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EKONOMİ NEREYE GİDİYOR? 
BİR BİLEN VAR MI?

2013 Mayıs ayından beri kurların yük-
selmesi ekonomi için tehlike çanlarının 
çaldığını gösteriyor.  Geçen yılın 
başlarında 1,80 TL’nin altında olan dolar 
2,40’ı vurdu. 10 Mayıs-23 Ocak arası 
dolar kurunda artış yüzde 26’yı buldu. 
Başbakan’ın karşı çıkmasına rağmen 
kendisi ikna edildi ve Merkez Bankası 
şok sayılabilecek faiz artışına gitti. 
Peki, bundan sonra ne olacak? Musta-
fa Pamukoğlu USİAD Bildiren Dergisi 
okurları için bu sorunun yanıtı yazdı.



www.usiad.org.tr
3

EKONOMİ NEREYE GİDİYOR? 
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2013 Mayıs ayından beri 
kurlar yükseliyor. Geçen 
yılın başlarında 1,80 

TL’nin altında olan dolar 2,40’ı 
vurdu. 10 Mayıs-23 Ocak arası 
dolar kurunda artış yüzde 
26’yı buldu. Başbakan’ın karşı 
çıkmasına rağmen kendisi ikna 
edildi ve Merkez Bankası şok 
sayılabilecek faiz artışına gitti.

17 Aralık’ta asrın yolsuzluk 
soruşturmaları ve yapılan tutuk-
lamalar siyasi ortamı gerdi ve 
2003’den beri çok sıkı bağlılıkla 
ortaklık oluşturan AKP ve Ce-
maat sıkı bir kavgaya hatta 
kavga kelimesi bile az kalır, 
savaşa giriştiler. Savaş bütün 
hızı ile devam ediyor ve daha 
da derinleşeceğe benziyor.

Tek başına iktidar var. Her 
kesimin ekonomik istikrar 
için gerekli olan siyasi istikrar 
bozulmamalı, görüşü egemen. 
Her şey yolunda iken bird-
en bire ne oldu? Bu sorunun 
cevabını aramak ve ekonomik 
gelişmeleri buna göre analiz et-
mek gerekiyor.

HERŞEY FED’İN ÇIKIŞI İLE 
BAŞLADI

FED başkanı 22 Mayıs 
2013’de tahvil alımında azalt-
maya gideceklerini açıkladı. 
Bu açıklama başta bizde olmak 
üzere tüm piyasalarda tedirgin-
lik yarattı. Artık küresel likidite 
bolluğu olmayacak mıydı?

Arkasından IMF başkanı La-
garde “gelişmekte olan ülkeler 
başta olmak üzere küresel baz-
da kriz var” diyerek tedirginliği 
daha da artırdı.

Tüm piyasalar FED’in 
kararlarını bekliyordu.

Türkiye’de ise dolar artmaya 
başladı. Öyle bir artış hızına 
ulaşmıştı ki yakalayana aşk 
olsun. Ama TCMB Başkanı Er-
dem Başçı farkı düşünüyordu.

MERKEZ BAŞKANI 
AĞUSTOS’TA FARKLI 
TELDEN ÇALIYORDU

Merkez Bankası Başkanı Er-
dem Başçı 27 Ağustos 2013’de 
yaptığı açıklamada şunları 
söylüyordu.

- Doların belini kıracağız.
- Dolar yıl sonun-

da 1,92’nin altına düşerse 
şaşmayın.

- TL’nin değerini tek 
silahla-dövize müdahale ile- 
aslanlar gibi koruyacağız.

- Faiz oranımız yüzde 
7,75, yıl sonuna kadar yüzde 
6,75’in altına düşmez.

- 40 milyar satılabilir dövi-
zimiz var.

- Şimdi hücuma geçi-
yoruz. Hücum bir şaşırtma 
sanatıdır.

- Döviz açık pozis-
yonlarınızı şimdi değil döviz 
düşünce kapatın.

- Faiz artırım beklentisine 
girmeyin.

- Bana inanın ve kazanın
Başkan bunları söylediği 

sırada dolar 2,0339 ile rekor 

kırıyordu. Suriye’ye müdahale 
olasılığı tartışırken dolar 2,0399 
ile rekorla günü kapatıyordu.

Başkana inanlar maalesef 
kaybetti. Başkanın iddia ettiği 
hiçbir şey gerçekleşmedi. Dolar 
artmaya devam etti. Dövizde 
kanama devam ediyordu.

ALİ BABACAN DA UMUT 
DAĞITIYORDU

Ekonominin patronu ise 
29.08.2013 tarihinde yaptığı 
açıklamada şu tespitleri 
yapıyordu.

- Başbakan RTE’nin 
liderliğinde ve talimatlarıyla pek 
çok bakan gelişmeleri yakından 
izliyor.

- Piyasada yaşanan 
hareketliliğe ilişkin, ekonomi-
nin tüm kurumlarıyla gereken 
yapılıyor.

- Biz Türkiye’de kuralları 
iyi konulmuş ve rekabete da-
yanan bir piyasa ekonomisi izli-
yoruz. Bu ana çizgimizden taviz 
vermeyeceğiz.

- Türkiye dışa açık bir 
ülke. Dışarıda fırtınalar varsa 
bu fırtınaları biraz hissedeceğiz. 
Ama en önemlisi nedir? Ekono-
mik yapınız sağlamsa ve ehil 
kadrolarla bu ekonomi yönetili-
yorsa bu fırtına da dalgalı deniz 
de o yapıya zarar vermez.

- Döviz gösterge değil. 
Kur yükseldi her şey kötüye 
gidiyor, demek değil.

Ama gelecek günler, hafta-
lar ve aylar Babacan’ı haklı 
çıkarmayacaktı. Kur belirgin 
bir şekilde ekonominin kötüye 
gittiğinin işareti olacaktı.

Babacan Başbakan’ın 
liderliğinde ekonomideki olum-
suz gelişmeleri aşacaklarını 
söylerken aşırı iyimser 
davrandığını 17 Aralık’tan son-
ra yaşanan olaylar nedeniyle 
anlamış mıdır, bilinmez.

Başbakan’ın liderliği eko-
nomiyi daha da kötüye 

Mustafa Pamukoğlu
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sokacaktı. Hergün yaptığı 
konuşmada söyledikleri bunun 
habercisi idi.

BU TARİHLERDE İŞ 
DÜNYASI DA KARAMSAR 
DEĞİLDİ

Ağustos ayındaki gelişmelere 
iş dünyası bakın nasıl tepki 
vermişti:

- Yeni bir ekonomik 
programı şart.

- Kurdaki artış henüz 
sokaktaki vatandaşı 
endişelendirmiyor.

- Ucuz dolar cari açığı 
artırıyordu. Bu nedenle doların 
artması iyiydi.

- 1 dolar=2 TL sürdürüle-
bilir büyüme için ideal bir fiyattı.
(Ali Ağaoğlu)

- Kurdaki artış endişe veri-
ci idi. Dolar 1,92-1,95 bandında 
olmalı(İSO Başkanı)

- Merkez Bankası’na 
güvenmeliyiz.(Ali Kibar)

- Kurun artışından ziyade 
enerji maliyetlerindeki artış 
kaygı verici(Başaran Ulusoy)

- Rekabetçi döviz kur 
politikası ihracatımızı destekler 
ve cari açığı düşürür.

- Mali disiplin sürdüğü 
sürece döviz kurlarındaki artış 
beni endişelendirmiyor(Zafer 
Kurtul)

- Dolar yerinde 
dursun.1,90’a artık düşmesin 
(Nazif Zorlu)

- Doların 2,00-2,50 
bandında olması önemli değil. 
Seviyesinin belli olması önemli 
(Hamdi Akın)

- Yüksek kur istemiyoruz. 
Kurda denge istiyoruz.(TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi)

Daha nice işadamının 
görüşleri bugün geldiğimiz 
noktanın çok uzağında kaldı.İş 
dünyası da yanıldı.

EKONOMİK GÖSTERGELER 
İSE KAYGI VERMEYE 
BAŞLAMIŞTI

31 Ağustos 2013 itibariyle üç 
temel gösterge üzerinden yo-

rumlar yapılıyordu.
- Kamu borcunun gay-

risafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 
oranı bakımından en düşük 
ora na sahip ülkelerden biriyiz.

- Ülke dış borcunun 
GSYİH’ya oranı yüzde 50’yi 
geçmiş durumda.

- Cari açığın GSYİH’ya 
oranı yüzde 6,7’i geçmiş 
olması cari açığın finansmanı 
bakımından sürdürülemez 
olduğunu gösteriyordu.

