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SÖYLEŞI

“Ülkemiz İçin E-faturaya Geçiş 
Artık Zorunluluktur”

E-Fatura uygulamasına 
geçmenin Türkiye ekon-
omisi ve şirketler için 

önemi nedir?

E-Fatura uygulamasına 
geçişin şirketlere ve Türkiye’ye 
sağlayacağı avantajların 
başında kâğıt faturadan kurtu-
larak baskı, yazdırma, posta ve 
arşiv maliyetlerinin çok büyük 
ölçüde ortadan kaldırılması yer 
almaktadır. 

Günümüzde siparişten 
ödeme ve tahsilâta kadar ticari 
hayatın birçok safhası elektronik 
ortamda gerçekleştirilmektedir. 
Her şeyin elektronik or-
tamda gerçekleştiği bir tica-
ret hayatında, bu hayatın 
en önemli ve vazgeçilmez 
belgelerinin başında ge-
len faturanın ülkemizde hala 
kâğıt ortamında düzenleniyor 
olması, dünya gerçekleri ile pek 
bağdaşmamaktadır. Zira bugün 
başta Avrupa Birliği’ne dâhil ül-
keler olmak üzere hemen hemen 
bütün ülkelerde e-fatura yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. 
Nitekim e-fatura ile ilgili 2013 
Nisan ayında yayımlanan bir ra-
pora göre (Billentis 2013), 2013 
yılında piyasalardaki toplam e-
fatura hacmi AB’de bir önceki 

yıla göre % 30 civarında artarak 
ortalamada % 33 seviyesine 
ulaşacaktır. Dünya genelinde 
ise e-faturadaki artış oranının 
% 20’ler civarında olarak top-
lam fatura hacmi içe risinde % 
5’lere ulaşması bekleniyor. Ül-
kemizde ise e-fatura hacmi şu 
anda maalesef binde 5’ler sevi-
yesinde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan uluslararası 
ticarette birçok uluslararası 
firma bugün tedarikçilerine 
ticaret yapabilmelerinin ön 
koşullarından birisi olarak 
e-fatura kullanılmasını şart 
koşmaktadır. Uluslararası tica-
ret hacmi gittikçe artan ve dün-
ya ile daha fazla entegre olan 
ülkemiz açısından da bu çerçe-
vede e-faturaya geçiş artık bir 
gerekliliğin ötesinde bir zorun-
luluk halini almıştır.

E-Faturanın özellikle kamu 
açısından bir diğer faydası da, 
kamunun yaptığı alımlarda 
önümüzdeki yıllarda e-fatu-
ra kullanımının zorunlu tutu-
lacak olmasıdır. Bu durum 
kamunun modernizasyonu 
açısından önemli olduğu gibi 
şirketlere kamudan yapılacak 
ödeme süreçle rinin hızlanması 
açısından da son derece önem-
lidir.

“E-FATURA YÜSEK TASARRUF 
SAĞLAMAKTADIR”

Şirketler açısından sağ la-
yacağı faydalar neler?

E-Faturanın şirketlere sağla-
yacağı avantajların başında 
kâğıt faturadan kurtularak 
baskı, yazdırma, posta ve arşiv 
maliyetlerinin çok büyük ölçüde 
ortadan kaldırılması olduğuna 
yukarıda değinmiştik. Esasında 
e-faturanın bu görünür 
avantajları asıl avantajlarının 
yanında çok küçüktür. Zira 
en başta e-fatura işletmelere 
yönetimsel ve denetimsel çok 
sayıda fayda da sağlayacaktır. 
İşletmelerdeki nakit yöneti-
mi e-fatura ile artık daha da 
kolaylaşacaktır. Zira ödeme 
ve tahsilata dönük şirket 
bünye sinde otomatize edilmiş 
sistemler kurmak mümkün 
olacağından işletmelerin fi-
nansal iş ve işlem süreçler-
ine e-faturanın ciddi katkıları 
olacaktır. Zaten yurt dışında 
e-fatura uygulaması büyük 
ölçüde işletmelerin alacak ve 
borç yönetim sistemlerinin bir 
katalizatörü olarak ön plana 
çıkmakta ve e-faturaya geçiş bu 
yönü itibariyle teşvik edilmek-
tedir. 

Gelir İdaresi Daire Başkanı Uğur Doğan:

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Uğur Doğan ile 1 
Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek olan e-fatura ve e-defter konu-
sunda merak edilenleri konuştuk. Doğan, e-faturanın geçişin ülkemiz 
için gerekliliğin ötesinde bir zorunluluk olduğunu belirterek şöyle de-
vam etti: “Ticarette birçok uluslararası firma bugün tedarikçilerine 
ticaret yapabilmelerinin ön koşullarından birisi olarak e-fatura kulla-
nılmasını şart koşmaktadır”.
Söyleşi: Deniz Toprak
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Diğer taraftan e-fatura 
ile faturaların arşivlenmesi 
kolaylaşacak ve en önemlisi de, 
yıllar sonra herhangi bir kamu 
ve özel sektör kurumundan, 
örneğin bir vergi denetimi veya 
bir anlaşmazlık durumunda, 
fatura bilgisine anında ulaşmak 
mümkün hale gelecektir. 
Örneğin, “Google”dan bir ke-
lime arar gibi, herhangi bir fatu-
raya ait anahtar bir kelime sis-
teme girilmek suretiy le istenilen 
faturaya yıllar sonra anında 
ulaşılabilecektir.

E-Faturanın şirketlere diğer 
bir faydası işletmelerdeki teda-
rik zincirini kolaylaştırmasıdır. 
Diğer bir ifade ile e-fatura ile 
tedarik zincirlerindeki iş ve 
işlem süreçleri nin azaltılması, 
hızlandırılması ve gelecekte bu 
halkaya e-irsaliye gibi belgeler 
ile e-ödeme gibi süreçlerin de 
eklenmesi işletmeler arasında 
bir sinerji oluşturacaktır. 

E-Faturanın dayandığı for-
mat ve standart ile işletmeler 
faturanın oluşturulup gönderil-
mesinde, alınmasında, kon-
trollerin yapılmasında, 
muhasebe kaydına dönü-
ştürülmesinde ve ge-
rekli analizlerin yapıl-
masında  makineler arası 
(machine to machine) 
iletişim sağlar. Bu da 
faturalama süreçlerinde 
yaşanabilecek hataları 
minimize ederek verimlilik 
artışı sağlayacaktır.

Son olarak yukarıda bah-
sedilen rapora göre e-fatura 
hem alıcı hem de satıcı için 
oldukça yüksek bir tasar-
ruf sağlamaktadır. e-Fatura 
düzenlemek satıcı için kağıt 
faturaya göre % 57, alıcı için 
ise % 62 daha fazla tasar-
ruf sağlamaktadır. Üstelik 
işletmeler e-fatura için yapmış 
oldukları harcamaları 6 ay ile 
1,5 yıl arasında amorti etmek-
te ve toplamda cirolarının % 
2’si oranında bir tasarrufta 
bulunmaktadırlar.

Şirketler e-faturaya geç-
mede ne tür sorunlarla karşı-
laşabilir?

E-Fatura şirketler için yeni 
bir konsept. Ancak şirketlere 
bütünüyle yabancı bir konu da 

değil, zira bugün şirketlerin birçok 
iş ve işlem süreçleri zaten ele kt-
ronik ortamda gerçekleştiriliyor. 
İ şletmelerin yapmaları gereken 
şey bu süreçlere e-faturayı da 
dâhil etmektir.

Ancak şimdiye kadar yıllardır 
kâğıda dayalı işlem süreçlerinin 
oluşturduğu bir kültür ve algı var. 
Dolayısıyla bunun değiştirilmesi 
ve iş süreçlerinin buna adapte 
edilme si zaman alabilir.

“E-FATURA SAD-
ECE MUHASEBEYİ 
DEĞİL BİLGİ İŞLEMİ DE 
İLGİLENDİRİYOR”

Bu sorunların üstesinden 
nasıl gelebilirler, tavsiyele-
riniz nedir?

Bu sıkıntıların ortadan 
kaldırılması için özellikle şir-
kette her kademede çalışan ve 
fatura ile ilgili birim ve kişilerin 
e-faturanın fayda ve avantajları 

k o n u s u n d a 
ikna edilmesi gerekiyor.

E-Fatura uygulamasının 
şirket süreçlerine adaptas yonu 
konusunda şirketlerin bilgi 
işlem ve mali işler birimlerinin 
yakın bir işbirliği içinde olmaları 
şart. Çünkü e-fatura, kağıt fatu-
radan farklı olarak şirketlerin 
sadece muhasebe veya finans 
departmanlarını ilgi lendirmiyor, 
aynı zamanda bilgi işlem birim-
lerini de ilgilendiriyor.

E-Fatura ile yöneticilerin 
şirkete hakimiyeti daha da arta-
cak, zira faturaya dayalı her tür-

lü işlem süreçlerine ve bunların 
sonuçlarına erişim artık anlık 
olarak gerçekleşmektedir.

İşletmelerin denetim 
süreçleri de e-fatura ile daha 
kolay yapılabilmektedir. 
Böylece hem iç denetim ve risk 
analizleri daha hızlı ve verimli 
yapılabilecek hem de bağımsız 
ve dış denetim (vergi incele-
mesi gibi) süreçleri hızlanarak 
işletmelere olan maliyetleri 
azalacaktır.

Bütün bunların öte sinde 
e-faturaya geçiş Maliye 
Bakanlığınca geçtiğimiz yıl 
yapılan düzenlemeler çer-
çevesinde belli ölçekteki firma-
lar için 2013 yılından itibaren 
artık bir zorunluluktur.

Dünyadan örneklere baka-
cak olursak e-faturaya geçiş 
şirketlere nasıl bir katma 
değer yarattı? 

E-Faturanın yaygınlığı konu-
sunda daha önce bazı rakam-
lar vermiştik. Dünya’da e-fatura 

uygulamasına ilk başlayan ül-
keler AB’ne dâhil ülkelerdir 

ve bu ülkelerde e-fatura 
sistemleri 1970’li yıllarda 
oluşturulmuştur. e-
Faturaya geçiş için 
o dönemlerde o ül-
kelerde herhangi 
bir devlet zorlaması 
olmaksızın, özel-
likle büyük şirketler 
sırf kendi karlarını 

maksimize etmek 
için e-faturayı teşvik 

etmişlerdir. Bugün belli ül-
kelerde sadece Avrupa’da 

değil, başta Latin -Amerika 
ülkeleri olmak üzere dünya 
genelinde bir çok ülkede e-fatu-
raya geçiş için kamusal düzen-
lemelerin arttığını görüyoruz. 
Uluslararası ticaretin artmasına 
bağlı olarak e-faturalaşma hac-
mi de her geçen gün artıyor, 
zira düzenlenen faturaların 
işletmelerin bilgi işlem sistem-
lerine işlenmesi, şirketlere bir 
maliyet avantajı sağlamakta ve 
aynı zamanda faturaların evren-
sel bir geçerliliğe sahip olması, 
diğer bir ifade ile farklı ülke-
lerde düzenlenen faturaların 
birbiriyle konuşabilmesi (“bir-
likte işlerlik”) ancak e-fatura ile 
sağlanabilmektedir.
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Yaz mevsimi geldi yine 
denizde boğulup ölme 
vakaları baş gösterdi. 

Bazen yüzme bilmek de yet-
miyor ama bilmeyenler hele bir 
de söz gelimi Karadeniz gibi 
dalgalı, girdaplı sularda giren-
ler bazen özellikle de kıyıdan 
biraz fazla açılmışlar veya 
dalgaya kapılmışlarsa 
ne yazık ki sonra karaya 
boğulmuş olarak vu-
ruyorlar / çıkartılıyorlar. 
Bununla birlikte bu elim 
vakalardan kalkarak 
önlem almak için daha 
çok çaba sarf edilse 
de bireysel istisnalar 
dışında kimse deni-
zi “yasaklama”yı veya 
“kurutmayı” filan ciddi 
ciddi düşünmüyor! Her 
neyse, ben asıl sözü 
Piyasa’ya getirmek istiyo-
rum.  

“Piyasa” da çok can 
yakıyor, kesin! Üstelik sa-
dece insanlık kapitalizme 
geçeli değil. Piyasa Hitit-

ler, Sümerler zamanında da 
vardı, o zamanlar da piyasa 
kurbanları söz konusuydu. 
Kısacası Piyasa ile Kapita-
lizm özdeş değildir. Kapita-
lizmin kötü, yerine göre çok 
kötü olduğu doğrudur. Yalnız 
kapitalizmden kurtulmak 
adına “piyasayı kaldırmak”, 
ekonomiye küfür etmek, lanet 
okumak belki bireysel planda 
bir süre insanın içini ferah-
latabilir, belki stres atmak gibi 
bir işlev görebilir lakin toplum-
sal boyutta bir çözüm, bir 
çare değildir. Hattâ büsbütün 
kötü ettiği bir gerçektir. SSCB 
ve doğu Avrupa ülkeler-
inde piyasanın yasaklandığı, 
ekonominin ekonomi olmak-
tan çıkartıldığı “devlet sos-
yalizmi” örneklerinin sonu or-
tada. Çin’in ise 1978 sonunda 
piyasayı resmen tanımaya 
karar vermesinin ardından 
30 yılda nasıl dev bir atılım 
yaptığı da bir gerçek. Piyasayı 

“yasaklamış” Kuzey Kore’nin 
ne halde olduğu da nesnel 
bir gözle bakınca olanca 
somutluğuyla görülür: Güney 
ile Kuzey Kore arasındaki 
sınır kaldırılsa Kuzey Koreliler 
mi güneye koşar “kurtulmak” 
için yoksa Güney Koreliler mi?

Şu temel lakin bugün 
bile, örnek olsun Türkiye’de, 
hem de kendini Marksist sa-
yan / sanan ve dahası oku-
yup, yazan, hattâ kimliğinin 
önünde bayrak gibi  “Prof. 
Dr.” unvanını dalgalandıran 
“ekonomi hocalarınca” 
bile bir türlü doğru dürüst 
anlaşılamayan, anlatılamayan 
bir gerçeği belirterek, vurgula-
yarak konuya girelim: 

PİYASA BİR VERİDİR, 
BİR TERCİH DEĞİL

Dahası temel bir veridir; 
kendini dayatan bir veridir. 
Nesnel bir gerçektir. Yâni 

Piyasa Bir Veridir, Tercih Değil
Nazım GÜVENÇ
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insanın keyfine, bilip bilme-
mesine kalmış bir şey değildir. 
“Yerçekimi gibidir, Ekonomi 
içinde Piyasa özünde tıpkı 
yerçekimi işlevi görür” desek 
yeridir. 

Şimdi bunu biraz daha 
açalım, önce, Piyasa’nın 
kendisi açısından bu ne anla-
ma geliyor bir irdeleye-
lim:  

Bu veriyi bilmemek, 
anlamamak, onun 
“yer çekimi” gibi bir “te-
mel veri” olduğunun 
farkında / bilincinde 
olmamak veya olmak 
onu / piyasayı hiç mi 
hiç ırgalamaz! Ekono-
mi varsa o da vardır ve 
dolayısıyla yapacağını 
yapar! 

Yeryüzünde, Do-
ğa’yla birlikte var olan 
ve onun ayrılmaz 
bir bileşeni olarak 
işlev gören Yer-
çekimi, düşünün bir, 
nasıl işliyor, nasıl 
işlev görüyor. Son-
ra Piyasa’ya bakın. 
Aynen öyledir. Yâni?

Yâni Doğal Yer-
çekimi nasıl / ne kadar 
nesnel ise, bir başka deyişle, 
Allah’ı, gözü, kulağı, kalbi, 
vicdanı, kayırması, acıması 
yok ise, İnsan eliyle yapma / 
yapay Doğa olan Ekonomi’nin 
yerçekimi Piyasa da aynen 
öyle işleyen bir düzenektir.      

Ekonomi ile birlikte, 
ekonominin çapı ile doğru 
orantılı olarak işler; kalbi, gözü, 
kulağı yoktur lakin kendine 
göre bir “beyni” vardır, deva-
sa bir bilgisayar gibi ekonomi 
üzerinden kendisine girilen 
verileri çözümler ve “kendi 
kafasınca” (“piyasa mantığı”), 
ama fanatik hayranlarının 
“Ekonomik Akıl” olarak 
varsaydığı özel yazılımına 
göre, çözer, değerlendirir ve 
işler. Bunun İnsanlar için ne 
anlama geldiğine, iyi mi, kötü 
mü ne sonuç vereceğine o, 
hiç mi hiç “kafa yormaz”! “Pi-

yasa mantığı” denen şey işte 
böyle çalışır. Adam Smith’in 
piyasayı anlatırken görün-
mez el dediği şey de işte 
bu görünmeyen ama etkisi 
yaşanan “akıl”dır. Bu “ekono-
mik akıl”dan ayrı bir şeydir, ta-
mamen piyasanın iç işleyişine 
odaklı ve onunla sınırlı bir 

“akıl” veya “mantık”tır. Farkı 
daha iyi anlatmak üzere il-
kin “ekonomik akıl”a kısaca 
değinelim. 

NEDİR “EKONOMİK AKIL”

Çok öz olarak şöyle anlata-
biliriz: 

‘‘Pazar için mal üretimi’’ 
adı verilen ekonomik atmos-
fer altında, ekonomik akıl 
dediğimiz şeyin bir dizi para-
metresi vardır ve o, bunların 
sentezinden yahut birlikte 
hareketinden oluşur. Bu 
parametreler arasında her-
halde en başta geleni değer 
(veya emek-değer) olsa ge-
rektir. Bir başkasına rekabet, 
bir diğerine kâr denebilir. Fi-
yat bir başka parametredir. 
Sonuç olarak üretilen malın 
değeri toplumsal açıdan ben-

zeri başka mallarla rekabet 
edebilir olmalı, öyle ki onu 
üreten veya pazarlayan kâr 
edebilmeli, dolayısıyla fiyat 
mekanizması piyasanın değer 
gerçeğini yansıtmalıdır. Bun-
lardan birinde meydana ge-
len bir aksama veya gerçeğe 
aykırılık önünde sonunda şu 

veya bu şekilde bir 
olumsuzluk olarak 
kendini gösterir.  

Sovyetler Bir li-
ği’nde, örnek olsun, 
metro bile tinin fiyatı 
Batılı ülkelerinkiler-
le kıyaslandığında 
ina nılmaz derecede 
dü  şüktü, çünkü ger-
çek birim maliyetinin 
çok altında bir fiyat 
uy gulanırdı. Diye-
lim, bilet küçük bir 
kârla, bir ruble [lira] 
fiyattan satılması 
gerekirken on ko-
pek [kuruş] fiyatla 
satılırdı. Ekonomik 
akla aykırı bu duru-
mun güya toplum-
sal bir açıklaması / 
doğrulaması vardı: 
ulaşımı herkes için 
çok ucuz kılmak. 

Oysa o metro işletmesinin bu 
yüzden uğradığı zarar top-
luma son tahlilde çok daha 
pahalıya mal olan bir yük ha-
line dönüşüyordu. Çünkü fi-
yatlar gerçeği yansıtmıyordu 
ve gerçeği sonsuza dek 
çiğneyemezdiniz. Sonunda 
acısı hem de acı bir şekilde 
çıkardı. 

Piyasanın varlığını kabul 
veya ret etmek, İnsanlığın 
sınıflı toplum devrinde, 
Ekonomiyi hiç mi hiç 
ırgalamaz – aynen yerçekimi 
gibi. Tersine davranırsanız 
bedelini ödersiniz! Ekonomik 
akla uygun davranırsanız yâni 
attığınız her adımın ekono-
mik sonuçlarını öngörebilme / 
değerlendirebilme yeteneğine 
ve verimsiz davranışların re-
faha katkısı olmaz bilincine 
eğer sahipseniz kazanırsınız; 
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aksi halde zarar edersiniz, 
kaybedersiniz.  

