ilk defa TİM 
büyüme konusunda net olarak 
iyimserlik ortaya koydu. Akabinde 
ekonominin büyük oyuncularının 
peş peşe açıklamalarını gördük. 
Türkiye ekonomisi yüksek büyüme 
patikasında. Türkiye’nin ihracatçıları 
üretime, yatırıma, ihracata ara ver-
meden hız kesmeden devam etmek 
istiyor.” .

HABER
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SÖYLEŞİ

“Yenilik ve Değişim İnsanın 
Doğasındadır”

Ünlü Armatör Gündüz Kaptanoğlu:

Söyleşi: Şenol Çarık

Türkiye’nin köklü kulüplerinden 
sayılan Büyük Kulüp’te bu aralar 
çetin bir yarış var. 25 Mart günü 
yönetim kurulunun değişeceği bir 
seçime hazırlanan Büyük Kulüp’te 
adaylar oldukça iddialı. Bir yanda 
16 yıldır bayrağı elinde tutan Duran 
Akbulut diğer tarafta Değişim Grubu 
lideri Gündüz Kaptanoğlu bulunu-
yor. Denizcilik sektörünün yakından 
tanıdığı Gündüz Kaptanoğlu 2010 
seçimlerinde küçük bir farkla yarışı 
kaybetmişti. Bu sene heyecanın 
daha da arttığı seçim öncesi Değişim 
Grubunun lideri Gündüz Kaptanoğlu 
ile bir araya geldik.

Bildiğimiz üzere Büyük Kulüp 
Türkiye’nin en eski kulüplerin
den. Peki ne amaçla kurulmuş, 
bu amaç günümüzde hala devam 
etmekte mi?

Türkiye’de görev yapan 
büyükelçilerin, yöneticilerin, diplo-
matların ve işadamlarının 1882 
yılında bir araya gelmesiyle 
kurulmuş. Fikir alışverişinde bu-

lunmak, birlikte vakit geçirmek, 
dünyaya entegre olmak amacıyla 
Cercle d’Orient yani “Doğunun Çem-
beri” anlamıyla isimlendirilmiş bir 
kulüptür Büyük Kulüp. Kulübümüz 
hala, sosyal dayanışma odaklı iş 
hayatının farklı alanlarından oluşan 
7 bin üyesiyle varlığını sürdürmekte-
dir. Siyasi kaygı taşımadan birlik ve 
beraberliğe olan inancımızla 130 yılı 
arkada bıraktık.

“130 YILLIK GEÇMİŞİMİZ VAR”

Büyük Kulüp için zengin
ler kulübü gibi yakıştırmalar 
yapılıyor. Siz Büyük Kulüp’ü nasıl 
tanımlıyorsunuz?

Kulübümüz çok geniş bir yel-
pazeye sahip. Siyasetçisiyle, iş 
adamıyla, elçisiyle, mühendisiy-
le, avukatı, Yahudisi, Hırıstiyanı, 
Müslümanı ile biz bir bütünüz. 
Türkiye’nin yedi bölgesine ulaştık 
dünyanın yedi kıtasına ulaşmak 
amacındayız, 20’ye yakın ülkede 
kardeş kulübümüz var. Tüm bu 
çeşitlilik sebebiyle bir mozaiktir 
Büyük Kulüp. Bu mozaiğin içinden 

çekip sadece bir tanesini alırsanız 
yanlış yorumlamış olursunuz. Bu 
renklilik bizi hiçbir zaman rahatsız 
etmemiş, hatta bize 130 yıllık köklü 
bir geçmiş bırakmıştır. 

“DEŞİMEYEN TEK ŞEY; 
DEĞİŞİMDİR”

Büyük Kulüp’ün mevcut yönetimi

Türkiye’nin köklü kulüplerinden sayılan Büyük Kulüp’te bu aralar çetin bir 
yarış var. 25 Mart günü yönetim kurulunun değişeceği bir seçime hazırlanan 
Büyük Kulüp’te adaylar oldukça iddialı. Bir yanda 16 yıldır bayrağı elinde 
tutan Duran Akbulut diğer tarafta Değişim Grubu lideri Gündüz Kaptanoğlu 
bulunuyor. 

16



Ünlü Armatör Gündüz Kaptanoğlu:

Türk denizciliğinin en önde gelen ve mazisi 100 yıla yaklaşan gruplarından birisi olan, 600.000 
DWT’luk taşıma hacmine sahip 15 gemilik filosu ile dünya denizlerine faaliyet gösteren Kaptanoğlu 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Uzun yıllar Gemi Armatörleri Kooperatifi’nin başkanlığını yapmıştır. Türk Armatörler Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Deniz Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Doğuş Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti üyeliği yapmıştır. Sekiz yıllık temel eğitim projeleri kapsamında yaptırdığı okullar nedeniy-
le Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şilt ve plaketlerle onurlandırılmıştır. Ülkemizin önemli sosyal 
sorumluluk projelerine katkıda bulunmuş ve bu nedenle çok sayıda takdirle ödüllendirilmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

GÜNDÜZ KAPTANOĞLU KİMDİR

7 Mart 2012 tarihinde Büyük Kulüp’te düzenlenen Değişim 
Grubu kokteyline bin 500 kişi katıldı, 500 kişi de yoğunluk 
ne deniyle geri dönmek zorunda kaldı. Yaşanan yoğunluk 
Gündüz Kaptanoğlu’nun başkanlığı garantiledi yorumlarını 
aldı.

ni nasıl değerlendiriyorsunuz ve kulübünüzde 
neleri değiştirmeyi vadediyorsunuz?

Mevcut yönetim geçmişteki tüm yönetim 
kurulları gibi görevini yerine getirmiş 
arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Ancak oyla-
dığımız tüzük gereği genel kurul kararı olarak 
yönetim süresi 3+3 olarak sınırlandırılmıştır. Etik 
olarak bu uygulama dâhilinde kulübümüz yeni bir 
seçime hazırlanmaktadır. Yenilik ve değişimin in-
san doğasında olduğuna inanıyoruz. Değişmeyen 
tek şeyin değişim olduğu fikrinden yola çıkarak 
Büyük Kulüp yönetimine Değişim Grubu olarak 
talibiz.

Büyük Kulüp ülkenin siyasi yapısında etkili 
midir?

Elbette 7 bin çok değerli insanın bir arada 
olması demek diğer bir açıdan da farklı görüşlere 
sahip siyasi isimlerin de kulübümüz üyesi olması 
demek. Bu arkadaşlarımız çeşitli partilerden üst 
düzey isimlerdir. Yani Büyük Kulüp dernek olarak 
değil, üyeleri şahsi olarak ülke yönetiminde etki-
lidir.

“HİZMET İÇİN ADAYIZ”

Son olarak kulüp üyelerinize ve Türkiye 
halkına bir mesajınızı alabilir miyiz?

Kuruluş amacımızda belirttiğimiz gibi “De-
ğişmeyen tek şey değişimdir” düşüncesiyle yola 
çıktık. Böyle bakınca değişen ve gelişen dünyaya 
ayak uydurmak adına Kulübümüz için, Türkiye 
için hizmet etmeye adayız.  .
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MAKALE

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA

20. yüzyıl ortalarından itibaren 
hayvansal üretim, bitkisel üretim-
den kopmaya başladı. Hayvanlar 
kapalı ve sıkıştırılmış binalarda 
beslenmeye başlandı. Diğer yan-
dan hayvancılık işletmeleri bitki-
sel üretimden koparılınca nöbet-
leşmeye giren yem bitkileri ve 
baklagiller yetiştirmek gereksizleşti. 
Bunun bitkisel üretim üzerindeki 
etkileri yıkıcı oldu. Tek ürün (mo-
nokültür) sistemi yoğunlaştı. Bu 
varılan son durumda tarım sistemi 
artık hayvancılığı da kapsayarak 
endüstriyel tarım (industrial agricul-
ture) olarak adlandırılmaya başladı.

Endüstriyel tarımın yarattığı 
sonuçlar olumsuz olmuştur. Kim-
yasal gübre üretmek, taşımak ve 
uygulamak için büyük bir enerji 
kullanılmaktadır. Kimyasal gübre 
ve ilaçlar büyük bir çevre kirliliği 
yaratmıştır. Sular kirlenmiştir. Kent-
lerde kanalizasyonlar büyük bir 
çevre kirliliği yaratmaktadır. Bütün 
bu gelişime ekolojik yarılma diyoruz. 
Toprak organik maddece fakirleşmiş, 
kimyasal gübreler topraktaki faydalı 
mikro organizmaları öldürmüştür. 
Bu ise zararlı organizmaların hâkim 
olmasını kolaylaştırmıştır. Kimyasal 
gübrelerle otlar daha hızlı gelişmiş, 

bu defa bunları öldürmek için her-
bisitlere (ot öldürücülere) ihtiyaç 
artmıştır. Tohum şirketlerinin de 
etkisi ile biyoçeşitlilik azalmıştır. 
Bunların birleşik etkisi ile bitki 
hastalık ve zararlıları çoğalmış, 
bu defa insektisitler (tarım ilaçları) 
kullanımı artmıştır. Süreç kendi 
kendini besleyen bir kısır döngü 
halini almıştır. Biyoçeşitliliğin de 
kaybı ve azalması ile bitkisel ürün-
lerin besleyici özellikleri azalmıştır. 
Hayvanların kapalı ve sıkıştırılmış 
ortamlarda yetiştirilmeleri antibi-
yotik kullanımının artması ile sonuç-
lanmış, bu da insan sağlığı üzerine 
olumsuz etkilerde bulunmuştur. 
Hayvancılıkta da biyoçeşitliliğin 
azalması insanlar için zararlı mik-
ropların oluşması ve hızlı yayılması 
için uygun bir ortam yaratmıştır.

