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BAŞKAN'DAN    SİZLEREBAŞKAN'DAN    SİZLERE
ekonomimize yansımasını da Mali
ye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in 
geçtiğimiz günlerde yaptığı bir 
açıklamayla değerlendirelim. 
Ba kan Şimşek, Suriye’ye olan 
ihracatın 2010’da yüzde 29 arta
rak 1,8 milyar dolara yükselirken, 
2011’de yüzde 13 azalarak 1,6 mil
yar dolara gerilediğini açıklamıştır. 
Henüz rakamlar açıklanmamıştır, 
ancak 2012’deki tablonun daha 
kötü olduğu öngörülmektedir.

Dergimizin bu sayısında 
HASİAD (Hatay Sanayici ve İş 
Adamları Derneği) Başkanı Gülay 
Gül ile yapılan söyleşide de bu 
konuya ilişkin çarpıcı bilgiler yer 
almaktadır.

2012’ye ilişkin verileri in ce
lediğimizde ilk 11 ayda top lam dış 
ticaret açığımızın 76 milyar 767 
milyon dolar olduğunu görmektey
iz. İç talepteki durgunluk nedeni
yle yavaşlayan büyüme ve yatırım 
harcamalarındaki azalma 2012’yi 
olumsuz etkilemesini yanında 
2013 için de olumsuz bir öncü 
işarettir.

Bütçe açığının, artan iç ve 
dış borcun kapatılması için uzun 
yıllardır çözüm gibi sunulan 
özelleştirme 2012’de de devam 
ederek, toplam 10.7 milyar dolarlık 
bir rakama ulaştı. 2013 hedefinin 
ise 4 milyar dolar olduğu açıklandı. 
Bu durum akıllara “acaba artık 
satılacak bir şey kalmadı mı?” 
sorusunu getiriyor.

Aslında sorun yalnızca 
“özelleştirme” değil, aynı zamanda 
özel sektörün de yabancıların eline 
geçmesidir.

Bütün bunların yanında se
vindirici bir gelişme de ülkemi
zin alternatif pazarlara yönelmiş 
olmasıdır. 2012’de BRIC (Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri
ne yaptığımız ihracattaki artışın 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
2012’nin ilk 10 ayında ihracatımız 
Brezilya ve Çin’e yüzde 10, 
Rusya’ya yüzde 13, Hindistan’a 
yüzde 12 artmıştır.

Özetle; 2012’ye kadar yumuşak 
olan iniş süreci, 2012’de sert bir 

düşüş halini almış, ekonomimiz 
yılın ilk üç çeyreğinde yalnızca 
yüzde 2.6 büyümüştür. (Burada 
İran’a altınla yapılan enerji ödeme
lerinin, TÜİK’in ihracat rakamlarına 
eklenerek büyüme ve ihracat 
rakamlarının yüksek gösterildiğini 
belirtmek gerekir).

Protestolu senet ve karşılıksız 
çek sayısındaki patlama, ticaretteki 
kötü gidişatın fotoğrafının çekilme
sine yardımcı olmaktadır.

Artan bütçe açığının vatandaşın 
sırtına yeni zamlarla yüklendiği bir 
yıl olan 2012’nin belki de en hazin 
olayı samanı bile ithal eder hale 
gelmiş olmamızdır.

 
***
Dergimizi 2012 yılı Ocak ayında 

elektronik ortama taşıdık ve her ay 
düzenli olarak yayınladık. Yılların 
verdiği bir alışkanlığı değiştirmek 
zor oldu ama birçok köklü derginin 
bile artık dijital ortama taşındığı bu 
dönemde biz de hem daha geniş 
bir çevreye ulaşma hem de daha 
güncel olması anlamında USİAD 
Bildiren’in edergi olarak ve aylık 
yayınlanması yoluna gittik. 2013’te 
de USİAD Bildiren her ay düzenli 
olarak yayınını sürdürecektir.

***
2013’e bütün bu karamsar ve 

kötü tabloya rağmen yine de umut
la giriyoruz ya da daha doğru bir 
ifadeyle bütün olumsuz koşullara 
rağmen umudumuzu koruyoruz; 
çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
büyük bir devlettir, ulusumuz büyük 
bir ulustur. Bütün zorluklara, olum
suzluklara rağmen 2013’ün yeniden 
Cumhuriyet rotasına girdiğimiz; iş 
dünyamızın, ticaret erbabımızın, 
üreticimizin, işçimizin, köylümüzün 
memurumuzun, öğrencimizin, öğret
menlerimizin yani bir bütün halinde 
ulusça başı dik, huzurlu, güvenli, 
geleceğinden emin, özgür ve barış 
içinde yaşadığımız bir yıl olmasını 
diliyorum…

Sevgi ve saygılarımla,

fevzi.durgun@usiad.net

Fevzi Durgun

2012 yılını geride bırakıp yeni bir 
yıla merhaba dediğimiz şu günlerde 
geçen yıla dair kısa bircümleyle 
değerlendirme yapacak olursak, 
2012 yılı ülkemiz için gerçekten zor 
bir yıl oldu.

Ekonomimizin temel sorunları 
maalesef hâlâ bir çözüm bulamamış, 
dışa bağımlılığımız artmıştır. Bunun 
sonucunda da dışarıdan gelecek 
olumsuz dalgalara karşı daha da 
hassas bir hale gelmiştir. Batıda 
yaşanan durgunluk nedeniyle ül
kemize önemli miktarda sıcak 
para girişi olmuştur; ancak Batı 
ekonomileri krizi atlatırsa ülkemize 
gelen paraların kendi ülkelerinde 
krediye dönüşeceği de bir gerçektir.

Diğer yandan her 5 kişiden 
3’ünün borçlu olduğu bir ülke ha
line gelmiş olmamız da her şeyi 
özetlemektedir. 2004 Aralık ayında 
26 milyon 560 bin 188 kişi olan 
tüketici kredisi kullanan kişi sayısı 
2012 Ekim’inde 46 milyon 321 bine 
yükselmiştir. Bu kişilerin toplam 
borcu da 263 milyar 848 milyon 
lirayı bulmuştur. Kişi başına ortala
ma borç miktarı 5 bin 500 liradır.

Yine İSO Başkanı Tanıl Küçük’ün 
11. Sanayi Kongresi’nde açıklamış 
olduğu sanayinin GSYİH içindeki 
payının 1998’de yüzde 23.9 iken 
2010’da yüzde 14.4’e düştüğü 
gerçeği de üretimdeki düşüşü or
taya koymaktadır.

Geride bıraktığımız yılda ülkemi
zin önemli gündem maddelerinden 
biri de Suriye’ye yönelik gerginlik 
politikamız oldu. Bu politikanın si
yasi ve sosyal boyutlarının yanında 
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SÖYLEŞI

İhracattaki sıkıntıların Hatay 
esnafını ve iş adamlarını zora 
soktuğunu belirten Gül, 2010 
yılı Temmuz ayında, Hatay’dan 
Suriye’ye ihracat tutarı 12,5 mil-
yon dolarken; bu rakamın 2012 
yılının Temmuz ayında 3,3 mil-
yon dolara düştüğüne dikkat 
çekiyor. HASİAD Başkanı Gül 
ile yaptığımız söyleşiyi ilginize 
sunuyoruz.

Suriye krizinden Hatay ili
miz ne kadar etkilendi?

İsterdim ki, şu an Hatay’ın, 
bölgenin parlayan yıldızı 
olarak yatırımlarına yön 
verecek stratejileri konuşalım; 
Hatay’ın bölge kalkınmasındaki 
misyonunu değerlendirelim; 
bu misyona uygun teşvik 
esaslarını konuşalım. Ama ne 
yazık ki, bunların yerine savaş 
sözcüğünün dillendirildiği bir or-
tamda, siyasi krizin dönüştüğü 
ekonomik krizi konuşacağız. 
Bölgenin olumsuz etkilendiği 
şüphesiz; ama neden özel-
likle Hatay? Çünkü Hatay’ın 
farklı özellikleri var; Suriye ile 
Hatay arasında, tarihin çok eski 
dönemlerine dayanan toplum-
sal ve ekonomik ilişki var. Her 
iki tarafta, akrabalık ilişkisi olan 
yüzlerce aile var. Suriye’nin res-
mi dili, Hatay’da kullanılıyor. İki 

taraf arasında, ticaretin önemli 
bir ölçeği var. 

Hatay’ın durumunu rakam-
larla inceleyecek olursak şöyle 
bir durum ortaya çıkıyor: 2011 
Yılı Temmuz ayında, Hatay’a 
gelen yabancı sayısı 280.423 
kişi iken,  yaptırım kararlarının 
yürürlüğe girdiği 2012 Ocak 
ayında, Hatay’a gelen yabancı 
sayısı 186.962’e düşmüştür. 
2012 Temmuz ayında ise; 

55.968 kişiye gerilemiştir. Söz 
konusu yabancılar arasında, 
Suriye’deki savaştan dolayı 
Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli-
ler de buna dâhildir. Dolayısıyla 
daha önce Suriye üzerinden 
Hatay’a, alışveriş ve turistik 
amaçlı yapılan ziyaretlerde cid-
di bir düşüş olduğu gözlenmek-
tedir. Ayrıca bu sayıya Batı 
ve diğer ülkelerden Hatay’a 
yapılan ziyaretlerin eklendiği 

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülay GÜL: 

“Suriye ile Ticaretimiz Sıfıra 
Dayandı”
Türkiye’nin Suriye politikası ticaretimizi olumsuz yönde etkileme
ye devam ediyor. Biz de USİAD Bildiren olarak Hatay Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Gül 
ile bölgedeki ekonomik tabloyu konuştuk. 

SÖYLEŞİ: Deniz Toprak
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dikkate alındığında, Yerel 
Ekonomin Suriye ile yaşanan 
krizden çok etkilendiği görül-
mektedir. Bu bağlamda yerel 
düzeyde otellerin, restoranların 
ve uzun çarşı esnafının Suriye 
ile yaşanan krizden ciddi bir 
şekilde etkilendiği ortadadır.

Suriye ile ticaret yapılırken 
taşımacılık sektörü önemli 
rol oynuyordu. Şu an sektör 
ne durumda?

İstanbul’dan sonra en 
büyük taşımacılık filosuna sa-
hip Hatay’da firmalar, bu böl-
geye yapılan ihracat, karayo-
lu ile gerçekleştirildiğinden 
faaliyetleri azaldığından araç 
taksitlerini ödeyebilmek için 
filolarında mevcut taşıtları 
satmaya başlamışlardır. Şo-
förlerin hemen hepsi Arapça 
bildiklerinden tercih edilir-
ken, taşıt satışları nedeniyle 
işlerini kaybetmiş ve ekonomik 
sıkıntıya düşmüşlerdir. Eşya 
taşımalı araç çıkış sayısı, Tem-
muz 2010’da,  15.000 iken, 
Ağustos 2012’de bu rakam 
sadece 30. dur.  2011 yılında, 
Türkiye’den en fazla ihra-
cat yapan iller sıralamasında 
Hatay, 2.144 milyon dolarla 
9. sıradaki yerini korumuştur. 
Diğer yandan Türkiye ile Suri-
ye arsındaki krizin tırmandığı 
2012 yılının ilk 7 ayında 

gerçekleşen ihracat, önceki 
yıllarla karşılaştırıldığında cid-
di bir düşüş gösterdiği gö-
zlenmektedir. 2012 Temmuz 
ayında Hatay’dan Suriye’ye 
Gerçekleşen İhracat; 3.333.272 
dolar olmuştur. Bu rakam; 2011 
Temmuz ayında,  13.628.098 
dolar olarak gerçekleşmişti. 
2010 Temmuz ayında ise 
bu rakamın 12.485.507 
dolar olduğu görülmektedir. 
Görüldüğü gibi Hatay’dan 
Suriye’ye gerçekleşen ihra-
cat, krizle birlikte gerilemeye 
başlamıştır. İstatistik kurumu 
tarafından hazırlanan verilere 
bakıldığında, özellikle Hatay ili 
özelinde, ulaşım ve dış ticaret/
ihracat rakamlarında 2008-
2011 yılları arsında devamlılık 
arz eden bir artış yaşandığı ve 
2011 yılının yarısından sonra ise 
ulaşım ve ihracat rakamlarının 
ciddi düşüş kaydettiği görül-
mektedir. Dolayısıyla mal 
taşımacılığının %99,9 oranında 
azaldığı görülmektedir.

 
“SINIR TİCARETİNİN 
DURMASIYLA BİNLERCE 
AİLE ZOR DURUMDA KALDI”

 
Bu söylediğiniz rakamları 

nasıl bir yorum getiriyor
sunuz ve sizce alınması gere
ken önlemler nelerdir?

  

2010 yılı Temmuz ayında, 
Hatay’dan Suriye’ye ihracat 
tutarı 12,5 milyon dolar. Bu 
rakam, 2011 Temmuz’unda 
13,5 milyon dolar iken,  2012 
Mayıs’ında 6 milyon dolara,  
Haziran’da 4,5 milyon dolara ve 
Temmuz ayında da 3,3 milyon 
dolara düşmüştür. 20 Temmuz 
2012’de, sınır kapıları kapandı 
dolayısı ile ticari ve transit geçiş 
durdu.  2012 Ağustos ayı sonu 
itibarı ile 2011 yılı Ağustos 
ayı sonuna göre; Karayolu ile 
yapılan yolcu trafiğinde, % 58 
Araç trafiğinde ise % 65 düşüş 
yaşanmış bulunmaktadır. Hava 
yolu ulaşımında, 2012 Eylül 
ayı sonu itibarı ile bir yıl önce-
ye göre uçuş sayısında iç hat-
larda,  eksi % 11’lik bir düşüş, 
dış hatlarda ise % 20’lik bir 
artış var. Yolcu trafiğinde ise; 
iç hatlarda, eksi % 13’lük bir 
düşüş, dış hatlarda ise % 6’lık 
bir artış düşündürücüdür! Sınır 
ticaretinin durmasıyla da bin-
lerce aile zor durumda. 

İnşaat sektörümüzde şu anda 
bir sıkıntı görülmemekte ise de 
krizin artması durumunda, hava 
olumsuza dönüşebilir. Pera-
kende sektöründe ve bilhassa 
konfeksiyonda genel bir daral-
ma görülmekte. Otomotiv sek-
töründe de aynı durum gözlen-
mektedir. Sanayi sektörümüz 
de, olumsuz gelişmelerden 
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nasibin almış bulunmaktadır. 
İhracat sektörümüzde ise mali-
yetlerin artması dolayısıyla 
rekabet gücü zayıfladığından 
pazarlarımızı kaybet mek le 
karşı karşıya gelmiş durum-
dayız. Suriye krizinden en 
büyük yarayı alan sektörler-
den birisi  de  uluslararası nak-
liye sektörümüzdür.  Yolları 
kapanmış, açılan yollar uzamış, 
maliyetler artmış ve sefer 
sayıları azalmıştır. Araçlar ta-
mamen kredi ile alındığından 
büyük bir çıkmaza düşmüş 
durumdadırlar. Yeni gelişmeye 
başlayan ve yeni yatırımlar 
yapılan Turizm Sektörümüzün 
durumu ise içler acısı. Turizmde-
ki gelişmelere güvenerek işyeri 
açan ve değişime giden birçok 
esnaf ta oldukça zor durum-
da bulunmaktadır. 
Bu arada krizden 
olumlu yönde etkile-
nen sektörlerimiz 
de bulunmaktadır. 
Akar yakıt sektörün-
de, kaçak mazot 
girişi büyük oranda 
engellendiğinden, 
karlı bir sektör duru-
muna gelmiş bulun-
maktadır. Elektro-
nik sektöründe de 
kaçak mal girişindeki 
azalma, sektörün 
toparlanmasını sağ-
la mıştır. Türkiye büt-
çesine katkı yapan 
ilk 10 illerden biri 
olan Hatay, bu gün-
lerde geçici olarak ta 
olsa devletten bir el 
beklemektedir. 

Dikkat etmemiz 
gerekenlerin başında İlk etapta 
bizler: Hesap larımızı, hede-
flerimizi yeni den gözden geçir-
meli, ge rekirse küçülerek ay-
akta kal malıyız. Nakit olsun, 
kredili olsun, firmalarımız, 
yatı rım amaçlı gayrimenkul 
alı mın dan kaçınmalıyız. Alış-
verişlerimizde, yatırım larımızda 
birbirimize destek olmak 
amacı ile bölgemiz insanı ile iş 
yapmalıyız.

Devletimizden bekledikleri-
miz: Devlet ihalelerinde, 
böl gemiz insanına pozitif 
ayrımcılık yapılması, Tampon 
bölgesinde, fiiliyatta oluşan 
pazarın bölge firmalarımız 
adına düzenlenmesi ve kontrol 
edilmesi, Finans sıkıntısı çeken 
bölgemiz firmalarına, faizsiz 
işletme sermayesinin verilme-
sidir. Vergi, Bağkur, Si gorta 
ödemelerinde, bir yıl faizsiz 
ertelemelere gidilmesi, Büyük 
organizasyonların, Hatay’da 
yapılmasının sağlanmasıdır. 
Turizm şirketlerini Hatay’a yön-
lendirerek Hatay’ın savaştan 
uzak, güvenli ve hoşgörülü 
bir şehir olarak;  öngörü-
len sıkıntıların giderildiğinin 
duyurulmasıdır. İhracatçı 
firmalarımıza, Ortadoğu’ya 

dö nük taşımalarında nav-
lun desteğinin sağlanmasıdır. 
İhracatçılarımızın DİFİF’lerinin, 
nakit ödenmesi ve daha geniş 
yelpazede mahsup edile-
bilir konuma getirilmesinin 
sağlanmasıdır. Suriye’de 
yatırım yapan, fabrikalarını, 
mallarını bırakan ve Suriye’den 
alacakları olan firmalar için fon-
lardan yardımın yapılması…

  

“SURİYE ORTADOĞU’YA 
AÇILAN KAPI”

 
Suriye ekonomi açısından 

neden bu kadar önemli?
 
Suriye, bizler için sadece bir 

komşu ve akrabalık ilişkisini 
kapsamıyor; aynı zamanda 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleri-
ne çok önemli çıkış kapımız 
konumundadır. Stratejik olarak 
ta önümüzdeki yıllarda part-
nerimizdir. Suriye krizi, bugün 
bizleri oldukça bunaltsa da kriz 
sonunda, yeni iş alanlarının 
açılacağını umut ediyoruz. 
Dileğimiz; krizin bir an önce 
bitmesi, komşumuz Suriye 
ve diğer komşularımızdaki 
sıkıntıların, bizlerde yarattığı 
huzursuzluk ve riski ortadan 

kaldırarak bölgemizin 
barış ve huzur içinde 
olmasıdır.

Yakın bir zamanda, 
komşumuz Suriye ile 
olmasını arzu etme-
diğimiz, bizim irademiz 
dışında gelişen bir 
yangınla karşı kar-
şıya kaldık. Yangın 
başladığında,  bölgemi-
ze düşen kıvılcımlar, 
halkımızın yüksek duy-
gusu, zamanında ve-
rilen uyarılar ve ye-
rel yöneticilerimizin bu 
uyarılara anında verdiği 
duyarlılıkla bizleri bir-
birimize kenetleyerek 
sosyal anlamda, her-
hangi bir tahribat yarat-
madan söndürüldü. Bun-
dan dolayı Hatay halkına 
ve yöneticilerimi ze çok 

teşekkür ederiz.
Bazı değerler vardır ki kay-

bedildiklerinde telafileri olmaz.  
Bazı değerler vardır ki ancak 
büyük bedeller karşılığında tel-
afi edilebilirler.

Hatay, tarihi değerleriyle 
ve etnik yapısıyla, Türkiye’nin 
küçük bir örneği olarak her 
yönden tam bir mozaik şehri; 
barış kardeşlik ve hoşgörü 
değerlerine sahip olan Hatay, 
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son zamanlarda yaşadığı sos-
yal krizi,  değerlerine sıkı sıkıya 
sarılarak atlatmış,  telafisi müm-
kün olmayacak bu anlamdaki 
kriz riskini ortadan kaldırmıştır. 
Ekonomik kriz konusunda ise; 
maalesef dış etkenlere bağlı 
olarak; telafisi kısa süre içinde 
mümkün görülmüyor. Ancak bu 
konuda ümitsizliğe kapılmayı 
da doğru bulmuyoruz.

“HATAY DEVLET 
DESTEĞİNDEN HEP UZAK 
KALDI”

Suriye krizi ile beraber 
Hatay esnafının ve iş 
adamlarının durumu ne oldu?