Gelelim yine Piyasa düzle-
minde / Piyasa açısından çok 
daha önemli ve çok çok daha 
az bilinen bir özelliğe. 

PİYASANIN AKLI

“Piyasanın aklı” (genelde 
“ekonomik akıl”la karıştırılan 
şey değil; piyasanın bir 
görünmez el gibi işlediği 
sırada onu yöneten, 
yönlendiren “mantık”), 
çapının Ekonominin 
genişliği ölçüsünde 
yatay boyutta 
engin / yaygın ol-
masına karşılık, 
bundan daha 
önemlisi (lakin 
en başta da piya-
sa karşıtlarının 
farkında bile 
olmadıkları) çok 
önemli bir ek-
siklikle illetlidir. 
Dikey boyutta 
yüksekliği veya 
derinliği çok küçük-
tür, çok kısadır, çok 
dardır! Kendisinin bir 
yaratıcılığı yoktur. 

Bütün aklı (ki yine de 
hiç de az şey sayılmaz) kâr 
eksenli olarak işini büyük bir 
beceriyle fakat hep sadece ve 
sadece bunu âdetâ sonsuz 
bir döngü şeklinde yapmaktan 
ibarettir. Onun için diyebiliriz 
ki: 

PİYASANIN VİCDANI 
YOKTUR, AKLI KITTIR!

Bu, ilk bakışta fark et-
mesi güç, hele “serbest 
piyasacı”ların bile pek gör-
medikleri zor algılanır özelliği 
somut olarak yine piyasada 
büyük bir başarıyla varlık 
göstermiş biri yerli, diğeri 
yabancı iki ustanın dilinden ve 
onları bu anlamda büyük bir 
bilinçle aktaran iki yazarımızın 
aracılığıyla vereceğimiz iki 
somut örnekle daha anlaşılır 

kılacağımızı umuyoruz. 
Birinci örneğimiz, Cumhuri-

yet gazetesi Bilim – Teknoloji 
eki yayın yönetmeni Orhan 
Bursalı’nın ‘Serbest Piyasa’ 
Çözmez, Kardeşim! başlıklı 
ve akıl, bilinç dolu yazısından: 

“(…) Sanayide AR-GE 

politikaları konusunda önde 
gelen liderlerden Jan Na-
hum, 250 bin küçük ve orta 
boy işletmelerin AR-GE 
eğitimi, uygulamaları, pro-
je geliştirmeleri ve piyasa-
da yenilikçi ürünleriyle yer 
alması için devlet tarafından 
desteklenmesinin şart ol-
duğunu söylüyor, ayrıca, 
Rekabet öncesi işbirliği’nin 
önemine değiniyor ve ül-
kemizde işbirliği kültürünün 
gelişmediğine işaret ediyordu. 
Nahum’un dedikleri arasında 
iki konu çarpıcıydı […]:

“Birincisi, başka ülke  l  er-
de çok az rastlanan bir şe-
ye, insanımızın hırs küpü 

niteliğine işaret etmesiydi:
“Bu hırsı bir politika da-

hilinde kanalize etmeyi be-
cerse ülke, yüzde 5-6 büyüme 
oranını belki de katlayacağız, 
Çin efsanesi gibi yüzde 
15’lerde büyüyeceğiz!”  

“Nahum, devlet ve ve ülke 
politikalarının yokluğunu dile 
getiriyor aslında. Ül kenin 

büyük düşünebilme ve 
büyük kapasiteleri büyük 

politikalarla yaratma ve 
gerçekleştirme konu-

sudur bu! Yani ‘Ulu-
sal bilim ve teknoloji 
politikaları’… Sa-
nayide, bilim ve 
teknolojide, bilgi 
toplumu olma 
yolunda büyük 
atılımlar ya-
pan ülkelerin 
hepsi, ülke 
poli t ikalarıyla 
bunu başardı ve 
başarıyor! Geri 
zekâlı piyasaya 
bırakırsanız ge-

leceğinizi, kısır 
kâr sarmalı içinde 

kendini kaybeder! 
Hangi serbest pi-

yasa işleyişi ile açık 
kapatmak, öndekileri 

yakalamak, geri [ve ge-
ride] kalmışlıktan kurtul-

mak, sürekli kriz sarmalına 
düşmemek gibi dertleri olan 
bir ülke, başarmıştır?” (a.b.ç.) 

 

İKİNCİ ÖRNEK ALINTIMIZ

“Dünyanın en yaratıcı 
beyinlerinden APPLE Com-
puter’un kurucusu Steve 
Jobs’un ölmeden birkaç ay 
önce verdiği son röportaj”dan. 

 
 Vatan gazetesi yazarı Reha 

Muhtar, aynen Orhan Bursalı 
gibi büyük bir farkındalıkla, 
akıl ve bilinçle sunuyor ve 
aktarıyor:

“Steve Jobs gibi ‘Deha’ 
kişilerin, hayatlarının olgunluk 
çağında, hırs ve ihtiraslarından 
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arındıkları günlerde verdikleri 
röportajlar, yaşamın şifrelerini 
içinde barındırır…

“APPLE’ın kurucusu, o son 
röportajında öyle bir laf etti ki, 
donup kaldığımı hissettim… 

“Üstadın zekâsına bir kez 
daha hayret ettim… APPLE’ın 
kurucusu o yıllardaki en büyük 
rakibi IBM’i anlatırken şöyle 
diyordu Steve Jobs:

“Milyarlarca dolarlık IBM’in 
temel hatası, zaman za-
man, büyüyen her şirket gibi 
APPLE’da da görülen bir 
hataydı… Bu şirketler iyice 
büyüdükten bir süre sonra, 
onları esas büyük yapan 
‘içerik yaratıcıları’ndan yavaş 
yavaş arınmaya başlarlardı.

“Çünkü şirket büyüdükten 
sonra daha büyümesinin yolu 
satış ve pazarlamadan geçi-
yordu. Satış ve pazarlamada 
iyi olan elemanlar şirket içinde 
bir süre sonra yükselmeye 
başlıyorlardı. Bu durum doğal 
görünüyordu, çünkü onlar ge-
lir getiren elemanlardı. 

“Oysa satış ve pazar-
lamacıların bir temel eksiği 
vardı… O da üretilen ürün-
le ilgili hiçbir şey bilmezler. 
Ürünün içeriğini, ne olduğunu, 
niye öyle olduğunu bilmezler, 

çünkü o içeriği onlar yarat-
mazlar. Sadece satışını ve 
pazarlamasını yaparlar ve 
onu iyi yaptıkça dev şirketlerin 
tepe noktalarını ele geçirirler...

“Bir süre sonra dev 
şirketlerde gerçek üreticiler, 
içerik yaratanlar devre dışı 
kalırlar. Şirketler gelir getiriyor 
gözüken satış ve pazarlama 
elemanlarının fiili egemenliği 
altına girer…

“Bu durum IBM’in en büyük 
hatasıydı. Biz APPLE’da o 
zamanlar yarattığımız içerikle 
kendimizden kat kat büyük 
şirketi alt etmeyi başardık.”           

Reha Muhtar, yazısının 
devamında kendisinin bir 
dönem Show TV’de iken 
yaşadıklarını anlatıyor, sözü 
yeniden APPLE’a getiriyor:

“Televizyonlarda yıllardır 
içerik namına “yeni” dediğimiz 
bir şeyin olmamasının altında 
Steve Jobs’ın anlattığı sır ya-
tar:

“Ürünü üreten insanların, 
içerik yaratan yaratıcıların 
[Ekonominin maddesi – ürün 
ve insan birlikte] devre dışında 
kaldığı sistemler, bir süre son-
ra satış ve pazarlamacılarını 
da [rekabetçi piyasa] yok 
ederler. [Piyasada] Satmak 

ve Pazarlamak için, [Ekono-
mide] yaratmak lazımdır önce 
çünkü…”   

Bu ikinci alıntı, “piyasanın 
aklı” konusunun yanında Pi-
yasa ile Ekonomi arasındaki 
eşsiz diyalektiği açığa vurması 
bakımından da ayrı bir önem 
taşıyor. Yâni:  PİYASA, 
EKONOMİ VARSA VAR.

Ekonomi’nin doğumu ön-
cesi, uzun  “Geçim-Tutum” 
evresinde piyasa yoktu, ona 
yakın / onun eşiği mertebe-
sinde takas vardı. Piyasa, 
Ekonomi ile / Ekonomi’nin 
sayesinde ortaya çıktı. Daha 
o tarihte “kapitalizm” de yoktu. 
En az iki bin yıl sonra, Sanayi 
Devriminin sonucu olarak ka-
pitalizm doğdu! Elbette piyasa 
da, o sayede, potansiyelini / 
yeteneğini çok daha yaygın 
ve zengin, güçlü bir şekilde 
göstermek olanağını buldu. 
Ancak bu olgudan hareket-
le piyasa ile kapitalizmi “bir 
ve özdeş” sanmak / saymak 
gerçeğe şaşı bakmak olur. Pi-
yasa kapitalizmden ziyade ve 
önce ekonomiyle bağlantılıdır. 
Bunun ayırt edici önemi 
şurada: 

Piyasada, evet doğru, alış-
verişe yön gösteren bir “görün-
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mez el” var; bu anlam ve çer-
çevede piyasanın bir “aklı” 
da var. Lakin “ürün ve hizmet 
üreten insan” yâni teknik / 
teknolojik icat yapandan, işe 
kol emeğiyle katkı sağlayan 
(= mavi yakalı), kafa emeğiyle 
(= beyaz yakalı) katkı verene; 
yatırım, girişim yapana dek 
her düzlem ve düzeyde insan 
birlikte rol oynamazsa, hele 
onların dinamik ve yaratıcı 
aklı olmazsa tam da Orhan 
Bursalı’nın alıntıladığı Jan 
Nahum’un dediği gibi, bir kısır 
döngü sarmalı içinde ekono-
mi anca kendi kendini tekrar 
eder di. Daha açık bir ifadey-
le, “yapay Doğa” niteliğindeki 
Ekonomi dinamik bir tempo-
da seyretmezse, gelişmezse 
Top lum da fiilen yerinde sa-
yar, kendi kendini bir kısır 
çevrim içinde tekrarlar durur. 

 Piyasanın varlığı ve 
işlemesi de, kıt aklı da bu kısır 
döngüyü kırmaya yetmez. 
İnsanlık tarihi bunu olanca 
somutluğuyla gösteriyor. 

KAYNAKÇA

Aslında, değer dışında 
sözünü ettiğimiz tüm paramet-
reler onun alt açılımlarıdır; 

bir başka deyişle, “değer” 
[eldeğiştirim değeri] kavramı 
ile dilegetirilen olgunun / 
etkinliğin yapıtaşlarıdırlar. 
Bunlardaki bir eksiklik veya 
aksaklık kaçınılmaz olarak 
birbirlerini etkilemekte / boz-
makta ve sonuçta “değer”e 
yansıyarak ekonomide so-
runlara yol-açmaktadır. 
Yeri gelmişken bir daha 
vurgulayalım: “Modern Çağ 
ekonomisi”nin bu değer yasası 
henüz / hâlâ evrensel ve mut-
lak olduğu içindir ki SSCB 
ve diğer benzeri ülkelerde 
bu alt-unsurların eksikliği, 
bozukluğu, işlemezliği eko-
nomide “geçerliliği” olan 
gerçek değerin bir türlü 
oluşamamasına neden 
olmuş ve sonunda ekono-
mi göçmüştür. Gelişmekte 
olan ülkelerde de yine aynı 
nedenle ekonomi bataktan 
çıkamamaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde mikro ve /veya 
makro ekonomi düzeylerinde 
yaşanan krizler de yine hep 
söz konusu alt unsurlarda 
başgösteren aksaklıkların 
dışavurumudur. Özetle: İster 
tek bir işletme söz konusu 
olsun, ister bir bütün olarak 

ülke ekonomisi, “eldeğiştirim 
değeri”ni oluşturan bu alt-un-
surlarda görece daha başarılı 
olanlar daha ileri gitmekte 
/ ayakta kalmaktadırlar. Ne 
zamana dek? Modern Çağ 
Ekonomisi’nin yani pazar 
için mal üretimi ekonomisinin 
diyalektiği hükmünü sürdür-
menin sonuna gelesiye, 
“eldeğiştirim değeri”nin bir 
değeri kalmayıp salt “kullanım 
değeri” bir değer ifade eder 
konuma yükselesiye. Şair’in 
dediği“güzel günler”de...       

   Orhan Bursalı, Cumhuri-
yet Bilim Teknik, 5.10.2007 
no: 1072. “ ‘Serbest Piyasa’ 
Çözmez Kardeşim!”  

    Reha Muhtar, Vatan, 
23.10.2012. “Steve Jobs’un 
İşadamlarının kulağına küpe 
olacak sözleri”. 

   Marx’a gelinceye 
dek tarihin bir çevrim 
içinde döne döne geliştiği 
anlayışının (siyasal bilimin 
kurucusu Machiavelli’de bile) 
yaygınlığının ekonominin bu 
kendi kendini tekrarlamak-
tan ve sonunda durgunluğa 
gömülmekten kaynaklanan 
özelliğinin yansıması olduğu 
akla geliyor. 
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HABER

40 milyar liralık satış gelirine 
ulaşan Tüpraş’ı 8.1 milyar 
TL ile Ford Otomotiv ve 

7.5 milyar TL ile Renault izledi. 
İlk 10’da yer alan diğer şirketler 
ise şöyle:
Arçelik (7.2 milyar TL), E lek t          -
rik Üretim A.Ş ((EÜAŞ) 6.9 mil-
yar TL, Tofaş (5.6 milyar TL), 
İskenderun Demir Çelik (5.4 
milyar TL), Ereğli (5.1 milyar 
TL), İÇDAŞ (4.9 milyar TL), 
Aygaz (4.7 milyar TL)”

İLK 10 GEÇEN SENE İLE AYNI

Geçtiğimiz yıl da Türpraş 
birinci olurken onu Ford Otomo-
tiv ve Oyak Renault izlemişti. 
İlk 10’daki diğer firmalar da şu 
sırayla yer bulmuştu:

“Elektrik Üretim A.Ş ((EÜAŞ), 
TOFAŞ, Arçelik, Ereğli Demir 
Çelik, İskenderun Demir Çe-
lik, İçdaş, Aygaz “

Düzenlenen basın top-
lantısında bilgi veren İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, 2012 
yılında 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun üretimden 
satışlarının 2011 yılına göre 
yüzde 9.2’lik bir artışla 323 
milyar 978 milyon liradan 
353 milyar 699 milyon liraya 
çıktığını söyledi. Bahçıvan, 
“Ekonominin yüzde 2.2 
büyüdüğü bir yılda bu 
büyüme başarıdır” ifadesini 
kullandı.

Araştırmaya konu olan 
şirketlerin 2011 yılında 22 

milyar 752 milyon liralık bir 
kârlılığı varken 2012 yılında 
bu rakamın yüzde 6.3’lik bir 
artışla 24 milyar 192 milyon 
liraya çıktığına işaret eden 
Bahçıvan, “Bu artışın önemli 
bölümünün faaliyet dışı gelir-
lerdeki artıştan elde edildiğini 
vurgulamak gerekiyor. Küresel 
nedenlerle, 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun 2012 yılındaki 
en düşük performansı, binde 
6 gibi küçük bir oranla ihracat 
büyümesinde ortaya çıktı. 2011 
yılında toplam ihracatı 63 mil-
yar 337 milyon dolar olan büyük 
şirketlerin ihracat performansı, 
2012’da 63 milyar 712 milyon 
dolar oldu” dedi. 

Bahçıvan, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin en büyük sa-

nayi kuruluşlarında 2012 
rakamlarına göre 596 bin 55 

kişi çalışıyor. Bu rakam 2011 
yılında 574 bin 589 kişiydi.

Bu arada 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu içinde kamu 
kuruluşlarının sayısı azalmaya 
devam ediyor. Özelleştirmelerin 
de etkili olduğu bu süreçte, 
1990 yılında 91 olan 500 Büyük 
listesindeki kamu kuruluş sayısı 
son araştırmada 13’e inmiş du-
rumda.

500 Büyük kuruluşun değişim 
gösteren önemli göstergele-
rinden biri de yabancı sermaye 
ile ilgili. 2009 yılında 153 olan 
yabancı sermaye ortaklı kuruluş 
sayısı 2012 yılında 138’e 
düşmüş. Üretimden satışlarda 
da yabancı sermayeli kuruşların 
yüzde 40’lar civarında olan 
paylarının, bugün yüzde 35’ler 
seviyesine gerilediğini görü-
yoruz.”

İSO 500 Listesine Göre 
Türkiye’nin En Büyük Şirketleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ 
2012 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’nin en 
büyük şirketi bir kez daha Tüpraş oldu.
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AKP Döneminde Sermayenin 
Dönüşümü!

Türkiye’de de yeni-libe-
ral politikalar, ekonomi, 
siyaset ve toplumsal 

açıdan önemli sorunlar or-
taya çıkardı. Büyüme yani 
üretim geriledi. Borçlanma, 
sürekli bir kaynak sağlama 
seçeneği oldu. Dış borcun 
artması, emperyal güçlerin 
denetimini hızlandırdı. 

Yurtsever İktisatçı Cihan 
Dura Hoca bunu şöyle ifade 
ediyor: “Söz konusu model 
“Merit Stratejisi” olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu strate-
ji başlıca serbest ticaret, 
özelleştirme, yabancı ser-
maye… Gibi silahlar içerir 
ki, biri de borçlandırmadır. 
Bu yoldan, kurban seçilen 
ülkeler küresel finans 
şirketlerine muhtaç duruma 
düşürülür ve o durumda 
tutulur. Tuzağa düşürülen 
ülke, kısa sürede, içinden 

kolay kolay çıkamayacağı 
şekilde borç batağına 
batırılır.”

Uygulanan politikalarla 
işsizlik dayanılmaz boyut-
lara erişti, bu durum gelir 
dağılımının toplumsal sınıflar 
arasında olduğu kadar, 
bölgeler arasında ayrımını 
derinleştirdi. İşsizliğin art-
ması ile kişiler özgüvenini 
yitirdiler, bağımsız hareket 
etme ve düşünme yetenekleri 
kayboldu. Toplumda özgür 
bireylerin emek temelinde 
örgütlenmesi yerine etnik ve 
dinsel kültüre bağlı örgütlen-
meler başat oldu.

Bu ortam içinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi(AKP), top-
lumda var olan adaletsizliğe 
karşı popülist bir program 
ile iktidara geldi. İktidara 
gelişinde, Amerika Birleşik 
Devletleri(ABD)’nin Müslü-
man olan ülkelerin zengin-
liklerine el koymak ve denet-
lemek için geliştirdiği “Ilımlı 

İslam Modeli”nin de payı 
olduğunu görmek gerekiyor.

SERMAYE EL 
DEĞİŞTİRİYOR MU?

İstanbul sermayesi olarak 
adlandırılan TÜSİAD’ın, 
AKP İktidarı’nın başlangıç 
yıllarında özelleştirme uy-
gu lamalarında AKP ile 
anlaştığı gözlemleniyor. 
Bununla birlikte, Başbakan 
Erdoğan, TÜSİAD’ın uygu-
lanan politikalarla bire beş 
kazandıklarını, ancak si-
yasette anlaşamadıklarını 
da söylüyor. (12 Eylül 2010 
Referandumu’ndan önce 
ATV’de yapılan bir röportaj-
dan alıntı).

