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Değerli dostlar, 

Milli mücadele tarihi
mizde çok önemli bir 
yere sahip olan Mayıs 

ayındayız. Ülkemizin ekono
mik ve siyasi tablosu çok 
iç açıcı olmasa da yine de 
gelecek güzel günlerin umu
dunu korumaya ve faaliyetle
rimizi sürdürmeye devam edi
yoruz.

19. ve son stand-by 
anlaşması ile 11 Mayıs 2005 
tarihinde IMF’den alınan 10 
Milyar Dolar borcun son dili
minin ödenmesi önemlidir. 
Ancak 2013 Nisan sonu iti
bariye dış borçlarımızın 340 
Milyar Dolara dayanmasının 
nedenlerinin sorgulanması 
daha önemlidir. 

Bu yıl içinde ödenmesi 
gere ken 157,5 Milyar Doların 
nasıl bulunacağı ayrı bir so
rundur. Sanırım üzerinde 
çalışma yapılan Yeni Varlık 
Barışı yasası, bu yolla kaynak 
yaratma düşüncesinin bir so
nucudur. Bu yasa da yeterli 
olmayacak, yeni kaynaklar 
yaratmak gerekecektir. Yeni 
özelleştirmeler ve uygulama
ya girecek yeni vergiler bek
lenmelidir.

USİAD kurulduğu günden 
beri Ulusal Ekonomi 
kavramını üretim üzerine 
oturtmuştur. “Üretim Yok
sa, Çöküş Kaçınılmaz”dır. 
Dış Borçların bu kadar 
artması, üretime yatırım için 
harcanmış olsaydı sorun 
sayılmayabilirdi. Ancak bu 
borcun önemli kısmı tüketime 
veya üretim için gerekli ara 
malı ithalatına harcanmıştır. 
Şimdi bu borcun geri ödene-
bilmesi için yeni kaynak
lar yaratmak, Cumhuriyetin 
kuruluşunda yokluk içinde 
meydana getirilmiş sanayi 
kuruluşlarımızı özelleştirmek 
yoluna gidiyoruz.

Suriye’de yaşanmakta 
olan iç karışıklıkların Tür-
kiye’ye etkisi her geçen 
gün daha da belirgin olarak 
ortaya çıkmaktadır. Dış 
politikamızın ülkemizin ulu sal 
çıkarlarına uygun, Ata’mızın 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
ilkesi çerçeve sine bir an 
önce  oturtulmasında sayıla-
mayacak kadar çok yarar 
vardır.

23 Nisan’da Ankara’da Milli 
Merkez’in kuruluşu ilan edil
di. Milli Anayasa Forumları 
olarak ülkenin dört bir yanında 
coşkulu bir şekilde etkinliğini 
sürdüren oluşum, 23 Nisan’da 
binlerce yurttaşın katılımıyla 
bir  kurultay toplamıştır. Bu 
kurultayda benim de içeri
sinde yer aldığım 26 kişilik 
bir Milli Merkez Yönetim Ku
rulu seçilmiş ve çalışmalarına 
başlamıştır. 

Milli Merkez bugünden 
itibaren sadece Anayasa 
tartışmaları değil, ülkenin 
diğer önemli konularında 
da görüş belirten, kamuoyu 
yaratmaya yönelik çalışmalar 
yapan, ülkemizin ulusal 
politikalarını oluşturabilmek 
için konuya duyarlı siyasi par
ti ve sivil toplum kuruluşlarını 
bir araya getiren bir merkez 
olacaktır. Bu vesileyle Milli 
Merkez’in kuruluşunu bir kez 
daha kutluyor, ülkemiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.

AntiEmperyalist Ulu
sal Kurtuluş savaşımızın ilk 
adımı, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Samsun’a 
çıktığı gün olan 19 Mayıs’ı 
coşkuyla kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bölünmez bütünlüğüne olan 
inancımızla; sonsuza dek 
bağımsız, laik ve üniter devlet 
yapısıyla kutlanacak nice 19 
Mayıslar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

fevzi.durgun@usiad.net

Fevzi Durgun
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SÖYLEŞI

Hükümet son yıllarda 
sürekli olarak söylediği 
2023 yılı hedefleri 

var. Bunlar ağırlıklı olarak 
ekonomik hedefler. Peki, siz 
hükümetin Cumhuriyetin 

yüzüncü yılına denk gelen bu 
hedefleri ve söylemleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin 2023 hedef-
lerinden Türkiye’de kişi 
başına milli gelir 25 bin dolar 

olmasına yönelik. Bu rakama 
ulaşıldığında Türkiye en üst 
gelirli ülke sınıfına dâhil ola-
cak. Bugünkü hesaplamaya 
göre dünyada 25 bin dolar kişi 
başına geliri olan ülkeler en üst 

gelirli ülkeler sayılıyorlar. 
Türkiye henüz bu gelir 
grubunda değil. Üst orta 
gelir grubu sınıfındadır. 
Kısaca şunu da be-
lirteyim Dünya Bankası 
sıralamasında ülkeler 
dört gruba ayrılıyor; yok-
sul ülkeler, alt orta ge-
lir grubu ülkeleri, üst 
orta gelirli ülkeler ve en 
üst gelirli ülke sınıfına 
girmek tedir. 

Türkiye şu an üst orta 
gelirli ülkeler sınıfında ve 
amaç en üst gelirli ülke 
sınıfına ulaşmak. Bunu 
10 yıl içinde yapılması 
düşünülüyor. Türkiye üst 
orta gelirli ülkeler sınıfa 
2002 yılı itibariyle dâhil 
oldu. Daha önce 1997 
yılında Dünya Bankası 

“İthalat ve ihracat arasındaki fark 
Türkiye’nin en büyük topallığıdır”
Hükümetin son zamanlarda sıkça bahsettiği Cumhuriyetin 100. Kuru-
luş yıl dönümüne denk gelen “2023 hedefleri” konusunda Derneğimi-
zin danışmanı ve Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğretim elemanı Prof. Dr. Gülten Kazgan’a sorduk. Kazgan bu he-
deflerin ekonomik ağırlıklı hedefler olduğunu belirterek Türkiye’nin 
önemli iki bacağı konumunda olan ithalat ve ihracat’ın dengelenmesi 
konusunda eksiklikler olduğu bununda topal ilerleyen bir Türkiye’ye 
sebep olacağını belirtti. Gülten Kazgan ile gerçekleştirdiğimiz söyle-
şiyi ilginize sunuyoruz. 

SÖYLEŞİ: Deniz Toprak

Prof. Dr. Gülten KAZGAN:
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tarafından bu sınıfa alınmıştı 
ama 1999 yılındaki kriz sebe-
biyle düşen gelirler Türkiye’yi 
tekrar bir sınıfa geriye çekmişti. 

Bugün üst orta gelirli ülke 
sınıfında kişi başına gelir de 10 
bin 800 dolar olarak saptandı. 
Bizim üstümüzdekilerde bu ge-
lir düzeyi 25 bin dolar. Yani bu 
demek ki Türkiye bir sınıf daha 
atlayabilmesi için gelir düzeyini 
on yıl içinde iki buçuk artırması 
gerekiyor.

 Türkiye’nin birinci hedefi 
böyleyken bir de ikinci he-
defe bakalım; yine ülkelerin 
gelir sıralamasında milli geli-
rin büyüklüğü itibariyle hedef 
vardır. Dünyada bildiğiniz gibi 
ABD eski Başkanı George W. 
Bush yeni bir sınıf oluşturdu; 
G20 sınıfı. Bu sınıfa milli ge-
liri en büyük olan ülkeler giriyor 
-kişi başına değil ama nüfus 
büyüklüğü de giriyor işin içine-. 
Milli gelir sınıflaması yapılıyor 
orada 20 ülke arasında yeri 
Türkiye hesabına göre 16 diğer 
hesaplara göre 17 sırada. 
Türkiye’nin hedefi ilk onluk gru-
ba girmek çünkü bu grup dünya 
ekonomisini ve siyasetini yön-
lendiren grup. 

Üçüncü hedef ihracat olarak 
ilan ediliyor. Yani Türkiye’nin 
ihracatı 2023 itibariyle 500 
milyar dolara çıkacak deni-
yor. Bugün 200 milyar dolar 

civarında. Şimdi siz ihracat 
dediğiniz zaman bunun bir 
diğer ayağı var. Türkiye esas 
topallık bu iki ayağın birbirine 
uymamasından geliyor. Siz 
yalnız ihracatı hedefleyip 
ithalatı göz ardı ederseniz za-
ten topal olduğunuz nokta soru 
işareti yaratıyor. Yani sizin mut-
laka ihracatla birlikte ithalatı da 
ilan etmeniz gerekir Türkiye’nin 
en büyük topallığı da bu işte. 

İhracatının nerdeyse katı 
civarında ithalatı var. Bunları 
zaman içinde dengeye yönelt-
mek yerine giderek açıldı. Ve 
bu açıklıkta çok önemli sonuç 
getiriyor. Bir riskler attığı için dış 
dünya açısında sizin dışarıdan 
aldığınız kredilere faiz had-
di artıyor içeriye girip yatırım 
yapmak isteyenler acaba diye 
düşünmeye başlıyor. Bütün 
derecelendirme şirketleri si-
zin notunuzu düşürüyor bu not 
düşmesi de faiz artışını getiri-
yor. Yani bu çok fazla sayıda 
sorun yaratan bir olar. Bu 
sorunların en büyüğü ise gi-
derek büyüyen dış borç stoku 
yaratıyor. Bu borç stoku biliyor-
sunuz Osmanlı Devleti’nin batış 
nedenlerinden biridir. Türkiye’de 
büyük krizlerde biliyorsunuz dış 
borçlar ödemediği için bu krizler 
yaşanıyor. Özetle Türkiye’nin 
2023 hedefi bu üçü, tabi bun-
lardan biri topal bir hedef. 

“GÜNEY KORE 20 YILDA 
ÇOK CİDDİ SIÇRAMA YAPTI”

Türkiye’nin son büyüme 
rakamlarına bakacak olursak 
ekonomik gelecek açısında 
Türkiye nasıl bir grafik 
çiziyor?

Bir ülkenin büyümesi de-
mek sizin sahip olduğunuz 
milli gelir denen büyüklüğün 
her yıl gösterdiği artış hızı sizin 
büyüme hızınızı belirle. Yani 
milli gelir bir trilyon dolarsa her 
yıl bunun yüzde on büyümesi 
demek yüz milyar milli gelirini-
ze ilave yapılıyor demek. Bu 
büyümü hızını oluşturur. Bu-
nunda önemi sizin koyduğunuz 
hedefe ne kadar zamanda 
ulaşabilirisiniz, onu belirler. 
Şimdi 2012 yılı itibariyle 780 ile 
790 milyar dolar arasında bir 
rakam. Bunun önümüzdeki on 
yıl içinde kişi başına 25 bin dolar 
gelir sağlaması için Türkiye’nin 
yılda yüzde 8 gibi bir büyüme 
hızı ile büyümesi gerekiyor. Bu 
çok yüksek bir büyüme hızı. Bu-
nun başarabilen bir ülke var mı 
diyecek olursanız son 30 yılda 
bunu başaran Çin oldu. 1980 
ile 2010 yılına kadar hiç aksat-
madan yüzde 10 büyüdü. Tabi 
dünyada meydana gelen kriz 
zaman zaman Çin’i de etkile-
di ve bu krizler ile politikasında 
değişiklik yaparak büyüme 



www.usiad.net
10

hızını yüzde 8’e çekti. Tabi bu 
Çin için bir düşüştür. Çin gibi bir 
ülke büyüdü ama Hindistan’da 
Çin kadar olamasa da yüzde 
6-7 oranında büyüde. Ama 
diğer ülkeler arasında bu hıza 
ulaşan ülke sayısı az ve bu hıza 
ulaşanlar da Çin, Hindistan gibi 
Uzak Doğu ve Asya ülkeleri. 

Japonya 1948 yıkımdan 
sonra 1968 yılında yani toplam-
da 20 yılda en üst gelirli ülkeler 
sınıfa girmeyi başardı. Bir de 
yeni büyüyen Güney Kore ve 
Tayvan iki ülke olarak toplam 
20 yılda üst orta gelirli ülkeden 
en üst düzeye çıkabilmişlerdir. 
Süre 20 yıl bu dikkat çekici bir 
olay. Fakat yeni ülkeler arasında 
bu kadar böyle bir atlamayı ya-
pabilen çok az ülke var. Hatta 
bunlar 20 yıldan bile daha kısa 
süre sürdü Güney Kore 18 yılda 
Tayvan 19 yılda sınıf atladı. 
Burada Güney Kore çok il-
ginç bir örnek. Geçmişten 
hatırlanacağı üzere Kore 
Savaşı zamanında 
Güney Kore Tür-
kiye’den daha geri 
durumdaydı. 1960’lı 
yıllara gelindiğinde 
Güney Kore ile bir-
likte aynı sınıftayız. 
1960’tan sonra 
Güney Kore öyle 
bir sıçrama yapıyor 
ki 2010 yılında en 
üst sınıfa yerleşiyor. 
Şimdi Türkiye 40 yılda 
alt orta gelirli ülkeden üst 
orta gelirli sınıfa yerleşiyor. 
Türkiye’nin en hızlı ve en çok 
büyüdüğü iki dönem vardır; 
birincisi 1930’lu yıllar Mustafa 
Kemal dönemi, İkincisi 1961-
1971 yılları arasındaki dönem. 
Bu dönemlere Türkiye tarım ve 
imalat sanayisinde düzenli bir 
büyüme gösteriyor. 

Peki, Türkiye’nin hızla 
büyümesi için ne gerekir?

Bir ülkenin hızlıca büyümesi-
nin başlıca kaynağı o ülkenin 
milli gelir içindeki tasarruf 
oranı ve o tasarrufa yaptığı 
yatırımların oranıdır. Bakınız 

Çin yüzde 10 büyüyor. Ama 
Çin’in dudak ısırtacak düzey-
dedir bu oranlar. Çin’e bu 
tasarruf dürtüsü Konfüçyüs 
geleneğinden geliyor. Çin’in 
tasarruf oranı milli gelirinin 
yüzde 40’ıdır. Bu inanılmaz bir 
rakamdır ve yatırım oranı da bu 
yüzde 40’tır. Dolayısıyla yüzde 
40 yatırım yapan Çin, yüzde 10 
hatta bazı zamanlar yüzde 12 
büyüyor. Uzak Doğu’da küçük 
ülkeler de aşağı yukarı bu du-
rumda.  Türkiye’ye bakacak 
olursak 1990’lı yıllarda Türkiye 
büyük zorlukla hükümet içerde 
halk tasarruflarının oranın yüzde 
20’ye yükseltti. Yatırım oranı 
da yüzde 22-23 civarındaydı. 
Aradaki yüzde 2-3’lük fark dış 
borçlanmayla karşılanıyordu. 