Endüstriyel Tarımın 
Yarattığı Kirlenmenin Et
kileri…

ABD’de lahana çeşitlerinin 
%95’i, mısır çeşitlerinin %91’i, 
bezelye çeşitlerinin %94’ü, domates 
çeşitlerinin % 81’i kaybolmuştur.

Endüstriyel tohumlardan elde 
edilen sebze ve meyvelerin bes-
leyici özellikleri konusunda bilgileri 
derleyebileceğimiz çeşitli araştır-
malar dünyanın değişik ülkelerinde 
yapılmıştır. İngiltere’de yapılan bir 
araştırmada 1930’da ve 1980’de 
Tarım Bakanlığının gerçekleştirdiği 
sebze ve meyvelerin mineral mad-
de değerlerini içeren araştırmaların 
sonuçları karşılaştırılmıştır. Buna 
göre 50 yıllık bu sürede sebzelerde 
kalsiyum, magnezyum, bakır ve 
sodyumda, meyvelerde ise mag-

Doğa ve İnsan Dostu  
Bir Tarım Sistemi Mümkün mü

18



nezyum, demir, bakır ve potasyum-
da önemli düzeylerde gerilemeler 
oluşmuştur.

Endüstriyel tarım; toprak, su, 
tarım ürünlerinde yarattığı kirlenme 
ile hem dünyada hem de ül-
kemizde yaşam üzerinde ciddi bir 
tehdit oluşturmaktadır. Grain adlı 
kuruluşun bir çalışmasında sera 
gazlarına gıda sistemin bütün 
olarak katkısı hesaplanmıştır. 
Doğrudan tarımsal üretim sera 
gazlarının %11-15’inden sorum-
ludur. Ancak sera gazlarının 
üretiminde arazi kullanımındaki 
değişiklikler ve ormansızlaştırmanın 
%15-18, gıda ürünleri işleme, 
taşıma, paketleme ve perakende 
satışın %15-20, atıkların ise %2-4 
payları vardır. Toplam olarak 
endüstriyel gıda sisteminin sera 
gazları üretimindeki payı %44-57 
arasındadır. Bu şekliyle endüstriyel 
tarım sürdürü lemez durumdadır.

Gerek tarım ürünlerinin işlenmesi 
gerekse tarımsal üretimde büyük 
bir yoğunlaşma şirketler için 
kaçınılmaz olmuştur. Kimyasal güb-
re, tarım ilaçları, şirket tohumları 
hep monokültür ve biyoçeşitlilikte 
gerileme ile pazar alanı bulabi-
lirdi. Tarımsal üretimde işçinin 
kontrolünün zor olması, monokül-
türü, biyoçeşitlilikteki kaybı ve 
mekanizasyonda aşırı gelişmeyi 
zorunlu kılmakta idi. Sebze ve 
meyve üretiminde işgücünü tas-
fiye etmek zor olduğu için de bu 
alanda anlaşmalı tarım çare oldu. 
Bu gelişmelerin yoğunlaşması için 
tarım politikalarında da değişiklik 
şarttı.

1980’lerden sonra özellikle 
ABD’de büyük gıda şirketleri oli-
gopol piyasa yapısını kurmuşlardı. 
Örneğin 2005 yılında en büyük dört 
firmanın ABD piyasasındaki payları 
sığır eti paketlemede %83,5, domuz 
eti paketlemede %64, piliç eti üreti-
minde %56, un üretiminde %63, 
perakende gıdada %46, et hanol 
üretiminde (otomobil yakıtı için alkol) 
%41, hayvan yeminde %34 idi.

Dünyanın en büyük on tarım 
ilacı şirketi pazarın %89’una sahip-
tir. Daha da ilginç olanı belli başlı 
şirketlerin bu alanların birçoğunda 

aynı anda faaliyet göstermekte 
olmalarıdır. Örneğin tohum ve tarım 
ilacı pazarındaki ilk onda bulunan 
şirketlerden dördü aynı firmalardır. 

Uygulanan tarım politikaları ne-
deniyle gelişmekte ve geri kalmış 
ülkelerde tarım üreticileri rekabet 
edemiyorlar ve ülkeleri bu ürün-
leri ithal etmek zorunda kalıyorlar. 
İthalatı kolaylaştırmak için ise 
Dünya Ticaret Örgütü kararları 
veya IMF ve Dünya Bankası ile 
yapılan anlaşmalar ile gümrük ver-
gileri düşürülmekte ve bu alan-
larda çalışan devlet kuruluşları 
özelleştirilmektedir.

DTÖ ULUSLARARASI TA
RIM ANLAŞMASI BÜYÜK 
ŞİRKETLERİN ÇIKARINA

Bu gidişin sonu yoktur. Ge-
rek endüstriyel tarımın dayandığı 
petrolün tükeniyor olması, gerek 
toprak ve su başta doğal varlıkların 
tükenmesi, gerekse de bir yandan 
obezite ile boğuşan bir kesim diğer 
yandan ise aç, kötü beslenmiş ve 
topraksız, işsiz kesimin oluşturduğu 
sosyal ve ekonomik sorunlar çıkışın 
olmadığını göstermektedir.

Endüstriyel tarıma karşı al-
ternatif olarak görülen organik 
tarım da büyük girdi ve pazarlama 
şirketlerinin denetiminde ilerlemek-
te ve hem ekolojik yön hem de sos-
yal yön darbe almaktadır. Çoğu 

organik ürüne şirketlerin ödediği 
fiyat konvansiyonel ürünler fiyatına 
düşmüştür. Organik tarımda çiftçile-
rin yerel olarak yapabileceği ilaçlar 
yerine daha da pahalı organik şirket 
ilaçları yaygınlaşmaktadır. Buna 
karşılık süpermarketlerde organik 
ürünler konvansiyonel ürünlerin 
dört misli fiyata satılabilmektedir. 
Organik tarımda yerel tohumların 
kullanılmasına yönelik çabalar çok 
cılızdır. Bu gidiş iyi değildir.

Bütün bu olumsuz gelişmelere 
karşı ülkemizde de akademisyen-
ler, profesyoneller, çiftçiler ve halk 
bir araya gelip çalışırlarsa olumsuz 
gidişi yavaşlatıp tersine çevirmek, 
doğa ve insandan yana bir gerçek 
yaratmak olasılığı vardır. Bilimsel 
bilgi ile çiftçilerimizin yüzyıllardır 
uyguladığı yerel bilgiyi bir araya 
getirerek çiftçiye sunmak için ortak 
bir çabaya ihtiyaç vardır. Sosyal 
ve ekonomik açıdan ise tekellerin 
hegemonyasına karşı kooperatif-
ler ve topluluk destekli tarım gibi 
alternatif kanalların araştırılması, 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması 
acil ihtiyaçtır. Doğa ve insan dos-
tu bir tarım için gerekli olan tarım 
politikasının ortaya konulması ve bir 
karşı hegemonya oluşturulması için 
de ciddi ortak çalışmalara ihtiyaç 
vardır. .
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Yeni Ticaret Kanunu’nun ertelen-
mesi konusuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, “Eleştirileri dikkate 
alarak, kanunun sınırlarını zor-
lamadan bir takım düzenleme-
ler yapacağız. Ancak kanunun 
yürürlüğe girmesini gerektirecek bir 
durum yok. Değişiklikler yapılabilir, 
ama ertelenemez” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, yeni ticaret kanununa yönelik 
eleştirileri dikkate alacaklarını söyle-
di. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 5 
Mart tarihinde Malezya’nın başkenti 
Kuala Lumpur’da düzenlediği 3. 
Türk İhraç Ürünleri Sergisi’ne katılan 
Hayati Yazıcı, günübirlik olarak 
gittiği Singapur’da da çeşitli temas-
larda bulundu. Burada gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Yazıcı, yeni 
Ticaret Kanunu’yla ilgili açıklamalar 
yaptı. Yeni kanunla ilgili köşe 
yazılarında lehte ve aleyhte sözler 
olduğunu söyleyen Yazıcı, “Bunları 
okuyunca görüyorum ki, yazarların 
bazıları kanunu okumamış. Bazıları 
da tamamen eleştiri olarak getirilen 
konularla ilgileniyor ve bunları ön 
plana çıkarıyor. Kanunun bütününe 
bakıldığında Türkiye’de olması 
ge re ken şirket yapılarını ortaya 
çıkaran bir düzenleme olduğu görül-
üyor. Şirketlerin güçlenmesi için 
denetimin ve yönetimin çok ger-
çekçi yapılması gerekir. Sermaye 
yapılarının güçlü olması gerekir. 
Sermayesi güçlü şirketler güçlü 
ekonomiyi getirir” diye konuştu.

Yeni kanununda yer alan or-
takların şirket kasasından para 
alamayacak olması konusunda “Al-
sın mı? Ortak para istiyorsa gitsin 
bankadan alsın. Şirket banka mı? 
Şirketin cari hesabından kim para 

alır? Yetkili yönetici alır” diyen Yazıcı, 
bir ortağın şirketten para almasının 
diğer ortak ve alacaklarının aleyhin-
de olduğunu söyledi.

Eleştirilerin büyük bir bölümünün 
ikincil düzenlemeyle açıklığa 
kavuşturulacağını kaydeden Yazıcı, 
“İkincil düzenlemeleri bakanlık site-
sinde paylaşacağız. Şu ana ka-
dar çok fazla sorun olabilecek bir 
kanaate ulaşmış değiliz. Kanu-
nun yürürlüğe girmesi konusunda 
erteleme olmaz. Ertelemeyi ger-
ektirecek hiçbir şey yok ortada. 
Sonra değişiklikler yapılabilir ama 
ertelenmez. Gerçekten sorun 
oluşturabilecek kanaati hâkim ola-
cak bir husus olursa bakarız. Ama 
bütün bunlar ikincil düzenlemelerle 
giderilebilir” dedi.