Daha sonra AKP izlediği 
ekonomi programıyla 
İslami nitelikte MÜSİAD ve 
TUSKON’un çatıları altında 
toplanmış iş çevrelerini 
güçlendiriyor. Ve Türkiye’de 
artık sermaye ciddi manada 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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el değiştirmeye başlıyor. 
Başbakan Erdoğan bunu 

şöyle ifade ediyor:”... Şu 
anda dünya ile bütünleşen 
bir Anadolu var. Bu da belki 
onları (TÜSİAD’ı) rahatsız 
ediyor... Ama biz isteriz ki 
niçin İstanbul sermayesi 
Ana dolu sermayesi ile iç içe 
olmasın.” (Cumhuriyet Haber 
Portalı, 10.09.2010).

Bu şekilde, ABD destekli 
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi 
ile başlatılan özelleştirme 
kampanyaları ile özel sektöre 
devredilen kamu sermaye-
sinin el değiştirilmesinin son 
aşamasına geliniyor. Bütün 
sermaye Siyasî İslâm’a veril-
mek isteniyor.

NE OLABİLİR?

Gelinen noktada, Koç Gru-
bu enerji şirketlerine yönelik 
operasyonların siyasi olduğu 
yönündeki şüpheler bunu 
göstermiyor mu?

Burada birkaç soru 
soralım. Birincisi şu: TÜSİAD 
adı altında toplanan iş 
çevreleri ne yapacak? Biat 
mı edecekler yoksa daha 
liberal  ve laik iktidar arayışı 
içine mi girecekler?

İkincisi ise şu olabilir: Ana 
Muhalefet Partisi nasıl tavır 
gösterecek?

Küresel anlamda ise şu 
soru akla geliyor: Başlangıçta 
AKP İktidarı ile uyumlu 
hareket eden ABD/AB’in 
egemen çevreleri ne yapa-
cak? MÜSİAD ve TUSKON 
olarak örgütlenmiş İslami 
Sermaye arasında bir ayrım 
yaparak daha güdümlüsünü 
mü yeğleyecek?

Belki de en anlamlı soru 
şu: Emeğiyle geçinen necip 
halkımız sermaye grupları 
arasında oluşmakta olan 
bu kavganın neresinde yer 
alacak? Daha doğrusu filler 
tepişirken aralarında sürekli 
ezilecekler mi? Bu soruya 
verilecek yanıtlarda birisi 
de, necip halkımızın örgütlü 
güç oluşturamadığı sürece, 
ünlü tiyatro yazarı Bertold 
Brecth’in bir oyunundaki söz-
ler olabilir: “Bulanık sularda 
bilsen ne balıklar avlanır, 
sonra yine hep birlikte yok-
sulun hakkı yenir.”olabilir 
kanısındayım.

Sahi, unuttuğumuz, ulusal 
duyarlığı var olan USİAD ise 
acaba ne yapıyor?

Türkiye’de de ye-
ni-liberal politi-
kalar, ekonomi, 

siyaset ve toplum-
sal açıdan önemli 
sorunlar ortaya 
çıkardı. Büyüme 
yani üretim geri-
ledi. Borçlanma, 

sürekli bir kaynak 
sağlama seçeneği 
oldu. Dış borcun 

artması, emperyal 
güçlerin denetimi-

ni hızlandırdı.
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SÖYLEŞI

“Hedef Yüzde 100 Yenilenebilir 
Kaynaklardan Üretilen Paketlerin 
Geliştirilmesi”

Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?

Dünyanın lider gıda işleme 
ve ambalajlama çözümleri su-
nan firması Tetra Pak, 1951 
yılında İsveç’in Lund kentinde 
Ruben Rausing ve Erik Wal-
lenberg tarafından kuruldu. 
Firma, ilk aseptik dolum maki-
nesini 1961 yılında dünyaya 
tanıttı. Böylelikle süt gibi çabuk 
bozulan gıdaların soğutma ve 
katkı maddesi gerekmeksizin 
aylarca bozulmadan saklana-
bilmesi ve uzak mesafelere 
taşınabilmesi olanaklı hale 
geldi. 

Tetra Pak olarak şuanda 
müşterilerimiz ve tedarikçile-
rimizle yakın çalışarak, tüm 
dünyada yüz milyonlarca 
insanın günlük gereksinimle-
rini karşılayan güvenli, yenilikçi 
ve çevreci ürünler sağlıyoruz. 
90’ın üzerinde ülkede bulunan 
23.000’in üzerinde çalışanımız 
ile faaliyet gösteriyoruz. Tetra 
Pak olarak, sorumlu sektör 

liderliğine ve sürdürü-
lebilir iş yaklaşımına 
inanıyoruz. “İYİ OLANI 
KORUR” sloganımız, 
gıda ürünlerini her yerde 
güvenli ve kolay ulaşılır 
kılma vizyonumuzu 
yansıtıyor.

Tetra Pak’ın dünya 
ve Türkiye’deki faaliye-
tine kısaca değinebilir 
misiniz?

Tetra Pak’ın inovatif 
bir fikir olarak dünyaya 
sunduğu karton am-
balaj, Türkiye’de ilk defa 
Tetra Pak’ın Kayseri’de 
bulunan Meysu meyve 
suyu fabrikasına kuru-
lan ilk makinesiyle 1972 
yılında faaliyete geçti.

41’inci yılımızı kut-
ladığımız Türkiye’de sıvı 
gıda sektörünün am-
balaj gereksiniminin önemli 
bir bölümünü tüketicilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda ge-

liştirerek karşılıyor ve üreti-
minin bir kısmını da ihraç 
ediyoruz. Müşterilerimize; 
dün yadaki gelişmeler, trend-

Tetra Pak Türkiye ve Kafkaslar Pazarlama Direktörü Verda Telyaz:

1951 yılında kurulan Dünyanın lider gıda işleme ve ambalajlama çö-
zümleri sunan firması Tetra Pak ile 2020 hedefi kapsamında yenilebilir 
ambalajlar üzerine görüştük. Tetra Pak Türkiye ve Kafkaslar Pazarla-
ma Direktörü Verda Telyaz, şimdiden hedeflerinin yarısına ulaştıkla-
rını belirtirken çalışmalarının hızla devam ettiğinin altını çizdi. Telyaz 
ile gerçekleştirdiğimiz röportajı ilginize sunuyoruz.

Söyleşi: Deniz Toprak
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ler ve tüketici beklenti leri 
doğrultusunda ambalaj, teknik 
servis ve gıda işleme ko-
nusunda yenilikçi çözümler 
sunuyoruz.

Peki, Tetra Pak’ın şu anki 
pazar payı ne kadar?

Tetra Pak olarak 2012 
yılında tüm dünyada 77 milyar 
litrenin üzerinde süt, meyve 
suyu, nektar ve diğer ürün-
lerin tüketicileri ulaşması için 
yaklaşık 173 milyar paket te-
darik ettik.

Aynı 12 aylık dönem içe-
risinde şirket 505 paketleme 
makinesi, 1.971 işleme üni-
tesi ve 1.721 adet dağıtım 
ekipmanı teslim ettik. Tet-
ra Pak şu anda ürün teda-
riki, inovasyon ve müşteri 
hizmetinde mükemmeliyetin 
devamlılığını sağlamak üzere 
yatırımlarına devam ediyor; 
paketleme malzemeleri ve ka-
paklar için 42 üretim fabrikası, 
15 teknik eğitim merkezi; ma-
kine montajı için ise 9 fabrika 
ve 11 araştırma ve geliştirme 
tesisi işletiyor. 

“HEDEFİMİZİN YÜZDE 
ELLİSİNİ ŞİMDİDEN 
BAŞARDIK”

Tetra Pak olarak 
2012 yılı içerisinde 
kaydettiğiniz ilerleme 
sonrası 2020 yılına 
yönelik çevre hedefle-
rinizi geniş lettiğinizi açık-
ladınız? Okuyu cu larımıza 
bununla ilgili ay rın tılı bilgi 
verebilir misiniz?

Tetra Pak olarak çevre ayak 
izi, sürdürülebilir ürünler ve 
geri dönüşüm olmak üzere üç 
önemli alana odaklanıyoruz. 
Bu doğrultuda 2011 yılında 
çevresel mükemmellik sağla-
mak için iddialı bir 10 yıllık 
küresel hedeflerimizi belir-
ledik. Sürdürülebilir büyüme 
hedeflerimize ulaşabilmek için 
bize her konuda yardımcı olan 

tedarikçilerimiz, müşterilerimiz 
ve diğer paydaşlarımızla yakın 
bir şekilde çalışmaya devam 
ediyoruz.

Geri dönüşüm konusunda 
on yılın sonunda, dünyada 
kullanılan içecek kartonları 
için global geri dönüşüm 
oranını ikiye katlayarak yüzde 
40’a çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bu hedefimiz doğrultusunda 
2012 yılında kullanılan Tetra 
Pak kartonlarının global geri 
dönüşümü yüzde 10 artış 
gösterd i . Geri dönüş tü-

rü len paketler 528 bin tondan 
581 bin tona çıkarak toplam-
da yüzde 22,9’a ulaştı. 2011 
yılına oranla 2012 yılında 
dönüşümü yapılan Tetra Pak 
paketlerinin sayısı 3,6 milyar 
artış gösterdi.

Sürdürülebilir ürünlerle ilgili 
olarak hedefimiz yüzde 100 
yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen paketler geliştirilmesi 
ve Forest Stewardship 
Council™ (FSC™) onaylı 
kartonların Tetra Pak paket-
lerinde kullanılma oranının 

yüzde 100’e çıkartılmasıydı. 
2012 yılında bu hedefimiz 
için belirlediğimiz yüzde 
50 oranındaki ara hedefe 
ulaşmayı başardık.

Ayrıca çevre ayak izimizi 
azaltmak amacıyla karbon 
emisyonunu 2020 yılı sonu 
itibariyle 2010 yılı seviyele-
rine düşürme hedefimiz, 2012 
yılında üretim hacminde yüzde 
9.5 artış olmasına rağmen 2 
bin ton CO2 eşdeğeri oranında 
(2010 yılında temel alınan 
oranla karşılaştırıldığında) 
azaldı.

Avrupa ülkelerine bakıl-
dığında Türkiye’de sağlıklı 
süt tüketimi çok düşük 
kalıyor.  Fakat toplum-
daki bazı izlenimlere göre 
ambalajlı ürünlerin besin 
değerlerin azalttığı söyleni-
yor. Bu söylemin ambalajlı 
ürün satışına etkisi var 
mıdır? Ve siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

Avrupa ülkelerinde kişi 
başına yıllık süt tüketimi or-
talama 90 - 125 litre arası 
olduğu halde, ülkemizde top-
lam süt tüketim miktarı kişi 
başına 23 litre düzeyinde 
kalıyor. Ülkemiz süt üretimi 
açısından dünyada ilk 15 

arasında olmasına rağmen 
süt tüketiminde Avrupa 

sonuncusu olarak ye 
alıyor. Paketlenmiş ve 
ısıl işlem görmüş süt 

tüketimi ise kişi başına 
15 litre düzeyinde bulunuyor. 
Halen ülkemizde tüketilen 
sütün yaklaşık yüzde 40’ı 
açıkta satılan sağlıksız süttür. 

Açık süt çoğunlukla 
alışkanlık ve de daha iyi yoğurt 
yapıldığı inancıyla tüketiciler 
tarafından tüketilmektedir. 
Giderek artan bir trend ise, 
açık sütün doğal – organik 
sanılarak tüketilmesidir. Son 
yıllarda maalesef konusu 
dışında konuşan akademik 
çevrelerin de etkisiyle, açık 
süt kullanımının daha yüksek 
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eğitimli ve alım gücü daha 
yüksek kesimlere yayıldığını 
gözlemliyoruz. 

Sağlıklı tüketim için sütün 
mutlaka ısıl işlemden geçmiş, 
yani pastörize ya da UHT Uzun 
Ömürlü süt olması gereki-
yor. Sokak sütleri, kaynağı 
bilin meyen sütler kesin-
likle satın alınmamalı 
ve kullanılmamalıdır. 
Isıl işlemden geçmiş 
sütlerin amba-
lajlarının orijinal, 
kesinlikle hasar 
gör memiş olmasına 
dikkat etmek önem 
taşıyor. Pastörize 
sütlerin mutlaka 
soğuk zincirde 
korunması gere-
kiyor. UHT sütler, 
uygulanan işlem 
gereği açılıncaya kadar 
üzerinde belirtilen tarihe 
kadar oda sıcaklığında 
tazeliğini koruyabiliyor.

Ayrıca UHT sütlerin (Uzun 
Ömürlü Süt) katkı madde-
si içerdiği yaygın bir yanlış 
inanış. UHT süt hiç bir katkı 
maddesi içermeksizin, UHT 
ve aseptik ambalajlama 
teknolojisi ile Uzun Ömürlü 
hale geliyor. UHT teknolo-
jisinde süt çok kısa bir süre 
yüksek ısıda tutularak içindeki 

zararlı mikroorganizmalardan 
arındırılıyor. Aseptik ambalaj, 
hava ve ışık gibi dış etken-

lerin süte ulaşmasını engelli-
yor ve böylelikle sütün içinde 
yüksek ısıya dayanıklı an-
cak uyku halindeki sporların 
üremesi önleniyor. Sonuç 
olarak sütün dört ay süresin-
ce oda sıcaklığında tazeliğini 
koruması sağlanıyor. Ko-

ruyucu maddeler, doğaları 
gereği daha çabuk bozulma 
eğiliminde olan gıda ürün-
lerinin raf ömürlerini yapay 
olarak uzatmak için kullanılan 
ve üreticilere ekstra maliyet 
getiren maddelerdir. Aseptik 

işlem ürünü mikroplardan 
arındırdığı ve Tetra Pak 

ambalajları ürünü ışığa, 
havaya, neme ve mik-
roorganizmalar da 
dahil olmak üzere 
yabancı maddelere 
karşı koruduğu 
için koruyucu kul-
lanma ihtiyacı 
tümüyle ortadan 
kaldır ı lmaktadır .   
Ayrıca koruyucu 
ila vesi, ek maliyet 

demektir. Elimizde 
ürüne uzun raf ömrü 

kazandıran bir teknoloji 
varken koruyucu kul-

lanmak için hiçbir neden 
kalmıyor. 

Tüm bunların yanı sıra süt 
sektörünün gelişmesi için sağlıklı 
ambalajda süt tüketiminin teşvik 
edilmesi ve üretimin kayıt altına 
girmesini sağlayacak gerekli ön-
lemlerin alınması gerekiyor. Biz 
de, gerçekleştirdiğimiz projeler-
le toplumda sağlıklı süt tüketimi 
bilincinin oluşmasına katkıda 
bulunuyoruz.
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HABER

Kastamonu’da 25 Milyon 
Tonluk Bakır Rezervi

Kastamonu Valisi Erdoğan 
Bektaş, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 

Eti Bakır AŞ’nin Küre 
işletmesinin son derece me-
kanize olduğunu belirterek, 
insan gücüyle yapılan işlerin 
azaltıldığını, işlerin çoğunun 
son sistem makinelerle 
yapıldığını anlattı.

TÜRKİYE’NİN BAKIRA ÇOK 
İHTİYACI VAR

Küre bakır işletmelerinde 
yeni rezerv bulunduğunu ak-
taran Bektaş, “Yeni cevher, 
Küre, Kastamonu ve ülkemiz 
için de çok önemli. 25 milyon 
tonluk rezervden bahsediyo-
ruz. Türkiye’nin en uzun ku-
yusu burada kazıldı ve en 
cid di tenor oranı yüksek bakır 
madenlerinden birisi bura-
da. Bakıra çok ihtiyacımız 
var. Arkadaşlarımız o 
ihtiyacımızı buradan kar-
şılamaya çalışıyor” diye 
konuştu.

Eti Bakır AŞ Yöneticisi 
Ali Cengiz ise Küre Bakır 
İşletmeleri’nin 2004 yılında 
özelleştirmeyle alındığını 
hatırlattı.

Bitmek üzere olan rezerv-
leri 2008 yılından itibaren 
geliştirmeye başladıklarına 
dikkati çeken Cengiz, şöyle 
devam etti:

“25 milyon tona yaklaşan 

rezerv ortaya çıkarmış 
bulunmaktayız. Bu rezervin 
gün yüzüne çıkartılmasıyla 
ilgili tüm otomasyon ve 
kazı hazırlıklarının hepsini 
tamamlamış bulunmaktayız. 
Sadece kuyu mekaniğinin 
montajı ve devreye alınmasıyla 
ilgili süreç devam ediyor. O 
da Allah’ın izniyle 2014’ün 
sonunda bitmiş olarak, yer 
altındaki zenginliğimizi yer 
üstüne çıkarmış olarak Türk 
halkının hizmetine sunmayı 
umuyoruz.”

“25-30 MİLYON TONU 
GEÇECEĞİNİ ÜMİT 
EDİYORUZ”

Eti bakır AŞ Küre Genel 

Müdürü Ahmet Tezcan da 
Türkiye’nin en modern birkaç 
işletmesinden biri olduklarını 
ifade ederek, işçilerin hemen 
hemen hiçbir ağır işinin 
olmadığını söyledi.

Tezcan, 3-4 yıldır yeni 
bir maden keşfetmeye 
başladıklarını kaydederek, 
“Şu anda hazırlık çalışmaları 
devam ediyor. Rezerv tespit 
çalışmaları halen devam 
ediyor. 25-30 milyon tonu 
geçeceğini ümit ediyoruz. 
Şu anda hesapları yapılıyor. 
Özellikle 2014-2015 yıllarında 
kesin rakamlar ortaya çıkacak. 
2015 yılından itibaren de 
Türkiye’nin en büyük ve en de-
rin kuyusu, cevher üretimine 
başlayacak” diye konuştu.

Kastamonu’da 25 milyon tonluk yeni bakır rezervi bulundu. Vali Er-
doğan Bektaş, “Türkiye’nin en uzun kuyusu burada kazıldı ve en cid-
di tenor oranı yüksek bakır madenlerinden birisi burada” dedi.
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SÖYLEŞI

“Meyve Cenneti Türkiye 
Dünya İhracatından Sadece 
Yüzde1.6 Pay Alabiliyor”

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Genel Sekreteri Ebru Akdağ:

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Genel Sekreteri Ebru Ak-
dağ, meyve suyu sektörünü USİAD Bildiren’e değerlendirdi. Toplam 
13 milyar dolar değerinde olan dünya meyve suyu ihracatında meyve 
cenneti olarak adlandırılan ülkemiz bunun sadece yüzde 1.6 pay ala-
bildiğine dikkat çeken Akdağ şöyle konuştu: “Çok büyük bir potan-
siyeli ve üretim gücü olmasına rağmen, ham madde teminindeki dar 
boğaz nedeniyle Türkiye henüz ilk ona girememiştir.”

Söyleşi: Deniz Toprak

Yaz aylarının gelmesiy-
le meyve suyu tüketi-
minde artış ne kadar 

oldu? İç ve dış pazarda or-
talama satış rakamları nedir?