Tabi dış borçlanma büyümesin 
diye de bu yapıldı. 1980’lerden 
büyük borç devraldı ekonomi 
o itibarla Türkiye’nin tasar-
ruf yatırım oranları birbirlerine 
yaklaştı. Fakat 2000’li yıllara 
gelinirken Türkiye krize girdi 
ve IMF geldi. Türkiye girdi bu 
krizde 22 bankası battı ve IMF 
programlarına uymak zorunda 
kaldı. Burada ilginç olan IMF 
Türkiye’ye verdiği kotanın 4-5 
kat üstünde kredi açmasıydı 

ve söylentiye göre bunun 
arkasında ABD vardı. Biz 
2008 yılı ortasına kadar IMF 
denetiminde kaldık. Dolayısıyla 
IMF programıyla yaşadık. Bu 
programının amacı enflasyonu 
düşürmek amacıyla yapıldı. 
Bu yüzden IMF Türkiye’nin 
büyümesini, sanayileşmesini 
ve üretimini göz ardı etti. Başta 
ABD ve AB ülkeleri Türkiye’ye 
karşı ekonomik açıdan daha 
söz sahibi olamaya başladı. 

“İNOVASYONDAKİ EN BÜYÜK 
EKSİK EĞİTİM SORUNU”

Türkiye ihracatındaki ino-
vasyon ürünlerinin payını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İnovasyon yenilik yarat-
mak demektir ve bu yenilik 
kafadan atmakla olmuyor tabi. 
İnovasyon için araştırmaya 
yatırım yapılmalı, o yatırımla 

birlikte gereken beyinler 
desteklenmeli ve o beyin-

leri yetiştirmeye yatırım 
yapılmalı diye bir zin-
cir gidiyor. İlk başta 
yapılması gereken 
matematiğe, fen bilim-
lerine ağırlık vereceksi-
niz, eğitimin ağırlığını o 
alana kaydıracaksınız, 
imam hatip okullarına 
değil. Ek olarak 
eğittiğiniz adamların 

eline fon vereceksiniz 
ve fonları araştırmaya 

yönelteceksiniz. O araş-
tırmaların sonucunda bir şet 
ortaya çıkacak. Türkiye’yi 
Güney Kore ile karşılaştırırsak; 
Güney Kore ihraç mallarının 
yüzde otuzunun üstündeki bir 
bölümü inovasyon ürünleridir. 
Türkiye’nin 2000’lerin başında 
yüze bir buçuk, 2010’a geçer-
ken yine yüzde bir buçuk 
bugün gene yüzde bir buçuk. 
Nedir aramızdaki bu fark ve 
bu fark nerden kaynaklanıyor? 
Fark çok basit, Güney Kore 
‘zehir’ gibi beyinler yetiştirdi! 
Güney Kore’deki okulların 
büyük çoğunluğu matematik ve 
fen bili mleri ağırlıklı okullar ve 
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sonuç olarak da inovasyonda 
çok ileri bir yere gelmiş durum-
da. Sadece Güney Kore değil 
Çin, Tayvan gibi ülkelerin ihraç 
ürünlerinin büyük çoğunluğu 
ino vasyon ürünleridir. Türki-
ye’de ihraç ürün lerinin çok 
küçük bir kıs mının inovasyon 
ürünlerinin oluşmasında temel 
faktör eğitim kalitesinin çok 
düşük olmasıdır. O ülkelere 
oranlara eğitim düzeyi düşük 
olan Türkiye’nin eğitim yapısı 
da zayıftır. Örnek olarak; iki 
bölümlü ilkokullar. Birinci grup 
sabahın köründe gidiyor öğlen 
çıkıyor, diğer grup öğlen gidiyor 
akşam çıkıyor. Bu eğitim siste-
mi çok ters. Fonları artık camiye 
değil eğitime aktarmalıyız. Son 
rakamlara göre Türkiye’deki 
cami sayısı 75 bin olmuş. Sonuç 
olarak Türkiye’de eğitimin 
yeter siz olması ve araştırma 
geliştirme iyi olmaması inovas-
yonda başarıyı getirmiyor. 
Fakat şuna da dikkat çekmek 
istiyorum; Türkiye son yıllarda 
tasarım konusunda baya geliş-
meler gösterdi. 

Tüm bu yaşananlara 
rağ men ihracat rakam
ları hep bir artış söz 
konusu bunu nasıl de
ğerlendiriyorsunuz?

Bizim ihracat artışı 
için çok büyük bir mali-
yet girdi devreye, Türkiye 
Arap ülkelerine yönel-
di. ‘Arap Baharı’ denen 
olayla Türkiye buralara 
satış yapmaya başladı 
fakat ‘bahar’ ne zaman 
‘son bahara’ döndü ih-
racat başka ülkelere 
kaydı. Tabi bu işler Orta 
Doğu’nun durumu sebe-
biyle çok maliyetli işlere 
dönüştü. Ticaret artık Ro-
Ro gemileriyle yapılıyor. 
Arap ülkelerine ürün 
satacak biri önce kara 
yolu ile İskenderun’a 
götürdüğü malını gemi-
lerle taşıyor sonra 
oradan da tekrar araçlara 

yükleyip yerlerine ulaştırmaya 
çalışıyor. Yani on liralık ürün 
satıyorsak her halde beş lirasını 
yollarda harcıyoruz. Türkiye’nin 
dış ticareti birinci olarak böyle 
oldu. Bir de göz boyama du-
rumu oldu. Türkiye son za-
manlarda çok fazla miktarda 
külçe altın ithal eder oldu. İthal 
edilen külçe altını İran’a ödeme 
olarak da kullanıyoruz tabi bu-
nun haklı bir gerekçesi de var; 
ABD İran’a dolarla ödemeyi 
yasakladı. Türkiye’de İran’dan 
aldığı doğalgaz parasını altın 
ile ödüyor. Tabi altın para 
olarak değil de kıymetli maden 
türünden bir geçerliliği olduğu 
için ihraç edilen ürün listesine 
dâhil ediliyor. 

“ÇİN İLE AYNI 
KOŞULLARDA YARIŞA 
GİREN TÜRKİYE TOZ OLUR”

Türkiye son zamanlarda 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 
yakınlaşmaya başladı. Bu du-
rum için Türkiye’nin ekono-
mi politikası doğuya doğru 
kayıyor denilebilir mi?

Türkiye’nin ‘Şanghay Beş-
lisi’ diye tabir edilen ülke-
lerle işbirliği yapması normal 
bir durum. Türkiye isterse bu 
ülke lerle anlaşma yapabilir. 
Ama önce şunu söylemek is-
tiyorum; biz Şanghay ülkeleri-
yle rekabet edelim diye bu 
işbirliği örgütüne dâhil oluyor-
sak çok saçma bir durum or-
taya çıkıyor. Çünkü Türkiye 
-Çin ki en büyük ihracatçı- Çin 
gibi bir ülkeyle aynı rekabet 
şartlarında mal satarsa Tür-
kiye toz olur. Çünkü Çin’nin 
rekabet gücü bugün dünyada 
kimsede yok. Bugün Türkiye 
Çin’den yüz mal ithal ediyorsa 
karşı tarafa yirmi mal satıyor. 
Peki, Türkiye’nin sattığı ürün-
ler hangileri? O ürünler; tütün 
fındık gibi ürünler. Türkiye 
Çin gibi Japonya gibi ülkelerle 
rekabete girmesi akıl dışı bir 
durumdur. Avrupa’ya bakacak 
olursak orda en büyük ihracatçı 
Almanya. Euro’nun değerli bir 
para olması ile Almanya’nın 
yaptığı ithalat da daha bir güçlü 
ve iyi oluyor. 
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Geçen yıl ekonomideki 
yavaşlama ile gayri safi 
yurt içi hasıla (GSYH) 

büyümesi yüzde 2.2’de kalan Tür-
kiye, büyüme oranında 110 ülke-
ye geçildi. 2012’de 187 ülkeden 
134’ünün enflasyonu Türkiye’den 
daha düşük çıkarken, cari açığın 
milli gelire oranında ise Türkiye 
71’inci ülke oldu.

IMF’nin nisan ayı itibariyle 
güncellediği veri tabanına göre 
geçen yıl dünya ekonomisi yüzde 
3.2 büyüme kaydederken, Euro 
Bölgesi’nde yüzde 0.6 küçülme 
yaşandı. Veri derlenen 187 
ülke içinde Libya, önceki iç 
savaş ve kargaşa döne-
minde yaşanan küçülmenin 
baz etkisiyle 2012’de 
yüzde 104 oranıyla en hızlı 
büyüyen ülke oldu. Yapısal 
özellikleri nedeniyle dünya 
ekonomisindeki sorun-
lardan fazla etkilenmeyen 
küçük ekonomiler olan Si-
erra Leone yüzde 19.8’le, 
Moğolistan yüzde 12.3’le, Nijer 
yüzde 11.2 ile büyüme oranında 
Libya’yı izledi. Ayrıca Türkmenis-
tan, Panama, Afganistan, Timor-
Leste de geçen yıl yüzde 10 ve 
üze rinde büyüyen ülkeler arasında 
yer aldı.

EN HIZLI KÜÇÜLENLER

Geçen yıl Güney Sudan yüzde 
53’le en hızlı küçülen ülke oldu. Cid-
di bir ekonomik krizle pençeleşen 
Yunanistan yüzde 6.4’le bu ülkeyi 
izledi. Sırasıyla yüzde 4’le Su-
dan, yüzde 3.2 ile Portekiz, yüzde 
2.4’le Güney Kıbrıs ve İtalya, 
yüzde 2.3’le Slovenya, yüzde 2 
ile Hırvatistan, 2012’nin en hızlı 
küçülen ekonomileri arasında yer 
aldı.

Seçilmiş önemli ekonomiler 

bazında bakıldığında ise en yük-
sek milli gelire sahip ülke olan 
ABD’nin 2012 büyümesinin yüzde 
2.2 oranıyla Türkiye ile aynı düzey-
de gerçekleştiği görüldü. İkinci 
büyük ekonomi olan Çin ise geçen 
yıl yüzde 7.8 büyüdü. Üçüncü 
sıradaki Japonya da yüzde 2 
büyüdü. Büyük ekonomilerden 

İngiltere’nin 

büyümesi yüzde 0.2, Almanya 
yüzde 0.9, Fransa’nın ise “sıfır” 
oldu. Rusya yüzde 3.4, Meksika 
yüzde 3.9, Hindistan yüzde 4’le bu 
ülkelere göre daha iyi bir büyüme 
performansı sergiledi.

ENFLASYONDA TÜRKİYE 134 
ÜLKEYİ GEÇTİ

Geçen yıl 187 ülkeden 134’ünün 
TÜFE bazında enflasyonu 
Türkiye’den daha düşük, 52’sinin 
ise daha yüksek çıktı. Enflasyon-
da Sudan geçen yıl yüzde 44.4’le 
187 ülke içinde birinci oldu. Bu ül-
keyi yüzde 34.6 ile Malavi, yüzde 

31.9’la İran, yüzde 25.2 ile Güney 
Sudan, yüzde 21.8’le Belarus izle-
di. En düşük enflasyon ise “eksi” 
yüzde 3.7 ile Libya’da gerçekleşti. 
Bu ülkeyi eksi yüzde 0.4’le İsviçre, 
eksi yüzde 0.3’le Azerbaycan, eksi 
yüzde 0.2 ile Japonya ve Ukrayna 
izledi. Seçilmiş ekonomilerden 
2012’de ABD yüzde 1.8, Çin yüzde 
2.5, İngiltere yüzde 2.6, Almanya 
yüzde 2, Fransa yüzde 1.3, İtalya 
yüzde 2.4, Hindistan yüzde 11.2, 
Rusya yüzde 6.6, Brezilya yüzde 
5.4, Meksika yüzde 4.1 enflasyon 

yaşarken, Japonya’da genel fi-
yat düzeyi yüzde 0.2 geriledi.

Geçen yıl “altın ihracatı”nda 
arızi biçimde yaşanan pat-
lama, ekonomideki soğuma 
nedeniyle ithalatın gerile-
mesi ve turizm gelirlerinde 
geriye doğru yapılan reviz-
yon sayesinde Türkiye’nin 
cari işlemler açığı hızla 
küçülerek 50 milyar doların 

altına indi. Buna rağmen cari 
açığı GSYH’nin yüzde 6’sı 

düzeyinde gerçekleşen Türkiye, 
bu oranla 187 ülke içinde 71’inci 
oldu. Başkan deyişle geçen yıl 
116 ülke Türkiye’ye göre milli ge-
lirine oranla daha düşük cari açık 
ya da cari fazla verdi. IMF verileri-
ne göre 2012’de milli gelire oran-
la en yüksek cari açığı yüzde 
36.7 ile Liberya, en yüksek cari 
fazlayı ise yüzde 48.5’le Brunei 
Sultanlığı verdi. Büyük ekonomi-
lerde ise ABD milli gelirinin yüzde 
3’ü, İngiltere yüzde 3.5’i, Fransa 
yüzde 2.4’ü, Hindistan yüzde 
5.1’i, Brezilya yüzde 2.3’ü, Mek-
sika yüzde 0.8’i, İtalya yüzde 0.5’i 
kadar cari açık gerçekleşti. Buna 
karşılık Çin milli gelirinin yüzde 
2.6’sı, Japonya yüzde 1’i. Rusya 
yüzde 4’ü ve Euro bölgesindeki 
krize rağmen Almanya ise yüzde 
7’si kadar cari fazla verdi.

110 ülke Türkiye’yi solladı!
Geçen yıl ekonomisi yüzde 2.2 ile düşük bir büyüme kayde-
den Türkiye, IMF verilerine göre hızlı büyümede 187 ülke için-
de 111’inci oldu.
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Doğu Karadeniz İhracatçıları 
Birliği (DKİB) Başkanı Ah-
met Hamdi Gürdoğan 

yaptığı açıklamada, Rusya Fe-
derasyonu’na yaş meyve sebze 
ihracatı yapılan Sochi Limanı’nın 
Eylül 2010’da kapatılmasıyla 
başta sektör ihracatı olmak üzere 
Doğu Karadeniz illerinin bu du-
rumdan olumsuz etkilendiğini, 
adeta Trabzon’un Rusya Federas-
yonu ile ticari irtibatının bitme 
aşamasına geldiğini belirtti.