- İç borç 396 milyar TL, 
Dış borç 636 TL, toplam borç 1 
milyon TL yaklaşık 500 milyar 
dolar

ERDAL SAĞLAM 12 
EYLÜL’DE KÖŞESİNDE 
DURUMU ŞÖYLE ANALİZ 
EDİYORDU

Erdal Sağlam 2 Eylül 2013 
tarihli Hürriyet’teki köşesinde 
şunları yazmıştı:

- Merkez Bankası Başkanı  
döviz rezervlerini  kaybetmeden 
agresif bir politika izleyeceğini 
söylerken swap,,döviz opsi-
yonu gibi türev yöntemlere 
başvuracak tahminlerine yol 
açtı.

- Faizlerde bir adım bile 
atmayacaklarını söyleyen 
Başçı “ faizde 6,75-,75 aralığı 
bizim aralığımız. Herkes buna 
uyacak, buna göre fiyatlamasını 
belirlesin”  diyerek büyük bir 
sınava girmektedir.

- Merkez Bankası Başkanı 
küresel gelişmelerdeki riskler-
in, iç ve dış siyasi risklerin 
büyümesine rağmen nasıl olup 
ta bu kadar iddialı sözler ettiği, 
niye itibarını gereksiz sınava 
soktuğu, iyice merak konusu 
oldu

Erdal Sağlam başkanın bir 
bildiği mi vardı, diye merak edi-
yordu. Aynı kaygı tüm ekono-
mik çevrelerde hâkimdi. Başkan 
bir iddia koymuştu. O halde bir 
bildiği vardı.

BÜTÜN BU GELİŞMELER 
YAŞANIRKEN 17 ARALIK’TA 
TÜRKİYE BİR ŞOKA GİRDİ

Ekonomide ve uluslararası 
ilişkilerde büyük gelişmeler 
olurken 17 Aralık’ta herke-
sin bildiği asrın yolsuzluk 
soruşturmaları, tutuklamalar 
başladı. Ardından Hükümet’in 
yargı, emniyet ve bürokra-
side yaptığı geniş personel 
değişikleri AKP ile Cemaat 
(Hizmet) arasındaki savaşın 
patlak vermesine neden oldu.

Savaş bütün şiddeti ile arttı. 
Taraflar tüm silahlarını çek-
meye başladı ve bugünlere 
taşındı. Bu şok savaş ekono-
mide zaten işler iyi gitmiyorken 
ateşe benzinle gitmek gibi oldu.

Oysa sermaye sınıfı ve bor-
çlu olan herkes AKP’yi istikrar 
bozulmasın diye destekliyordu. 
Gerçi bu istikrar Gezi direnişi ile 
kırılmaya başladı ve 17 Aralık 
tarihi ile büyük artçılara sebep 
oldu. Bu artçı hareketler hâlâ 
devam etmektedir.

ÖNGÖRÜLERİNDE YANILAN 
BABACAN 20 OCAK 2014’DE 
YENİDEN ÖNEMLİ 
AÇIKLAMALAR YAPTI

17 Aralık operasyonunun 
ekonomideki etkilerini şöyle 
açıklıyordu:

- 13 Aralık Cuma-17 
Ocak 2014 arası 5 haftalık 
sürede halka açık şirketlerin 
toplam değeri 46 milyar 542 
milyon dolar düştü. Bu oldukça 
büyük bir rakam. Bu düşme 
yüzde 17-18 gibi bir rakama 
tekabül ediyor.Bu Türkiye’nin 
varlığıdır,servetidir.

- O günden bugüne faizler 
yüzde 0,98 arttı. Bu Hazine’nin 
borçlanma faizidir. Bu faiz bir 
yıl böyle devam ederse Hazine 
bütün borçlanmasına yüzde 1 
daha fazla faiz ödeyecek.

- Özel sektörün dış borcu 
255 milyar dolar. Kur artışı ile 
bu borç artacaktır.

- Her ne kadar Türkiye’nin 
bu süreçte bir zararı olsa da 
artık ekonomimizin temelleri 
üzerinde kalıcı etkisi olmuyor.

- 2002-2003’teki gibi Dev-
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letin döviz borcunun olmaması 
bir avantaj. Kamunun yaklaşık 
30 milyar dolar fazlası var.

- Atakların etkisi azaldı. 
Tedbirlerimiz gayet iyi ve işe 
yaramaya başladı.

- Başbakanımızın güçlü 
iradesiyle duruşu bu problemleri 
hızla gündemden çıkaracaktır. 
Babacan’ın en ilginç saptaması 
da buydu.

BABACAN YİNE YANILA-
CAKTI!

- Babacan’ın konuştuğu 
20 Ocak’ta dolar kuru 2,2320 
idi.21 Ocak’ta 2,2400, 22 
Ocak’ta 2,2610, 23 Ocak’ta 
2,2620, 24 Ocak’ta 2,2840, 27 
Ocak’ta 2,3320, 28 Ocak’ta 
2,1700 TL olacaktı.

- Kurdaki hareketlenme 
devam etmekteydi.

- Başbakan duruşu ve 
konuşmalarıyla güçlü bir irade 
sergilemiyor ve ağzın geleni 
söylüyor; ortamı germeye de-
vam ediyordu. Babacan her 
defasında Başbakanımızın 
liderliği, iradesi, duruşu ile bu 
kaostan çıkacaklarını tekrar 
tekrar söylerken ne mesaj ver-
mekteydi. Bu merak konusu 
olmuştu.

TÜRKİYE 29 OCAK’TA YENİ 
BİR ŞOK DAHA YAŞADI

Merkez Bankası en son 
20 Ağustos 2013 tarihinde 
borç verme faizini 25 baz 
puan artırarak 7,25’den 7,75’e 
çıkarmıştı.

29 Ocak’ta ise söylenenlerin 
tersine şok faiz artırımına gitti;

- Gecelik borç verme 
faizini yüzde 7,75’den 12’ye

- Borç alma faizini yüzde 
3,5’dan yüzde 8’e

- Bankalara repo işlemleri 
yoluyla tanınan borçlanma 
faizini yüzde 6,75’den 11,5’a

- Bir hafta vadeli repo 
ihale faizini yüzde 4,5’dan 10’a 
artırdı.

- Banka fonlamasında 
marjinal fonlama oranı yerine 

bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranı olan yüzde 10 oranını 
kullanacağı belirtildi.

Merkez Bankası faiz kararı 
ile daha önce tüm söyledikle-
rini tersine çevirmiş oldu. 
Aslında başta yapması ger-
ekeni geciktirdiğinden bu şok 
artırımını yapılması zorunlu 
oldu.

Faiz artırımının yapıldığı 
29 Ocak’ta dolar kuru 2,2660 
TL, Euro kuru 3,0940TL, BİST 
63.543,24 ayar altının gramı 
91,10 TL idi.

BAŞBAKAN FAİZ 
ARTIRIMINA KARŞI 
OLDUĞUNU NET 
BİÇİMDE SÖYLEYEREK 
SORUMLULUĞU MERKEZ 
BANKASI’NA ATTI

Başbakan İran seyahati 
öncesinde henüz faiz artırımı 
yapılmadan önce Merkez 
Bankası’nın bağımsız bir ku-
rum olduğunu belirterek “Şimdi 
konuyla ilgili herhangi bir 
açıklama yapsam diyecekler 
ki müdahale etti. Şunu bil-
menizi istiyorum. Ben faizin 
arttırılmasına karşıyım. Merkez 
Bankası’na karışmaya yetkim 
yok”  derken sanki bugüne ka-
dar Merkez Bankasına hiç mü-
dahalede bulunmamış gibi bir 
algı yaratıyordu.

Ancak Başbakan 
sorumluluğu da bankaya attı 
“Alacakları kararlarda sorum-
luluk da onlara aittir. Yarın 
doğabilecek her şeyin hesabını 
onlar vereceklerdir” diyerek 
örtülü bir tehditten de geri 
kalmıyordu.

Faiz artırımının ve 
Başbakan’ın sözlerinin yurt 
dışında merkez bankasının 
bağımsızlığı konusundaki risk 
algısını da ortadan kaldıracağı 
hususunda Erdem Başçı iyim-
ser beyanlarda bulundu.

FAİZ ARTIRIMININ 
MATEMATİĞİ ŞUNLARI 
SÖYLÜYOR

Merkez Bankası piyasaya 
artık haftalık yüzde 10’dan 
para verecek. Bugüne kadar 
piyasaya ortalama yüzde 7’den 
para veriyordu.

Böylece bundan böyle pi-
yasaya yüzde 3 daha fazla 
oranından para verecek.

Günlük para taleplerinde ise 
piyasa yapıcı bankalara yüzde 
11,5’dan borç para verecek. 
Diğer bankalara ise yüzde 12 
oranı uygulanacak.

Merkez Bankası bankalara 
döviz sattığında bu dövizin 
karşılığını ödeyebilmeleri için 
bankalara yüzde 12’den TL 
verecek.

Bu faiz oranları ile döviz 
satışlarının daha etkili olması 
bekleniyor. Bankalar döviz 
alırken pahalanan TL’yi almak 
için daha dikkatli olacaklardır. 
Dolayısıyla kur baskısı bu yolla 
hafifletilmiş olacak. Beklenti ve 
hedef bu!