2012 yılında Türkiye’de 
tüketilen alkolsüz içeceklerin 
yüzde 9’unu meyve suları ve 
meyve nektarları oluşturdu.  
Son 10 yılda Türkiye’deki mey-
ve suyu tüketimi 3 kat artış 
gösterse de ülkemizde %100 
meyve suyu ve nektarının kişi 
başına yıllık tüketimi ortala-
ma 8 - 9 litre düzeyinde. Bu 
oran, ABD ve AB’deki gelişmiş 
pazarların oldukça gerisinde. 
Örneğin; AB’nin kişi başına 
ortalama tüketimi 21 litre, 
AB içindeki gelişmiş pazar-
lardan Almanya’da 34 litre, 
Kanada’da 52, ABD’de 43 litre 
civarında. Bu ülkelerde tüketim 
oranının yüksek olması, meyve 
suyunun günlük meyve gerek-
sinimini karşılamak için tercih 

ediliyor olmasından 
k a y n a k l a n ı y o r .  
Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO)’nün 
küresel beslenme 
stratejisinin anah-
tar önerilerinden 
biri, günde 400 
gr. meyve ve seb-
ze tüketilmesi. Bu 
yaklaşım, ABD’de 
ve AB’de uygu-
lanan “5 a day” 
kampanyalarının te-
melini oluşturuyor. 
Bu kapsamda 
sağlıklı bir beslenme 
için günde en az 5 
porsiyon meyve ve 
sebze tüketilmesi 
öneriliyor. Günlük 
meyve gereksini-
minin 1 porsiyonu-
nun da 1 bardak 
%100 meyve suyuy-
la karşılayabileceği 
belirtiliyor. Yani 
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bütün gıdalarda olduğu gibi 
aşırıya kaçmadan tüketim 
öneriliyor ve günde 1 bardak 
meyve suyu tüketmenin 
sağlıklı beslenme açısından 
tamamlayıcı olduğu belirtiliyor. 
Yaz aylarının gelmesiyle bir-
likte meyve suyu tüketiminde 
de önemli artışlar yaşanıyor. 
Sağlıklı beslenme trendinin 
etkisiyle önümüzdeki yıllarda 
da iç tüketimin istikrarlı bir 
şekilde artmaya devam etme-
sini bekliyoruz. Her mevsim 
her meyveyi bulamayacağımız 
ve hepimizin içinde bulunduğu 
hızlı yaşam temposu içinde, 
her zaman günlük gereksi-
nimimizi karşılayacak kadar 
taze meyve tüketemediğimiz 
bir gerçek. Dolayısıyla mevsi-
minde olgunlaşmış olan 
meyvelerden elde edilen 
ambalajlı meyve sularının, 
günlük beslenmemize sadece 
renkli ve lezzetli bir katkıda 
bulunmadığını, ayrıca gün-
lük meyve gereksinimimizin 1 
öğününü karşılayabileceğini 
hep hatırlamalıyız. 2013 yılında 
meyve suyu sektörünün yüzde 
5’in üzerinde büyüyeceğini 
öngörüyoruz. 

“TÜRKİYE GELECEK 
VADEDİYOR”

Meyve suyu sektörü nasıl 
bir grafik çiziyor? Türkiye 
meyve suyu üretiminde mer-
kez olabilir mi?

Türkiye, konumu gereği 
kıtalar arası mamul ve yarı ma-
mulde köprü vazifesi görme-
ktedir. Uluslararası sektörün 
bu coğrafyayı ana üs olarak 
seçmesinin ülkemiz açısından 
önemi büyüktür. Türkiye,  glo-
bal meyve suyu sektöründe en 
çok gelecek vadeden pazar-
lardan biri haline gelmiştir. 
Türkiye konumu, meyve üreti-
mindeki gücü, meyve suyu sek-
törünün kullandığı ileri teknoloji 
ve üretim kalitesi açısından 
büyük bir potansiyele sahip. 
Türk müteşebbislerinin dürüst 
ve ilkeli çalışma özellikleri de 
Türkiye’yi aranan ülke konu-
muna getirmektedir. 

Türkiye’nin dünya mey-
ve suyu sektöründeki sıra-
laması nasıl? 

Ekonomi Bakanlığı verile-
rine göre meyve suyu sektörü 

62 milyar litrelik küresel pazar 
gücüne sahip ve yapılan pro-
jeksiyonlara göre meyve suyu 
sektörünün dünya çapında 
büyümesi beklenmektedir. 
Dünya meyve suyu ihracatı 13 
milyar dolar değerindedir. Mey-
ve cenneti olarak adlandırılan 
ülkemiz bir çok avantajı 
olmasına rağmen, dünya 
ihracatından sadece % 1.6 
pay alabilmektedir. Çok büyük 
bir potansiyeli ve üretim gücü 
olmasına rağmen, ham madde 
teminindeki dar boğaz nede-
niyle Türkiye henüz ilk ona 
girememiştir.

Türkiye meyve suyu sana-
yi, Avrupa ile kıyaslandığında 
genç bir sektör olsa da teknolo-
ji bakımından yapılanmasını 
hızla geliştirerek eşit sevi-
ye ulaşmıştır. Sektör yeterli 
derecede bilgi birikimine sa-
hiptir. Ayrıca ülkemiz mey-
ve suyu sektöründeki firma-
lar Avrupa’da kullanılan en 
gelişmiş teknolojileri uygu-
lamakta; bununla beraber te-
sislerimiz Avrupa’daki birçok 
tesisten daha yeni durumdadır. 
Sektördeki firmaların hepsi ih-
racat yapmakta, dolayısıyla 
hem teknolojik gelişmeleri 
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anında takip edebilecek di-
namizme, hem de yurt dışında 
rekabetçi olabilecek kalitede 
üretim becerisine sahipler. 

Ayrıca bu gelişmelerde 
MEYED’in yurt dışında sek-
törün temsilcisi ve tanıtıcısı 
konumunu çok üst seviyelere 
taşımasının da büyük katkısı 
olduğunu belirtmek 
gerek. MEYED 1997 
yılından bu yana 
Uluslararası Mey-
ve Suyu Üreticileri 
Federasyonu’nun (IFU), 
2005 yılından bu yana 
ise Avrupa Meyve Suyu 
Birliği’nin üyesidir. Bu 
uluslararası kurumların 
genel kurullarında 
sektörü temsil etmek-
le beraber, teknik, 
bilimsel ve iletişim 
komisyonlarında da 
görev almaktayız. 
Ayrıca 2010 yılından 
bu yana da IFU’nun 
Yönetim Kurulun-
da yer almaktayız. 
Uluslararası platform-
lardaki aktif ve başarılı 
çalışmalarımız saye-
sinde de, yurt dışında 
yapılan uluslararası 
kongrelerin neredeyse 
hepsine konuşmacı 
olarak davet edilmek-
teyiz. Böylelikle Tür-
kiye’nin gücünü ve 
potansiyelini geniş 
kitlelere aktarma, sek-
törün önüne yeni ih-
racat kapıları açma 
fırsatı buluyoruz. Sonuç olarak 
Türkiye’nin önünde Avrupa ve 
Orta Doğu’nun en önemli mey-
ve suyu konsantresi tedarikçi-
si olmak gibi önemli bir fırsat 
bulunmaktadır.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR 
İHRACAT POTANSİYELİ 
BARINDIRIYOR”

Türkiye’nin meyve suyu 
ihracatı ne oranda? 

Türkiye meyve suyu sana-

yinin ihracat bakımından büyük 
bir potansiyeli bulunmaktadır. 
2006 – 2011 yılları arasında 
meyve suyu sektörünün 
ihracatı 2 katından fazla ar-
tarak, 104 milyon dolardan, 
221 milyon dolara ulaşmıştır. 
2012 yılında ise tüm zorluklara 
rağmen 230 milyon dolar sevi-

yesinde gerçekleşmiş olduğu 
tahmin edilmektedir. Ayrıca 
ihracat gerçekleştirilen ülke 
sayısı 150’nin üzerinde seyret-
mektedir. Bu da Türkiye’nin 
ürünlerinin küresel meyve 
suyu pazarında büyük ölçüde 
kabul gördüğünü, fiyat reka-
beti şansının artması halinde 
ihracatının geometrik olarak 
büyüme göstereceğini işaret 
etmektedir. 

Türkiye’nin başlıca ihracat 
pazarı Avrupa’dır. Son yıllarda 
gelişen diğer pazarlara da açılım 

yapılmaktadır. Türkiye’nin ih-
racat yaptığı başlıca ülkeler 
sırasıyla; Almanya, Hollanda, 
İngiltere, ABD, Belçika, İtalya, 
Avusturya, Fransa, Rusya 
Federasyonu ve Polonya’dır. 
Öte yandan Türkiye mey-
ve suyu sanayisi Afrika’dan 
Japonya’ya, Avustralya’dan 

Brezilya’ya Dünyanın 
dört bir yanına ihracat 
gerçekleştirmektedir. 
Önümüzdeki dönem-
de AB’ye ek olarak 
Orta Doğu, Afrika vb. 
gibi gelişen pazarlara 
ihracatımızın da artması 
beklenmektedir. Meyve 
suyu sanayi her zaman 
dış ticaret fazlası veren 
ülke ekonomisine net 
döviz getirisi olan par-
lak bir sektör olmuştur. 
Gelecek dönemde de 
dış ticaret dengesinin 
ihracat lehine gelişmesi 
beklenmektedir.

Türkiye meyve suyu 
sektörünün geleceğini 
nasıl görüyorsunuz? 
Önümüzdeki yıllar için 
iyiye gidiş söz konusu 
mu?

Türkiye, global meyve 
suyu pazarı için oldukça 
cazip bir ülke. MEYED 
olarak ülkemizin bu 
pazardan maksimum 
verim alması için eli-
mizden geleni yapıyoruz. 
Ülkemiz tarıma elverişli 

coğrafi yapısı, uygun iklim 
koşulu, ihracat gücünü arttıran 
özel konumu, lojistik ve enerji 
kaynaklarına yakınlığı, genç 
nüfusu, artan alım gücü, dina-
mik iç pazar gibi birçok avan-
taja sahip. Bu avantajları ile 
Türkiye’nin meyve suyu üreti-
cileri için dünyanın meyve te-
darik merkezi haline gelmesi 
hayal değil. Türkiye, gıda sek-
törünün tümünde, özel olarak 
da meyve suyu sektöründe 
giderek dünya oyuncusu olma 
yolunda ilerliyor. Yatırımcıların 
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da potansiyeli yüksek Türkiye 
pazarına yöneldiği görülüyor. 

Son olarak neler söylemek 
istersiniz?  

MEYED’in gerek ulusal, 
gerekse uluslararası plat-
formlarda sağladığı en önemli 
gelişmelerden biri “Dünya 
Meyve Suyu Günü” girişimini 
ülkemize kazandırması 
olmuştur. Tüketicilerin meyve 
suyu ve benzeri ürün kate-
gorileri arasındaki farklar 
ile meyve suyunun sağlıklı 
beslenmedeki bütünle-
yici rolünü benimseyecek 
şekilde bilinçlendirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle meyve suyunun 
sağlıklı beslenmedeki bütün-
leyici yeri, gıda güvenilirliği 
ve kategoriler arasındaki 
farklar gibi konularda tüketi-
cileri bilinçlendirmek, kamu-
oyu nezdinde bir farkındalık 
yaratmak amacıyla ortaya 
konan “Dünya Meyve Suyu 
Günü”, MEYED’in teklifi 
üze rine Uluslararası Meyve 
Suyu Üreticileri Federasyonu 
(IFU) tarafından başlatılan 
ve 2010 yılından bu yana 
devam eden uluslararası bir 
girişimdir. Ulu sal çapta MEY-
ED olarak bu anlamlı günde 
sokak şenlikleri ve panel-
ler düzenledik. Bu yıl ise 
uluslararası bir zirve organi-
ze edildi.

Dünya Meyve Suyu Günü 
Zirvesi, 30 Mayıs 2013 tari-
hinde, Meyve Suyu Endüstri-
si Derneği’nin (MEYED) 
ev sahipliğinde İstanbul’da 
düzenlendi. Renaissance 
İstanbul Bosphorus Hotel’de 
düzenlenen zirvede;  ino-
vasyon yatırımı, sektördeki 
yeni trendler, sürdürülebilir-
lik konuları ile hammadde, 
meyve suyu sağlık ilişkisi, 
bugünün ve geleceğin tüketi-
ci beklentileri kapsamlı olarak 
ele alındı. “İyi beslenme 
sağlığın temelidir” ilkesin-
den yola çıkılarak, geleceğe 

umutla bakmak için sektöre 
işbirliği çağrısı yapıldı.

Üç farklı oturumla 
gerçekleştirilen panellerde; 
sürdürülebilirlik, meyve suyu ve 
sağlık ilişkisi, fiyat politikaları, 
kalite ve güvenlik, iklim 
değişikliğinin hammad deye et-
kileri, yeni pazar fırsatları ön 
plana çıkarken; bazı başlıklar 
bilimsel yönleriyle ele alındı. 
Sektörün tarıma daha faz-
la yatırım yaparak çiftçi lerle 
organize olması, işbirliği 
yapması, sorunlarını dinle-
mesi, çözümler üreterek ham-

madde teminindeki kayıpların 
önüne geçilmesi yönünde 
öneriler paylaşıldı. Zirvede 
ayrıca bilimsel araştırma ve 
AR-GE’ye daha çok yatırım 
yapılması, tüketicilerin yaşam 
şekillerine uygun yeni ürünler 
sunulması, sektörün meyve 
tüketimine yardımcı olduğu, 
meyve suyunun meyvenin sıvı 
hali olduğuna daha çok dikkat 
çekilmesi gerekliliği anlatıldı. 
Dünya Meyve Suyu Günü’nü 
ülkemizde her yıl kutlayarak 
sektörümüze katkı sağlamaya 
devam edeceğiz.  
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Önce şunu belirtmeli-
yim ki borçlandırma bir 
ekonomik silah olarak 

kullanılabilir. Bu takdirde 
Emperyalizm’in, sömürmek 
istediği ülkelere karşı kullandığı 
serbest ticaret, özelleştirme, 
yabancı sermaye, toprak 
sattırma, ... gibi ekonomik si-
lahlardan biri olarak karşımıza 
çıkar. Neden? Çünkü küresel 
bankalar; bu yoldan bir yan-
dan faiz yoluyla finans kapi-
talini nemalandırır, bir yandan 
da borç verdiği ülkeden türlü 
ekonomik ve politik ödün-
ler koparırlar (politik borçlar). 
Ayrıca borçlandırma yeni pazar 
açmak için kullanılır. Bu bir 
“sömürü mekanizması” olarak 
görülebilir ve bundan ülkede-
ki “bedhahlar” da nemalanır. 
Zaten onlar olmasa, “dış 
bedhah”lar bu mekanizmayı 
işletemez. Ne yazık ki Tür-
kiye de bu sömürü tuzağına 
düşürülmüş bir ülkedir.

Dış borçlanmanın kay-
naklar, fiyatlar, ödeme-
ler dengesi, gelir dağılımı, 
ekonomik gelişme üzerinde 
etkileri vardır; bunlara borç 
yükü de eklenebilir. Yazımda 
Türkiye bakımından önem-
li gördüğüm bazı etkileri 
açıklamaya çalışacağım.

1) Genel olarak, dış 
borçlanma; gerçekleştiği 
sırada olumlu etkilere, geri 
ödenme sırasında ise olum-
suz etkilere yol açar. Dış 
borç alındığında, ülkeye 
(Türkiye’ye) döviz girer veya 
mal ve hizmet olarak kaynak 
girişi olur. Ardından, şu et-
kiler görülebilir: İç tasarruf 
açığı azalır. Milli gelir artar. 
Büyüme hızı yükselir. Ne 

var ki dış borcun, bir de geri 
ödenme zamanı vardır, anapa-
ra taksitleri olarak, faiz olarak. 
Bu durumda ise, borçlanan ül-
keden (Türkiye’den) borç veren 
ülkelere doğru kaynak çıkışı 
olacaktır. Bu sefer millî gelir ve 
büyüme olumsuz etkilenecek, 
“toplam kaynak çıkışı, büyüme 
oranından fazla ise, ülkede 
fakirleşme olacaktır. Borç stoku 

ne kadar fazla ise saydığım 
etkiler de o kadar şiddetli 
olacaktır. İster devlet, ister özel 
sektör borçlanmış olsun, fark 
etmeyecek, bu etkiler mutlaka 
kendini gösterecektir.

2) Dış borçlanma, bilindiği 
gibi, borçlanan ülkeden faiz 
şeklinde yıllarca sürebilecek 
kaynak çıkışına sebep olur. 
Türkiye de dış borçları için 
her yıl yabancı bankalara faiz 
ödemeleri yapar. Küresel fi-
nans kuruluşlarının Türkiye’ye 
açtıkları kredilere ödenen top-
lam faiz –yani yurt dışına döviz 
olarak kaynak aktarımı- hayli 
yüksektir: Son 10 yılda yaklaşık 
364 milyar dolar anapara, 
92 milyar dolar faiz ödemesi 
yapılmıştır!  Faiz ödemelerinin 
2002’de 6,4 milyar dolar olan 
yıllık tutarı, 2004’te 7 milyar 
dolara çıkmıştı; 2008 yılında 
ise 12 milyar dolarla en yüksek 
düze ye ulaşmıştı. 2010’da ve 
2011 yılında 8,6 milyar dolara 
geriledi. Son yıllardaki gerileme-
ye rağmen, dış borçların hâlâ 
yüksek düzeyde olan bir yıllık 
faiz yükü bulunmaktadır. 

Kaydedelim ki eğer alınan 

Dış Borçlanmanın Olumsuz Etkileri
Prof. Dr. Cihan DURA:



www.usiad.net
27

dış borçlar verimli yatırımlarda 
kullanılsaydı, yatırımlar ek ge-
lir sağlasaydı, bu ödemeler bir 
kayıp olarak görülmezdi. An-
cak durum böyle olmamış, 
borçlanmaların büyük kısmı 
tüketime, önceki borç geri 
ödemelerine gitmiş, iç krediye 
dönüşmüştür. 

3) Eğer dış borç stoğunda 
kısa vadeli borçlar fazla ise, ül-
kenin hazır döviz bulundurması, 
yani döviz rezervi bulundurması 
gerekir. Çünkü kısa vadeli borç-
lar merkez bankasını her an 
geri ödeme zorunluluğu ile karşı 
karşıya bırakabilir. Eğer kısa 
vadeli borç kadar döviz rezervi 
yoksa, ülke önemli bir sıkıntı ile 
yüz yüze demektir. 

Türkiye’nin kısa vadeli borç 
düzeyi yüksektir ve bunun 
onda dokuzu özel sektöre ait-
tir. Merkez Bankamızın, sürek-
li “döviz rezervi tahkimatı” 
yapmasının bir sebebi budur. 
Bundan başka borçtan gelen 
döviz fazlası, rezervlere gittiği 
için de rezervler artabilir. Asaf 
Savaş Akat bir yazısında bu 
soruna şöyle dikkat çekmiş: 
“Başbakan Erdoğan… re-
zerv artışını hükümetin başarı 
göstergesi olarak sunuyor… 
Oysa, dış açık veren ekono-
mide rezerv artışı kadar dış borç 
artışı kaçınılmazdır. Bankadan 

borç alıp bir bölümünü mevdua-
ta yatırmaya benzer. Rezervde-
ki her artış dış borcun aynı mik-
tarda yükselmesi ile mümkün 
olur... Resim çok nettir. Evet, 
döviz rezervi artıyor. Ama borç 
para ile artıyor.” Yabancılar, 
yerleşikler, dövizlerinin bir 
kısmını mevduat olarak 
bankalara yatırıyorlar, bunların 
karşılığı Merkez Bankası’na 
yatırılıyor, rezerv artıyor .

4) Yurt dışından borç-
lanma yoluyla sağlanan 
fonların bir kısmı, bankalarca 
TL’ye çevrilerek yüksek faiz-
ler karşılığında yurttaşlara 
kredi olarak dağıtılmaktadır, 
Bu da iç tüketimi pompalıyor 
ve bir tür “hormonlu büyüme 
süreci” yaratıyor. Gerçekten 
Türkiye’de AKP iktidarının 
başta gelen “hizmet”lerinden 
biri, tüketici kredileri ile kredi 
kartları kullanımında yarattığı 
büyük patlama olmuştur. 
Böylece ülke ekonomisinde 
“dış açığa” benzer, bir tür “açık” 
daha oluşmuştur : Tüketici 
açığı!...  AKP iktidarında, dış 
borç yapısında meydana ge-
len değişmeyi bu açıdan da 
değerlendirmekte büyük fayda 
vardır.