DKİB olarak yaptıkları yoğun 
girişimler sonucu Türkiye’yi kara 
yoluyla Gürcistan üzerinden tran-
sit geçişli Rusya Federasyonu’na 
en kısa sürede bağlayacak Kaz-
begi-Verhni-Lars Sınır Kapısı’nın 
2012 yılı sonunda açıldığını 
dile getiren Gürdoğan, “Rusya 
Federasyonu’nun karantina ge-
rek çesiyle yaş meyve sebze ihra-
catına müsaade etmemesi bu 
kapının bölgemiz ihracatçıları 
tarafından etkin kullanımını engel-
lemekteydi” dedi.

Bu konuda yaptıkları yoğun 
lobi çalışmaları sonucu bu 
yasaklamanın da kaldırıldığını, 
Rusya Federasyonu’nun Kaf-
kasya bölgesi Vladikavkaz ili-
ne açılan Kazbegi-Verhni-Lars 
Kapısı’ndan yaş meyve sebze 
girişlerine müsaade edildiğini bil-
diren Gürdoğan, şunları söyledi:

“Konu, 18-20 Nisan’da 
Antalya’da gerçekleştirilen 12. 
Dönem Türkiye-Rusya Hükümetler 
Arası Karma Ekonomik Komis-
yonu toplantısında görüşülerek 
protokol esaslarında karara 
bağlandı. Hemen akabinde Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Rusya Federasyonu Veteri-
nerlik ve Bitki Sağlığı Karantina 

Federal Servisi arasında yapılan 
protokolle Kazbegi-Verhni-Lars 
Kapısı’ndan yapılacak yaş meyve 
sebze ihracatının esasları belirlen-
di. Önümüzdeki günlerde protokol 
esaslarına ilişkin formalitelerin 
tamamlanmasıyla bu kapı üzerin-
den Rusya Federasyonu’na yaş 
meyve sebze ihraç sevkıyatları 
başlayacak.”

Gürdoğan, bu yasaklamanın 
kaldırılmasında emek sarf eden 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker’e teşekkür ederek, “Bilindiği 
üzere yaş meyve sebze sektörü 
açısından Rusya Federasyonu en 
öncelikli pazarlarımız arasında yer 
alıyor. Sektör ihracatının yüzde 
40’ı bu ülkeye yapılıyor. Deniz 
yoluyla yapılan ihracatta liman-
larda yaşanan yoğunluk ve bekle-
meler sonucu ihracatçılarımızın 
yaşadığı mağduriyet, bu kara 
yolunun açılması ile bir nebze de 
olsa önlenmiş olacak” ifadelerini 
kullandı.

Kazbegi-Verhni-Lars kapısının 
diğer alternatiflere oranla çok 

daha kısa mesafede olmasının, 
ihracatçılara önemli rekabet im-
kanı sağlayacağını ifade eden 
Gürdoğan, Kazakistan’a daha kısa 
sürede ulaşmanın yaş meyve seb-
ze sektörü ve diğer sektörlerin al-
ternatif pazarlara açılmasında da 
avantaj sağlayacağını vurguladı.

Gürdoğan, Sochi Limanı’nın 
kapatılması sonucu Rusya’ya 
yapılan yaş meyve sebze 
ihracatındaki konumunu kay-
beden Trabzon’un, bu kapının 
açıl masıyla yeniden Doğu Kara-
deniz’in Rusya ile ticaretinde 
Türkiye’nin önemli kapısı olma 
özelliğine kavuşacağını belirtti.

Gürdoğan şunları kaydetti:
“Ayrıca Trabzon ve hinterlandı 

illerimizin Rusya ile ticarette tercih 
edilebilir konumlarını güçlendirmek 
için yeşil hat olarak tabir edilen ve 
gümrük işlemlerinin hızlandırılmış, 
öncelikli yerine getirilmesini 
sağlayan Basitleştirilmiş Güm-
rük Hattı sisteminin, Verhni-Lars 
kapısı gümrükleri ile Trabzon’a 
yakın deniz limanı olan Tuapse 
Limanı’na kurulması konusunda da 
girişimlerimiz sürdürülmektedir.”

Rusya’ya ihracatta yeni 
sınır kapısı

Türkiye’ye, 2012 yılında açılan KazbegiVerhniLars Sınır 
Kapısı’ndan Rusya Federasyonu’na yaş meyve ve sebze ihra-
catına başlıyor.
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İşsizlik, dış açıkla birlik-
te günümüz Türkiye’sinin 
en önemli iki sorunundan 

biri olarak niteleniyor. Basit 
bir tanımla “çalışabilecek ve 
çalışmak isteyen insanların, iş 
bulamaması olgusu” demek 
olan işsizlik çeşitli göstergelerle 
ölçülüyor. En çok kullanılanı, 
ekonominin genel “işsizlik 
oranı”dır. Bundan başka –her 
biri farklı bilgi sağlayan- sek-
törel işsizlik oranları, cinsiyet, 
yaş veya eğitim düzeyi gibi 
işsizlik göstergeleri de vardır. 
Ancak, ne yazık ki ülkemizde 
yayınlanan istatistikler çeşitli 
sebeplerle realiteyi tam olarak 
yansıtmıyor, bu sebeple bilim-
sel açıdan güvenilirlik derece-
leri düşük sayılıyor.
 
A)  SORUN

Türkiye’de, 2011yılında resmî 

işsizlik oranı yüzde 9,8, 
işsiz sayısı 2.6 milyondu. 
2012 yılında ise işsizlik 
oranı yüzde 9,2, işsiz sayısı 
2.5 milyondur. İşsizlik oranı 
AKP’nin iktidara geldiği 
2002’de yüzde 10’du. 
2009’da yüzde 14’e kadar 
çıkmıştır. 2012’de her ne ka-
dar işsizlikte 0.6 puanlık bir 
azalma sağlanmış görünü-
yorsa da, bu gözlem sağlam 
değildir. Hatta yüzde 9.2 
oranına, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK’in) verdiği 
işsiz sayısına bile ne yazık ki 
güvenle bakamıyoruz.
1) Şimdiden belirteyim ki, söz 
konusu veriler esas alınarak 
yapılacak uluslararası 

karşılaştırmalar da bizi yanlış 
değerlendirmelere sevk ede-
cektir. Örneğin, bugün krizle 
boğuşan Avrupa’da ortalama 
işsizlik yüzde 10’dur. İspanya’da 
yüzde 23, Yunanistan’da yüzde 
20, İrlanda ve Portekiz’de 
yüzde 14’tür. Bu “erişki”ler (per-
formanslar) özellikle hükümet 
ve onun destekçileri için adeta 
can simididir: Çünkü Türkiye 
ile karşılaştırınca, ülkemizin 
durumu hayli başarılı görünür. 
Oysa gerçek durum tama-
men farklıdır. AKP’nin “militan 
ekonomist”lerinden, Süley-
man Yaşar… bakın, Eylül 2012 
tarihli bir yazısında  gerçekleri 
nasıl görmezden geliyor: 
Dün işsizlik rakamları açıklandı. 
Son verilere göre işsizlik oranı 
yüzde 8’e geriledi ve böylece 
Türkiye son bir yılda tam 1 mil-
yon 141 bin yeni istihdam yarattı. 
Bu yeni yaratılan istihdam 

rakamı aynı zamanda bir bölge-
sel rekor oluyor. Türkiye’nin 
niye dünyada beş kutuptan biri 
olarak tanımlandığını açıklıyor. 
Türkiye’nin işsizlik oranını an-
lamak için rakamı diğer ülkeler-
le mukayese etmek gerekiyor. 
Türkiye’de işsizlik, İtalya’daki 
yüzde 10.7’lik, Fransa’daki 
yüzde 10.3’lük işsizlik düzey-
lerinin altına geriledi. Hatta 
ABD’de yüzde 8.1 olan işsizlik 
oranının da altında seyrediyor 
Türkiye’deki işsizlik. Diğer ülke-
lerle kıyasladığımızda da tablo 
şöyle: İşsizlik Yunanistan’da 
yüzde 24.4, İspanya’da yüzde 
25.1, Polonya’da yüzde 12.3 
ile Türkiye’nin çok üstünde 
seyrediyor. Tabii bu ara-
da Euro Bölgesi’nde işsizlik 
ortalamasının yüzde 11.3 
olduğunu da unutmamak lazım. 
Anlayacağınız, kur seviyesi 
aracılığıyla istihdamın arttığını 
ve işsizliğin azaldığını uygula-
ma bize gösterebildi. Bir ekono-
mide başarının, işsizliği azalt-
makla ölçüldüğü düşünülürse, 
Türkiye’nin ekonomide başarılı 
olduğu reddedilemeyecek 
biçim de gene ortaya çıktı. 
Süleyman Yaşar’ın bu yaz-
dıkları keşke doğru olsa… Ne 
yazık ki değil.
2) Türkiye’de işsizlik oranı 
son yıllarda hep yüzde 9-10 
civarında gösteriliyor, oysa 
realitede yüzde 20, hatta yüzde 
25 civarındadır. Peki, neden 
böyledir? Çünkü Türkiye’de 
işsizliğin hesaplanma şeklinde 
tutarsızlıklar vardır, kısacası bir 
yöntem sorunu vardır. 
Bugün Avrupa’da ortala-

Türkiye’nin İşsizlik Rakamları 
Neden Gerçeği Yansıtmıyor

Prof. Dr. Cihan DURA:
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ma işsizlik yüzde 10’dur. 
İspanya’da yüzde 25’dir. 
Yunanistan’ınki yüzde 20, 
İrlanda ve Portekiz’inki yüzde 
14’tür. O zaman, bunlara 
bakınca Türkiye’nin durumu 
hayli başarılı görünüyor (Sa-
bah yazarı Süleyman Yaşar’ın 
gösterdiği gibi!). Oysa ger-
çek tamamen farklıdır. 
Örneğin İspanya’dan çok farklı 
değildir işsizlik “erişki”miz 
(performansımız). Öyleyse 
sormak gerekiyor: Türkiye’de 
işsizlik oranı İspanya’ya 
kıyasla neden bu kadar düşük 
çıkıyor? AKP hükümetinin 
yurttaşlarımıza iş bulmakta 
daha başarılı olmasından mı? 
Keşke öyle olsa idi… AKP’nin 
aslında böyle bir sorunu da yok. 
Fark, hesaplama ile ilgili uygula-
ma veya işlem farklılıklarından 
ileri geliyor. Peki, nasıl oluyor 
bu? Aşağıda açıklıyorum. 

B) “UMUDU KESTİLER”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
istihdam ve işsizlik verilerini 
her ayın ortasında yayınlıyor 
. TÜİK’e göre birinin işsiz 
sayılması için, son 3 ay içinde 
iş arama kanallarından en az 
birini kullanmış olması gereki-
yor. Daha açık bir ifade ile,  kişi 
iş sahibi olmak için resmî bir 
girişimde bulunmuş olmalı. Aksi 
halde, yani böyle bir girişimde 
bulunmamışsa TÜİK’e göre 
işsiz sayılmıyor. Eğer biri 
daha önce uzun süre iş arayıp 
da bir türlü bulamamışsa, 
bütün umudunu yitirip 
artık iş aramaktan da 
vazgeçmişse, bu kişiler 
işsizlik istatistiklerinin 
“umudu kesikleri”ni 
oluşturuyor ve işsiz 
sayılmıyorlar. 
Yakından bakalım 
bu önemli soruna:  
Türkiye’de çalışma 
çağında olan her iki 
kişiden biri çalışmıyor. 
İşgücüne katılım oranı %50 
düzeyinde (Erkeklerde %70, 
kadınlarda sadece % 30)... 

Bu geri kalan, çalışmayan in-
sanlar kimler? Ev kadınları, 
iş bulmaktan umudunu ke-
sip iş aramayanlar, emekli ve 
sakatlar, mevsimlik çalışanlar, 
öğrenciler ve askerlik görevi-
ni yapanlar! Sonuç: İşsizlik, 
gerçekte olduğundan düşük 
hesaplanıyor! 
Daha açık olarak ifade edelim: 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK’in) açıkladığı işsizlik 
oranları reel olarak işsiz olanları 
göstermiyor. Şu sebeple ki 
TÜİK, örneğin, işsiz olduğu hal-
de, fiilen iş aramayanları dikkate 
almıyor. İş arama kanallarından 
birini, son 3 ay içinde kullanmış 
olmalarını şart koşuyor.  
Oysa bu kişiler; işsiz kalmak-
tan bıkmış usanmış, adeta 
tükenmiş olan insanlardır. Çok 
uzun bir süre iş aradıktan son-
ra artık umutsuzluğa düşmüş, 
“iş bulmaktan ümidini tama-
men kesmiş” kimselerdir. TÜİK 
bunları “İş umudu olmayanlar” 
olarak sınıflandırıyor. Oysa on-
lar iş olsa, çalışmaya dünden 
hazırdırlar. Kaldı ki bir kısmı eş 
dost vasıtasıyla iş aramaktadır, 
ancak bunu açıklamıyorlar. 
TÜİK’in “İş aramayıp çalışmaya 
hazır olanlar” dediği işsizlerin 

sayısı, neredeyse işsiz ka-
bul ettiklerinin sayısı kadar!... 
Örnek vereyim: TÜİK’in 2012 
Ağustos ayı için açıkladığı 
işsiz sayısı yaklaşık 2.4 milyon 
kişidir. Buna karşılık aynı ay 
iş aramayıp çalışmaya hazır 
olanların sayısı 1.9 milyonu 
buluyor. İkisini toplarsak, fiilen 
işsiz olanların sayısı 4.3 milyo-
na yükseliyor. Şimdi 2.4 milyon 
nerede, 4.3 milyon nerede!... 
Öte yandan, AKP hükümetinin 
iş başına geldiği 2002 yılında iş 
bulmaktan ümidini kestiği için iş 
aramayan nüfus, yaklaşık 950 
bin kişi iken, hızla katlanarak 
günümüzde 2 milyon kişiye 
dayanmış durumda. Görü-
yor musunuz “açılımcı” AKP 
iktidarının büyük başarısını?
TÜİK’in açıkladığı işsizlik 
oranına gelince, yüzde 8.8 ’dir. 
“Umudu kesikler” de katılırsa, 
oran yüzde 15’i buluyor. Şimdi 
biz, bu durumda TÜİK’in 
çektiği bu işsizlik fotoğrafına 
nasıl güveneceğiz? Sonra gizli 
işsizlik de var. Gizli işsiz olarak 
anılan eksik istihdam da ekle-
nirse, işsizlik oranı yüzde 16,5’e 
yükseliyor! Bitmedi, dahası var: 
TÜİK, işsizlik hesabına mevs-
imlik çalıştığı için, yılın büyük 
bölümünde işsiz kalanları da 
dahil etmiyor!