FAİZ ARTIŞI GENELLİKLE 
OLUMLU KARŞILANDI

Bankalar döviz müdahaleleri 
sırasında ortaya çıkan istisnai 
yüzde 9 günlük faizin ortadan 
kalktığını ve faiz oranının yüzde 
10 ile netleştiğini ve bundan 
memnun olduklarını belirttiler.

Bu faiz artışı kendile-
rine yüzde 3’lük bir maliyet 
artışı getireceğini vurgulayan 
bankacılar doların 2 veya 2’nin 
biraz üzerinde yeni bir denge 
kuracağı konusunda iyimser 
olduklarını da dile getirdiler.

Merkez Bankası Başkanı 
“faiz oranları merkez 
bankalarının en temel politika 
aracıdır. Enflasyon yüzde 5 he-
define getirmek için tüm araçları 
kullanacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. Bundan son-
ra döviz ve faiz silahını birlikte 
kullanacağız” şeklinde aylar 
öncesi söyledikleri ile çeliştiğini 
umursamadan yine de iddialı 
sözler söylemesi bazı çevre-
lerce ihtiyatlı karşılandı.

Faiz lobisinin bundan 
kazançlı çıkacağını söyleyenler 
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Merkez Bankası faiz 
kararı ile daha önce 
tüm söyledikle rini 
tersine çevirmiş 
oldu. Aslında başta 
yapması gerekeni 
geciktirdiğinden 
bu şok artırımını 
yapılması zorunlu 
oldu.
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yanında faiz artırımının kurlarda 
düşmeyi sağlayamayacağını ve 
yurt dışından paranın beklendiği 
gibi gelmeyeceğini dile getiren-
ler de kamuoyunda yer aldı.

Bugüne kadar faizleri düşük 
tutmak kura baskıyı arttırdı. 
Özel sektörün rezervlerini döviz 
cinsinden tutması ve özel sek-
törün aşırı borçlanması dövizde 
baskıyı artırıyordu. Faiz artırımı 
bu baskıyı azaltacaktır, diyen-
ler de öteden beri faiz silahının 
kullanılmasını önerenlerdi.

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Faik Öztrak da “Bu 
faiz artırımının faturası önce 
Türkiye’nin en büyük bor-
çlusu olan devlete çıkacaktır. 
Hazine’nin üstüne binecek 
faiz yükü vergilerle vatandaşın 
sırtına aktarılacaktır. Aynı za-
manda bu olağanüstü faiz 
artışı, -daha az yatırım -daha 
düşük büyüme- ve -daha büyük 
işsizlik- olarak da millete fatu-
ra edilecektir.” tespitiyle bu 
tartışmaya farklı bir açı getiri-
yordu.

NECATİ DOĞRU FAİZ AR-
TIRIMINDAN SONRA ŞU 
HESABI YAPIYORDU

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 
yılda biriktirdiği ne kadar devlet 
fabrikası, limanı, arazisi, şirketi, 
mülkü, imtiyazı, markası var-
sa;270 fabrikada ve kurumda 
devlet hisseleri,22 yarım kalmış 
tesis,1439 taşınmaz, 8 otoyol, 2 
boğaz köprüsü, 120 tesis, 6 li-
man, şans oyunları lisans hakkı, 
araç muayene istasyonları, çi-
mento fabrikalarının gelirleri, 
imtiyaz hakları ile devletin el 
koymak zorunda olduğu Tel-
sim, Demirbank, Yapı Kredi 
Bankası’nın yüzde 50 hisse-
leri yerli ve yabancı sermay-
eye çok ucuza satıldı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 90 yıllık biriki-
mini yiyerek yalancı bahar 
yaratıp 12 yılı böyle bitirdiler.

Özürlü üçüze böyle gelindi.
Merkez Bankası sorumlu 

değil. Sorumlu Başbakan ve 
kadrosudur.”

Necati Doğru para ve maliye 
politikalarını boş verin; ülkenin 
varlığı elden gitmiş diyerek olan 
oldu, faiz ve döviz ne ki diye bizi 
uyarıyordu.

PROF.DR ÇELİK KURTOĞLU 
BUGÜNE GELİNEN NOKTAYI 
ŞÖYLE ANALİZ EDİYOR

Değerli iktisatçı Çelik 
Kurtoğlu’nun 25 Ocak 2014’de 
Cumhuriyet gazetesinde Leyla 
Tavşanoğlu ile yaptığı söyleşide 
çok önemli tespitler yaptı.

-Türkiye 2001 yılındaki ağır 
krizi yönetmeyi başardı. Gerekli 
kurumları kurdu. Bu dönemin 
başarısında ülkede saydamlık, 
hesap verilebilirlik, sorumluluk 
ve herkese eşit muamele et-
mek kıstaslarıyla ifade edile-
bilen “doğru yönetim-govern-
ance” ilkelerinin yerleştirilmesi 
çok önemli rol oynamıştır.

-Bugün governance (iktidarın 
hukuku) temelleri sarsılmıştır. 
Hukuk alanında içinden 
geçmekte olduğumuz sarsıntı 
Türkiye’nin riskini büyütmüştür. 
Önümüzdeki 1,5 yıl içinde üç 
seçim yaşayacak olmamamızın 
getirdiği belirsizlik varken, bir 
süredir yaşanan olaylar nedeni-
yle yatırımcılar kararlarını ertel-
emeye başlamışlardır.

-Biz bu olayları yaşarken 
en büyük pazarımız olan 
Avrupa’nın toparlanması ve 
orta vadeli planlar yapması da 
ayrı bir talihsizlik.

-Cari işlemler açığı herkesi te-
dirgin ediyor. Türkiye milli gelir-
ine oranı bakımından en yüksek 
orana sahip bir ülke. Türkiye’nin 
yüzde 6-7 oranlarında büyüme-
si için yapılması gereken yatırım 
miktarı milli gelirin yüzde 20’si 
oranında bir tasarruf gerek-
tiriyor. Bizde bu oran yüzde 
12.Aradaki fark yurt dışından 
karşılanmaktadır. Cari açık 
sorununu ortadan kaldırmak 
için ithalatı pahalılaştırma bir 
çözüm değildir. Çözüm tasarruf 
düzeyini artırmaktır.

-Herhangi bir para biriminin 
denge kurundan söz edebilmek 

için o paraya talep olması ger-
ekir. Oysa bugün hiçbir kimse 
Türkiye’den yapacağı ithalat için 
TL talebinde bulunmamaktadır. 
Öte yandan döviz kuru önem-
li bir sanayileşme politikası 
aracıdır. Ama aynı zamanda 
yerli yabancı tüm bireylerin, 
şirketlerin ülke ekonomisine, 
hukuk kalitesine duydukları 
güvenin, kısaca ülke riskinin 
göstergesidir.

-Türkiye’nin ihracatının yüzde 
45’i AB ülkeleri ve ABD’ye. 
Yüzde 55’i ise Ortadoğu, Asya 
ve Afrika pazarlarına. Buralara 
yapılan ihracat ürünleri vasat. 
Daha çok para kazanılmasına 
rağmen bu ülkelerden teknoloji 
katkısı gelmiyor. Bu nedenle 
teknoloji katkısı sağlayacak ül-
kelere ihracat yapmalıyız.

-Türkiye dış ticaretinde en 
fazla katma değer açığı veren 
ülkedir. Kur politikaları be-
lirlenirken bu hususun da göz 
önünde tutulması gerekir.

KEMAL DERVİŞ DE KAYGILI

2001 krizinden Türkiye’yi 
düzlüğe çıkaran Brook-
ings Enstitüsü’nün başkan 
yardımcısı Kemal Derviş ülke 
olarak geldiğimiz noktayı şöyle 
değerlendiriyor.

-Milli gelire oranla yüzde 
6-7’yi aşan bir cari açık kırılgan 
ortam yaratıyor. Büyüme düşük 
cari açık yüksekse ki şimdiki 
durum sıkıntı yaratıyor.

-Yüzde 6 büyüme ve yüzde 5 
cari açık Türkiye için uygundur.

-Siyasal güven eksikse 
Merkez Bankasının yapacağı 
bellidir. Bir ülkede aşırı bir si-
yasal kavga, sert üslup oluşursa 
ve o ülkede demokrasinin kali-
tesi, yargının bağımsızlığı konu-
sunda ciddi kuşkular uyanırsa 
Merkez Bankası’nın yapacağı 
sınırlı kalır.

-Ben hiçbir zaman sürekli 
sıcak paraya dayalı büyüme 
modelini benimsemedim. Bu-
nun için 6-7 yıl önce kısa vade-
li sermayeye ufak bir vergi 
konulmasını önermiştim.
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-Günlük piyasa işleyişine si-
yasetin girmesi bir ülkeyi çök-
ertir.