5) Dış borçlanma, geri 
ödeme safhasına özgü olarak 
döviz ihtiyacı, yani döviz tale-

bi doğurur. Bu etki de sektör 
ayırt etmez, kamu için de, özel 
sektör için de geçerlidir. Daha 
çok Türkiye gibi sanayileşmesi 
engellenmiş ülkelere özgü bir 
etkidir. Çünkü sanayileşmiş 
ülkeler –ABD ile AB’nin loko-
motif ülkeleri- kendi paraları 
ile,  Dolar veya Avro olarak 
borçlanırlar; bu yüzden iç ve 
dış borç ayrımı önem ifade 
etmez. Türkiye ise döviz cin-
sinden borçlanır ve döviz 
olarak da geri ödeme yapmak 
zorundadır, TL burada işlevsiz 
kalır. Dolayısıyla dövize, hatta 
Dolar veya Avro olarak daha 
fazla dövize ihtiyaç vardır. Dış 
borçlar yükseldikçe, Merkez 
Bankası daha yüksek döviz 
stoğu oluşturmak zorundadır. 
Bunun da ayrıca maliyeti var. 
Demek ki dış borcu ve faizini 
geri ödemek için TL’yi ayrıca 
dövize çevirmek gerekir. Bu 
durum dövize olan talebi artırır. 
Buna bağlı olarak döviz kuru 
da yükselir. Kur artışı; özellikle 
kısa vadeli dış borç ödemele-
rinde yükü artırır. Türkiye’nin 
dış borçlarında kısa vadeli borç-
lar önemli bir yer tutmaktadır. 
Ekleyelim ki kur artışı ithalat 
yoluyla enflasyonu da tetikler. 
Bundan başka, dış borçlanma 
ile elde edilen gelir lerin, tüketim 
amaçlı kullanılması durumun-
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da, enflasyonist etki meydana 
getireceğini de unutmamak 
gerekir.

6) Dış borçlanmanın önemli 
bir olumsuz etkisi de cari açık 
üzerinde görülür. Şöyle ki “tasar-
ruf oranının kalkınma açısından 
yetersiz olduğu” inancı, bir ül-
keyi dış borçlanmaya itebilir 
(“inancı” diyorum, çünkü Batı 
iktisat teorileri böyle bir dayat-
ma yapıyor ve inandırıyor buna 
AGÜ iktisatçılarını!). Ödemeler 
bilançosunda baş gösteren bir 
dengesizlik de aynı davranışa 
sebep olabilir. Eğer bir ül kenin 
dış borcu fazla ise ve bu ülke 
aynı zamanda kalkınma çabası 
içinde ise, tasarruflar yeter-
siz ve harcamaların millî 
gelirin üze rinde olması 
halinde dış borçlanma 
artıyor demektir. Böyle 
bir süreç zamanla 
dış borç geri ödeme 
taksitleri ile faiz lerin 
artmasına, ül keden 
kaynak çıkışına 
se bep olacak, ar-
dından cari açığın 
büyümesi sonucunu 
doğuracaktır. 

Eğer dış borç-
lanmalar kısmen de olsa 
cari açığın finansmanı 
amacıyla yapılmışsa, dış 
açık iler de çok daha teh-
likeli boyutlara ulaşabilecektir. 
Oysa alınan dış krediler ve-
rimli yatırımlarda kullanılsaydı, 
bu yatırımlar sayesinde üretim 
artışı olacak, verimlilik artacak, 
ihracat artacak, belki ithalatta 
da azalma olacaktı. Dolayısıyla 
dış açık daha düşük boyutlar-
da gerçekleşecekti. Demek ki 
dış denge etkisi bakımından, 
yapılan borçlanmaların kul-
lanım alanı belirleyici ol-
maktadır. Kullanım yeri üre-
tim artırıcı olmalıdır, döviz 
yaratıcı olmalıdır. Eğer böyle 
ise,  dış borçlar kendi kendini 
geri ödeyecek, ülkede önemli 
bir dış denge sorunu ortaya 
çıkmayacaktır.

Türkiye’nin son yıllara ait dış 
açıklarına baktığımız zaman, bu 

açıkların günümüzde geçmişte 
görülmemiş boyutlara ulaşmış 
olduğunu görüyoruz: 2002: 0.6; 
2006: 32; 2011: 77; 2012: 49; 
2013 (Mayıs): aylık bazda 7 
milyarın üzerinde; on iki aylık 
bazda 57 milyar Dolar!...   Bunda 
dış borç taksitleri ile faizlerinin, 
yapılan borçlanmaların verim-
siz alanlarda kullanılmasının 
etkisi olduğu tahmin edilebilir. 
Şunu da vurgulamamız gere-
kir ki, dış krediyi -örneğin özel 
sektör- esas itibariyle ara malı, 
hammadde ve tüketim malı 

ithalatı 

y a p -
mak için alıyor. Eğer 
böyle dışa bağımlı bir sanayi 
yapısı oluş turulmasaydı, borç-
lar yeni yatırım yapmak için 
alınmış olsaydı, dış borç ödeme 
kapasitemiz daha geniş bir 
boyutta olur, cari açık sorunu 
çok daha hafif olarak karşımıza 
çıkardı.

7) Anlaşılıyor ki dış borç-
lanma –ülke, kararlarında 
bağımsız olması durumunda- 
ekonomik gelişme üzerinde 
olumlu etki yapabilir. Yeter ki 
sağlanan finansman verimli 
yatırımlara dönüştürülmüş 
olsun. Aksi durumda ise ülke 
büyük ödeme sıkıntıları ile 

karşı karşıya kalacak, gelişme 
aksayacaktır. Kuşkusuz bugün 
alınan borçların gelecek 
yıllarda ödenecek olması, borç 
yükünün gelecek kuşaklara 
kaydırılması; gelecekteki 
kalkınmanın ve top lumsal 
refahın riske atılması sonu-
cunu doğurmaktadır; bugün 
Türkiye’de olduğu gibi... 

Dış borçların kullanım 
yeri son derecede önemlidir. 
Eğer alınan krediler verimli 
yatırımlarda kullanılmazsa ve 
bu davranış sürekli hale ge-
lirse, yukarda açıkladığım et-
kiler altında ülke büyük fela-
ketlere uğrayacak, adeta iflasa 
sürüklenecektir.

Atatürk’ün dediği gibi: 
“Her uygar devlet gibi Tür-
kiye de dış borçlanma ya-
pabilir. Ancak borçlanılan 
yabancı paralarını 
geri ödemeye mecbur 
değilmişiz gibi, gereksiz 
israf ve tüketimle borç 
yükümüzü artırarak 
malî bağımsızlığımız 
tehlikeye düşürülemez. 
Dış borçlanmaya an-

cak bir koşulla olumlu 
bakılabilir: Kesinlikle, ülk-

enin bayındırlığını, halkın 
gönencini sağlayacak, üreti-

mi ve gelir kaynaklarımızı 
geliştirecek verimli borçlanma 
olması koşuluyla!...”

Bu da ancak bağımsız 
ekonomi politikalarıyla müm-
kün olabilir; bugünkü hüküme-
tin politikalarıyla asla!... 

KAYNAKÇA

 Mustafa Sönmez, Cumhuri-
yet, 23.1.2013.

  Bakınız: C. Dura, 
“Borçlanmanın Şeytan Üç-
geni Tamamlandı”,  http://
www.cihandura.com/ekono-
mi-yazilari/79-borclanmanin-
eytan-uecgen-nasil-tamamlan-
di.html

  Esfender Korkmaz, “Dış 
Borçlarda Risk Var”, Yeniçağ, 
6.9.2012.
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Bu sözler 1743-1826 arası 
yaşamış 1801-1809 arası 
Amerika Birleşik Dev-

letleri başkanı olarak görev 
yapmış büyük deha olarak ka-
bul edilen Thomas Jefferson’a 
ait.

Özgürlüğe o kadar düş-
kündü ki “zorbalara diren-
mek Tanrı’ya hizmet etmektir” 
kişisel sloganını benimsemişti.

AKIL ÖZGÜR OLMALIDIR

“Her şeye gücü yeten ulu 
Tanrı, aklı özgür yaratmış” 
derken “İnsan aklına yönelik 
her tür zorbalığın ezeli düşmanı 
olacağına Tanrı’nın huzurunda 
ant içtim” sözü ile özgürlüğü 
kutsallaştırıyordu.

Tanrı’nın adil olduğuna ve 
onun adaletinin sonsuza dek 

uyumayacağına inanırdı. 
Bu nedenle sahip ile köle 
arasındaki ilişkiyi, despo-
tizim diye kabul etmezdi.

OKUMAK HER ŞEYDİR

Jefferson okumaya ve 
öğrenmeye o kadar âşıktı 
ki 10 bin kitaptan oluşan 
kitap koleksiyonunu en 
büyük varlığı sayardı.”Ben 
kitapsız yaşayamam” di-
yen Jefferson 1777’de 
Din Özgürlüğü Yasası 
Tasarısının gerek çesini 
şöyle ko yar: ”Bizler, 
Virginia Eyalet Meclisi 
olarak, bundan böyle hiç 
kimsenin dinsel herhangi 
bir ibadet,yer ya da ku-
rumuna bağlılık veya 

destek göstermeye mecbur 
bırakılmayacağını, kimseye 
dinsel fikir ya da inançları 
yüzünden maddi ve manevi 
yaptırım,kısıtlama,saldırı ya 
da tacizde bulunulmayacağını 
veya başka türlü eziyet 
edilmeyeceğini,herkesin dinsel 
konulardaki fikirlerini açıkça 
ifade ermekte ve savunmakta 
özgür olacağını ve bu fikir-
lerin yurttaşlık sıfatlarını hiçbir 
surette azaltmayacağını, 
çoğaltmayacağını ya da 
etkilemeyeceğini kanunların 
te minatı altına alıyoruz”

Jefferson’un öncü giri-
şimlerinden önce, kilise ve 
devlet iç içeydi ve yurttaşlar 
egemen din otoritesine itaat 
etmedikleri takdirde resmi 
ayrımcılığa maruz kalırlardı.

Din kurumlarının toplum 
üstünde egemenliğini insan 
aklına yöneltilmiş en büyük 
zorbalık olarak görürdü.

DİN BİLDİĞİMİZ 
KURALLARDAN İBARET 
OLMAMALIDIR

Jefferson’un dini şu idi:
“Tanrı’ya tapın. Anne ve ba-

bana hürmet et ve değer ver. 
Komşunu kendini sevdiğin ka-
dar, ülkeni kendini sevdiğinden 
çok sev. Adil ol. Dürüst ol. 
Tanrı’nın takdirine sitem etme. 
Hepsinden önemlisi, minnetar, 
cömert, yardımsever, insancıl, 
dürüst, mert, terbiyeli, cesur 
ve şefkatli olma meziyetlerini 
kullanmak için eline geçen her 
fırsatı kaçırma.”

Jefferson için yaşam kumaşı 
hatalardan dokunur: ve her kim 
en uzun ve bilgece yaşarsa, 
daha çok kumaş dokur.

JEFFERSON’UN 
BAŞARILARI

1-Tüm zamanların kaleme 
alınmış en ilham verici insan 
hakları beyanı olan “Ameri-
kan Bağımsızlık Bildirgesi”nin 
taslağını yazmıştır.

2-Virginia Anayasası’nın 
hazırlanmasına yardımcı oldu 
ve 1779’dan 1781’e kadar vali 
olarak çalıştı.

3-1801’de ABD başkanı 
oldu

4-James Madison’un 
yardımı ile 1786’da yürürlüğe 
giren ve bugün hâlâ yürürlükte 

Mutluluğu Arayın ve 
Özgürlüğünüzü Yüceltin

Mustafa PAMUKOĞLU:
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olan Virginia Din Özgürlüğü 
Yasası’nı yazdı.

5-Köle ticaretinin 
genişlemesini engelledi.

6-1825’te Virginia 
Üniversitesi’ni kurdu.

7-Tarihin en büyük toprak 
anlaşması olan Louisiana 
Alımı’nda uzlaşmayı sağladı. 
ABD’nin büyüklüğünü ikiye 
katladı.

JEFFERSON BİZE İYİ 
HUYLU OLMAYI TAVSİYE 
EDİYOR

“Her şeyden önce ve her za-
man kendinizi iyi huylu olmaya 
alıştırın; insana özgü tüm nite-
likler arasında toplumun en hoş 
ve cazip bulduğu özellik budur”

Eğer mutluluğu arıyorsanız 
iyi huylu olmayı, özgürlükle ve 
herkese eşit fırsat tanımakla 
işe başlamamızı tavsiye eder.

BİZ DE JEFFERSON GİBİ 
DAVRANIRKEN NELER 
YAPMALIYIZ

Şunları ifade edeceğiz. 
İfade edemiyorsak kendimize 
ve topluma bu konuda söz 
vereceğiz.

1-Toplum içinde sa-
hip olduğum özgürlüklerin 
farkındayım ve onlara değer 
veriyorum

2-Özgürlüklerin beraberinde 
getirdiği sorumlulukları anlıyor 
ve üstleniyorum.

3-Başkalarının hak ve özgür-
lüklerini kolluyor ve destekliyo-
rum.

4-Entelektüel özgürlüğü kol-
luyor ve destekliyorum.

5-Eğitimi temel bir insan 
hakkı olarak görüyorum.

6-Din özgürlüğünü temel bir 
insan hakkı olarak görüyorum.

7-Olumsuz alış kan-
lıklarımdan vazgeçmeye ça-
lışıyorum.

8-Arkadaşlarımın üstüne tit-
riyorum.

9-Hayatın her gün tadını 
çıkarıyorum.

JEFFERSON’UN ON 
MADDELİK KİŞİSEL 
GELİŞİM PLANI

Thomas Jefferson 
yaşamında uyguladığı adımları 
bize de tavsiye ediyor.

1-Bugün yapabileceğiniz 
işi asla yarına bırakmayın.
Sabah erken kalkın.(Kendisi  
güne avantajlı başlamak için 
sabahları çok erken kalkardı)

2-Kendinizin yapabileceği 
işleri başkasına 
devretmeyin;kimseye yük 
olmayın.Çünkü kişisel özgürlük 
ruhu bu şekilde gelişir.

3-Paranızı asla kazan-
madan harcamayın.(Bu öğüt 
kredi kartları,konut,taşıt gibi 
bireysel kredilerin esiri olmuş 
bizim gibi  topluluklar için daha 
büyük anlam ifade ediyor.
Jefferson burada gelecekte 
kazanacağınız ama henüz 
kazanmadığınız paraları borç-
lanarak önden harcamayın di-
yor) 

4-İstemediğiniz bir şeyi ucuz 
olduğu için asla almayın.Çünkü 
aldığınız şey sizin için değerli 
olmalı.

5-Kibirli olmayın.Kibir bize 
açlıktan, susuzluktan ve 



www.usiad.net
31

soğuktan daha çok zarar verir.
(Bu tavsiye bugünün liderlerinin 
benlik ve çevresinin reklamları 
ile nasıl kibir abidesi haline 
geldiğini ve  bu kibrin ülke ve 
kendileri üzerinde nasıl da bir 
yıkım yarattığını gösterdiği 
günümüzde ne kadar da 
doğru.Diyeceksiniz kendisi bu 
kadar başarılara rağmen kibirli 
değil miydi?Jefferson hayatı 
boyunca kibirli olmamaya çaba 
harcamış ve bunu da ruhun 
özgürlüğü ile açıklamıştır)

6-Çok az yersek asla 
pişman olmayız.Doymadan 
sofradan kalkın.Bu size zinde-
lik verecektir.

7-İsteyerek yaptığınız hiçbir 
şey külfetli değildir.

8-Hiç olmamış 
kötülükler,bize olmuş gibi acı 
vermesin. Kaygıyı,endişeyi 
aklınızdan çıkarın.

9-Her şeye elverişli 
tarafından yaklaşın. En az 
dirençle karşılaşacak yolu bu-
lun.

10-Öfkelendiğiniz an, 
konuşmadan önce ona kadar 
sayın;eğer aşırı kızgınsanız 
yüze kadar sayın(Jefferson bir 
aydınlanma insanı olarak aklın 
sesini savunur ve sözcükle-
rin muazzam gücünün nelere 
kadir olduğunu bilirdi.Bu tav-
siye şu anda ülkemizi yöneten-
lere özellikle Başbakan’a çok 
uygun düşüyor)

BEYİN JİMNASTİĞİ YAPIN

Jefferson stratejik ve tak-
tik düşünme becerilerini 
geliştirmek ve yaşlandıkça 
bellek gücümüzü arttırmak için 
şunları öneriyor:

1-Satranç oynayın
2-Bulmaca çözün
3-Şiir ezberleyin
4-Fıkra ve atasözü ezber-

leyin

JEFFERSON’UN SAĞLIK VE 
MUTLULUK SIRLARI

Jefferson açık alanlardan 
ve parlayan güneşten “benim 

müthiş doktorum” derdi. Be-
denin kendini iyileştirme gücü 
olduğuna inanırdı.

Ona göre sağlıklı olmanın 
anahtarı önlem almaktı. 
Sağlıklı yaşam programının 
olmazsa olmazları: spor, diyet, 
istirahat, arkadaşlıklar kurmak 
ve doğayla kaynaşmak idi.

UZUN YÜRÜYÜŞLER YAPIN

Yürümek, tarihin en 
önemli dâhilerinden biri olan 
Jefferson’un eksersiz yapma 
seçimi idi. Yürüyüşü çok sa-
vunurdu.

Her gün mutlaka uzun uzun 
yürürdü. Yürüyüşün bütün 
vücudu güçlendirdiğine ve zih-
ni açtığına inanırdı.

Yürüyüp de sağlıklı olmayan 
ve uzun yaşamayan bir insana 
rastlamadığını hep dile getirir-
di.

ARKADAŞLIKLARINIZI 
İLERLETİN

“Defterinize, izini kaybetmiş 
olabileceğiniz arkadaşlarınızın 
bir listesini çıkarın. Bir zaman-
lar hissettiğiniz bağı yenileme 
olanağını yaratmak için onu 
bulmaya çalışın.” Bugün so-
syal paylaşım ağları bu konuda 
oldukça faydalı.

Jefferson, arkadaşlığın 
“hayatın iyi gününde” olduğu 
kadar “kötü gününde” de 
ne denli önemli olduğunu 
vurgular.”Zor günler yaşayan 
sevdiklerinize el uzatın. 
Hastalıklarla, mali sorunları 
ile ailevi sorunları ile ilgilenin. 
Bu sorunların çözümünde 
yardımcı olun” diye tavsiyede 
bulunur.

Jefferson arkadaşlığı şaraba 
benzetir ve şöyle der: “Ben 
arkadaşlığı şaraba benze-
tirim… Yıllandıkça olgunlaşan, 
insana şifa veren bir içki.”

SAĞLIKLI BESLENME

Jefferson için sağlıklı bir di-
yet çok önemli idi. Damıtılmış 

içkilerin ve tütünün zararına 
inanırdı.

Şu yolu denememizi önerir:
Geçen bir hafta içinde ne 

yediğinizi, ne içtiğinizi liste-
leyin. Sonra aşağıdaki soru-
lara cevap vererek sağlıklı bir 
beslenme programı yapın.

• Diyetim sağlıklı ve 
dengeli mi?

• Yediklerimin yüzde 
kaçını işlenmiş veya 
dondurulmuş gıdalar yerine 
taze besinler oluşturuyor?

• Sağlığımı için gerekli 
olsa idi, diyet listemden neyi 
çıkarırdım?

• Sağlımız için gerekli olsa 
idi, diyet listeme neyi eklerdim?

UZUN TATİLLERE ÇIKIN

Uzun tatiller Jefferson’un 
vazgeçmediği bir yaşam tarzı 
idi. İki ay Virginia dağlarında 
tatil yapardı.

Tatil yapmadığını övünçle 
söyleyenlere bu öneri daha çok 
gerekli

DOĞANIN GÜZELLİĞİNİN 
TADINI ÇIKARTIN 

Jefferson doğanın ve doğa 
güzelliğinin Tanrı’nın insana 
olan sevgisinin tezahürü 
olduğuna inanırdı.