Gelişmesini, Ortadoğu ile 
gelişen ilişkilere bağlayan Hatay 
esnafımız, tüccarımız, çiftçimiz, 
nakliyecimiz, turizmcimiz, sa-
nayicimiz çok büyük zarar 
gördü. Doğrudan Suriye’ye 
Hatay üzerinden yapılan ihra-
cat. Suriye üzerinden, Hataylı 
firmalar tarafından uluslararası 
pazarlara yapılan ihracat. Sınır 
Ticaretinin getirdiği kayıt dışı 
ekonomi. Turizm, sağlık tu-
rizmi ve karşılıklı ziyaret te-
melinde doğrudan küçük esnafı 
etkileyen ekonomik hareketli-
lik yönünden değerlendirerek 
birkaç rakam vermek istiyorum. 
2010 yılında, Türkiye ile Suri-
ye arasındaki ticari ilişkilerin 
doruğa ulaştığı bir dönemde, 
Türkiye’den en fazla ihracat ya-
pan iller sıralamasında Hatay, 
1.697 milyon dolarla 9. sırada 
yer almaktaydı.      

 Türkiye-Suriye sınırında 
kayıt dışı diye nitelendirdiğimiz 
önemli bir sınır ticareti 
bulunmaktaydı. Temel ihtiyaç 
maddeleri başta olmak üzere, 
sigaradan şekere kadar birçok 
mal sınırdan karşılıklı olarak 
geçmekteydi. Sınır ticaretinin 
durma noktasına gelmesi Kilis, 
Gaziantep ve Hatay ekonomisi-
ni olumsuz etkilemiştir. Sınır 
ticaretinin miktarı net bilinmese 
de Gaziantep ve Hatay için 
yaklaşık 2 milyar dolar civarında 
olduğu söylenmektedir. Sınır 

ticaretinin durma noktasına 
gelmesi, sınır ticareti ile geçimi-
ni sağlayan binlerce ailenin de 
ekonomik sorun yaşamasına 
ve yerel ekonomide, ciddi daral-
maya yol açmıştır. 

Başka rakamlara da baka-
cak olursak, Antakya Esnaf 
ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatifi başkanının yaptığı 
açıklamaya göre:

2010 Yılında Verilen Kredi: 
20 Milyon TL. 2011 Yılında Veri-
len Kredi: 30 Milyon TL. 2012 
Yılında Verilen Kredi: 35 Milyon 
TL. Bu Tutarlar Hatay Esnafının 
Kredi ile ayakta durduğunu 
göstermektedir.

Karşılıksız Çıkan çeklerle il-
gili olarak kamuoyuna açıklanan 
rakamlara göre;

2011 Yılında Karşılıksız 
çek Sayısı: 14.349, 2012 
Yılında Karşılıksız Çek 
Sayısı: 23.407, Bu rakamları 
değerlendirdiğimizde artış 
oranının % 63 olduğu görülme-
ktedir.

Antakya İcra dairelerine 
intikal eden dosyalara ba kıl-
dığında;

2010 Yılında İntikal eden do-
sya Sayısı: 27.445, 2011 Yılında 
İntikal eden dosya Sayısı: 
26.461, 2012 Yılında İntikal 
eden dosya Sayısı: 28.129 (30 
Kasım 2012), 2012 Yılsonu 
olarak değerlendirildiğinde 
yaklaşık: 30.000, İcra daireleri-
ne intikal eden dosya sayısı 
değerlendirildiğinde 
burada da bir artış 
olduğu görülmek-
tedir. Artış oranının 
Yaklaşık %15 
olduğu görülme-
ktedir. Görüldüğü 
üzere Hatay’ın çok 
sıkıntılı bir süreçten 
geçtiği bir gerçektir 
ve kabul edilmelidir. 
Edilmeli ki Budan 
sonra biz iş dünyası 
olarak artık bunları 
konuşmak yerine, bu 
şartlara rağmen nel-
er yapabileceğimizi 
tartışarak kendimize 

bir yol haritası çizelim. Çünkü 
biliyoruz ki geriye bakmak; sa-
dece bizim, ileriye atacağımız 
adımları engeller. Bu yüzden 
daima ileriye bakmaya, bun-
dan sonra yapacağımız işlere, 
atacağımız adımlara ve bu 
konudaki düşüncelere odak-
lanmaya çalışıyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki ekonomik ortamın 
bozulduğu toplumlarda, hu-
zur aramak boşunadır. Ve 
yine biliyoruz ki dünyanın 
bütün savaşlarının temelinde 
ekonomi yatar. Hataylılar 
olarak bizler, daha önce 
yaptığımız birçok toplantıda, 
bizim isteğimiz dışında gelişen 
olaylar neticesinde ekonomik 
sıkıntıya girdiğimizi, desteğe 
ihtiyacımızın olduğunu, Ha-
tay’ın yıllarca ülkemiz ekono-
misine katkı yapan ilk on ilden 
biri olarak bu güne kadar hep 
verdiğini, bu gün ise mecburi-
yetten dolayı alacaklarını geri 
isteme hakkının olduğunu ifade 
etmiştik.

Hatay‘ın çevresindeki il-
ler,  yıllardır devlet desteğin-
den faydalanmışlardır. Kalkın-
malarının en büyük ayağını, 
devlet destek ve yatırımları 
oluşturmuştur. Hatay ise hep 
bakmıştır.

Düne göre bu gün farkımız; 
gücümüzün farkında olarak is-
temenin  hakkımız olduğunun  
bilincine  varmamızdır.
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KAPAK

Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, Suriye ile Tür-
kiye arasında yaşanan geri-
limin Türkiye’ye gelen turist 
sayısında 2012’de 2 mil yon 
azalmaya yol açtığını söyle-
di. Günay, “Tırmanan gerilim 
nedeniyle Suriyeli turistlerin 
yanı sıra Irak ve İran’dan ge-
len ziyaretçiler de azaldı. Artış 
yaşandığı belirtilen Arap turist 
girişi ise sadece 100 bin oldu. 
Türkiye-İsrail gerilimi ise bu 
ülkeden gelen turist sayısını 
500 binden 80 bine kadar 
düşürdü” dedi. Günay, turist 
sayısının azalışında riyal ve 
rublenin değer kaybetme-
sinin de etkili olduğunu söy-
ledi. Günay, Suriye olayının 
İran ve Iraklı turiste de olum-
suz yansıdığını ifade ederek, 
“Güney sınırımızda ciddi 
kayıp yaşadık. İran’dan her 
yıl 1.8 milyon turist geliyordu. 
1 milyona düştü, yüzde 40 
azaldı” dedi. 
 
1.2 MİLYAR DOLAR KAYIP 
DEMEK 

Günay, İsrail’le gerilimin 
ardından bu ülkeden de tu-
rist kaybı yaşadıklarına dikkat 
çekerken, “500 bin İsrailli tu-
rist geliyordu, 80 bine düştü. 
İran’da riyal, Rusya’da da 

ruble değer kaybetti. Bunun 
da etkisi olumsuz oldu” dedi. 
Öte yandan 2 milyonluk tu-

rist kaybı ortalama 600 dolar 
harcamadan 1.2 milyar dolar 
kayba karşılık geliyor.

Suriye Krizinin Türkiye’ye 
Faturası 1.2 Milyar Dolar
Suriye krizinin Türkiye’ye turizmde 2 milyon turiste mal oldu
ğunu belirten Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sadece İran’dan 
turist kaybının 800 bin kişi olduğunu söyledi. 2 milyonluk turist 
kaybı ortalama 600 dolar harcamadan 1.2 milyar dolar kayba 
karşılık geliyor.
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O yıllarda Cumhuriyet Tür-
kiye’sinin en önemli özel-
liklerinden biri, belki de birin-
cisi TASARRUF FİKRİ idi. Yani 
para veya herhangi bir eşyayı 
dikkatli kullanma, idareli tüket-
me, biriktirme ve çoğaltma 
bilinciydi. Bu nedenle her yıl 
yurt genelinde ilkokullar başta 
olmak üzere her düzeydeki 
eğitim kurumlarında “İKTİSAT 
VE TASARRUF HAFTASI” 
düzenlenirdi. Hafta süresin-
ce tarımdan sanayiye kadar 
yurtta üretilen bütün ürünler 
tanıtılır, öncelikle kendi ürün-
lerimizin tüketilmesi gerektiği 
anlatılır, önerilir, öğretilirdi. 
Kuşkusuz, bu bir bilinçlendirme 
programıydı.

KUMBARA bu tasarruf 
bilin cinin en somut aracıdır. 
Kumbaranın önemi, hayat 
pahalılığının artış hızının çok 
düşük olduğu o yıllarda bile, 
bir yandan bireyi, öbür yandan 
devleti zenginleştirmeye yöne-
likti. Şimdi bankalar, çeşitli 
kâğıtlar, tahviller, bonolar aynı 
işlevi görüyor mu, bilmiyorum. 

Ama o yıllarda hemen her evde 
ya başköşede ya da kuytu bir 
yerde bu basit araçtan mutlaka 
bulunurdu. Tahtadan, teneke-
den, yaldızlı metallerden yapı-
lanı bile vardı. Resmi bayram-
larda yardım kuruluşlarına 
paralar o kumbaralar ile 
toplanırdı. Şöyle ki, biri kız öbü-
rü erkek iki çocuk, birinin boy-
nunda yardım pullarını taşıyan 
ROZET KUTUSU ve TOPLU 
İĞNE öbürünün boynunda da 
bir KUMBARA asılır idi. Biri 
rozeti vatandaşın yakasına 
iğneleyip iliştirirken, öbürü 
kumbara ile öne çıkar, parasını 
kumbaraya attırırdı o kişinin.

“TAŞINMAZLARIMIZ 
SATILAN OLDU”

Piyasada hep madeni para 
vardı. Kâğıt parayı hatır la mıyo-
rum. Kumbara larımız ya bizim-
di, pazardan alırdık pa ra mızla 
ya da banka verirdi, ücretsiz. 
Paralarımızı is tediğimiz süre ce 
ev de o kumbaralarda bi  ri k tirir, 
sonra ban   kaya götü rür açar   dık. 
Miktar banka cüz dan la rımıza 
işle nirdi. O yılla rın toprakla uğ-
raşan tarım ürün  lerine daya-

lı dev leti zaman la sa nayiye 
kaydı. Şeker fab  ri  kaları, men-
sucat (bez, basma, tek stil) fab-
rikaları, çi men to fabrikaları, 
okul, has  tane o biri ken para-
cıklarla yapıl dı. Diğer yandan, 
Os manlı borçlarını ödedik, 
alnımızın akı ve devlet olmanın 
onuruyla. Neticede kalkınma 
hızı yüksek, hayat pahalılığı 
düşük, borçlu olmayan bir dev-
let oluyorduk.

Aradan 70 yıl geçmiş. O 
taşınmaz varlıklarımız şim-
di taşınan, satılan Cumhuri-
yet değerleri olarak günümüz 
iktidarının açıklarını kapatı yor. 
Bugün, yerden yere vurduğu-
muz, sata sata bitiremediğimiz 
o Cumhuriyet kurumları, o 
minnacık paracıkların eseri 
değil midir?

Hayal bu ya, zaman za-
man düşünürüm. Bugün kü 
zenginliğimizin oluşu munda 
70 yıl önceki ço cuk luğumuzda 
kum bara  ları mızla birik tirdiğimiz 
o isimsiz kuruş çukların yeri 
ve önemi yok mudur? Şimdiki 
çocuklar ve günümüz zengin-
leri kumbarayı ve onun işlevini 
bilirler mi acaba?

Düşünmeye değmez mi?

KUMBARA

Dr. Beşir DOSTER
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Bir yazarımız, Sayın M. Hil-
mi Yıldırım  bir makale sinde 
özetle şu uyarıcı satırlara 
yer veriyordu: “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ekonomide en 
önemli hedefi sanayileşmek, 
sanayileşmiş ülkelerin safına 
katılmaktı. O bakımdan 
hükümetlerimiz; farklı ekono-
mik programlar uygulasalar da 
bu hedefi korudular, ta ki 1980 
yılına kadar. O yıldan sonra 
sanayileşme rafa kaldırıldı. 
Batı dünyası ise sanayileşmişti 
ve bu avantajını korumak is-
tiyordu. Bu sebep ten, Müs-
lüman ülkelerin, özellikle de 
sanayileşme potansiyeli olan 
Türkiye’nin, sanayileşmesini 
önlemek için ne gerekiyorsa 
yapıyordu. Çare yi Türkiye’yi 
idare edenlere, ‘serbest piyasa 
ekonomisi’ni kabul ettirmekte 
buldular. Yöneticilerimiz, bir 
anda serbest piyasacı kesildiler 
ve şöyle dediler: ‘Serbest piyasa 
ekonomisinde, sanayileşmeyi 

özel sektör gerçekleştirir. Biz 
bu işi, özel sektöre devret-
tik.’ Oysa sanayileşme tari-
hinin gösterdiği bir gerçek 
vardır ki o da şudur: Özel 
sektör hiçbir ülkede kendi 
başına sanayileşmeyi gerçek-
leştirememiştir, gerçek leş-
tiremez de… Devletin des teği, 
teşviki ve öncülüğü olmadan, 
sanayileşmek imkân sızdır.”

Değerli yazarımız, Sayın 
Hilmi Yıldırım burada asıl 
neyi vurgulamak istiyor? 
Vurgulamak istediği husus 
-kanaatimce- Türkiye’nin, 
Batı’nın -daha doğrusu ‘Çir-
kin Batı’nın- dünyanın ka-
lan kısmına uyguladığı bir 
stratejinin, -benim deyişimle- 
“MERİT Stratejisi”nin kurbanı 
olmasıdır. Birçok yazımda 
mahiyetini açıkladım bu 
stratejinin. Aşağıda bir kısa 
bir özet daha sunacağım. An-
cak, söyleyeceklerimin rahat 
anlaşılması bakımından önce 
bir alegoriye başvurmam gere-
kiyor.

SÖZDE YARIŞ

Ünlü bir atlet düşünün. 
Dalında rakip tanımıyor, girdiği 
her yarışta şampiyon oluyor. 
Kimseye bırakmıyor birinciliği. 
Katıldığı her koşuda böyle… 
Bu konumunu sürdürmek için 
çok çalışıyor, düzenli antren-
man yapıyor, performansını ko-
ruyor. Zamanı gelince, bileğinin 
gücüyle yine şampiyon oluyor. 
Ancak dikkat! Asla kural dışı 
davranmıyor; herhangi bir 
hileye, dopinge veya şikeye 

başvurmuyor. Hep bileğinin 
hakkıyla kazanmak istiyor ve 
öyle yapıyor. Sonra biliyor ki 
hile yaparsa elenebilir, diskali-
fiye olabilir.

Şimdi bu örneği aklımızda 
tutarak gözlerimizi dünya ül-
kelerine çevirelim. Onlar da 
bir “gelişme yarışı” içinde-
ler. Bakıyoruz, bu gelişme 
yarışında önde olanlar Merkez 
ülkeler (ABD, Almanya, 
İngiltere, Japonya gibi gelişmiş 
ülkeler). Çalışıyorlar, yeni 
üretim teknikleri, yeni mallar 
buluyor, bunları dünyaya satıp 
daha fazla kazanıyorlar. Tasar-
ruf ediyorlar, birikimlerini borç 
verip faiz geliri elde ediyorlar. 
Konumlarını, dünyanın diğer 
ülkelerine, özellikle çevre ül-
kelerine (Türkiye gibi ekonomik 
açıdan az gelişmiş ülkelere) 
kaptırmıyorlar.

Ancak dikkat! Söz konusu 
uluslararası yarışta, yukarıda 
verdiğim sporcu örneğinden 
farklı bir durum var: Zengin ül-
keler bu uluslararası koşuda 
kural tanımıyorlar, belden 
aşağı vuruyorlar; hukuk ve ah-
lak dışı yollara başvuruyor, hile 
yapıyor, çelme atıyor, tuzak ku-
ruyorlar. Neden? Geriden gelen 
ülkelerin, örneğin Türkiye’nin 
kendilerine yetişmesini önle-
mek için! Ekonomik bakımdan 
az gelişmiş Çevre ülkelerinin 
büyük atılımlar yapıp kendi-
lerine yetişmesini engellemek 
için, birinciliklerini o ülkelere 
kaptırmamak için! İşte bu küre-
sel politika “Batı’nın merdi-
veni itme stratejisi”dir, kısaca 
“MERİT” stratejisidir.

Batı’nın Saklı Yüzü; 
Merdiveni İtme Stratejisi

Prof. Dr. Cihan DURA:



NEDİR MERİT STRATEJİSİ?

Şimdi bu stratejinin mahi-
yetini, ana hatlarıyla, biraz 
daha yakından görelim.

İktisadî tarih ortaya 
koymuştur ki bir ülke gelişme 
bakımından diğer ülkelerin 
önüne geçince, “sahip olduğu 
iktisadî ve siyasî gücü, kendi-
sinden geride olan ülkelerin 
gelişmesini önleyerek koruma 
ve daha ileri gitme” şeklinde 
bir strateji uygulamaktadır. 
İngiltere’nin, sanayileşmesini 
gerçekleştirdiği ve bir süper 
güç haline geldiği XVIII. ve 
XIX. yüzyıllarda yaptığı budur. 
Günümüzde ise ABD Türkiye 
gibi henüz sanayileşememiş 
ülkelere karşı aynı stratejiyi 
uygulamaktadır. G-7 içinde yer 
alan Almanya, Fransa, İngiltere 
gibi diğer Merkez ülkeler de 
bu çorbada tuzlarını eksik et-
memektedir. Başka bir deyişle 
gelişmiş ülkeler az gelişmiş ül-
kelere karşı “merdiveni itme” 
stratejisi uygulamaktadır. 
Nasıl bir stratejidir bu? İşte 
yanıtı: Sanayileşmiş bir ülke; 
zenginliğinin doruğuna ulaştığı 
zaman, başka ülkelerin ken-
di bulunduğu mertebeye 
erişmesini engellemek için, 

oraya tırmanmasını sağlayan 
merdiveni iter. O ülkelerin, 
kendisinin vaktiyle uygulamış 
olduğu gelişme politikalarına 
başvurmasını engeller.

Bu stratejinin bir diğer 
yönü de şudur: Zengin ül-
keler günümüzde bile, o 
sakladıkları “merdiven”i çıkarıp 
kendi ekonomileri için de 
kullanıyorlar; örtülü olarak ya 
da başları sıkıştığı, menfaatleri 
gerektirdiği her defasında dev-
letçi ve korumacı politikalara 
başvuruyorlar.

Söz konusu strateji elbette 
“homojen” değildir; şu anlamda 
ki “hedef alınan ülke”nin ekono-
mik gücüne göre farklılaştırılmış 
olarak uygulanmaktadır. Bu 
bakımdan konunun hedef ül-
kenin güç derecesi ölçütüne 
göre analiz edilmesi gere-
kir, şöyle: Sömürgeler, yarı 
bağımsız ülkeler, rakip ülkeler. 
Uygulanan “merdiveni itme” 
(kısaca merit) stratejileri ise 
sırasıyla şunlardır: Yasaklama, 
eşitsiz antlaşmalar, teknolojik 
engelleme .