-Bizim yerimiz Avrupa. 
Türkiye’ye yatırım yapmayı 
düşünenler “biz aslında Avru-
pa ailesinin bir üyesine yatırım 
yapıyoruz” diye düşünebilmeli.” 
Türkiye Ortadoğu keşmekeşine 
sürükleniyor” gibi bir intibaı da 
ortadan kaldırmalıyız.

SON SÖZ BİZDEN

Siyasi açıdan ülkenin 
durulması ve riski azaltması 
zor gözüküyor. Cemaat ve AKP 
savaşının daha da kızışacağını 
ve seçimlere etki yapacağını 
düşünüyoruz.

Faiz artırımı belli dönem için 
kurları dengeye getirecek gibi 
bir katkı yapacak; ama bir süre 
sonra işe yaramayacaktır.

Büyüme için gerekli kaynak 
açığımız var. Tasarruf açığını 
kısa sürede kapatmamıza ola-
nak yok. Vatandaşlar ve özel 
sektör aşırı borçlanmış du-
rumda. Tüketimin büyüsüne 
kapılan bireylerin kredilerde 
tıkandıklarını görüyoruz.

Konut sektörü aşırı olarak 
şişmiş ve son ekonomik 
çalkantılar nedeniyle ciddi 
bunalıma girmek üzere.

Cari açığın milli gelire oranı 
yüzde 7 ve çevrilebilir olmaktan 
uzak.

Özel sektörün borcu 250 mil-
yar doların üstünde. Türkiye bu 
yıl 175 milyar dolar kısa vadeli 
borç ödeyecek. Bunun anlamı 
her gün 250 milyon dolar par-
aya ihtiyaç var.

Sıkılaştırılmış para 
politikalarının maliye politikaları 
ile desteklenmesi gerekiyor. 
Oysa önümüzde üç seçim var. 
Bu nedenle giderleri kısmak 
mümkün olmayacak. Vergiler-
de de ciddi bir artışa Hükümet 
cesaret edemez.

Doların 2’den aşağılara 
düşmesini beklemek bizce hay-
al.2,5 üzerinde yılsonuna kadar 
3’e göz kırpabilecektir.

Dolar ve faizlerdeki bu 
yükseliş enflasyonu azdıracak. 
Birkaç ay içinde hayatın nasıl 
pahalandığını halk ciddi biçim-
de hissedecek. Ciddi bir tehlike 
geliyor; enflasyon canavarı!

FED tahvil alımını 10 milyar 
dolar olarak bu yıl da iki kez 
azaltma yoluna gidebilir. Küre-
sel likidite artık eskisi gibi değil. 
Ortadoğu’da itibarımızı da kay-
bettik. Bu nedenle artık hurma-
lar da gelmiyor ve gelmeyecek.

Hukuk yapımıza artık kim-
senin güveni kalmadı. Hukuk 

yoksa ekonominin çarkları 
işlemez.

Dış politikada olmaya-
cak bir hedef haline getirilen 
komşularla “sıfır sorun” çokça 
ve içinden çıkılmaz soruna 
dönüştü.

Başbakan’ın liderliği ve irade-
si bundan sonra tüm çevresinin 
motivasyonuna rağmen dağ 
gibi biriken sorunları çözmeye 
yetmeyecek. Buralara zaten 
kendisi getirdi.

Eğer vatanseverlik hükümete 
hiçbir eleştiriye kalkışmadan 
destek vermekse ve hükümeti 
eleştirmek vatanseverlik 
dışında kalıyorsa, o halde va-
tanseverlik totaliter yönetimi 
yanlısı olmak demektir.

Bugün ülkemizde 
yaşadığımız budur. Kim 
hükümeti eleştiriyor ve karşı 
duruşa geçiyorsa vatan haini 
olarak ilan ediliyor.

Umarız halkımız silkelenir ve 
ben meseleye el koyuyorum, 
der. Çünkü biz büyük devlet 
geleneğine sahibiz. Devlet gen-
lerimiz sağlam. Nitelikli binlerce 
gencimiz var. Yeter ki kenetle-
nelim ve köpek balıklarının 
önünde koşuşturan ülkelerden 
biri olmayalım… 
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YOLSUZLUKLAR 

TÜRKİYE’Yİ 

ÇÖKÜŞE 

GÖTÜRÜYOR!  

17 Aralık sabahı Türkiye büyük bir 
opersyonla güne uyandı. Aralarında 3 
bakanın oğlu, iş adamları, bürokratlar, 
banka müdürleri, kamu görevlilerinin 
de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına 
alınmıştı. Bu gündemin üzerine Prof. 
Dr. Cihan DURA Türkiye’nin yolsuzluk 
karnesini USİAD Bildiren Dergisi için 
çıkarttı. 
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Halkımızın temel sorunları, 
gerçek sorunları vardır: 
Kalkınma, işsizlik, eğitim 

gibi… Kaynak kullanımı, yok-
sulluk, tarım, sanayi, bor-
çlanma, dış bağımlılık, ko-
nut sorunu, trafik kazaları, 
kadın cinayetleri, çocuk 
kaçırmalar, din simsarlığı, to-
prak ağalığı gibi… Bunların 
çözümü cesaret ve büyük 
özveriler gerektirdiğinden, 
bilgi ve uzmanlık, yurtsev-
erlik gerektirdiğinden, çirkin 
politikacılar, entel “aydın”lar 
bu sorunlardan uzak dururlar; 
halkımızı Çirkin Batı’nın ve ken-
di çıkarlarına göre ayarlanmış 
sözde demokrasi, özgürlük, 
azınlık hakları, etnisite gibi 
soyut sorunlarla meşgul ederl-
er. Oysa asıl “açılım” yapılması 
gerekenler bunlar değildir, asıl 
“açılım” yapılması gerekenler 

yukarda örnekler-
ini verdiğim gerçek 
sorunlar ımızdır . 
İşte bu sorunlardan 
biri de –son gün-
lerde yapılan ope-
rasyonlarla iyice 
gündeme oturan- 
yo lsuz luk la rd ı r . 
Tür  kiye ne acıdır 
ki günümüzde 
bir yolsuzluk-
lar cehennemine 
dö nüşmüş bu-
lunuyor, üste-
lik ahlaka büyük 
önem verdiğini 
söyleyen, İslam’ı 
bayrak yapan bir 

iktidar döneminde.
Bilim gözlem ister. Ger-

çekler ancak yapılan gö-
zlemlerden genellemeye gi-
dilerek keşfedilir. Biz de öyle 
yapalım. Gözlem yapalım, 
hem de bolca yapalım. So-
mut olguları bir araya getire-
lim, art arda sıralayalım. Sa-
dece bu sıralama bile bize bir 
ilk genelleme yapma fırsatını 
sağlayacaktır. 

‘***’
Yılda 1,5 milyar dolarlık 

akaryakıt kaçakçılığı… 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı ile birçok bürokrat 
yargıda. - Tekstilde 1 katrilyon-
luk hayali ihracat… -SSK’da ilaç 
yolsuzluğu:  Roche SSK’ya, pi-
yasaya sattığının 2-3 katı fazla 
fiyatla ilaç sattı. SSK’nın 2 üst 
düzey yöneticisi tutuklandı. – 
Maliye bakanının oğlu 4 bin ton 

mısır ithal etti; gümrük vergisi 
ithalden hemen sonra yüzde 
%70’e yükseltildi. -30 trilyonluk 
buğday vurgunu… - Çevre ve 
Orman Bakanlığı bürokratları 
ihale kazanan firma tarafından 
ağırlandı. -TOKİ’de milletvekili 
ayrıcalıkları.

Hakkâri’de iş olanakları 
AKP’liler tarafından kontrol 
ediliyor.  - Gümrükte büyük 
vurgun… - Seçmen listeler-
ine mevtaları kim yazdırdı? - 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından yapılan 
sınavlarda, sınav sorularını 
sızdırarak para karşılığı sa-
tan kopya şebekesi… -Sahte 
diploma ve denklik belgeleri-
yle “mimarlık” yapan 30 kişi 
yakalandı. Ardından, 37 
kişinin de sahte belgelerle 
“inşaat mühendisliği” yaptığı 
belirlendi. -Anadolu liselerine 
ek yerleştirmedeki usulsü-
zlük... -Rüşvet dağıtıp ihaleleri 
kapmış! -Başbakanın eski özel 
kalem müdürü, görev yaptığı 5 
yıl içinde İstanbul ve Ankara’da 
5 değerli gayrimenkul sahibi 
oldu. -Sarıyer’de rüşvet ope-
rasyonu… -SGK’dan para 
alabilmek için sahte ameliyat 
belgeleri düzenlediler. - İlaç 
firmaları doktorlara rüşvet 
dağıttı.