Yazıcı, TÜSİAD’ın ilköğretimdeki 
sistem değişikliğine ilişkin  eleştirileri 
konusunda insanlar ve kurumların 
kendilerini ayrıcalıklı görmemeleri 
gerektiğini belirterek “Her şeyi biz 
biliriz en doğruyu biz biliriz demenin 
çok doğru olmadığı kanısındayım. 
O zaman insanlar size bir zamanlar 
otobüslerin arkasında yazdığı gibi 
‘Sen neymişsin be abi’ derler. Kamu 
kesiminde kamunun yönetimiyle 
alakalı kurum ve kuruluşların kendi 
görev ve yetki alanı içinde kalmaları 
demokratikleşme bakımından ne 
kadar önemliyse, benzer şekilde 

sivil toplum kuruluşlarının da 
daha çok kendi görev ve yetki 
alanları içinde faaliyet göstermeleri 
doğrudur. Bu, kimsenin farklı konu-
larda görüş bildiremez anlamına 
gelmiyor. Görüşünüzü bildirecek-
siniz ama öyle dikte eder gibi ‘be-
nim söylediğim doğrudur, olmazsa 
şöyle olur’ demenin doğru olmadığı 
kanısındayım” diye konuştu.

‘Oda Seçimleri Ertelenmeyecek’
Yazıcı Oda ve ticaret bor-

salarında bu yılsonuna doğru 
başlayacak seçimler hakkında de 
değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, 
erteleme ihtimalinin olmadığını söy-
ledi. Oda ve ticaret borsalarındaki 
seçimlerin ‘iki dönem üst üste-
den fazla başkan olunamayacağı 
şeklindeki düzenlemeye’ karşı açı-
lan davalar ve şirketlerin faaliyet 
alanlarını kodlama sistemi olan 
Avrupa Birliği NACE standardı  
çalışmasının gecikeceği nedeniyle 
erteleneceği yönünde iddialarla il-
gili olarak  Yazıcı, “Erteleme ihtimali 
yok. İki dönem üst üste seçilmişlikle 
ilgili bir yargı süreci devam edi-
yorsa eder. NACE çalışmaları da 
sonuçlanırsa iyi olur ama sonuçlan-
masa da seçimler ertelenmez. Yasa 
ile düzenlenmiş bir sürecin durması 
için bir neden yok” dedi. .

“Yeni Ticaret Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılabilir Ancak 

Erteleme Olmaz!”
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“Türk Malı” Yerine 
“Türkiye’de Üretilmiştir” 

Geliyor
Gıda etiketlemede yeni bir dönem 
başlıyor. Eskiden gıda maddeleri 
üze rine ‘Türk Malı’ ibaresi konu-
yordu. Yeni uygulamaya göre 
etiketlerde ‘Türkiye’de üretilmiştir’ 
veya ‘Menşei Türkiye’ ibaresi 
kullanılacak.

Türk Gıda Kodeksi Etike-
tleme Yönetmeliği, İstanbul Tica-
ret Odası’nda (İTO) düzenlenen 
seminerde ele alındı. Toplantının 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
İTO Genel Sekreter Yardımcısı 
Selçuk Tayfun Ok, “Gıda sektörü 
Türkiye’nin lokomotif sektörler-
inden biridir. Etiketleme de gıda 
yönetmeliğinde çok önemli bir 
yer tutmaktadır” dedi. Etiket-
leme yönetmeliğinde mey-
dana gelen değişikliklerin 
tartışıldığı toplantıya Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Gıda ve Kontrol Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Kavak, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire 
Başkanlığı Gıda Mühendisi 
Fulya Arıcan Öznur ve Tüm Gıda 
İthalatçıları Derneği (TÜGİDER) 
Genel Sekreteri Melahat Özkan 
konuşmacı olarak katıldı.

‘Türk Malı’ ibaresi değişiyor
Ahmet Kavak, gıda sektörünün 

çok önemli olduğunu, fakat bu 
konuda denetçi sayısının yetersiz 
olduğunu belirtti. 

Etiketleme yönetmeliği hakkında 
bilgi veren Fulya Arıcan Öznur 
da, “Bu yönetmelikteki temel 
dayanağımız 5996 sayılı kanundur” 
dedi. Öznur, etiket yönetmeliğinde 
yenilikler olduğunu söyleyerek, 
“Eskiden gıda maddeleri üzerine 
‘Türk Malı’ ibaresi konuyordu. Fakat 
artık bu uygulama yok. Yeni uygu-
lamaya göre ‘Türkiye’de üretilmiştir’ 
veya ‘Menşei Türkiye’ ibaresi 
kullanılacak” bilgisini verdi. 

Yeni etiket yönetmeliğinde 
en önemli değişikliklerden biri-

nin menşei ile ilgili olduğunu 
kaydeden Öznur, “Örneğin Brezilya 
kaynaklı bir kahve çekirdeğinden 
Türkiye’de kahve üretiliyorsa bu 
etikette ‘Brezilya menşeli kah-
ve çekirdeğinden Türkiye’de 
üretilmiştir’ şeklinde yayınlanacak. 
Yeni kavrama göre paketçi tabiri de 
kullanılacak. Örneğin siz bir ürünü 
ithal edip burada paketliyorsunuz. 
O zaman siz etikette paketleyici ya 
da kayıtçı olarak yer alacaksınız” 
şeklinde konuştu.
Temmuz 2012’ye Kadar Süre 

TÜGİDER Genel Sekreteri 

Melahat Özkan ise, yeni etiket 
yönetmeliğine uymak için tanınan 
sürenin çok kısa olduğuna vurgu ya-
parak, “Yeni yönetmeliğe uymak için 
Temmuz 2012’ye kadar süre verildi. 
Bu süre çok yetersiz. Binlerce, mil-
yonlarca ambalaj ve etiket var, hepsi 
nasıl değiştirilecek? Bu, Türkiye’ye 
çok büyük mali külfetler getirecek. 
Bu madde acilen değiştirilmeli” dedi.

Yeni Yönetmelikte Sorumluluklar
* Gıdanın etiketlenmesinden kim 

sorumlu?
— Gıdayı kendi adı veya ticari 

unvanı altında pazarlayan gıda 
işletmecisi. 

— İthal gıdalar için ithalatçı.
* Son tüketiciye veya top-

lu tüketim yerlerine yönelik 
olan hazır ambalajlı olmayan 

gıdalara ilişkin bilgilerin, satış yapa-
cak gıda işletmecisine aktarılması.

* Son tüketiciye veya toplu 
tüketim yerlerine yönelik olmayan 
gıdalara ilişkin bilgilerin, bir sonraki 
gıda işletmecisine aktarılması.

Yeni Yönetmeliğe Göre Tüketim 
Tarihi

* Mikrobiyolojik açıdan kolay bo-
zulabilen ve insan sağlığı açısından 
tehlike teşkil etmesi muhtemel olan 
gıdalarda son tüketim tarihi yer ala-
cak.

* Diğer gıdalarda tavsiye edilen 
tüketim tarihi bulunacak. .

HABER
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Güngör Uras

TÜİK (Devlet Baba) halkımıza 
sormuş:

Mutlu musunuz? Umutlu mu-
sunuz?  Sorguya çekilen her 100 
kişinin 62’si “Mutluyum”, 75’i “Gele-
cekten umutluyum” cevabını vermiş. 
TÜİK her yıl “yaşam memnuni-
yeti araştırması” yapıyor. 2011 yılı 
araştırmasının sonuçları  geçen  
cuma yayınlandı. Kamuoyuna iyi 
yansımadı.

O nedenle bulguları özet le-
yeceğim.

 Devlet Baba’nın TÜİK’i araştırma 
sonuçlarını açıklarken mutluluğun 
tarifini yapıyor. Deniliyor ki “Mutlu-
luk, insanın acı, keder ve ızdırap ye-
rine, sevinç, neşe ve tatmin coşkusu 
duymasıdır”.

Halkımıza sormuşlar: Ey halk, 
sağlık hizmetlerinden mutlu musun? 
Sosyal güvenlik politikalarından 
mutlu musun? Eğitim hizmetlerin-
den, çalışma hayatından, işinden, 
gücünden memnun musun? İşin 
var mı? Gelirinden memnun mu-
sun? Can ve mal güvenliği, adalet 
hizmetlerinden, kişisel gelişiminden 
memnun musun ?

Soru sorulanlardan her 100 
kişinin  62’si mutluyum demiş. Hal-
buki 2010 yılında her yüz kişiden 
61’i mutlu imiş. Demek ki 2011 
yılında halkın mutluluğu artmış.

Halka sormuşlar? “Sizi en çok 
mutlu eden nedir?” Cevap “Elham-
dülillah sağlığım yerinde”.

Ve de her 100 kişinin 75’i 
geleceğinden umutlu olduğunu be-
lirtiyor.

Geliniz görünüz ki bu mutlu in-
sanlardan her 100 kişiden 55’i, 
‘ekonomik güçlükler nedeniyle’ 2011 
yılında ‘daha ucuz ürünleri tüket-
meye başladığını’ her 100 kişiden 
32’si borçlanmak zorunda kaldığını, 
her 100 kişinin 26’sı tasarruflarında 
azalma olduğunu belirtiyor.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
POLİTİKALARI ÇOK BAŞARILI

Türkiye gibi kişi başı milli ge-
lir rakamının 10 bin dolarlarda 
dolaştığı, gelir dağılımının bozuk 
olduğu ülkelerde sağlık politikaları 
ile sosyal yardım politikaları çok 
önemli.

Ekonomide, istihdamda sorun-
lar olsa da, üst gelir grubu, bu so-
runlardan etkilenmiyor. Alt gelir 
grubu ise sağlık ve sosyal yardım 
politikaları ile tatmin edildiğinde, 
ekonomideki ve istihdamdaki 
sorunları umursamıyor.