C) VERİLERİN ANKETLE 
TOPLANMASI

Bir diğer önemli husus, 
Türkiye’de işsizlik olgusunun 
tam anlamıyla kayıt altına 
alınamamış olmasıdır. 
TÜİK işsizlik verile-
rini başvuru üzerinden 
değil, tahmin üzerinden 
oluşturuyor. İstatistikleri 
güvenilir olmaktan çıka-
ran bir neden de bu. 
TÜİK’ten başka, iş-
sizlik istatistikleri ya-
yın layan bir devlet 
kuruluşu daha var ül-
kemizde: Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR)... Bu kuru-
mun yayınladığı veriler, kayıtlı 
işsiz verilerine dayandığından, 
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TÜİK’in işsizlik rakamları 
hakkında şüphe oluşmasına 
yol açıyor. Çünkü aralarında 
önemli bir fark var. “İşsiz” 
tanımları aynı... Fark, işsiz veri-
lerinin toplanma usulünden 
kay naklanıyor: İŞKUR’un iş-
siz sayıları tamamen ger-
çek sayılar… Buna karşılık 
TÜİK’inkiler anket yoluyla elde 
ediliyor. İşsiz sayıları arasındaki 
“muazzam” farkın bir 
sebebi de bu. Mustafa 
Sönmez [Cumhuriyet, 
3.12. 2012] söz konu-
su işsiz rakamlarının 
nasıl farklı çıktığını 
rakamlar vererek şöyle 
açıklıyor: “2.2 milyon 
kayıtlı işsiz, sadece 
İŞKUR üzerin den iş 
arayanlar... Buradan 
gerçek işsiz sayısına 
ulaşmak istiyorsanız, 
en iyimser senaryo 
ile bu sayıya bir o 
kadarını eklemelisiniz. 
O zaman da 4.5 milyo-
na yakın bir işsiz kitle-
sine ulaşırız. TÜİK’in 
2.5 milyonu aşmayan 
işsiz iddiasının bir kat 
fazlası demek bu... 
TÜİK’in yüzde 9 diye 
ölçtüğü işsizlik oranı 
ise bu veriler ışığında 
“hikâye”… En az 
yüzde 20’ye ulaşmış 
bir işsizlik gerçeği var 
Türkiye’nin.”

D) KATILIM ORANI ETKİSİ

İşgücüne katılım oranı, bir işte 
çalışanların sayısı toplam aktif 
nüfusa bölünerek hesaplanır ve 
çalışabilir nüfusun ne kadarının 
iş başı yapabildiğini gösterir. 
Oran ne kadar yüksek olur-
sa, o kadar iyidir. Eurostat’ın 
2011 verilerine göre AB ülkele-
rinde işgücüne katılım oranı 
yüzde 68,6 düzeyindedir. Eğer 
Türkiye’de de işgücüne katılım 
oranı AB ortalaması kadar 
olsaydı işsiz sayımız yaklaşık 
11,9 milyona, işsizlik oranımız 
ise yüzde 31,8 düzeyine yük-

selirdi!... Eğer Türkiye’de 
işgücüne katılım oranı, İspanya 
düzeyinde olsaydı işsizlik oranı 
yüzde 24,2 düzeyinde olacaktı. 
İspanya’nın işsizlik oranı yüzde 
25’dir. Demek ki işsizlik oranı, 
işgücüne katılım oranından da 
etkileniyor. Katılım oranı ne ka-
dar düşükse, işsizlik de o kadar 
düşük görünüyor. Bu konuyu bir 
yazımda  irdelemiştim, oradan 

kısa bir özet yapmam yerinde 
olacak: 
Gerçekte Türkiye’nin işsizlik 
düzeyi İspanya’da olduğundan 
çok farklı değil. Farklılık 
Türkiye’nin başarılı olmasından 
değil, hesaplama ile ilgili bir 
kavramın oluşum şeklinden 
ile ri geliyor. Ne demektir bu? 
Aşağıda açıklıyorum:
İşsizlik oranı ekonomideki işsiz 
sayısı işgücü sayısına bölü-
nerek hesaplanır: i = İ / L  (i: 
işsizlik oranı, İ: işsiz sayısı, L: 
işgücü sayısı) 
İ’yi oluşturan önemli bir özel-
lik, “İş gücü piyasasına çıkmış, 
iş arar durumda olmak” tır. Bu 

durumda olanların miktarı ne 
kadar fazla ise, işsizlik oranı 
o kadar yüksek çıkacaktır, 
bunun tersi de doğrudur. 
Türkiye’nin işsiz sayısı, bu 
yüzden İspanya’nınkinden 
düşük çıkıyor. İspanya’nın 
yüzde 25’i bulan işsizliğinin 
bir sebebi, işgücü piyasasına 
çıkan nüfusun nispeten fazla 
olmasıdır. İspanya’da 15 yaş 

üstü nüfusun yüzde 
60’ı işgücü piyasasına 
çıkıyor, yani bizimkin-
den 10 puan fazlası... 
Türkiye’de de, 15 yaş 
üstü nüfusun yüzde 
60’ı piyasaya çıksaydı, 
ne olurdu? Bu durumda  
“iş aradıkları” için işsiz 
sayılacaklar ve sayıları 
da bugün olduğu gibi 
2.6 milyon değil 8 mil-
yonu bulacak, işsizlik 
oranı da bugünkü gibi 
yüzde 10 değil, yüzde 
25 hesaplanacaktı. 
Belirtmem gerekir ki 
iki ülkenin işgücüne 
katılım oranları ara-
sındaki 10 puan farkı, 
daha ziyade kadınlar 
yaratıyor. İspanya’da 
kadınlar, evlerinden 
iş aramaya daha çok 
çıkıp işgücüne katı-
lıyorlar. Kadınların 
işgücüne katılım oranı 
yüzde 53’ü buluyor, 
Türkiye’de ise sadece 

yüzde 30... Eğer, Türkiye’de 
de kadınların yüzde 30’u ye-
rine, İspanya’daki gibi yüzde 
53’ü işgücü piyasasına çıkıp “iş 
arıyor” görünselerdi, bugün 1 
milyonu bulmayan resmî işsiz 
kadın sayımız 7.5 milyonu, 
bugün yüzde 11.3 görünen 
kadın işsiz oranımız da yüzde 
51’i geçecekti. Kadını eve 
kapatmakla işsizliğin nasıl 
gizlendiğini bu rakamlardan 
anlayabiliriz. Burada, mevcut 
hükümetin zihniyeti ile bağlantı 
da kurulabilir: AKP iktidarının 
kadınları evde tutan mu-
hafazakâr politikaları, eğitim 
sistemindeki değişikliklerin 
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kız çocuklarını erkenden eve 
çekmesi, işsizlik oranını da 
aşağılara çekmektedir (Musta-
fa Sönmez).

E) HÜKÜMET MÜDAHALESİ

Türkiye’de ne yazık ki işsizliği 
kâğıt üzerinde düşürme yoluna 
da gidildiği görülüyor. Tabiî bu 
da AKP iktidarı gibi başarısız 
hükümetlerin işine geliyor. 
Nitekim, “müjde”yi ta Davos’dan 
Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can vermiş bulunuyor: “TÜİK 
‘hesabı güncelleştirecek’, 
işsiz lik oranı 1 puan düşecek! 
İşsizlik anketinde ‘son 3 ayda 
iş aradınız mı?’ sorusu, ‘son 
1 ayda iş aradınız mı?’ olarak 
değiştirilecek”. Bu değişikliğin 
ilk sonucu TÜİK’in resmi 
işsizlik rakamının olduğundan 
düşük hesaplanması olacaktır 
tabiatıyla. Oysa işsizlik böyle 
şeklî yollardan değil, reel ön-
lem ve başarılarla düşürülmeli.  
Süre azalınca, baz alınan 
dönem daha kısa olacağı için, 
işsizlik verilerinde “ümidi ke-
sikler” olarak bilinen, “çalışmak 
isteyen ama iş bulma ümidini 
kaybedenler”in oranı artacaktır. 
İşsizlik hesabında yapılmak is-
tenen bu değişiklik, “Eurostat 
ile olan uyumsuzluğun gideril-
mesi” gerekçesi ile açıklanıyor. 
Hatırlanırsa, TÜİK’in millî ge-
lir hesabı da AB’ye uyum 

gerekçesi ile değiştirilmiş 
ve herkes bir gecede 2 000 
dolar zenginleşivermişti. De-
mek ki AKP iktidarı ekono-
mik başarılarını sürdürerek, 
yurttaşlarımıza kısa sürede iş 
alanları da açmış (!) olacak.

F) GENEL BİR SEBEP

 Son olarak, genel nitelikte olan 
bir faktörü de işsizlik hesaplarını 
çarpıtan sebepler arasında 
sayabiliriz. Anlaşılacağı gibi 
bu faktör bütün istatistikler için 
geçerlidir, dolayısıyla işsizlik 
göstergelerinin de gerçek du-
rumdan uzaklaşması sonu-
cunu doğurmaktadır. Şöyle 
ki kamu kuruluşlarının örgüt-
sel bozukluğu, idari kayıtların 
zayıflığı, kayıt dışının fazlalığı 
istatistik verilerin kalitesini 
düşürüyor. Kamu kurumlarının, 
özel şirketlerin, kayıtlarını ve 
bilgi taleplerini TÜİK’le yete-
rince paylaşmaması da ayrı 
bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

SONUÇ

Bir ülkede istatistik verilerin 
realiteyi yansıtmamasının son 
derecede olumsuz sonuçları 
vardır. Böyle çarpık veri-
lere dayanılarak yapılacak 
uygulamalı araştırmalar, oluş-
turulan ekonomi politikaları 

gerçekçi olmayacaktır. Bu 
sakıncalar elbette işsizlik veri-
leri için de geçerlidir. Ger-
çekleri çarpıtan istatistik seri-
ler kullanılarak yapılan işsizlik 
analizleri, onlara dayanılarak 
oluşturulan gelişme ve istihdam 
politikaları, sosyal politikalar 
isabetli olmayacak, hedeflerine 
ulaşamayacaktır. Uluslararası 
karşılaştırmalar da önemli 
ölçüde geçersiz olacaktır. An-
cak benzer durumların diğer 
ülkelerde de, hatta gelişmiş 
sayılan Batı’nın kapitalist ül-
kelerinde de söz konusu 
olabileceğini gözden uzak tut-
mamak gerekir.
Bundan başka siyaset 
bakımından, ekonomide başa-
rısız olan bir hükümet, halktan 
gerçekleri gizleme imkânına 
kavuşacaktır. Birçok mu-
hakeme, karar, politika yanlış 
olacak, toplum bunlardan 
büyük zararlar görecektir.

KAYNAKÇA
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Her özelleştirmede olduğu 
gibi demiryolları, dev-
let kul lanılarak, belki de 

göstermelik ihale uygulaması 
dahi yapılmadan, (onun da zemi-
ni hazırlandı) ‘ben yaptım oldu’, 
mantığıyla önce yandaşlara 
daha sonra da yabancı anglo-
Amerikan şirketlerine devredi-
lecek.

Uzun zamandır hızlı tren 
projeleriyle, demiryollarında 
iyileştirmeler yapılmış, halkın 
sırtına acımasızca yüklenen 
dolaylı ve dolaysız vergilerle 
kurum çekici hale getirilmeye 
çalışılmış, yolcu taşımacılığında 
da başta ekonomik koşullar 
nedeniyle artış yaşanmakta ve 
hızlı tren seçeneği bu artışa pa-

ralellik getirmekte.
2012 hedeflerinin 103 

bin yolcu ve 25,5 bin ton 
olması amaçlanmakta. Ayrıca 
2005 yılından bu yana de 
miryollarında 5,5 bin km.lik 
demiryolu rayının yenilenmesi, 
iyileştirme çalışması yapılması 
ve hızlı tren projesinin Eskişehir 
ve İstanbul hatlarına konması 
ve güvenliğin öne çıkması bu 
taşımacılık sektörüne karşı 
halkın ilgisini çekmiş durum-
dayken ve 150 yıldan fazla bir 
süre geçmişiyle Türk halkının 
ve Atatürk döneminin en büyük 
cumhuriyet ka za nımlarından 
biri olması, emperyalist odakları 
rahatsız etmiş durumda.

Demiryolları olmasaydı ‘Kur-

tuluş Savaşı’nın kaza nılması 
kolay olmazdı; çünkü silah ve 
Mehmetçiğin cepheye sevki is-
tenen süratle yapılamaz, Ana-
dolu Cephesi’nin kurulması 
gecikirdi. Cumhuriyet döne-
mindeki dış destekli isyanlar 
bastırılamazdı. Bütün bu is-
yanlara anında cevap verile-
bilmesi demiryollarının ulaşım 
kolaylıklarıyla ve yurdun her 
bölgesine gidebilmesiyle müm-
kün olmuştur.

Gerici ve bölücü ayaklan-
malar demiryollarının sağladığı 
kolaylıklarla tepelenmiştir. Ülke 
kalkınması, köylünün ürettiğini 
ürünün taşınması onun 
sayesinde olmuş, köylünün 
yüzünün gülmesi, pazara 
taşınması, ekonomik hareketli-
lik de miryollarının olanaklarıyla 
aşılmıştır. Bu nedenle Atatürk, 
demiryollarını kapitülasyon 
kıskacından en öncelikli olarak 
kurtarmıştır.

ÖNCE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ 
YIKIMI HAZIRLANACAK

“Türk Demiryolları Reformu” 
adı altında “Ecorys Research-
an Consulting Ltd.” şirketinden 
danışmanlık hizmetleri alın-
ması karşılığında, konsorsi-
yumla anlaşma imzalanmış 
durumda. Böylece demiryolu 
taşımacılığında da özel sek-
törün önü sonuna kadar açılmış 
bulunuyor. Her dayatmanın 
arkasına AB müktesebatı 

TCDD satılarak 
Cumhuriyet değerlerini 
kazıma kini uygulanıyor!

Tapu ve Kadastro E. Genel Müdür Yardımcısı  Orhan ÖZKAYA:
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gerek çesi takılması gibi bunun 
arkasına da aynı yöntem uygu-
lanmakta.

Söz konusu danışmanlık 
şirketinden hizmet alımına 
başlanmış durumda. Güya 
demir yolları yeniden yapı-
l an dırılacak ve bunun için 
hazırlanan projeyle; neo-libe-
ralizme uygun olarak Türk 
demiryolları rekabete açık hale 
getirilecek, alt yapı tahsisleri 
yapılacak, ücret politikaları 
yeniden düzenlenecek, güven-
li sistem oluşturulmasıyla 
karşılıklı işletilebilirlik sistemleri 
için yeniden yapılandırma ve 
reform seçenekleri uygulamaya 
konacak.

