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“Madensuyu Kaynaklarımızın Yüzde 98’i Boşa Akıyor”
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Değerli dostlar, 
 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Ege 

Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nun 
ortaklaşa hazırladığı “Türkiye’nin En 
Büyük Sanayi Kuruluşları” raporu acı 
bir gerçeği, sanayicinin kâra geçe
mediğini, ortaya koymaktadır.

Bunun yanında 2011’de gerçek
leşen yüzde 8.5 büyüme oranını büyük 
ölçüde sırtlayan sanayi devlerinin 
kârını artıramamanın yanında borçları 
da artmıştır. Kurlardaki yüzde 17, fai
zlerdeki yüzde 7.7 artış sanayicinin kâr 
etmesi önünde engel teşkil etmekte, 
zaten hali hazırda girdi maliyetleriyle 
boğuşan sanayicinin finansal mali
yetleri de artmaktadır.

Yine İSO’nun “500 büyük” çalış
masında; ciroları yüzde 29,7, üretim
den satışları yüzde 27 artan büyük 
sanayi kuruluşlarında satış kârlılığı 2 
puan, dönem kâr ve zarar toplamı da 
11.5 puan gerilediğini göstermiştir.

Ortaya çıkan bu tablo 500 büyük 
firmanın yüzde 24’ünün zarar ettiğini 
göstermektedir.

***

Sanayici dışında küçük esnafımız 
ve çiftçimiz de zor günler geçirmekte
dir.

TESK Başkanı Bendevi Palan
döken’in “Anadolu’daki küçük il ve ilçel
erde açılan AVM’ler ve süpermarketler 
Anadolu esnafını bitme noktasına 
getirdi ve bu durumdaki esnaf da göç 
etmek zorunda kaldı” açıklaması duru
mun boyutlarını açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır.

Öte yandan TZOB Başkanı Şemsi 
Bayraktar’ın çiftçimizin ödediği ver
ginin aldığı destekten fazla olduğu 
yönündeki açıklaması dikkat çekicidir.

Buna göre, çiftçinin sadece mo
torine ödediği vergi bir yılda aldığı 
desteğe yakındır ve çiftçilere karşılıksız 
verildiği belirtilen desteklerden de yüz
de 4 stopaj kesintisi yapılmaktadır. Bu 

durum tarım sektörümüzü ve üreticimi
zi zora sokmaktadır.

Yine ekonomideki yavaşlamaya 
pa ralel olarak inşaat sektöründe de 
düşüş gözlemlenmiştir. Sektörde yılın 
birinci çeyreğindeki üretim artışı, hem 
bir önceki yılın aynı dönemine hem de 
2011’in son çeyreğine kıyasla önemli 
ölçüde hız keserek yüzde 2,8 olmuştur.

***

Tarihimizin en önemli günlerinden 
birini kutluyoruz 30 Ağustos’ta…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ön
derliğinde, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 
Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan 
Başkomutanlık Meydan Savaşı, va
tan topraklarımızın düşman işgalinden 
kurtarılmasını ve ulusumuzun özgür
lük ve bağımsızlık içinde yaşama onu
runa kavuşmasını sağlamıştır.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan 
ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bay
ra mını en içten duygularımla kut
luyor, şehitlerimizi saygı ve şükranla 
anıyorum…

***

Ağustos ayı için yazımı kaleme 
aldığım günlerde iki üzücü haber 
aldım. Eski Ekonomi Bakanımız ve 
Milli Anayasa Forumu Düzenleme 
Kurulu’nda birlikte çalıştığımız Sayın 
Ufuk Söylemez’in babası Sayın Meh
met Söylemez’i kaybettik. Söylemez 
ailesinin acısını paylaşır, yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dilerim…

Atamızdan kalan bir yadigârı da 
talihsiz bir trafik kazasında kaybet
tik. Atatürk’ümüzün manevi kızı Ül kü 
Adatepe’yi kaybetmenin derin üzün
tüsünü yaşıyorum. Yakınlarının acısını 
paylaşır, ulusumuza başı sağlığı diler
im.

Sevgi ve saygılarımla,

fevzi.durgun@usiad.net
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İnsanlar para kazanma yö-
nün den dört gruba ayrılır. Birinci 
grupta miras, hibe veya kazanılmış 
değerlerin neması ile yaşayan az 
çalışan veya çalışmayan kişiler yer 
alır. Bu gruba rantiyeci deriz. İkinci 
grubu ücretle kamuda ve özel sek-
törde çalışan memur, işçi, elaman-
lar yani emekçiler oluşturur. Üçüncü 
grup avukat, mali müşavir, mimar, 
mühendis, danışman, muhasebeci, 
küçük esnaf gibi serbest meslek 
faaliyetleri ile uğraşanlardan oluşur. 
Dördüncü grupta sanayici, tüccar, 
çiftçi, işadamları yer alır. Zengin 
olan sınıf bu kapitalist sınıftır. Bu 
sınıfların nasıl zengin ol du ğuna 
veya olabileceklerine bakarsak şu 
değerlendirmeleri yapabiliriz. Ranti-
yeci sınıfı zaten zengindir. Sabit kira 
ve faiz gelirleri çoktur. Oturdukları 
ev, yazlık mutlaka ken   dilerinindir. 
Yeni gayrimenku l a l ım ihtiyacı daha 
güzelle yer de ğiştirmek yanında 
esas itibariyle spekülasyon ve 
değer artışlarından para kazanmak 
amacından do ğar. Çalışmalarına 
gerek yoktur. Elde ettikleri nemadan 
fazla harcamadıkları sürece bu du-
rum uzun süre onları bu sınıfta 
tutmayı sağlar.

EMEKÇİNİN ZENGİN OLMASI 
MATEMATİK İLMİNE GÖRE OLA-
NAKSIZDIR

Emekçi sınıfın zengin olmasına 
olanak yoktur. Bir emekçinin ayda 
ortalama 1.000 dolar ücret aldığını 
ve 30 yıl çalıştığını düşünürsek 
top lam eline geçen ücret 360.000 
dolar olacaktır. Bunun üçte ikisini 
harcasa ki daha fazlasını harcar-bi-
r i k tireceği para 120.000 dolar ola-
caktır. Haftada 45 saat üzerin den 
hesap yaparsak çalıştığı her saat 
için 5,1 dolar alacaktır. Biriktireceği 
ve alacağı kıdem tazminatı toplamı 
150 bin dolar ile bir ev sahibi olmaya 
çalışacak ve iş süresince taşıt kredi-
si ile bir otomobil satın alabilecektir. 
Bu ücreti alan kişilerin zenginliği sür-
prizler dışında olanaksızdır. Gece-
konusu kentsel dönüşüme girenler, 
şans oyunlarından para kazananlar 
zaten sınıf değiştireceklerdir. Bin 
dolar yerine ayda 2 bin dolar alan 
240 bin, 3 bin dolar alan ise 360 bin 
dolar tasarruf edebilecektir. Bu tut-
arlar da zenginlik ölçüsü değildir.

SERBEST MESLEK YAPAN-
LAR KAPİTALİST OLAMAZLAR

Serbest meslek grubunda yer 
alan çok ünlü mimarlar, avukat-
lar, danışmanlar gibi olanlar dışı-
n dakiler 30 yılda ayda 10 bin 
dolar kazananlar 1,2 milyon,20 
bin dolar kazananlar 2,4 milyon, 
30 bin dolar kazananlar 3,6 mil-
yon dolar tasarruf yapabilirler. Ta-
sa r ruf olanakları daha elverişli 
olduğu için kredilerle(tasarrufun 
önden harcanması) ev, yazlık sa-
hibi olabilirler, daha refah içinde 
yaşayabilirler. Ancak tasarruf ede-
bildikleri parayı gayrimenkul sek-
töründe veya diğer spakülatif alan-
larda değerlendiremezlerse zengin 
olmaları mümkün değildir. Tabi ki 
bu sınıfın refah düzeyine emekçi 
sınıf zenginlik olarak adlandırabilir. 
Ancak kapitalist anlamında bunlar 
da zengin sınıfında değildirler.

KARINI İŞLETME DIŞINDA 
KULLANMAYAN SANAYİCİ VE 
TÜCCARIN YARATTIĞI İŞLETME 
TOPLUMA AİT HALE GELİR.

Sanayici ve tüccar nasıl zengin 
olur? Vergi kaçırmayan ve karını 
işletme sermayesine dönüştürerek 
büyüyen bir sanayici ve tüccar 
sadece kendine ait olmayan bir 
işletme yaratmış olur. Artık fabrikası 
ve işletmesi herkese aittir. Bu 
işletmenin sahibi kapitalist olmasına 
rağmen kişisel servet yaratma yol-
unu seçmediği için aslında yüksek 
ücret alan serbest meslek erbabı 
gibidir. Bu grupta olanlar yarattıkları 
katma değerin ülkeye ve insanlığa 
faydalı olmasını isterler. Belli ideal-
leri vardır.

KAÇIRILAN VERGİ KİŞİSEL 
ZENGİNLİĞE SEBEP OLUR

Vergi kaçıran veya vergiden kaçı-
nan sanayici veya tüccar kaçırdığı 
vergiyi işletme sermayesine dönüş-
türüyorsa işletme zenginliği artar; 
kişisel tasarrufta kullanılırsa kişisel 
servetin artmasına ve zenginliğin 
yaratılmasına sebep olunur. Gele-
cek 5 yılda ortalama 30 milyon do -
lar ciro yapan bir tüccar % 15 ver gi 
sonrası kazanıyor ve bunun üç te 
ikisini vergi beyanında göstermi-
yorsa toplam 5 yılda 21 milyon 
vergi sonrası gelir elde etmiş olur; 
bunun içinde ödenmeyen 3 milyon 
dolar vergi de vardır. Ödenme-
yen bu vergi spekülatif alanda de-
ğerlendirildiğinde ve bundan sağ-
lanan değer artış kazançları ile 
zenginlik artmaya başlar.

ZENGİN OLMANIN YOLLARI 
SPEKÜLASYONDAN GEÇER

İster sanayici, ister tüccar ne 
olur sanız olun vergiden sonra el de 
ettiğiniz geliri veya şirketinize al-
dığınız kredilerle spakülatif yatırım 
yapmazsanız zenginlik gelmez. 
Bütün sanayici ve tüccarların zen-
ginliğinin temelinde arsa spekülas-

Nasıl Zengin Olunur

Mustafa PAMUKOĞLU
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yonu vardır. Elde edilen gelirler ve 
ödünçler arsa spekülasyonu ile ge-
ometrik dizi halinde çoğalır.

İNŞAAT YAPANLAR İMARSIZ 
YERLERİN İMARA AÇILMASINI 
VE EMSAL ARTIŞINI ÇOK SE
VER LER

Kendi kullanımı için veya satmak 
amacıyla yapılan inşaatlarda em-
sal zenginliğin anahtarıdır.1 dönüm 
arsanız var ve emsal 1 ise 1000 m2 
inşaat yapacaksınız demektir; ancak 
emsali 2’ye öyle böyle çıkarırsanız 
2000 m2 inşaat demektir. Durduğu 
yerde 2 kat kazanç. Neden Kadıköy 
sınırları içinde eski binalar yenilene-
miyor. Çünkü 2,07 emsalden dolayı 
müteaahhitlere kazanç çıkmıyor. 
Eğer emsal 2,40-2,50 olsa Kadıköy 
inşaat alanına döner. Metrekaresi 
5 bin dolara satılan bir yerde 1.000 
m2 emsal artışının parasal ifadesi 
5 milyon dolardır. Oturduğunuz ye-
rde 5 milyon dolar kazandığınızda 
yukarıda belirttiğimiz gibi bir emekçi 
30 yılda saate 5,1 dolar kazanırken 
emsal artışından bir inşaatçı 30 
yılda saat başı 71 dolar kazancı 
peşin almaktadır.

İmara açık olmayan yelerin 
imara açılması, inşaat yapılamaz 
yerlere ruhsat alınabilmesi, imar 
değişiklikleri inşaatçıların zenginlik 
araçlarıdır.

KONUT ALIMINDA ZENGİNLİK 
NASIL YARATILIR?

-Eski konutları alıp binanın yeni 
Kentsel Dönüşüm Yasasından ya-
rarlanarak kat karşılığı verilmesini 

sağlayarak değer artışı yaratmak.
-Büyük konut projelerinde pro-

jenin başında 30-40 gibi çokça ko-
nutu kaparo vererek kendinize tah-
sis edip ödemeleri yapıncaya kadar 
3. şahıslara satmayı başardığınızda 
para ödemeden veya çok az ödey-
erek ciddi bir kazanç elde edile-
bilmektedir. Bu tabi çokça konutu 
alabilecek kişilerin zenginliğini art-
tırma modelidir.

ZENGİNLİĞİ YARATAN DİĞER 
ÖNEMLİ BİR FAKTÖR HAVUZ 
SİTEMİDİR.

Bu birbirine güvenen, belli a -
ma ç  ları ve idealleri olan tarikat, 
cemaat, platform, şirketler top-
luluklarının kaynaklarını belli bir 
havuzda bir araya getirerek ve 
dolayısıyla büyük bir sermaye ya-
ratarak para kazandırıcı işlere giriş-
meleridir. Büyük sermaye büyük 
para kazandırır. Havuz genel ha-
vuz ve havuzcuklardan oluşur. 
Her havuzcuğun mutemedi vardır. 
Şirketler bu havuzdan aktarılan 
pa ralarla kurulur. Bu şirketler kar 
amaçlı hareket ederler ve kârlarını 
tekrar bu havuza verirler. Bu havuz 
sistemin en büyük riski aktarılan 
paraların kaynağının sorgulanması 
halinde yani  “nerden buldun” den-
mesi halinde ortaya çıkar. Çünkü 
havuza aktarılan paralar gönüllü 
veya kerhen verilen katkılardır ve bu 
katkıların tümünün kayıt içi ekono-
mide tedavül ettiği iddia edilemez.

ZENGİN OLMAK İÇİN DUA VE 
SADAKA KAÇINILMAZDIR

Haklı ve haksız kazanç elde 
etmek için mutlaka kâinata dü-
şüncelerinizi dua yoluyla gönder-
mek zorundasınız. Para kazan-
mak için Allah’a yalvarmak, haksız 
kazançlarda ise Allah’tan af dile-
mek ve bunun zekâtını vererek 
meşrulaştırmak zorundasınız.