BEŞ SİLAH

Türkiye; Atatürk aramızdan 
ayrıldıktan sonra,  özellikle 

de 1980’den sonra düşürüldü 
Batı’nın (Derin Merkez’in) bu 
hain tuzağına. AKP iktidarında 
ise en “parlak” dönem 
yaşanıyor. Derin Merkez 
bir merdiveni itme strate-
jisi olarak Türkiye’ye karşı 
genellikle “eşitsiz anlaşmalar” 
yoluna başvurmuştur. Bu 
çerçevede çeşitli -ekono-
mik, siyasal nitelikte- silahlar 
kullanmıştır. Bu silahlarla hem 
Türkiye’yi yeniden, sömürüye 
elverişli hale getirmiş, hem de 
sanayileşmesini, kendilerine 
rakip bir güç haline gelmesini 
önlemiştir.

a) Bu silahlardan İlki ser-
best mübadeledir. Serbest 
mübadele ikna etmekten zor 
kullanmaya kadar çeşitli yol-
lardan, Avrupa Birliği gibi 
sözde bütünleşme girişimleri 
kullanılarak dayatıldı. Türkiye 
1963 Ankara Antlaşması ve 
1995 Gümrük Birliği Antlaşması 
ile kapılarını serbest mübadele-
ye ardına kadar açtı. Oysa 
bugünün sanayileşmiş ül-
keleri serbest dış ticaretle ve 
serbest finans hareketleriy-
le zenginleşmemişlerdir, 
özel likle ilk birikimleri ve 
ilk sanayileşme atılımları 
sırasında yoğun devlet müda-

15
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halelerine başvurmuşlardır. 
Bu ülkeler bugün bile gerektiği 
zaman devlet müdahalesine 
başvuruyor, bazı alanlarda 
devlet sanayiciliği yapıyorlar. 
Türkiye’de ise engelleme 
yoluna gidiyorlar. Son krizde 
ABD’de kurtarılan bankaları 
hatırlayalım, Türkiye’de 2001 
krizinde ise Demirbank’ın nasıl 
batmaya terk edildiğini...

b) İkinci silah borç lan dır-
madır. Derin Merkez Türkiye 
gibi ülkeleri iki sebepten dolayı 
borçlandırıyor:  Merkez ül-
kelerinde mal bol lu-
ğundan başka ser-
ma ye bolluğu da 
var  dır. Bu fon ların 
de ğer lendir i lmesi 
ge          re kir. Nasıl? Çev-
re ülkelerine kre-
di açarak, oralar-
dan faiz geliri elde 
ede rek… İkinci se-
bep, siyasidir. Ün-
lü sözdür: Borç 
alan, emir alır. Batı 
borçlandırmayı 200 
yıldır bu amaçla da 
kullanıyor. Böylece 
Derin-Merkez iki he-
define de ulaşmış 
olur: Kurban ülkenin 
gelirlerini sürekli 
olarak -kan emer 
gibi- faiz şeklinde 
emerler. Her kredi 
açtıklarında da ba-
siretsiz, teslimiyetçi 
hükümetlerden, is-
te  dikleri her türlü 
ödünü alırlar. Borç-
landırma emper-
yalist ülkelerin eski 
bir stratejisidir. Os-
manlı’ya boyun 
eğdirmek için de 
bu ara cı kullandılar. Türkiye’yi 
Atatürk’ten sonra, özellikle 
1980’den sonra yeniden 
borç batağına ittiler. Devle-
ti, özel sektörü, hatta -satın 
aldıkları bankalar aracılığı 
ile son yıllarda- halkı da 
borçlandırdılar.  Teslimiyetçi 
hü kümetler kredi alabilmek 
için, batılı kapitalistlerin her 

dediğine boyun eğdiler. Yeni 
kredileri yeni -siyasal, ekono-
mik- ödünler karşılığında ala-
bildiler. Kendi koşullarının 
gerektirdiği politikaları değil, 
Batı’nın MERİT strateji si nin 
gerektirdiği politikaları uy gu-
ladılar.

c)  Çirkin Batı’nın üçüncü 
silahı özelleştirmedir. Özel-
leştirme Liberalizm’in bir ge-
reğidir. Liberalizm ekono-
mide devletin rol almasına 
karşıdır. Bu da kamu 
işletmeleri satılarak, yani 

özelleştirilerek sağlanır. AB ve 
IMF-Dünya Bankası tarafından 
dayatılmıştır Türkiye’ye. 
Öyle görülüyor ki asıl mak-
sat, kâr getiren şirketlerin 
yabancılara çok düşük fiyatlar-
la satılmasıdır. Bundan başka, 
borca batmış hükümetler 
iktidarlarını sürdürmek için 
paraya muhtaçtır, bunu nor-

mal yollardan sağlayamayınca, 
kurtuluşu kamuya ait tesisleri 
satmakta bulurlar. Türkiye’de 
özelleştirme AKP iktidarında 
adeta bir çılgınlık, bir felaket 
boyutuna ulaşmıştır. Bankalar, 
en stratejik tesisler yabancılara 
satılarak, ülke ekonomisi 
savunmasız bırakılmaktadır. 
Batı’da, İngiltere, Fransa, 
Almanya sanayileşirken böyle 
mi yapılmıştır? Bankalarını, 
stratejik tesislerini satmışlar 
mıdır? Türkiye’de ise 
sattırılmıştır, teşvik edilmiştir.

d) Derin Merkez’in 
dördüncü silahı 
yabancı sermayedir. 
Özel leştir me lerle bir-
likte ülke ye yabancı 
sermaye girişi de ar-
tar. Çoğu zaman he-
def yukar da belirttiğim 
gibi özelleştirmeye 
açılan tesisleri ele 
geçirmektir, ülke 
pazarına girmektir. 
Oysa yabancı ser-
mayenin bir ülkeye ne 
kadar faydası varsa, 
belki ondan daha faz-
la zararı vardır. Bu 
yoldandır ki Türkiye’de 
ekonomi millî olmak-
tan -yani Türk mil-
letine ait olmaktan- 
hızla uzaklaşmaya, 
yabancılaşmaya baş-
lamış, en stratejik 
sek törler, bankacılık, 
sigor tacılık, iletişim, 
ticaret sektörleri, 
önem li oranda ulus-
öte si şirketlerin malı 
olmuş tur. Söyleyin, 
böyl e bir ekono-
miden sanayileşme, 
kalkınma beklenir mi? 

bakın Amerikan iktisat tarihine, 
ilk işleri sömürgeci İngiliz ser-
mayesini ülkelerinden kovmak 
olmuştur. Bugün de strate-
jik bir tesis söz konusu olun-
ca, yabancı sermayeye asla 
geçit vermiyorlar; Fransa’da, 
Almanya’da da böyledir.

e) Beşinci silah top-
rak sattırmaktır. Osmanlı 
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çö küş yıllarında İngiliz 
talep lerine boyun eğerek 
topraklarını yabancılara sat-
maya başlamıştı. Atatürk bu 
satışları neredeyse tama-
men yasaklamıştır. Ne var 
ki yabancıya toprak satışları 
AKP iktidarı ile Temmuz 
2003’ten itibaren yeniden 
büyük bir ivme kazandı. AKP 
neden gerek gördü buna? 
İki sebepten dolayı: Birincisi, 
tıpkı İngiltere’nin Osmanlı’ya 
yaptığı gibi Avrupa Birliği 
de AKP hükümetine dayattı 
yabancıya toprak satışını, o 
da aynı şekilde boyun eğdi. 
İkincisi, hükümet gelir yarat-
mada başarısız olduğu için 
işin kolayına giderek,  toprak 
satışlarını bir finansman aracı 
olarak gördü. Oysa yabancıya 
toprak satışının son derecede 
olumsuz etkileri vardır. Birincisi 
milli servet kaybıdır. Yabancıya 
toprak satışının başka birçok 
sakıncası vardır. En tehlikelisi 
ülkede yeni bir azınlık nüfusun 
oluşmasıdır . Bir de Avrupa ül-
kelerinin uygulamalarına bakın, 
çoğu mülkiyeti devretmiyor, 
tarım alanlarına yabancıları 
sokmuyorlar. Sonra sormak 
lazım: Batı ülkeleri, Türkiye’nin 
bugünkü gelişme düzeyinde 
iken, topraklarını yabancılara 
satmışlar mıdır?

f) Çirkin Batı kendisi bütün-
leşirken, rakip ülkeleri çözül-
meye itmektedir.  Bu amaçla 
altıncı silahını kullanır: Örneğin 
bir hedef ülke olarak Türkiye’de 
-demokrasi, insan hakları gibi 
değerleri kullanarak- azınlık 
ve etnisite sorunları yaratır. 
Azınlık ve etnisite olgusu 
libera lizmle çatışmaz. Serbest 
rekabet -dayanışmanın aksine- 
farklılıkla beslenir, bu bakımdan 
kendi dünya görüşleri içinde 
tutarlıdırlar, ancak bir taşla iki 
kuş vuruyorlar: Derin-Merkez, 
bu merkezin aracı olan em-
peryalist devletler farklılıkları 
teşvik eder. Türkiye’de 
propagandası yapılan  “mozaik” 
yakıştırması, etnik özelliklerin 
öne çıkarılması bu tutumun 
ürünüdür. Derin-Merkez yalnız 
mevcut farklılıkları kullanmak-
la kalmaz, yeni farklılıklar da 
yaratmaya çalışır. İhtiyacına 
göre “azınlık” kavramını 
değiştirir, içini istediği şekilde 
doldurur, boşaltır.

MERİT stratejisi aslında De-
rin Merkez’in stratejisidir.

Bütün bu silahların 
tetiğindeki parmağın asıl sa-
hibi hep aynı güçtür: Derin-
Merkez’dir. 

Derin merkez en büyük küre-
sel şirketlerin sahipleridir, yö-
neticileridir. Kendilerinin sürekli 

büyümesi, zenginleşmesi için, 
kendileri dışındaki dünyanın, 
sanayileşmeleri engellenmiş 
ulus-devlet ekonomilerinin 
gelişmemesi gerekir. Onlar hep 
birer pazar olarak kalmalıdır, 
hep birer hammadde kaynağı 
olarak kalmalıdır.

Derin Merkez kendini gizler, 
görünmez; öne taşeronlarını 
sürer, o taşeronlara uygulatır, 
gizli stratejisini; ABD yönetimine 
uygulatır, diğer kapitalist ülke 
hükümetlerine, Avrupa Birliği 
yöneticilerine, aramızdaki işbir-
likçilerine uygulatır!

KAYNAKÇA 
M. Hilmi Yıldırım, 

“Sanayileşmeden Büyümenin 
Önemsizliği”, Yeni Mesaj, 
16.10. 2012.

  Bu stratejiler için bkz:  
Cihan Dura, “Merkez Ülke-
ler  Merdiveni İtme Stratejisini 
Nasıl Uyguluyor?” http://www.
cihandura.com/eski / index.
php?option=com_content&task
=view&id=264&Itemid=60

  Yabancıya toprak satışının 
sakıncaları hakkında bakınız: 
Cihan Dura, “Türkiye’de 
Yabancılara Toprak Satışı Üze-
rine Gözlemler Ve Hipotezler”, 
http://www.cihandura.com/eski/
index.php?option=com_conten
t&task=view&id=47&Itemid=63
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SÖYLEŞI

2012 yılının sonuna geldik. 
Ekonomi açısından bakınca 
nasıl bir yıl oldu 2012 ve
2013’e nasıl bir ekonomi 
devrediyor?
İsterseniz önce dünyada du-
rum ne, onu özetlemekle 
başlayalım; sonra özel olarak
Türkiye’ye geçelim. 
Hatırlarsanız 2012’nin başında, 
USİAD Bildiren’in 46. sayısında 

“2012’de Çözüm mü, Çözül-
me mi?” başlıklı yazımda, 
2011’den devredilen tabloyu 
şu ara başlıklarla özetlemiştim: 
“Finansal Kriz Daha Ağırlaştı”; 
“Reel Ekonominin Krizi Daha 
Büyüdü”. Sonuçta 2012’nin 
çözümden ziyade ‘çözül-
me yılı’ olacağı tahmininde 
bulunmuştum. 2012’nin son 
haftasında şunu gözlemliyo-
ruz: Gerçekten de çözüm adına 
gerek Avrupa Birliği üyelerinin 
kendi aralarında, gerekse G-20 
ülkeleri arasında defalarca 
lider ler zirvesi, maliye bakanları 
zirvesi düzenlendi. Tümü de 
‘dostlar alış-verişte görsün’ 
türündendi yani havanda fiilen 
su dövüldü. AB’de Yunanistan 
sulara gömülecek şekilde bat-
maktan son anda kurtarıldı; 
ancak bu arada bu ülkenin iflas 
koşulları çok daha ağırlaştı.
Keza İspanya, Portekiz ve 
İtalya’nın durumlarında en 
küçük bir düzelme olmadığı 
gibi, krizin etkileri özellikle 
reel kesimde gerek ekonomik 
gerek se sosyal boyutuyla daha 

da ağırlaştı. Bunlara ek olarak 
AB’nin iki “merkez çekirdek” 
üyesi Fransa ve Almanya’nın 
ekonomileri de daha kötüleşti. 
Fransa’nın notu kırıldı. Üstelik 
yeni Cumhurbaşkanı ve yeni 
Hükümet daha altı ay bile geç-
meden her bakımdan büyük 
bir hayal kırıklığı yaratmış du-
rumda. Almanya için ise teh-
like çanları artık daha üst per-
deden çalınıyor. Almanya’nın 
gözlerden kaçan, daha doğrusu 
kasıtlı olarak kaçırılan borçluluk 
durumu, Alman bankalarının 
mali kırılganlığı artık yüksek 
sesle konuşulur oldu. Tüm 
AB üyeleri çapında ekono-
mik daralma (resesyon) daha 
ağırlaştı. Sonuç olarak diye-
biliriz ki: çözüm yolunda gere-
ken yapısal reform adımları 
atılmadı, bu yönde bir görüş 
birliği sağlanamadı. Hatta tek 
tek ülkeler kendi başlarına da 
olsa günü kurtarmaktan, tam 
çöküşü ötelemekten fazla bir 
şey yapmadılar. Gerekli değil 
zorunlu yapısal dönüşümler 
yolunda elbette radikal birtakım 

Ekonomist Nazım GÜVENÇ: 

“2013 Ekonomisi 
2012’yi Aratacak!”
2012 yılı geride kalırken 2012 yılı ekonomisini ve 2013’e ilişkin 
beklentileri ekonomist Nazım Güvenç ile konuştuk. Ülkemiz başta 
olmak üzere Avrupa Birliği ve ABD’deki ekonomik gelişmeleri ana 
hatlarıyla dergimiz için değerlendiren Güvenç, 2012 yılının bü
yük bir kesim için zor bir yıl olduğunu belirtti. 2013’te ise “bahar 
havası”nın dağılarak bir kâbus yaşanabileceğini ifade eden Nazım 
Güvenç’le yaptığımız söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
SÖYLEŞİ: Şenol Çarık



19

çözüm kararları almaktan 
kaçındılar. Siyaseten göze 
alamadılar da diyebiliriz, tem-
sil ettikleri egemen çevrele-
rin çıkarlarını çiğnemeye 
yanaşmadılar da diyebiliriz.

“AB ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK 
KABUSU YAŞANACAK” 

O halde “çözüm olmadı, 
çözülme süreci ise 
ağırlaşarak devam ediyor” 
sonucunu çıkarabilir miyiz?
Evet, aynen öyle. Avrupa 
Birliği’ndeki ekonomik gidişat 
rakamlarına baktığımızda 
ekonomik büyümeye geçiş 
şöyle dursun, küçülmenin 
hızlanması söz konusu. Avru-
pa Merkez Bankası Başkanı 
Mario Draghi, AB’nin 2012’deki 
ekonomik küçülmesinin yüzde 
0.4 değil yüzde 0.5 olacağını 
açıkladı. 2013’te büyüme 
umudu, en azından küçül-
menin durması olasılığı var 
mı? Almanya Merkez Bankası 
Bundesbank’ın Aralık başında 
yaptığı açıklama bu yönde 
bir umut vermiyor. Düşünün 
ki Almanya AB’nin “ekonomik 
büyüme motoru” olarak görü-
len bir ülke ve Bundesbank 
2012’de Almanya’nın büyüme-
sine ilişkin tahmini yüzde 1’den 
yüzde 0.7’ye çekti. 2013’e 
ilişkin tahminini de yüzde 

1’den yüzde 0.6’ya düşürdü. 
Bir başka deyişle, Bundesbank 
Almanya’nın 2013’te 2012’de-
kinden de daha düşük düzeyde 
bir performans göstermesini 
bekliyor. Şunu eklemek her-
halde yanlış olmaz, 2013 Aralık 
ayında Bundesbank bu yüzde 
0.6 büyüme tahminini de dü-
zeltmek ve rakamı çok daha 
düşürmek gereğini duyacaktır. 
Fransa ve Belçika’nın, hatta 
onların arkasından Hollanda’nın 
da İspanya, İtalya benzeri bir 
“ağır bunalım” ortamına girme-
leri şaşırtıcı olmayacaktır. 
Avrupa hakkında sonuç olarak 
şunu belirtmeden geçeme-
yiz: 2013’te borç batağından 
daha da ağır bir işsizlik kâbusu 
yaşayacak. Çünkü reel ekono-
mide de, finans kesiminde de 
şirketler fiilen dökülüyor!

“ABD’NİN HALİ AB’DEN 
BETER!”

ABD’nin durumu hakkında 
neler söylemek istersiniz?
AB’den daha parlak değil. 
Aslında ABD’nin reel ekono-
mideki durumu olsun, finansta-
ki durumu olsun AB’ninkinden 
beter. Zaten hatırlarsanız 2008 
Eylül’ünde patlak veren kriz
ABD’de başlamıştı, sonra AB’ye 
sıçradı. ABD’nin can simidi; 
küresel para konumundaki 

dolara sahip olması. Dolar 
basıp dünyaya salıyor ve 
kendi zaafını, krizini ihraç 
ediyor. Yoksa gerçekte 
inanması ilk bakışta güç 
gibi gelebilir ama gerçek 
şu ki ABD’nin finansal du-
rumu Yunanistan’dan bile 
kötü! En azından birkaçı 
dışında ABD’yi oluşturan 
eyaletlerin çoğu fiilen iflas 
etmiş veya etme eşiğinde. 
O derece ağır borç yükü 
altındalar. Keza merkezin 
durumu da son derece 
sorunlu; resmen “malî 
uçurum”dan söz ediliyor.
2013 beklentisine 
bakıldığında sadece 
iki olasılık var, ikisi de 
birbirinden kötü. ABD, ya

2012’deki “halının altına 
süpürme” politikasını sür-
dürecek ve çözümün de 
çöküşün de faturasını çok daha 
ağırlaştıracak ya da finansal 
daralma yolunu tutacak. Yani 
sıkı tasarruf önlemleri alacak 
ki bu, kendi içinde birçok eya-
letin resmen iflasını ilan et-
mesi sonucunu doğuracak, 
fakat bir büyük etkisi de dünya 
ekonomisini bir bütün olarak 
yavaşlatmak, daraltmak ola-
cak. Yani ekonomik ve mali kriz 
esas olarak “kıdemli kapitalist
ülkeler”in (ABD, AB, Japonya) 
sorunu olmaktan çıkıp küresel 
ekonomi düzeyinde kendini 
gösterecek.

Peki, bu anlamda dünyayı 
nasıl bir gidişat bekliyor?
Bir kere şunu söyleyebiliriz: 
ABD’nin 2013’te atacağı her 
adım hangi yönde olursa olsun 
Avrupa ve Japonya’nın duru-
munu daha da güçleştirecek. 
ABD ancak 2012’deki tempo-
sunda giderse Avrupa’ya etkisi 
daha kötü olmaz; ama ABD’nin 
de (dolayısıyla AB’nin de) böyle 
bir şansı yok! ABD, hele tasar-
ruf yönünde adım atarsa Çin 
dahil tüm ekonomiler şu veya 
bu ölçüde büyümede hız kay-
bederler, çünkü ABD’ye ihra-
cat pazarları daralır. Elbette 
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Çin bu vartayı iç pazarını öne 
çıkartarak görece daha hafif 
zararla (yine de ihracat ek-
senli çok sayıda şirketinin 
iflasıyla) büyüme hızının biraz 
düşmesiyle atlatır.
Benzeri bir tahmin Rusya için 
de aşağı yukarı geçerli olabilir. 
Ama Brezilya, Hindistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti gibi 
BRICS denen ülkelerin diğer 
üçünün dayanma gücü daha
2012’nin ikinci yarısında fire 
vermeye başladı. Japonya 
ise bir yandan arka arkaya 
yaşadığı doğal afetlere bir de 
Çin ile olan siyasal gerginliği, 
Çin’in yanı sıra Güney Kore’nin 
artan ekonomik rekabeti 
nedeniyle ciddi bir şekilde 
irtifa kaybetmeye başladı. 
Sonuç olarak şu tahminde 
bulunmaktan kendimi 
alamıyorum: 2013 yılında 
ekonomi dünya çapında 
2012’dekinden daha kötü 
geçecek. 

“YALANCI BAHAR’ 
HAVASI DAĞILACAK”

Korkarım Türkiye için 
de benzeri bir tahmin 
yapacaksınız?
Kesinlikle. Zaten ekono-
miden sorumlu Dev-
let Bakanı da, Merkez 
Bankası Başkanı da aralarında 
olmak üzere ilgili hemen herkes 
bu kanaatte. Kaldı ki 2012’de 
halkın çok büyük bir kesimi 
bu gidişatın ilk işaretlerini cid-
di şekilde yaşamaya başladı. 
“Sıcak para” akışıyla yaşanan 
“yalancı bahar havası” 2013’te 
kalmayacak.

“Kriz teğet geçiyor” deneme
yecek o halde?
Özellikle işçiler, memurlar, 
emekliler için kriz delip geç-
meye başladı bile! Keza reel 
sektörde ciddi bir durgunluk 
büyüyen bir çapta, artan bir 
ağırlıkta hissedilmeye başladı.
Zamlarla artan reel enflasyon 
yani TÜİK’in açıkladığı resmi 
enflasyon değil de, çarşıda, 

pazarda fiilen yaşanan enf-
lasyonun bu yılki zamların 
ardından 2013’e girer girmez 
karşılaşılacak yeni zam-
lar ve vergiler, vergi artışları 
vatandaşın alım gücünü ve 
dolayısıyla üreticinin, tüccarın 
satım gücünü olumsuz et-
kileyecek. Bu da işten çıkartma 
ve yeni iş arayanların çığ gibi 
büyümesi sonucunu verecek. 
Bankalar nezdinde bireysel ve 
tüzel borçlanmanın tırmanışı, 
keza ödenmeyen borçların 
artması 2013 için hiç de iyi 
ön-göstergeler değil. Bunlara 
bir de bütçe açığının anormal 
artışı, dış ticaret açığı gibi diğer 

kriz unsurlarını da eklersek 
bu yılı aratacak bir 2013 
geçireceğimizi söyleyebiliriz.