Dağlar, kayalar, ırmaklar, or-
manlar ve denizlerden her ve-
sile ile yararlanmak gerektiğine 
inanırdı.

• Çayınızı denize karşı 
yudumlayın

• Bir ağacın altında 
kitabınızı okuyun

• Denize gitmişseniz bol 
bol yüzün

• Yaylalara çıkın
• Yol seçecekseniz doğa 

güzellikleri ile bezenmiş yer-
lerden gitmeye çalışın.

Jefferson gibi tarihin en önemli 
dâhilerinden birinin şu tavsiyesi 
ile yazımızı noktalayalım; “Yaşam 
sanatı acıdan kaçma sanatıdır”

Mutluluğu ve özgürlüğü 
bulmanız ümidiyle…
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Diyalektiğin babası Herak-
leitos’a göre her şey 
hareket etmektedir ve 

hiçbir şey kalıcı değildir. Buna 
göre aynı dereye iki kez girmek 
mümkün değildir, çünkü dereye 
bir daha girdiğimizde hem dere 
hem de biz değişmiş olacağız. 
(www.eksisozluk.com) Peşinen 
söyleyeyim ki başlıktaki soruya 
verdiğim cevap “dedelerimizin 
yaptığı tarıma aynen geri döne-
meyiz” şeklindedir.

Endüstriyel tarım yani kim-
yasal ilaç ve gübreler, şirket 
tohumları, sanayi yemleri,  ağır 
makineler, yoğun su ve petrol 
kullanımı ile yapılan tarım sis-
teminden şikâyetlerimiz giderek 
yoğunlaşıyor. Endüstriyel tarıma 
karşı çeşitli tarım sistemleri 
önerilmekte. Bu şüphesiz iyi bir 
eğilim. Ancak bazılarımız bura-
da kolaycılığa kaçıyor sanırım. 
Çözüm olarak dedelerimizin 
yaptığı tarıma dönüşü öneri-
yorlar. Bu endüstriyel tarım 
savunucularınca biraz da haklı 

olarak bilim karşıtlığı, hatta 
gericilik olarak damgalanıyor. 
Bu kolaycılığın çıkmaz yol 
olduğunu düşünüyorum. 
Hangi dedemize döneceğiz? 

Tarım tarihi incelenirse 
on bin yıldır tarımın hep aynı 
kalmadığını biliyoruz. Orta 
çağda bile tarımda büyük 
değişiklikler oldu. Örneğin 8. 
yüzyılda birinci yıl ürün, takip 
eden yılda nadas şeklindeki 
iki dönüşümlü sistem, üç 
dönüşümlü sisteme yerini 
bırakmıştır. Buna göre bir 
arazi üç eşit parçaya bölünür. 
İlk yıl birinci tarlaya buğday 
gibi bir kış ürünü, ikinci tar-

laya da yulaf gibi bir ilkyaz ürünü 
ekilir.  Üçüncü tarla ise nadasa 
bırakılır. Ertesi yıl nadas edilen 
araziye bir kışlık ürün, birinci 
tarlaya ise bir ilkyaz ürünü ekilir, 
daha önce ilkyaz ürünü ekilmiş 
olan ikinci tarla ise nadasa 
bırakılır. Üçüncü yıl birinci tarla 
nadasa bırakılır, ikinci tarlaya 

bir kış ürünü, üçüncü tarlaya da 
bir ilkyaz ürünü ekilir. Dördüncü 
yılda ise üç yıllık döngü yeniden 
başlatılır. Bu sistem öncekine 
göre büyük bir ilerleme olmuştur. 
Yapılan hesaplara göre 11. 
ve 13. yüzyıllar arasında or-
talama verim yaklaşık olarak 
bire 2,5’dan 4’e çıkmıştır. (Jean 
Gimpel, Ortaçağda Endüstri 
Devrimi, Tübitak yayınları, 
2004, s.39–42)  Şimdi hangi 
çağa geri döneceğiz? Bunu kim 
söyleyecek? İşi tarım önce sine 
geri dönelim demeye kadar da 
vardırabilir miyiz? İlginçtir ki 
Richard Dawkins “Ataların Hi-
kayesi” adlı muhteşem eserinde 
(Hil Yayınları, 2008, s.38–39) 
şöyle yazıyor:  “…Colin Tudge, 
avcılık ve toplayıcılıktan tarıma 
geçişin bugün geriye dönüp 
baktığımızda sandığımız gibi bir 
iyileşme olmadığı konusunda 
Jared Diamond’la (the third chim-
panzee) hemfikirdir. Onlara göre 
tarım devrimi mutluluğumuzu 

Dedelerimizin Yaptığı Tarıma 
Geri Dönebilir miyiz

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
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arttırmadı. Tarım yerini aldığı 
avcı-toplayıcı yaşam tarzından 
daha fazla nüfusu besledi, ama 
sağlığı ya da mutluluğu açıkça 
iyileştirmedi. Aslında evrime 
ilişkin sağlam nedenlerden 
ötürü, daha büyük nüfus genel-
likle daha fazla korkunç hastalık 
barındırır. (bir parazit, bulaşacağı 
insanları kolaylıkla bulabiliyorsa, 
o anda kendisine ev sahipliği 
yapan kişinin yaşamını uzat-
makla daha az ilgilenir)… Jared 
Diamond, ilk tarımcıların ekolojik 
çöküşe ve toplumların ölümüne 
yol açan aşırı sömürüsünü vur-
gular.” Şimdi tekrar soralım? 
Tarım öncesine mi döneceğiz? 
Dawkins’in bunu önermediğini 
ekleyelim.

Dedelerimizin uyguladığı 
tarım sisteminin sorunsuz 
olduğunu söyleyemeyiz.  
Doğal tarım gibi bir terim 
kullanılıyor bazılarımızca. 
Bu terimin ne ifade ettiği 
çok bulanık. Bir kere 
tarım bir insan etkinliğidir. 
On bin yıldan daha önce 
tarım diye bir şey yoktu 
ki doğalı olsun. Avcılık 
ve toplayıcılık geçerli idi. 
Tarıma geçiş de uzun ve 
sancılı olmuştur. Yan etkileri 
de epeyce olmuştur. 

Biraz daha yakın zamana 
ve Türkiye’ye gelelim. Mah-
mut Makal’ın  tanınmış “Bizim 
Köy” adlı eserinde 1950 ön-
cesi bir Orta Anadolu köyünde 
dedelerimizin ve ninelerimizin 
açlıktan ölmeye yakın acı halleri 
anlatılmaktadır. Kitaptan birkaç 
satır okuyalım. “Samanlar su-
yunu çekti. Tezek tükendi. Çok 
evlerde un çuvallarının da dibi 
çırpıldı. …Alfabede ‘baba bana 
bal al’ cümlesini okurken sor-
dum: 56 öğrenci içinde yalnız bir 
tanesi balı görmüş. Gerisi bilmi-
yor.” Bu yıllarda, bu köylerde ne 
tarım ilacı ne kimyasal gübre 
söz konusu değildi. Bu tarıma mı 
döneceğiz? 

Ancak söylenmek istenen 
dedelerimizin yaptığı tarımın 
iyi yönlerinin ve agroekolojik 
tekniklerin bazılarının bugün 
de uygulanabileceği ise bun-

da anlaşıyoruz. Tarım girdileri 
üreten şirketler şüphesiz 
kârlarını en çoğa çıkartmak için 
dedelerimizin uyguladığı birçok 
tekniği geri olarak damgalayarak 
unutulmasını sağlamışlardır. Bu 
yararlı eski tarım teknik ve bil-
gilerine “yerel bilgi” (İngilizcesi 
indigenous knowledge) diyoruz. 
Google’da bu terimi yazdığınızda 
karşınıza bir milyonu aşkın kayıt 
gelmektedir. Yerel bilgi içine 
tarımın yanında, sağlık ve diğer 
başka konular da girmektedir. 
Yaşlı çiftçiler öldükçe bu bil-

ginin dünya yüzünden silindiği 
açıktır. Bunları kaydedip, üze-
rinde bilimsel olarak çalışıp 
tekrar kullanılmalarını sağlamak 
için birçok dünya ülkesinde cid-
di araştırmalar yapılmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Konferansında 
1992 yılında Uluslararası Bi-
yolojik Çeşitlilik Anlaşması 
imzalanmıştır. Bu anlaşmada 
geleneksel bilginin korunması 
ve kullanılması ile ilgili maddeler 
bulunmaktadır. 

Ülkemizde yerel bilgiyi der-
lemeye yönelik akademi dışı 
çabalar varsa da araştırma 
ve eğitim kuruluşlarınca 
yürütülen bir araştırmaya ben 
rastlamadım. Duyan varsa bildir-
sin lütfen. Yerel bilgilerin bazıları 

anlamsız ve geçersiz de olabilir. 
Hatta bazılarına bugün düpedüz 
şarlatanlık ta karışmış olabilir. 
Bilimsel araştırma yöntemleri 
ile bu durum ortaya konulabi-
lir. Endüstriyel tarımdan çıkarı 
olan şirketlerin çoğunun yerel 
bilginin araştırılmasından pek 
hoşlanmayacağını peşinen 
söyleyebiliriz. 

Diğer yandan dünya top-
raklarına kimyasal maddelerle 
ve endüstriyel tarım teknikleri 
ile o kadar çok saldırı yapıldı 
ki dünya artık dedelerimizin 
zamanındaki dünya değil. Tarım 
topraklarımız ve meralarımız 
cid di bir restorasyona (yenileme-
ye) ihtiyaç duyuyor. Bu ise sa-

dece dedelerimizin teknikleri 
ile başarılamaz. 

Yapılması gereken yerel 
bilgiler ile bilimin gücünü 
bir araya getirerek yeni 
teknikler geliştirmektir. 
Yoksa dedelerimizin 
dönemine istesek de 
dönemeyiz. 

Herakletitos’un dediği 
gibi “aynı derede iki kere 
yıkanılmaz” Tarih hep ile-

ri doğru akar. Sistemin 
güçlülerinin bilimi yedekle-

rine alması bizi yanıltmamalı. 
Katılımcı araştırma ve katılımcı 

ıslah (paritipatory research/ 
participatoy breeding) bilim 
insanlarının çiftçilerle el ele 
neler başarabildiğinin güzel 
örneklerini veriyor. Örneğin 
Filipinler merkezli MASİPAG 
kuruluşu web sayfasında tam 
metnini bulabileceğiniz bir es-
erde (Food Security and Far-
mer Empowerment) başarılarını 
ortaya koymuş. Çiftçi ve bilim 
insanlarının beraber geliştirdiği 
çeltik çeşitlerini ekolojik yöntem-
lerle yetiştiren çiftçilerin dekara 
net gelirleri endüstriyel tarım 
yapanlardan 1,5 misli yüksek 
bulunmuştur. (www.masipag.
org)

Bilime sırtımızı dönemeyiz. 
Her ne kadar şirketler bilim üze-
rinde güçlerine dayanarak bir he-
gemonya kurmuşlarsa da bunu 
kırma ve karşı hegemonyayı 
kurma yolları vardır. 
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Sevdiklerinizin ardından 
yazmak zordur. Se-
v       diğiniz hocaların 

ardından yazmak ise daha 
zordur. Çünkü tanıyanı, 
bileni, seveni çoktur onların. 
Sizin yazacaklarınız mut-
laka başkalarının da aklına 
gelmiştir. 

Kısa süre önce aramızdan 
ayrılan Alpaslan Işıklı Hocamız 
için bir yazı kaleme almak da bu 
açıdan hayli güç oldu. Onu son 
yolculuğuna uğurlayanların 
çokluğu ve niteliği, Alpaslan 
Hoca’nın toplumun derinlikle-
rinde kök salmış, topluma ışık 
veren, toplumcu kimliği öne 

çıkan yönünü bir kez 
daha ortaya koydu. 
Amasyalı hemşerileri 
de, Mülkiye’den 
öğrencileri de, el 
verdiği genç bilim 
insanları da, sendika 
eğitimlerinde onu 
dinleyen eli nasırlı 
emekçiler de, dürüst 
sendikacılar da, 
emekten, ezilenden 
yana olan siyasetçi-
ler de cenazedeydi. 
Cumhuriyet’i kuran 
kuşakları yetiştiren 
üç okul olmanın 
yanında, üç ekol 
olarak da öne çıkan 
Mülkiye, Tıbbiye ve 
Harbiye’nin mezun-
ları oradaydı. Ko-
catepe Camisi’nin 
avlusu, ülkemizin na-

mus, emek ve bilim birikimini 
yansıtıyordu. 

Hocamızdı Alpaslan Işıklı. 
Ustamızdı, dostumuzdu. 

Tüm Öğretim Elemanları 
Derneği’nde (TÜMÖD) genel 
başkanımızdı. Atatürkçü 
Düşünce Derneği’nde, USİAD 
Danışma Kurulu’nda bir-
likteydik onunla. Cumhuri-
yet Devrimi’nden, emekten, 
eşitlikten, bağımsızlıktan, 
aydınlanmadan yana net 
tavır alan bir bilim insanıydı. 
Kuvayı Milliye şehidi Uğur 
Mumcu’nun tabiriyle fikr-i 
müstakim adamdı. Her za-
man örgütçüydü ve her daim 
örgütlüydü. Gücü yettiğince, 
zamanı elverdiğince çağrılı 
olduğu her yere gider, her 
toplantıya yetişirdi. 

40 kadar kitap yazmış par-
lak bir öğretim üyesiydi. Sos-
yal politika, örgütlü emek, 
sendikal hak ve özgürlükler, 
halkçı, toplumcu, kamucu 
ekonomi, Türk siyasal hayatı, 
uluslararası iktisat başta olmak 
üzere, çok geniş bir alanda, 
özgün ve seçkin eserler verdi. 
Mesela Tito Yugoslavya’sında 

Alpaslan Işıklı’nın 
Ardından…

Barış DOSTER
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parti kadrolarındaki bürok-
ratikleşmeyi ele aldığı 
çalışması, özgün konuları 
işlemesinin örneğiydi. Dahası, 
büyük devrimci Tito’nun çok 
haklı olarak saygınlığa, üne 
sahip olduğu, Yugoslavya’nın, 
Bağlantısızlar Hareketi içinde-
ki öncüler arasında bulunduğu 
dikkate alınırsa, solcu bir aydın 
olarak Işıklı’nın bu konuyu ele 
alması, onun hem bilimsel 
nesnelliğinin, hem cesaretinin, 
hem de uzak görüşlülüğünün 
kanıtıydı. Nitekim keskin, 
burnundan kıl aldırmayan 
solcuların sağcı hükümetlerin 
yağdanlığı olduğu, neo liberal-
lik, numaracı cumhuriyetçilik 
oynadığı, etnikçi, bölücü tez-
lere sarıldığı, emperyalizme 
övgüler yağdırdığı, büyük 
sermayenin sofra artıklarıyla 
beslendiği ülkemizde, Alpaslan 
Hoca, sadece Türkiye’ye ilişkin 
tezleriyle değil, Yugoslavya’ya 
ve dünyaya ilişkin tezleriyle 
de haklı çıktı. Moda akımlara 
karşı mesafeli olmanın, fi-
nans kapitalin merkezlerinden 
seslendirilen ideolojilere karşı, 
bilimselliği elden bırakmadan 
kararlı, tutarlı, yürekli tavır 
almanın önemini ortaya koydu.   

Antiemperyalizm, tam 
bağımsızlık, ulusal egemen-
lik, yurt bütünlüğü, toplumcu 
demokrasi, özgür birey, örgütlü 
toplum, özerk – demokratik üni-
versite yazı ve konuşmalarında 
en çok işlediği konulardı. 
Üretken, öncü aydın olmanın 
sorumluluğunun farkındaydı. 
İnsan olmanın, öncelikle 
top lumu için yaşamaktan, 
zengin olmanın biricik yolu-
nun ise almaktan değil, ver-
mekten geçtiğini bilirdi. Halk 
için yılmadan, yorulmadan, 
umutsuzluğa kapılmadan 
çalışıp üretmenin, dönmenin, 
devşirilmenin, savrulmanın 
da panzehiri olduğunun bilin-
cindeydi. Piyasanın emrinde 
bilim anlayışına ne kadar 
karşı olduysa, piyasanın em-

rine girmiş siyasete, piyasanın 
insafına terkedilmiş topluma, 
piyasa öznesi haline getirilmiş 
eğitim ve sağlığa da o ka-
dar karşıydı. O nedenle TİP’e 
yakın genç bir asistanken 
nasıl durduysa, 12 Mart ve 12 
Eylül karanlıklarında nasıl dur-
duysa, kıdemli profesör olarak 
YÖK üyesi olduğunda da öyle 
durdu: Dik, dimdik. Dersle-
rinde ne söylediyse, 2007 
yılında Ankara ve İzmir’deki 
Cumhuriyet Mitingleri’nde de 
onları söyledi. 

Gerçeğe aşkla sadakat gös-
teren bir bilim insanı olarak, 
her zaman emeğin ve adaletin 
mücadelesini verdi.  12 Eylül 
sonrasında 1402’lik olup üni-
versiteyle ilişiği kesildiğinde de, 
Mülkiyeliler Birliği Başkanlığı 
yaptığında da gerçekçiliğini 
ve iyimserliğini korudu. Hiç 
kızmadı, kin tutmadı. Öğrencisi 
ve mezunu olduğu Mülkiye’nin 

kimi kadrolarında görülen 
eksen kaymasını “Mülkiye 
The Mülkiye oldu” diye hic-
vederken de, malum davanın 
savcılarını Atatürk’e hakaret 
ettikleri iddiasıyla mahkemeye 
verirken de, mücadeleciydi 
ve güleçti. Ancak hoşgörü ve 
demokrasi adına kişiliğinden, 
ilkelerinden asla ödün verme-
di. 

Sağlığında soyadı gibi 
ışık saçan, bundan sonra da 
saçmayı sürdürecek olan Al-
paslan Hoca, bu topraklarda 
emperyalizmle savaşarak 
onu yenen ve devrimle dev-
let kuran Gazi Mustafa Kemal 
geleneğinin en yiğit temsilcile-
rindendi. Onun rahle-i tedrisin-
den geçen, onun ayak izlerini 
takip eden biz öğrencilerine de 
bu bilinci aşıladı. 

Işıklar içinde yatsın…
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Bugün UEFA’nın Fener-
bahçe SK ve Beşiktaş 
JK’ye vermiş olduğu 

cezaları, tarafsız bir spor hukuk-
çusu olarak, hukuki normlar ve 
gelinen noktanın kendine has 
şartları dahilinde tartışmak ve 
tespitlerde bulunmak gerekmek-
tedir. Öncelikle verilen cezayı 
yorumlayabilmek için, geçmişte 
yaşananları hatırlamalıyız. So-
runun temeli, 3 Temmuz 2011 
şike soruşturması süreci ve 
sonrasında verilen ve verilme-
yen cezalara dayanmaktadır. 

Bu süreç önce bir ceza 
yargılaması olarak başlamıştı. 
Birçok sanığı olan bu davada, 
sanıkların işledikleri iddia edilen 
suçlar, sadece 6222 sayılı Spor-
da Şiddet ve Düzensizliğin Ön-
lenmesine Dair Kanun’un 11. 
maddesinde düzenlenmiş olan 
“şike ve teşvik primi” suçlarına 

ilişkin olmayıp, çıkar sağlamak 
için kurulmuş silahlı örgüt dahil 
bir çok suçu kapsıyordu. Hatta 
6222 sayılı Kanun 14.04.2011 
tarihinde yürürlüğe girerek, 
“şike ve teşvik primi” suç ha-
line getirildiği halde, ope-
rasyona konu edilen eylem-
lerin bir kısmı, bu tarihten önce 
yapılmıştı. Suçta ve cezada ka-
nunilik ilkesi burada püf noktası 
olmakla birlikte, savcı kanun 
öncesi yapılan eylemlere ilişkin 
başka suç vasıflandırmaları 
yapmıştı. Sonuç olarak sanıklar 
Özel Yetkili Mahkeme’de 
(İstanbul 16. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde) yargılandılar 
ve yerel mahkeme önemli bir 
kısmının suç işlediğine hükme-
derek ceza verdi. Ancak karar 
şu an temyiz edildiğinden, do-
sya Yargıtay incelemesinde 
olup, karar kesinleşmemiştir. 