ZENGİN OLMAYI İSTEMEK 
KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİLDİR

-Vergi kaçırmadığınız,
-Vergiden kaçınmayı işletme 

sermayesi yaratmak ve finansman 
yükünden kurtulmak için yaptığınız,

-Çalışanların emeğini belli re-
fah düzeyini sağlayıcı şekilde 
değerlendirdiğiniz,

-Başkalarının hakkını gasbede-
cek spekülatif alanlarda haksız ka-
zançlar elde etmediğiniz,

-Kazancınızı sosyal sorumluluk 
anlayışıyla paylaştığınız,

-Çevre ve doğaya saygılı oldu-
ğunuz,

-İnsanlığın sağlığına, mutlulu-
ğuna, refahına mani olacak bir faali-
yet göstermediğiniz, sürece,

-Küresel ekonomide oyuncu ol-
mak ve oyunu kuralına göre oynam-
ak elbette zorunlu; ama küresel ak-
törlerin oyuncağı olmamak ve ülke 
menfaatlerine aykırı hareket etme-
mek ve

-Gözü dönmüş olmamak şartıyla, 
zengin olmak için çaba harcamak 
ayıplanacak veya kıskanılacak bir 
durum değildir. Girişimcilik risk al-
ma yı, çalışma ustası olmayı ve 
daha da önemlisi büyük cesareti 
gerektirir.
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SÖYLEŞI

MASUDER Başkanı Seyfullah KOÇYİĞİT:

“Madensuyu Kaynaklarımızın 
Yüzde 98’i Boşa Akıyor”

Ülkemizde tespit edilmiş 
225 maden suyu kaynağı 
mevcut. Tüm kaynakları et-
kin kullanabiliyor muyuz?

Ülkemizde tespit edilmiş 
yaklaşık 225 madensuyu kay-
nağı ve/veya kaynak grubu 
vardır. Ancak bunların tü-
münün işletmeye elverişli olup 
olmadığı yapılacak analizler 
sonucu ortaya çıkarılabilir.

Tespit edilmiş maden-

suyu kaynaklarından günlük 
boşalım (debi) ise 63 milyon 
lt/gün olarak tahmin edilme-
ktedir. Ancak bu potansiyelin 
% 2’si değerlendirilebilmekte 
geriye kalan % 98 oranındaki 
potansiyel boşa akmaktadır. 
Mevcut tesislerin yanı sıra 
sektörde son yıllarda fir-
ma sayısı olarak bir artış 
bulunmamaktadır.

Bunun en büyük nedeni ya-
tırım maliyetlerinin çok yük-

sek oluşudur. Bilindiği üz e re 
madensuyu kaynakları mes -
kûn olmayan bölgelerde bu-
lun maktadır. Bu nedenle alt 
yapı hizmetlerinin olmayışı ne-
deni ile yüksek maliyet içerme-
ktedir. Bu maliyetler içerisinde 
çoğu zaman yol, elektrik ve 
diğer hizmetlerde yatırımcı ta-
rafından karşılanmaktadır.

Maden suyu sektöründe 
faaliyet gösteren kaç firma 
var? Bu firmaların Türkiye 
ekonomisine katkısı nedir?

Sektörde 32 üretici firma 
bulunmakta, bunların arasında 
13 firma ulusal boyutta faal ol-
a  rak üretim yapmaktadır. 2010 
Yılında yaklaşık 475 mil  yon 
üretim yapmış olan fir maların 
2011 yılı üretim miktarı ise 
515 milyon litredir. Yine 2011 
Yı lı madensuyu satışları 
745.000.000 TL’lik bir ciroya 
ul a ş mıştır.

Sektörlerin devletten ta
le p leri var mı? Başlıca so
runları nelerdir? Var olan so-
runlara nasıl çözüm yolları 
bulunabilir?

Madensuyu Üreticileri Derneği  (MASUDER) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Seyfullah Koçyiğit, Ülkemizde tespit edilmiş yaklaşık 225 
madensuyu kaynağının ancak yüzde 2’sini değerlendirebildiğimi-
zi ve mevcut tesislerin yanı sıra sektörde son yıllarda firma sayısı 
olarak bir artış olmadığını belitti. Dergimizin bu sayısında Başkan 
Koçyiğit ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlere sunuyoruz.

SÖYLEŞİ: Deniz Toprak 
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Sektörün yaşadığı en önem-
li sorunlar yürürlükteki, kanun, 
tüzük, yönetmelik ve tebliğ 
gibi mevzuat konularında ol-
maktadır. Bu tür mevzuatların 
hazırlanış aşamasında sektör 
temsilcilerinin hazır bulunuşu 
gerçekleştirildiğinde sorunlar 
baştan büyük miktarda çözül-
mektedir. Şayet hazırlanış 
aşamasında sektörden temsil-
ci yok ise mevzuattaki hüküm-
lerle uygulama aşamasında 
önemli sorunlar doğmakta ve 
bunların düzeltilmesine kadar 
geçen süreçteki önemli ekono-
mik kayıplar yaşanmaktadır. 
Madensuyu sektörü yasal-
ara, yönetmenliklere ve AB 
standartlarına uyum sağlayan 
ve insan sağlığını ön planda 
tutan misyona sahiptir. Ay-
rıca bulunduğu yöreye sosy-
al ve kültürel yönden büyük 
katkılar sağlamaktadır. Yöre-
ye işçi çalıştırması nedeni ile 
göçü önlemekte aksine göç 
almaktadır. Kayıtlı çalışarak 
vergi ve her türlü yükümlül-
üklerini yerine getirmektedir. 
Yörenin tanıtımını sağlamakta 
ayrıca orada değişik konularda 
(nakliye, ticaret, tamir, bakım 
v.s.) olanaklar oluşturmaktadır. 
Madensuyu işletmelerinin en 
önemli sorunu devlet des-
teğinin olmayışıdır. Son yıllar-
daki ka nun ve yönetmenlikler 
des teğin ötesinde getirmiş 
ol dukları yükümlülükler ile iş-
letmecileri zora sokmaktadır. 
Bu bağlamda 5686 sayılı ka-
nunun 10. Maddesinin e fık-
rasındaki idare payı ile ilgili 
olarak gayri safi hâsılanın %1’i 
oranının idare payı olarak ver-
ilmesi sektörü çalışamaz hale 
getirmiştir. Madensuyu üreti-
minde ambalaj malzemeler-
inin payının % 80 olduğu göz 
önüne alındığında bu açıkça 
görülmektedir.

Ayrıca yine sağlık bakanlığı 
tarafından yayınlanarak 
yür ü r lüğe giren yönetmen-
likle “Doğal Mineralli Su” 
tanımlaması ya pılırken min-
eral yapısında 1000 mg/lt 
ölçüsünün esas al ın masını, 
ancak 1000 mg/lt den fa-
zla mineral içeren suların 
doğal mineralli su kapsamına 
alınmasını bu baremin altında 

kalan suların doğal kaynak 
suyu sayılarak Doğal Minera-
l li Sular Hakkında Yönet-
menlik hükümleri dışında bı-
rakılmasını talep etmekteyiz.

Diğer bir sorunumuz ise 
Avrupa Gümrük Birliği Anlaş-
masında olduğu gibi diğer 
üçüncü ülkelerle yapılacak ti-
cari ikili anlaşmalarla ihraç 
edilecek madensuları ve aro-
malı madensularına % 100 
vergi muafiyeti uygulanması 
ve nakliyat navlun iadesi dir. 
Sektörde herhangi bir teşvik 
alınmamasına rağ men son 
yıllarda yapılan yatırımlarla 
üretim ve şişeleme stan dart-
larının yükseltilmesi ve en son 
teknolojilerin uygulanması ile 
birlikte Avrupa’daki emsal-
leriyle rekabet edebilecek ko-
nu ma gelinmiş olup kalite yö-
nüyle de en iyi madensuları 
kapsamında bulunmamız ihra-

catın gelişmesine önemli katkı 
sağlayacaktır.

Sektörün devletten talebi 
mevzuat hazırlık çalış ma-
larında sektörün sorunları ve 
uygulamadaki deneyimleri nin 
yansıtılacağı ortamın hazır-
lanmasıdır.

Ülkemizde maden su yu 
tü ketimi ne oranda? Siz bu 
rakamları nasıl değer len di ri
yor sunuz? 

2002 Yılında 180 milyon li-
tre olan tüketim 2011 Yılında 
yaklaşık kişi başı olarak 7 
litre toplamda da 515 litre 
civarına ulaşmıştır. Görüldüğü 
üzere kaynak olarak zengin 
olmamıza rağmen ne yazık 
ki tüketimimiz aşağıdaki 
tablodan da görüleceği üzere 
gelişmiş ülkelere kıyasla çok 
düşüktür.
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Ülke  Kişi Başı 
Tüketim(Litre)

İtalya 170

 Meksika 149

Belçika 136

 Fransa 130

Almanya 120

İspanya 110

Madensuyu tüketimi bir ül-
kenin gelişmişliği ile doğru 
orantılıdır. Avrupa’daki maden-
suyu tüketiminin yüksek oluşu 
oradaki tüketicinin sağlıklı 
ürün kullanımındaki bilincini 
gösterir. Ülkemizdeki düşük 
tüketim, tüketiciye madensu-
yunun iyi tanıtılmamasından 

kaynaklanmaktadır. Türk in-
sa nı madensuyunu sadece 
ye mek lerden sonra hazmı 
kolaylaştırıcı bir ürün olarak 
gö rmektedir. Derneğimizin ku  -
rulması ile beraber yapılan 
tüketiciyi bilinçlendirme, sek-
törü gelişen teknolojik yeni-
liklerden haberdar edebilmek 
amacıyla yapılan bilimsel ve 
teknik faaliyetler ile tanıtım 
çalışmaları bu yanlış alışkanlığı 
değiştirmeye başlamış ve 
tüketiciler madensuyu içme 
alışkanlığı edinmeye baş la-
mışlardır. Ayrıca 2004 Yı lın dan 
itibaren üretimine baş  lanılan 
meyve aromalı maden suları 
ile sektörde ürün çeşitliliği 
sağlanırken, değişik yaş 
guruplarının da aktif maden-
suyu tüketicisi haline gelmesi 
olanağı ortaya çık mış tır.

Yapılan araştırmalar sonu-
cunda madensuyu pazarında 
%23 lük bir paya ulaşan mey-
ve aromalı madensuyu tüketi-
minde gençlerin önemli bir 
potansiyel oluşturduğu görül-
mektedir. Daha çok erkeklerin 
tercih ettiği madensuyunun 
son yıllarda kadın tüketicilerde 
de yaygınlaşmasında meyve 
aromalı madensularının etkisi 
bulunmaktadır.   

Son olarak ne söylemek 
istersiniz?

Son olarak madensuyu ile 
sodanın farkına değinmek is-
tiyorum Madensuyu ile soda 
tüketicilerin yanlış bilgilendirilm-
esi sonucu karıştırılmaktadır. 

Madensuyu; yerin derinlikler-
inden bünyesine kayaçlardaki 
farklı mineralleri alarak ye-
ryüzüne çıkan zengin mineralli 
sulardır. Soda ise; bildiğimiz 
içme suyuna gaz basılarak pi-
yasaya sürülen üründür. Ayrıca 
maden sularının vucudumuza 
sayısız faydaları vardır. Büyüme 
çağındaki çocuklar kalsiyum, 
demir, çinko, flüorür gibi miner-
allere yetişkinlerden daha fazla 
ihtiyaç duyarlar. Diğer taraftan 
kadınlarında kemik erimes-
ine karşı en büyük destekçisi 
madensularıdır. Diğer taraftan 
enfarktüs geçiren insanlarda 
magnezyum düşüklüğü tespit 
edilmiştir. Damar sertliğine 
yol açan damarlardaki yağ ve 
kalsiyum birikmesi de magn-
ezyum eksikliğinden oluşur. 
Yine madensuyu içerdiği min-
erallerle vücudumuzun bir-
çok bölgesine olduğu gibi cilt 
içinde yararlıdır. Madensuyu ile 
yapılacak cilt temizliği pürüzsüz 
ve genç bir cilt oluşturur.
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İnternetten Alışverişin Yarısını 
Marmara Yapıyor
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), ülkenin eticaret 
haritasını çıkardı. ETİD araştırmasına göre, eticaret sitelerini kul-
lanan kadınlar en çok giysi ve dekoratif ürün alışverişi yaparken, 
erkekler daha çok teknolojik ürünler satın alıyor.

ETİD verileri, Türkiye’de in-
ternet üzerinden alışverişin 
yüzde 77’sinin Marmara, Ege 
ve İç Anadolu olmak üzere üç 
bölgede gerçekleştiğini ortaya 
koydu. Yüzde 48’lik oranı ile 
Marmara Bölgesi e-ticareti en 
yoğun olarak kullanan bölge 
olurken, onu yüzde 16 ile İç 
Anadolu ve yüzde 13 ile Ege 
izliyor. İl bazında bakıldığında 
ise en çok alışveriş 
yapılan illerin İstan-
bul, Ankara ve İzmir 
olduğu görülüyor. Bu 
üç ili Bur sa, Antalya 
ve Koca eli izliyor. 
İstanbul en çok te k  -
noloji ve giyim ür ü-
nlerini satın alıyor

İstanbul, özel alış-
veriş kategorisinde 
en çok giyim ve ak-
sesuara harcama 
ya parken, “fırsat” 
k a  te gorisinde yeme-
iç  me kategorisi öne çıkıyor. 
İs  tanbulluların sanal yapı mar-
ketlerden en çok satın aldıkları 
ürün ise gardrop. Teknoloji ürün-
lerinde televizyon, cep telefonu 
ve bilgisayarlar ilk sıralarda yer 
alırken, tüketiciden tüketiciye 
satış yapan sitelerde giyim ve 
kitap/dergi satışlarının yoğun 
olduğu görülüyor. 

Ankara’da klima satışları 
yoğun

Başkent Ankara, özel alış-
veriş sitelerinden en çok giyim 
ve hediyelik eşya; fırsat siteler-
inden ise turizm ve seyahate 
yönelik fırsat satın alıyor. Sanal 
yapı marketlerde en çok satılan 
ürün klima olurken, teknolo-
jik ürünlerde tablet bilgisa-
yar; tüketiciden tüketiciye sa-
tış sitelerinde ise masaüstü 
bilgisayar ilk sırada yer alıyor.

İzmirliler turizm fırsat lar ı
nın peşinde

İzmir’in özel alışveriş siteler-
indeki ilk tercihi ayakkabı ve 
ev tekstilinden yana. Tıpkı 
Ankara’da olduğu gibi fırsat 
sitelerinde en çok turizm 
fırsatlarını satın alan İzmirliler, 
sanal yapı marketlerde elektrikli 
el aletlerine ve bahçe ürünlerine 
yöneliyor. Teknolojik ürün kate-
gorisinde cep telefonu ilk sırayı 

alırken, tüketiciden tüketiciye 
satış yapan sitelerde dizüstü 
bilgisayar başı çekiyor.