“KABUS YAŞAYABİLİRİZ”

Ekonomik büyüme sizce 
nasıl bir seyir gösterir?
Pek iç açıcı seyretmez her-
halde. 2012’nin ikinci yarısında 
büyümede net bir düşüş oldu, 
çünkü talep daraldı. 2012’nin ilk 
dokuz ayını kapsayan verilere 
göre, büyüme hızı yüzde
2.6 oldu. Yılın tamamında da 
buna yakın gerçekleşmesi 
bekleniyor. Kesinlikle yüzde
3’ün altında kalacak. Oysa 
2010’da yüzde 10, 2011’de 
yüzde 8.5 düzeyinde bir 
büyüme söz konusu idi. Yani 

bir yıl içinde hayli sert bir düşüş 
kaydedildi büyümede. 2013’de 
büyüme yine hız kesecek; 
hele izlenen abuk sabuk dış 
politika, içeride gitgide artan 
despotluk sürdükçe ekonomi-
nin kendi dinamizmi de bun-
dan olumsuz etkilenecek ve 
dolayısıyla büyüme hızı iyice 
yavaşlayacak. Hane halkının 
borçlanmasındaki artış, 
işten çıkartmalardaki artış, iş 
arayanların ve iş piyasasına 
yeni girenlerin iş arayışındaki 
artış gibi tasarrufu yok eden, 
talebi düşüren etkenler de ihra-
cat pazarlarının da daralmasıyla 
birlikte düşünüldüğünde 

2013’de büyüme hızı 
yüzde 1’i geçerse ne âlâ! 
Gerçekte yıllık enflas-
yon oranı ve yıllık nüfus 
artışı oranları hesaba 
katıldığında Türkiye’nin 
yıllık büyüme hızının 
yüzde 5 olması gerekir 
ki aslında yerinde saya-
bilsin! Hakiki anlamda 
büyüme yani “kalkınma” 
dediğimiz şey, sosyal 
adalet içinde bir ekono-
mik gelişme Türkiye için 
ancak yılda ortalama 
büyümenin yüzde 5’in 
üstündeki rakamlarla 
sağlanabilir. Son bir 
şey daha: büyümenin 

“sağlıklı” da olması gerekir. 
Yani ara malı ve teknoloji ithal 
eden, yerli katma değer üretimi 
düşük bir büyüme; keza sıcak 
paranın, aldatıcı bir tüketici kre-
disi teşvikinin yarattığı aldatıcı 
bir “tüketim” coşkusuna dayalı 
bir “büyüme” değil. Anormal 
büyüyen bir cari açıkla, bütçe 
açığıyla, dış ticaret açığıyla 
yaratılan ve sürdürülemez bir 
“büyüme” hiç değil. Sonunda 
meydana gelen düşüş “dibe 
vurma”ya, “yere çakılma”ya 
dönüşeceği için “kâbus” 
yaşanması söz konusu olabilir. 
2013’te ne yazık ki sadece iç 
ve dış siyasette değil, ekono-
mide de “kâbus”la yüz yüze 
kalmamız tehlikesi büyük.
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“Sürdürülebilir kalkınma” ve 
“iç talep yerine ihra  ca t -itkili 
büyüme” kavramları nicedir 
iktisat gündemimizin ana 
sorunlarını oluşturuyor. Özel-
likle son dönem ulusal gelir 
verilerine dayanılarak, Türki-
ye ekonomisinde büyümenin 
kaynaklarının iç talep yerine 
ihracattan kaynaklanmasının 
gerekli olduğu önerisi nere-
deyse bir fetiş konumunu aldı.

Bu tartışma içinde sürdürü-
lebilir kalkınmayı sağlayacak 
en önemli aracın insana 
yakışır iş olduğu gerçeğini 
ILO vurgulamaktaydı. ILO’nun 
Türkiye Direktörü Ümit 
EfendioğluTÜRKONFED (Türk 
Girişim ve İş Dünyası Konfe-
derasyonu) tarafından geçen 
hafta gerçekleştirilen “Orta 
Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi 
Türkiye?” panelinde yapmış 
olduğu konuşmada insana 
yakışır işe dayalı bir büyü-
menin, toplumun tüm kesim-

lerinin ekonomik gelişmeden 
pay almasını sağlayarak 
kalkınma hamlesini sürdürü-
lebilir kılacağını vurgulamakta; 
kavramın temel göstergelerin-
den birisinin ise ücret düzey-
leri ve işgücü gelir payları 
olduğunun altını çizmekteydi.

ILO’nun ısrarla vurguladığı 
üzere işgücünün gelir payında 
sermaye lehine düşüş, 
kapsayıcı olmayan bir büyü-
meye işaret etmektedir. 
ILO’nun verilerine göre 1999-
2011 döneminde gelişmiş 
ekonomilerde işgücü verimliliği 
ücretlerin 2 katından daha fa-
zla artmış durumdadır. Oysa 
işgücü maliyetleri üzerinden 
küresel rekabette yer edinmek 
sürdürülebilir bir model değildir.

Gelişmekte olan ülkelerde 
1980’lerden itibaren işgücü 
gelirinin paylarının düşmekte 
olduğu ve Türkiye’nin de dahil 
olduğu AB ülkelerinde benzer 
trendler sonucu ulusal gelir-

den işgücünün payının yüzde 
50’ye yaklaşmakta olduğu bil-
inmektedir. (Türkiye için yüzde 
30!) İkinci şekil bu süreci Tür-
kiye ile bir dizi Avrupa ülkesiyle 
karşılaştırmalı olarak sergile-
mektedir.

Küresel kapitalizmin gerek 
gelişmiş merkez, gerekse az 
gelişmiş çevre ekonomilerinde 
2008’den bu yana yaşanan 
büyük durgunluk süreci, ulu-
sal ekonomilerde gözlenen 
üretkenlik kayıplarını ücretli 
emek üzerinden elde edi-
lecek maliyet tasarruflarına 
bağlamakta. Oysa işgücü 
maliyetleri üzerinden sağlanan 
maliyet avantajlarıyla yurtdışı 
pazarlarda elde edilmesi plan-
lanan rekabet kazanımlarının 
geçici olduğu ve ekonomik 
kalkınmadan çalışanların yeter-
li pay alamadıkları bir modelin 
sürdürülemez bir büyüme süre-
ci içerdiği artık çok iyi bildiğimiz 
gerçeklerdir. (cumhuriyet)

İnsana Yakışır İş ve Sürdürülebilir 
Kalkınma

Prof. Dr. Erinç YELDAN:



MAKALE

İflas Erteleme Taleplerinde 
İyileştirme Projeleri Nasıl Yazılmalıdır

İflas erteleme talepleri son 
zamanlarda oldukça artmış 
durumda. Bu nedenle iflas 
erteleme talepli iflas davası 
açmayı düşünen işadamlarına 
bazı tavsiyelerde bulunmak is-
tiyoruz. İflas erteleme talebinin 
yapılabilmesi için İcra İflas 
Kanunu’nun 179/a maddesine 
göre iki önemli şart vardır.

1-Borca batık olmak.
2-Borca batıklıktan 

kurtulmayı sağlayacağına dair 
deliler bulunan iyileştime proje-
sinin kabul edilebilir olması.

Borca batıklık özkaynakların 
negatif olması, sermayenin 
kaybedilmesi demektir. Ancak 
özkaynaklar ekside olmasına 
rağmen dönen varlıklar kısa 
vadeli borçları karşılıyorsa bor-
ca batıklık söz konusu olmaz. 
Bu nedenle borca batıklık için 
(Dönen Değerler/Kısa Vadeli 
Borçlar=Cari Oran) ile (Dönen 
Değerler-Stoklar/Kısa Vadeli 
Borçlar=Likidite Oranı)nın eksi 
veya yetersiz çıkması gerekme-
ktedir. 

Örnek: (A) işletmesinin 
31.12.2012 bilançosu aşağıdaki 
gibidir.

Dönen 
Değerler

100.000 Kısa 
Vadeli 
Yabancı 
Kaynaklar

150.000

Kasa 1.000 Banka 
kredileri

100.000

Bankalar 5.000 Satıcılar 40.000

Alacaklar 50.000 Vergi ve 
benzeri

10.000

Stoklar 40.000 Uzun 
Vadeli 
Yabancı 
Kaynaklar

20.000

Diğer 
dönen 
varlıklar

4.000 Banka
kredileri

20.000

Duran 
Varlıklar

40.000 Öz 
kaynaklar

-30.000

Araziler 10.000 Ödenmiş 
sermaye

50.000

Arsalar 20.000 Geçmiş yıl 
karları

20.000

Makine 
Demirbaş

10.000 Yedek 
akçeler

20.000

Geçmiş yıl 
zararları

120.000

Aktif 
Toplamı

140.000 Pasif 
Toplamı

140.000

Bu bilançoya göre (A) 
işletmesi borca batıktır. 
Özavrlığı eksidedir. Cari oran, 
likitide oranı eksidir.

Bu işletmenin bilançosu 
aşağıdaki gibi olsa idi borca 
batık sayılmayacaktı.

Cari oranı 1,likidite oranı da 
1’e yakın olup, özvarlığı ek-
side olsa bile bu işletme dönen 

varlıkları ile borçlarını ödeye-
bilecektir. Burada uzun vadeli 
yabancı kaynaklar öz sermaye 
gibi kabul edilebilmektedir

Dönen 
Değerler

150.000 Kısa 
Vadeli 
Yabancı 
Kaynaklar

150.000

Kasa 1.000 Banka 
kredileri

100.000

Bankalar 5.000 Satıcılar 40.000

Alacaklar 100.000 Vergi ve 
benzeri

10.000

Stoklar 40.000 Uzun 
Vadeli 
Yabancı 
Kaynaklar

70.000

Diğer 
dönen 
varlıklar

4.000 Banka
kredileri

70.000

Duran 
Varlıklar

40.000 Öz 
kaynaklar

-30.000

Araziler 10.000 Ödenmiş 
sermaye

50.000

Arsalar 20.000 Geçmiş yıl 
karları

20.000

Makine 
Demirbaş

10.000 Yedek 
akçeler

20.000

Geçmiş yıl 
zararları

120.000

Aktif 
Toplamı

190.000 Pasif 
Toplamı

140.000

İyileştirme projesi düzen-
lenmeden önce işletmeye 
dâhil olan sabit kıymetleri 
SPK’dan yetkili değerleme 
şirketlerinden değerletin. Elin-
izde bu varlıklarınızın rayiç 
değeri olsun.Bundan sonra 3 
+2 yıllık bir bütçe yapın. Bunu 
satışlarınızı wve maliyetlerinizi 

Mustafa PAMUKOĞLU:
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geçmiş yılların ortalama veri-
lerinden gerçekçi rakamlar bu-
larak yapın.

Bütçe bittikten sonra profor-
ma gelir tablonuzu oluşturun.

Örnek;

1 Net satışlar
2 Üretim maliyeti
3 Ticari mal 

maliyeti
4 Satılan mal 

maliyeti
(2+3)

5 Brüt satış karı (1-4)
6 Faaliyet 

giderleri
7 Faaliyet karı (5-6)
8 Amortis -

manlar
9 Vergi

ve faiz öncesi 
kar
(FAVÖK-
EBİTDA)

(7+8)

10 Olağan/
olağanüstü 
gelirler

11 Olağan/
olağanüstü 
giderler

12 Vergi öncesi 
kar

(9+10-
11)

13 Vergi
14 Net Kar (12-13)

Bu proforma geliri oluş-
tururken en önemli kalemin 
FAVÖK olduğunu ve şirketinizin 
değeri (EBİTDA*katsayı) 
formülü ile bulunduğunu 
unutmayın. Finansman giderleri 
olağan bir gider olarak ayrıca 
gösterilmelidir.

Bu gelir tablosunu 3+2 yıl 
olarak oluşturun. Tüm yıllarında 
faaliyet karınız çıkmalıdır. Faali-
yet karı yoksa iyileştirme projes-
inden söz edilemez.

Bundan sonra yapacağınız 
iş birinci yılın aylık nakit akış 
tablosunu düzenlemeniz ger-
ekir. Bunu düzenlerken tahsilât 
süreleri, borç ödeme vadeleri, 

finansman sabit giderlerinin 
zamanları, stok tutma süreler-
ini hesaplamanız ve buna göre 
nakit akışı oluşturmanız gerek-
mektedir.
Bunları yaptıktan sonra iyileştirme 
projesini yazabilirsiniz.

Raporun aşağıdaki çerçeve-
de olmasında yarar var.

IGİRİŞ

Bu bölümde neden erteleme 
talepli iflas davası açıldığı ve 
şirketin borca batıklık durumu 
kısaca açıklanır.

IIŞİRKET HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER

Bu bölümde şirketin unvanı, 
adresi, ortaklık durumu(en son 
genel kurula esas olan hazirun 
cetveline uygun olan), şirketin 
sermaye artırımları kronolojisi, 
kuruluşu ve gelişimi, ortakların 
özgeçmişleri, şirkette aldıkları 
pozisyon, grup şirketleri varsa 
onlar hakkında genel bilgiler, 
son 1 yılda çalışan ortalama 
çalışan sayısı, hukuki ihtilaflar 
hakkında bilgiler(açılan dava-
lar, alacak ve borçlarla ilgili 
hukuki takipler),kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilgili borçlar ve in-
celeme, soruşturma hakkında 
kısa bilgiler verilir.

IIIŞİRKETİN BORCA 
BATIKLIK NEDENLERİ 
VE YAPILAN HATALARIN 
ANALİZİ

Bu bölümde başarısızlık 
nedenleri sıralanır. Ülke ve 
dünya ekonomisinin etkileri 
gerçekçi olarak konur. İşletme 
hatalarından kaynaklanan 
sonuçlar samimi bir şekilde 
açıklanır. Kredi sarmalına 
girme sebepleri belirtilir. Ala-
caklarda ciddi batak varsa bu-
nun nelerden kaynaklandığı 
değerlendirilir.

Hatalar ve başarısızlıklar 
seçenekleri şunlar olabilir:
-Maliyetlerde aşırı şişkinlik

-Harcamaların kontrol edile-
memesi
-Finans yöneticilerinin günü 
kurtarmak için banka krediler-
ine sarılmaları
-Enflasyon nedeniyle mali-
yetlerin artması
-Kurların artması nedeniyle 
ithalat maliyetlerinin artması, 
yurt içi alım maliyetlerinde yük-
selme
-Kur artışında beklenenlerin 
gerçekleşmemesi nedeniyle ih-
racat gelirlerinde azalma
-Türk ekonomisinde tah-
min edilemeyen olumsuz 
gelişmelerin hesapları etkile-
mesi
-Dünya ve bölgesel ekonomik 
olumsuz gelişmelerin talepleri 
daraltması. Bunun satışlara 
olumsuz etkisi
-Müdürler bolluğundan 
işletmenin hantallaşması ve et-
kin ticari ve finans yönetiminden 
uzaklaşması
-Satış noktalarının sayısının 
işletme sermayesine dayan-
madan kredi ile finanse edilmesi
-Satış noktalarının m2 ve ciro 
karşılaştırılmasının yapılmadan 
yüksek kiralarla tutulması 
ve gereksiz veya abartılı 
dekorasyonların yapılması
-Başa başnoktasının 
hesaplanmaması
-Satıştan karların finansman 
giderleri ile mas edilmesi
-Stok devir hızının yüksek 
olmasına rağmen alacak devir 
hızının düşük kalması
-Satıcı kredisi yerine banka kre-
disi kullanılması
-Hesapsız ve kontrolsüz çek 
kesilmesi
-Stoka mal alınması ve burada 
uzun süre kalması
-Alacaklarda batak verilmesi
-Kar ederken neden na-
kit sıkışıklığına giriyorumun 
cevabının, gerçekçi olarak ana-
liz edilmemesi
-Üstten işlemlere bakan 
danışmanlara güvenilmesi. Mali 
bünye analizi yaptırılmaması.
-İşler iyi giderken uzman-
lardan yararlanma ihtiyacının 
hissedilmemesi. İşler 
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kötüye giderken uzmanlara 
başvurulması
-Yasal düzenlemelere titiz-
likle uyulmaması nedeniyle 
uğranılan ceza ve tazminatların 
nakit akışı bozucu etkisi
-Karların ve sermayenin etkin 
ve verimli kullanılmaması
-İşletmede yeterli para varken 
kaldıraç etkisinden yararlan-
mak gerektiğini belirtip banka 
kredilerine yönelmeyi tavsiye 
eden dışarıdan gazel okuyan 
danışmanlara itibar edilmesi
-Rakamlarla cambazlık 
yapılmaması
-Kısa sürede hırs ve telaş ile 
büyümenin kredi ile finanse 
edilmemesi
-Haksız rekabet koşulları
-Uluslararası tekelci şirketlerin 
faaliyette olunan sektöre girme-
si
-Patron ve patron çocukların 
aşırı lüks harcamaları

IVMALİ TABLOLAR ANALİZİ

Bu bölümde son 3 yılın mali 
tabloları hakkında açıklamalar 
yapılır. Rasyolar göste-
rilir. Yatay ve dikey yüzde ve 
karşılaştırmalı analizler yapılır.

VİYİLEŞTİRME PLANI

Bu bölümde hâkimin hukuki ko-
rumaya alması halinde daha iyi 
bir nakit akış ve işletme yönetimi 
yapılacağı maddi dayanakları 
ile açıklanır.
Bu bölüme hazırlanan bütçe, 
proforma gelir tabloları ve na-
kit akış tabloları konur. Bunların 
nasıl düzenlendiği ve kabuller 
ve bazların neye göre alındığı 
belirtilir.
Şirketin fırsatlarının ne olacağı 
ortaya konur.
Sermaye artırımının yapılıp 
yapılmayacağı, yapılması 
düşünülüyorsa nasıl yapılacağı 
açıklanır.
Başarısızlık ve hataların 
farkındalığı ile alınacak tedbir-
ler bir bir sıralanır.
Örnek tedbirler:

-Maliyetlerde ciddi tasarruf 
yapılacaktır. Kira maliyetleri 
düşürülecektir.
-İşletme küçültülecektir.
-Fon yönetimi etkin ve verimli 
yapılacaktır. Her ödeme kont-
rollü yapılacaktır.
-Rakamlar lime lime edilecektir.
-Satışları arttırmak için (X) yer-
de bir satış noktası açılacaktır.
-Yurt dışına daha fazla önem 
verilecektir. Özel müşterilere gi-
dilecektir.
-Kısa vadeli banka kredileri 
konsolide edilecektir.
-Açık döviz posizyonunda 
olunmayacaktır. Bunun için for-
ward gibi opsiyon sözleşmeleri 
yapılacaktır.
-Araziler arsa haline getirilip 
değeri arttırılıp satılacaktır.
-Arsalar satılacaktır. Satışlarda 
tamahkârlık yapılmayacaktır.
-Risk yönetimi yapılacaktır.
-Yönetim kuruluna bağımsız 
üye alınacaktır.

VISONUÇ

Bu bölümde genel bir özet 
yapılarak işletmenin hukuki 
korumaya alınması halinde 
borca batıklıktan kurtulacağı 
vurgulanacaktır.

Bu rapora;
-Son 3 yılın mali tabloları
-Rayiç değerlere göre 
düzenlenmiş borca batıklık bi-
lançosu ve dip notları
-Rayiç değer çalışmalarına ilişkin 
belgeler (ekspertiz raporları,imar 
durum belgeleri vb)
-İş bağlantılarına ilişkin 
sözleşmeler. Acentalık söz leş-
me leri
-Borç ve alacak listeleri(karşılıklı 
hesap mutabakatları)
-Şüpheli alacaklar listesi ve 
dayanak hukuki belgeler
-Faiz tahakkuk tablosu
-Finansal kiralama sözleşmeleri
-Tüm sermaye artırımlarına 
ilişkin TTS gazeteleri
-Kapasite raporu
-Varsa dâhilde işleme belgesi 
ve teşvik belgeleri
-Yeni kira sözleşmeleri.