Nedir bunlar değerli okur? 
Yukarda belirttim: Bunlar 
Türkiye’de her gün olup duran 
binlerce yolsuzluk olayından 
sadece birkaçı... Yakın za-
mana ait gazete haberlerinden 
derledim. Evet, bunlar Türkiye 

Yolsuzluklar Türkiye’yi 
Çöküşe Götürüyor!

Prof. Dr. Cihan DURA:
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Cumhuriyeti’ni için için kemirip 
çöküşe götüren, ülkemizin 
gerçek sorunlarından yolsu-
zluk örnekleridir. Bunlar aynı 
zamanda Türkiye’nin kokuşup 
çürümekte olduğunun da 
göstergeleridir. 

Peki, yolsuzluk nedir? 
Yolsuzluk “bir görevi, bir yet-
kiyi kötüye kullanmak”tır. Bu 
olgu, en geniş çaplı olarak 
siyasî ortamda kendini gös-
terir; bu kapsamda “politik 
yozlaşma” adıyla da anılır. 
Politik yozlaşma politik karar 
alıcıların özel çıkar sağlamak 
amacıyla, toplumda mevcut 
kuralları ihlal edici eylem-
lerde bulunmalarıdır. Başlıca 
şekilleri şunlardır: Rüşvet, zim-
met, partizanlık ve patronaj, 
adam kayırmacılık, oy ticareti, 
lobicilik, rant kollama, kamu 
sırrını sızdırma, gönül yapma, 
politik dalavere. 

Politik yozlaşma son dere-
cede zararlıdır: Toplumu, dev-
leti kemirir. Sosyal ahlakı bo-
zar. Kaynak israfına yol açar, 
gelir dağılımını olumsuz etkil-
er. Halkı devletinden soğutur, 
sosyal çatışmaları tetikler. 
Dayanışmayı, ulusal birliği 
zayıflatır. Bir devleti çöküşe 
bile götürebilir.

‘***’
Türkiye’de yolsuzluklar dur 

durak bilmiyor; giderek artıyor, 
genişliyor, ivme kazanıyor. Bol 
örnek vermekte fayda var de-
dim ya, aşağıda da son iki yıla 
ait gözlemlerimi sunuyorum.

- Ernst&Young’ın “2012 
Küresel Yolsuzluk Anketi”ne 
göre Türkiye’de üst düzey 
yöneticilerin yüzde 52’si, 
iş hayatında rüşvet ve 
yolsuzluğun çok yaygın 
olduğuna inanıyor. “Küresel 
Yolsuzluk Araştırması” adlı bir 
çalışmaya göre ise Türkiye’de 
halkın büyük kısmı parlamen-
to, siyasi partiler, din adamları 
medya ve özel sektörün yolsu-
zluk yaptığına ve bu kurumların 
temiz olmadığına inanıyor. 

-“Orman vasfını kaybetmiş 

arazilerin hak sahiplerine 
satışı”nı öngören, 2B yasasının 
kabulünün hemen ardından 
“rant olayları” alıp yürüdü. 
- Temmuz 2012’de yapılan 
ÖSYM’nin KPSS sınavı soruları 
önceden para karşılığında 
dışarı sızdırıldı. -Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu’na 
hizmet veren bir organizasy-
on şirketi hakkında başlatılan 
soruşturma, Fon içinde yapılan 
bir dizi usulsüz harcamayı gö-
zler önüne serdi (Fon’la ilgisiz 
seyahat harcamaları, limuzinle 
karşılamalar, striptiz şovlarının 
faturaları gibi)

-Sayıştay’a göre kamu 
idarelerindeki usulsüzlükler 
saymakla bitmiyor. -Kamu 
ihaleleri büyük oranda 
denetim dışı. -Bedava kömür 
uygulamasında kömür, mali-
yetinden yüzde 46 daha fazla 
fiyattan satın alındı. -TEDAŞ 
özelleştirilirken, 10 şirketinin 
paraları da devredildi: Zarar 
3,4 milyar TL. -14 termik san-
tralin özelleştirilmesinde yolsu-
zluk. -AKP Milletvekili Genel 
Kurul’da bir bakandan “torpil” 
isterken, objektiflere yakalandı. 
-Milli Eğitim Bakanlığı, okul 
müdürü atamasında sözlü 
mülakatlarda yandaşlara yük-
sek puan uyguluyor.  -Sağlık 
sektörüyle ilgileri bulunmayan 
kişiler hastanelerde müdür 
veya müdür yardımcısı olarak 
atandı. -Rek tör, şirket ortağını 
yardımcısı yaptı, 4 ayrı göreve 
birden getirdi. -AKP’li Beledi-
ye Başkanı ile yardımcısının 
aralarında bulunduğu 6 kişi 
ihaleye fesat karıştırmaktan 
gözaltına alındı. -Suriye’de 
yaşanan iç savaş AKP’li ye-
rel yöneticileri ve yakınlarını 
zengin etti: Tonlarca mazot 
kaçakçılığından büyük rant 
sağlandı.

-Türkiye rüşvette Avrupa 
birincisi!... -AKP hükümetin-
den 3 bakanın oğlunun da 
bulunduğu 22 kişiye rüşvet ve 
yolsuzluk operasyonu… -Ba-
kan oğlunun  “para sayma mak-

“Eğer genciyle, 
yetişkini ile sonraki 
kuşaklar; Atatürk’ün 

millî ahlak öğüt 
ve kuralları çer-

çevesinde terbiye 
edilmiş, eğitilmiş 

olsaydı; o öğütleri, 
soludukları hava mis-

ali hayatlarının her 
anında adeta yaşayıp 

uygulasalardı, 
rüşvet, irtikâp, zim-

met, partizanlık 
ve patronaj, adam 

kayırmacılık, torpil, 
rant kollama, kamu 

sırrını sızdırma, soru 
satma, kopyacılık, 
sahtecilik gibi yüz 
karası eylemlere 

kalkışırlar mıydı? “
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Neden bu rezillikleri 
yaptılar? Çünkü 
yurttaşlarımızın 

büyük bir eksikliği 
var: Millî ah-

lak!...  Eğer bu 
yurttaşlarımıza 

zamanında sağlam 
bir sosyal ahlak 

eğitimi verilseydi, 
böyle rezilliklere 
tevessül ederler 

miydi?
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inesi” ile para saydığı, 6 çelik 
kasanın olduğu Gökkafes’teki 
ev; İstanbul’un Boğaz 
manzarasına hâkim, aylık 
kirası 60 bin liradan başlı-yor! 
-İstanbul merkezli operasyon-
da “rüşvet tarifesi”: Riskli trans-
ferlerde rüşvet oranı yüzde 
0.5...  Para bakan ve bürokrat-
lar arasında paylaşıldı.  -TCDD 
Liman İşletme Müdürlüğü ve 
bağlı daire başkanlıklarına 
İzmir merkezli rüşvet ve yolsu-
zluk operasyonu… -Maliye, 
AKP’nin ihale baronlarının 
vergi borçlarını çerez parasına 
indirmiş, vergi cezaların silmiş. 
Her yıl böyle silinen vergi 
1,5–2 katrilyon TL! –Ve AKP’li 
eski Bakan: İstanbul’da imar 
planları, bütün yüksek yapılar 
Başbakan’ın onayı ile yapıldı!...

‘***’
Soruyorum: Kimlerdir 

bu yüz karası olaylara 
bulaşanlar? Ne yazık ki bi-
zim insanlarımız, bizim yö-
neticilerimiz, siyasetçilerimiz, 
bürokratlarımız, memurlarımız, 
bizim öğretmenlerimiz, 
okumuşlarımız, aydınlarımız, 
bizim öğrencilerimiz, gençler-
imiz… Ve bizim halkımız!...

Neden bu rezillikleri yaptılar? 
Çünkü yurttaşlarımızın büyük 
bir eksikliği var: Millî ahl-
ak!...  Eğer bu yurttaşlarımıza 
zamanında sağlam bir sosyal 
ahlak eğitimi verilseydi, böyle 
rezilliklere tevessül eder-
ler miydi? Sosyal ahlak, ya da 
Atatürk’ün deyişiyle Millî Ahlak 
“Milletin sosyal düzeni, huzuru, 
mutluluğu, güvenliği ve ilerlem-
esi için, yurttaşlardan her alan-
da ilgi, çalışma, nefsin fera-
gatini isteyen” ahlaktır. Atatürk 
bu ahlakı bizlere miras olarak 
bırakmıştı. Ve çalışma ahlakını 
da: Bir hak ancak çalışmakla 
kazanılır.

Eğer genciyle, yetişkini ile 
sonraki kuşaklar; Atatürk’ün 
millî ahlak öğüt ve kuralları 
çerçevesinde terbiye edilmiş, 
eğitilmiş olsaydı; o öğütleri, 
soludukları hava misali 

hayatlarının her anında adeta 
yaşayıp uygulasalardı, rüşvet, 
irtikâp, zimmet, partizanlık ve 
patronaj, adam kayırmacılık, 
torpil, rant kollama, kamu 
sırrını sızdırma, soru satma, 
kopyacılık, sahtecilik gibi yüz 
karası eylemlere kalkışırlar 
mıydı? 