Demiryollarının on binlerce 
personeli, binaları, tesisleri, 
atölyeleri, tünelleri, depoları, 
ambarları, tamirhaneleri, ray 
döküm merkezleri, on bin-
lerce dekarlık arazileri, resmi 
binaları, lokantaları yani 
nesi var nesi yok hepsi 
yabancı konsorsiyum-
lara aktarılacak, bunların 
yanına yandaşlar da 
monte edilecek. İhale 
yasasının değişmesiyle 
kime işaret edilecekse o 
yandaş katılacak. Dev-
let eliyle zenginleşme 
yağması, yağmalama 
dev letçiliği…

Cumhuriyet değerlerini 
kazıma kini… Bütün bunlar için 
önce, danışmanlık hizmetleri 
adı altında milyonlarca euroluk 
bütçeler yapılacak.

ÖZEL SEKTÖR MALINI 
KENDİ TAŞIMAK İSTİYOR

“Yük taşımacılığı özel sek-
törün işletmecilik deneyimle-
rinden yararlanılarak serbest 
hale getirilerek TCDD yeniden 
yapılandırılıp kamu üzerindeki 
mali yükü kaldırılacak, başta 
sanayi bölgelerine olmak üzere 
demiryolu bağlantı hatları 
yapılacak ve araç yatırımları 
özel sektöre bırakılacak. 
Türkiye’deki demiryollarında 
154 yıldır yük ve yolcu taşıma 

hakkı TCDD’de bulunuyor.
TCDD, 2005 yılında özel 

sektörün, demiryollarında faali-
yet göstermesini öngören bir 
yönetmelik çıkarmıştı. Ancak, 
Danıştay bu yönetmeliği iptal 
etmiş ve bunun bir özelleştirme 
olduğunu belirtmişti. Özel sek-
törün yolcu ve yük taşıması ya-
pabilmesi için yasa çıkarılması 
uyarısında bulunmuştu” işte 
öne sürülen gerekçe, halkın 
malı olan her şeyin bir ticari 
‘meta’ gibi satılması yok edilme-
si ve devlet kullanılarak yandaş 
zengin etme anlayışı.

Her zaman karşımıza ya 
ABD ya da AB dayatması olarak 
çıkıyor. Oysa bu karşıdevrim 
senaryosundan başka bir şey 
değil. 2011 yılında gerileyen 

demiryolları 2012 sonunda yük 
taşımacılığı 25,3 milyon tona, 
yolcu taşımacılığının ise 103 
milyona ulaşması iddia ediliyor-
du. Bu gerçekleşmedi…

Hızlı trenle demiryollarına 
ilginin arttığını belirten demiryo-
lu yetkilileri, 2023 yılı hedeflerini 
10 bin km.nin üzerine çıkarmak 
olduğunu, hızlı tren ve konvan-
siyonel hatla demiryolu ağını 
25.5 bin km’ye çıkarmaktır” 
diye açıklama getiriyorlar. 
Demiryollarının kalitesinin yük-
selmesi, özel sektörün iştahını 
kabartıyor. Yenilenen yollarda 

tüm ağırlığı kendi mallarının 
ucuz taşınmasında görüyor. 
Yolcu taşımacılığına da girme 
koşullarını, devlet eliyle kurulan 
bu yabancı konsorsiyumların 
araştırmalarıyla yoklamak isti-
yor.

Olan ‘Cumhuriyet’ kaza-
nımlarına oluyor. Kemalist 
kazanımların bir yüce kalesi de 
devriliyor. Küreselleşme tsu-
namisine, Cumhuriyet’in sem-
bolü haline gelmiş, Atatürk dö-
neminin karizmatik kuruluşu, 
bin bir emekle meydana getiri-
len, uğruna ‘Onuncu Yıl Marşı’ 
bestelenen ve Doğu’da kazma 
kürekle açtığı iki yüz kırkın üze-
rindeki tünelin heyecanı, AB 
müktesebatları bahane edile-
rek, karşıdevrimin elinde satış 
tahtasına konuyor.

DEMİRYOLLARINDA 
“KAPİTÜLASYON” 

DÖNEMİ GERİ GELİYOR

Demiryolları yaban-
cılara satılarak yeniden 
‘’Kapitulasyonlar’’ dö-
nemi yaşanacak. Cum-
hu riyet döneminde 
Fran  sızların iş let -
me ciliğinde olan de-
mir yolları, tek taraflı 

ve rilen haklarla kapi tu-
lasyonların en çarpı cı uy-

gulandığı imtiyazlı alanlar-
dan idi. Atatürk’ün yırtıp attığı 

kapi tulasyonlar, kü reselleşme 
politikalarıyla her alanda yaygın 
bir şekilde kullanılmaktayken, 
demir yollarında bugüne kadar 
er telenmişti.

Ancak hiçbir koşul iktidarın 
kamu varlıklarını elden çıkar-
masına engel olamıyor. TCDD, 
Ecorys Researchand Consult-
ing Ldt. Bünyesindeki konsor-
siyumla; ‘’Türk Demiryolları 
Reformu’’ projesi çerçeve-
sinde sözleşme imzalayarak, 
özelleştirme hazırlıklarını yap-
maya başladı bile. Bu kapsam-
da, restore edilirken nedeni belir-
siz çıkan yangından büyük zarar 
gören Haydarpaşa Garı da, yeni 
sahibini bekliyor olacak…
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Fikri mülkiyet haklarının 
korunmasının bütün bir 
toplum çıkarına olduğuna 

dair genel bir anlayış vardır.  Bu 
düşünceyi yerle bir eden bir ki-
tap Türkçe ye çevrildi. Adı ”En-
telektüel Tekele Karşı”. Michele 
Boldrin ve Davit K. Levine 
yazmışlar.Yurtdışında 2008 
yılında yayınlanmış. Bizde ise 
2010 yılında Sel Yayıncılık 
tarafından yayınlanmış, 373 
sayfalık bir eser. Başlığa 
bakılınca iki solcu ekonomist 
tarafından yazıldığı zannedile-
bilir. İşin şaşırtıcı yanı yazarların 
serbest piyasa ekono misine 
inanmaları. Fikri mülkiyet ye-
rine entelektüel tekel terimini 
ısrarla kullanıyorlar. Bu hak 
diye söylenen şeyin aslında 
tekel olduğunu düşünüyorlar, 
çoğunluğun zararına olduğuna, 
ekonomik ve teknik gelişme 
önünde ayak bağı olduğuna 
inanıyorlar.

Yazarlar sanayi devriminin 

en başındaki buhar maki-
nesinden araştırmaya baş-
lıyorlar. Yazdıklarını o ku-
yalım:

“Buhar makinesini 
geliştiren James Watt bir kez 
patentlerini garanti altına 
alıp üretime başladıktan 
sonra, enerjisinin büyük bir 
bölümünü rakip mucitlerin 
savuşturulmasına harcadı…
Watt’ın patentlerinin geçerli 
olduğu süre içinde, Birleşik 
Krallık her yıl ilave yaklaşık 
750 beygir gücü tutarında 
buhar motoru üretti. Watt’ın 
patentlerinin sona erme-
sinden sonraki otuz yılda 

ise, yıllık 4000’i aşan bir oran-
da ilave beygir gücü üretildi. 
Dahası buhar motorlarının yakıt 
verimliliği, Watt’ın patentleri 
süresince çok az değişiklik 

gösterdi; öte yandan 1810 
ile 1835 yılları arasında yakıt 
verimliliğinin beş kat arttığı 
hesaplanmaktaydı. Watt’ın pa-
tentlerinin süresi dolduktan son-
ra sadece makine üretiminde 
ve veriminde patlama meydana 
gelmedi, aynı zamanda buhar 
gücü, sanayi devriminin itici 
gücü haline de geldi… Özellikle 
Watt örneğinde görülüyor ki, 
1769 ve özellikle 1775’de veri-
len patentler, büyük olasılıkla 
buhar makinesinin geniş çapta 
yaygınlaşmasını geciktirmiştir. 
Patentler sona erinceye kadar 
inovasyon (yenilik) engellenmiş 
ve Watt hukuki tekeli sürerken 
çok az buhar makinesi imal 
edilmiştir.” 

Yazarlar yaratıcıların mül-
kiyet haklarının “fikri mülki-
yet” yokluğunda da çok iyi 

Fikri Mülkiyet Hakları mı 
Entelektüel Temel mi

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
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korunabildiği ve fikri mülki-
yetin ne inovasyonu (yenilik) 
ne de yaratıcılığı arttırdığını 
düşünüyorlar. Patent ve te-
lif haklarını gereksiz bir bela 
olarak görüyorlar.

Yazarlar konuyu makineler, 
tohumlar, ilaçlar, kitaplar, müzik 
eserleri vb. gibi birçok alanda 
müthiş bir çaba ile inceliyorlar.

Tohum alanında da 
bildiğimiz gibi şirketler aslında 
patentlerle insanlığın on bin 
yıldır bu yana geliştirdiği biyolo-
jik zenginliğe el koymaktadırlar. 
Bu yetmemektedir. Çıkardıkları 
tohum yasaları ile köylünün 
yerel tohumlarını ve fidelerini 
satmalarını yasaklamaktadırlar. 
Türkiye’de ve birçok ülkede 
olan budur. 2006 yılında çıkan 
tohum kanunu böyle bir zulüm 
yaratmıştır. Benzer bir kanunu 
Irak’ta ABD silahlı kuvvetleri 
ancak işgal ile çıkarabilmişlerdi. 

Korsan kitaba hemen herkes 
karşı olur. Ucuz kitap okumak 
isteyenler ise korsan kitabı 
açıktan savunamazlar. Şimdi 
yazacaklarımdan korsan kitap-
tan yana olduğum düşüncesi 
çıkmasın ama telif haklarının 
olmadığı durumlarda yazarın 
ve toplumun daha büyük ya-
rar elde ettiğine dair kuvvetli 
kanıtlar var. ”Entelektüel Tekele 
Karşı” adlı Sel Yayıncılıktan 
yayınlanan eserde böyle ilginç 
olaylar incelenmekte.

Telif hakkı olmadığında yazar 
nasıl para kazanacak? Yazarlar 
bu durumu incelemişler. Ben sa-
dece bazı kısımlarını özetleye-
yim. 19. Yüzyılda Amerika 
Birleşik Devletlerinde herkes 
yabancı bir yayını yeniden 
basmakta özgürdü. İngiliz 
yazarlar kitapları Britanya’da 
yayınlanmadan önce, yeni 
kitapların el yazmalarını 
Amerikalı yayıncılara satıyordu. 
El yazmasını alan Amerikalı 
yayıncı, daha sonraki ucuz 
kopyaları engellemek için, o 
özel romanı mümkün olduğunca 
çok sayıda ve en kısa zamanda 
piyasaya sürmek için her türlü 
saike sahipti. Bu oldukça düşük 

fiyatlarla toplu basıma yol açtı. 
İngiliz yazarların Amerikan 
yayıncılardan aldığı ön ödeme 
miktarı Birleşik Krallıkta yıllar 
içinde toplayabildikleri telif 
tutarını çoğunlukla geçiyor-
du... Dickens’in A Christimas 
Carol eseri ABD’de altı sente 
satılırken, İngiltere’de yaklaşık 
iki dolar elli sente satılmaktaydı. 
Okuma yazmadaki bu çarpıcı 
artış, muhtemelen on dokuzun-
cu yüzyılın sonuna doğru çok 
sayıda Amerikalı yazar ve bilim 
adamının ortaya çıkmasında 
etkili olmuştu. (s.34-35)

Bu olay sadece tarihte kalmış 
değil. Yazarlar 9 Eylül Komis-
yon Raporunun da basımının 
serbest olduğunu anlatıyorlar. 
İlk yayıncısı devletten aldığı ilk 
basım hakkı ile 568 sayfalık bu 
kitabı 10 dolar gibi çok düşük 
bir fiyattan çok miktarda satmış 
ve kâr elde etmiş. İnternetten 
de indirmenin serbest olduğunu 
ve 6,9 milyon kişinin bundan 
yararlandığını da ekleyelim. 
Daha sonra eleştirilerle de 
zenginleştirilerek aynı kitap 

başka yayıncılarca basılmış ve 
onlar da çok satmışlar.

Ben doğrusu çok çeşitli fikri 
tekelin (hak değil) toplum için 
zararlı olduğunu düşünürdüm 
de iş kitaba gelince durur-
dum. Olaylar kitapta bile fikri 
tekelin faydasız hatta toplum 
çıkarlarına karşı olduğunu gös-
terebiliyor. Gene de bu söy-
lediklerimden her koşulda kor-
san kitap serbest olmalı anlamı 
çıkmamalı. Aslında mevcut sis-
temde yazarların çok ciddi bir 
şekilde kazıklandıklarını biliyo-
ruz. Bazı yayıncılar yeni baskılar 
yaptıkları halde bunu kitaplarda 
belirtmiyorlar ve yazara hiçbir 
ödeme yapmıyorlar. Bu alanda 
da başka bir sistem mümkün 
olmalı sanırım. 

Hele iş tohumlara gelince fikri 
tekellerin düpedüz korsanlık 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Fikri 
tekeller konusu derin bir şekilde 
tartışmaya açılmalı. Bu kitabın 
yazarları –solcu olmadıklarını 
da belirtelim- “fikri mülkiyet bir 
kanserdir” diyorlar ve “entelek-
tüel tekel” terimini kullanıyorlar.
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GDO’lu Pirinç Acı Pirinç

Yıllar önce “Acı Pirinç” adlı 
bir İtalyan filminde pirinç 
üreticileri nin sömürülmesi, 

bir aşk öyküsü içinde anlatılıyordu. 
İthal edilen GDO’lu pirincin 
yarattığı travma yüzünden de Türk 
Çeltik üreticileri nin yaşayacağı so-
runlar İtalyan pirinç üreticilerinin 
dramından daha büyük boyutlarda 
olacak gibi gözüküyor.

Nedeni şu: Gazeteler 4 Nisan 
2013 günü Mersin’de 23 bin ton pi-
rince GDO(Genetiği Değiştirilmiş 
Organizma)’lu diye el konulduğunu 
manşetten duyurdu. 

Üç firmanın sekiz yetkilisi ithal 
ettikleri pirinçlerin GDO’lu olduğu 
gerekçesiyle tutuklandı. Ancak 
başta Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker olmak üzere 
yetkililer ve kimi akademisyenler 
pirinçlerde GDO olmadığını id-
dia ettiler. Kafalar karıştı ve pirinç 
tüketiminde neredeyse son gün-
lerde yüzde 50’ye varan azalma 
ortaya çıktı. 

KAFA KARIŞIKLIĞI NERDEN 
GELİYORDÜNYADA GDO’LU 
PİRİNÇ ÜRETİMİ VAR MI?