Verilerle ilgili bir değer-
lendirme yapan ETİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Orhun, 
e-ticaret sitelerinden alışveriş 
yapanların yüzde 50’sini 25-35 
yaş aralığındaki kullanıcıların 
oluşturduğuna dikkat çekerek 
şöyle dedi:

“Genç nüfus inter-
netten ticareti seviyor 
ve buna çok alıştı. Bu 
sayede sektörümüzün 
çok hızlı büyüyeceğini 
öngörmekteyiz. Elek-
tronik ticareti her pro-
filden kişiler kullanmak-
ta. Ev kadınları, giderek 
alışverişlerini bu kanala 
kaydırmak olduğunu 
gözlemliyoruz. Hatta 
gün için ev kadınları 
araştırmalarını yapıyor 
ve akşamları eşleri ile 
birlikte bilgisayarlarının 

karşısında alışverişlerini 
yapıyor. Bundan 10 sene önce 
hacim olarak imkânsız de-
nilen büyüklükte beyaz eşya 
satışları, giyim satışları bunun 
önemli göstergeleri. Bir zaman-
lar internetten sadece kitap, CD 
satılır, görmeden ürün alınmaz 
deniyordu. Artık durum bu-
nun tersine döndü. ‘internetten 
bakmadan ürün almam’ diyen 
büyük bir kesim oluştu.”
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, tarımın üretim açısından riskli bir sektör olmasına rağmen 
Türk çiftçilerin olumsuz hava koşullarının zorluğuna, sermaye ek-
sikliğine rağmen, az bir kazanca kanaat etmek suretiyle üretmeye 
devam ettiğini vurguladı. 

Çiftçi Zarar Etse Bile 
Vergisini Ödüyor

TZOB Genel Başkanı, 
ta  rımın üretim açısından 
risk li bir sektör olmasına 
rağ men bu ülkenin çiftçiler-
inin, her türlü olumsuz hava 
koşullarının zorluğuna, ser-
maye eksikliğine, teknolojik 
yetersizliklere rağmen, az 
bir kazanca kanaat etmek 
suretiyle üreterek, öncelik-
le Türk insanının sağlıklı 
bi reyler olarak topluma ka-
zandırılmasına hizmet ettiğini 
vurguladı. Tarımın bunlarla 
da kalmayıp, Türkiye’nin is-
tihdamının dörtte birini sağ-
ladığını bildiren Bayraktar,  
insanlara iş ve aş sağladığına 
dikkat çekti.

Çiftçi vergisini ödemeye 
devam ediyor

Tarımın devlete karşı olan 
görevlerini de eksiksiz yerine 
getirdiğini belirten Bayraktar, 
şunları kaydetti:

“Devletine bağlı olan çift-
çimiz sessiz ama vakarlı bir 
şekilde vergi yükümlülüğünü 
yerine getirmiştir. Küçük iş-
letme sahibi çiftçi, ürününü 
satarken yüzde 1 ile yüzde 
4 arasında değişen oran-
larda stopaj vergisi (gelir 

vergisi) vermektedir. Belirli 
bir işletme büyüklüğünün 
üzerindeki işletmeye sahip 
çiftçi ise artan oranlı, ger-
çek usulde gelir vergisine 
(yüzde 15, yüzde 20, yüzde 
27 ve yüzde 35) tabidir. 
Hatta karşılıksız olduğu be-
lirtilen tarımsal desteklerden 
de yüzde 4 stopaj kesintisi 
yapılmaktadır. Yani daha 
destek eline geçmeden yüzde 
4 vergi vermektedir. Sektör, 
tarımsal üretimde temel girdi 
olarak kullandığı elektrik, gü-
bre, mazot, ilaç ile makine 
ekipmanın vergisini, tüketici 

seviyesinde ödüyor. Ayrıca 
motorine yüzde 30 özel 
tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 
18 katma değer vergisi (KDV) 
veriyor. Ülkemizde tüketilen 
motorinin dörtte birini (3.5 
milyar litre) kullanıyor ve sa-
dece bu üründe, bütçeden bir 
yılda aldığı toplam desteğe 
yakın, 6.5 milyar lira vergi 
ödüyor. Gübre ve elektrikte 
de yüzde 18 vergi veriyor. 
Bütün tarımsal girdilerde 
çiftçi için hiçbir özel oran 
uygulanmıyor.”

Türk çiftçisinin, mali açıdan 
kendini çevirmekte zorlandığı 

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:
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için özel bankalardan yüksek 
faizli kredi kullandığını, bu-
nun yanı sıra yüksek verg-
iler uygulanan gübre, mazot, 
elektrik gibi girdileri yeter-
ince kullanamadığını belirten 
Bayraktar, bunun da tarımda 
verimliliği çok olumsuz bir 
şekilde etkileyerek, hem 
çiftçiye hem de ülkeye büyük 
zarar verdiğine dikkat çekti.

Gelirinden fazla vergi 
veren çiftçinin olduğuna işaret 
eden Bayraktar, sözlerine 
şöyle devam etti: “Zarar etse 
bile çiftçi vergisini ödüyor. 
Zaten malını satarken ver-
gisi peşin kesildiği için kârına 
zararına bakılmıyor. Vergiyi 
peşin veriyor. Sosyal Güven-
lik Kurumu, yüz binlerce, mi-
lyonlarca lira para kazanan 
futbolcuların, antrenörlerin 
si gor tasının asgari ücretten 
gös terildiğini, bu tutarların 
ta van seviyeye çıkarılması 
so nucu kurumun 38 milyon 
lira ek gelir kazandığını daha 
yeni açıkladı.”

Fiyatlar artacak

TZOB Genel Başkanı Şem-
si Bayraktar, her ülke için 
vaz  geçilmez bir sektör olan 
ta rımda önümüzdeki 10 yıl 
içinde fiyatların şimdikinden 
yüzde 10-30 oranında daha 

yük sek seyredeceğini, ya-
ğ l ı tohumların fiyatlarının 
buğ  day ve diğer hububat 
fiyatlarından daha fazla ar-
tacağının tahmin edildiğini 
belirtti.

Dünyayı yeni bir gıda 
krizinin beklediğini, başta 
ABD olmak üzere, Avrupa ve 
Asya’da yaşanan kuraklığın, 
uluslararası piyasada mısır, 
buğday ve soyada fiyat 
artışlarına neden olduğunu, 
bu durumun gelişmekte olan 
ülkelerde gıdaya ulaşımı 
zorlaştıracağını, sosyal pat-

lamalara ve ayaklanmalara 
bile neden olacağını vurgu-
layan Bayraktar, şöyle de-
vam etti: 

“Türk çiftçisi bu ülkeye gıda 
güvencesi sağlıyor. Birçok ül-
kede gıdada kriz beklenirken, 
Türkiye’de bir tehlike görün-
memesinin nedeni çiftçinin 
her şeye rağmen üretimi 
devam ettirmesidir. Çiftçinin 
üretim için çabalaması so-
nucu Türkiye, birçok gıda 
ürününde kendine yeter bir 
ülke konumundadır.”
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Av. İsmail ALTAY:

Borçlar Kanunu’nun 
Kazanımları Korunmalıdır

1 Temmuz 2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) 
soysal içerikli çok önemli düzen-
lemeler yapılmıştır. Genel 
işlem şartları, aşırı ifa güçlüğü 
ve kefalete ilişkin hükümler 
bunlardan bazılarıdır. Ancak 
kanun yürürlüğe girmeden 
önce bu hükümlerde değişiklik 
yapılması veya kaldırılması için 
baskı yapan bir takım menfaat 
grupları, ekonomik yönden 
kendini güçlü hisseden şirketler 
kısmen başarılı olsalar da nihai 
hedeflerine ulaşamamışlardır. 
Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra ise bu kampanyalarını 
daha da yaygınlaştırarak, ka-
muoyunu yanlış yönlendirm-
eye, kamu menfaati yerine bir 
grubun menfaati doğrultusunda 
düzenleme yapılmasını sağ-
la maya çalıştıklarını göz-
lem lemekteyiz. Sayın Ba-

kan Babacan’ın kısa bir süre 
önce iş dünyasının görüşleri 
doğrultusunda Türk Borç-
lar Kanunu’nda değişiklikler 
ya pılacağı açıklamasını, tal-
ihsiz bir açıklama olarak de-
ğerlendiriyoruz. Kanunlar halk 
için, diğer bir deyişle kamu-
nun menfaatine yapılır. Cum-
huriyet rejiminde, belirli bir 
kesime imtiyaz tanınması, bir 
grubun menfaatinin halkın 
menfaatinin önünde tutulması 
düşünülemez. Borçlar Kanu-
numuzdaki sosyal içerikli bu 
düzenlemelerin ve halkımızın 
kazanımlarının korunması ger-
ekmektedir.

Değiştirilmesi istenen genel 
işlem şartları, ekonomik yönden 
güçsüz olanın da anlaşmada 
taleplerinin dile getirilmesine 
imkan sağlamakta, tarafların 
hukuki silahlarının eşitliğini 
sağlamaya yöneliktir. Bilindiği 
gibi, bazı kurum ve şirketler, 
vatandaşa, tüm haklarından 
peşinen vazgeçtiğine ilişkin 

sözleşmeler imzalatmakta, 
söz leşme serbestisi ilkes-
inin kapsamında olduğunu il-
eri sürerek vatandaşı teslim 
almaktadır. Vatandaşlarımızın 
bu sözleşmelerin hükümler-
ini sorgulama hakkı bulun-
mamakta, “ya kabul et ya terk 
et” denmektedir. Vatandaşın 
özgür iradesi ile imzalamadığı 
bu sözleşmeler, özel hukuktaki 
“Serv” sözleşmesi niteliğinde 
olup, ekonomik yönden güçlü 
olanlar elinde “Demokles’in 
kılıcına” dönüşmüştür. Bu 
sözleşmelere dayanarak uygu-
lanan baskılar, vatandaşlarımızı 
cendere altına almış, iflaslar, 
aile yıkımları, intiharlar gibi 
birçok trajediler yaşanmasına 
neden olmuştur. İşte bu ka-
nunla getirilen genel işlem 
şartları, vatandaşın irades-
inin sakatlanmasının önüne 
geçecektir. Bu hükümlere hiçbir 
şekilde müdahale edilmesi ka-
bul edilemez.

Yine bu kanunla kefalete 



ilişkin de çok önemli düzen-
lemeler yapılmıştır. Kamuoyu 
oluşturmada, “eşin rızası ol-
madan kredi alınamayacak” 
veya “ticaret yapabilmek için 
karımızdan ayılmak zorunda 
kalacağız” gibi atı astarı olma-
yan söylemler kullanılmaya, ti-
cari hayatın tıkandığı yönünde 
gerçek dışı beyanlarda bu-
lunulmaya başlanmıştır. Ti-
cari hayatın işleyişine ilişkin 
sorunların çözümünü kefalet 
hükümlerinde değil, başka 
bir takım uygulama ve poli-
tikalarda aramak gerekirk-
en, hedef saptırma yöntemi 
uygulanmaktadır. 

Her şeyden önce kefalet bir 
kişisel teminat türüdür ve kredi 
almak için başka teminat tipleri 
de bulunmaktadır. Yani kefa-
let olmazsa kredi alınamaz, 
ticari hayat durur, ticaret yapa-
bilmek için boşanmak gerekir 
söylemlerinin hepsi, aile ku-
rumu menfaatine düzenlenen 
“eşin rızası ile kefalet akdinin 
yapılabileceği” hükmünü berta-
raf etmeye yönelik asılsız ve 
abartılı söylemlerdir. 

Türk toplumunda eş-dost, 
arkadaşlık ilişkileri samimidir, 
“hatır” çok önemli bir değerdir. 
Hatta hiç tanımadığımız bir 
kişi ile konuşurken bile, “bana 
güvenmiyor musun?” diye gay-
ri ihtiyari bir kelime ağızdan 
çıksa, akan sular durur, karşı 
taraf mahcup “estağfurullah” 
der, konu tatlıya bağlanır. Böyle 
bir toplumda, arkadaşınız, 
komşunuz, patronunuz gelip 
“bana kefil olur musun?” dese, 
bu teklifi nasıl reddedebilirsi-
niz? Bu kişiyi ve bazen de işinizi 
kaybetmeyi göze alabilir misi-
niz? Yıllarca birçok kişi, bunu 
göze alamadı. Sonuçta bir gün 
geldi, evin kapısındaki icra me-
muru ile burun buruna geldi. 
Çoluk çocuk neye uğradığını 
şaşırmış, hamalların hac-
zedilen ev eşyalarını taşımasını 
seyretti. Aileler yıkıldı, intihar-
lar, öksüz çocuklar, insanları 
manevi olarak da yaralayan 
reddi miras olayları yaşandı. 

TBK’nın tasarısının 

hazırlanmasında komisyonda 
görev alan hukukçular, toplu-
mun bu yarasını biliyorlardı. 
Yaraya deva olacak formüller 
üreterek, “madem eşler birlikte 
kefalet sözleşmesinin külfe-
tine katlanıyorlar, akid kuru-
lurken de beraber karar vers-
inler, aile birliği korunsun” diye 
düşünmüşlerdir.

Anılan güçler, “dikensiz 
gül bahçesi” talep etmekte, 
“eşin rızası müessesesinin” 
kaldırılmasını talep etmek-
tedirler.  Bu müessesenin 
kaldırılması, halk aleyhine 
yapılacak bir tasarruf olacaktır, 
asla kabul edilemez. Ancak 
yapılabilecek değişiklik, eşin 
rızasının aranmasına ilişkin 
kuralın akabinde sayılan 
istisnaların arasına “mal ayrılığı 
rejimini” kabul etmiş olan eşler 
için de rıza aranmayacağına 
ilişkin bir ekleme yapılmasıdır. 
Bu durumda dahi “aile 
konutu”na dokunulamaz. 

Her ne kadar şimdilik dile 
getirilmese de, -adet olduğu 
üzere- “hazır değişiklik 
yapıyoruz, torbaya şunları da 
koyalım” diyeceklerine emin 

olduğumuz, TBK ile getirilen 
bir takım kazanımları belirtmek 
ve kamuoyunu bilinçlendirme 
görevimizi yerine getirmek is-
teriz:

Ekonomik yönden güçlü 
olanların hiç işine gelmey-
en, kefalete ilişkin en önemli 
değişikliklerden biri de, kefilin 
savunma hakkından önceden 
feragat edemeyeceğine ilişkin 
düzenlemedir. Uygulamada 
imzalatılan sözleşmelerle, ke-
filin tüm savunma hakları daha 
sözleşme imzalanırken elinden 
alınmaktaydı. Kamunun men-
faatine olan bu düzenlemenin 
kaldırılması ya da değiştirilmesi 
tartışma konusu bile yapılamaz. 
Yine kefaletin sona ermesine 
ilişkin gerçek kişiler için getirilen 
10 yıllık azami süre uzatılamaz 
ve kefilin dönme hakkına ilişkin 
düzenleme kaldırılamaz.

Halkın hakları, birtakım çıkar 
çevrelerinin menfaatlerine kur-
ban edilmemelidir. Bir spor 
kulübünün haklarını korumak 
için direniş sergileyen taraftar-
lar, tüm halkımıza haklarını ko-
rumak için örnek olmalıdır.