İflas ertelemesine ihtiyaç 
duy mamanız dileği ile bilgi-
lendirmek amacıyla yazılan  bu 
yazıyı masanızın bir köşesinde 
tutun.
Son önerimiz: siz siz olun, 
sıkıntılı ve zor durumda iseniz 
bir miktar parayı kenara atın. 
İleride hukuk bütçesi ve haysi-
yetinizi korumak için bu paraya 
ihtiyaç duyacaksınız.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tanıl Küçük, “Türkiye’nin 
dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girmesi, işsizlik başta 
olmak üzere ekonomik ve 
sosyal sorunlarını çözmek 
için yapması gereken, 
üretim kapasitesini daha da 
artırmak, sanayisini daha da 
güçlü hale getirmektir. Ama 
ne yazık ki rakamlar Türkiye 
sanayisinin kan kaybettiğini 
gösteriyor” dedi. 19 Aralık 
günü 11. Sanayi Kongresi 
ve İnovasyon Sergisi’nin 
açılışında konuşan Küçük, 
Türkiye’yi sana yide dün-
ya çapında bir oyuncuya 
dönüştürmek ve bölgesiyle 
entegre üretim ağına sahip, 
küresel bir güç haline getire-
bilmek için doğru politikaların 
süratle hayata geçirilmesi 
gerektiğini belirtti.
Sanayimizin sorunlarını 
doğru tespit ve teşhis etmek 
durumundayız diyen Küçük, 
şunları söyledi:
* Kriz dünya ekonomi-
sine yönelik algıları kökten 
değiştiriyor. Ekonomide güç 
merkezleri batıdan doğuya 
kayıyor.
* Değişime uyum sağlayanlar 
öne geçerken diğerleri geride 
kalacak. Türkiye son yıllarda 
makroekonomik istikrar 

anlamında önemli kazanımlar 
elde etti ama Ar-Ge ve 
ino vasyonda henüz arzu 
edilen noktaya gelinemedi. 
Avrupa’da son sıralardayız.
* Ar-Ge harcamalarının 
GSYİH’ye oranını 2013’e ka-

dar yüzde 2’ye yükseltmeyi 
hedeflemiştik. Oysa 2011 
itibarıyla bu oran, yüzde 0.86 
seviyelerinde. 2013’te yüzde 
2 hedefini yakalamamız 
imkânsız.
* Rakamlar Türkiye sana-
yisinin kan kaybettiğini gös-
teriyor. Sanayimizin GSYİH 
içindeki payı cari fiyatlarla 
1998’de yüzde 23.9’ken 
2011’de yüzde 16.2’ye, 2012 
üçüncü çeyrekte yüzde 14.4’e 
geriledi. Benzer hiçbir ülkede 
böyle bir gerileme yok.
* Türkiye 1980’de, imalat sa-

nayii katma değeri en yük-
sek 15 ekonomi arasında 
yoktu.1990’da 13. sıraya gire-
bildik. 2000’de ise daha ön-
lere ilerlemek yerine listenin 
sonuna, 15. sıraya indik. 
2010’da ise maalesef liste 

dışı kaldık.
* Sanayileşme yoluna be-
raber çıktığımız Güney 
Kore de 1980’de liste 
de yoktu, biz listeden 
düşerken 1990’da 11., 
2000’de 8., 2010’da 7. 
sıraya yükseldi. 1980’de 
7. sıradaki Çin 2010’da 
2., 15. sıradaki Hindistan 
2010’da 10. sıraya çıktı.
* Bunun nedenlerinden 
biri Ar-Ge harcamalarının 
GSYİH’deki payı; 
Türkiye’de bu oran 

2011’de yüzde 0.86’da 
kalırken Güney Kore’de 
2010’da yüzde 3.74’tü.
* Olumsuzluklardan biri de iç 
tasarruflarımızın yetersizliği. 
Bu sorun derinleşiyor. 
2011’de iç tasarruflarımızın 
GSYİH’mize oranı yüzde 
14.4’lerde idi.
* Küresel rekabet mücade-
lesinde tek başına özel sek-
törün çabası yeterli olamaz. 
Dönüştürücü, yönlendirici 
makro politikaları ancak siya-
si irade hayata geçirebilir.

İSO Başkanı Tanıl Küçük: 
“Sanayi Kan Kaybediyor!”
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, “Türkiye’nin ilk 10 
ekonomi arasına girmesi için üretim kapasitesini daha da ar
tırmak gerekiyor. Ne yazık ki rakamlar tersini söylüyor. ArGe 
harcamalarının GSYİH’ye oranını yüzde 2’ye bu yıl yükseltmeyi 
hedeflemiştik. Oysa bu oran yüzde 0,86. 2013’te yüzde 2 hede
fini yakalamamız imkânsız” dedi.

25

HABER



MAKALE

26

Leasingler de Savunma 
Hakkınızı Kısıtladı!

“Halkın, halk tarafından, halk 
için yönetilmesi” (Abraham Lin-
coln: Government of the people, 
by the people, for the people) 
şeklinde şiirsel bir tanımlama da 
yapabileceğimiz Cumhuriyet re-
jimi, “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” 
sloganıyla yapılan 1789 devri-
minin çocuğudur. Bu devrim 
ile monarşi ve soylu sınıfının 
iktidarına son verilerek, eşitlik 
prensibini temel alan Cumhuri-
yet rejimi kurulmuştur. Ayrıntılara 
bu yazının konusunun dışından 
olduğu için girmeyeceğim ama za-
man içinde eşitliği bozan, gücünü 
tanrı ve soyluluktan değil de 
sermayeden alan burjuva (kent 
soylu) sınıfı ortaya çıkmıştır. 
Ama sermaye sahiple rinden de 
güçlü, “daha çok sermaye sahip-
leri” bulunmaktadır. İktidarı ve 
yasamayı etkileyebilecek gücü 
olan bu kesimler, lehlerine eşitliği 
bozan yasalar yaptırmışlardır, 
“güçlünün hukuku” sistemini 
oluşturmuşlardır. Aslında böyle 
olunca, yapılan devrim de, hukuk 
devleti prensibi de, imtiyazsız eşit 
haklara sahip toplum özlemi de 
tatlı bir hikâye olmuştur. Ama bu 
umudumuz hiç kırılmadı. Eşit hak-

lara sahip toplum ve hukuk devleti 
özlemi, kalemimizi ve dilimizi daha 
da sivriltti.

Normlar hiyerarşisine göre, tüm 
yasaların Anayasaya uygun olması 
gerekirken, Anayasanın 10. mad-
desinde yer alan “eşitlik” ve “hiçbir 
imtiyazın kabul edilemeyeceği” 
prensiplerine aykırı düzenlemeler 
yapılması “vakıa-i adiye” (sıradan 
olay) haline geldi. “Güçlünün 
hukuku” sistemine bir halka da, 
6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu ile eklendi.

ŞİMDİ SIRA SİZDE!
Peki, niçin siz sanayiciler, 

KOBİ’ler, tacirler, sizlerin meslek 
örgütleri, aleyhlerine yasa 
yapılırken, savunma hakkınız 
kısıtlanırken, eşitlik bozulurken, 
adil yargılama için en temel pren-
sip olan “silahların eşitliği” yerle bir 
edilirken susuyorsunuz?

Ne oldu diyeceksiniz? 
Size de “cambaza bak” dedi-
ler, siz de TBMM’den geçen ve 
Cumhurbaşkanı’nın da imzaladığı 
21.11.2012 ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanunu’nu göremediniz. 
Ben bir önceki yazıma “Finansal 
Kiralama Şirketlerine Yine İmtiyaz 
Tanınmak İsteniyor!” başlığını 
atmış ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı 
yasayı meclise geri yollatmaya 
davet etmiştim. Olmadı! Şimdi 
haklarınıza sahip çıkma sırası 
sizde.

Bu kanundaki, taraflar arasında 
eşitliği bozan ve borçlunun sa-
vunma hakkını kısıtlayan, 33. 
maddenin 3. ve 4. fıkralarıdır. 
Artık leasing şirketlerinin de -tıpkı 
bankalar gibi- teminat olarak 
aldıkları taşınmazları paraya çevir-
mede İİK’nın 150/ı maddesini kul-
lanabileceklerini ve borcun öden-
memesi nedeniyle kiracı-borçluya 
noter aracılığı ile yollanan fesih 

ihtarnamesi hakkında İİK’nın 
68/b maddesinin uygulanacağını 
görüyoruz. Artık tıpkı bankalar gibi 
leasing şirketleri de sanki ortada 
mahkeme kararı varmış gibi ilamlı 
icra takibi başlatabilecekler. 

Siz, şirketiniz alacağı için -doğal 
olarak- ilamsız icra takibi yapabil-
irsiniz. Ama aynı belgeler banka 
ve leasing şirketlerinin olunca, 
onlar, ilamlı icra takibi yapabiliyor-
lar. Bu takip hukuku siste mimizin 
genel prensiplerinin dışında 
bir yöntem. Tam bir “imtiyaz”! 
Çünkü herhangi bir yargılama 
yapılmaksızın, sırf banka ve leas-
ing şirketi oldukları için kayıtlarına 
dayanarak borçluları aleyhine 
ilamlı takip yapılması durumun-
da, alacaklı ile borçlu arasındaki 
“silahların eşitliği” prensibi bozul-
makta, borçlunun savunma hakkı 
son derece kısıtlanmaktadır. Oysa 
ki adil yargılama yapılarak adalete 
ulaşabilmek için tarafların silahları 
eşit olmalıdır.

Türk hukuk sisteminde alacaklı 
alacağını almak için mahkeme-
ye başvurarak bir karar alıp, o 
kararı icraya koyabilir (ilamlı icra 
takibi) ya da sadece “para ve 
teminat alacaklarına” özel bir im-
kân olarak, bu tip alacakları için 
bir mahkeme kararı olmaksızın 
“ilamsız icra takibi” başlatılabilir. 
Sistem alacaklıya böyle bir im-
kân tanıdıktan sonra, borçluya 
da savunma imkânı tanıyarak, 
süresi içinde borca, faize, imzaya 
ve yetkiye itiraz ederek icra tak-
ibini durdurma silahını vermiştir. 
Bundan sonra alacaklı alacağını 
ispatlamak için ya elindeki bel-
gelere göre “itirazın kaldırılması” 
ya da “itirazın iptali” davası aça-
bilecektir. Bunun üzerine, mahke-
menin yapacağı yargılama sonu-
cuna göre icra takibinin akıbeti 
belli olacaktır. Tarafların buradaki 
silahları denktir; ancak şimdi leas-
ing şirketlerinin de kullanacağı 

Av. İsmail ALTAY:
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İcara ve İflas Kanunu’nun 68/b 
ve 150/ı maddeleri kabul edilmiş, 
“mertlik bozulmuştur”! 6361 sayılı 
Kanunun 33. maddesinin atıf 
yaptığı bu maddeler, bankalara ve 
leasing şirketlerine nasıl hukuki si-
lahlar veriyor?

NELER YAPILABİLİR?
İİK 68/b gereğince, kredi 

kurumları, kredi kullanan kişinin 
sözleşmesindeki adresine, borç-
lu cari hesap sözleşmesinde 
belirtilen dönemleri veya kredi 
sözleşmesinde yazılı faiz tahak-
kuk dönemlerini takip eden 15 
gün içinde bir hesap özetini noter 
aracılığı ile göndermesi halinde; 
borçlu, sözleşmedeki bu adrese 
tebliğden itibaren 1 ay içinde itiraz 
etmezse;

1) itiraz etmediği hesap özetinin 
dayandığı belgelerdeki imzaların 
kendisine ait olduğunu ikrar etmiş 
sayılır,

2) kredi sözleşmeleri ve bu-
nunla ilgili hesap özetleri ile ihtar-
nameler ve kreditör tarafından 
usulüne uygun düzenlenmiş diğer 
belge ve makbuzlar, -İİK 68/1’de 
düzenlenmiş olan- imzası ikrar 
edilmiş veya noterlikçe tasdik 
edilmiş borç ikrarını içeren bir 
senet ya da resmi dairelerin veya 
yetkili makamların yetkileri da-
hilinde ve usulüne göre verdikleri 
bir makbuz veya belge hükmünde 
sayılır,

3) hesap özetinin gerçeğe 
aykırılığını, ancak borcu ödedikten 
sonra dava açarak ileri sürebilir.

İİK 150/ı maddesini incele-
meden önce, ipoteğin paraya 
çevrilmesinde ilamlı icra takibi için 
iki düzenleme bulunduğunu söyle-
mek gerekir. Hukuk sistemimize 
uygun olan İİK’nın 149. maddesi 
gereğince, ipotek sözleşme tablo-
sunun kayıtsız şartsız kesin borç 
ikrarını içermesi halinde, borçlu 
aleyhine ilamlı takip yapılabilir. 
Çünkü borç, borçlu tarafından 
açık ve kesin bir biçimde ikrar 
edilmekte ve bu ikrar ipotek tablo-
suna geçirilerek resmi bir nitelik 
kazanmaktadır. Takip sistemimiz 
açısından bu yola söylenecek bir 
sözümüz yok.

Ancak, hukuk sistemimize hiç 
de uygun olmayan, açıkça banka 
kredi kurumlarına imtiyaz tanıyan 
İİK 150/ı gereğince; kredi kurumları 
(banka ve leasing şirketleri), kre-

di borçlularından elde ettikleri 
üst sınır / teminat ipoteklerine 
dayanarak, alacağını mahkeme 
ilamı ya da ilam niteliğindeki bir 
belge veya sözleşme tablosunun 
kayıtsız şartsız borç ikrarını içer-
memesi halinde dahi ilamlı icra 
takibi yaparak borçlularına icra 
emri yollayabilirler. Burada dik-
katinizi çekmek isterim, bu du-
rumda kredi kurumlarının elle-
rindeki üst sınır / teminat ipoteği 
(TMK.md.881), borcun varlığını 
ve tutarını yansıtan bir belge 
niteliğinde değildir. Buna rağmen, 
bu kredi kurumları, kredi borçlu-
suna gönderdikleri bir hesap kes-
me ve ödeme ihtarına dayanarak, 
ilamlı icra takibi açabilmektedir-
ler. Borçlunun elindeki savunma 
araçları son derece kısıtlanmıştır. 
Eğer borçlu, takipten önce ken-
dine yollanan hesap kesme ve 
ödeme ihtarına 8 gün içinde noter 
aracılığı ile itiraz etmişse, ancak 
o takdirde takiple karşılaştığında, 
icra mahkemesine şikayet yolu 
ile başvurma imkanına sahiptir. 
Ancak borçlunun çilesi bununla 
da bitmemektedir. İcra mahke-
mesinde de borçlunun savunma 
silahları kısıtlanmış, ancak İİK’nın 
68/b maddesindeki koşullarda 
borcu olmadığını ispat edebilecek-
tir. Daha açık söylemek gerekirse, 
kreditör, elindeki borç ikrarını 
içermeyen bir ipotek belgesine 
dayanarak sanki mahkeme kararı 
varmış gibi ilamlı icra takibi açarak 
ipoteği paraya çevirme yoluna 
başlayabiliyor; borçlu ise borcunu 
ödediğini kendine yollanan hesap 
özetine 8 gün içinde noter aracılığı 
ile itiraz etmek şartıyla, aleyhine 
başlatılan ilamlı icra takibine ilişkin 
icra emrinin tebliğinden itibaren 
7 gün içinde icra mahkemesine 
şikayet ederek, usule uygun itiraz 
ettiğini de ispat etmek şartıyla ve 
ancak borcun sona erdiğine veya 
ertelendiğine ilişkin resmi veya 
imzası ikrar edilmiş bir belge su-
narak takibin durdurulmasına 
ilişkin karar alabilir.

“DUVAR CADDESİNE KARŞI 
BAŞKALDIRI HİKAYESİ…”

Kanun koyucu her nedense (!), 
kreditörler lehine, kesinleşmemiş 
bir takibe, kesinleşmiş bir takip 
niteliği ve ayrıcalığı tanımıştır. 
“Adalet mülkün –devletin- teme-
lidir” derlerse de; alacaklı kredi 

kurumlarının payına “dikensiz 
gül bahçesi”; borçlu statüsünde 
olan siz ülke ekonomisinin temel 
direği, üreten ve istihdam eden 
sanayilerin, KOBİ’lerin, tacirle-
rin ve tüketicinin payına da “çile 
bülbülüm çile” düşmüştür. Tabi 
kredi kurumlarının dişlerini gös-
tererek dudaklarının yüzlerinde 
yayıldığını ve “gülü seven di-
kenine katlanır” dediğini duyar gibi 
oluyorum. Anayasamızın 10. mad-
desinde yer alan “eşitlik” ve “kim-
seye imtiyaz tanınamaz” ilkeleri 
bu düzenleme yapılırken sanırım 
tatile çıkmıştı. Sizler de “dönüşüm 
muhteşem olacak” diyebilirsiniz.

Şimdi son derece karışık 
ve borç lu aleyhine oluşturulan 
bu düzenlemeleri, kredi söz-
leşmesindeki keyfi hükümlerin 
yanına koyun. O sözleşmelerle de-
lil sunma hakkınızdan feragat et-
tirilmeye çalışıldığınızı ve sadece 
bu kreditörlerin kayıtlarının delil 
olabileceğine ilişkin hükmü içeren 
sözleşmeye imza attırıldığınızı da 
unutmayın.

Nasıl ama? Bu kanunların 
verdiği süper yetkilerle, banka ve 
leasing şirketleri hem “alacaklı”, 
hem de “hakim”, değil mi? Kendi-
nizi “kum torbası” gibi hissettiniz 
mi? Parayı peşin peşin öde, tabi 
ödeyebilirsen ve iflas etmezsen, 
sonra geri almak için didin dur. 
Bir de o kredi kurumu, İmar Bank 
gibi iflas ederse. O bankanın da 
kayıtları ilam hükmündeydi ama 
çift kayıt tuttuğu tespit edildi. Üs-
telik yönetim kurulunda BDDK’nın 
atadığı bir üye vardı ve banka 
denetim altındaydı. Zamane genç-
lerinin deyimiyle “yok böyle bir 
şey!” değil mi?

Bankalar, aleyhinize olan bu 
haklara sahip olurken, siz mü-
cadele etmediniz. Şimdi leasin-
gler de bu haklara kavuştu. Darısı 
kime bilemem ama siz haklarınız 
için mücadele etmediğiniz sürece, 
genel teslimiyet tümcesi olan “Hay-
di hayırlısı…” demekten başka ne 
yapılabilir? “Arife tarif gerekmez” 
ama ana muhalefet partisinin 
veya 110 milletvekilinin Anaya-
sa Mahkemesi’ne iptal davası 
açması için hala süre var. Sonra 
da İİK’dan 68/b ve 150/ı maddeler-
inin kaldırılması için baskı gurubu 
oluşturmak size kalış. Bu sizin 
“duvar caddesine” (Wall Street) 
karşı başkaldırı hikâyeniz.
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Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin 
2012 Tarım Raporu

Türkiye 62 milyar dolarlık 
tarımsal hasılası ile dünyanın 
yedinci büyük tarım ülkesidir. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) veriler-
ine göre, Türkiye fındık, kayısı, 
incir, kiraz, vişne, ayva ve 
haşhaş tohumu olmak üzere 
yedi ürünün üretiminde dünya 
sıralamasında başı çekerken, 
toplam 6 üründe ikinci, 8 üründe 
ise üçüncü yer sırada yer 
almaktadır. Türkiye domates-
inde aralarında bulunduğu 6 
üründe dünya dördüncüsü, 
şeker pancarı, çay, patlıcan, 
böğürtlen, keçiboynuzu, zey-
tin ve vanilyadan oluşan yedi 
üründe dünya beşincisi; üzüm, 
kuru soğan, şeftali ve aspir 
üretiminde ise altıncı sıradadır. 
Türkiye’de 2011 yılında yıllık 
büyüme oranı yüzde 8.5 
olarak gerçekleşmişti. 2011’de 
tarım sektöründe büyüme ise 
yüzde 5.2 ile son 5 yılın en 
yüksek seviyesine ulaşmıştı. 
Türkiye ekonomisi bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 3,3, i k i   n -
ci çeyreğinde yüzde 2,9 olmak 
üzere 2012 yılının ilk altı ayında 
yüzde 3.1 büyüdü. Tarım sek-
töründeki büyüme ise yüzde 4.2 
oldu. Bu rakamlar 2012 yılında 
ekonominin büyüme oranı 
yarıdan fazla düşerken tarım 
sektörünün bu düşüşten daha 
az etkilendiğini ve ekonominin 

genelinin üzerinde bir büyüme 
oranını sağladığını gösteriyor. 
Bu kuşkusuz olumlu ve tarım 
sektörünün ekonomi içindeki 
olumlu rolünü ortaya koyan bir 
gelişmedir.