Kimi uzmanlar “Türkiye’de 

kesin likle GDO’lu pirinç yoktur. 
Hatta dünyada GDO’lu pirinç üreti-
mi kesin olarak başlamamıştır. 
GDO’lu yem vardır.  Pirinçlerde 
ancak taşıma esnasında, taşındığı 
ortama bağlı olarak GDO bulaşığı 
olabilir.”, kimileri de “GDO’lu pi-
rinç üretimi konularında henüz 
ticari üretime geçilmemiş du-
rumda araştırmalar var. Bununla 
birlikte Çin ve benzeri kimi ül-
kelerde GDO’lu ticari üretimin 
olup olmadığı konularında ke-
sin bilgilere ulaşmak da olası 
değil.”diyorlar.

İTHAL PİRİNÇLERE GDO 
BULAŞMIŞ!

Her üç firmanın ürünü 
TÜBİTAK ve İTÜ tarafından analiz 
edilmiş. İlgi raporlarında GDO’ya 
rastlandığı belirtiliyor.

Sonuç olarak uzmanlar 
günümüzde marketten alınacak 
markalı pirinçlerde bile artık 
GDO’ya rastlamanın mümkün 
olduğu görüşünde birleşiyor. Bu 
bağlamda kimileri, “Türkiye’ye 
yem olarak GDO’lu mısır ve 
soya giriyor, bunların tavukçular 
tarafından kullanılması yasal bir 
durum. Bu ürünleri aynı firmalar 
ithal ediyor, aynı gemiler ve kam-
yonlarla taşıyor, aynı depolarda 
tutuyor. Bu şekilde ‘bulaşıklık’lık 
gerçekleşebiliyor. “diyorlar. An-
cak kimileri de,”GDO, bir tarım 
ilacı mı ya da saklanma ortamında 
üreyebilecek bir bakteri mi 

bulaşabilsin?”diye bu görüşe karşı 
çıkıyorlar.

HANGİ PİRİNCİ TÜKETELİM?

GDO’lu pirinç konusu yer-
li çeltik üretimini de olumsuz 
olarak etkileyeceğe benziyor.
Türkiye Pirinç Değirmencileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay Yetiş, son iki gün içe-
risinde pirinç satışlarında düşüşün 
net yüzde 50 olduğunu belirterek 
“Pirinç için reklam kampanyaları 
düzenleyeceğiz. Pirinç sek-
töründeki bu gelişme diğer sektör-
leri de etkileyebilir” dedi.

Türkiye,2012 yılında ithal edilen 
2,8 milyon ton çeltiğe yaklaşık 1,2 
milyar dolar bedel ödemiş. An-
cak salt çeltikte bağımlı değiliz. 
Tarımda bağımsızlığımızı yitirmiş 
bulunuyoruz. Bunun nedeni, özel-
likle 1980 yıllardan itibaren uygu-
lanan dışa bağımlı politikalar.

Çiftçiler, ürettikleri ürünlerini 
değer fiyatına pazarlayamıyorlar. 
Çünkü tarımsal desteklemeler 
istikrarsız ve yetersiz. Örgütleri 
de onların haklarını aramaktan 
uzak. Devlet, küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri gözden çıkarmış. Varsa 
yoksa büyük işletmeleri destekle-
mekten ve ithalden yana tavır gös-
teriyor. 

Bütün bunlardan sonra, tüketi-
ciler açısından ”Hangi pirinci 
tüketelim?”sorusunun cevabını 
verelim. Elbette yerli pirinç olmalı.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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İTO’ya Kaydolan ve Kapanan 
Şirketler Araştırması’na göre, 
bu yılın ilk 4 ayında açılan fir-

ma sayısı yüzde 17,78 arttı.
Buna göre, 2013 yılının ilk 4 
ayında toplam 18 bin 185 şirket 
açıldı. Kurulan şirketler 
arasında 8 bin 58 ile 
şahıs firmaları ilk sırayı, 
7 bin 151 firmayla limi-
ted şirketler ikinci sırayı, 
2 bin 815 kayıt ile de 
anonim şirketler üçüncü 
sırayı aldı. Bu yılın 
o cak-nisan aylarında 
kurulan şirket sayısı bir 
önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında 
yüzde 17,78’lik artış 
gösterdi. 

Yine aynı dönem-
de 4 bin 849 şirket 
ise kapandı. Böylece 
İstanbul ekonomisine 
ilk 4 ayda net 13 bin 
336 yeni firma aktif 
olarak katıldı. 2012’nin 
ilk 4 ayında ise İTO 
kayıtlarına net 9 bin 840 yeni fir-
ma katılmıştı. Böylece ilk 4 aylık 
dönemler karşılaştırıldığında, 
net firma sayısı 2012 yılına 
göre 2013’te yüzde 35,53 artış 
kaydetti.

Bu yılın ocak-nisan aylarında 
kurulan anonim şirket sayısı 
2012 yılının ilk 4 ayına oran-
la yüzde 261,83’lük artışla 
778’den 2 bin 815’e çıktı. Söz 
konusu dönemde limited şirket 
sayısı 6 bin 243’den 7 bin 151’e 

yükseldi. Artış oranı yüzde 
14,54 oldu. Kurulan şahıs şirketi 
sayısı ise yüzde 3,09 azalarak 8 
bin 315’den 8 bin 58’e geriledi.

Araştırmaya göre, 2012’nin 
ilk 4 ayında kapanan şirket 

sayısı 5 bin 600 iken bu rakam 
bu yılın aynı döneminde yüzde 
13,41 azalarak 4 bin 849 oldu. 
İTO’nun 2013 yılı mayıs ayı 
başı itibariyle aktif toplam üye 
sayısı ise 335 bin 236 olarak 
gerçekleşti.

“YENİ TÜRK TTK ANONİM 
ŞİRKET SAYISINI ARTIRDI”

İTO Başkanı Murat Yal-
çıntaş, konuya ilişkin de ğer-

lendirmesinde, şirket kuru-
luşlarında 2013 yılının ilk 4 
ayında gerçekleşen artışın, 
girişimcilerin ülke ekonomisine 
ve istikrarın süreceğine inancını 
ortaya koyduğunu belirtti.

Bu yılın ilk çeyreği ile 
kredi hacmindeki artışın 
yurt içi talebin kısmen 
canlandığına işaret ettiğini 
aktaran Yalçıntaş, şunları 
kaydetti:

“Merkez Bankasının yurt 
içi talepteki aşırı artışa karşı 
alacağı tedbirlerin enflas-
yon ve cari açık üzerinde 
olumlu etkiler oluşturacağı 
beklentisi de var. Ayrıca 
İTO’nun İstanbul Piya-
sa Güven İndeksi ile Pi-
yasa Eğilim ve Beklenti 
İndeksleri’nde de önemli bir 
iyileşme söz konusu. Yeni 
şirket sayısındaki artış, 
girişimcilerimizin ülke 
ekonomisine ve istikrarın 
süreceğine inandığını or-
taya koyuyor. 2013 yılı 

ocak-nisan döneminde anonim 
şirket kuruluşlarındaki yüzde 
261,83’lük yükselişte ise Yeni 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 
getirilen düzenlemelerin etkisi 
var.

Bu yılın ilk 4 ayında 2 bin 815 
anonim şirket kuruldu. Geçen yıl 
bu sayı 778 idi. Bu artışta yeni 
TTK ile anonim şirketlere geti-
rilen kolaylıkların ve sağlanan 
avantajların da etkili olduğunu 
söylemek mümkün.”

İstanbul’da 4 ayda
18 bin şirket kuruldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’da odaya kayıt yaptıran ve 
kapanan şirketlerle ilgili yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını açık-
ladı. İstanbul’da yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 17,78 artarak 18 bin 185’e ulaştı.
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TÜROFED Başkan Yar-
dım cısı Mehmet İşler, 
sektöre yeni bir dina-

mizm kazandırma gereğine 
dikkati çekerek, bunun da 
en önemli ayağının yeni 
bir turizm yasası olacağını 
vurguladı.

Bu amaçla, 17-19 Nisan 
2013 tarihinde Ankara’da 
TÜROFED olarak iki üni-

versite, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, TÜRSAB 
ile sektör temsilcilerinin 
katılımıyla 2 gün süren bir 
çalıştay yaptıklarını anla-
tan İşler, bu toplantıda yeni 
yasa için bir taslak metnin 
hazırlandığını dile getirerek, 

sözlerini şöyle sürdürdü:
“1982 yılında çıkan yasa 

bize yetmiyor. İhtilalden 
sonra yapılan bir yasay-
la sektör son 10 yılda 3 
kat büyüyerek 60 milyar 
dolarlık bir stoka ulaştı. 
1982 yılının sınırlarında ol-
mayan turizm sektörünü 
1982’nin kanunlarıyla yönet-
mek mümkün değildir. Bu 
çalıştayda yeni çıkacak 
yasanın nasıl olması 
gerektiği konusunda fikir 
alışverişi yapıldı. Yapılması 
gereken değişiklikleri ele 
aldık. Bir kitapçık halinde 
yayınlanacak. Bu raporlama 
yeni çıkacak yasanın içinde 
yer alması için Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na sunula-
cak.”

 “YENİ YASAYLA 
SEKTÖR 3 KAT DAHA 
BÜYÜR”

Türkiye İstatistik Kuru-
mu verilerine göre geçen 
yıl Türkiye’ye 36 milyon tu-
ristin geldiğini hatırlatan 
İşler, 2023 yılı hedefinde 
turist sayısını 3’e katlamak 
ve 50 milyar dolarlık ge-
lire ulaşmanın bulunduğunu 
kaydederek, “Turizm Teşvik 

Turizm sektörü yeni yasa istiyor
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı 
Mehmet İşler, 1982 yılında çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu’nun 
sektöre dar geldiğini, yasanın değişmesi halinde gelecek 10 yıl-
da sektörün 3 kat daha büyüyeceğini söyledi. Mehmet İşler, 
Türkiye’nin geçen yıl 36 milyon turisti ağırladığını hatırlattı, Tu-
rizm Teşvik Kanunu’nun sektöre “dar” gelmeye başladığını, yeni 
hamleler için yeni bir “elbise” gerektiğini ifade etti.
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Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 
1982 yılında Türkiye’ye ge-
len turist sayısı 1 milyon 
200 bin civarındaydı. 2002 
yılında 10 milyon turisti 
ağırlarken, geçen yıl 36 mil-
yona ulaştık. Sektör son 10 
yılda kendisini 3’e katladı. 
Bize dar gelen 2634 sayılı 
yasanın değişmesi halinde 
önümüzdeki 10 yılda sek-
tör 3 kat daha büyür. Döviz 
girdisinin yüzde 20’sini, cari 
açığın yüzde 25’ini turizm 
sektörü karşılıyoruz. Yeni 
yasayla bu gelirleri ikiye 
katlarız. Geçen 10 yılda 
imkansızları başardık, şimdi 
daha iyisini yapabiliriz” diye 
konuştu.

“HER ŞEY DAHİL 
DİSİPLİNE EDİLMELİ”

“Her şey dahil” sistemi-
nin Türkiye için uygun bir 
model olduğuna, turistin 
yüzde 50’sinin bu kapsamda 
geldiğine işaret eden İşler, 
sistemin disipline edilmesi 
gerektiğini kaydetti.

İşler, bugün Antalya’ya 10 
milyon turistin her şey dahil 
olduğu için geldiğini ifade 
ederek, “Türkiye 10 mil-

yon turistten niye mahrum 
kalsın? Türkiye her şey dahil 
sistemini bugün ilk başlatan 
İspanya’dan daha iyi yapıyor. 
Çırağın ustasını geçtiği bu 
konsepti çok iyi uygulayan 
tesisler olduğu gibi suisti-
mal eden, turizmin aleyhine 
kullanan meslektaşlarımız 
da mevcuttur. Bu sistemle 
Türkiye’ye yılda 18 milyona 
yakın turist geliyor. Turizm-
de her şey dahil sistemi-
nin disipline edilmesi, bir 
standarda kavuşturulması 
gerekiyor. 5 yıldızlı otelin 
birinde dört dörtlük hizmet 
verilirken, diğerinde daha 
kötü fabrikasyon usulu veri-
len bir hizmet var. Tüketici 
burada yanılıyor. 5 yıldızlı 
olan tesislerin mutfağını da 
5 yıldıza çıkarmalıyız” diye 
konuştu.

Her şey dahil siste-
minde gelen turistlerin otel 
dışına çıkmadığı yönündeki 
eleştirilere de değinen İşler, 
“Turisti otellerden yerel yö-
neticilerin yapacağı aktivi-
teler çıkarır” diyerek, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Otele gelen turist 2 
gün sonra sıkılır. Dışarı 
çıkınca her hangi bir aktivite 

görmeyince kendisini otele 
atıyor. İspanya bu sistem-
de gelen turisti dışarı çek-
meyi başardı. Turist kendi-
sine ayrılmış alanlar ister. 
İzmir’de turist nereye gitsin, 
gezebilecek bir alan mı var? 
Kordon’da gezmeye çıkarsa 
tuvalet bulamaz. Belediye-
ler değişik aktivitelerle şehri 
sürekli canlı tutmalı ki turist 
dışarı çıksın.”

“ERKEN REZERVASYONDA 
2 MİLYON AŞILDI”

İşler, Türkiye’nin 4 yıl önce 
250 bin turistle başladığı erken 
rezervasyonda 2012 yılı sonu 
itibariyle 2 milyona ulaştığını 
söyledi. Bu yıl için hedefin 
2,5 milyon erken rezervasyon 
olduğunu dile getiren Meh-
met İşler, “Bu artışla giderse 
2020 yılında 8 milyona yakın 
erken rezervasyon beklen-
timiz var. Bugün Türkiye’de 
yüzde 7’lere çıkan erken 
rezer vasyon oranı Fransa’da 
yüzde 29,5 seviyelerinded-
ir. Türkiye, erken rezervas-
yonda yüzde 30’a ulaşmak 
için her şey dahil sisteminde 
seçiciliğinin vurgulanması ge-
rekiyor” ifadelerini kullan dı.
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HABER

Ulusal Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(USİAD)’nin Kurucusu ve 

Onursal Genel Başkanı, CHP 
eski PM Üyesi, ADD Şişli Şubesi 
Kurucu Başkanı merhum Ke-
mal ÖZDEN vefatının 7. yılında 
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki ka-
bri başında anıldı.

USİAD Genel Başkanı Fevzi 
Durgun, yönetim kurulu üyeleri 
ve üyelerin hazır bulunduğu 
anma töreni saygı duruşuyla 
başladı.

Burada bir konuşma yapan 

USİAD Genel Başkanı Fevzi 
Durgun, şunları belirtti:

“Değerli Başkanımız Kemal 
Özden aramızdan ayrılalı tam 7 
yıl oluyor.

O’nu özlüyoruz, anıyoruz. 
Sayın Arslan Bulut’un da dediği 
gibi ‘USİAD’ın arıbeyi’ sevgili 
Kemal Özden’i her geçen gün 
öyle çok arıyoruz ki!