17
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SÖYLEŞI

Ostim Başkanı Orhan Aydın, yabancı ürün alımlarında strateji-
nin değişmesi gerekliliğine dikkat çekerek, “alım şartnamesi-
ni, ürün şartnamesi olarak değiştirmeliyiz. Aldığımız ürünü 3 yıl 
sonra ben yapacağım diyebilmeliyiz. Ürünlerin yüzde 50’sinde 
ofset uygulanırsa, Türkiye’nin cari açık problemi 1 yılda yarı ya-
rıya azalır. Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olayın farkında, 
diğer bakanlıklar da farkına varmalı” dedi. 

Sivil Offsetle Cari Açık %50 Azalır

Aydın otomotiv üretimi 
için geniş bir pazarın gerekli 
olduğunu, Türkiye pazarının 
bu iş için yeterli olmadığını be-
lirterek “Türkiye’nin ağabeylik 
yapmak istediği ülkeler var. O 
ülkelerle beraber,  o ülkelerin 
ekonomisine de katkı verecek 
bir şey bu. Herkesin kârlı 
çıkacağı, tam bir kazan-ka-
zan projesi şeklinde bölgenin 
otomobili yapılabilir” ifadesini 
kullandı. 

Dünya gazetesi Ankara tem-
silcisi Ferit Parlak ve muhabir 

Özüm Örs’ün yerli üretim, of-
set uygulamaları ve teknolo-
jik gelişim ile ilgili sorularını 
yanıtlayan Aydın, “Enerji 
üretmek için yapılan bütün 
santrallarda dışa bağımlıyız. 
Yeni yaptığımız bütün santral-
lar, hidroliği, güneşi, rüzgârı, 
nükleeri,  termiği 8-10 yıl dışarı 
çalışacak. Yazık. Bu gidişi ‘ye-
rli üretim’ stratejisiyle, o iradey-
le durdurabiliriz; konuşarak, 
boşluğa plan yaparak değil.” 
şeklinde konuştu. 

OSTİM, bürokrasisinde-
ki bilindik engellemelere 
rağmen, buralara kadar gel-
di, daha nereye gider?

Yoğun çalışıyoruz. Bölgemiz 
yapısal olarak biraz dağınık. 
Ve 5 bine yakın işletme var 
burada. Yol, su, kanal, ele-
ktrik için altyapı çalışmaları 
rutin işimiz. Doğrudur altyapı 
firmalarımıza rekabet avantajı 
yaratıyor.  Ama işimiz bununla 
bitmiyor. Firmaların bireysel re-
kabetleri dışında, “onlara yeni 
bir şey katabilir miyiz?” sorusu, 
cevabını en çok aradığımız ve 
yapmaya çalıştığım iş bu. Fir-
malar zaten kendi bildiklerini 
erişebildiklerini yapıyorlar. Biz 
ise 20 kişi bir araya gelirse, 
üniversiteleri de eklersek, 
destekleyici kuruluşları da 
onların yanına getirirsek, yeni 
ürünler, yeni pazarlar, yeni 
stratejiler üretebilir miyiz? 
Bunlara kafa yoruyoruz. Mese-
la “kümelenme” bu çalışmalar 
sonucunda çıktı. 

Kaç sektörü bir araya get-
irebildiniz?

Savunma, medikal, iş ve 
inşaat makineleri, yenilebilir 
enerji kümelenmeleri devam 
ediyor. Bir de şimdi Anado-
lu Raylı Taşıtlar kümemizde 

OSTİM Başkanı Orhan AYDIN:
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Türkiye’nin ihracatına denk 
gelecek şekilde, Türkiye ken-
di raylı taşıtlarını nasıl üre-
tir sorusu var. Bir sürü üretici 
firmamız var. Herkes bir şey 
yapıyor ama bir türlü toplu 
olarak bir araya gelip, soruna 
çözüm üretemiyoruz. Bu ned-
enle bürokrasi de yerli ürünü 
tanımıyor. Bu kopuklukları gi-
derirsek, mesela raylı taşıtlarla 
ilgili yapılan çalışmanın so-
nucunda çok enteresan bir 
yere geldi Türkiye. Bu bizim 
yapmamız gereken bir çalışma 
değil aslında. Daha yukarıdan 
tasarlanıp yapılması ger-
ekiyor. Daha stratejik olarak 
ele alınmalı. Mesela bir Sa-
nayi Bakanlığı, bir Ekonomi 
Bakanlığı. Ben ülkede otomo-
bili, raylı taşıtları, uçağı, enerji 
santrallerini nasıl yaparımın 
cevabı bu. Ama göreceksiniz 
ki, raylı taşıtlar kümesi gelecek 
yıldan itibaren Türkiye’nin 
metro araçlarını yapar hale 
gelecek. 

Metroyu yapacağımızdan 
eminsiniz. Firmalarda emin, 
biz de eminiz. Bürokrasi en-
gel olmayacak mı?

Şuanda 25 civarında 

firmamız kümelenmenin için-
de. Ankara, Bursa ve Kay-
seri’den 3 ana oyuncumuz 
var. Bunlar fiilen metro aracı 
yapmış firmalar. Mesela 
firmalarımızdan biri en son 
toplantımızda, “Bütün Ar-Ge 
çalışmalarını bitirdim, aracı 
tamamladım. Aracı Ankara Bel-
ediyesine hediye edeceğim” 
dedi. Biz, “TÜBİTAK desteği 
alalım” dedik ama “Hayır, An-
kara metrosuna koyacağım, 
çalışsın. Baksınlar test ets-
inler. Tamam derlerse yap-
maya başlayacağım” dedi. 
Bu firmamızın Almanya’da 
iki şehirde fabrikası var. 
Ayrıca ABD’de 6 eyaletin raylı 
taşıtlarının yapıcısı. Büyük 
firmalarla işbirliği halinde 
yapmış. Yani, yoldan geçen 
adamı konuşmuyoruz ama 
bunu keşfedip Türkiye’nin 
ihracatıyla buluşturmak 
önemli. Tek başına mücade-
leyi yapmıyor. Üç kere gidi-
yor devletin kapısına, oradan 
bürokratlarla görüşüyor, 
görüşemiyor. Azarlanıyor ko-
skoca dünya firması. Sonra da 
“Allah sizin hayrınızı versin” 
deyip çıkıyor. Yoruluyor. Ama 
biz yorulmuyoruz, yılmıyoruz. 

Yeni işletmelerin tamamını, 
Türkiye’de çıkacak ihalelerin 
tamamını yerli yapmak üzere 
hazırlık yapıyoruz. 

‘Sanal fabrika’ projeniz 
uygulanabilir mi?

Biz o proje ile firmalara 
tasarım kabiliyeti kazandırmayı 
amaçlıyoruz. Bir anlamda fir-
malar sanal bir fabrikanın 
atölyesi gibi olsun istiyoruz. 
Bir araya gelerek bir sistem 
tamamlayabilsinler. OSTİM’de 
de hep vurguladığımız, ulaş-
maya çalıştığımız yer burası. 
O zaman bir firmadan iki 
buçuk firma çıkarabiliriz. 50 
firmayı bir araya getirip bir sis-
temi tamamlayabilirsek daha 
çok katma değerli işler yapa-
biliriz. Örneğin, bir beton san-
trali yapan firmayı düşünün. 
20-30 kalem işi var, bunu par-
çalara dağıtıyor. Tasarımını 
kendisi yapmış. OSTİM’de 
atölyeler bunları yapıyor. 
Sonra siz bunları bir araya 
getiriyorsunuz, damganızı 
basıyorsunuz ve bütün dün-
yaya satıyorsunuz. OSTİM’in 
tamamı sizin fabrikanız, işiniz 
yok, yarın tek başınızasınız ve 
giderleriniz sıfır. Bu çok önemli 
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bir şey. İşiniz olduğunda bütün 
burayı kullanabilirsiniz, işiniz 
olmadığında yarın sabah bu 
işçilerin parasını siz ödemek 
zorunda değilsiniz. Böyle es-
nek bir şeyi kapalı alanda tek 
başınıza yapamazsınız. Biz 
burada çok rekabetçiyiz. Ve 
çok avantajlıyız. Bizim esas 
ortaya çıkaracağımız değer 
burası. 

Teşvik düzenlemesi ya
yın landı, beklentinizi karşı
ladı mı?

Genel olarak iyi bir teşvik 
kanunu çıktı. Bölgeleri tasnif 
eden, OSB’lere biraz daha 
avantaj sağlayan, sektörl-
eri öne çıkartan, bölgeleri 
yarıştıran bir takım iyi şeyler 
çıktı. Ama biz halen, yine 
gazete diliyle konuşuyorum; 
bu teşvikten Türkiye bir Sam-
sung çıkarabilecek mi, bir 
Hyundai çıkarabilecek mi bunu 
göreceğiz. Bu teşvik sonucun-
da bizim bir çıta atmamız ger-
ekiyor. Çünkü bu teşvikler yeni 
değil. Bu teşviklerle Türkiye 
otomobilini yapabilecek mi? 
Hayır yapamayacak. Çünkü 
otomobil yapmak başka bir 
strateji gerektiriyor. 

Nasıl bir strateji gerekiyor 
burada?

Bunlarla ilgili bizim çözüm 
önerilerimiz oldu. Kafa yor-
uyoruz. Mesela otomotivdeki 
kritik nokta kendinize özgün 
bir tasarım ve özgün bir motor-
dur. Ayrıca kendinize potan-
siyel bir Pazar oluşturmanız 
gerekiyor. Motorunuz yoksa 
otomobil yapmayı ağzınıza 
bile almayın. Motoru dışarıdan 
alıp otomobil üretmezsiniz. 
Tasarımı size ait olacak, fikri 
ve mülki haklar size ait olacak. 
Peki, Türkiye pazarı otomobil 
üretmek için yeterli mi? Çünkü 
milyar dolarlık ve milyon adet-
lik bir potansiyel olamadan bu 
alana giremiyorsunuz. Türkiye 
pazarı bu iş için yeterli değil. 

Ne yapılmalı?
O zaman geniş bir Pazar 

oluşturacaksınız. Bunu sizinle 
yapmak isteyen, sizinle be-
raber Pazar oluşturacak bir 
takım oluşturacaksınız. Bu 
mümkün mü? Mümkün. Bu 
işe gönlü olan ve Türkiye’nin 
ağabeylik yapmak istediği ül-
keler var. O ülkelerle beraber, 
onların ekonomisine de katkı 
verecek bir şey bu. Kuru ku-

ruya “dostuz, kardeşiz” de-
mek yerine, ekonomik olarak 
birbirini destekleyen ve herek-
sin karlı çıkacağı, tam bir ka-
zan-kazan projesi şeklinde 
bölgenin otomobili yapılabilir. 

Her şey pazara mı bağlı?
Bizim bunu organize et-

memiz gerekiyor. Çok tuzak 
bir soru soruluyor: OSTİM 
otomobil yapabilir mi? Olay 
teknik değil ki; olay stratejik 
bir olay. Ve ekonomik olarak 
düşünülen rakamların onda 
biri rakamına Türkiye’ye mal 
olacak bir olay. 2 milyar dola-
rdan söz ediyorlar ya, 200 
milyon dolara Terkiye bunu 
halledebilir. Çin ve Hindistan 
şu anda otomobil sektöründe 
gelecekte Türkiye’ye rakip 
olarak gözüküyor.   Zaten 
büyük, milyarlık pazarlar var. 
Eğer siz geleceğe de oynam-
ak istiyorsanız, böyle büyük bir 
pazar oluşturarak sisteme gir-
meniz gerekiyor.

Bizim aklımızda ilk 10 
ülke var, ilk 20 ülke de var. 
Girebile cek, girebilmesi muht-
emel olabilecek, ikna ede bile-
ceğimiz ülkeler. Türk Cum-
huri yetleri var, İslam ülkeleri 
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var, yakın dostluk ilişkilerimizi 
ekonomik olarak geliştirmeye 
niyetlendiğimiz ülkeler var. En-
donezya, Malezya gibi belli po-
tansiyeli olan ülkeler var. Bunu 
yapabileceğimiz bir sürü ülke 
var etrafımızda. D-8 ülkeleri var 
mesela. Devlet Başkanı altına 
imza atmış, hazır bir ekonomik 
işbirliği var. Karadeniz Ekono-
mik işbirliği var. Türkiye bunu 
önderliğini yapacak. Böylece 
hem kendi otomobilimizi 
yapıyor olacağız, 
hem de biriler-
ine vereceğimiz 
bir şeyler olacak. 
Bunları gideceğiz ve 
diyeceğiz ki bunları 
birlikte yapalım, 
senin de otomobi-
lin olsun, benim de. 
Sen de dışarıdan 
alıyorsun, ben 
dışarıdan alıyorum. 

Metro da birlikte 
olabilirler mi? 

Tabi ki, bunun 
arkasına raylı ta-
şıtları da koyabi-
liriz mesela. Her 
ülkenin metroya iht-
i  yacı var. Onu da 
beraber aynı man-
tıkla yapalım. Pa-
rası olan ülkeler var 
Türkiye’ye yatırım 
yapmak isteyen ül-
keler, onl arı da ko-
yalım bu işin içine. 

Dış açığın kapatılmasında 
da rol oynayabilir mi bu mod-
el?

Ekonomi Bakanı masada 
teşviki çalışıyorken biz bu 
dış açığın kapatılması ile il-
gili ne yapılabilir sorusuna da 
bir cevap üretmiştik aslında. 
Bu yerli katkı formülünü 
getirmiştik. Gazetelerde de çok 
yazıldı. Ekonomi Bakanlığı’nın 
sayfasında da yer alıyor offset 
tebliği. Ben bu soruyu cevap-
layacak bir makam bulamadım. 
Tebliği, 2007 yılında bilinçli bir 
grup yazmış. Sivil alımlarda da 
offset uygulaması yapılsın, sa-

vunma sanayinin yaptığı gibi 
denilmiş. Bu ne demek? Sivil 
bir kamu alamı yapıyorsunuz. 
Diyelim bu metro. O tebliğ di-
yor ki, sivil alımlarda 10 milyon 
dolara kadar alımlarda ofset 
uygulaması mecburi bunu ya-
parsak, 50’si kapanıyor. Başka 
bir şey yapmamıza gerek yok. 

Sivil alımlarda uygulama
malarının sebebi ne?