BÜYÜME BORCA DAYALI 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Ancak, gerek Türkiye e ko-
nomisinin geneli gere kse 
tarım sektörü açısından bakıl-
dığında, geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da mevcut büyüme 
rakamlarının yüksek oranlı 
borçlanmaya dayalı olduğu 
gözleniyor. Tarım işletmeleri 
açısından bakıldığında banka 
kredi borçları, enerji borçları, 
Tarım Kredi borçları ve kredi 
kartı borçlarının artmaya de-
vam etmektedir. 2011 yılı 
içinde Torba Yasa kapsamında 
çiftçinin Ziraat Bankası’na olan 
borçları yeniden yapılandırıldı. 
Tarım Kredi Kooperatif-
leri Birliği tarafından çeşitli 
ödeme kolaylıkları sağlandı. 
Elektrik borçlarında yeniden 
yapılandırmaya gidildi. Bu ön-
lemlerle 1.5 milyar TL civarında 
borç faizi silindi. Ayrıca 60 
ilde tabii afetlere maruz ka-
lan çiftçinin, Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri’ne 
olan borçları 1 yıl süreyle erte-
lendi.

Buna rağmen borç sorunu-
nun çözülemediği, banka kredi 
kartları ve elektrik borçlarının 
ise daha ciddi bir hal aldığı 
görülmektedir. Örneğin sulama 
abonelerinin 21 elektrik dağıtım 
şirketine ana para toplam 
borcu yaklaşık 2.1 milyar TL, 
faiz tutarı ise 1,8 milyar TL’ye 
ulaşmıştır.  Çiftçimizin Ziraat 
Bankası ve tarım kredi koope-
ratiflerine olan borçları 2012 yılı 
itibariyle 22 milyar 300 milyon 
liraya yükselmiş, 10 yıl öncesine 
göre 42 kat artmıştır. Çiftçinin 
bankalara olan kredi borcu ise 
geçen yılsonu itibariyle 32 mil-
yar TL’ye ulaşmıştır.

 
ÇİFTÇİ EKONOMİSİ YİNE 
AÇIK VERDİ

Bu durumda akla hemen 
şu soru gelmektedir: Madem 
ekonominin ve tarım sek-
törünün durumu iyi o zaman 
neden çiftçilerin borcu artıyor? 
Acaba çiftçiler kazançları iyi 
olduğu halde borçlarını ödemek 
istemiyorlar mı?

Gerçek şu ki, mesele çiftçileri-
mizin borçlarını ödemek iste-
memesi değildir. Nitekim, tarım 
kredisi borç ödemelerinde geri 
dönüş yüzde 99 oranındadır. 
Geri dönüş oranı bu kadar 
yüksek olduğu halde borcun 
sürekli artmasının nedeni büyük 

Türkiye Ziraatçiler Derneği (TZD) ‘2012 Tarım Sektörü Raporu’nu 
açıkladı. Tarımsal büyüme oranının düştüğü belirtilen raporda eko
nomideki mevcut büyüme rakamlarının yüksek oranlı borçlanmaya 
dayalı olduğu ifade edildi. Çiftçi ekonomisinin yine açık verdiği kay
dedilen hayvancılığın da zor günler geçirdiği vurgulanan raporda ta
rımsal desteklerin yetersizliğinden de söz edildi. 
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ölçüde borcun borçla ödenme-
sidir. Çiftçilerimizin sürekli borç-
lanmak zorunda kalmalarının 
nedeni ise, üretim faaliyeti so-
nunda çoğu zaman yaptıkları 
yatırımın ve harcadıkları emeği 
n karşılığını alamamalarıdır.
Rakamlara bir göz attığımızda 
bu tabloyu daha açık görebiliriz:

2012 yılında girdi fiyat-
larındaki artış şöyledir:

TÜİK rakamlarına göre, 
2012 yılında on iki aylık ortala-
ma endeksinde Tarım sektörü 
üretici fiyatlarındaki artış ise  
yüzde 7,85 oranında olmuştur. 
Görüldüğü gibi en temel girdiler 
olan gübrede mazotda tarımsal 
üretici fiyatlarının çok üzerinde 
bir artış gerçekleşmiştir.

HAYVANCILIKTA DA 
BENZER BİR TABLO

Hayvancılık açısından bakıl-
dığında da benzer bir olumsuz 
tablo ile karşılaşıyoruz:

Bu olumsuz tablonun en 
başta gelen etkeni 3 yıllık et 
ithalatı politikasıdır. Bu politika 
sonucu üç yılda doğrudan 3 
milyar dolar kaynağı dışarı gön-
derdik. Bu ithalat nedeniyle yerli 
besicilerin uğradığı zarar ise 5 
milyar lira olarak tahmin edili-
yor. 

Son üç yılda hayvancılığa 
verilen destek de 5 milyar 
civarında. Türkiye’de tarıma 
ayrılan destekleme bütçesin-
den hayvancılığa ayrılan payın 
son yıllarda yükseldiği bir ger-
çektir. Ancak hayvancılığa 
aktarılan fonun diğer tarım 
kesimlerinden kesildiği de 
bir gerçektir. Bu dönemde 
hayvancılık kredilerindeki artış 
da hayvancılıktaki kan kaybını 
bir ölçüde hafifletmiştir.

Bu destekler sayesinde 
son iki yıldır, ithalatın yarattığı 
olumsuz ortama rağmen hay-
van sayısı ve verim oranında 
bir artış sağlandı. Rakamların 
da gösterdiği gibi besicile-
rimiz ve hayvancılıkla uğraşan 
üreticilerimiz adeta sinekten 
yağ çıkarırcasına en küçük 
imkanları değerlendirerek üreti-
mi sürdürme konusunda direni-
yor ve başarılar da elde edebili-
yorlar. TÜİK rakamlarına göre 
2008 yılında büyükbaş hayvan 
sayısı bir önceki yıla göre yüzde 
1,58 azalarak, 10 milyon 946 
bin 239’a düşmüştü. Büyükbaş 
hayvanlardan sığır sayısı yüzde 
1,60 azalarak 10 milyon 859 
bin 942 baş olmuştu.  2010 
yılından başlayarak desteklerin 
artması nedeniyle bir önceki 
yılla kıyaslandığında büyükbaş 

hayvan sayısı yüzde 6 artarak 
11 milyona, küçükbaş hayvan 
sayısı ise yüzde 9 artarak ko-
yun 23 milyon keçi 6 milyona 
çıktı.  2011 yılı rakamlarına göre 
artış devam ederek büyükbaş 
hayvan sayısı yüzde 9 artışla 
12 milyon 484 bin, koyun 
sayısı 25 milyon 31 bin, keçi 
sayısı 7 milyon 277 bin oldu.  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın verdiği rakam-
lara göre büyükbaş hayvan 
sayısı son 10 yılda yüzde 25 
artmış görünüyor. Bu durum, 
yukarıda belirttiğimiz önlemler 
alındığı ve kararlı bir biçimde 
uygulandığı takdirde ülkemizde-
ki et açığının kapatılabileceğini 
gösteriyor. Ancak bu önlemler 
gerçekleştirilemezse geçtiğimiz 
yıllarda DPT tarafından yapılan 
bir projeksiyona göre 2015 
yılında ülkemizde 170 bin ton 
civarında bir et açığı oluşacak.

ÜRETİM RAKAMLARI 

TAHILLARDA PAMUKTA VE 
ŞEKERPANCARINDA ÜRETİM 
AZALDI

TÜİK rakamlarına göre 2012 
yılının ilk tahmininde bir önce-
ki yıla göre tahıllarda yüzde 
5,2 oranında azalış, sebze-
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lerde yüzde 1,4 ve meyvelerde 
yüzde 6,4 oranında artış göz-
leniyor. 2012 yılında üretim 
miktarlarının yaklaşık olarak 
tahıl ürünlerinde 33,4 milyon 
ton, sebzelerde 27,9 milyon ton 
ve meyvelerde 18,3 milyon ton 
olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir.

Bir önceki yıla göre buğday 
üretiminin yüzde 7,8 oranında 
azalarak 20,1 milyon ton, arpa 
üretiminin yüzde 6,6 oranında 
azalarak 7,1 milyon ton, çeltik 
üretiminin yüzde 2,2 oranında 
azalarak 880 bin ton olması 
beklenirken, dane mısır üreti-
minin yüzde 9,5 oranında ar-
tarak yaklaşık 4,6 milyon ton 
olması öngörülmektedir.

 Bilindiği gibi, Türkiye’nin 
buğday ihtiyacı 18 milyon 
ton civarındadır. Bu açıdan 
bu yıl da bir üretim açığı 
olduğu söylenemez. 
Ancak buğdayda en 
önemli sorun kalite so-
runudur. Kalite sorunu 
nedeniyle ülkemiz 
önemli ölçüde buğday 
ithalatı yapmaktadır. 
Bu ithalatı DIR çer-
çevesinde ihracat 
amaçlı bir ithalat 
olarak göstermek ger-
çekçi değildir; çünkü 
Türkiye son 5 yılda 
buğday ithalatı için 5.2 
milyar dolar ödeme ya-
parken, un ihracatından an-
cak 3.1 milyar dolar gelir elde 
edebilmiştir. Başka bir deyişle 
açık 2.1 milyar dolar olmuştur. 

Baklagillerin önemli ürün-
lerinden nohutta yüzde 9,7, 
kırmızı mercimekte yüzde 7,9 
oranında artış beklenmektedir. 
Yumru bitkilerden patatesin 
yüzde 3,9 oranında artış gös-
tererek yaklaşık 4,8 milyon ton 
olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Yağlı tohumlardan 
ayçiçeği üretiminin yüzde 2,6 
oranında artarak yaklaşık 1,4 
milyon ton olması öngörülmek-
tedir.

Pamuk ve şekerpancarı 
üretiminde ise bir gerileme söz 

konusudur. Kütlü pamuk üretimi 
yüzde 10,9 oranında azalarak 
2,3 milyon ton, şeker pancarı 
üretimi yüzde 2,3 oranında 
azalarak 15,8 milyon ton olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilmek-
tedir. Yaş çay üretiminin yüzde 
2,5 oranında azalarak 1,2 mil-
yon ton civarında gerçekleşmesi 
beklenmektedir.

ÇAY KAÇAKÇILIĞI 
KORKUTUYOR

Bu durumun ülkemizde 
büyük bir sorun halini alan 
çay kaçakçılığını artıracağı 
kuşkusuzdur.

İşin ilginç yanı Türkiye kuru 
çay üretimi bakımından dünya-
da 5’inci sırada yer almaktadır. 

Bu kadar güçlü olduğumuz 
bir üründe neden kaçak sorunu 
ile baş edemiyoruz?

Neden yine aynı: girdi mali-
yetlerindeki artış. Üretim mali-
yetlerinin yükselmesi ve reka-
bet imkânının azılması.

Çayda en önemli iki gir-
di kimyasal gübre ve insan 
emeğidir...

Kimyasal gübreye geçen yıl 

yüzde 60 zam geldi. Yaş çay 
alım fiyatında bu yıl yapılan 
artış ise yüzde 10.

Bu durumda üretimin azal-
ması ve kaçakçılığın artması bir 
sonuçtur. Nitekim yıllara göre 
rakamlara baktığımızda 2011 
yılında yakalanan kaçak çay 
miktarının bir önceki yılın nere-
deyse iki katı olduğunu görü-
yoruz. Bu rakamın 2012 yılı 
sonu itibariyle daha da yüksek 
olacağı açıkça görülmektedir.

Kaçak çayda da halk sağlığı 
meselesi önemlidir. Bu çay-
lar piyasanın en kalitesiz ve 
yetiştikleri iklim nedeniyle yoğun 
kimyasal haşere ilacı kullanılan 
çaylardır. Bunlar hiçbir denetim-
den geçmeden geliyor.

SEBZE MEYVE İHRACATI 
TEHLİKE SİNYALLERİ 

VERİYOR

Türkiye’de 2011 yı-
lında 4 milyon 71 bin 
195 ton meyve sebze 
ihracatı yapılmıştı. 
Baş ka bir deyişle mey-
ve sebze üretimimi-
zin yaklaşık yüzde 
10’unu ihraç etmiştik. 
Geçmiş yıllarla 
kıyaslandığında azım-
sanmayacak bir artış 

gerçekleşmişti. Aynı 
yıl ihracat karşılığında 4 

milyar 979 milyon dolar 
ihracat geliri sağlamıştık. 

2012 yılı Eylül ayı itibariyle 
kesin olmayan rakamlara göre, 
ihracatımız 2 milyon 409 bin 
180 tondur.

İhracat karşılığında elde 
ettiğimiz ihracat geliri ise 3 mil-
yar dolara yakındır (2 milyar 
949 milyon 316 bin dolar).

Eğer gelişmeler normal sey-
rini izleseydi, mevsim sonu iti-
bariyle artacak olan ihracatın 
miktar ve gelir olarak geçen 
seneki düzeyi yakalayabileceği 
tahmin edilebilirdi. Ancak, 
yaşadığımız gelişmeler, bu 
konuda fazla iyimser olmamıza 
imkân vermiyor.

Meyve sebze ihracatımızın 
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en büyük bölümü, üçte birine 
yakın bir bölümü Rusya Fe-
deras yonu’na yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra Irak ve 
Suudi Arabistan başta ol-
mak üzere Ortadoğu ülkeleri-
ne önemli bir oranda ihracat 
yapıyoruz. Ancak bu ihracatın 
büyük bölümü Suriye üzerinden 
gerçekleşmektedir. Her ne ka-
dar Suriye’nin ihracatımızdaki 
yeri çok önemli değilse de, 
yaşanan olayların ardından 
Suriye sınırının meyve sebze 
nakliyesinde esas araç olan TIR 
trafiğine kapanması Ortadoğu 
kanalının önemli ölçüde 
tıkanması anlamına gelmek-
tedir. Bu yola alternatif olarak 
Mısır ve İsrail üzerinden Ro-
Ro seferleri ile ihracat yapmak 
hem maliyetleri artırması hem 
de nakliye süresini uzatması 
açısından dayanıksız ürünler 
olan sebze meyve ürünleri için 
uygun değildir.

Son gelişmeler üzerine 
Rusya Federasyonu ve Irak 
ile ilişkilerin gerginleşmesi 
de ihracatımızın geliştirilmesi 
açısından endişe verici bir fak-
tör olarak görünmektedir.

Bu nedenlerle, meyve seb-
ze ihracatında geçen seneki 
rakamların tutturulmasının bile 
bir başarı olacağı görülmekte-
dir.İthalatımıza gelince... 2011 
yılında sebze meyve ithalatımız 
912 bin 539 ton olmuştu.

Bu ithalat karşılığında 761 
milyon 764 bin dolar kaynak 
harcamıştık. Bu yılın Eylül ayı 
itibariyle elde edilen geçici itha-
lat rakamlarına göre ithalatımız 
413 bin 624 tondur.

TARIMSAL DESTEKLER 
YETERSİZ

İthalat karşılığı harcadığımız 
kaynak ise 477 milyon 625 bin 
dolardır. Bu rakamlar ithalat 
miktarının düştüğü ve ithalata 
daha az kaynak harcadığımız 
anlamına gelmektedir. Bu olum-
lu bir gelişmedir. Umarız, yılın 
son aylarında ithalatta büyük 
artışlar olmaz ve bu rakamlar 

geçen yılki rakamlar düzeyine 
tırmanmaz.

Ülkemizde 2012 yılında 
tarıma 7,5 milyar lira destek 
verilmişti. 2013 yılının bütçe-
si n de çiftçiye ayrılan destek 
miktarı ise 9 milyar lira olarak 
belirlendi. Bu yüzde 20’lik bir 
artış anlamına geliyor. Bu artış 
geçmiş yıllarla kıyaslandığında 
olumlu olsa da Türkiye’de 
tarıma verilen desteğin yeterli 
olduğunu söylemek mümkün 
değildir. 

Bir örnek vermek gerekirse, 
buğday üreticisinin dekara yaptığı 
mazot harcaması 56 TL’dir. Buna 
karşılık mazot desteği olarak 
aldığı prim 4 TL’dir. Yani destek 
yapılan masrafın sadece yüzde 
7’sini karşılıyor. 

Ülkemiz tarımında yıl-

da 3.5 milyar ton mazot 
kullanılmaktadır. Bu mazo-
tun ÖTV ve TDV’si yaklaşık 9 
milyar TL tutmaktadır. Başka 
bir deyişle, bütçeden tarıma 
destek olarak bu yıl ayrılacak 
olan 9 milyar TL’nin tamamı 
önümüzdeki yıl çiftçinin ödediği 
mazot parasından alınan ÖTV 
ve KDV olarak geri alınacaktır. 
Bu durumda gerçek bir destek-
ten söz etmek mümkün değildir. 

Türkiye tarımının en büyük 
sorunu girdileri ucuzlatarak ya 
da sübvanse ederek ürün mali-
yetlerini düşürmek, destekleri 
artırarak tarıma destek ol-
mak ve üreticiyi dış rekabetten 
korumaktır. Bunlar yapıldığı 
takdirde Türkiye bugün tarımda 
sağladığı başarılara çok daha 
fazlasını ekleyecek güçtedir.



MAKALE

1980’li yıllardan son-
ra uygulanmakta olan dışa 
bağımlı yeni-liberal politikalar 
nede niyle Türkiye biliminin 
de önemli yapısal sorunları 
vardır. Bunlar; “Üniversite ile 
kamu kurumları arasında Ar-
Ge (Araştırma-Geliştirme)’de 
istenilen düzeyde eşgüdüm 
yoktur, Ar-Ge kaynağı ve per-
sonel sayısı yetersizdir. Üni-
versiteler ve kamu kurumlarına 
bağlı araştırma kurumlarında 
Ar-Ge planlaması yok ya da 
sınırlı düzeydedir. Ar-Ge etkin-
liklerinin planlanmasında, ilgi 
grupları ve meslek odalarının 
katkısı neredeyse yoktur. Ar-
Ge etkinlikleri sonucu, Türkiye 
için oluşturulan yeni materyal, 
üretim teknikleri ve yenilikler 
sınırlı kalmıştır. Ar-Ge etkin-
liklerinde bilimsel taşeronluk 
eğilimi ortaya çıkmıştır” 
başlıklarıyla sıralanabilir. (Kay-
makçı, 2006; Kaymakçı, 2012)

Ortaya çıkan bu yapısal 
sorunların temelinde ise bilim-
sel çalışmaların merkezsiz 

ve denetimsiz olması yat-
maktadır. Bir başka deyişle, 
Türkiye’de adından bahse-
dilse ve bu doğrultuda çabalar 
olsa bile, gerçek anlamda 
Ulu sal Bilim ve Teknoloji (BT) 
Politikası yoktur.

Söz gelişi, Dokuzuncu Kal-
kın ma Planı Stratejisi’nde 
(2007-2013), “Rekabet Gü-
cü  nün Artırılması” başlığı al-
tın da “Ar-Ge ve Yenilikçiliğin 
Geliş tirilmesi” alt başlığında 
“Bil gi teknolojileri sektöründe 
rekabet gücünün artırılması 
amacıyla, doğrudan yabancı 
yatırımlar için uygun ortam 
oluşturulacak ve bu yolla 
teknoloji transferi sağ la-
nacaktır” denilmektedir. (DPT, 
2006). Başka bir ör nek verelim. 
T.C.Kalkınma Ba kan lığı Bilgi 
Toplumu Daire Baş kanlığı, 
“Bilgi Toplumu Stra te jisinin 
Yenilenmesine İlişkin Hizmet 
Alımı İşi” iha lesi tamamlanmış 
ve ihaleyi kazanan yabancı 
kökenli bir danışmanlık firması 
ile bakan lık arasında 12 Kasım 
2012 tarihinde sözleşme 
imzalan mıştır. Bu açık bir 
şekilde, Türkiye’nin işinin 
doğrudan yabancı yatırımlara 
ve bu yolla yapılacak teknoloji 
transferine bağlandığının bir 
göstergesidir. Diğer yandan 
Türkiye’de bilim, teknoloji 
sana yi söz konusu olduğunda 
her kurum kendi kafasına göre 
çalışma yapmaktadır (Göker, 
2012). Örneğin yeni kurulan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın “Türkiye Sanayi 
Stratejisi 2011-2014” adlı bir 

belgesi yanında, TÜBİTAK’ın 
“Ulusal Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik Stratejisi 2011-2016” 
belgesi de söz konusudur. 
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de 
de, 1980’li yılların başından 
2008’in ortalarında ortaya 
çıkan ekonomik kri ze değin, 
küreselleş(tir)me ideologlarınca 
“Yeni Liberal Politikalar”, bili-
min sonucu olan teknoloji ve 
yenilik lerin (inovasyon) bir 
ürünü ola rak değerlendirilmiştir. 
BT Politi ka ları da yeni-liberal 
yakla şım lar doğrultusunda sür-
dürül  müştür. Bununla birlik-
te, 2008’in ikinci yarısından 
itiba ren yaşanmaya başlayan 
ekono mik kriz, yeni-liberal poli-
tikalar yerine ulusal devletlerin 
yönlendiriciliğinde planlı karma-
ekonomi politikaların devreye 
sokulması tartışmalarını gün-
deme taşımıştır. Bu bağlamda 
Türkiye’de, Ulusal Bağımsızlık 
için Ekonomi Politikaları’nın 
uygulanması bir zorunluluktur. 
Bunun bir bileşkesi de Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Politikalarıdır.