Böyle ve yaygın cehalet de 
olunca Atatürk’ün şu öğüdüne 
de uyulmadı: Muhterem mil-
letime tavsiyem odur ki, si-
nesinde yetiştirerek başının 
üstüne kadar çıkaracağı 
adamların kanındaki ve 
vicdanındaki asıl cevheri çok 
iyi tahlil etmek dikkatinden bir 
an vazgeçmesin! 

‘***’
Uyulmayınca ne oldu peki? 

Kaçınılmaz sonuç…, klepto-
krasi oldu!…

Bir ülkede yolsuzlukların 
derecesi o ülkenin yönetim 
kadrosu, bunların ahlakı ve 
davranışlarıyla yakından 
ilişkilidir. Eğer bir ülkede yö-
neticiler yolsuzluğa batmış 
durumda ise, orada hâkim 
olan rejime kleptokrasi denir. 
Bir bilim adamımız, Prof. Dr. 
S. Kemal Erol “kleptokrasi” 
belasını şöyle açıklıyor :

Kleptokrasi, “bir ülkede 
iktidarı ele geçiren bir siyasal 
grubun, o ülkenin kaynaklarını 
sistemli olarak soyması 
şeklinde kendisini gösteren 
bir hırsızlar rejimi”dir. Klep-
tokrat ise “hırsızlar rejimini 
yürüten, ülkede güç sahibi 
olan politikacı”dır.

Kleptokrasilerin belir-
gin bir özelliği ülkede ye-
rli üretimin büyük ölçüde 
çökmüş olmasıdır. İç pazar 
ithalata dayalıdır ve iktidar 
yandaşlarının da yer aldığı 
büyük sermaye gruplarının 
eline geçmiştir. Yurt içinde, 
ekonominin yürütülebilmesi 
için, halkın yararına olan tüm 
birikimler ve yeraltı kaynakları 
pazara çıkarılarak haraç 
mezat, yok pahasına satılır; 
bunun adına da özelleştirme 

denir. İnsan haklarını her 
alanda çiğneyen kleptokrat 
yönetim; rüşveti, bürokra-
side bir kural haline getirir. 
Hırsızlığı demokrasi içerikli 
söylemlerle kamufle ederek, 
yoksul kesimleri soygunlarıyla 
daha da fakirleştiren bir çete 
iktidarı; ülke içinde devletin 
daha önce yaratmış olduğu 
sanayi yatırımlarını, iletişim 
kurumlarını, limanları ve yeraltı 
zenginliklerini yerli ve yabancı 
kapitalistlere peşkeş çeker-
ler. Bir yandan da gerçekte 
fakirleştirdikleri ülkeyi, o zama-
na kadar görülmemiş şekilde 
kalkındırdıklarını ileri sürerl-
er. Bu iddiaya karşı çıkanlar 
acımasızca cezalandırılır, 
defterleri dürülür. Tutukevleri 
dolup taşar. Herkese dinleme 
ve fişlenme uygulanır. 

Kleptokrat, karşıtlarının 
yok oluşundan büyük haz 
duyar; ancak yine de sürekli 
bir korku içinde yaşar, bilin-
çsizce herkese saldırır bu 
yüzden. Güvenliğinden emin 
olmadığından zırhlı koruma 
birliklerini artırır. Bir polis dev-
leti kurma çabası içine girer. 
Ülke sorunları büyüdükçe, 
bundan başkalarını sorumlu 
tutar. Kararları hep kendisi al-
mak ister, ama her şeyi yüzüne 
gözüne bulaştırır.

Endonezya’da Suhar-
to, İtalya’da Mussolini, eski 
Yugoslavya’da Slobodan 
Miloseviç, Filipinler’de Fer-
dinand Markos, Mısır’da 
Hüsnü Mübarek,… klep-
tokrat örneklerinden  sad-
ece birkaçıdır. Dış güçlerin 
ve emperyalistlerin kuklası 
olan kleptokrat, her yerde –
dilerim, Türkiye’de de- tarihin 
çöplüğündeki yerini almakta 
gecikmez.

KAYNAKÇA

 1S. Kemal Erol, “Medikopoli-
tik: Kleptokratlardaki Fobi Ol-
gusu”, Cumhuriyet, 21.7.2012.
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Yolsuzluk ve Rüşvetin Kökenlerinden 
Biri de Özelleştirmeler mi

Yolsuzluk ve rüşvetin 
kökenlerinden biri de 
özelleştirmeler mi? 

Dilerseniz konuya bir de 
böyle bakalım ve bir mitingi 
anımsatalım. Enerji ve maden 
işçileri, geçtiğimiz yılın son 
günlerinde 29 Aralık 2013 tari-
hinde Milas’ta “Özelleştirmeye 
Karşı Emek ve Bağımsızlık 
Mitingi”ni düzenlediler. 
Mitinge yaklaşık 15 bin kişinin 
katıldığı gözlemlendi.

Mitingde, Maden iş 
Sendikası Genel Başkanı 
Nurettin Akçıl, Milas’taki 
üç santral ve madenler-
in yıllık karlarının 350 mil-
yon lira olduğunu söyledi ve 
“Özelleştirmeler ile sadece 
işçilerin ekmek kapısı ka-
panmayacak, bölgenin can 

damarı kesilecek.”dedi.
Mitingde en önemli 

pankart, “Sattırmayacağız 
ve Özel (LEŞ) 
tirmeyeceğiz” oldu. “Köle-
lik düzenine hayır”, “Ev-
lek evlek sattık böyle 
böyle baktık”, “Yetti artık 
sattırmeyecez”, “Dik dur 
erim seninle beraberim” 
“Temizlik şart”, “Sonunuz 
mübarek olsun”, “San-
traller madenler bizim-
dir”, “Ak Parti”nin kutusu 
patladı” pankartlar ve 
dövizler de dikkati çeki-
yordu. 

İşçiler, “Haklıyız 
Kazanacağız”, “Şalter 
inecek, hükümet gide-

cek”, “İş ekmek yoksa barış 
da yok”, “Dişe diş kana kan 
sattırmayacağız Erdoğan”, 
“KİT”ler vatandır vatan 
satılamaz” gibi sloganları 
attılar. 

ÖZELLEŞTİRMENİN 
KÖKENİ VE AMACI NEYDİ?

Şimdi isterseniz biraz geri 
dönelim. Türkiye gibi ülkel-
erde, özelleştirmenin kökeni 
ve amacı neydi? Şöyle 
açıklayabiliriz; Batı ülkelerinde 
iç ve dış pazarın daralması ve 
sanayileşmiş ülkeler arasında 
rekabetin kızışması gibi 
nedenlerle, özellikle 1980’li 
yılların başından itibaren 
ekonomide bir durgunluk, hat-
ta gerileme yaşandı. Tekelci 
sermayenin karlılığında ciddi 
düşüşler oldu. Bu bunalımı 
aşmak üzere, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Rea-
gan, Britanya’da Thatcher 
yönetimleri, öncelikle kendi ül-
kelerinde sosyal devlete karşı 
savaş açtılar. Bu bağlamda; 
•İşçi sendikaları etkisiz du-
ruma getirilmeye çalışıldı. 
•Ücretler ve sosyal amaçlı 
kamu harcamaları geriletildi. 
•Varlıklı kesimlerin gelir ver-
gileri düşürüldü. 
•Kar marjları sabit olan kamu 
kurumları özelleştirilmeye 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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başlandı.
Bununla birlikte, uygula-

nan yeni bölüşüm politikaları 
ve bunun sonucu olarak 
ekonomik dengenin ser-
mayenin lehine daha yük-
sek oranda değiştirilmesi, 
durgunluğu gideremedi. Bu 
nedenle, krizin çözümü için, 
sermaye, mal ve hizmetler 
stokunun başka ülkelere 
aktarılması, ancak özünde; 
“çevre ya da gelişmekte 
olan ülkelerin ürettiği katma 
değerin eskisine oranla daha 
yüksek düzeyde denetlen-
mesi ve el konulması”ndan 
başka bir şey olmayan “yeni-
liberal politikalar” ın devreye 
sokulması gerçekleştirildi. 
Bu politikalara, kitleler için 
olumlu çağırışım yapa-
cak bir terim de uyduruldu. 
Küreselleşme denildi.

Yeni-liberal politikalarla 
Türkiye gibi çevre ülkele-
rinde  •Sermaye, mal ve 
hizmetler akışına çevre 
ulu sal devletlerin koyduğu 
sınırlamalar gevşetildi ve 
azaltıldı. 
•Sıcak para hareketlerine 
konan sınırlamalar kaldırıldı. 
•Eskiyen teknoloji ve üretim 
birimleri, düşük ücretli 

çevre ülkelerine kaydırıldı. 
•Çevre ülkelerinde menkul 
kıymet borsaları kuruldu. 
•Sendikasızlaşmaya ivme 
verildi. 
•Kamu şirketleri değişik 
araçlar kullanarak özelleş-
tirilmeye başlandı, süreç de-
vam ediyor.