Biz kendimizi çok bağımlı 

hissediyoruz. Dünya Ticar-
et Örgütü’nün ve Dünya 
Bankası’nın kurallarını çok 
kutsallaştırıyoruz. Onların 
istemediği kadar teslim oluy-
oruz. Tehlikeli bir şey söylüyo-
rum farkındayım ama, bunu 
böyle söylemediğimiz zaman 
olay anlaşılmıyor. Bu kadar 
teslim olmak zorunda değiliz, 
AB ve bunlara bu kadar teslim 
olmak zorunda değiliz. Mesela 
offsetle ilgili tebliğe bakarsak, 
yazılmış ama uygulanamıyor. 
Devletin Ekonomi Bakanlığı’nın 
tebliği (offset uygulamasına 
uygulamalarına ilişkin 
tebliğ 2007/6 sayılı Ekono-

mi Bakanlığı-DTM-tebliği) 
Dünya Ticaret Örgütü’nün 
uygulamalarına aykırı olabilir 
mi? Olamaz. O kurallara uy-
gun yayımlanır tebliğ. Niye 
uygulayamıyorsun o zaman? 
Niye uygulanmıyor diye so-
runca, rahatlıkla uygulanıyor 
deniyor. Bakın raylı taşıtlarda 
oldu. Biz kavga ettik, savaş 
verdik, oldu. Biz de KİK’e git-
tik. Niye olmuyor diye sor-
duk. KİK yasası niye bunun 

neyine engel oluyor 
bize anlatın dedik. 
“Aslında olabilir” 
dediler. Kiminle 
savaşıyoruz belli 
değil ki. Karşımızda 
kimin olduğunu 
anlamıyoruz. Ken-
di insanımla mı, 
yabancıyla mı 
savaşıyorum belli 
olmuyor. Bu kaf-
ayla da açığımızın 
kapanması mümkün 
değil. 

Her alanda böyle 
değil mi?

Evet, her alan-
da böyle. Örneğin 
enerji santralları. 
Enerjide açık veri-
yoruz, doğru mu? 
Neyle kapatıyoruz? 
Rüzgâr tribünü ile. 
Rüzgâr tribününün 
1 megavatı 1 mily-

on dolar. Tamam, satın aldık. 
Kim getiriyor bunu: Almanya, 
Çin. Sipariş veriyorsun getiri-
yor. Sana ait ne var burada. 
8 yıl sen buna çalışıyorsun. 
Satın aldın ya, 8 yıl elektrik 
sana ait değil, malzeme için 
çalışıyorsun. Sonra da bu-
nun bakım onarımın da gar-
anti edeyim sana diyor, 2 yıl 
da ona çalışıyorsun. Bu gitti 
mi sonradan şunu diyor, bu 
1 megavatlıktı ya, ben bunun 
daha verimlisini ürettim diyor. 
Aynı yerde aynı makineyle 
1.5’unu yapabiliyorum diyor. 
Bunu sonu yok ki. 
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HABER

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB)’ne 
bağlı Makina Mühendisleri 
Odası “Ulaşımda Demiry-
olu Gerçeği Raporu”nu ka-
muoyuna açıkladı. Raporda 
ulaştırmanın önemi, Osmanlı 
Dönemi, Cumhuriyet’in ilk 
dönemi, 1950’den bugüne ka-
dar istatistiklerle Türkiye’nin 
demiryollarındaki mevcut du-
rumu, “hızlandırılmış tren”in 
öyküsü, sorunlar ve demiryolu 
politikası için öneriler yer aldı.

Oda’dan yapılan ve 
2004 yılında Haydarpaşa-
Ankara seferini yapmakta 
olan hızlandırılmış trenin, 
Sakarya’nın Pamukova il-
çesinde raydan çıkarak 
devrilmesi sonucu, 41 kişinin 
öldüğü, 81 kişinin de yara-
landığının anımsatıldığı açık-
lamada, 1950’li yıllardan 
sonra, Türkiye’de karayo-
lu ağırlıklı bir ulaşım poli-
tikasının uygulanması so-
nucu, demiryolu yük ve yolcu 
taşımacılığında olağandışı 
gerilemeler yaşandığı, demir-
yolu yapımı durma noktasına 
geldiği kaydedildi. Uluslararası 
istatistiklere göre Türkiye’nin, 
21 Avrupa ülkesi arasında 
demiryolu ile yolcu taşımada 
yüzde 2,3 ile yük taşımada 
yüzde 4,4 ile sondan ikinci 
sıra olduğunun belirtildiği 
açıklamada, Türkiye Cumhuri-

yeti Devlet Demiryolları’nın 
(TCDD) özelleştirilmesinin 
gün deme olduğu ve aceleci 
kararlarla bu sürecin tamam-
lanmak üzere olduğu ifade 
edildi.

DEMİRYOLU İŞ LET ME
Cİ  LİĞİ TAŞERONA TES LİM 
EDİLİYOR

Devlet denetiminde olan 
ve tek elden yürütülen demir-
yolu işletmeciliğinin, Kanun 
Hükmünde Kararname’yle, 
özel şirketlerin ve taşeron 
şirketlerin eline teslim edilm-

eye çalışıldığının belirtildiği 
açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi:

“Demiryolu hizmeti, kamu 
hizmeti vasfından çıkartılarak 
sadece parası olanın 
kullanabileceği daha pahalı 
bir meta haline dönüşecek 
ve kamusal denetim or-
tadan kaldırılacaktır. Bu sü-
reç kuşkusuz kamusal bir 
hak olan ulaşım hakkımızın 
elimizden alınma sürecinin 
son halkasıdır. Karayolu ve 
havayolundan sonra bu kez 
demiryolunun ticarileştirilmesi 
ve piyasaya açılması ile bu 

TMMOB’den ‘Ulaşımda 
Demiryolu Gerçeği’ Raporu
Makine Mühendisleri Odası devlet denetiminde olan ve tek el-
den yürütülen demiryolu işletmeciliğinin, özel şirketlerin ve ta-
şeron şirketlerin eline teslim edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.
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süreç tamamlanmak istenmek-
tedir. Karayolu ulaşımı dışında, 
güvenli, konforlu, hızlı, çevre 
dostu olan, dışa bağımlılık yarat-
mayan, enerji savurganlığına 
ne den olmayan, çağdaş ve 
hızlı, altyapı problemleri ve 
sorun ları çözümlenmiş demir-
yolu, havayolu ve denizyolu 
ulaşımlarının hak ettiği düze-
ye ulaşması ve ulaşımda top lu 
taşımanın yaygınlaşması te mel 
hedef olmalıdır.”

TRAMVAY VE METRO 
YAY  GINLAŞTIRILMALI

Türkiye’nin artan nüfusuna 
paralel olarak oluşan ulaşım 
talebi, en ekonomik biçim-
de demiryolu taşımacılığının 
kamu hizmeti olarak ve 
kamu eliyle geliştirilmesiyle 
karşılanacağının vurgulandığı 
açıklamada, rapordaki şu 
tespitler yer aldı:

-Mutlaka ciddi bir ‘ulaştırma 
ana planı’ yapılmalı, geçmişte 
yapılan çalışmalar bu amaçla 
değerlendirilmelidir. Bu planın 
uzun, orta ve kısa erimli hede-

fleri ve stratejisi olmalıdır. Bu 
plan kapsamında, demiryolu, 
denizyolu, havayolu ve karay-
olu için ayrı ayrı ana planlar 
hazırlanmalıdır.

-Bütün ulaşım türlerinin tek 
bir taşıma zinciri oluşturacak 
şekilde entegre edilmesine 
yöne lik yeterli fiziki kapasiteye 
ve olanaklara sahip yükleme, 
boşaltma ve aktarma terminal-
lerinin oluşturulması gereklidir.

-Gerekli olan altyapı, bakım, 
yenileme çalışmaları eşliğinde, 
eski hatlarda “sürat demiryolu” 
projelerine yönelinmeli, yeni 
altyapı ve yüksek standartlı 
yeni hat yapımına dayanmayan 
‘hızlı/hızlandırılmış tren’ pro-
jeleri durdurulmalı, bu konuda 
meslek odaları, sendikalar, uz-
manlar, bilim insanları ve üni-
versitelerin görüş ve uyarıları 
mutlaka dikkate alınmalıdır.

-Demiryoluna göre 2 misli, 
hızlı su yoluna göre neredeyse 
3 misli daha fazla enerji tüke-
ten karayoluna yapılmakta 
olan bütün yeni yatırımlar dur-
durulmalı, özellikle can ve mal 
güvenliğini tehdit eden ve ‘du-

ble yol’ denilen standart dışı 
bölünmüş yollar yatırımları 
ivedilikle gözden geçirilmeli, 
ağırlık demiryollarına verilme-
lidir.

-TCDD’nin parçalanarak 
işlevsizleştirilmesine, siyasi 
kadro atamaları ve her düzey-
deki uzman kadro kıyımına son 
verilmelidir.

-Uluslararası güçlerin da yat-
malarıyla uygulanan “TC DD’nin 
yeniden yapı lan dırılması prog-
ramı”nın yeri ne kamu, ülke 
ve toplum çıkarlarını gözeten 
yeni bir yeniden yapılandırma 
programı uygulanmalı, bu 
yapılanmada çalışanların da 
söz ve karar sahibi olması 
sağlanmalıdır.

-Ulaşımda güvenlik prob-
lemlerini azaltmak ve artan 
trafik talebini daraltmak için 
kentler arası ulaşım ile kent içi 
ulaşımın entegrasyonu sağ-
lanmalı, kentsel ve kentler arası 
ulaşımda toplu taşımacılık 
projeleri hayata geçirilmeli, 
kentlerde özellikle tramvay ve 
metro yaygınlaştırılmalıdır.
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Lozan Antlaşması’nın kabulü-
nün 89. yılı nedeniyle 21 Temmuz 
2012 Cumartesi günü İstanbul Ba-
rosu Orhan Apaydın Konferans 
Salonu’nda bir panel düzenlendi. 
Ba ro’nun düzenlediği panelin açı-
lışında konuşan İstanbul Barosu 
Genel Sekreteri Hüseyin Özbek, 
geçmişte Sevr Antlaşması’nda, 
Londra ve Paris Konferanslarında 
dayatılanlarla, günümüzde Türki-
ye’ye dayatılanların aynı olduğuna 
dikkat çekti. Türkiye’nin Ortadoğu’da 
istikrar adasıyken, güven duyulan bir 
ülkeyken son yıllarda komşularıyla 
önemli sorunlar yaşadığını vur-
gulayan Özbek, “Bu durum belle-
klerde önemli soru işaretlerine 
neden oluyor. Yurttaşları, Sevr 
koşullarına geri döndüğümüze 
ilişkin endişelere sevk ediyor” 
dedi. Birinci Dünya Savaşı’nın 
Osmanlı Devleti’nin terekesi ned-
eniyle çıktığını, o savaşta enerji 
coğrafyasının bölüşüldüğünü vur-
gulayan Özbek, “Biz Almanya’nın 
yanında savaşmasak da, dahası 
savaşı Almanya kazansa bile bi-
zim açımızdan sonuç değişmezdi. 
Osmanlı’nın silik diplomasi-
sine alışkın olan emperyalistler, 
Lozan’da bizim dik duruşumuza 
tahammül edemediler. Lozan’da bi-
raz düzeltilmiş olan bir Sevr’i bize 
dayattılar ama başaramadılar” diye 
konuştu.  

“Lozan, hem Birinci Dünya Savaşı 
hem de Kurtuluş Savaşı’nın 
hesabının birlikte görüldüğü bir 
antlaşma”

Dışişleri Eski Bakanı, anaya-
sa hukukçusu Prof. Dr. Mümtaz 
Soysal da Lozan’ı anmanın, ona 
sahip çıkmanın bugünlerde daha 
da önemli olduğunun altını çizdi. 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerk-

en Türklerin devlet düşüncesinin 
kısa sürede önemli değişiklikler 
geçirdiğini anımsatan Soysal, 
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişi 
ben ipek böceğinin kelebek oluşuna 
benzetirim. Bir metamorfoz gibidir 
adeta bu süreç, ama kendiliğinden 
olmamıştır, sanki görünmez bir 
el planlamıştır. O oluşumu plan-
layan, hızlandıran ve sonuca get-
iren insanların başında Atatürk ge-
lir. Kelebeğin ortaya çıktığı yer ise 
Lozan’dır” diye konuştu. Yaşaması 
zaten olanaksız olan Osmanlı 
Devleti’nin 1. Cihan Harbi’ne çok 
yanlış bir tutumla ve başkalarının 
hesabına hareket ederek girdiğini 
belirten Soysal, “Atatürk, Sevr’in 
kalıntılarından Cumhuriyet 
çıkarmıştır. İstiklal Harbi’ni 3- 5 
kumandanla değil, kongrelerin 
meclise dönüşmesiyle kurulan Milli 
Meclis’le yönetmiştir. İstanbul’daki 
meclis dağılırken Ankara’da meclis 
doğmuştur. Bu iki meclis arasında 
kopukluk yoktur, devamlılık vardır” 
dedi. Soysal, Lozan’ın hem Birinci 
Dünya Savaşı’nın hem de Kurtuluş 
Savaşı’nın hesabının birlikte 
görüldüğü bir antlaşma olduğunun 
altını çizerek, Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında imzalanan hiçbir 

antlaşmanın Lozan kadar kapsamlı 
ve kalıcı olmadığını vurguladı. İstiklal 
Harbi’ndeki komutanların, İsmet 
Paşa başta olmak üzere birden bire 
diplomat olduklarını, İsmet Paşa’nın 
bu işteki ustalığını Mudanya 
Mütarekesi’nde kanıtlamış olduğunu 
anlatan Soysal, “Lozan konferansını 
düzenleyenler onu daha çok Birinci 
Cihan Harbi’nin sonuçlandırılması 
için kurgulamışlardı. Atatürk 
ise Lozan’a galip devlet olarak 
gittiğimizi vurgulamıştı. Türk heyeti 
çok kalabalık olmasa da özgüven 
sahibiydi. Mutlak eşitlikten hiç 
taviz vermedi. Savaş kazanmış bir 
ulus olarak özgüvenimiz daha da 
sağlamdı. Cumhuriyet diploma-
sisinin bu özgüven sahibi niteliğini 
her zaman korumak gerekir. Bu 
niteliğin kaybı Türkiye’yi çok zor du-
ruma sokar” diye konuştu. Osmanlı 
Devleti’nin Birinci Cihan Harbi’nde 
çok toprak yitirdiğini ama buna 
rağmen Türklerin Milli Mücadele’den 
büyük bir zaferle çıktıklarını anlatan 
Soysal, şöyle devam etti: 
“Lozan’da sağlam bir zeminde, 
eşitlik esasına dayanan bir barış 
tesis edilmiştir. Lozan, birincisi mut-
lak eşitlik ilkesi getirmiştir. Bunu 
dünyanın da örnek alması gerekir. 

Lozan Türkiye’nin Tapusudur
Lozan Antlaşması’nın Türkiye’nin hukuksal anlamda tapu sene-
di, diplomatik düzlemde ise temeli olduğu belirtilerek, Lozan’ı 
yok sayma ve delme girişimlerine karşı her Cumhuriyet yurtta-
şının uyanık olması gerektiği vurgulandı. 
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İkincisi, sorunların barış yoluyla 
çözümünün mümkün olduğunu 
ortaya koymuştur. Bunu da ger-
çekten güç sahibi olan ama bunun 
edebiyatını yapmayanlar başarabilir. 
Kuruluşu açısından başka devletlere 
hiç benzemeyen bir devlet olan 
Türkiye, Lozan’da ısrar etmezse, 
sıradan bir devlet olur”.    