Bazı teşhisleri koyabilmek 
için, ceza yargılamasında 
“şüpheden sanık yararlanır” 
ve “masumiyet karinesi” te-
mel prensiplerini unutmamak 
gerekir. Bir de muhakemeyi 
yapanın Özel Yetkili Mahkeme 
olduğunu; gizli tanık gibi her 
türlü sonuç doğurabilecek de-
lillerin kullanıldığını; eğer bir 
suç varsa, işlendiği an müda-
hale edilmeyerek daha çok suç 
işlenmesinin beklendiğini, diğer 
bir deyişle yetkililerin suçun 
önlenmesi görevini yerine ge-
tirmek yerine, daha çok suç 
işlenmesi için bir nevi tuzak 
kurulduğunu hatırlamak ge-
rekir. 

Spor hukukunun bir 
kısmı 6222 sayılı Kanun’da 
tanımlanan suçlara ilişkin ceza 
yargılaması iken, diğer kısmı 
da TFF bünyesinde disiplin 
ve akabinde mecburi tahkim 
yargılaması sürecidir. TFF 
Disip lin Talimatı’nın 6. maddesi 
gereğince, kulüpler, kulüple il-
gili kişilerin ihlallerinden dolayı 
objektif olarak sorumludurlar. 
Yani objektif sorumluluk gereği, 
kulüplerin kusuru aranmamak-
ta, ortada bir kusursuz sorum-
luluk hali bulunmaktadır. Bu 
kural, futbol disiplin hukukunun 
temelidir.

Olayın ortaya çıktığı tarih-
te, Mehmet Ali Aydınlar 
TFF Başkanıydı. Disiplin 
soruşturmasına başlanabilmesi 
için, önce iddianamenin 
yazılması beklenmek zorunda 
kaldı. Çünkü soruşturmanın 
gizliliği ilkesi gereğince, 
ceza dosyasındaki delillere 

UEFA Ceza Verdi Hukuksuzluklara 
Karşı “Diren Türk Sporu”

Av. İsmail ALTAY:
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ulaşılması mümkün değildi. 
İddianamenin yazılmasından 
sonra, TFF Etik Kurulu bir rapor 
hazırladı. Bu arada, UEFA, 
TFF’den Fenerbahçe’nin Avru-
pa Kupalarına gönderilme-
mesini istedi. Yani “nişanı UEFA 
aldı, tetiği TFF’ye çektirdi”. 
Fenerbahçe yöneticilerinden 
bir kısmı, TFF mevzuatlarına 
aykırı olarak takımın ligden 
düşürülmesini istedi. Oysa ki 
bu takım, artık sadece bir fut-
bol takımı olmaktan çıkmış, 
hisseleri borsaya kote olan 
halka açık anonim şirket haline 
gelmişti. Borsaya kote diğer 
kulüpler gibi, anılan kulübün de 
aynı zamanda bir yatırım aracı 
olduğunun unutulmaması gere-
kir. Yatırımcılar bu süreçte za-
rar etmeye başladılar.

Disiplin Talimatının 58. 
maddesi, kulüplere çok 
ağır ceza verdiğinden, 
TFF Yönetim Kurulu, 
talimatı değiştirme yet-
kisine sahip olduğu 
halde bu riski alama-
yarak, konuyu genel 
kurul önüne getirmek 
istediyse de başarılı 
olamadı. Bun-
dan sonraki süreç, 
UEFA’nın cezalarının 
gerekçesini hazırladı. 
Önce TFF Başkanı 
istifa etti. Ardından, 
TFF Seçimli Olağanüstü 
Genel Kurulu’nu yaptı ve 
genel kurula katılan toplam 
231 delegeden 221’inin oyunu 
alan Beşiktaş JK’nın ve Kulüpler 
Birliği Vakfı Başkanlıklarını yap-
makta olan Yıldırım Demirören, 
TFF Başkanlığı’na seçildi.

Yeni yönetim, konu hakkında 
peş peşe üç adım attı. Etik 
Kurulu değiştirilmedi ama bu 
kurula yeni rapor hazırlatıldı. 
Hazırlanan rapor ise ilk 
rapordan çok farklı oldu. İkinci 
adım olarak, Disiplin Kurulu ve 
Tahkim Kurulu değiştirildi. Ve 
nihayet Disiplin Talimatı’nın 58. 
maddesi değiştirildi. TFF, 58. 
madde değişikliği ile UEFA’nın 
kabul ettiği kriterlerden ayrılmış 

oldu. Artık “şikenin sahaya 
yansıması” ve “kişi ile kulüplerin 
ayrılması” prensipleri bizim fut-
bol mevzuatımıza girdi. Bu yeni 
prensipler doğrultusunda, yeni 
Disiplin Kurulu dosyayı incele-
yerek, kulüplere ceza vermedi 
ve sadece birkaç yöneticiye 
ceza verdi. Kural olarak, Disi-
plin Kurulu delilleri, soruşturma 
ve incelemeden edineceği ka-
naate göre takdir edecektir. 
Nitekim Disiplin Talimatının 77. 
maddesi gereğince, Disiplin 
Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak 
–insan onurunu zedeleyici de-
liller hariç olmak üzere- mut-
lak takdir hakkı bulunmaktadır 

ve kurul üyeleri, delillerin 
takdirinde vicdani kanaatle-
rine göre karar verirler. Ceza 
yargılamasındaki “şüpheden 
sanık yararlanır” kuralı bu 
yargılamada geçerli olmayıp, 
ters mantık işlemektedir. Bu 
durumda da ceza mahke-
mesinde (kesinleşmemiş olan) 
cezalar ile Disiplin Kurulu’nun 
vermediği cezalar arasında 
bir çelişki ortaya çıkmış oldu. 
Bu nedenle de hep ceza 

yargılamasının kesinleşmesini 
beklemek gerekir demiştik. 

Ancak neredeyse tüm 
özel yetkili mahkemelerin 
duruşmalarına gözlemci olarak 
katıldığım ve hazırlanan iddia-
nameleri incelediğimden, bu tip 
mahkemelerdeki yargılamaların 
atmosfere ilişkin şu tespitler-
imi paylaşmak isterim: Bu 
mahkemelerde, fiilen genel 
ceza yargılaması kurallarının 
dışına çıkılmakta, savunma 
kısıtlanmakta, savcılar görev-
leri gereği sanık leh ve aley-
hine delil toplamak zorunda 
oldukları halde, sadece sanık 
aleyhe deliller toplanmakta, te-
mel kuralın aksine “şüpheden 
savcı yararlanmakta”, iddiana-
mede yargılamanın konusunun 

dışında olan ancak kişileri 
rencide edebilecek birçok 

hususa ve telefon tape-
lerine yer verilmekte-
dir. Şike davası olarak 
anılan davanın mu-
hakemesi de, özel 
yetkili mahkemede 
yapıldı. Eğer adil 
yargılamayı et-
kileyen bir husus 
yapıldıysa, dos-
yada vekil kılınan 
avukatlar gereken 
itirazları yapmış 

olacaklarındır. Bi-
zim şu anki durum 

hakkında yorum ya-
pabilmemiz için, bu 

hususları da akıldan 
çıkarmamamız gerekir. 
Bilinmesi gerekir ki, 

spor yargılamasının, dev-
let yargılamasının sonucunu 
bekleyecek kadar bol vakti 
bulunmamaktadır. Çok seri 
yargılama yapılarak sonuç 
ilan edilmelidir ki, süren mü-
sabakalar ve sporcular et-
kilenmesin. Bu olayda da li-
gler başlayacaktı ve Avrupa 
Kupalarında Türkiye’yi temsil 
edecek takımların belirlen-
mesi gerekiyordu. Türkiye Li-
gleri biraz ertelendi ama ceza 
yargılamasının sonucunu bek-
lemek mümkün değildi. 
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Yeni TFF Yönetiminin, 
yargılamayı yapacak kurulları 
değiştirmesi ve mevzuatı da 
değiştirerek, sonuca etki etmesi, 
“kuvvetler ayrılığı” prensibinin 
ne kadar önemli olduğunu, kuv-
vetlerin bir elde toplanmasının 
sakıncalarını bir kez daha or-
taya çıkardı. Yapılan bu girişim, 
disiplin yargılamasına muhatap 
olanların elinden “adil yargılama 
yapılarak beraat etme” hakkını 
almış oldu. Maalesef en ma-
sumun hakkında bile, kamuo-
yunun aklında bir soru işareti 
oluştu. Oysa ki olması gere-
ken, tüm sonuçlarını göze 
alarak, var olan mevzuata uy-
gun yargılanmak ve o yargıdan 
çıkmaktı.

Böyle olmayınca, UEFA bu 
kez işi ele aldı. Bunun hukuki 
zeminini de, 25.05.2013 tari-
hinde UEFA Disiplin Kodunu 
değiştirerek yaptı. 23. maddenin 
4. bendi, ulusal federasyonların 
gerekli incelemeyi yapmaması 
halinde, UEFA’ya yeniden in-
celeme ve disiplin yargılaması 
yapma hakkı verdi.

Tam her şey unutulmuştu 
denmişken, UEFA Müfettişinin 
rapor hazırladığı ortaya çıktı. 
Hatta Başbakan da 
devreye girmiş, UEFA 
Başkanına “kulüpler ile 
yöneticilerin ayrılması 
gerektiğini” anlatmıştı. 
Ama UEFA statüsünde 
böyle bir kriter 
bu l unmamak tad ı r . 
Üstelik UEFA, hükü-
metlerin kendi oyunu 
olan futbola müdahale 
etmesini hiç isteme-
mekte, aksi takdirde 
Ulusal Federasyonu 
organizasyonundan 
çıkarmaktadır.

Bu noktaya ka-
dar birçok itiraz 
edilebilir. Normlar 
h i y e r a r ş i s i n d e n 
bah sedip, Disiplin 
Talimatının, TCK ve 
CMK’ya aykırı ola-
mayacağı da ile-
ri sürülebilir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kanunlarının, 
basit bir futbol oyunu kurallarına 
nasıl etki edemediği biraz milli 
duygular eşliğinde söylenebilir. 
Bunların hepsi mümkündür ama 
bu noktada varılmak istenen 
sonuç önemlidir. Futbol denilen 
bu oyun, kendi ekonomisini ve 
moral değerlerini yaratmış, tüm 
dünyada standart kurallarla 
oynanan, Dünyadaki patronu 
FİFA, Avrupa’daki patronu ise 
UEFA olan bir oyundur. Bu sis-
tem içinde kalınma kararı ve-
rildiyse, o kurallara uyulması 
gerekir. Eğer “şark kurnazlığı” 
ile sorunların görünmez 
hale getirildi sanılırsa, o tak-
dirde UEFA organizasyonları 
dışında, istediğiniz kuralla oy-
nayabilirsiniz. İsterseniz iki taş 
bir top ile, isterseniz üç korner 
bir penaltı ile bu oyunu oyna-
yabilirsiniz. Sözlük anlamıyla 
topa ayakla vurduğunuz sürece 
buna “futbol” da diyebilirsi-
niz. Ancak o futbol, dünyanın 
oynadığı futbolun dışında bir 
futbol olur. Uzun lafın kısası, ya 
UEFA kriterlerine uyacaksınız, 
ya da TFF ve onu oluşturan 
kulüplerimiz bu piyasanın 
dışında kalacak. UEFA, “benim 

liglerimde müsabaka edecek 
kulüp ve sporcuların elleri temiz 
olmalı” talebini, “sıfır tolerans” 
olarak formülleştirmekte ve 
marka değerini koruma hakkını 
kullanmaktadır.

UEFA müfettişinin hazırladığı 
raporun dayanağının İstanbul 
16. Ağır Ceza Mahkemesinin 
dosyası olduğu duyumunu 
aldık –ve yukarıda özel yet-
kili mahkemelere ilişkin genel 
çe kincelerimizi beyan ettik-. 
Bu karar kesinleşmemiş olsa 
da, disip lin hukuku açısından, 
edinilen şüphe, Disiplin Ku-
rulu üyelerinin vicdani ka-
naatleri, karar verilmesi için 
yeterli olmaktadır. Belki de 
UEFA müfettişinin özel yet-
kili mahkemelerimiz hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyacı vardı 
ve bu ihtiyaç giderilerek hukuk 
yollarının tüketilmesinin öne-
mi anlatılabilirdi ya da Disip-
lin yargılamasında bunlara da 
değinilmeliydi.

Cezayı etkileyecek bir un-
sur da, UEFA’nın, Avrupa 
Kupalarında mücadele edecek 
kulüplere “Nisan 2007’den beri 
hiçbir şike eylemine katılmadığı 
yönünde taahhüdü de içeren 
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Katılım Kriteri Formuna” aykırı 
eyleminin tespit edilmesi 
olacaktır.

Nitekim Disiplin Kurulu, 
Fenerbahçe SK’ya 2+1 se-
zon Avrupa Kupalarından men 
cezası vermiştir. 5 yıl içinde 
şike olayına karışması halinde, 
+1 sezonluk ceza çekilme-
yecektir. Beşiktaş JK’ya ise 1 
sezon Avrupa Kupalarından 
men cezası verilmiştir. Kulü-
plerin sorumluları hakkında 
henüz bir ceza verilmemiş, 
ilgililer aleyhinde cezanın 
miktarının belirlenebilmesi için, 
UEFA müfettişinden ek rapor 
istenmektedir.

Neden bizim takımlarımıza 
ceza verilirken, Steaua Bükreş 
Kulübü’ne ceza verilmediği site-
mi sık sık dile getirilmektedir. 
Bunun cevabı, Romanya Fut-
bol Federasyonu’nun, bu takımı 
şike nedeniyle yargılayıp -7 
puan ile sezona başlatmasında 
yatmaktadır. Bizim federasyon 
ise, popülist davranarak “sahaya 
yansıma” ve “kişilerle kulüpler 
ayrılsın” ilkeleri doğrultusunda 
mevzuatında düzenleme yaptı. 
Aslında bu, sorunun halının 
altına süpürülmesiydi. Mevzuat 
değişikliği yerine, tüm deliller 
ışığında bağımsız bir disiplin 
yargılaması yapmalıydı.

UEFA Disiplin Kurulu’nun 
vermiş olduğu cezalara karşı 
üç gün içinde UEFA Tahkim 
Kurulu’na başvurulması, beş 
gün içinde de gerekçeli dava 
dilekçesinin verilmesi gerek-
mektedir. Ancak bu başvuru, 
Disiplin Kurulunun vermiş 
olduğu hükmün infazını dur-
durmamaktadır. 

Tahkim Kurulu’ndaki sa-
vunmaya dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Özellikle Fe-
nerbahçe SK’nın yöneticileri, 
savunma işini avukatlarına 
bırakmalı, gerek İstanbul 16. 
Ağır Ceza Mahkemesinde, ger-
ekse –medyadan duyduğumuz 
kadarıyla- UEFA Disiplin Ku-
rulunda yapılan savunma 
tarzında savunma yapılmamalı, 
“o da yaptı” ya da “şike sa-

haya yansımadı, sonuca etki 
etmedi” savunması değil, 
şikenin yapılmadığı savunması 
yapılması gerekmek tedir. 

Umarız ki kulüplerimiz 
Tah kim Kurulundan müs-
pet sonuç ile ayrılırlar. Aksi 
takdirde Tahkim Kurulu’nun 
kararına karşı, Spor Tahkim 
Mahkemesi’ne (CAS/TAS) 
başvurulabilir. Kararın taraflara 
tebliğinden itibaren on gün 
içinde CAS’a başvurulması ge-
rekmektedir. CAS, üç ay içinde 
davayı sonuçlandıracaktır. 
Bazı durumlarda ek süre 
alınabilmektedir. 

Cezanın ağıtlaştırılması 
ihtimali nedeniyle CAS’a git-
meme düşüncesine kesin-
likle katılmıyorum. Kulüple-
rimizin borsaya kote şirketler 
olduğunu, yöneticilerin his-
sedarlara karşı da sorumlu 
oldukları unutulmamalı, hukuki 
hakların tamamı kullanılmalıdır. 
Aksi takdirde, hem şirket, hem 
de hissedarlar, hukuki yolları 
tüketmeyen yönetim kurulu 
üyeleri aleyhine sorumluluk 
davası açabileceklerdir. 

CAS kararlarına karşı temyiz 
yolu ise, ancak kamu düzenine 
açık aykırılık, usul kurallarının 
ağır ihmali veya yargılamanın 
adil olmaması nedenlerine 
dayanarak İsviçre Federal 
Mahkemesine başvurularak 
yapılabilir.

İstenmeyen sonuç, UEFA 
kararlarının tüm merciiler 
tarafından kabul görmesi 
olacaktır. Bu durumda UEFA 
ile TFF arasında bir çelişki 
ortaya çıkacaktır. Bu durum-
da da TFF’nin çelişkiyi or-
tadan kaldırmak için düzen-
leme yapması gerekmek tedir. 
Aksi takdirde, TFF’ye ceza 
uygulanması gündeme gelebi-
lecektir.

Ancak ortada TFF Disiplin Ku-
rulunun ve Tahkim Kurulu’nun 
verdiği kararlar bulunmaktadır. 
UEFA kurullarının verdiği 
kararların, TFF Disiplin 
Talimatının 93. maddesindeki 
disiplin yargılamasının iadesi 

şartlarını harekete geçirebil mesi 
için, TFF Disiplin Kurulunun 
kesinleşen kararında dayandığı 
delillerin gerçeğe aykırı olması 
veya kararı etkileyecek yeni 
bir delilin ortaya çıkması ge-
rekir. Bu durumda ilgili kişi 
veya kulüpler ile soruşturma 
mercii, Disiplin Kurulu’ndan 
yargılamanın iadesini talep 
edebilecektir. Disiplin Kurulu 
ancak bu talep üzerine önceki 
kararını değiştirebilecektir. An-
cak buradaki sıkıntılardan biri, 
değiştirilen Disiplin Talimatının 
58. maddesinin yürürlükte 
olmasıdır.

Tabi ki tüm bunların 
yaşanmasını hiçbir futbolsever 
istemez. Ligimizde asırlık reka-
bet ve dostluk olmazsa, ligimizin 
hiçbir değeri olmayacağını hepi-
miz kabul ediyoruz. Rakiplerim-
izin varlığı, taraftarı olduğumuz 
kulübe anlam kazandırıyor. 
Belki de tüm ligi, derbi maçları 
için bekliyoruz. Her ne kadar 
yöneticilerin yaptığı eylemin 
sonucu hukuken kulüpleri so-
rumlu kılıyorsa da, spora gönül 
veren tüm taraftarların alınları 
aktır. Gezi parkı ile tekrar 
başlayan kardeşlik hiçbir zaman 
bozulmamalıdır. Ailemizdeki 
bir kişinin derdi, ailemizin ve 
dolayısıyla bizim derdimizdir. 
Bu zor günlerde kenetlenmek 
gerekir. 

Ancak bundan sonra, tüm ku-
lüplerin profesyonel yönetici lerle 
yönetilmesine dikkat etmek ge-
rekiyor. Onursal makamlar ile pro-
fesyonel makamları ayırmalıyız. 
Futbolu şahsi çıkarları için kullan-
mak isteyenlere engel olmalıyız. 
Unutmamak gerekir ki futbol, 
artık sadece futbol değil, önemli 
bir yatırım aracıdır. Tüm yöneti-
ciler hem Futbol A.Ş.’ye, hem 
yatırımcılarına karşı verdikleri 
zararlardan sorumludurlar.