ULUSAL BİLİM ve 
TEKNOLOJİ POLİTİKALARI 
İÇİN ÖN KOŞULLAR

Ön koşullar arasında; kü re-
sel leş(tir)meyi doğru yorumlam-
ak, özelleştirme poli ti kalarına 
karşı çıkmak, dev let çiliği/ka-
muyu (*) savunmak ve Tür-
kiye Araştırma Ala nı’nı sağlıklı 
olarak tanım lamak olduğu 
söylenebilir (Kaymakçı,2006).

Küreselleş(tir)me, zengin 
ya da metropol sermaye-

Ulusal Bilim ve Teknoloji 
Politikaları için Ön Koşullar

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI: 
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nin kârlılıklarını sürdürmek 
için uyguladıkları yeni-libe ral 
politikaların bütünüdür. Bu 
amaca yönelik olarak, dün-
ya ekonomileri tek bir pa-
za ra dönüştürülmek isten-
mektedir. Bu da ulusal 
devletlerin denetim güçleri-
nin yok edilmesi, en azından 
sınır landırılmasıyla olasıdır. 
Küre selleş(tir)me ideologları, 
küre selleş(tir)meye karşı çık-
mayı, dünya ticaretinden 
pay alma etkinliklerine karşı 
çık mak şeklinde yorum-
lamaktadırlar. Oy sa yeni-libe-
ral po litikaları kabul etme den, 
ulusal ve devletçi-planlamacı 
ekonomilerl e de dünya pazarı-
na çıkmak olasıdır. Bu iki 
konu, sürekli ve kasıtlı olarak 
birbiriyle karıştırılmaktadır. 
Küreselleş(tir)meciler, ba-
ğım sız kalkınma fikrini marji-
nalleşme tehlikesi olarak da 
görülmektedir. Onlara göre: 
“Ekonomide bağımsız kalkın-
ma girişimleri, Türkiye’yi 
TŞ’lerle eklemlenmiş fason 
üretim siparişlerinden bile 
mahrum bırakacak ve daha da 

fakirleşmeye neden olacaktır.”
Küreselleş(tir)meyle çevre 

ülkelerine dayatılan önemli 
konulardan birisi, belki de en 
önemlisi özelleştirme olmuş-
tur. Bu doğrultuda, Türkiye’de 
de 1980’li yıllardan bu yana 
sanayi, tarım ve hizmet sek-
törlerinde görev yapan KİT’ler 
özelleştirilmektedir. Özel-
leştirme ile devletin ekono-
mideki etkinliği gerilemiş 
ve denetim ağırlıklı olarak 
TŞ’lerin egemenliğine gir meye 
başlamıştır. Özelleştirme, ay-
nı zamanda Türkiye’de BT 
üretiminde önemli gerileme-
leri ortaya çıkaran bir etmen 
olmuştur. Örneğin TELETAŞ’ın 
özelleştirilmesiyle, ARLA adlı 
araştırma birimi kapatılmıştır. 
Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı kamu çift-
liklerinin özelleştirilmesi ile de 
tarım araştırıcılarının Ar-Ge 
yapacakları materyal nere-
deyse kalmamıştır. Bu neden-
den dolayı, özelleştirmeye 
karşı çıkmadan Ulusal BT 
Politikaları’nı savunmak olası 
değildir. Özelleştirmeyle bir-

lik  te dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de kamu kay nak-
ları talan edilmiş, çevre ve 
etik değerler dışlanmış ve 
belirli alanlarda çevre kirliliği 
yaşanmaya başlanmıştır.

Türkiye, TŞ’lerin güdü-
münde yeni-liberal politikaları 
uygulamaya çalışıyor. Bu 
bağlamda “Ekonomiyi ne ka-
dar liberalleştirirsek piyasa 
dinamikleriyle kendiliğinden 
kalkınırız. Liberalleşme ol-
mazsa, yabancı sermaye de 
gelmez” gibi fikirler kamuoyu-
na pompalanmaktadır. Nere-
deyse herkes liberal olmuştur. 
Devletçi olanları bile fikir-
lerini örtük bir şekilde belirtir 
duruma gelmişlerdir. Ancak 
bugünün gelişmiş ülkelerinin 
liberal kapitalist sistem ile 
değil, güdümlü ve koruyucu bir 
ekonomik düzenle bu düze-
ye geldiği unutturulmuştur 
(Roobeek,1990). Bütün bu 
durumlar dikkate alındığında, 
Türkiye gibi çevre ülkeler-
inin dünya pazarlarına dev-
letin öncülüğünde ya da 
ka mu ağırlıklı firmalarla çıka-
bilme ve rekabet edebil-
me olanağının olduğu göz -
lemlenmektedir. Türkiye 
A raş   tırma Alanı, ülkenin 
öncelik leri göz önüne alınarak 
ta nım lanmalıdır. Tanımlama, 
bü tün ilgi gruplarının ortak 
ve eşit katılımıyla ger çek-
leştirilmelidir.

TÜRKİYE’DE BİR BİLİM ve 
TEKNOLOJİ POLİTİKASI 
ÜRETMEK MÜMKÜN MÜ?

Türkiye’de bir bilim ve 
teknoloji politikası üretmek 
için, kuramsal ve uygulama 
düzeyinde “Türkiye ne yapa-
bilir, nasıl yapabilir” sorusuna 
yanıt aranmalıdır. Bununla bir-
likte, öncelikle yanıtı aranması 
soru ya da konu “Türkiye’de 
bir BT Politikası üretmek 
mümkün mü?” olmalıdır. So-
runun moral, siyasi, sosyal 
ve ekonomik boyutları vardır. 
Türkiye’de BT politikaları 
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oluşturma sürecinde temelde 
iki yaklaşım ya da seçenek 
söz konusudur. Kimileri, 
bu sürecin AB’ye girmekle 
tamamlanacağını, kimileri 
ise daha ulusalcı bir prog-
ramla sürdürülmesinden yana 
yaklaşım içindedir ler. Ege-
men olan görüş, “Tür kiye’nin 
sadece kendisi için, bağımsız 
bir BT politikası yap masının 
mümkün olmadığı” doğ-
rultusundadır. (Türkcan, 2008) 
Anılan görüş kap   samında, 
daha önce de belirtildiği üzere, 
son yıl larda “Avrupa Araştırma 
Alanı ile bütünleşecek Tür-
kiye Araştırma Alanı’nın 
yara tılması” yaklaşımının 
yürür lüğe girdiği (TÜBİTAK, 
2006), bu bağlamda AB Çer-
çeve Programları’na kaynak 
aktarıldığı ve araştırıcıların 
yönlendirildiği bilinmekte-
dir (Kaymakçı, 2006). An-
cak bu yaklaşım, salt AB ile 
bütünleşme talebinin değil, 
neredeyse son 60 yıldır ege-
men olan dışa bağımlılığın 
kaçınılmaz olduğu düşün-
cesinin bir ürünü olarak değer-
lendirilmelidir.

Gelinen noktada, ege-
men ve uygulanmakta olan 
görü şün Araştırma Alanı’na 
getirdiklerini kısaca sorgula-
makta yarar vardır. Girdiler-
de; dışa bağımlılık ne ölçüde 
kırılmıştır? Yenilikleri üret-
mede üniversitelerimiz ve 
araş tırma kurumlarımız ne 
kadar başarılı olmuşlardır? 
Akademik birimlerimiz, hedef 
kitlelerle buluşmuşlar mıdır? 
Yapılan araştırmalar raflarda 
mı kalmıştır ya da son yıllarda 
üretilen araştırmalar AB/ABD 
firmaların işine mi yaramıştır? 
Bu soruların hangisine olumlu 
yanıt verebiliriz? BT üreti-
minde dışa bağımlılığı savu-
nanlar, bu soruların yanıtlarını 
aramak zorundadırlar.

Ulusal BT Politikası üretmek 
mümkün mü sorusu, önce mo-
ral açısından irdelenmelidir. 
İşe,  moral açısından müm-
kün olabilir yanıtını vermekle 

başlanabilir. Türkiye’de, ulu-
sal programları hazırlayacak 
ve uygulayacak kadrolar 
vardır. Ancak kadroların mo-
ral değerleri yanında, siyasi 
partilerin ve demokratik kitle 
örgütlerinin konunun önemini 
kavramaları, özellikle siyasi 
partilerin programlarında BT 
politikalarına ağırlıklı olarak 
yer verilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte yapılması 
gereken önemli işlerden birisi 
de, BT politikalarının kamu-
oyunda içselleştirilmesidir. 
Kamunun, üniversitelerin sa-
dece meslek adamı üretmekle 
görevli oldukları algılaması 
değiştirilmelidir. Kamuya, 
başta üniversiteler olmak 
üzere araştırma kurumlarının 
ürettikleri maddi ve manevi 
çıktıların, kendi yaşamlarını 
daha iyiye götürecek şeyler 
oldukları bilinci verilmelidir. 
Oluşturulacak bilince bağlı 
olarak kamu, BT üretimi ko-
nusunda bir talep oluşturabilir 
(Kaymakçı ve ark., 2010)

Özetle şu söylenebilir; 
Türkiye, BT üretimi konu-
sunda iki seçenekle karşı 
karşıyadır. Birinci seçenekte 
-uygulanmakta olan budur- 
merkez ülkelerin izin ve uygun 
gördüğü ölçüde BT üretecek-
tir. Bu üretimin de daha çok 
taşeronluk şeklinde olduğu ve 
olacağı gözlemlenmektedir. 
Ancak bu durum, şimdikinden 
daha yüksek düzeyde mal 
ve hizmetler üretiminde geri-
lemeyi ve gelir dağılımında 
eşitsizliği gündeme geti-
recektir. Birleşmiş Milletler’in 
hazırladığı bir rapor, şimdiki 
durumda bile Türkiye’nin 
eşitsizlik indeksinde üçüncü 
kümede, yoksulluk indeksinde 
en yüksek puana sahip ülke-
ler arasında ve kadının toplum 
içinde yerinin yüz kızartıcı bir 
düzeyde olduğunu gösteriyor 
(Anon., 2010).

İkinci seçenek ise, 
bağımsızlık temelinde ve 
merkez ülkelerin deneti-
minden uzaklaşarak kendi 

gücüne dayalı, daha eşitlikçi 
bir kalkınma mode lini -salt 
büyümeci değil- ve bu 
modelle bağlantılı BT’yi ger-
çekleştirmektir. Mo del, aynı 
zamanda insan-do ğa eksen-
li çevreyi koruyan, insanın 
gereksinim duy duğu sağlıklı 
gıdayı doğal kaynaklarından 
sağlayan, kendisiyle barı-
şık bir kalkınma modelidir. 
Çözümün ken dimizden geç-
tiğine inandığımız ve ör-
gütlendiğimiz ölçüsünde bu 
olasıdır. Önümüzdeki en canlı 
örnek ise Mustafa Kemal 
Atatürk öncülüğünde düvel-i 
muazzamaya, Türkçesi em-
peryalizme karşı savaşarak 
kurduğumuz Cumhuriyet’tir.
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HABER

Türkiye Tarım Kredi Koo-
pe ratifleri, spekülatif hare-
ketleri önleyerek fiyatları re-
güle etmek amacıyla 10 bin 
ton saman ithal etmek için 
harekete geçti. Bulgaristan 
ve Macaristan’dan ithal edi-
lecek ilk parti saman Ocak 
ayının ilk haftasında piyasaya 
sürülecek.

Genel Müdür Abdullah Kut-
lu yaptığı yazılı açıklamada, 
saman fiyatları konusunda 
bu yıl spekülatif hareketler 
yapıldığını belirterek, bunun 
için saman piyasasına girme 
kararı aldıklarını ifade etti. 
İlk etapta 10 bin ton saman 

ithal etmek için Bulgaristan 
ve Macaristan’daki firma-
larla anlaşma sağlandığını, 
İtalya ve Ukrayna firmaları ile 
de görüşmelerin sürdüğünü 
belirten Genel Müdür Kutlu 
şunları kaydetti: 

“İthal edeceğimiz 10 bin ton 
samanı Ocak ayı başında 16 
bölge birliğimize bağlı bin 659 
Tarım Kredi Kooperatifi ile 
186 hizmet bürosunda satışa 
sunacağız. Başta ortaklarımız 
olmak üzere hayvan üreti-
cilerimizin saman ihtiyaçlarını 
uygun fiyattan karşılayacağız. 
Amacımız, saman fiyatları 
üzerinde oynanan oyunu 

bozmaktır. Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri’nin asli 
görevleri içinde yer alan pi-
yasada fiyatları regüle etme 
görevimizi yerine getireceğiz.” 

İTHALAT 10 BİN TONU 
GEÇEBİLİR

Genel Müdür Abdullah Kut-
lu, piyasada hayvan üretici-
le rini ve besicileri sıkıntıya 
so kan saman fiyatlarındaki 
spekülatif artışlara meydan 
vermemek için ilk etapta 10 bin 
ton saman ithal edecekleri ni, 
ihtiyaç duyulması halinde bu 
miktarı artıracaklarını belirtti.

10 Bin Ton Saman 
İthal Edilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 10 bin ton saman ithal et
mek için harekete geçti. Genel Müdür Abdullah Kutlu’nun yap
tığı yazılı açıklamada “Spekülatif hareketleri önleyerek fiyat
ları regüle etmek amacıyla ithalat gerçekleşecek” deniliyor.  
Bulgaristan ve Macaristan’dan ithal edilecek ilk parti saman 
Ocak ayının ilk haftasında piyasaya sürülecek. 
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SÖYLEŞI

1980 öncesi Özgür İnsan Der
gisi ile aynı isimde bir dergi 
çıkartmaya başladınız. Öncelikle 
“Özgür İnsan Dergisi’nin yayın 
hayatına başlama düşüncesi 
nasıl ortaya çıktı ve 80 öncesinde
ki derginin devamı denebilir mi?
 Özgür İnsan Dergisi’nin 1972 
yılında çıkmasını sağlayan öncü 
girişim, toplumsal düşünce ile 2012 
yılında yayınlanmasını sağlayan  
çekirdek birdir. 1971 darbesi 
ile kapatılan Sosyal Demokra-
si Dernekleri Federasyonu’nun 
düşüncelerini bir dergi etrafında 
sürdürmeye karar veren bizler 
bir çalışma grubu oluşturmuştuk. 
Aramızda çevremizde ve 
kanlarımızı satarak para topladık. 
CHP yönetiminden uzaklaştırılan 
ortanın solu liderleri başta olmak 
üzere sosyal demokrat liderlerle 
konuştuk. Başlangıçta birlikte 
çalışma önerimizi kabul etmeyen 
Ekip bizlerin ‘Sosyal Demokrat Ey-
lem’ adını sürdürme düşüncemize 
karşı, dergi adının ‘Özgür İnsan’ 
olması, anonim şirketle daha pro-
fesyonel yönetilmesi önerilerini 
kabul etmemiz üzerine bir süre 
sonra, Başyazarımız olmayı kabul 
ettiler. Böylece yayına başladık.
 Sosyal Demokrat gençlerin 
temsilcisi olarak bizler, A.Ş. 
Yönetim Kurulu ‘murahhas azası 
olarak’ Derginin tüm yükünü 
çekmeyi sürdürdük. Aynı ekip-
ten kalanlar, kırk yıl sonra çok 

daha zor koşullarda, aynı amaç 
ve düşüncelerle, yayına ‘yine, 
yeni yeniden Özgür İnsan’ di-
yerek başladık, 2012 yayın yılını 
başarıyla tamamladık. Özgür 
İnsan, tarif edilmesi zor, zorlukları 
aşarak hedeflediği satış ve abone 
sayılarına yaklaşmaktadır.
 
“KEMALİZM İLE DEMOKRASİNİN 
MUTLAK BİRLİĞİ SAVUNULMALI”

Yayın hayatında olan derginin 
vizyon ve misyonu kısaca nedir, 
şu ana kadar kaç sayı çıktı ve 
yazar kadrosunda hangi isimler 
okuyucuları bekliyor?
 Vizyon sorusuna yanıt olarak 
Özgür İnsan’ın öngörüsü, 
Özgür İnsana ve Özgür Toplu-
ma ulaşabilmek için özgürlüğü 
güçleştiren siyasal, sosyal, ekono-
mik, eğitsel engellerin kalkmasıdır.  
Külleri arasından doğan Özgür 
İnsan, yeni çıkışında da, em-
peryalistlerce cumhuriyete laik 
demokratik kazanımlarımıza karşı 
devrim için yeniden örgütlenen 
faşişt saldırılara karşı direnişin, 
emek ekseninde demokratik 
birliğin seryıldızı olmaktır.
 Özgür İnsanın misyon dediğimiz 
görevi ise, öncelikle yazar ve oku-
ru demokrasi için buluşturma, 
gerekli koşullar ve ortamı birlikte 
aramaktır; Bu ortamda en yüce  
değer olan emek örgütlenmesine, 
kadın, çocuk ve azınlıklara, 

yurttaşlara, kent yoksullarına ve 
engellilere karşı yapılan acımasız  
saldırıları; toplu sözleşme ve gre-
vi yasakları ile yürütülen savaşı 
anlamak, anlatmak her yönüyle 
teşhiş ve teşhir edip; bunlara karşı 
somut çözüm önerleri üretmektir.
Halkları birbiri ile boğazlaşmalarını 
hızlandıran aşağılık tertiplere 
karşı ‘yurtta barış dünyada barış’ 
şiarını yeniden bayrağını yeniden 
yükseltmektir. Demokratları 
bölmeyi amaçlayan sahtekârca 
tertiplere karşı ‘kemalizm ile sos-
yal demokrasinin mutlak birliğini 
savunmaktır.
 Her sayısında zenginleşen Özgür 
İnsan Yazı ailesi şimdilik; Ali 

Özgür İnsan Dergisi 
40. Yılında Yeniden Yayında!
Özgür İnsan Dergisi 40 yıl aradan sonra yayın hayatına geri dön
dü.  Amacı; insana, bilime, sanata ve demokrasiye değer veren 
platformların ortak sesi olmak. Biz de yeniden yayın hayatına gi
ren Özgür İnsan Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi Prof. Dr. Semih Eryıldız 
ile derginin kırk yıllık geçmişini, yeniden yayın hayatına girmesini 
ve gelecek çalışmalarını konuştuk. 

SÖYLEŞİ: Deniz Toprak
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Topuz, Ahmet Akküçük, A. Küçük-
kalfa, Ayhan B. Tuğsuz, B.Soylan, 
Dr. Cemal Beşkardeş, Cem 
Tüzün, Cezmi Doğaner, Prof. Dr. 
Demet I. Eryıldız, Yard. Doç. Dr. 
Demet Mutman, Emrah Konuralp, 
Eren Erdem, Yard. Doç Dr. Engin 
Ünsal, Dr. Erdem Cankaya, Prof. 
Dr. Erol Katırcığlu, F. Erginsoy, 
Antalya Milletvekili Gürkut Acar, 
Prof. Dr. Iona Kuçuradi, İsmail 
Bayer, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Meh-
met Yıldırım, Merdan Aslan, Prof. 
Dr. Nurettin Sözen, Nurfeşan 
Ağra, Dr. Nurhan Işıkseren, Orhan 
Birgit, Prof. Dr. Özden Cankaya, 
Selçuk Ömerbaş, Prof. Dr. Semih 
Eryıldız, Prof. Dr. Zekai Görgülü, 
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’dan 
oluşmaktadır.
 
Geçmiş sayılarda dikkat çeken 
konulardan biri de “Büyükşehir 
Yasası’nı yakından takip edip 
yazmanız oldu? Bu yasa nedir 
ve insanları nasıl etkileyecek?

Büyükşehir, Afet yasa ve 
yönetmeliklerinin, bu günden iti-
baren yaşamımızı her şeyden çok 
ve olumsuz yönde etkileyeceği 
için Derginin son sayılarındaki 
değerlendirme ve dosya konu ları-
mızı bu konunun çözümlemesine 
ve çözüm önerilerine ayırdık. Özel-
likle Kasım ve Aralık sayılarımızda 
yoğunlaşan değerlendirmelerimiz 
2013 yılı ilk yarısında ansiklo-
pedik devamlılık esasına göre 
uygulama ve hakemli yayınları 
bütünleştirilerek sürecektir.