Halkın çoğunluğu sağlık ve 
sosyal yardım politikalarından 
yararlanıyor ise hayatın sorunlarını 
kendine dert eylemiyor, iktidarı 
alkışlıyor, destekliyor.

AKP işte bu gerçeği yakaladı. 
AKP işte bunun için sağlık ve sosyal 
yardım politikalarına ağırlık veriyor. 
Ve de bu politikaları belirlemede ve 
uygulamada başarılı oluyor.

Küresel kriz devam ediyor. 
Başta ABD olmak üzere bir çok ülke 
(Hatta Avrupa’nın zengini Alman-
ya bile) sağlık ve sosyal politika 
uygulamalarında geri adım atıyor. 
İnsanlar işten çıkarılıyor, maaşlar 
azaltılıyor. Sağlık hizmetleri  paralı 
hale getiriliyor. Sosyal yardımlardan 

vaz geçiliyor.
Türkiye’de tersine politikalar 

uygulanıyor. Kamu ve özel sektör-
de çalışan sayısı artıyor. Memura, 
emek liye zam yapılıyor. Sağlık ve 
sosyal yardım harcamaları ar tırı-
lıyor.

Son bir haftanın haberlerini 
hatırlayalım:
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

Başkanı  “Emeklilere GSMH’dan 
ayrılan oranın yüzde 7.15’lere 
yükseldiğini” açıkladı.

• İntibak Yasası ile 2 milyon SGK 
ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak 
ödemeler artırıldı. Kişi başına 
küçük, fakat toplamda büyük 
ödemeler.

• 150 bin dul kadına nisan ayından 
itibaren her ay 250 TL. ödeme 
yapılacak.

• Çocuklarını okula gönderen 
kadınlara her ay yapılan ödeme-
ler devam ediyor.

• Valiler ve kaymakamlar, emirle-
rindeki Sosyal Yardım Vakıfları 
kaynağından ihtiyaç sahiplerine 
her türlü yardımı yapabiliyor.

• 2011 yılında devlet bütçesinden 
halkın hastane ve ilaç giderlerini 
karşılamak için 37.1 milyar TL. 
ödeme yapıldı. Halkın 15.2 mil-
yar TL’lik ilaç faturasını ‘Devlet 
Baba’ ödedi. 2011 yılında 339 
milyon reçetenin parasını yine 
‘Devlet Baba’ ödedi. 

• Ve de AKP, din eğitimini yay-
gınlaştırmak için gereken kanuni 
düzenlemeleri yapıyor.

Halkımızı mutlu eden işte bunlar... 
Unutmayınız kimi soğanın cücüğünü 
yediği için mutlu olur, kimi ise her tür 
havyarı beğenmez. Hakiki ve tuzsuz 
Beluga Havyarı’nı bulamaz ise hay-
ata küser.

(Milliyet, 12.02.2012)

BASINDAN

Her 100 Kişinin 62’si 
Mutlu, 75’i Umutlu
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Tekstil Yıkama Olmazsa  
İhracat da Olmaz!

Tekstil terbiyede altyapı so run-
ları çözüm bekliyor. Organize sa-
nayi yerleri kurulması, sektörün 
tehlikeli iş sınıfından çıkarılması, 
ustalık belgesi olanların kuru temiz-
eme yapması öne çıkan talepler 
arasında. Sektör mensupları, tekstil 
yıkamanın yaşatılmadığı sürece 21 
milyar dolarlık ihracatın da hayal 
olacağı kanısında.

Kuru temizleme sektörünün 
diğer sektörlerden farklı olarak 
haksız rekabetle karşı karşıya 
olduğunu söyleyen İstanbul Ticaret 
Odası Tekstil Terbiye Meslek Komi-
tesi Başkanı İsmail Aslan, “Özel-
likle ustalık belgesi olmayanların 
bu işe girmesiyle bu sektöre 
yıllarını vermiş, göz nuru 
dökmüş firmaların emekleri 
bir yerde hiçe sayılıyor” dedi.

Aslan, kirlenmiş deri ve 
tekstil ürünlerinin temiz-
lenmesi, tekstil ürünlerinin 
boyanması, kolalanması 
ve ütülenmesi işlemlerini 
yapan firmalarda ustalık 
belgesinin bir zorunluluk 
olmasına rağmen gerekli denetim-
ler yapılmadığı için neredeyse her 
önüne gelenin kuru temizlemeyle 
uğraşmasından yakındı. Oto yıkama 
yerlerinde dahi halı yıkamanın 
yapıldığını ve bunların hiçbir ustalık 
belgesi olmadığını ileri süren Aslan, 
“Bu tür yerlerin yıkama yapıp 
yapmadıkları ve ustalık belgesine 
sahip olup olmadıkları denetlenmeli” 
uyarısında bulundu. 

Komite Başkanı İsmail Aslan, 
kuru temizlemenin özen isteyen 
bir meslek olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi: “Kuru temizleme 
basit bir iş değil. Ustalık belgesine 
haiz olan kişi veya kişiler, müşterinin 

getirdiği ürünü kontrol ederek alır ve 
teslim edeceği tarihi, fiyatı bildiren 
bir fiş verir. Yapılacak işlemlere göre 
ürünleri ayırır. Ürüne göre temiz-
leme tekniğini belirler. Çeşitli kimya-
sal maddelerle lekeleri temizler. 
Temizlenecek ürünü kuru temizleme 
makinesine yerleştirir ve temizleme 
işlemini gerçekleştirir. İşlemler bittik-
ten sonra ütüler, askı ve poşetlere 
geçirir, numaralandırarak asar. 
Bugün fatura tahsil yerlerinde bile 
kuru temizleme yazısını görünce 
sektör temsilcisi olarak çok üzü-
lüyoruz. Daha sıkı denetimle bu tür 
haksız rekabetin önüne geçilmesini 
istiyoruz.”

Tehlikeli İş Sınıfından Çıkarılmalı 
Komite Başkan Vekili ve 

İTO Meclis Üyesi Selahattin 
Küçükarslan, sektörde daha hijyenik 
bir ortam için temel sorunların çözül-
mesi gerektiğine işaret etti. Önce-
likle altyapı eksikliklerine değinen 
ve organize sanayi yerleri kurulması 
gerektiğini vurgulayan Küçükarslan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece 
atıklar daha kontrollü atılır. Sektör 
tehlikeli iş sınıfından çıkarılmalı. 
Çifte KDV uygulamasına son ve-
ril meli ve tüm sektör için KDV 
yüzde 8 olmalı. Sektörümüzde çok 
pahalı enerji kullanımı var ve bu-
nun önüne geçilmesini istiyoruz. 

Yüksek teknolojiye geçerek tasar-
ruf sağlanmalı. Sektörümüzün bir 
başka sıkıntısı da su. Sektörün çok 
yüksek maliyeti var ve bu maliyetler 
ithal ürünlerde iki katına çıkıyor.”

Tekstil terbiyenin tekstilin ana 
ayaklarından biri olduğunun altını 
çizen Küçükarslan, “Tekstil yıkama 
olmazsa 21 milyar dolar ihra-
cat olmaz. On binlerce insana iş 
kaynağı sağlayan bir sektör olmaz” 
dedi. Küçükarslan, sorunların 
çözüldüğü takdirde kayıt dışılığın 
sona ereceğini ve sektörün batmak-
tan kurtulacağını dile getirdi.
Yerel Yönetimlerde Sıkıntı Var

İTO Meclis Üyesi Birol Hacıoğlu, 
sektörün ana sorunlarını istih-
dam üzerindeki vergi yükü ve 
yüksek enerji maliyetleri olarak 
açıkladı. Hacıoğlu, şöyle ko-
nuştu: “İşçi tazminatları, kayıt 
dışılık, merdiven altı gibi pek 
çok sorunu sayabiliriz. Bunları 
birçok platformda dile getirdik. 
Bir kısmında kısmi iyileştirmeler 
yapılsa da hâlâ yeterli seviyede 
değil. Sektörümüz belediyel-

erde ve bazı kamu kurumlarında da 
ciddi manada sıkıntılar yaşıyor.”

KALİFİYE ELEMAN BULAMI
YORUZ
Sektörde çalışacak devamlı ele-
man bulamadıklarını anlatan Ko-
mite Üyesi Murat Muşlu, günde-
likçi personel çalıştırmak zorunda 
kaldıklarını söyledi. Muşlu, sektörde 
yeterli sayıda kalifiye eleman 
bulunamadığını hatırlattı. Kalifiye 
eleman ihtiyacının giderilmesi için 
eğitime dikkat çeken Muşlu, bu 
konuya özellikle önem verilmesini 

istedi. .
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“Dil Devrimi Birikimini Korumak 
ve Geliştirmek için Çalışıyoruz”

SÖYLEŞİ

Çağdaş Türk Dili Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Güner:

Türkçenin özleşmesi, yabancı kökenli sözcüklerden arındırılması 
yönünde bir anlayışa sahip olan ve Mart 1988’den bu yana yayınını 
devam ettiren Çağdaş Türk Dili’nin genel yayın yönetmeni Günay 
Güner’le derginin dünü, bugünü ve yarınını konuştuk.

Söyleşi: Şenol ÇARIK

Dil Derneği’nin ve Çağdaş Türk 
Dili’nin kuruluş öyküsünü anlatır 
mısınız?