Ve USİAD Yönetim Kurulu, 
üyeleri ve dostları olarak bir kez 
daha söylüyoruz: Rahat uyu 
Başkanım, bıraktığın bayrağı 
dalgalandırma, uğrunda bir 

ömür boyu mücadele verdiğin 
ilke ve değerleri sürdürme yo-
lunda yürümeye devam ediyo-
ruz.

Her şey gün geçtikçe daha 
zorlaşsa da ülkemiz daha 
karanlık günlere gitse de 
Mustafa Kemal ve Cumhuri-
yet devrimleri ışığında hiç 
durmadan yürümeye devam 
edeceğiz.

Sevgili Başkanım, seni bir 
kez daha saygı, sevgi ve özlem-
le anıyorum…”

Derneğimizin Onursal Genel 
Başkanı Kemal Özden’i Andık
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HABER

Çok sayıda siyasi parti, 
kit le örgütü, sendika 
temsilcisi ve öncü 

şahsiyetin katıldığı kurul-
tayda TBMM eski başkanı 
Hüsamettin Cindoruk, İP 
Genel Başkanvekili Hasan 
Basri Özbey, E. Devlet 
Bakanı Ufuk Söylemez, 
Aydınlık gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni İlker Yü-
cel, CHP Mİlletvekilleri İsa 
Gök, Ka mer Genç, Ali Hay-
dar Öner, Gürkut Acar, Re-
fik Eryılmaz, ATABE Genel 
Yayın Yönetmeni Şule 

Perinçek, İstanbul Barosu 
Başkanı Ümit Kocasakal, 
TGB Genel Başkanı Çağdaş 
Cengiz, CHP eski Milletvekili 
Şahin Mengü’nün aralarında 
bulunduğu çok sayıda 
katılımcı konuşma yaptılar.

Toplantı da 26 kişilik Yürüt-
me Kurulu seçildi. Yürütme 
Kurulu’na temsilciler meclisi 
üyelerini seçme, il ve ilçeler-
ini belirleme yetkisi verildi.

Toplantının sonunda 
Yürütme Kurulu üyeleri 
toplantı salonuna gireme-
yerek dışarda bekleyen on 

bini aşkın yurttaşın yanına 
gitti. Burada Cindoruk, Öz-
bey ve Söylemez yurttaşlara 
hitap ettiler.

Milli Anayasa Forumu’nda 
kurulması kararlaştırılan Milli 
Merkez, “Atatürk’te Birleştik, 
Milli Merkez’i Kuruyo-
ruz!” sloganıyla Ankara’da 
toplandı. Türkiye’nin dört bir 
yanından Ankara’ya akın 
eden yurtseverler sabahın 
erken saatlerinden itibaren 
Yenimahalle Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi salonunu dol-
durmaya başladı. Kurultaya 

Milli Merkez Kuruldu!
Son bir yılda Türkiye’yi adım adım dolaşarak yüz binlerce ki-
şiye ulaşan Milli Anayasa Forumu, kuruluşunun ikinci yılında 
Ankara’da Kurultay’ını yaparak ‘Milli Merkez’e dönüştü. Araların-
da Genel Başkanımız Fevzi Durgun’un da bulunduğu Milli Merkez 
Yürütme Kurulu oy birliği ile seçildi. 
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binlerce delege katıldı. Dele-
geler ve yurttaşlar salona 
sığmadı. Salona sığmayan 
delegeler ve yurttaşlar sa-
lonun dışında halaylar çeke-
rek, marşlar söyleyerek 
bekledi. Daha sonra bah-
çeye kurulan sinevizyonlarla 
salona giremeyen delegeler 
ve yurttaşlar kurultayı ta-
kip etti... Kurultayda başta 
Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere tüm devrim 
şehitleri için bir dakikalık 
saygı duruşu ve ardından 
İstiklal marşı okunmasından 
sonra. Kurultay, “Milli Merkez 
Milli Hükümet” sloganlarıyla 
başladı. Salon ve dışarısı 
sık sık “Mustafa Kemal’in 
Askerleriyiz” “Birleşe birleşe 
kazanacağız”, “Yemin-
ler edildi yıkılacak Silivri” 
sloganları ile inledi.

İŞÇİ PARTİSİ GENEL 
BAŞKAN VEKİLİ HASAN 
BASRİ ÖZBEY

28 Nisan 2012’de yine 
buradaydık. O gün Atatürk’te 
birleşme irademizi ilan edip 
çıktık yola. Bir yılda büyük 
işler başardık. Milletin büyük 
gücünü ayağa kaldırdık. 
Büyük Ankara yürüyüşünü 
başlattık. Ankara Kalesi’ne 
Türk bayrağını çekmek için 
Türkiye Ankara’ya yürü-
yor. 19 Mayıs, 29 Ekim, 
10 Kasımlarda Cumhuri-
yet olduk. Hatay’da Suriyeli 
kardeşlerimize siper ol-
duk. THY direnişinde, 2B 
kavgasında, BMC işçilerinin 
yanı başında, “taşerona 
hayır” diyen Zonguldaklı, 
Lüleburgazlı emekçilerle bir-
likteydik.

 
CHP TUNCELİ 
MİLLETVEKİLİ KAMER 
GENÇ

Bugün Türkiye Cumhuriyeti 
AKP tarafından, emperyalist 
güçler tarafından yıkılmıştır. 

Tayyip Erdoğan senin gü-
cün varsa, yiğitsen de ki, 
“Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kaldıracağım.” Karşımızdaki 
tehlikeyi atlatmak için iktidar 
olmalıyız. Bugün Tayyip 
Erdoğan’a, Abdullah Gül’e 
Amerika emir veriyor. O 
yüzden biz birleşeceğiz. 
Mem leketimizi bölmeye çalı-
şanların suratına tokatı ata-
cağız.

CHP MERSİN 
MİLLETVEKİLİ İSA GÖK

Şimdi yeniden Kuvayı Mil-
liye ruhuyla, Atatürk’ün fikir-
leriyle mücadeleye başlamak 
gerek. Bu, gayrı milli unsur-
lara karşı milli bir direniştir.

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ 
REFİK ERYILMAZ

Ülke içeride karanlığa, 
dışarıda bataklığa sürükleni-
yor. Biz birlik ve beraber-
lik içinde hareket edip, 
Atatürk’te, Cumhuriyet’te 
bu luşmak zorundayız. Bulu-
şur ken de örgütlü olmalıyız. 
Küresel emperyalizmin yer-
li işbirlikçisi Tayyip Erdoğan 
hükümeti kardeş Suriye 
halkına kan ve gözyaşı 
götürmektedir. Eğer Suriye 
halkı bu emperyalist savaşa 
direnirse Tayyip Erdoğan 
gidecektir. O yüzden Suriye 
halkının yanındayız. Be-
nim umudum Türk halkıdır. 
Söz konusu vatan ise gerisi 
teferruattır.

CHP ANTALYA 
MİLLETVEKİLİ GÜRKUT 
ACAR

Mustafa Kemal Atatürk bir 
kahin gibi 90 yıl once bugün-
leri tarif etti. Söyledikleri 
bugün tek tek çıkıyor. Bugün 
yaşadığımız karşı devrimdir. 
Türkiye’de hukuk devletini 
yok ettiler. Milli Merkezi’in 
kurulması Cumhuriyeti yık-

mak isteyenlere karşı bir 
cephe hareketidir. Milleti 
harekete geçirecek, kurtara-
cak tek güç halk hareketidir.

AYDINLIK GAZETESİ 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
İLKER YÜCEL

Bugün coşkumuzla ezdik 
geçtik. Onların toplan-
tılarındaki tereddütü, korku-
yu gözlemleyin. Bizim fedai 
arkadaşlarımız o ruh halini 
çok güzel anlatıyorlar. Biz 
coşkumuzla galip geldik. 
Bu toplantı herhangi bir 
konferans değil, bir diriliş 
toplantısıdır. O dirilişi 19 
Mayıs’ta ilan ettik. Mese-
le bu kitleyi iktidara nasıl 
taşıyacağız? Bu toplantı 
Türk milletinin tarihin özne-
si olmaya karar verdiği 
toplantıdır. Bu kararı Erzu-
rum ve Sivas’ta almıştık. Biz 
yapacağız tarih de bizi yaza-
cak. Bu kararlılıktan gelen 
mesajları benimseyeceğiz. 
Safları sıklaştırıyoruz. Omuz 
omuza savaşacağız. Tek 
takılan yalnız kalır. Tarihin 
çöp tenekesine gider. Ama 
burdaki barikatları yıkma 
iradesiyle birleşmek gerekir. 

MİLLİ MERKEZ YÜRÜTME 
KURULU

Başkan Hüsamettin Cin-
doruk, üyeler; Fevzi Durgun, 
Yekta Güngör Özden, Ali 
Topuz, Arslan Bulut, Ataol 
Behramoğlu, Çağdaş Cengiz, 
Erdoğan Özer, Ferit İlsever, 
Göksen Soner, Bendeniz 
Haluk Dural, İlker Yücel, İsa 
Gök, Kemal Alemdaroğlu, 
Kemal Anadol, Mehmet 
Cengiz, Nec la Arat, Nusret 
Senem, Serhan Bolluk, Sön-
mez Targan, Şahin Mengü, 
Şule Perinçek, Türker Ertürk, 
Ufuk Söylemez, Ümit Ülgen, 
Zekeriya Beyaz oy birliğiyle 
seçildiler.
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AVRUPA OTOMOTİV PAZARI İLK ÇEYREKTE YÜZDE 10 DARALDI
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) açıklamasına göre, Avrupa 

Birliği (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı bu yılın 
ocak-mart döneminde yüzde 9,8 daralarak, 3 milyon 515 bin 430 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneminde toplam 3 mil-
yon 899 bin 372 adet olmuştu. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre, bu yılın ilk üç aylık döneminde en sert düşüş yüzde 42,5 ile 
Finlandiya’da, ardından yüzde 29 ile Hollanda’da ve yüzde 18,1 ile 
Yunanistan’da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında, 
İsveç, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Slovakya, İrlanda, Almanya 

ve İspanya yer aldı.

KADIN YATIRIMCILAR BORSADA ERKEKLERE NAL TOPLATTI
Borsa İstanbul Araştırma Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma 

sonuçlarına göre kadın yatırımcılar borsada erkek yatırımcılardan daha 
faz la getiri elde ediyor. Borsa İstanbul Araştırma Müdürlüğünden Orhan Er-
dem, Evren Arık ve Serkan Yüksel tarafından bireysel yatırımcı profilinin or-
taya çıkarılması ve modellenmesi amacıyla yapılan çalışma sonuçlarından 
derlediği bilgilere göre, borsada kadınlar erkeklere göre daha az işlem 
yapıyor ve daha çok kazanıyorlar. Çalışmada, Ocak 2011-Aralık 2012 
dönemi için, portföyünde en az bin lira değerinde pay senedi bulunan ve 
bu zaman aralığında en az birer işlem yapmış olan 250 bin yerli bireysel 
yatırımcıdan seçilen 20 bin yatırımcı açısından değerlendirildiği belirtildi.

ASELSAN DÜNYANIN İLK “İNSANSI KAMERASI”NI 
ÜRETECEK
ASELSAN, çok çekirdekli mikro işlemcileri içinde 
barındıracak dünyanın ilk akıllı kamerasını geliştireceği 
Bilişsel ve Algısal Kameralar Projesi ile AB’nin ARTEMİS 
programından fonlanacak ilk Türk kuruluşu oldu. ASELSAN, 
Bilişsel ve Algısal Kameralar Projesi ile AB’nin gömülü 
bilgisayar sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarını 
desteklemek için oluşturduğu ARTEMİS programından 
yararlanmayı başaran ilk Türk kuruluşu oldu. 2,7 milyar 
avro bütçeli ortak teknoloji girişimi ARTEMİS, ASELSAN’ın 
Bilişsel ve Algısal Kameralar (Cognitive and Perceptive 
Cameras) adlı projesini fonlamaya değer buldu.
ARTEMİS fonundan, 1,2 milyon avro bütçeli proje ile yarar-
lanacak ASELSAN, çok çekirdekli mikro işlemcileri içinde 
barındıracak dünyanın ilk insansı kamerasını üretecek.

SEZON BAŞLADI 20 SEKTÖR HAREKETLENDİ
Türkiye’de, ilkbahar aylarıyla yoğunlaşmaya 

başlayan düğünler, mobilya, beyaz eşyaya, ge-
linlik, fotoğraf gibi 20’den fazla sektöre hareket 
kazandırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, Türkiye’de 2012 yılında 603 
bin 751 kişi evlendi. İstanbul 110 bin 478 ni-
kahla ilk sırada yer alırken, Ankara’da 36 
bin 191, İzmir’de 32 bin 403 çift dünya evine 
girdi. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları 
İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Ümit 
Yaşar Demir, Türkiye’de düğün sektörünün her 
yıl yüzde 10 büyüdüğünü bildirdi. Her 3 kişiden 
birinin evlenme çağında olduğunu ve bu genç 
nüfusun büyümeyi tetiklediğini belirten Demir, 
gelir artışıyla birlikte harcamaların da arttığını 
vurguladı.

30

KISA KISA
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BANKALAR GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU
Ödenemeyen ticari ve bireysel krediler nedeniyle binlerce ipotekli 

konut, arsa, tarla, fabrika, dükkan bankaların eline geçti.  Bankaların 
internet sitelerindeki satış ilanlarından yaptığı derlemeye göre, geri 
dönmeyen kredilere karşılık haciz yoluyla el koydukları gayrimen-
kuller nedeniyle bankalar, “emlakçı” gibi oldu. Bankaların elinde 
yüzlerce konut, fabrika, bina, arazinin yanı sıra kerpiç evden 
samanlığa, çay bahçesinden dershaneye, pide ve kebap sa-
lonundan çırçır fabrikasına, cam seraya kadar onlarca değişik 
gayrimenkul bulunuyor. Satışa sunulan gayrimenkul sayısı 
bakımından ilk sırayı Türkiye Halk Bankası aldı. 

E-VİZE, TURİST SAYISINDA YÜZDE 5 ARTIŞ SAĞLAR
Amplio Emlak Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin 

Babaoğlu, 1 hafta içinde 2 bine yakın e-Vize’nin alındığını be-
lirterek, “Sadece bu sistemin devreye girmesi bile önümüzde-
ki yıl turist sayısında yüzde 5’lik bir artış sağlayabilir” dedi. 
Maldivler’den İspanya’ya, Hindistan’dan Hollanda’ya kadar birçok 
ülkede profesyonel turizm yatırımları yöneten Babaoğlu, e-Vize 
uygulaması ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 
e-Vize’nin şuan için dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmadığını 
kaydeden Babaoğlu, söz konusu sistemin örnek teşkil edeceğini, 
elektronik hizmetin özellikle zaman kazandırması sebebiyle çok 
tercih edilecek bir yöntem olduğunu söyledi. 