“Atatürk Lozan’a giden Türk he
ye tine tam bağımsızlık için mü-
cadele etmeleri söylemişti”

Eski milletvekili ve emekli büyükelçi 
Onur Öymen ise Lozan’ın Cum-
huriyet’in hukuki temeli olduğunu 
belirterek, İngiliz Muhipleri Cemi-
yeti’nin 1 numaralı üyesi olan Sul-
tan Vahdettin’in, Damat Ferit’in, 
Ali Kemal’in, Sait Molla’nın, Refii 
Cevat’ın ihanetlerinden örnekler 
verdi. Refii Cevat’ın “Osmanlı 
İngiltere’ye yanaştıkça kazanmış, 
uz ak laştıkça kaybetmiştir” diye 
yaz dığını belirten Öymen, İngiliz 
Başbakanı Lloyd George’un 
Lozan’dan 3 yıl önce “Türkler 
bir insanlık kanseridir ve onları 
Anadolu’dan atmak gerekir” dediğini 
anımsattı. Öymen, Sevr’in 151. 
maddesinde “Azınlıklar konusunda 
müttefiklerin bundan sonra alacağı 
tüm kararları Osmanlı Devleti 
peşinen kabul eder” dendiğini ifade 
ederek, “Atatürk Lozan’a giden Türk 
heyetine her alanda tam bağımsızlık 
için mücadele etmeleri gerektiğini 
söylemişti. Heyete verdiği 14 mad-
delik talimatnamede, Ermeni yurdu 
gündeme gelirse derhal masayı terk 
etmelerini söylemişti. Günümüzde 
maalesef Kıbrıs’ta masayı terk 
eden taraf olmayalım, yeni anayasa 
görüşmelerinde masayı terk eden 
taraf olmayalım düşüncesi egemen 
oldu. Lozan’da birinci tur müzakerel-
er sonunda İsmet Paşa masayı terk 
ettiğinde “Esir olmayı kabul etmedik” 
demiş, Mareşal Fevzi Çakmak da 
hemen seferberlik için çalışmalara 
başlamıştı” diye konuştu. Lozan 
konferansı tekrar başladığında Türk 
tezlerinin kabul edildiğini belirten 
Öymen, sözde soykırım iddialarına 
temel olan propaganda kitabı Mavi 
Kitap’ın yazarı ünlü tarihçi Arnold 
Toynbee’nin “Hemen her konudaki 
Türk milliyetçi istekleri Lozan’da 
müttefikler tarafından kabul edildi. 
Bunun dünya tarihinde örneği yok-
tur” şeklindeki sözlerini hatırlattı. 

“Anadilde eğitim Avrupa İnsan 
Hak ları Sözleşmesi’ne göre bir 
hak değildir”

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Si-
bel Özel de Lozan Antlaşması’nın 
39 - 47. maddelerinin azınlıkların 
korunmasıyla ilgili olduğunu söyledi. 
39. maddenin anadilde savunma 
hakkı vermediğini vurgulayan Özel, 
“Azınlık statüsü, hukuken bir ülk-
enin kendi yurttaşlarına verdiği bir 
statüdür. Lozan’da azınlıklar konu-
sunda Türkiye’ye çok baskı yapılmış, 
uzun tartışmalardan sonra Türk tezi 
kabul edilmiştir. Ülkemizde dil ve 
ırk azınlığı yoktur, azınlık kriteri din 
bazlıdır. Gayri Müslim yurttaşlarımız 
azınlıktır. Yunanistan’da ise Müs-
lümanlar azınlıktır” dedi. Özel, 
azınlıkların her zaman çoğunlukla 

aynı haklara sahip olmayabildikler-
ine dikkat çekerek, tüm Türk 
yurttaşlarının yasalar önünde eşit 
olduğunu söyledi. Lozan madde 
39’a göre, mahkeme önünde bir 
sanığın istediği dilde savunma yap-
ma hakkının bulunmadığını belirten 
Özel, “Türkçe bilmek vatandaşlık 
hakkı, Türkçe öğretmek ise devletin 
görevidir. Türkçe resmi dildir, ulusal 
dildir, birbirimizi anlayabildiğimiz 
tek dildir” diye konuştu. Türkiye’de 
demokratik haklar çiğnenirken ses 
çıkarmayanların, demokratik hak 
olmayan kimi talepleri demokrasi 
adına dillendirdiklerini ifade eden 
Özel, şunları söyledi: 
“Anadilde eğitim Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne göre bir 
hak değildir. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, önüne gelen dava-
larda anne babaların çocuklarının 
eğitimi konusunda dinsel ve felsefi 
inançlarına ilişkin taleplerini gözetir, 
dil tercihine ilişkin eğitim taleplerini 
gözetmez”. 

“Lozan millette kabul görmüştü 
ve “Lozan” isimli bir yayıncı ar ka
daşım bile vardı”

Araştırmacı – Yazar Osman Se-
lim Kocahanoğlu ise Lozan 
Antlaşması’nın millette kabul 
gördüğünü söyleyerek, kendisinin 
“Lozan” isimli bir yayıncı arkadaşı 
olduğunu belirtti. Kocahanoğlu, 
“İsmet Paşa Lozan’a giderken 
henüz devletin adı konmamıştı. 
O Garp Cephesi komutanı olarak 
muzaffer bir ordunun subayıydı. 
Başvekil Rauf Orbay, Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk idi. 
Özellikle Rauf Bey, Lozan’da baş 
delege olmak istiyor, Mondros’tan 
gelen kötü ününü bu yolla silmeyi 
amaçlıyordu. Gümrü Antlaşması’nı 
imzalamış olan Kazım Karabekir 
Paşa da Lozan’a gitmeyi umuy-
ordu. Mudanya Mütarekesi’nde 
çok başarılı olmuş olan İsmet 
Paşa ise Lozan’a gitmenin aklının 
ucundan bile geçmediğini yazar 
anılarında. Atatürk, Yusuf Kemal 
Bey’in istifasıyla İsmet Paşa’yı 
hemen hariciye vekili ve baş del-
ege yaptı ve İsmet Paşa Lozan’daki 
kurtlar sofrasına böyle gitti” dedi. 
Lozan’da İsmet Paşa’nın göze 
göz, dişe diş mücadele ettiğini, 
yabancı kaynakların ve anıların da 
bu yönde bilgilerle dolu olduğunu 
anlatan Kocahanoğlu, günümüzde 
Lozan’ı ihanet olarak görenlerin, 
Cumhuriyet’in arkasında İngiliz 
parmağı arayanların, hiçbir belge, 
vesika, kanıt, tanık, delil olmadan 
Kurtuluş Savaşı’nı kötüleyenlerin 
çok etkili makamlarda olduklarını 
vurguladı. O dönemde TBMM’de 
Birinci Grup’un 170, Hüseyin Avni 
ve Ali Şükrü’nün başını çektiği mu-
halif İkinci Grup’un ise 60 milletvekili 
olduğunu ifade eden Kocahanoğlu, 
İstanbul’un işgal altında olduğunu, 
Sultan Vahdettin’in de yurt dışına 
kaçtığını söyledi. Kocahanoğlu, 
İsmet Paşa Lozan’ı imzalayıp 
Türkiye’ye geldiğinde Başvekil 
Rauf Orbay’ın istifa ettiğini ve onu 
karşılamadığını belirtti.  
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Şimdi ben, çok güncel bir konu 
işleyeceğim, o da mahkemel-
erde sanıkların anadilde savuma 
yapma hakkı var mıdır? Özel-
likle bu konu Lozan madde 39’a 
dayandırılarak ortaya konmaya 
çalışılıyor ve Lozan’ın böyle 
bir hakkı her Türk vatandaşına 
verdiği, yani Türkiye’de her Türk 
vatandaşı sanığın kendi anadil-
inde savunma hakkı olduğu id-
dia ediliyor. Acaba gerçek böyle 
mi, gerçekten Lozan’da böyle 
bir hak var mı ve en önem-
lisi de günümüz uluslararası 
hukuk açısından baktığımızda 
böylesi bir hak, demokratik bir 
hak olarak savunulabilir mi ve 
uluslararası düzenlemelerde yer 
bulabiliyor mu? Ben size bu so-
runun cevabını vereceğim.

Lozan meselesi çok ilg-
inç, çünkü Lozan bizim kurucu 

antlaşmamız, ama bazı çevreler 
bundan çok rahatsız oluyor-
lar ve her fırsatta Lozan artık 
miadını doldurdu, geçmişte 
kalmış bir antlaşma, Lozan’ı 
aşmamız gerek deniliyor. Bu 
Avrupa Birliği müzakerelerinde 
de karşımıza çıkan bir argüman, 
Avrupa Konseyi Parlamenter-
ler Meclisi raporunda açık açık 
yazmıştır: “Lozan’ın aşılması 
gerekir” ibaresi var. Fakat çok 
ilginçtir, benim size bugün sp-
esifik olarak anlatacağım bu 
anadilde savunma yapma 
meselesinde de Lozan’ı aşmak 
gerektiğini düşünen taraflar bile 
Lozan’dan böyle bir gerekçe bul-
maya uğraşıyorlar. Yani Lozan’ı 
aşamıyorsan Lozan’ı kullan 
safhasındalar. 

Şimdi gerçekten Lozan’da 
böyle bir hak var mı, onu bir in-
celeyelim. Fakat buna geçmeden 
önce şunun altını çizmek istiyo-
rum: Lozan madde 39’un da yer 
aldığı bölüm, yani 37 ile 45. mad-
deler azınlıkların korunmasına 
hizmet eden maddeler, yani eski 
dildeki başlığıyla ekalliyetlerin 
himayesi söz konusu ve burada 
yer alan bütün hükümler azınlık 
kategorisindeki kişilerin haklarını 
düzenliyor. Şimdi burada azınlık 
tanımıyla başlayalım isterseniz, 
çünkü Türkiye’de en çok 
karşımıza çıkan ve Türkiye’den 
değiştirmesini istediği konu-
lardan biri olarak bu tanım geli-
yor. Çünkü azınlık hukuken 
ancak bir ülkenin kendi tarihsel 

gerçeklerine göre kabul ettiği bir 
grubu ifade etmektedir.  Sosy-
olojik anlamda azınlık tanımı ile 
hukuki anlamda azınlık tanımı 
farklı olabilmektedir. Bu yüzden 
Lozan’da tıpkı Sevr’de olduğu 
gibi Türkiye’de ırk azınlığı, 
dil azınlığı ve din azınlığı 
yaratılmaya çalışıldı. Yani bu üç 
kıstasa binaen de azınlık tanımı 
oluşturup, azınlık haklarının bu 
kategorilere verilmesi istendi, 
ama Türk delegasyonu çok katı 
bir şekilde Türkiye’de Müslü-
man azınlık olamayacağını, 
tarihsel çerçevede sadece gay-
rimüslimlerin azınlık statüsünde 
olacağını ve farklı bir kıstasla 
azınlık tanımının kesinlikle kabul 
edilmeyeceğini vurguladı. Uzun 
tartışmalardan sonra Türkiye’nin 
tezi kabul edildi ve Lozan’da 
azınlıkların gayrimüslim azınlık 
olduğu benimsendi. Yani 
Lozan’da azınlık tanımı yok-
tur gibi iddialar da var, hatta 
Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi raporunda da yazıyor. 
Lozan’daki azınlık tanımından 
vazgeçin diyerek yeni kriterl-
erle, aslında yeni kriter değil, 
yani Sevr’in kriterleriyle yeni 
azınlık kategorileri yaratılmaya 
çalışılıyor. Oysa Lozan çok açık, 
Lozan’daki kriter din bazlıdır. 
Yani Türkiye’de sadece gay-
rimüslimler, Yunanistan’da da 
Müslümanlar azınlık olarak 
kabul edilmiştir, onun dışında 
ırk azınlığı, yani etnik kökene 
dayanan bir azınlık ya da dil 

Mahkemelerde Anadilde 
Savunma Yapma Hakkı Var Mıdır
21 Temmuz 2012 Cumartesi günü İstanbul Barosu’nun düzenle-
diği  “Özgürlük ve Bağımsızlık Belgesi Lozan 89. Yılında” konulu 
bir panel de konuşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dev-
letler Özel Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Özel’in 
mahkemelerde anadilde savunma yapmanın Lozan’a uygun olup 
olmadığını ile ilgili yaptığı konuşmayı dikkatinize sunuyoruz.
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azınlığı, yani Türkçeden farklı dil 
konuşanların bir azınlık statüsü 
oluşturması söz konusu değildir. 
Bu yüzden de Türkiye imzaladığı 
uluslararası sözleşmelerde de 
Lozan’a atıf yapar, yani çek-
ince koyması gerektiği yerde bu 
çekinceyi koyuyor ve Türkiye’de 
azınlıkların sadece Lozan’da 
kabul edildiği gibi gayrimüslim 
azınlık olduğunun altını çiziyor. 
İşte bu da  eleştiri konusu oluy-
or, Türkiye’nin bu çekincelerini 
geri alması gerektiği, Lozan’daki 
kriterden vazgeçmesi gerektiği 
söyleniyor, ama tuhaftır ki, aynı 
kriter Yunanistan için de geçerli.  
Yunanistan’dan da Lozan’dan 
vazgeçmesi, yeni kriterlerle 
azınlık yaratması istenmiyor. 
Üstelik o bir AB üyesi. 

Şimdi gelelim 39. maddeye, 
aslında bizim konumuzla ilgili 
olan son fıkrası, ama ben bütün 
maddeden size biraz bahset-
mek istiyorum. 39. maddenin 
ilk fıkrası şöyle: “Müslüman ol-
mayan azınlıklara mensup Türk 
uyrukları Müslümanlarla özdeş, 
medeni ve siyasi haklardan ya-
rarlanacaklar” 2. fıkra: “Bütün 
Türk halkı din farkı gözetilmeksi-
zin yasalar önünde eşit olacak” 
3. fıkra: “Din, inanç veya mezhep 
farkı hiçbir Türk vatandaşının 
yurttaşlık ve siyasi haklardan 
yararlanmasına ve özellikle 
kamu hizmetlerinde çalışmasına, 
memurluğa ve yukarı dereceye 
ulaşmasına ya da türlü mesle-
kleri ve teknik işleri yapmasına 
bir engel oluşturmayacak”.  Bir 
sonraki fıkraya geliyoruz: “Her-
hangi bir Türk uyruklu kişinin 
gerek özel veya ticari ilişkiler, 
gerek din, basın ya da her türlü 
yayın alanında ve gerek sosyal 
toplantılarda herhangi bir di-
lin özgürce kullanılmasına karşı 
hiçbir kısıtlama getirilmeyecek-
tir” . Gelelim son fıkraya, yani 
bugün güncel olan fıkra: “Res-
mi dil mevcut olmakla beraber 
Türkçeden başka dil konuşan 
Türk vatandaşlarına mahkeme 
önünde kendi dillerini sözlü 
olarak kullanabilmeleri husu-
sunda kolaylık gösterilecektir”. 
Öncelikle şunu belirteyim: Bu 
hüküm mahkeme önüne çıkan 
Türk vatandaşlarının kendi 
anadilleriyle savunma yapma 
hakkı anlamına gelmemektedir.  