Dil Derneği’nin, Çağdaş Türk 
Dili’nin kurulum, gelişim sürecinin 
Türkiye’nin siyasal olaylarıyla bire-
bir ilişkisi var. Bilge önder Musta-
fa Kemal Atatürk’ün 12 Temmuz 
1932 tarihinde kurduğu Türk Dil 
Kurumu 12 Eylül 1980 darbeciler-
ince 1983 yılında devlet dairesine 
dönüştürüldü. Bu kapatılması de-
mekti. Atatürk’ün kalıtı (vasiyeti) yok 
sayıldı, çiğnendi. Bu saldırıya sessiz 
kalmayan başta Ali Püsküllüoğlu, 
Dr. Haldun Özen, Sevgi Özel, Aziz 
Nesin, Prof. Dr. Cevat Geray’dan 
oluşan aydınlar tez zamanda 
çoğaldı; toplantılar, yazışmalar 
yoğunlaştırıldı. Ardından dönemin 
ANAP iktidarının kurulması ya-
sak dernek saymasına karşın 22 
Nisan 1987 tarihinde Dil Derneği 
kurulmuş, zorlu bir tüze savaşımı 
sonucunda yasak dernek kararı 
kaldırılmıştır. İşte Mart 1988’de 
Ali Püsküllüoğlu’nun yayın 
yönetmenliğinde yayımlanmaya 
başlayan Çağdaş Türk Dili, Dil 
Derneği’nin yayın organı olarak 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 
tarafından onyıllarca yayımlanmış 
olan güçlü yazın dergisi Türk Dili’nin 
günümüzdeki süreğidir. Çağdaş 
Türk Dili 288. sayısına ulaştı. Özen-

le, büyük emekle yayımlanan dil ve 
yazın dergisidir.

“ATATÜRK’ÜN EN ÇOK ÖNEM 
VER DİĞİ ALANLAR DİL VE 
TARİHTİ”

Mustafa Kemal Atatürk, dil ile 
ulus bilinci arasındaki bağa bü
yük önem veren bir liderdi. Siz de 
bu bilinçle hareket eden bir ku
rumsunuz.

Evet, Mustafa Kemal Atatürk 
dil ile ulusal tin ilişkisinin önemini 
bilimsel bakışla belirtir, yaptığı Dil 
Devrimiyle bu bilginin gerektirdiği 
yaşam biçimini yaratır. Atatürk dil 
ulus bilinci bağını şu sözleriyle 
açıklar:

“Ulusal duygu ile dil arasındaki 
bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal 
ve zengin olması ulusal duygu-
nun gelişiminde etkilidir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir; yeter 
ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, 
yüksek istiklâlini korumasını bilen 
Türk Ulusu, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Dil ve tarih Atatürk’ün en çok 
önem verdiği alanlardı. Türk Devri-
minin en önemli ekin kurumlarından 
olan Türk Dil Kurumu’nu kurmasının 
ardından, çalışmalar sürerken 
bu coşku içerisinde ilk Türk Dili 
Kurultayını topladı. Kurultaya çok 
sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, 
devlet adamı ve sanatçı katıldı. Ku-

rultay için halka çağrı yapılmıştı; halk 
kurultayın asıl üyesi sayıldı. Atatürk, 
Kurultayın tümünü izledi. 1932 
yılında Dolmabahçe Sarayında top-
lanan Birinci Türk Dili Kurultayının 
açılış günü olan 26 Eylül Dil Bayramı 
olarak kutlanmaktadır.

Dil Devrimi büyük bir emeğin, 
özenin, bilimsel yaklaşımın so-
nucunda başarıldı. Bu başarıya 
karşın özellikle aydınlar tarafından 
yeterince anlaşılabildiği, değerinin 
bilindiği söylenemez. Anadolu 
insanı anlıyor, biliyor. Yüksünme-
den, yadsımadan, doğallık içinde 
öz Türkçeyi konuşuyor. “Andaç” 
diyor, “kıyım” diyor, “muştu”, 
“yaşam” diyor. Türk ulusunun tarih-
ten gelen bir algı yeteneği, devinim 

24



yatkınlığı var. Uygulayımsal yeni-
liklerin getirdiği gereksinimlerle ilgili 
olarak belirlenen Türkçe karşılıkları 
gecikmeksizin benimseyebilen bir 
ulusuz. Sorun aydınlarda, sorunlu 
aydınlardadır. Dilin öz durumuyla 
kullanımının bilimsel önemini an-
lamamakta anlaşılmaz bir direnç 
içindeler.

Dil Devrimi birikimini korumak 
ve geliştirmek, gelecek kuşaklara 
aktararak özgür, yalın bilinçle 
yetişmelerini sağlamak amacıyla 
çalışıyoruz. Yaptığımız işlerle tüm 
ulusumuza yöneliyor, sesleni-
yoruz. Çocuk ve gençlerimize, 
öğretmenlerimize, okullara özel 
önem veriyoruz.

Çok değerli, yetkin kişilerden; 
Prof. Dr. Ahmet Kocaman, Prof. Dr. 
Kaya Türkay, Işık Kansu ile Attila 
Şenkon’dan oluşan bir dergi yazı 
kurulumuz var. Her an dayanışma 
içindeyiz. Onlara gönül borcumu 
sunuyorum. Kuşkusuz aynı zaman-
da Başkan Sevgi Özel’in kişiliğinde 
Dil Derneği yönetim kuruluna da. 
Aile tini soluyarak çalışmamızı 
sağlıyorlar. Yazarlarımızla da ör-
gensel, diri bir ilişki içindeyiz.

Ne kadar süredir Çağdaş Türk 
Dili’nin yayın yönetmenisiniz?

Derneğimiz Dil Derneği’nin 
yayın organı Çağdaş Türk Dili’nin 
yayın yönetmeni görevini Kasım 
2010’dan başlayarak arkadaşım 
İbrahim Dizman’dan aldım. Yaklaşık 
iki yıl olmuş. Bayrak devri denebilir. 
İbrahim Dizman Çağdaş Türk Dili’ne 
büyük emek verdi. Sağ olsun.

Sizi tanıyabilir miyiz, kendinizden 
söz eder misiniz?

İktisat okudum. Aynı alanda yük-
sek lisans yaptım. İlginçtir usum 
her zaman yazınla, düşünle il-
giliydi. Tutarlı anlamda 1980’lerin 
ortasından beri şiir ve yazın incelem-
esi ağırlıklı çalışmalarımı sürdürü-
yorum. Lir ve Nehir adlı şiir kitabım 
yayımlandı. Yaklaşık sekiz ortak 
kitaba katkım oldu. Basıma hazır 
inceleme dosyalarım var. Geçmişte 
Şair Çalışıyor ve Akademi Gökyüzü 
(Kocaeli Üniversitesi) edebiyat der-
gilerinin Ankara temsilciliğini yaptım. 
Edebiyatçılar Derneği, Kıbrıs Bal-

kanlar Avrasya Türk Edebiyatları 
Kurumu (KIBATEK), Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu’nun (TİHAK) ve Köy 
Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı 
(KEÇEV) üyesiyim. Dönem dönem 
yönetimlerinde bulundum. Kedim-
den söz etmek hep zor gelmiştir. 
Yaptığım büyük bir iş olduğundan 
değil. Bu değin nasıl anlattığıma da 
şaşırdım doğrusu…
Ne tür tepkiler alıyorsunuz?

Öncelikle şunu belirtmeliyim: 
Dernek üyelerimiz ile Çağdaş Türk 
Dili okurları olarak sürekli iletişim 
durumunda bulunduğumuz çok 
duyarlı, bilinçli bir toplulukla yüz 
yüzeyiz. Günümüzde ilgi çekilmekte 

zorlanıldığı bilinen ekin etkinlikleri 
bağlamında bilgi şölenlerimize, 
konuşmalarımıza katılım yoğun 
olmaktadır. Düşüncelerini gecik-
meksizin iletirler. Bu dönüşlerin 
çoğunun olumlu olmasından, 
doğru ve güzel çalışmalar içinde 
olduğumuzu anlıyoruz.

Üniversitelerle, araştırma ve ekin 
kurumlarıyla, demokratik ekinsel 
kitle örgütleriyle dayanışma ortamı 
yaratıyoruz. Bu işbirliği bize çok 
verim sağlıyor. Söylemek bile ger-
eksiz, bu kurumlar Türkçeye duyarlı 
kurumlardır.

“ÇOK AĞIR BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ 
VAR”

Gördüğünüz eksiklikler ve önü

müzdeki döneme ilişkin hedefle
rinden söz eder misiniz?

Halkımıza yönelik çok ağır bir 
bilgi kirliliği var. Onyıllardır bile ist-
eye ekinsiz, eğitimsiz, Türkçesin-
den uzak bırakıldığı yetmezmiş gibi 
başta siyasal kesimlerce yanlış, 
gerçekdışı, bilimdışı söz yığını 
saldırısına uğratılmaktadır. Halkın 
bir kesimi büyürken eşzamanlı 
öğrendiği ikinci anadili ve ortak 
dili olan Türkçeyi engel görm-
eye, algılamaya zorlanıyor. Bu 
durum dayatma durumunu aldı. 
Anadil ile anadili iki ayrı kavram 
olmasına karşın karıştırılıyor. 
Karıştırılmasından yarar umu-

luyor. Çünkü anadili kavramının 
tanımını, anlamını öğrendiğinde 
halkımız ortak dili ve anadili olan 
Türkçeye düşman olmayacaktır. 
Gerçeği anlayacaktır. Halkımızın 
usu anadilinde eğitim istemiyle 
de karıştırılıyor. Oysa anadilini 
konuşmak, o dilde yapıt yaratmak, 
yayın yapmak başat insan hakkı 
olmasına karşın anadilinde eğitim 
bundan tamamen ayrı ve ne 
yazık ayırıcı özellikte bir istemdir. 
Çünkü tüze (hukuk), dış siyasa 
(diplomasi), kamu yönetimi gibi, 
bir devletin başat dayanaklarını 
oluşturan alanlarda anadilinde 
eğitim mutlaka o dildeki bir dev-
let yapılanmasını getirir. Bu kabul 
edilemez nedenle ayrımcıdır.