Özelleştirmeler, devle-
tin küçültülmesi uygula-
malarının bir aracı olarak 
devreye sokuldu. Bununla 
devletin başlıca üç müda-
hale alanı olan  
•Devletin piyasa malları 
üretimi, 
•Devletin piyasayı düzenle-
mede kural koyucu işlevi ve 
•Devletin sosyal devletle ilgili 
kamu hizmetlerinden çekilm-
esi çekilmesi sağlandı ve 
tekelci sermayeye yeni kar 
alanları açıldı. Devlet, sosyal 
niteliğinden uzaklaştırılarak, 
devlet-yurttaş ilişkisi yerine 
tüketici ilişkisi oluşturuldu ve 
yurttaşın devletle bağı, en 
alt düzeye indirildi.

Bankalar başta olmak 
üzere finans sektörü, sanayi, 
tarım ve hizmetler sektörü, 
bir başka deyişle ülkenin 
ekonomi-politiği denetim 
altına alındı. 

Ve içinde yaşamakta 
olduğumuz süreçte yolsu-
zluk ve rüşveti yaratan 
düzenin temelinde yatan 
neden, Türkiye’de uygu-
lanan bu politikalardır ve 
eksenlerinden birisi de 
özelleştirmeler olmuştur.

Özelleştirmeler, sen-
dikasızlaşmayı, bir başka 
deyişle sendikaların 
güçsüzlüğünü tetiklemiş 
ve sarılaştırılmasına ivme 
kazandırmıştır. Aynı zaman-
da çiftçiler lehine bir ölçüde 
pazar fiyatlarını düzenleyen 
kitlerin özelleştirilmesi ya 
da kapatılmasıyla da kırsal 
kesi mi sahipsiz bırakmıştır. 

Bu da, sermayenin 
denetimsizliğini, bir başka 
deyişle paralel, daha 
doğrusu derin ekonomileri 
ortaya çıkarmıştır. İşçi ve 
köylü kesiminin güçsüz 
oluşu, sermayenin çalışanlar 
tarafından denetim olanağını 
yok etmiş bulunmaktadır. 

YOLSUZLUK 
VE RÜŞVETİN 
KÖKENLERİNE BİR 
DE BÖYLE BAKMAK 
GEREKİYOR MU?
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EKONOMİDE
 ÇANLAR KİMİN İÇİN

ÇALIYOR
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Türk ekonomisinden, iyimser 
işaretler gelmiyor. Bunun hem 
dönemsel hem yapısal neden-

leri, hem iç dinamiklerle hem de dış 
dinamiklerle ilgili yönleri boyutları 
var. Ayrıca, 1995’te imzalayıp, 1996 
başında girdiğimiz Gümrük Birliği’nin 
(GB) tek taraflı ilişkiye dönüştüğünü, 
ortak karar alma ve uyuşmazlıkların 
çözümü mekanizmalarının devre 
dışı kaldığını söyleyenlerin sayısı 
da artıyor. GB’yi başlangıçta ha-
raretle destekleyen kesimler bile, 
Avrupa Birliği’nin (AB) tercihlerinin 
tek taraflı olarak hayata geçtiğini, 
mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesinin 
işlemediğini belirtiyorlar. 

Haklılar, çünkü Türkiye’nin dış 
ticaret politikasını Türkiye değil, 
Brüksel belirliyor. Türkiye, AB üyesi 
olmadığından, AB’nin dış ticaret 
politikasını yürüten organlarda yer 
almıyor. AB, kendince hassas, 
öncelikli sektörleri belirliyor. Çıkarını 
gözeterek, üçüncü ülkelerle serbest 
ticaret anlaşmaları yapıyor. AB ürün-
leri bu ülkelere, bu ülkelerin ürünleri 
AB’ye gümrüksüz giriyor. Türkiye de 
AB üyesi olmayıp, GB üyesi olan ilk 
ve tek ülke olarak, bu düzene uy-
mak zorunda kalıyor. AB’ye güm-
rüksüz giren mallar, Türkiye’ye de 

gümrüksüz giriyor. Türkiye, bu ül-
kelere, “Gelin sizinle serbest ticar-
et anlaşmasını doğrudan ikimiz 
yapalım” dese de, onlar bu teklife 
yanaşmıyorlar. 

TÜRKİYE SANAYİSİZLEŞTİ, TA-
RIM ÇÖKTÜ

Sonuçta olan yerli üreticiye oluy-
or. Piyasa ithal ürünlerle doluyor. 
Cari açık patlıyor. KOBİ’ler can 
çekişiyor. İşsizlik yükseliyor. Ara 
malı ithalatıyla, dışa bağımlılık 
artıyor. Sadece sanayi değil, tarım 
ve taşımacılık da olumsuz etkileni-
yor. Türkiye, tarife dışı engellerle 
boğuşurken, iddialı olduğu tekstil 
gibi sektörlerde de darbe yiyor. AB; 
Güney Kore, Hindistan, Ukrayna, 
ASEAN ülkeleri, Latin Amerika ül-
keleri dahil pek çok ülkeyle ser-
best ticaret anlaşması imzalarken, 
ABD’yle bunun için müzakere ederk-
en, Türkiye tasarruf yapamıyor. 
Yatırım yapamıyor. İmalat sanayisi 
zayıflıyor. “İmalat gücünü kaybeden, 
ihracat gücünü de kaybeder” kuralı 
işliyor. Elinde ne varsa özelleştiren, 
hızla sanayisizleşen Türkiye’de, 
bir dönemin büyük sanayicileri de, 
parayı üretimden değil, faizden 
kazanıyor veya inşaata yöneliyorlar. 
Ancak inşaatın da doyuma ulaştığı 
görülüyor.  

Oysa Türkiye gibi, merkez 
gelişmiş kapitalist ülkelerin çeper-
inde yer alan tedarikçi bir ekono-
mi, kalkınmak için sanayileşmeyi, 
planlamayı, üretimi, kamu 
öncülüğünü, yerli kaynakları sefer-
ber edip verimli şekilde kullanmayı 
düşünmelidir. Belirli stratejik sektör-
ler seçip, ar-ge yatırımlarını onlara 
yoğunlaştırıp, ileri teknoloji kullan-
maya yönelip, katma değeri yüksek 
mallar üretmeye odaklanmalıdır. 
Sanayi planlaması yapıp, öncelikleri 

saptayıp, işgücünün eğitimini ve en-
erji potansiyelini buna göre örgütle-
melidir. Kısacası milli bir ekonomi 
politikası izlemelidir. 

Oysa Türkiye, yıllardır milli ol-
mayan, halkın çıkarını gözetmeyen 
ekonomi molitikaları izliyor. Maliye 
Bakanı, her şey özelleştirildiği için, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
gerek kalmadığını açıklıyor. 
En büyük desteği; sıcak parayı 
Türkiye’ye getiren, karşılığında da 
yüksek faiz, olağanüstü hareket 
serbestisi, devlet güvencesi alan 
lobilerden gören iktidar bile gerçeği 
görmeye başlıyor. Bir süre önce, 
Türkiye’nin kredi notunu yükselten 
uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarına teşekkür eden, not 
artışlarını ekonominin güvenilirliği, 
istikrarı ve yabancıların bunu 
onaylamasıyla açıklayan bakan 
bile, geleceğe ilişkin umutlarını 
yitirmiş görünüyor. En çok 
özelleştirmeyi son 12 yılda yap-
makla övünenler, artık ekonomideki 
riskleri saklayamıyorlar. Türkiye, 
kamuculuğun, kamu müdahales-
inin, kamu planlamasının, kamu 
öncülüğünün kurduğu bir ekonomik 
zemine sahipken, bunu tasfiye et-
menin, vahşi bir kapitalizme teslim 
olmanın bedelini ödüyor. İstatistikler 
de bunu ortaya koyuyor.   

AH BU İSTATİSTİKLERİN GÖZÜ 
KÖR OLSUN!

1) 1946 – 2002 arasında büyüme 
ortalaması yüzde 5.1’dir. Daha 
geriden başlatırsak, 1923 – 2002 
arasında büyüme ortalaması yüzde 
4.7’dir. 2003 – 2013 arasında 
yüzde 4.8’dir. Hem de tek parti 
hükümetine, “istikrar” söylemine, 
10 yılda yapılan 38 milyar dolarlık 
özelleştirmeye, savaş, doğal afet, 
kıtlık yaşanmamasına rağmen. 

Ekonomide Çanlar Kimin 
İçin Çalıyor? 