Madde azınlık haklarıyla ilgili ve 
azınlık haklarının kullanımıyla 
ilgili, burada da adil yargılanma 
hakkının bir gereğini görüyoruz. 
Çünkü adil yargılanma hakkı 
ilgilinin mahkemede dinlenilm-
esini zorunlu kılmaktadır. Şimdi 
burada Türkçeden başka bir 
dil konuşmak ibaresi geçiyor. 
Türkçeden başka dil konuşmak 
demek Türkçe bilmemek deme-
ktir.  Azınlıklar kendi anadiller-
inde ilköğretim hakkına sahip 
oldukları için Türkçeye yeter-
ince vakıf olmama ihtimalleri 
mevcuttur. Dolayısıyla bu ihti-
malde kendi dillerinde savunma 
yapabilmeleri için elbette onlara 
bir tercüman atanacak. Lozan 
anlaşması bu durumda olanlar 
için bir kolaylık gösterilmesini 
öngörmüştür. Dolayısıyla bura-
da önemli olan Türkçe bilmeyen 
bir kişi için adil yargılanmanın 
gereği olarak kendi dilinde sa-
vunma yapmasına, bir tercüman 
atayarak imkân tanıması halidir.  
Tekrar ediyorum, burada önemli 
olan Türkçe bilmeyen bir kişi için 
adil yargılanmanın bir gereği 
olarak kendi dillerinde savunma 
yapmalarına imkân tanıyarak bir 
çevirmen atanması imkânıdır. 

İlki Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi, bunun 14. mad-
desinin 3. paragrafının F ben-
di mahkemede konuşulan dili 
anlamadığı veya konuşamadığı 
takdirde bir çevirmenin 
yardımından ücretsiz olarak ya-
rarlanma imkânı getirmiştir. Aynı 
şekilde çok önemli bir başka 
sözleşme Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi madde 6, paragraf 

3 bent E hükmü de duruşmada 
kullanılan dili anlamadığı veya 
konuşamadığı takdirde bir 
çevirmenin yardımından ücret-
siz olarak yararlanma imkânı 
getirmiştir. Dolayısıyla her 
vatandaşın kendi anadilinde 
ya da kendi tercih ettiği bir dil-
de mahkemede dinlenilmesini 
mümkün kılan bir uluslararası 
düzenleme yoktur. Uluslararası 
düzenlemelere baktığımızda 
vatandaş veya yabancı hiç 
fark etmez, ayrım olmaksızın 
duruşmada kullanılan dili 
bilmeyen herkes için bir çevir-
men atanacağı öngörüy-
or. Dolayısıyla kıstasımız 
budur, yani yargılamanın 
yapıldığı mahkemenin dilini 
anlayamıyorsa, konuşamıyorsa, 
o zaman elbette adil yargılanma 
hakkının gereği olarak kendi-
sine ücretsiz bir çevirmen 
atanacaktır. Bizim ulusal huku-
kumuz da Avrupa Birliği huku-
kuyla uyum içerisinde.

Peki, bu açıdan ulusal huku-
kumuza bakarsak ne görüy-
oruz? CMK madde 202 fıkra 1. 
CMK 202’ye göre sanık veya 
mağdur meramını anlatabi-
lecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa, 
mahkeme tarafından atanan ter-
cüman aracılığıyla duruşmadaki 
iddia ve savunmaya ilişkin 
esaslı noktalar tercüme edilir. 
Dolayısıyla hukuk, yargılama 
dilini bilmeyenler için çevirmen 
atanmasını öngörmekte, ancak 
kişilerin kendi anadillerinde veya 
kendi seçtikleri bir dilde savun-
ma yapma hakkını garanti altına 
almamaktadır
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Ekmek üzerine kaleme aldı-
ğım yazılara birçok gazete 
ya  za rı, okurum ve kimi fırın-
cı lardan olumlu tepki aldım. 
Te levizyonlara çağrıldım. Bu-
nunla birlikte yazılarıma ve ko-
nuşmalarıma olumsuz tepkiler 
de söz konusu oldu. Örneğin 
bir kanalda, yalan söylediğim 
iddia edildi. Beni tanıyanlar 
bilir Bilimin ışığında büyük ço-
ğunluğun çıkarı için yazar ve 
eylem yaparım. Her toplumcu 
gibi bunun bedelini ödedim.12 
Eylül Askeri Darbesi’yle beş 
yıl üniversiteden uzak kaldım. 
İki mahkeme kararıyla görevim 
iade edildi. Tarım kesiminde, 
çiftçilerin büyük çoğunluğunu 
oluşturan küçük ve orta ölçekli 
çiftçilerin yanındayım. Onların 
örgütlenmesinde rol aldım. 
Hal kımın sağlığı da benim için 
çok önemli. Bunları, kimilerine 
anımsatmak istediğim için yaz-
mak zorunda kaldım.

Gelelim yeniden ekmeğe.
Şimdi sözü, fırıncılık sektö-
rün de bir firmaya bırakıyorum.

Meraklısı,www.aysukardesler.
com girerek bakar.

“…Her şeyimizi batıdan ithal 
etmeye başladığımızdan beri bu 
en temel gıda maddemiz olan 
ekmek de değişikliğe uğratıldı. 
Balon gibi şişirilmiş, içi kof, 
tadı lezzeti kalmamış, ekmek 
görüntüsü verilmeye çalışılmış 
bir garip nesne oluvermiş. 

İşte adı ekmek olan bu garip 
nesneyi üretmek için biz diyelim 
on, siz deyin yirmi çeşit, köken-
leri hakkında bilgimiz olmayan 
ve bize bilgi verilmeyen katkı 
maddesi ilave ediliyor artık. Bu 
katkı maddelerinin tüketiciye 
faydası olmadığı gibi üstelik 
zararı olabiliyor. 

Katılma Nedenleri: Hamurun 
asidini arttırmak, Bayatlamayı 
geciktirmek, Ekmek hatalarını 
ve hastalıklarını düzeltmek, Su 
kaldırma oranını yükseltmek, 
Hacim artışı sağlamak, un re-
koltesini yükseltmek vs gibi 
amaçlar için kullanılmaktadırlar

 Bugünkü Katkılı Ekmek 
Ürünlerinde Kullanılabilen Katkı 
Maddeleri: 

Enzimler, E 300 Askorbik 
A sit(C vitamini), Bitkisel Yağlar, 
Emülgatörler(E 471-E477 Mo-
no- ve digliseridler ve modifiye 
edilmiş formları), E 282 kalsi-
yum propiyonat, E 281 sodyum 
propiyonat, E 262 Sodyum dia-
setat, sirke, E 260 asetik asit, 
E 280 propiyonik asit, E 202 
potasyum sorbat, E 200 sorbik 
asit, E 202 potasyum sorbat ve 
E 203 kalsiyum sorbat, E 283 
potasyum sorbat, Şekerler (Sa-
karoz, Maltoz, Früktoz, glikoz), 
E170 kalsiyum karbonat, E332 
Potasyum nitrat, E481 Sodyum 
sterol-2-laktilat,E422 Gliserol 
(gliserin) 

“Ayrıca, Daha beyaz görünen 
un elde etmek için, E928 ben-
zoil peroksit ve E924 pota-
syum bromat gibi kanserojen 
ve alerjik maddeler beyazlatıcı 
olarak, E920 Sistain gibi insan 
saçından ve domuz kılından 
üre tilen ve hacım artırıcı olarak 
kul lanılan katkı maddeleri de 
söz konusudur.” 

Bu Katkı Maddelerinin açılımı 
ise şöyle: 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI: 

Sağlık için ekmek
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E170 kalsiyum karbonat: 
Hem renklendirici hem min-
eral tuz; kaya minerali veya 
kemikten elde edilir; diş ma-
cunu, beyaz boya, temizleme 
tozları, bisküvi, ekmek, kek, 
don durma, dondurulmuş kon-
serve sebze ve meyvede ve 
ilaçlarda kullanılır; yüksek doz-
larda zehirlidir; safra, böbrek 
taşı, hemoroit, kabızlık ve fistül 
kanamalarına sebep olabilir. 
Ayrıca kemikten elde edilmesi 
ihtimali bu katkı maddesini en 
azından şüpheli hale getirir. 

E 471-E477 Mono- ve dig-
liseridler ve modifiye edilmiş 
formları: Homojenleştirici. Bit-
kisel ve hayvani kökenli ola-
bilir. Bitkisel kökenden üretilir. 
Hayvani unsurlardan türetilirse, 
şüphe arzeder. 

E 200 sorbik asit, E 202 po-
tasyum sorbat: Koruyucu olarak 
kullanılır. Bitkisel kökenlidir. 
Ciltte kaşıntıya sebep olabilir 

E420 sorbitol: Kıvam artırıcı, 
suni tatlandırıcı ve nem tutucu; 
etli ve zarlı kabuksuz mey-
velerden veya sentetik olarak 
glikozdan elde edilir; gıda, ilaç 
ve kozmetiklerde kullanılır. Be-
bek ve küçük çocuk gıdalarında 
kullanmak yasaktır. 

E422 Gliserol (gliserin): 
Kıvam artırıcı, tatlandırıcı ve 
nem tutucu, yağlı renksiz alkol; 

hayvansal veya bitkisel yağların 
alkalilerle ayrışması sonucu 
elde edilir; petrol ürünlerinden 
ve bazen propilenden sentetik 
olarak veya şekerden mayala-
narak da elde edilir; büyük 
miktarlar baş ağrısı, susuzluk, 
bulantı ve yüksek kan şekerine 
sebep olabilir. Hayvan kökenli 
olması ihtimali göz önünde 
tutulmalıdır. 

E920 Sistain: Un işleme 
ajanı. İnsan saçı, başta domuz 
olmak üzere hayvan kılı ve ta-
vuk tüyünden elde edilir

 E924 potasyum bromat: 
Un işleme ajanı. Büyük miktar-
larda bulantı, kusma, diyare ve 
sancılara neden olabilir. 

E928 benzoil peroksit: Un 
işleme ajanı. Unun beyazlaması 
için kullanılır. Alerjik geçmişi 
olanlar sakınmalıdır. 

Buraya kadar, piyasada ek-
mek üretiminde yaygın olarak 
kullanılan katkı maddeleri ile 
ilgili alıntıladığımız bilgileri sun-
duk. Hâlbuki görüldüğü gibi, bu 
katkı maddeleri hayvan kökenli 
olabildikleri gibi, migrenden, 
alerjiye hatta kansere kadar bir-
çok rahatsızlıklar oluşturabilen 
maddelerdir. Uygulamada ise 
bu katkı maddeleri bu isimleri 
ile değil ticari isimleri ile alınır 
satılır ve kullanılır. Örnek ver-
mek gerekirse, S500, Soft’r, Ac-

ti-Plus, Hydra, Joker, Pantera 
vs gibi ticari isimlerle satılan bu 
ürünlerin içerikleri incelendiği 
zaman birçok katkı maddesini 
kombine ettiği görülür. Kullanıcı 
firma bu maddelerin içerikleri 
ile de pek ilgilenmez. Ayrıca 
fırınlarda bu katkı maddeleri-
ni hamura katacak eğitilmiş 
elemanların yetersizliği sebebi 
ile ekseriya limit aşımı tehlikesi 
de söz konusu olmaktadır. 

Bugün, Üretici ve satıcı is-
tekleri, gıdanın ilk günkü ta ze -
liğini koruyacak şekilde, gı da-
ların raf ömrünün artı rıl ması 
yönünde olmaktadır. Buna kar-
şılık gıdanın raf ömrünü artırmak 
amacıyla ürünlere ilave edilen 
katkı maddelerine karşı ise kimi 
tüketicilerin gittikçe artan haklı 
çekinceleri bulunmaktadır. An-
cak ister paketli olsun, ister 
paketsiz satılsın çoğu ekme-
klerde kullanılan katkı mad-
delerinin detay bilgileri yer 
almamaktadır. Bu da tüketiciyi 
zor durumda bırakmaktadır. 
Halbuki etiket bilgileri hem 
yasal olarak, hem etik olarak 
tüketicinin en tabii hakkı olmak 
zorundadır. Ancak, bu sonuç-
ta tüketicinin bilinçsizliği ve 
ilgisizliği, üreticinin bencilliği ve 
resmi kurumların denetimsizliği 
müştereken rol oynamaktadır.”



MADEN İHRACATI 400 MİLYON $ SINIRINI AŞTI
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği: “Haziranda maden ihracatı 

ilk kez 400 milyon dolar sınırını aştı”İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği (İMİB), haziran ayında maden ihracatının ilk kez 400 milyon 
dolar sınırını aşarak, 411,8 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Bir-
likten yapılan açıklamada, 750 bin kişiye istihdam sağlayan maden 
ve doğal taş sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre değerde 
yüzde 5,29 artışla 1,93 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve haziran 
ayında maden ihracatının ilk kez 400 milyon dolar sınırını aşarak, 

411,8 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

KÖMÜRDEN VERİMLİ ENERJİ İÇİN YENİ TEKNOLOJİ ARANIYOR
TÜBİTAK’ın 10 milyon TL’ye kadar destek vereceği “kömür teknolo-

jileri” projeleri için ilk toplantı yapıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Türkiye’nin bilinen kömür rezer-
vinin 12 milyar ton düzeyinde olduğunu, bu rezervin ülkenin 100 yıllık 
enerji ihtiyacını karşılayabileceğini belirterek, “Düşük kaliteli kömür 
kaynaklarını çevreyi kirletmeden ülkemize kazandırmalıyız” dedi.

KONUT KREDİLERİ YENİDEN ARTIŞ TRENDİNE 
GİRDİ

Yılbaşında durma noktasına gelen konut kredisi hac-
mindeki büyüme, mart ayıyla birlikte tekrar artış trendine 
girdi. Konut Kredisi Piyasasına Bakış Raporuna göre, 
2012’nin başında durma noktasına gelen konut kredisi hac-
mindeki büyüme, mart ayıyla birlikte tekrar artış trendine 
girdi. ‘’konutkredisi.com.tr’’ tarafından konut kredisi talep ve 
kullandırım verileri analiz edilerek hazırlanan ‘’Konut Kre-
disi Piyasasına Bakış Raporu’’nun Temmuz 2012 sayısı 
yayımlandı. Rapora göre, para politikasındaki olağanüstü 
sıkılaşmanın hafiflemesi konut kredisi faiz oranlarını az 
da olsa indirdi ve bankalar arası rekabeti artırdı. Son bir 
yıldır Merkez Bankası (MB) tarafından uygulanan sıkı para 
politikasının etkileri 2012 Mart ayına kadar ciddi ölçüde 
hissedildi.