Görüldüğü gibi Türkçemize 
duyarlılık işyeri adlarıyla sınırlı 

bir konu değildir. Dil yaşamın her 
anıyla ilgilidir, belirleyicidir. Dil ulu-
sun tinidir, duygusudur. Birbirini an-
lamayanlar sevemezler. Çatışmaya, 
kışkırtılmaya hazır duruma gele-
bilirler. Açıklanan bilgi kirliliğini bili-
min aydınlığında önleme yönünde 
Çağdaş Türk Dili olarak etkili sayılar 
oluşturduk. Çocuklarımızın, gençler-
imizin doğru Türkçeyle yetişmeleri 
için çaba harcıyoruz. 

Sayın Çarık, tahmin edeceğiniz 
gibi kolay olmuyor. USİAD’a ve 
başarılı yayın organı Bildiren dergi-
sine, emek veren tüm dostlara sizin 
kişiliğinizde çok teşekkür ederiz.

Biz de sizlere çok teşekkür eder, 
yayın hayatınızda başarılar dileriz .
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Rauf Denktaş Kültür 
Merkezi’nin Temeli Atıldı
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Şişli Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Rauf 
Denktaş Kültür Merkezi’nin temel atma töreni, KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Denktaş’ın ailesinin 
katılımıyla 18 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşti. Şişli 
Ayazağa Mahallesi’nde inşa edilecek olan tesisin te-
melini, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Denktaş’ın 
oğlu Serdar Denktaş ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa 
Sarıgül birlikte attılar.

Temel atma törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu, Türkiye’de yapılan bir kültür merkezine 
Rauf Denktaş adının verilmesinin çok anlamlı olduğunu 
söyledi. KKTC’nin kuruluş mücadelesine tanık olan 
bir kişi olduğunu belirten Eroğlu, “Türkiye, rahmetli 
Denktaş’ın cenaze töreninde sergilediği duyarlılıkla, 
Kıbrıs davasına sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdi. 
Bu davanın öncüsü ve kahramanı Rauf Denktaş adının 
anavatanda yaşatılması, büyük bir vefa örneğidir” dedi.

“15 KASIM’DA HİZMETE AÇILACAK!”
Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa 

Sarıgül, Rauf Denktaş’ın hem Türkiye, hem de Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından unutulmaz bir ulusal 

kahraman olduğunu belirterek, “O’nun adını ilçemizdeki 
bir kültür merkezine vermekten büyük mutluluk duyuyo-
rum. Bu kültür merkezinin inşaatı kısa sürede tamam-
lanarak, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım 
tarihinde hizmete açılacak” dedi.

Rauf Denktaş’ın oğlu, KKTC Demokrat Parti Genel 
Başkanı Serdar Denktaş da törende yaptığı konuşmada, 
“Babam 88 yıllık ömrünü hiç durmadan, dinlenme-
den, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için 
mücadele ederek geçirdi. Bize zorluklar karşısında 
yılmamayı öğretti. Babamın adının anavatan Türkiye’de 
yaşatılması, Kıbrıs Türklerinin mücadelesine güç 
katacaktır” dedi.

Şişli Ayazağa Mahallesinde temeli atılan Rauf 
Denktaş Kültür Merkezi, İstanbul’un en önemli kültür 
kompleksinden birisi olacak. Merkez, bin 600 metrekare 
üzerinde toplam 9 bin metrekarelik kullanım alanına sa-
hip. Merkezde, her türlü etkinliğin yapılabileceği teknik 
donanıma sahip bin 200 kişilik büyük bir salonu olacak. 
Büyük salonun yanı sıra çok amaçlı toplantı salonları 
her türlü kültürel ve sosyal etkinliğe cevap veren özel-
liklere sahip olacak. .



Forbes, Türkiye’nin En Zengin 
100 İşadamını Açıkladı

Forbes Türkiye yöneticileri 
tarafından düzenlenen basın 
toplantısında Türkiye’nin en 

zengin işadamları açıklandı. 15 
Şubat 2012 itibariyle belirlenen lis-
teye göre, 2011 yılı Forbes 100’de 
toplam serveti 64,7 milyar dolar 
olan 39 dolar milyarderi sayısı, 2012 
yılında toplam serveti 55,3 milyar 
dolar olan 35 dolar milyarderine 
düştü.

Forbes 100’de yer alan “en 
zengin Türklerin” toplam serveti ise 
104 milyar dolardan 95 milyar dola-
ra inerek yüzde 8,6 civarında azaldı. 
Bu yıl 95 milyar dolar olan toplam 
servetin 37 milyar doları halka açık 
şirketlerden geldi.

Bu yıl Forbes 100’de zirvede 
yer alan ilk 10 isimle, sıralamanın 
son 10’unda yer alanlar arasındaki 
servet farkı 6,4 kattan 7,2 kata 
yükseldi. Bu, listenin zirvesiyle 
dibi arasındaki uçurumun daha da 
büyüdüğü anlamına geliyor. İlk 50 
ile son 50 arasındaki uçurumsa 
küçük bir artışla 2,6 kattan 2,7 kata 
yükseldi.

MILYARDER AİLE SAYISI 
20’YE GERİLEDİ

Listenin ilk 10 sırasında yer alan 
isimlerin toplam serveti 25,4 milyar 
doları buldu. Toplam servetin yüzde 
73’ünü, listenin zirvesinde yer alan 
50 isim, kalan yüzde 27’yi ise lis-
tenin son 50 sırasında yer alan-
lar paylaştı. Forbes 100’de toplam 
servetin yüzde 49,5’i, 50’li ve 60’lı 
yaşlardaki 51 kişide toplandı.

2011 yılında 25 olan milyarder 
aile sayısı bu yıl 20’ye gerilerken, 

geçen yıl milyarder aileler arasında 
bulunan Çebi, Öztürk, Yamantürk, 
Konukloğlu ve Keleş ailelerinin top-
lam servetleri 2012’de milyar dolar 
sınırını aşamadı.

ENERJİ, EN BÜYÜK 
SERVET KAYNAĞI

Forbes 100’de yer alan isimlerin 
yarısından çoğu enerji, gayrimenkul 
ve turizm sektöründe faaliyet göster-
irken, Türkiye’nin en zengini Hüsnü 
Özyeğin’in servetinin yarısı finans-
tan geliyor. Enerji, zenginlerin en 
sevdiği yatırım alanı olurken, listede 
yer alan Mahmut Çevik, servetinin 
tamamını madencilikten ediniyor.

Bu yıl tarım ve hayvancılık 
yatırımlarından kaynaklı servet de 
dikkati çekerken, Ali Metin Kazancı, 
Ethem Sancak ve Necati Kurmel’in 
toplam 35 bin ineği bulunuyor.

Milyarderler listesinde yer alan 
Tuncay Özilhan, geçen yıl ile aynı 
seviyede olan 1,4 milyar dolarlık 
servetiyle Mustafa Latif Topbaş ile 
14. sırayı paylaşırken, sıralamada 
yükseldi.

Serveti 1,4 milyar dolardan 1,2 
milyar dolara inen Bülent Eczacıbaşı 
ile 1,3 milyar dolardan 1,1 milyar 
dolara düşen Faruk Eczacıbaşı, 
sıralamada da gerileyen iş adamları 
arasında yer aldı.

MEHMET NAZIF GÜNAL,  
MİLYARDER LİSTESİNDE

MNG Holding’den Mehmet Na-
zif Günal, Forbes 100 listesine mil-
yarder olarak ilk kez girdi.

Bu yılki milyarderler listesine 
Koç Ailesinden Ömer Koç ve Ali 

Koç ile Sabancı Ailesinden Çiğdem 
Sabancı Bilen ve Serra Sabancı 
giremedi.

Ömer ve Ali Koç, 2012 yılında 
milyarderler liginden düşse de 
Koç Ailesinin tamamı, 2009’a göre 
varlığını en çok artıran isimler 
arasında yer aldı. Aynı dönemde 
servetini en çok artıran 15 kişiden 
14’ünün de milyarder olması dikkati 
çekiyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Koç, bu yıl 2011’e 
göre 200 milyon dolar azalarak 1 
milyar dolarlık servetiyle listede 26. 
sıraya geriledi. Forbes 100’de 6 kişi 
ile yer alan Koç Ailesi, 10 milyar 650 
milyon dolarlık seviyeyle 10 milyar 
doları geçen tek milyarder aile oldu.

9 milyar 720 milyon dolarlık 
servete sahip Sabancı Ailesi ise lis-
tede yer alan 12 kişi ile en kalabalık 
milyarder ailesi olurken, fert başına 
düşen ortalama servetin en yüksek 
olduğu aile 6,3 milyar dolarlık toplam 
servetin 3 kişi arasında paylaşıldığı 
Şahenk Ailesi oldu. 

Forbes 100 Listesi’nin ilk 10’u 
şöyle sıralanıyor:

 
1-) Hüsnü Özyeğin 3 milyar dolar

2-) M. Emin Karamehmet 2,9 milyar dolar

3-) Murat Ülker 2,8 milyar dolar

4-) Ferit Şahenk 2,6 milyar dolar

5-) Semahat Arsel 2,6 milyar dolar

6-) Rahmi Koç 2,5 milyar dolar
7-) Filiz Şahenk 2,4 milyar dolar

8-) Tarık Şara 2,3 milyar dolar

9-) Suna Kıraç 2,2 milyar dolar

10-) Ali Ağaoğlu 2,1 milyar dolar 

HABER
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KISA KISA

ATILMAYAN SMS’LER OPERATÖRLERE FENA PATLADI
Yapılan bir araştırmaya göre, kullanıcıların SMS’i terk edip sos-

yal medyayı mesajlaşmak için kullanmaya başlamasıyla birlikte 
dünya genelindeki telefon operatörlerinin SMS gelirlerindeki maddi 
zararı 14 milyar dolara ulaştı.
Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağ platformları bugün için yaygın bir 
şekilde kullanılıyor ve kullanıcılar artık mesajlaşmak istediğinde bu 
portalları tercih ediyor. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla 
birlikte kullanıcılar bu sosyal ağ sitelerinde mesajlaşır oldu. Ope-
ratörler ise SMS gelirlerini artırabilmek için kullanıcılara belirli tari-
felerden binlerce SMS vermeye başladı. 