Bu konulardaki gelişmeleri 
ayrıntılı görüşleri öğrenmek istey-
enler; eski sayıları isteyebilecekleri 
gibi ‘2012 Özgür İnsan’ ciltli olarak 
da isteyebilirler. Bu amaçla  isim 
ve adreslerini semih.eryildiz@
yandex.com adresine yollamaları 
halinde, ilgililere yönlendirilecektir.
 
Derginin gelecek sayılarında 
özellikle irdeleyeceğiniz 
konular nelerdir?

Bayi, kitapçı ve marketlerde 
bulunan Özgür İnsan Ocak sayısı; 
altı uzman yazısı ile değişik 
uygulamacı ve uzman görüşlerini 
içeren son derecede kapsamlı 
bir kentsel dönüşüm inceleme-
leri dosyası yanında, ayın haber-
leri bölümünde ‘başlamış olan 
üçüncü dünya savaşı durdurula-
bilir mi?’ sorusuna yoğunlaşan bir 
aydınlanma söyleşisi özetini de 

içermektedir.
 Özgür İnsan Dergisi yazı ve dos-
ya planlamasında yazı kurulu ve 
üyeleri ile birlikte Sosyal Demokra-
si Derneği İstanbul Şube Akade-
mik Çalışma Merkezi, Aydınlanma 
ateş ve sofra toplantıları ve 
SODEV çalışmalarından yarar-
lanılmaktadır. 2012 ana dos ya 
konuları aşağıdadır. Mini dosya 
konuları güncel gelişmelere ve ay-
lara göre planlanmaktadır;
 -Çevre kent ve yapılarımızda, 
sürdürülebilir enerji; güneş, rüzgâr 

ve jeotermal…
-Kent, planlama ve uygulamada 
yeşil plan
-Yeşil Yerel Yönetim
-Yeni İstanbul’u Planlamak 
deprem - afet ve ulaşım.
 -Sosyal Demokrat yeni Program - 
Emek Konseyi
-Göç Çalıştayı Yurtdışına ve 
yurtdışından göç - Rumeli Konseyi
-Üniversiteler, bilim, gençlik ve 
yeni açılımlar - Gençlik Konseyi
-Anayasa, başkanlık sistemi ve 
federasyon.



EN ÇOK TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ BEYAZ EŞYADA
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kart Monitör 2012 

Araştırması’na göre, internet üzerindenalışveriş yapanların oranı 
yüzde 33 olurken, buoran gelir arttıkça yüzde 42’ye çıkıyor. BKM’nin, 
her yıl gerçekleştirdiği, Türkiye’deki kart kullanım alışkanlıklarını 
ortaya koyan Kart Monitör 2012 Araştırması’na göre, alışverişte en 
çok tercih edilen ödeme yöntemi yüzde 54 ile kredi kartı olurken, 
araştırmaya katılanların yüzde 33’üinternet üzerinden alışveriş 

yaptığını belirtti. Bu oran, gelir arttıkça yüzde 42’ye kadar çıkıyor ve 
ortalama alışveriş sıklığının 2 haftada 1 olduğu göze çarpıyor.

TÜRKIYE’NİN BUĞDAY ÜRETIMI DÜŞECEK İDDİASI
ABD Tarım Bakanlığı’nın Dış Tarım ve Ekonomik Araştırmalar servisle-

rinin raporuna göre, 2012/2013 dönemi dünya buğday üretimi 655 milyon 
tona, Türkiye üretiminin de 15,5 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor.  
Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Başkanı ve bir firmanın hububat ürünleri enstitüsü Direktörü 
Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu, yaptığı açıklamada, Dış Tarım Servisi’nin 
“Dünya Buğday Üretim, Tüketim ve Stokları”, Ekonomik Araştırmalar 
Servisi’nin “Buğday Görünümü” raporlarına göre, Temmuz 2012/Hazi-
ran 2013 dönemi dünya buğday üretiminin, geçen sezona oranla, 41,3 
milyonluk düşüşle 655 milyon ton seviyelerine gerileyeceğini söyledi.

SU KUYULARINA SAYAÇ ZORUNLULUĞU
Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Erol Şenöz, 
yeraltı suyu kullanma belgesi alan kuyu sahiplerinin, 
25 Şubat 2013 tarihine kadar kuyularına su sayacı 
taktırmaları gerektiğini bildirdi. Devlet Su İşleri (DSİ) 3. 
Bölge Müdürü Erol Şenöz, yaptığı yazılı açıklamada, 
Yeraltı sularıKanunu’nda yapılan düzenlemeye göre, 
yeraltı suyu kullanmak için sondaj kuyusu açtıran 
Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Sakarya’daki kuyu 
sahiplerinin su kuyularına sayaç takma zorunluluğu 
getirildiğini hatırlattı.

AMORTİ 7 YIL, KAR 14 YIL SÜRECEK
İMO’dan yapılan yazılı açıklamada, 

Türkiye’deki yük taşımacılığının yüzde 
90’ının, yolcu taşımacılığının ise yüzde 
95’inin karayollarından yapıldığı hatırlatılarak 
Karayolları Genel Müdürlüğünce 2009 ve 
2010 yıllarındaki yatırım harcamalarının 
toplamının yaklaşık 5,5 milyar lira olduğu id-
dia edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
2 yıllık yatırım harcamaları tutarına eşit be-
delle köprü ve otoyolların özelleştirildiğinin ile-
ri sürüldüğü açıklamada, “Köprü ve otoyollar, 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2 yıllık yatırım 
harcamaları kadar bedelle elden çıkartılmıştır. 
Yaklaşık 7-7,5 yılda kendini amorti edecek 
ve ondan sonraki 14-15 sene ise sermaye 
gruplarının kar hanesine yazılacak. Bu bilanço, 
kamunun uğratıldığı zararın boyutlarını anlaşılır 
kılmakta.
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‘BÜTÇE AÇIĞI, KAYITLI EKONOMİ BÜYÜTÜLEREK 
KAPATILMALI’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bütçe açığının, yeni ver-
gi zamlarıyla değil kayıtlı ekonominin büyütülerek kapatılması 
gerektiğini bildirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederas-
yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı 
açıklamasında, sigaraya getirilmesi düşünülen vergi artışı 
haberlerini değerlendirdi. Türkiye’de dolaylı vergilerin yüksek 
olduğunu ifade eden

KÖPRÜ VE OTOYOL İHALESİ DEVLETİ ZARARA 
UĞRATMAZ MI?

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a, “Ortalama bir yıllık kârı 550 milyon dolar 
olan 2 köprü ve 8 otoyolun 25 yıllığına 5.72 milyar dolara 
ihale edilmesi devleti zarara uğratmak değil midir?” diye sor-
du. Öztürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması 
istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, 
“Türkiye’nin ikinci en yüksek miktarlı özelleştirmesi olan 2 
köprü ve 8 otoyolun özelleştirme ihalesini 25 yıllığına 5 milyar 
720 milyon dolar veren Koç-Ülker-UEM ortaklığı kazandığı 
yazılı ve görsel medyaya yansımıştır” dedi.

TAPDK KAPATILIYOR
TBMM Başkanlığı’na sunulan tasarıya göre, Kuru-

mun görevleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na devredilecek. Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kapatılarak 
görevlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na devredilmesini 
öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 
“Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun adı Tütün, Tütün Mamul-
leri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun 
olarak değiştiriliyor.

TURİZMİN İSTİHDAMDAKİ PAYI ARTTI
Eylül ayı itibarıyla turizmde çalışanların sayısı, 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arta-
rak 821 bine yükseldi. Akdeniz Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Ar-Ge Birimi’nin 
SGK eylül ayı verilerinden derlediği bilgilere göre, 
4A kate gorisindeki sigortalı sayısı 12 milyonu 
aştı. Geçen yıl aynı dönemde 714 bin olan turizm 
sektöründe çalışanların sayısı ise bu yıl yüzde 
15 artarak 821 bin oldu. Bu verilere göre geçen 
yıl yüzde 6,4 olan turizm alanında çalışanların 
toplam sigortalılar arasındaki payı, bu yıl yüzde 
6,8’e çıktı. Son bir yıllık dönemde sigortalı çalışan 
veya bu kapsama yeni alınan kişi sayısı, konak-
lama sahasında yüzde 13 artarak 283 bin, yiyecek 
içecek hizmetlerinde yüzde 16 yükselerek 425 
bine çıktı.
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ASGARİ ÜCRET 34 SENEDİR YERİNDE SAYIYOR
DİSK Araştırma Enstitüsü, ekonomi 34 yıllık bir dönem için sa-

bit fiyatlarla 3.7 kat büyürken, asgari ücretin yüzde 9’luk gelişme ile 
neredeyse yerinde saydığına işaret etti. DİSK Araştırma Enstitüsü 
asgari ücretle ilgili yayımladığı raporda, asgari ücretin uzun gelişme 
seyrine bakıldığında 34 yıllık bir dönem için (1978 yılından bu yana) 
ekonominin (1977-2006 GSMH ve 2007 sonrası GSYİH) sabit fiyat-
larla 3.7 kat büyürken, asgari ücretin yüzde 9’luk gelişme ile nere-
deyse yerinde saydığını kaydetti. 

DIŞ TİCARETTE TL KULLANIMI ARTTI
Dış ticarette TL kullanımı 2012 yılında Ekim ayı itibariyle geçen 

senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 oranında arttı. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin, 2012 yılı Ocak-
Ekim dönemindeki 126 milyar 277 milyon dolarlık ihracatının 3 milyar 
699 milyon dolarlık kısmı TL karşılığında gerçekleşti. Geçen senenin 
aynı döneminde 2 milyar 814 milyon dolar değerindeki ihracatını 
TL ile yapan Türkiye, böylece söz konusu dönemde ihracatta TL 
kullanımını yaklaşık yüzde 31 oranında arttırdı. 

BEŞİKTAŞ’IN BORCU 501 MİLYON TL
Kulübün eski ve yeni yönetim kurulu 

üyelerine toplam borcu ise 132 milyon 488 
bin lira. Beşiktaş Kulübü’nün net borcunun 
501 milyon 720 bin 674 lira olduğu açıklandı. 
Siyah-beyazlı kulübün Ceylan Inter Conti-
nental Otel’de gerçekleştirilen olağan Divan 
Kurulu Toplantısı’nda kulübün borcu ile il-
gili açıklamalarda bulunan Denetleme Kurulu 
Başkanı Feyyaz Tuncel, 30 Eylül 2012 tarihi 
itibariyle kulübün net borcunun 501 milyon 720 
bin 674 lira olduğunu söyledi.  Tuncel, kulübün 
toplam borcunun 584 milyon 927 bin 838 lira 
ulaştığını, 83 milyon 207 bin 164 lira alacağın 
düşmesiyle, net borcun 501 milyon 720 bin 
674 lira olduğunu dile getirdi. 

172 BİN ÇİFTÇİ EKMEĞİNİ PANCARDAN 
KAZANDI

2011/2012 şeker üretim döneminde, 60 vilaye-
te bağlı 4 bin 368 köy ve kasabada 172 bin pan-
car çiftçisi tarafından 297 bin hektar alanda 16 mil-
yon ton pancar üretimi gerçekleşti. Şeker Kurumu 
Başkanı Dr. Hüsnü Tekin, “2011/2012 şeker üretim 
döneminde, 60 vilayete bağlı 4 bin 368 köy ve kasa-
bada 172 bin pancar çiftçisi tarafından 297 bin hek-
tar alanda 16 milyon ton pancar üretimi gerçekleşti” 
dedi. Türkiye ve dünyadaki şeker piyasasına ilişkin 
soruları yanıtlayan Tekin, 2011/2012 pazarlama yılı 
için Şeker Kurulu’nca 2 milyon 200 bin ton pancar 
şekeri ve 244 bin ton nişasta bazlı şekerin, A kotası 
olarak verildiğini, daha sonra nişasta bazlı şeker 
kotasının Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 35 
oranında artırılarak toplamda 330 bin tona çıktığını 
kaydetti.
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TİCARİ İŞLETME SAYISI YÜZDE 4,48 AZALDI
Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,61, kooperatif 

sayısı da yüzde 3,45 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 
4,48 azaldı. Kasım ayında 3 bin 356 şirket kurulurken, bin 147 şirket 
kapandı. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,61, 
kooperatif sayısı da yüzde 3,45 artarken, gerçek kişi ticari işletme 
sayısı yüzde 4,48 azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
‘’2012 Kasım Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket’’ istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 2012 yılı Kasım ayında 3 bin 356 şirket ku-
ruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,61 artış 
gösterdi. Ekim ayında 3 bin 7 şirket kurulmuştu. Buna karşılık 
Kasım’da bin 147 şirket de kapandı. Kapanan şirket sayısı bir önceki 
aya göre 10,93 arttı.

KIŞ GELİNCE SAMAN FİYATLARI İKİYE KATLANDI
Kütahya ve Eskişehir’de, kış mevsiminin başlaması nedeniyle 

açık besicilik yapılamadığından samanın fiyatı 4-5 ay öncesine göre 
yaklaşık iki kat artarak, 12-14 liradan 20-22 liraya yükseldi. Türkiye’de 
son aylarda adeta karaborsaya düşen samanın balya fiyatı, Kü-
tahya ve Eskişehir’de, kış mevsiminin başlaması nedeniyle açık be-
sicilik yapılamadığından 4-5 ay öncesine göre yaklaşık iki kat arttı. 
Kütahya’nın Simav ilçesinde, Leylekkürü mevkisinde kurulan saman 
pazarında, Eskişehir ile Kütahya’nın diğer ilçelerinden getirilen sa-
manlar satılıyor. Pazara saman getiren Ali Gündoğdu, AA muhabirine, 
bölgede buğday ve mısırda beklenen rekoltenin gerçekleşmemesinin, 
kış mevsimi başladığı için açık besicilik yapamamaları yüzünden sa-
mana daha fazla ihtiyaç duyan büyükbaş hayvan yetiştiricilerini zor 
durumda bıraktığını söyledi.

BAKKAL ARTIK YUMURTA SATAMAYACAK
Yumurtanın sadece soğuk hava deposu 

olan yerlerde satılabileceğine ilişkin AB uyum 
yasaları kapsamında, bakkalların yumurta 
satamayabileceği bildirildi. Zengin, fakir, öğrenci, 
memur, emekli kısacası herkesin kahvaltısının 
vazgeçilmezi yumurta, AB uyum yasaları 
kapsamında yıl sonundan itibaren sadece 
soğuk hava deposu olan yerlerde satılabilecek. 
İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, 
2008’de alınan kararın, 2012 yılı bitimine kadar 
ertelendiğini belirterek, “1 Ocak 2013’ten itibaren 
ruhsat alan ya da ruhsatlarını yenileyen bak-
kallar, yeni yönetmelikle karşılaşacaklar. 

TEŞVİK BİTİYOR DİYE 140 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI 
Yıllık 20 milyon euro tutarında ihracat yapan çorap 

fabrikası 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın sona erecek 
olması nedeniyle üretimini durdurarak 140 işçiyi işten 
çıkardı. Bartın’da yıllık 20 milyon euro tutarında ihra-
cat yapan çorap fabrikası 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın 
sona erecek olması nedeniyle üretimini durdurarak 140 
işçiyi işten çıkardı. 2008’de 10 milyon euro yatırımla 
teşvik kapsamında bulunan kentte, Ulus ilçesi Abdipaşa 
beldesine çorap fabrikası tesisini kuran Kenanoğlu 
Şirketler Grubu’na bağlı Tess Çorap Fabrikası’nın, üreti-
mini durdurduğu bildirildi. Tess Çorap Fabrikası İşletme 
Müdürü Mehmet Kop, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
istihdam açısından büyük önem arz eden ve 31 Aralık 
2012 tarihinde sona erecek olan 5084 sayılı Teşvik 
Yasası’nın fabrikaları için çok önemli olduğunu, yasanın 
uzatılarak sigorta primi işveren hissesi desteğinin kesil-
memesi gerektiğini belirtti.

41



 

Rıza ZelyutEsirciler Hanı
Tarihçilerimiz, bugüne kadar o hanı 

hep sakladılar; adını an-
maktan özenle kaçındılar. 
Pek çok adı vardı: Esirciler 
Hanı, Esir Hanı, Esir Pazarı, 
Avrat Pazarı Kadın Pazarı…
Devlet-i Âliyye’yi (Osmanlı 
Devleti) yönetenlerin; o yöneti-
cilere eş olanların çok büyük 
bölümü de insanların bir at, bir 
inek gibi pazarlandığı o insan 
pazarından satın alınıyordu. Sul-
tan III. Selim’in, Yeniçeri ordusunu 
lağvedip Nizam-ı Cedid’i kurmaya 
çalıştığı; eski-yeni çatışmasının 
şiddetlendiği bir süreçte işte bu 
pazara, Laz esirciler Gürcistan’dan 
bir kız getirirler. Selim Han’a karşı 

büyük bir ayaklanma yavaş yavaş baş kal-
dırırken, Osmanlı toprakları için için kaynarken; 
kuloğlu Bektaş bu Gürcü kıza âşık olur. Şimdi hep 
birlikte 220 sene öncesi İstanbul’unun sokaklarına 
girebilir, Miskinler Tekkesi’nde cüzamlıları görebi-
lir; Baba Cafer Zindanı’nda gezinebilir; civelekleri, 
şıkırdımları, çengileri izleyebilir; entrikalara parmak 
ısırabiliriz. Harem-i Hümayun’dan başlayıp Saray-ı 
Hümayun’dan (Top Kapısı Sarayı) yola çıkarak…
Tarihsel gerçeklere uygun ve trajik öyküler eşliğinde, 
Esirciler Hanı’nda; bir Gürcü cariye ile kuloğlu 
Bektaş’ın öyküsü…  Geçmişimizin bir filmi gibi…

Ronald KarelDeprem Habercisi Bulut
Tek haneli yaşlarda bulutlara âşık oldu. Bu tut-

kusu yüzünden okulundan atıldı, çünkü derslerle 
ilgilenmeyip bulutlarda oynaşıyordu. Okuldan 
uzaklaştırıldığı o yıllarda keşfetti ilk deprem 
bulutlarını... Ailesini, hocalarını, arkadaşlarını 
ve bilim dünyasını karşısına alan Ronald Karel, 
çocukluğunun ve gençliğinin aşklarının yerine 
deprem-atmosfer ilişkisini koydu. Ömrünü bulutları 
araştırmaya vakfetti. Deprem çalışmalarına ma-
teryal toplamak için genç yaşlarda ve çok zor 
şartlar altında dünyayı dolaşan yazar, deprem 
araştırmalarının yanı sıra evrende yaşam ko-
nusunu da araştırıyor. Herkesin 
rahatlıkla anlayabileceği 
bir dilde yazılan Deprem 
Habercisi Bulut, ayrıca 
depremlerin nasıl tahmin 
edilebileceği sorusuna da 
şaşırtıcı cevaplar veriyor. 
Karel’in bulut teorisi ilgili birçok 
kuruluşun gündemindeyken 
NASA’nın Ames Research 
laboraturlarında tarihe geçecek 
bir deney sonucu ‘iyonize 
bulutların’ varlığı ispat edildi. 
Deprem Habercisi Bulut’tan 
sonra, bulutlara ve depremlere 
başka gözle bakacaksınız.

Emine İşler Benim Adım Güz 
Güze durdu yüreğim,
Göçe durdu.
Döküldü hüzünlerim yaprak yaprak
Adım güz oldu.
Güze durdu yüreğim,
Göçe durdu.
Dizelerim terk eyledi içimdeki yurdu.
Bir Anka kuşu havalandı iklimimden,
Kanadında haberci Hermes.
Mısralar savruldu şiirlerime Anka’nın tüylerinden,
Baksın, görsün istedim herkes.

Emine Gürsoy Naskali Defin
Ölüm olmasa yaşam tanımlanabilir miydi? Ölüm üzerine söylenecek her söz, 
yaşamla ilişkilidir. Yaşamın değeri, mutluluklar, ulaşılamayan arzular, hüzünler, 
acılar, yaşamın “tek bir kereliği” ve geçiciliği - gidenler dönmeyeceği için, yaşam 
biteceği için - anlamlıdır. Toplum ile ölüm, kültür ile ölüm arasındaki ilişki, ölenin 
ardından nelerin yapıldığı ve yapılması gerektiği şeklinde kendini gösterir: Mezar 
düzenlemelerinden, cenaze törenlerine, ağıtlara, mevlitlere, teziyelere, mevlit 
şekerlerine. Bütün bu merasimler, uğurlanan kadar geride kalanların tesellisi için 
yapılır, toplumun maneviyatı için ve ayakta tutmak istediği değerler için düzenlenir. 
Yani, ölüm ve yaşam yine iç içedir. Yaşam olmasa ölüm tanımlanabilir miydi?
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