VERGİ GELİRLERİNDE İPİ İSTANBUL GÖĞÜSLEDİ
Vergi gelirlerinin yüzde 43’ünü İstanbul, yüzde 

16’sını Ankara topladı. 2013 yılının ilk çeyreğinde 
İstanbul’da tahsil edilen vergi gelirleri geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 17.8 oranında artışla 33 milyar 
397 milyon TL’ye ulaşırken, Ankara’da vergi gelirleri 
yüzde 73.7 oranında artışla 12 milyar 554 milyon TL’ye 
ulaştı.  Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı hesapla-
malara göre, 2013 yılının ilk çeyreğinde vergi gelirleri 
tahakkuku geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 
oranında artarak 137 milyar 664 milyon TL olurken, ver-
gi geliri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
20 oranında artışla 77 milyar 351 milyon TL düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde tahakkuk eden vergi gelirleri-
nin yüzde 56.2’si tahsil edildi. Tahsil edilemeyen vergi 
tutarı 60 milyar 313 milyon TL oldu. 

BEYAZ EŞYA ÜRETİMİ %3.1 ARTTI
Beyaz eşya üretimi 2013 yılının ilk çeyreğinde 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artışla 
5 milyon 111 bin 898, ihracatı yüzde 7.4 artışla 
3 milyon 666 bin 780, ithalatı yüzde 48.5 artışla 
314 bin 535 adet oldu. Yerli firmaların yurtiçinde-
ki satışları ise bu dönemde yüzde 6.6 oranında 
artışla 1 milyon 501 bin 608’e yükseldi. Kalkınma 
Bakanlığı’nın Türkiye Ekonomisinde Haftalık 
Gelişmeler Raporu’na göre beyaz eşya üretimi 
Mart 2013 döneminde yüzde 0.7 oranında artışla 
1 milyon 877 bin 368 adet oldu. Beyaz eşya 
ithalatının yüzde 36.1 oranında artışla 131 bin 464 
adet olduğu Mart ayında, beyaz eşya ihracatı ise 
değişim göstermeyerek 1 milyon 316 bin 463 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 
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TRAKYA ÇİFTÇİSİ SERTİFİKALI TOHUMDAN VAZGEÇMİYOR
Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitki Koruma 

Şube Müdürü Mehmet Hanifi Türkaslan açıklamada, Trakya’da çiftçile-
rin tarım uygulamalarında bilinçli olduğunu söyledi. Sertifikalı tohum 
kullanımının, tarımsal ürünlerde verimin ve kalitenin artmasında önemli 
faktörlerden biri olduğunu belirten Türkaslan, şunları kaydetti: “Trakya 
çiftçisi, sertifikalı tohum kullanımında Türkiye genelinde ön sıralarda 
yer almaktadır. Tekirdağ genelinde çiftçilerimizin yaklaşık yüzde 30’u 
sertifikalı tohum kullanmaktadır. Sertifikalı tohumda hastalık ve zararlı 
etkisi çok daha az olmakta, verimde ise yüzde 40’a varan oranlarda 
artış göstermekteyken çiftçi kendi tarlasında ürettiği tohumluğunu 
kendi çeşitlerini kullandığında, her geçen yıl hastalık ve zararlılar art-
makta, verim ve kalite de buna göre aynı oranda aşağı çekilmektedir. 

NİSAN YAĞIŞLARI HUBUBATA CAN OLDU
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya 

Ovası’nda etkili olan nisan yağmurları, hububat üreticisinin 
yüzünü güldürdü. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendi-
rilen Konya Ovası’nda etkili olan nisan yağmurları, hububat 
üreticisinin yüzünü güldürdü. Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Muhammet Uğur Kaleli yaptığı açıklamada, Konya 
Ovası’nda geçen sene yaşanan kuraklıktan sonra bu yıl et-
kili olan yağmurların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi. Nisan 
yağmurlarının hububat ekili alanları olumlu etkilediğini ifade 
eden Kaleli, “Ekim döneminde çıkış ve çimlenme için yeterli 
yağışı alan ovada, sıcaklık ortalaması da uzun yılların üze-
rinde seyretti. 

BEYAZ EŞYA VE GIDA ZAMLANDI
İTO, nisan ayında fiyatı en fazla artan ve 

azalan maddeleri açıkladı. İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), nisan ayında kentte perakende 
fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 141,43 ile 
çocuk bluzu olduğunu açıkladı. İTO 2013 Ni-
san Ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksine 
göre, nisan ayında indeksdeki 99 maddenin 
fiyatında artış izlendi. Giyim harcamaları 
grubunda yer alan çocuk bluzu yüzde 141,43 
oran ile nisan ayında fiyatı en fazla artan mad-
de oldu. Ürün grupları itibariyle en fazla artış 
görülen diğer maddeler ise şöyle sıralandı: 
Mevsimsel Tarım Ürünleri; yüzde 4,73 balık. 
İşlenmiş Tarım/Sınai ve Diğer Ürünler; yüzde 
99,54 ile etek, yüzde 77,45 ile tayyör, yüzde 
67,09 ile kadın elbisesi. TÜRKİYE İMALAT PMI NİSAN’DA 51.3’E İNDİ

Türkiye imalat PMI Nisan ayında 51.3’e gerileme-
sine rağmen imalat sektörünün büyüdüğüne işaret 
ederken, sektörde üretim ve şirketlerin aldığı yeni 
siparişler zayıf artışlar kaydetti. Markit tarafından 
HSBC için hazırlanan imalat sanayi satın alma yö-
neticisi endeksi (PMI) art arda sekiz aydır 50’nin üze-
rinde değer alarak büyümeye işaret ediyor olsa da, 
endeks söz konusu kesintisiz büyüme döneminin en 
düşük seviyesine geriledi. Endeks Mart ayında 52.3 
değerini almıştı.
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TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI
Bu yılın ilk çeyreğinde tarım ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 7,4 artarak 4 milyar 288 milyon dolar oldu. 
Tarım ürünleri ihracatı, 2013’ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 7,4 artarak 4 milyar 288 milyon dolara 
yükseldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu yılın Ocak-
Mart döneminde gerçekleştirilen tarım ürünleri ihracatına ilişkin 
açıklama yaptı. Buna göre ihracatında artış görülen ürün grupları 
şöyle: “Sert kabuklu meyveler yüzde 11,0’lık artışla 943 milyon 
543 bin dolara, pamuk, yüzde 15,3’lük artışla 502 milyon 139 bin 
dolara, hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık 
ürünleri yüzde 19,8’lik artışla 386 milyon 890 bin dolara, şeker ve 
şeker mamulleri yüzde 25,1’lik artışla 165 milyon 621 bin dolara, 
etler ve yenilen sakatat yüzde 25,9’luk artışla 147 milyon 608 bin 
dolara ulaştı 

GIDA TAKVİYESİNE DÜZENLEME GELİYOR
Takviye edici gıdalar onay alınmadan üretilemeyecek, 

işlenemeyecek, ithalatı yapılamayacak ve piyasaya arz edile-
meyecek. Takviye edici gıdalar onay alınmadan üretileme-
yecek, işlenemeyecek, ithalatı yapılamayacak ve piyasaya arz 
edilemeyecek. Onaylanan takviye edici gıdaların listesi ile bu 
gıdaları üreten, işleyen ve ithal eden gıda işletmeleri, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi internet sitesinde 
güncellenerek yayınlanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nca hazırlanan “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, 
Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik”, 
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GÜL ÜRETİM ALANLARI BELİRLENECEK
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’inin 

karşılandığı Isparta’da gül üretim alanlarının be-
lirlenmesi için çalışma başlatıldı. Dünya gül yağı 
üretiminin yüzde 65’inin karşılandığı Isparta’da, 
gül üretim alanları belirlenecek. GÜLBİRLİK AŞ 
Genel Müdürü Hasan Çelik, 2012 yılı olağan 
genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, 
GÜLBİRLİK olarak gülün geleceği için büyük 
sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Isparta’da ne kadar gül üretim alanı 
bulunduğuna dair kesin verilere sahip olma-
dıklarını vurgulayan Çelik, “Bu eksikliği gider-
meliyiz. Bunun için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattık. Ne kadar 
arazide gül üretimi yapıldığını bilmeliyiz. 

“DÜNYANIN TÜFEĞİ” BURDUR’DA ÜRETİLİYOR 
Yıldız Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Adem 

Kuzu yaptığı açıklamada, uzun yıllar Bayır köyünde si-
lah üretimi yaptıktan sonra 1995 yılında Burdur Organize 
Sanayi Bölgesi’ne taşındıklarını anlattı. Burada 2 fabri-
kada 150 çalışanla günlük 150 av ve spor tüfeği ürete-
bilir durumda olduklarını belirten Kuzu, tüm şirketi saran 
bir kalite anlayışı ve müşteri merkezli düşünce tarzını 
önemsediklerini söyledi. Fabrikalarında yılda ortalama 
40 bin tüfek ürettiklerini vurgulayan Kuzu, “Ürettiğimiz 
tüfeğin yüzde 95’ini yurt dışına ihraç eden bir firmayız. 
Bunlar arasında Avrupa, ABD ve bazı Ortadoğu ülkeleri-
ni sayabiliriz. Toplam 65 ülkeye yılda 10 milyon dolarlık 
ihracat yapıyoruz.” dedi.
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Erol Manisalı60 İnsan Benim için ne yazdı?
Doğan Hızlan, Murat Belge, Yılmaz Özdil, Oktay Akbal, 

Nazlı Ilıcak, Doğu Perinçek, Sami Ko-
hen, Attilâ İlhan, İlhan Selçuk, 
Nevzat Yalçıntaş, Ayhan 
Songar, Oktay Ekşi, Altemur 
Kılıç, Melih Aşık, Güngör Uras, 
Ali Sirmen, Emin Çölaşan, 
İsrafil Kumbasar, Hasan Pu-
lur, Yalçın Pekşen, Yavuz Do-
nat, Yıldırım Koç, Kaan Turhan, 
Necati Doğru, Mustafa Balbay, 
Emre Kongar, Deniz Som, Yalçın 
Bayer, Coşkun Özdemir, Levent 
Uluçer ve niceleri, 60 dolayında 
yazar, düşünür…
Son 35 yılda benim hakkımda 
yazan kişilerden sadece bazıları; 
görüşlerimi aktaranlar, eleştirenler, 
övenler, kuşku ile bakanlar vs. 

A s l ı n d a benim üzerimden yazılmakla birlikte;
- Kimileri sadece bilgi aktarıyor, Kimileri benim 
görüşlerim üzerinden, “kendi görüşlerini dile getiriyor”. 
Bazen paylaşıyor, kimi zaman da karşı çıkarak kendi 
değerlendirmesini yapıyor. “60 İnsan Benim İçin Ne Yazdı” 
kitabımda son 35 yıldır “benim üzerimden” yapılan haber-
leri, değerlendirmeleri artı ve eksileriyle aktardım. Düne, 
bugüne ve yarına ışık tutan yazılar. Genellikle yazılarımı, 
kitaplarımı, konuşmalarımı ele alan makaleler. Kısa kısa 
haberlerden makale boyutunda değerlendirmelere; hatta 
bilimsel sayılabilmeye açık yazılara kadar.

Ali TürkşenKardak’taki kahraman 
komutanın Hasdal’daki Esareti!

Kaynak Yayınları, Türk-Yunan Savaşı’nın 
eşiğinden dönülen Kardak Krizi’nde, kayalıklara 
Türk bayrağı diken Sat Timi komutanı Ali Türkşen’in 
Hasdal’daki esaretini anlatan “Kardak’ta Kahra-
man Hasdal’da Esir” kitabını yayımladı. 
Kitapta Ali Türkşen, Türk ordusunun kahraman 
subaylarına karşı, ABD/CIA-AKP-F Tipi Cemaat 
üçlüsünün kurduğu komployu anlatıyor. 
Ergenekon şemasına karşı TSK’ya oynanan oyu-
nun dış güçler tarafından desteklenen 
şemasını veren Türkşen, 
Sat Komandolarının 
neden hedefte ol-
duğunu gözler önü-
ne seriyor.  Amerikan 
Konsolosluğuna ait 
araç neden Poyraz-
köy’deydi?
F Tipi Cemaat TSK, 
emniyet ve yargı içinde 
kadrolaştı mı?
Hedefte Alevi personel 
mi var? Kardak’tan 
Hasdal’a neler yaşandı?
Tüm bu ve daha faz-
la soruya yanıt bula-
bileceğiniz kitap, tarihe 
ibret verici bir not düşüyor.

Ali Satanİngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye
“İngiliz Yıllık Raporları’nda Türkiye” dizisinin birinci kitabı olan 1920 yılı raporu, 
İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold tarafından 27 Nisan 1921 tarihinde 
İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a yazılmış. Raporda 30 Ekim 1918’den 
1921 yılının ilk aylarına kadar İstanbul ve Anadolu’da yaşanan olaylar ve 
gelişmeler anlatılıyor. Raporda yer alan bazı başlıklar şöyle: İstanbul ve An-
kara hükümetlerinin dış ilişkileri, Müttefik Polis Teşkilatı ve Türk Polisi, Sıhhi 
Yönetim, Türkiye ile Yapılan Ticarete İktisadi Bakış, Basın, Gayrimüslimlerin 
Durumu, Kürt Meselesi, Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit Paşa, 
Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir Paşa…

Craig Silvey/Çev. Selim YeniçeriTanrı’nın unutulan çocukları
Hayat bir piyangodur: Şanslı olan kazanır, şansızlar ise Tanrının Unutulan Çocuklarıdır... 
Tanrının Unutulan Çocukları, yetişkinliğe adım atan iki çocuğun bir sırla başlayan 
muhteşem dostluğu üzerine yazılmış, etkileyici bir roman... Uzak bir ülkenin yazarı 
olan Craig Silveyin çok sayıda ödül alan romanı Türk okuyucularıyla buluşuyor. 
Yayımlandığında Avustralyada yoğun bir ilgiyle karşılaşan yazar, başarılı en genç 
yazarlar listesinde yer almayı başarmış bir isim. Tanrının Unutulan Çocukları hem 
kurgusu hem de güçlü karakterleriyle okuyucuya bilmedikleri bir coğrafyanın edebi 
zevkini yaşatırken, dokunaklı bir dille sıradan yüzlerin ardına gizlenmiş birbirinden il-
ginç sırlar barındırıyor. Romanın başkarakterlerinden Jasperın, aynı okulda okuduğu 
Charlienin odasının penceresine bir gece yarısı gelmesiyle başlayan olaylar, başarılı 
ve merak uyandırıcı bir hikâyeyi de beraberinde getiriyor. 
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