OTOMOTİV İHRACATI YILA ARTIŞLA BAŞLADI
Otomotiv ihracatı 2009 yılı Ocak ayında 1 milyar dolar 

iken, 2012 yılında 1.61 milyar dolara yükseldi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 

Başkanı Orhan Sabuncu, 2009 yılı Ocak ayında 1 mil-
yar dolar olan ihracatın, 2012 yılında 1.61 milyar dolara 
yükseldiğini bildirdi.

Sabuncu, yaptığı yazılı açıkla-mada, otomotiv 
ihracatında 2012 yılında, son dört yılın en iyi başlangıcını 
yaptıklarını belirtti.

Yıllık enflasyon 3 yılın zirvesinde Ocak ayında Tüketici 
Fiyatları yüzde 0,56, Üretici Fiyatları yüzde 0,38 arttı. Bu 
arada yıllık enflasyon yüzde 10.61 ile Kasım 2008’den 
beri en yükseği gördü.

TÜİK, 2012 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı. 
TÜFE beklentilerin bir miktar üzerinde gelirken, ÜFE 
beklentinin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise Ocak ayında 
yüzde 10.61 ile Kasım 2008’den beri en yüksek seviyeye 
geldi.

TÜİK verilerine göre; Ocak ayında Tüketici Fiyatları 
(TÜFE) yüzde 0,56, Üretici Fiyatları (ÜFE) yüzde 0,38 
arttı. Ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE’de 
yüzde 10,61, ÜFE’de yüzde 11,13 artış gösterdi. Pi-
yasada TÜFE’de Ocak ayında yüzde 0.45, artış ÜFE’de 
yüzde 0.70 artış bekleniyordu.

KATILIM HIZ KESTİ
Yurtdışından gelen makroekonomik veriler 

risk algılamasını zayıflatırken, hisse senetleri 
piyasasında temkinli ve karışık tablo hâkim.

Küresel piyasada kısa süreli Yunanistan 
iyimserliğinin ardından, zayıf gelen PMI veri-
leri risk algısını olumsuz yönde etkiledi. Emtia 
cephesinde eğilim yukarı yönlü olurken, hisse 
senetleri cephesinde satıcılı görünüm izleni-
yor.

Yükseliş trendini koruyan İMKB ise son 
iki gündür temkinli görünüm içinde. Açılışını 
39 puan artışla 60.895 puan seviyesinden 
yapan Bileşik Endeks, 60.500 seviyelerine 
doğru gevşedi. Bu arada Morgan Stanley, 
Türkiye hisse senedi piyasası için tavsiyesini, 
“eşit ağırlık”tan (equalweight), “ağırlık azalt”a 
(underweight) düşürdü. Morgan Stanley 
konuya ilişkin raporunda, Türkiye hisse se-
nedi piyasasında yıl başından bu yana dolar 
bazında yüzde 27.5’lik güçlü performansa 
dikkat çekti. 
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MISIR’DAKİ TÜRK YATIRIMCILAR ‘SÜRATLİ 
TEDBİR’ BEKLİYOR

Türk yatırımcılar, Mısır’ın İskenderiye kentinde 
sorunlarını dile getirdi

Mısır’daki Türk yatırımcılar ve işadamları, son 
dönemde yaşadıkları sorunları Mısır’ın İskenderiye 
kentinde düzenlenen bir toplantıda masaya 
yatırdılar.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ve Mısır Tica-
ret Odaları Federasyonu tarafından düzenlenen 
toplantıda her iki ülkeden yatırımcılar ile iş adamları 
bir araya geldi. İskenderiye Ticaret Odası Mustafa 
Yakut El Nagar Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 
Türk ve Mısırlı iş adamları, Türkiye Kahire Büyükelçi-
si Hüseyin Avni Botsalı ve Mısır Ticaret Federasyonu 
Başkanı Ahmed El Vekil başkanlığında buluştular.

78 İLİN BÜTÇESİ AÇIK VERDİ, 11 İLİN İKİ 
YAKASI BİR ARAYA GELDİ

2012 yılının Ocak ayında, 13 ilin bütçesi fazla, 68 
ilin bütçesi açık verdi. Bütçe açığı sıralamasında ardı 
ardına depremlerin vurduğu Van 230.2 milyon TL açıkla 
ilk sırada yer aldı. Bütçe fazlasında ise 9.8 milyar TL ile 
İstanbul birinci oldu.

2012 yılı Ocak ayında, 13 ilin bütçesi fazla, 68 ilin 
bütçesi açık verdi. Bütçe açığı sıralamasında ardı ardına 
depremlerin vurduğu Van 230.2 milyon TL açık ile ilk 
sırada yer aldı. Maliye Bakanlığı, Ocak ayında tahakkuk 
eden 76.9 milyar TL’lik verginin 23.5 milyar TL’sini tahsil 
etti. İstanbul 10.3 milyar TL vergi tahsilatıyla ilk sırada 
yer alırken, İstanbul’u 2.7 milyar TL ile Kocaeli, 2.5 mil-
yar TL ile İzmir, 2.4 milyar TL ile Ankara izledi.

ÖTV ARTTI ‘CEP’ İTHALATI AZALDI
Cep telefonu ithalatı, geçen yılın Ocak-Ekim döneminde yüzde 46 

artarken, ÖTV artışının ardından, Kasım’da yüzde 13, Aralık’ta yüzde 5 
azaldı.

Cep telefonu ithalatı geçen yıl Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 46 artarken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının 
arttırılmasının ardından, bir önceki yılın aynı ayına göre Kasım’da yüzde 
13, Aralık’ta yüzde 5 azaldı.

Cep telefonu ithalatı, 2011 yılı genelinde bir önceki yıla göre yüzde 34 
oranında arttı. Türkiye’nin geçen yıl 1 milyar 744,3 milyon dolar tutarındaki 
cep telefonu ithalatı, 2010 yılında 1 milyar 302,1 milyon dolar olarak 
gerçekleşmişti.

YILIN İLK AYINDA 5 BİN ŞİRKET KURULDU, 2 BİNİ KAPANDI
Yeni yılın ilk ayında 5 bin 257 şirket kuruldu, 2 bin 105 şirket kapandı.

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 12.13 azalarak 5 bin 257 düzeyinde gerçekleşti. 
Ocak ayında kapanan şirket sayısı ise yüzde 12.57 artarak 2 bin 105’e 
yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Ku-
rulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri Bülteni’ne göre; Ocak ayında kurulan 
şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 19.56, gerçek kişi ticari işletme 
sayısında yüzde 21.71 ve kooperatif sayısında yüzde 1.43’lük artış oldu. 
Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 21.82, gerçek kişi ticari 
işletme sayısı yüzde 12.43 ve kooperatif sayısında yüzde 28.84 oranında 
bir artış yaşandı.
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TÜRKİYE’DE HER GÜN ORTALAMA 172 İŞ KAZASI 
OLUYOR

Türkiye’de her gün ortalama 172 iş kazası olduğunu, 
bu kazalarda 4 çalışanın hayatını kaybettiğini, 6 kişinin 
ise sürekli iş göremez hale geldiğini söyleyen Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, “Oysa 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının yüzde 98’i önlen-
ebilir” dedi.

Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetimi 
ve Denetimine Destek Laboratuvarı Kurulması Teknik 
Destek Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Crown Plaza 
Ankara Oteli’nde yapıldı.

Etyemez, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de ve dünyada çalışma hayatının en önemli 

konularından birinin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu belirterek, dünyadaki mevcut işgücünün 3 milyar olduğunu 
söyledi.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI 
BORCU 127,5 MİLYAR DOLAR

Yurt dışından sağlanan uzun 
vadeli kredi borcu, 2011 yılı Aralık 
ayı sonu itibariyle 7,6 milyar dolar 
arttı.

Özel sektörün yurt dışından 
sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 
2011 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, 
2010 yılsonuna göre 7,6 milyar dolar 
artışla, 127,5 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

 Merkez Bankasının “Özel Sek-
törün Yurt dışından Sağladığı Kredi 
Borcu” istatistiklerine göre, Aralık 
2011 sonu itibariyle, borçluya göre 
dağılım incelendiğinde bir önceki 
yıl sonuna göre bankaların kredi ve 
tahvil biçimindeki borçlanmalarının 
sırasıyla 3,6 milyar dolar ve 2,5 
milyar dolar; finansal olmayan 
kuruluşların ise kredi biçimindeki 
borçlanmalarının 1,1 milyar dolar 
arttığı gözlendi.

İSTANBUL DÜNYANIN 58’İNCİ PAHALI ŞEHRİ
İstanbul, 140 şehrin sıralandığı “dünyanın yaşam maliyeti en yük-

sek şehirleri” arasında 58’inci sırada yer aldı.
Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve ekonomi ile iş 

alanlarında araştırmalar ve analizler yapan “Economist Intelligence 
Unit”in (EIU) raporuna göre, İstanbul’da yaşamak Miami, Bangkok, 
Lizbon ve Pekin gibi şehirlerde yaşamaktan daha pahalı, Atina, Bo-
gota, Washington ve Manchester gibi şehirlerde yaşamaktan ise 
daha ucuz.

Geçen yıl listede 28’inci sırada yer alan İstanbul’un, kur farkından 
dolayı 30 sıra gerileyerek bu yıl 58’inci sırada yer aldığı belirtildi.