MİLLİ TANK SONBAHARDA GÖRÜCÜYE 
ÇIKIYOR

Nakit dengesi Haziran’da yaklaşık 5 milyar 
728 milyon lira faiz dışı açık verdi. Ocak-Haz-
iran döneminde ise 14 milyar 492 milyon lira 
faiz dışı fazla oluştu.

Hazine nakit dengesi, Haziran ayında 5 mil-
yar 728 milyon lira faiz dışı açık verdi.

 Hazine Müsteşarlığı 2012 yılı Haziran ayı 
Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici 
sonuçları açıkladı.

Buna göre, Haziran ayında nakit bazda 23 
milyar 782 milyon lira gelir elde edilirken, 31 mil-
yar 396 milyon lira gider gerçekleşti. Faiz dışı 
giderler 29 milyar 510 milyon lira olurken, faiz 
giderleri 1 milyar 886 milyon lira oldu.
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TÜRKİYE’DE DEMİR BULAMIYORLAR
İthalatı azaltmak için iç piyasaya yönelen döküm sektörü 

hurda ve pik demir bulmakta zorlanıyor. İthalatı azaltmak için iç 
piyasaya yönelen döküm sektörü, hurda ve pik demir hammad-
delerini bulmakta zorlanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Döküm Meclisi sektörün sorunlarını görüşmek 
için toplandı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Meclis 
Başkanı Niyazi Akdaş, sektörün ana hammaddeleri olan hurda 
ve pik demir tedarikiyle ilgili yaşanan sıkıntıları değerlendirdi.

1 AYDA 40 MİLYON TL’LIK MALA EL KONULDU
Haziran ayında 39,7 milyon liralık kaçakçılık ortaya çıkarıldı. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Haziran 
ayında düzenlenen operasyonlarda, 39 milyon 728 bin 504 lira 
değerinde uyuşturucu ve gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Güm-
rükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, söz konusu dönemde yurt genelinde yapılan operasyon-
larda 13 ilde toplam 241 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Ope-
rasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan ve aralarında iki 
adet geminin de bulunduğu toplam 81 araca el konuldu.

İHRACATIN YÜZDE 86’SI 10 İLDEN
İhracatı 1 milyar doların üzerinde olan 10 il 

Ocak-Haziran dönemindeki 69 milyar 253 mi-
lyon dolarlık ihracatın yüzde 86’ini oluşturdu. 
İhracatı 1 milyar doların üzerinde olan 10 il 
Ocak-Haziran dönemindeki 69 milyar 253 mi-
lyon dolarlık ihracatın yüzde 86’ini oluşturdu. 
Şampiyon ihracatçılar listesinin kadrolu elemanı 
sayılan İstanbul 30.5 milyar dolarla, Kocaeli 6.8 
milyar dolar ve 6.2 milyon dolarla Bursa ihracatın 
artmasında önemli paylara sahip oldu. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan be-
lirlemelere göre, yılın ilk yarısında ihracatı 1 mil-
yar doları geçen il sayısı 10 oldu. Bu yılın Ocak-
Haziran döneminde TİM verilerine göre ihracat 
69 milyar 253 milyon dolar oldu. TATLANDIRICI İTHALATINA DÜZENLEME GELDİ 

Gümrük idarelerince, Şeker Kurumu’nun uygun-
luk yazısı aranan maddeler arasına “Steviosit’ eklendi. 
İthalatta, gümrük beyannamelerinin tescilinde, güm-
rük idarelerince, Şeker Kurumu’nun uygunluk yazısı 
aranan maddeler arasına “Steviosit’ eklendi. Ekonomi 
Bakanlığı’nın “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların 
İthaline İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğe göre, 
gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idareler-
ince, Şeker Kurumu’nun uygunluk yazısı aranan mad-
deler arasına, “2938.90.90.90.15” gümrük tarife istatistik 
pozisyonu ile içeceklerin tatlandırılmasında kullanılan 
“Steviosit” tatlandırıcısı eklendi.
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TÜKETİCİ GÜVENİ AZALDI
Tüketici Güven Endeksi, 2012 Haziran ayında bir önceki 

aya göre yüzde 0.4 oranında azaldı. Mayıs ayında 92.1 olan 
endeks Haziran ayında 91.8 değerine geriledi. Tüketici Güven 
Endeksi, 2012 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 
0.4 oranında azaldı. Mayıs ayında 92.1 olan endeks Haz-
iran ayında 91.8 değerine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüket-
ici Eğilim Anketi ile Tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve 
genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile 
gelecek dönem beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte 
yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

DİJİTAL OYUNLAR MİLLİ TAKIMI KURULUYOR
Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu Genel Sekreteri Tatar, “Federasyonumuz, 

başarılı oyunculardan milli takım oluşturacak” dedi. TÜDOF’un 
ilk resmi toplantısında alınan kararlarla ilgili  bilgi veren Kemal 
Tatar, kişisel gelişim ve takım çalışması açısından en uygun 
oyunlar için ligler düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Türkiye’de 
konsol, mobil, bilgisayar gibi çeşitli platformlarda, dijital oyunlar-
la ilgilenen 15 milyonu aşkın kişinin olduğunu kaydeden Tatar, 
“Bu sayede milyonlarca oyuncu, takipçisi oldukları oyunlarla ilgili 
kendilerine hedefler koyabilecek. Oyuncular, TÜDOF hakemleri 
sayesinde, adil ortamda mücadele etme şansına erişecek. Fed-
erasyonumuz daha sonra, ligde başarılı olan oyunculardan milli 
takım kuracak” şeklinde konuştu.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE YÜZDE 29.5 ARTIŞ
Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan 

karşılıksız çek sayısı Haziran ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 29.5 artışla 47 bin 604 adetten 61 bin 
644 adete çıktı. Böylece bu yılın ilk 6 ayında birikimli 
karşılıksız çek sayısı geçen yılın aynı dönemine oran-
la yüzde 51.6 artışla 267 bin 684 adetten 405 bin 840 
adete yükseldi. Bankalararası Takas Odaları Merkezi 
(BTOM) verilerine göre Haziran ayında ibraz edilip 
karşılıksız çıkan çek adeti ve çek tutarının, ibraz edilen 
çek adeti ve tutarı içindeki payı geçen yılın aynı ayına 
göre artış gösterdi.

“BASKIL KAYISISI” DÜNYA PAZARINDA
Baskil Ziraat Odası Başkanı Çetin: “Dün-

ya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80’i ülkemizce 
karşılanmaktadır. Bu yüzde 80’in yüzde 20’si 
de Baskil kayısısıdır” dedi. Baskil Ziraat Odası 
Başkanı Faruk Çetin ilçede kayısı üretiminin son 
derece yaygın olduğunu, 61 köy ve 6 mahallede 
65 bin dekar alanda kayısı üretimi yapıldığını söyl-
edi. Kayısının ihracat ürünü olduğunu vurgulayan 
Çetin, “Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80’i ül-
kemizce karşılanmaktadır. Bu yüzde 80’in yüzde 
20’si de Baskil kayısısıdır” ifadelerini kullandı.
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EV KADINI SAYISI ARTIYOR
Türk iye Ekonomi Politikaları Araştırma  Vakfı’na (TEPAV) göre, 

Türkiye’de işgücü dışında kalan ev kadını nüfusu 12,2  milyon kişiye 
ulaştı. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 8’inci sayısı yayımlandı. Bül-
tende, “ekonomik büyümenin temposunun düşmüş olmasına karşın, 
istihdamın gerilemediği” şeklindeki yorumlar değerlendirildi. Mevsim-
sel  etkilerden arındırılmış Mart 2012 işgücü-istihdam verilerine göre, 
işgücünün son 12 ayda 361 bin kişi arttığı, buna karşılık istihdam 
edilen kişi sayısındaki artışın 571 bini bulduğu ifade edildi.

 DAĞI DELIP SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTILAR
Kütahya’daki tüf arazisinde, sebze ve meyveleri taze tutmak için 

dağı delip mağara açtılar. Mağaralar, çeşitli illerde üretilen ürün-
lerin doğal koşullarda depolanarak, tazeliğini yitirmeden yurt içi 
ve yurt dışına pazarlanması amacıyla kullanılacak. Kütahya Bel-
ediye Başkanı Mustafa İça, birkaç yıl önce belediyenin mücavir 
sahası genişletilerek, İçişleri Bakanlığı’nın izniyle 24 köyün ma-
halleye dönüştürüldüğünü ve şehir planlamasında büyük kolaylık 
sağlandığını söyledi.

KEFALETTE ‘EŞ RIZASI’ SIKINTI YARATIR MI
İTO Başkanı Yalçıntaş, “Ticari kredi almak 

için eşlerden kefalete rıza verilmesi konusu-
nun sıkıntılara sebep olacağı kanaatindeyim” 
dedi. Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun getirdiği 
değişiklikle bir kişiye kefil olmak için eşin 
yazılı rızası gerekecek ve kefilin el yazısı şartı 
aranacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat 
Yalçıntaş, Ticari kredi almak için eşlerden ke-
falete rıza verilmesi konusunun sıkıntılara se-
bep olacağını savundu.

BÜTÇE YILIN İLK 6 AYINDA AÇIK VERDİ
Bütçe Ocak-Haziran döneminde ise 6.7 milyar 

TL açık verdi. 2011 yılının ilk yarısında 25.3 milyar 
TL faiz dışı fazla verilirken bu yılın ilk yarısında faiz 
dışı fazla 19.6 milyar TL oldu. Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek, düzenlediği basın toplantısında makro 
ekonomik gelişmeler ve Ocak-Haziran 2012 döne-
mi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını 
açıkladı. Bu yılın ilk yarısındaki bütçe açığının 2012 
yılı için öngördükleri 21,1 milyar liralık bütçe açığının 
yüzde 31,8’ine denk geldiğini ifade eden Şimşek, 
‘’Yani bu yılın ilk yarısındaki bütçe açığı, bu sene 
için hedeflediğimiz bütçe açığının yaklaşık 3’te 1’i 
civarındadır’’ dedi.
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Başını Dik Tutan Hüzün/Meliha Doğu
Annesinin kanser tedavisi sırasında bir hasta yakını 

ve bir hemşire olarak yaşadığı, hissettiği, gözlemlediği 
olayları öykülerle anlatan Meliha Doğu, ik-

inci kitabı olan  “Başını Dik Tutan 
Hüzün” de, kanser hastalarının 
yakınlarının yaşadığı değişimi 
ve dönüşümü alıyor kaleme… 
Yaşan mışlıklar, umut ve sevgiye 
da ir öyküler anlatıyor bize…

İlk kitabı “Sen Gittin Ya”yı 2000 
yılında çıkan Meliha Doğu’nun 
ikinci kitabı ‘’Başını Dik Tutan 
Hüzün’’de öykünün gizli bahçeler-
inde dolaşmaya devam ediyor 
yazar. Çok yazılan, bilinen ve çok 
tartışılan bir konuyla yüreğimizin 
kapısını aç mayı düşünüyor: Sevgi ve 
umut...

Yazmanın çırılçıplak soyunmak 
olduğunu düşünerek; hayatın en kuytu, en karanlık ve 
en sessiz köşelerine girerek, bize sevginin bütün hal-
lerini ve renklerini anlatmayı amaçlıyor. Anlatırken 
de sevmeyi, sevdirmeyi, belki de sevmenin bir sanat 
olduğunu hissettirmeyi...

Çarın Laneti/Jasper Kent
Rusya, 1855. Otuz yıllık barış döneminin ardından 

Avrupa’da yeniden savaş rüzgârları esiyor. Kırım’da 
Sivastopol kenti kuşatılmış, kuzeyde Petersburg ab-
luka altında. Ama dört bir yanda düşmanla savaşan 
Moskova’da, yaşlanan Çar’ın ölmesini ve kanındaki 
lanetin çocuklarına geçmesini bekleyen bir kişi var. 
Ülkeleri giderek gücünü yitirirken aralarındaki gizli 
bağdan habersiz bir erkekle bir kadın, ortak miraslarıyla 
hesaplaşmak zorunda. Tamara Komarova, Moskova’da 
vahşi bir cinayeti ortaya çıkarıyor ve bunun, 1812’den beri 
şehirde işlenen seri cinayetlerin sonun-
cusu olduğunu keşfediyor. 
Sivastopol’daysa Di m-
i t riy Alekseyeviç Dani-
lov, sa de ce İngiliz ve 
Fransız Müttefik or du-
larının silahlarına de ğil, 
ba basının otuz yıl ön-
ce toprağın derinlikleri ne 
gömdüğünü sandığı vur -
dalak’lara karşı da di re n-
mek zorunda kalacak.

“Jasper Kent, Rus tarihi 
konusundaki engin bilgisi 
ve usta anlatımıyla, gerçek-
leri olağandışı bir vampir öy-
küsüyle harmanlayarak Rus 
İmparatorluğu’nun alternatif ta-
ri hini yazmayı sürdürüyor. 

Yaşanmış İlginç Hikâyelerle Osmanlı Padişahları/Nermin Taylan
Osmanlı Devleti’ni, padişahları, şehzadeleri, sultanları, her zaman tarih kitaplarının 

bize verdiği kadarıyla, yani tek yönüyle tanıdık. Onlar ne yaparlar, neden hoşlanırlar, 
nasıl vakit geçirirler, nerede nasıl tepkiler verirler bilemedik, kısacası insani özel-
liklerinden çoğu zaman uzak kaldık. Bu eserle, yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş 
bir devletin, iyi eğitim almış padişah hayatlarının çok kısa bir kesitinden, büyük ve 
asırlık dersler çıkaracağımız şüphesizdir.

Bu eser; saltanatın incilerini ortaya çıkartarak, bizim de bunlardan istifade et-
memizi sağlayacaktır. Emsallerinden çok daha kısa ve özlü olan bu eseri okurken 
bazen gülümseyecek, bazen gözleriniz dolacak, bazen de şaşıracaksınız.

Türkiye ve İran Gelenek, Çağdaşlaşma, Devrim/Tolga Gürakar
Bu kitapta, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Türkiye’sinde, son çeyreğinde 

Pehlevi İran’ında yaşanan devrimlerin siyasi, ekonomik, sosyal ve toplumsal dina-
mikleri “çağdaşlaşma” pratiği bağlamında incelenmektedir. Her iki ülke ve toplumdaki 
gelenek-çağdaşlaşma-devrim ilişkisi, çalışmanın temel eksenini oluşturmaktadır.

Kitaptaki bazı konu başlıkları şunlardır:
19. yüzyıl öncesinde Osmanlılar ve Safeviler’de din ve devlet
Osmanlı çağdaşlaşma reformları ve 1908 Meşrutiyet Devrimi
Cumhuriyet Devrimi’nin “kuruluş” ve “kurtuluş” diyalektiği
Kaçar İran’ında yaşanan siyasal-toplumsal dönüşümler
Pehlevi İran’ında yeniden şekillenen güç ve iktidar
Ak Devrim’den İslam Devrimi’ne uzanan çatışmacı süreç
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