Son söz olarak, şikeye, teşvik 
primine, dopinge, hukuksuzluk-
lara, sportmenlik dışı hareketlere, 
adil olmayan yargılanmaya, 
savunmanın kısıtlanmasına, 
“peşin hükme” karşı “Diren Türk 
Sporu”.
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1 MİLYON 36 BİN SENDİKALI İŞÇİ VAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013 yılı temmuz 

ayı sendika istatistiklerini yayınladı.
Buna göre temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de toplam sendikalı 

işçi sayısı 1 milyon 32 bin 166 olarak tespit edildi.
Bu verilere göre toplam sendikalılık oranı ise yüzde 8.88 

olarak belirlendi.

MAHMUTPAŞALI TOPTANCILAR UMUDU PERAKENDEDE ARIYOR
550 yılı aşkın tarihiyle Türkiye’nin en büyük ve en eski çarşılarından 

biri olan Mahmutpaşa ile bir zamanlar “Anadolu’nun toptancısı” olan 
Sultanhamam’da esnafın, toptanın yanında perakendeye geçişi son 
yıllarda hız kazandı. Orta ve alt gelir grubunun tercih ettiği, bayram 
öncesi alışverişlerin ilk duraklarından Mahmutpaşa, internetten satış 
ve İstanbul’da sayısı hızla artan AVM’lere karşı her geçen yıl kan kay-
bederken, son dönemde talepteki azalma sonucu esnaf cirolarında 
yaşanan düşüş nedeniyle çıkış yolunu toptanın yanında perakende 
satışa yönelmekte buldu. Esnafın toptana yönelişi, talepteki azalma 
nedeniyle son dönemde hız kazandı.

ÇAM FISTIĞINDA DÜŞEN REKOLTE KOZAK 
ÜZÜMÜNÜ ÖNE ÇIKARDI
Geçen yıl kilosu 70 TL olan çam fıstığının toptan fiyatı 
bu yıl 120 TL’ye yükselirken çam fıstığı nedeniyle ikinci 
plana itilen özel aromalı Kozak üzümü öne çıktı. Bir za-
manlar Türkiye’de çam fıstığı üretiminin yaklaşık yüzde 
80′ini karşılayan ve 10 bin kişinin geçimini sağladığı 
Bergama’nın Kozak Yaylası’nda son yıllarda rekoltenin 
düşmesi üreticileri ve çam fıstığını işleyen fabrikaları zor 
durumda bıraktı. 2005’e kadar ihracatından 50 milyon 
dolar, iç piyasadaki satışından 15 milyon dolar gelir elde 
edilirken bu rakamlar ihracatta 5 milyon dolar, iç ticarette 
2 milyon dolara kadar geriledi. Geçimini çam fıstığından 
sağlayan üreticiler alternatif tarım ürünlerine yönelirken,  
çam fıstığı nedeniyle ikinci plana itilen Kozak üzümü öne 
çıkmaya başladı.

‘SIFIR’ FAİZDE EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI
Ziraat Bankası’nın ‘sıfır’ faizli hayvancılık kre-

dilerinin faturası ağır oldu. Sıfır faizin cazibe sine 
kapılan sektör dışından pek çok yatırımcının 
yaptığı yatırımlar hüsrana dönüştü. Doktor, avu-
kat ve hatta tekstilcilerin bu işe sırf ucuz para 
almak için girdiği sektörde, şimdi sıkıntı hakim. 
Milyonlarca dolar ödenerek ithal edilen hay-
vanlar arz-talep dengesini bozdu. Artan hay-
van varlığı ile damızlık hayvan fiyatları aşağıya 
çekildi. Artan süt miktarı nedeniyle süt fiyatları 
düştü. Sektörde oluşan bu tablo sonucunda çift-
likler satılığa çıktı, üretici aldığı kredi borcunu 
ödeme derdine düştü.  Özellikle hayvanlarına 
kaba yem üretecek arazisi olmayıp da tesis 
kuranlar şu an bunu sürdüremez noktaya geldi-
ler. 
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BESİCİLER “İTHALAT” SÖYLENTİLERİNDEN TEDİRGİN
ürkiye Kırmızı Et Üreticileri Üst Birliği Başkan Yardımcısı Nazif 

Karabulut, bazı firmaların, toptan et fiyatlarındaki yaklaşık bir liralık 
artışı bahane ederek ithalatı yeniden açtırmaya çalıştığını savu-
narak, “Oysa et fiyatı, son artışla ancak 4 yıl önceki 15 lira seviyes-
ini yeni buldu. İthalat istemiyoruz, zaten gerek de yok” dedi. Konya 
Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Kara-
bulut yaptığı açıklamada, uzun zamandır kilogramı 14,5 lira olan 
yağlı karkas et fiyatının geçtiğimiz günlerde 15 liraya çıktığını, 
bu makul fiyat artışının ardından bazı et firmalarının basına, 
“ithalata ihtiyaç olduğu” konusunda mülakatlar verdiklerini söyledi.

İNTERNETTEN YATIRIMIN SAYISI AZALDI HACMİ 
ARTI

Yılın ilk yarısında internetten yapılan yatırım işlemlerinin 
adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalırken, 
işlem hacmi ise yüzde 10,6 artış gösterdi. Ocak-haziran 
döneminde internetten yapılan yatırım işlemlerinin adedi 
geçen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalırken, 
işlem hacmi yüzde 10,6 arttı. Türkiye Bankalar Birliği’nin 
İnternet Bankacılığı İstatistikleri’nden derlenen bilgiye göre, 
yılın ilk 6 ayında internetten yapılan yatırım işlemlerinin adedi, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 21 milyon 
89 bine geriledi. 

SİYAH İNCİRİN GETİRİSİ 30 MİLYON DOLAR
Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: “Bursa’da 

20-30 köyde toplanan incirin Türkiye’ye getirisi yıllık 30 
milyon dolar civarında ve bu azımsanacak bir rakam 
değil” Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
Bursa siyah incirinin Türkiye’ye yıllık getirisinin 30 mil-
yon dolar civarında olduğunu bildirdi. Geçen ay kurulan 
Bursa Osmangazi İlçesi İncir Üreticileri Birliğinin yöneti-
cilerini, Ördekli Kültür Merkezi’ndeki makamında kabul 
eden Dündar, önemli bir misyon üstlenen birliğin sade-
ce Bursa’ya değil, Türkiye’ye hitap edeceğini söyledi. 
İlde üretilen siyah incirin dünyada önemli bir yere sahip 
olduğuna değinen Dündar, şöyle konuştu: “Bursa siyah 
inciri, dünyaya meyve ihracatında 4’üncü sırada. Bursa 
siyah incirini dünyaya daha iyi tanıtmamız gerekiyor.”

“DOMATES ÜRETİMİNDE DÜNYA 
DÖRDÜNCÜSÜYÜZ”

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin, 2011 
yılında 11 milyon tonu aşan domates üretimiy-
le Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından dünyada 
dördüncüsü olduğunu bildirdi. Bayraktar, yaptığı 
yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün (FAO) dünyada 4 milyon 734 bin 356 
hektar alanda 159 milyon 23 bin 383 ton domates 
üretildiği verisini paylaştığını aktardı. Domates 
üretim alanında Çin’in 985 bin 903 hektarla birinci 
sırayı aldığı, Hindistan’ın 865 bin hektar alanla bu 
ülkeyi izlediği bilgisini veren Bayraktar, Türkiye’nin, 
domates üretim alanında 269 bin 584 hektar alanla 
üçüncü sırada bulunduğunu kaydetti.
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CARİ AÇIĞA MEYVE VE SEBZE ÖNLEMİ
Bakan Hayati Yazıcı, meyve ve sebze sektöründeki yeni düzenle-

melerle yıllık 18 milyar liralık israfın önleneceğini söyleyerek, “Cari açık 
için büyük bir tasarruf olacak” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Ha-
yati Yazıcı, Hal Kayıt Sistemi ve mevzuatta yaptıkları düzenlemelerle 
meyve ve sebze sektöründe yıllık 18-19 milyar liralık israfın önüne 
geçebileceklerini ifade ederek, “Bu da cari açık sorunuyla boğuşan 
Türkiye için çok büyük bir tasarruf olacak” dedi. 19 milyar liralık israfın 
içini acıttığını ifade eden Bakan Yazıcı, ekmek israfı için gösterilen 
hassasiyetin meyve ve sebze için de gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İNTERNETTEN KARTLA ALIŞVERİŞ ARTTI
Ocak-Haziran döneminde internetten yapılan kredi kartı 

işlemlerinin adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 
arttı. Ocak-haziran döneminde internetten yapılan kredi kartı 
işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttı. Türki-
ye Bankalar Birliğinin İnternet Bankacılığı istatistiklerinden der-
lenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında internetten yapılan kredi 
kartı işlemlerinin adedi geçen yılın ocak-haziran dönemine 
göre yüzde 11,9 artarak 21 milyon 826 bin oldu. Bu dönem-
de en fazla işlem 18 milyon 743 bin adetle “kendi kartına 
borç ödeme”de gerçekleşirken, “başkasının kartına ait borç 

ödeme” işlem adedi 1 milyon 839 bin, nakit avans işlem adedi de 
1 milyon 244 bin olarak hesaplandı.

TÜM OSD ÜYELERİ İSO 500’E GİRDİ
OSD üyesi Ford Otosan ve Oyak-Renault bir 

önceki seneye göre sıralamadaki yerlerini korurk-
en, Türk Traktör, Honda Türkiye, Otokar ve Ana-
dolu Isuzu firmaları listedeki yerlerini yükseltti. 
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), Türkiye’nin en 
büyük 500 sanayi kuruluşunu belirlediği İSO 
500 çalışmasının genel sıralamasında Otomo-
tiv Sanayii Derneği (OSD) üyesi tüm firmalar yer 
aldı. OSD üyesi Ford Otosan ve Oyak-Renault 
bir önceki seneye göre sıralamadaki yerlerini 
korurken, Türk Traktör, Honda Türkiye, Otokar 
ve Anadolu Isuzu firmaları listedeki yerlerini yük-
seltti. OSD’den yapılan açıklamaya göre, İSO 
tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu-2012” çalışmasında OSD 
üyesi tüm firmalar genel sıralamada yer almayı 
sürdürdü.

KARŞILIKSIZ ÇEK TUTARI 5 YILDA YÜZDE 26 
ARTTI

Ocak-Haziran döneminde, ibraz edilip karşılıksız 
kalan çek tutarı, 2008 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 26 arttı. Türkiye’de ocak-haziran döneminde 
ibrazında karşılıksız kalan çek tutarı 2008 yılınının 
aynı dönemine göre yüzde 26 artarak, 7 milyar 
46 milyon 315 bin liraya ulaştı. Merkez Bankası ve 
Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) ve-
rilerinden derlenen bilgiye göre, 2008 yılının ocak-
haziran döneminde ibraz edilen karşılıksız çek tutarı 
5 milyar 603 milyon 303 bin lira iken bu rakam geçen 
yıl 16 milyar 217 milyon 436 bin lira olarak kayıtlara 
geçti. Karşılıksız çeklerin bu yılın ilk 6 ayındaki tutarı 
ise 7 milyar 46 milyon 315 bin lira oldu.
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SANAYİCİLERE SESLENDİ: ÇİFTÇİ VARSA SİZ VARSINIZ
ürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 

Şemsi Bayraktar, sanayicinin Türk çiftçisini bir çözüm 
ortağı olarak görmediğini belirterek, sanayicilere “çiftçi 
varsa siz varsınız” diye seslendi. TZOB’dan yapılan 
açıklamaya göre, Bayraktar, İzmir ve Manisa Ziraat 
Odaları başkanlarının verdiği iftara katıldı. Bayraktar, 
yaptığı konuşmada, yakın bir gelecekte Türkiye’nin sa-
dece Orta Doğu’da değil, bütün dünyada bir gıda ambarı 
olabilecek tarım potansiyeline sahip olduğunu, bu süreçte 
en stratejik rolü oynayacak çiftçinin ise hakkının yendiğini 
savundu. Bayraktar, Sanayicinin, kendisine en kaliteli ürün 
ve hammaddeyi fedakarca sağlayan Türk çiftçisini bir çözüm 
ortağı olarak görmediğini ifade etti.

216 FİRMANIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
ürk Standardları Enstitüsü (TSE), 216 firmanın hizmet 

yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshet-
ti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana 
göre, 140 firmanın kendi isteğiyle, 55 firmanın ara kontrol 
olumsuzluğu, 18 firmanın talimata aykırı olduğu, bir firmanın 
yetkili servis feshi, bir firmanın üretim yeri değişikliği ge-
rekçesiyle, bir firmanın ise gerekçesi belirtilmeden hizmet 
yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri ip-
tal edildi. Hizmet yeterlilik belgeli olmadan hizmet su-
nan firmalar hakkında, haksız rekabet hükümlerine göre 
kovuşturma açılacak.

HAYVANSAL GIDALARA AB AYARI
AB mevzuatına uyumlu hale getirilen hay-

vansal gıdalardaki farmakolojik aktif maddelerle 
ilgili faaliyet gösteren işletmecilere, 1 Eylül 2013’e 
kadar süre tanındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi 
Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolo-
jik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksi-
mum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 
bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.   
Düzenlemeyle bazı farmakolojik aktif maddelerin 
maksimum kalıntı limitleri, AB mevzuatına uyum-
lu hale getirildi. Bu alanda faaliyet gösteren gıda 
işletmecilerine değişikliğe uyum sağlamaları için 
1 Eylül 2013’e kadar süre tanındı. 

İKLİM, BAL REKOLTESİNİ ARTIRDI 
Sarıkamış ilçesinde iklim koşullarının iyi olması ne-

deniyle bal rekoltesinde yüzde 30 artış bekleniyor. Ziraat 
Odası Başkanı Nesimi Gök yaptığı açıklamada, bu yıl 
bal üretimininden umutlu olduklarını ifade ederek, geçen 
yıla oranla bal veriminde önemli bir artış beklediklerini 
söyledi. Arıcıların bu yıl yüzünün güleceğini belirten Gök, 
“Hava şartlarının uygun olması ve yağmurun zamanında 
yağması sayesinde flora oldukça zengin. Bunun da bal 
üretimine olumlu yansıması oldu. Sarıkamış bölgesinde 
bal üreticilerini ziyaret ettim. Arıcılarımız, şimdiye kadar 
olan süreçte kovanlardaki bal durumunun oldukça iyi 
olduğunu belirtti” dedi.
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Ergun Türkcan-Tarihten Teknolojiye 
Bu kitap elli yıllık bir meslek hayatının, akade-
mik çalışmanın, Türkiye ve Dünyaya bakıp, an-

lama çabasının bazı ürünlerini toplu bir 
değerlendirme amacıyla 
okuyucuya sunulmasıdır. 
İlk eleştirileri, Ergun Türk-
can, kendisi yapıyor ve elli 
yılda, ülkenin, dünya sis-
teminin ve tabii, kendisinin 
nasıl değiştiğini gösteriyor. 
Tarihten, siyasete, iktisat te-
orisinden para meselelerine, 
bilim ve teknoloji politikalarına 
değin pek çok alanda değişimin 
ne köklü olduğu bu yazılardan 
anlaşılabilir. Türkcanın 
daha önceki kitaplarıyla, 
“Bilim, Teknoloji ve Politika” 
ile “Türkiye’de Planlamanın 
Yükselişi ve Çöküşü, 1960-1980” 

bir l ikte, bu kitap, Türkiye tarihinin önemli 
dönüşümlerine belli bir yorum getirmektedir.  Kor-
kut Boratav meslektaşı Ergun Türkcanı aşağıdaki 
satırlarla değerlendiriyor: İktisat düşüncesinin iki 
rakip akımına baktığımızda, değeri ister “nedret” ile 
ister, “içerilen emek” ile ölçünüz; Ergun Türkcanın 
bu derlemede yer alan yapıtları iki ölçüte göre de 
değerlidir. Bir kere, yazarının önemli bir özelliği, 
uzmanlığı reddetmesidir.

Haydar Ergülen-Trenler Kalkar 
Haydarpaşa’dan
Muavin olduk, otobüsü Cümleten İyi Yolculuklar di-
yerek uğurladık. Şimdi de Hareket Memuru olduk, 
kondüktör, istasyon şefi olacak halimiz yok ya, baktık 
Trenler Kalkar Haydarpaşa’dan geliyor, hemen bir 
cem kurduk. Almanya’dan, İtalya’dan, Suriye’den, 
Hindistan’dan, Moğolistan’dan, Erzurum’dan, 
Ankara’dan, Eskişehir’den, Haydarpaşa’dan, 
en çok da rüyalardan, anılardan, aşklardan, 
yalnızlıklardan, ayrılıklardan, kavuşmalardan ge-
lir de geçermiş tren. İçimizdeki gurbete gider ora-
da beklermiş bizim gelmemizi. Biz de nedense 
oyalanırmışız, nasılsa tren Türkçe’nin en uzun 
kelimesi diye... Oysa tren birazdan 
Haydarpaşa’dan kalkacak, 
iskeleye bir vapur 
yanaşacakmış, kim 
bilir orada bizi hangi 
vazife bekliyormuş, 
miço olmak mı, 
çımacılık mı, Edip 
Beyin “mavi bir suyun 
duşunu uyutur” dediği 
bir tayfa olmak mı, 
yoksa deniz olmak mı? 
Uzatmayalım, yol vere-
lim tren kitabına, yolcu-
luk başlasın 21 yazarın 
tren yazılarına ve 
düşlerimizde vardığımız 
her gar Haydarpaşa 
olsun diyelim bu sefer de, 
her seferde...

Bernard Malamud-Tamirci
1905 devriminden sonra ve Rusya’nın son çarının devrilmesinden önce, 1911 
yılında Kiev, “vahşi hurafeler ve gizemci görüşlerle dolu bir Ortaçağ şehri”dir. Ken-
tin her yerinde Yahudi düşmanlığı kol gezmektedir. On iki yaşında bir Rus çocuğu 
bıçaklanarak öldürülmüş ve vücudundaki bütün kan akıtılmış halde bulununca, 
Yahudiler ayin niteliğinde bir çocuk cinayeti işlemekle suçlanırlar. Elinden her iş 
gelen tamirci Yakov Bok cinayetten tutuklanır ve mahkemeye çıkarılmadan hapse 
atılır. Yapılan suçlamalar çeşitlenip çoğalır ve halkın konuya olan ilgisi tamircinin 
ıstırabını gitgide yoğunlaştırırken, beraat ihtimali, hüküm giyme ihtimali kadar 
dehşet vermeye başlar. 1966’da yayımlanan Tamirci, Bernard Malamuda hem 
bir Pulitzer Ödülü, hem de ikinci Ulusal Kitap Ödülünü kazandırmıştır.

Yıldırım Koç-Kemalist Devrim CHP ve İşçi Sınıfı (1919-1946)
Atatürk, Müslüman dünyanın ilk antiemperyalist demokratik devrimine önderlik etti.  CHP, 
Atatürk’ün bu devrimi yapabilmesinde önemli bir rol oynadı.  Ne var ki Atatürk’ten sonra 
CHP, demokratik devrimde geriye gidişin nedenlerinden biri haline geldi.  AKP’nin ik-
tidara getirilmesiyle de Türkiye demokratik devriminin kazanımları büyük darbe aldı. 
Bu kitap, 1919-1946 döneminde Kemalist devrimin, devletin, hükümetlerin ve CHP’nin 
işçi sınıfına yönelik politikalarına ilişkin yanlış bilgileri ve önyargıları değiştirmeyi 
amaçlamakta ve tekmil milletin bütünleşme sürecine katkıyı hedeflemektedir.
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