AB İLE ÇİN ARASINDA 
YENİ DÖNEM

Borç krizini aşamayan 
Avrupa Birliği Çin’den yardım 
istedi. AB’nin en üst düzey 
yöneticileri Pekin’de Çin 
Başbakanı ile görüşerek AB 
ile Çin arasında yeni bir döne-
min adımlarını attılar.

Çin-Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Beijing’de dün düzenlendi. Zir-
ve, Çin ile AB arasındaki en üst düzey diyalog. Çin’in ay takvimine 
göre yeni yıldan itibaren Çin-AB ilişkilerinde yeni bir başlangıç olması 
beklenen bu zirve, Çin ve AB’nin el ele vererek çeşitli engelleri 
aşmaları ve işbirliğini derinleştirerek gelişmeyi hızlandırmaları için bir 
platform oluşturdu.
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YABANCILAR 4 AYDA 723 MİLYON EURO HARCADI
Türkiye’deki harcamalarını en çok Suudi Arabistanlı tu-

ristler artırdı. 
Yabancı turistler, Türkiye’de 2011 yılının son 4 ayında 

723 milyon euro harcadı.
Visa Europe’un Akdeniz Ülkeleri Turizm Raporuna 

göre, Eylül-Aralık 2011 tarihleri arasında yabancı turistle-
rin Türkiye’de 723 milyon euro harcadığı, Visa kartlarıyla 
yapılan bu harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine 
göre artışının yüzde 13 olduğu bildirildi.

Rapora göre, harcamaları geçen yıla oranla yüzde 5 düşüş göstermesine 
karşın İngiliz turistler, 103,8 milyon euro ile en çok harcama yapan turist grubu oldu. İngiliz turistleri sırasıyla Rus 
(69,2 milyon euro), Amerikan (64,6 milyon euro), Alman (56,8 milyon euro) ve Fransız (53 milyon euro) turistler 
izledi.

CARİ AÇIĞIN YÜZDE 70’İ ENERJİDEN
Türkiye’nin cari açığının 77.1 milyar dolara ulaştığı 

2011’de, enerji ithalatı faturası 54.1 milyar dolar oldu. 
Türkiye’nin cari işlemler hesabı açığının bir önceki 

yıla göre yüzde 65.3 artışla 77.1 milyar dolara ulaştığı 
2011 yılında, enerji ithalatına ödenen fatura 54.1 mil-
yar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Cari açığın yüzde 70.2’sini enerji ithalatı oluşturdu. 
Türkiye’nin 106 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığının 
ise yüzde 51.1’i ise enerji ithalatından kaynaklandı. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden 
yapılan belirlemeye göre, ihracatın yüzde 18.5 artışla 
134 milyar 954.4 milyon dolara ulaştığı, ithalatın ise 
yüzde 29.8 artarak 240 milyar 833.2 milyon dolara 
ulaştığı 2011 yılında, Türkiye 105 milyar 879 milyon 
dolar düzeyinde dış ticaret açığı verdi. 

CARİ AÇIK 2011 YILINDA 77.1 MİLYAR DOLA-
RA ULAŞTI

Cari açık, 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla 30 
milyar 446 milyon dolar arttı. Geçen yıl dış ticaret 
açığı 33 milyar dolar artış gösterdi.

Türkiye’nin cari işlemler hesabı açığı, 2011 yılında 
bir önceki yıla kıyasla 30 milyar 446 milyon dolar arta-
rak, 77 milyar 89 milyon dolar oldu. Bu gelişmede dış 
ticaret açığının 32 milyar 973 milyon dolar tutarında 
artarak 89 milyar 418 milyon dolara ulaşması etkili 
oldu.

Cari işlemler dengesinin Aralık ayında bir önceki 
aya göre yüzde 25.2 artışla 6.5 milyar dolar olması, 
2011 yıl sonu itibariyle 76.9 milyar dolar, 2012 sonun-
da ise 62.1 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleni-
yordu.

YERLİ SANAYİCİYE 20 MİLYAR DOLARLIK ‘RAYLI’ FIRSAT
Türk sanayisinde dikkatler, demiryoluna çevrildi. Türkiye’nin 2023 yılına ka-

dar 5 bin 500 metro ve tramvay setine ihtiyacı olacak. Bunun parasal bedeli 
18-20 milyar dolar arasında. Dolayısıyla yerli sanayici için pasta çok büyük.

Ulaştırma Bakanlığı, Ankara Metrosu için 324 set metro aracı almak üzere 
14 Şubat’ta yapılacak bir ihale açtı. İhale şartnamesinde araçların 14 ayda 
teslim edilecek 75 seti için ‘yüzde 30 yerli sanayi katkısı’ şartı koydu. Kalan 
249 araçta ise ’yüzde 51 yerli katkı’ istedi. Bakanlığın metro ve raylı sistem 

araçlarında Türkiye’de yeni bir sanayi hamlesi yaratacak bu adımı büyük heyecan yarattı.
2023’e kadar Türkiye’nin yaklaşık 5 bin 500 metro ve tramvay setine ihtiyacı olacağı, bunun mali 

olarak 18-20 milyar dolar civarında bir potansiyel oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, Türk sanayisi bu 
büyük pastadan pay alabilmek için büyük bir fırsatla karşı karşıya.
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Mission Kurdistan  Ceyhun 
Bozkurt  ABDPKK ilişkilerinde 
Stratejik Analizi

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 
13 şehit verdiğimiz Diyarbakır Silvan 
saldırısının ardından, ABD’nin PKK’ya 
“hiçbir zaman” destek vermediğini 
söylüyordu.

Clinton, bunu söylerken gözlerimizin 
içine bakıyordu. Bu sırada PKK terör 
örgütü militanları ise ABD işgali altındaki 
Irak topraklarından gelip, saldırılarını de-
vam ediyorlardı.

Clinton’a göre ABD PKK’yı desteklemi-
yordu. Hiçbir zaman da desteklememişti.

Arşivlerdeki belgeler ve haberler ise 
Clinton’u yalanlıyordu.

Ceyhun İlsever’in yeni eseri olan ve 
Kripto Kitaplar’dan yayınlanan bu eser-
de, ABD’nin PKK’ya sağladığı siyasi, 
askeri ve ekonomik destekler, ABD’nin 
kendi belgeleriyle de ortaya konmakta.

Dünyada “terörle mücadele ettiğini” 
söyleyen bir devlet ile aynı devletin resmi 
belgelerinde dahi “terör örgütü” olarak 
nitelenen PKK arasındaki ilişki, artık giz-
lenemeyecek kadar açık hale gelmiş du-
rumda.

Türkiye her zamankinden daha büyük 
bir tehditle karşı karşıyayken, ABD-PKK 
ilişkisinin ortaya konulması ve stratejik 
analizinin yapılması, kendisine 2023 gibi 
önemli bir vizyon koyan devlet aklının 
önünü görebilmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır.

Küreselleşme ve Ulusal Devletler  
ORHAN ÖZKAYA

Yabancıya Toprak Satışı, Cum-
huriyet Toprakları ve Küresel İşgal, 
Anahtar Teslimi Türkiye, Yeni 
Cumhuriyet’in Altı Oku gibi yapıtlarıyla 
Türkiye’nin maden, vakıflar, petrol, 
endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, 
yabancı sermaye, doğrudan yabancı 
sermaye, kıyı, turizmi teşvik, bankalar, 
yabancılara gayrimenkul satışı 
yasalarıyla teker teker elden çıkarılan 
kamu varlıklarının birer yabancılaştırmaya 
dönüşen özelleştirmelerle geldiği noktayı 
anlatarak yaşananları aydınlatan Orhan 
Özkaya, Asya Şafak Yayınları’ndan çıkan 

yapıtında em- peryalizmin dünya politikalarına yöneliyor.
Ufkunu dünya coğrafyasına çeviren Özkaya, yaşanan antiemper-

yalist savaşımı dünya coğrafyasında gezinerek özetliyor. Savaşın 
değil işgalin ve direnişin olduğu Irak’tan başlayıp tarihiyle birlikte Filistin 
sorununa uzanıyor. Ortadoğu’nun kurtuluşunu Atatürk ihtilâlini örnek 
alarak ateşleyen Nasır’dan başlayarak Arap ulusalcılığının meşalesi 
olan Nasırcılık üzerinde duruyor. İran’da Nasır’ın izinden 
yürüyen ve Ortadoğu petrollerine sa-
hip çıkan Musaddık’ı anlatıyor; 
Afganistan’ı, Pakistan’ı…

Karların Yüzü Kızardı  
Aydemir Çimen

Aydemir Çimen’in Y Yayınları 
tarafından yayımlanan romanı 
“Karların Yüzü Kızardı” raflardaki 
yerini aldı. Çimen, eserinde 1970’li 
yılların başındaki öğrenci hareketinin 
gelişimini canlı tanıklıkla anlatıyor. 
Karların Yüzü Kızardı, edebi ve akıcı 
dilini kaybetmeyen bir roman.

Anılarım Bir Dönemin Perde 
Arkası  Vural Savaş

Yargıtay Onursal Cumhuriyet 
Başsavcısı Vural Savaş’ın belgelere 
dayanan anıları, siyasal İslamcıların 
ve onlara destek veren kiralık kalem-
lerin maskelerini indirmekle kalmıyor; 
“28 Şubat süreci” dâhil, karanlıkta 
kalan ve çok tartışılan bir devri gün 
ışığına çıkarıyor.

Vural Savaş Bilgi Yayınevi 
tarafından yayınlanan bu kitabı 
için, “Yarasalar karanlıkta uçmayı 
sever; ‘Anılarım’ı aydınlık ufuk-
lara kanat çırpmak isteyenler için 

yazdım” diyor…

KİTAP DÜNYASI
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