Barış Doster
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Dahası, 1946 – 2002 arasında 775 
milyar dolar, 2003 – 2013 arasında 
1 trilyon 600 milyar dolar kaynak 
harcanmıştır. 2002 – 2013 arasında 
sanayi tabanı, bunca kaynak 
harcanmasına karşın, yüzde 7.7 
küçülmüştür. 

2) Forbes Türkiye dergisi, en 
zengin 100 Türk listesindeki 44 mil-
yarderin 2012’den 2013’e daha da 
zenginleştiğini, toplam servetler-
inin 95 milyar dolardan 117.8 mil-
yar dolara çıktığını yazmıştı. Dolar 
milyonerlerinin sayısı 94 bindi. Bu 
zenginler, ülkedeki toplam kişisel 
servetin, (1.1 trilyon dolar) yüzde 
43’ünün sahibi, yani 500 milyar 
dolar onların cebinde. Japonya’da 
dolar milyarderi sayısı bizimkinin 
yarısı kadarmış. Kasım 2012 ver-
ileriyle, 52 milyon 820 bin 823 
kişinin bankalarda mevduatı var, 
hesabında 1 milyon lira ve üzerinde 
para bulunan yurttaşların sayısı 51 
bin 161. 2011’e kıyasla 6 bin 669 kişi 
artmış. 10 bin liraya kadar mevduatı 
olan 50 milyon 867 bin 97 kişi var, 
bunların toplam mevduat sahipleri 
içindeki oranı yüzde 96.3. 

3) 2002’de 129.6 milyar dolar 
olan dış borç, 2012 sonunda 336.9 
milyar dolardı.  Ülkeyi 10 yılda or-
talama yüzde 4.8 büyütürken, borcu 
10 yılda 3 kat artırmak, cari açığa 
rekor kırdırmak, başarı değildir. 
2002 – 2008 arasında dünya 
ekonomisi büyürken, Türkiye de 
büyümüştür. Bu da özel, özgün bir 
başarı değildir. Kaldı ki Türkiye, dış 
kaynağa ve ithalata bağımlı olarak 
büyümüştür. Tasarruf ve yatırımla 
değil. Hazine Müsteşarlığı, 2013’ün 
3. çeyreği itibarıyla, brüt dış borç 
stokunu 372.7 milyar dolar olarak 
açıklamıştır. En çok dış borç alan 
hükümetin, “IMF’ye borcu kapattık” 
demesi, diğer borçlardan söz et-
memesi inandırıcı değildir.

4) Türk ekonomisi, büyürken bile 
istihdam yaratamıyor, istihdamsız 
büyüme hastalığına yakalanmıştır. 
Yoksullaştırıcı büyüme söz konu-
sudur. Hızlı büyümenin başlıca 
kaynağı, ülke içindeki tasarruf oranı 
ve bu tasarruf oranı içindeki yatırım 
yüzdesidir. Örneğin, Çin’in tasarruf 
oranı milli gelirinin yüzde 40’ıdır. 
Yatırım oranı da yüzde 40’tır. Türki-
ye, iç tasarruf olmadan ve iç yatırım 
yapmadan büyüyemez. 90’lardaki 
iç tasarruf oranı olan yüzde 20’yi 
bile artık tutturamayan Türkiye, yol, 

konut, alışveriş merkezi yaparak 
büyüyemez ve kalkınamaz. 

 5) TÜİK araştırmalarında bile, ge-
lir dağılımı adaletsizliği ürkütücüdür. 
TÜİK’in 2012 araştırmasına göre; 
nüfusun yüzde 20’lik dilimleri baz 
alındığında, en zenginle en yok-
sul arasındaki fark 8 kattır. Yüzde 
10’luk nüfus dilimlerine göre 14.2 
kattır. En zengin yüzde 10 milli ge-
lirin yüzde 31.1’ini, en yoksul yüzde 
10 yüzde 2.2’sini almaktadır. En 
zengin yüzde 20, milli gelirin yüzde 
46.6’sını, en yoksul yüzde 20 yüzde 
5.9’unu almaktadır. İkinci yüzde 20 
yüzde 21.7, üçüncü yüzde 20 yüzde 
15.3; dördüncü yüzde 20 yüzde 
10.6 almaktadır. Buna göre; nüfu-
sun en zengin yüzde 40’ı milli geli-
rin yüzde 68.3’ünü almaktadır. En 
alttaki yüzde 40 ise yüzde 16.5’ini 
almaktadır. Bu hesapla halkın yüzde 
40’ı yoksuldur. Dünya Bankası ver-
ilerine göre; Türkiye’de 2.5 milyon 
kişi günde 2 doların altında, 1.4 
milyon kişi ise 1.25 doların altında 
gelirle yaşmaktadır. Buna karşın, 
vergi yükü emekçilerin sırtındadır, 
tabana yayılmamıştır. Eşitlik, adalet, 
hakkaniyet yoktur. Yüzde 70’i kayıt 
dışı olan bir ekonomide, ekonomik 
göstergeler sağlıklı değildir, ankete 
dayanır. Vergi gelirlerinin yüzde 70’i 
dolaylı vergilerden oluşursa, yoksul-
lar zenginleri sırtında taşır.  

6) İhraç edilen ürünlerin 
imalatında yüksek oranda ithal girdi 
kullanılması, hammadde ve aramalı 
ithalindeki yükseklik, kâr oranlarını, 
katma değeri de azaltmaktadır. Dün-
yada dış ticarete konu olan mallar, 
yüzde 70 imalat sanayi ürünüdür. 
Türkiye 100 milyar dolar ihracat 
yapmak için, 84 milyar dolar ithalat 
yapmaktadır, yani dışa bağımlıdır. 
Sanayide orta – düşük ve düşük 
teknoloji kullanımı egemendir. Bu, 
rekabet gücünü olumsuz etkiler. 
Düşük katma değerli mal satıp, yük-
sek katma değerli mal almak de-
mektir. Sanayinin, belli başlı büyük 
kentlerde, çoğunlukla ve yoğunlukla 
ülkenin batısında toplanması, 
sağlıklı değildir. Dünya ticaretindeki 
payı binde 7.5 olan Türkiye’nin 2023 
hedefi olan yüzde 1.5, şimdikinin iki 
katına ulaşması zordur. Çünkü mon-
taj sanayisidir, fason, tapon üretim 
yapmaktadır. 

7) Yabancı yatırımcı üretime 
değil, hizmet ve finans sektörler-
ine yatırım yapmıştır. Çünkü kısa 

sürede daha çok kazanmaktadır. 
Bunu daha az riskli görmekte-
dir. Ali Babacan’ın açıklamasına 
göre; Türkiye’deki 49 bankadan 
35’inde yabancıların hissesi vardır. 
18’inde yüzde 99 ve üzeri hisse 
yabancılardadır. Bankacılık sek-
törünün yüzde 71’i, borsanın yüzde 
70’i yabancıların denetimindedir. 

8) Türkiye, tasarruf gücünü 
yitirmiştir. 2000’lerin başında 
tasarrufların milli gelire oranı yüzde 
20’lerin üstündeyken, son dönemde 
yüzde 10 kadardır. Bu oran, Güney 
Kore’de yüzde 30’ları geçmiştir, 
Çin’de yüzde 40’lardadır. Türkiye’nin 
yurt dışından gelecek kısa vadeli 
kaynaklara olan bağımlılığı yük-
sektir. Yatırımda, üretimde tama-
men bu kaynaklara bağımlıdır. Dış 
kaynağa bağımlılık kurumsal, cari 
açık yapısaldır. Bu durum, sağlıklı, 
istikrarlı, sürdürülebilir bir büyümeyi 
olanaksız kılar. Sistem paradan ara 
kazanmayı adeta dayatmaktadır. 
2000’lerde banka kredilerinin yüzde 
50’si imalat sanayisine giderken bu 
oran son dönemde yüzde 20’dir. 

9) Yıllarca dışarıya dünyanın en 
yüksek faizi ödenirken (Avrupa’nın 8 
– 9 katı), gecelik, haftalık, aylık kısa 
vadeli fon girişleriyle sadece ekono-
mi değil, siyaset de teslim alınmıştır. 
Sıcak parayla, dış borçla her şeyin 
ithal edilmesi, tüketimin özendirilme-
si, insanların borçlandırılması büyük 
sorunlar yaratmıştır. Kredi kartı bor-
cunu, tüketici kredisini ödeyemediği 
için icralık olan yurttaş sayısı 2 mi-
lyondur. 

10) Türkiye, ileri teknolojiye, ar – 
ge’ye dayalı üretimde ve ihracatta 
geridir. Yüksek katma değerli üre-
time dayalı büyüme stratejisi yoktur. 
Oysa bu alan önemlidir, örneğin; 
otomotiv ihracatında 1 kiloda 20 
dolar kazanılırken, 100 gramlık 
bir mikroçipe bin dolar ödenir. 
Türkiye’nin dış ticaret açığı teknoloji 
fakiri olmaktan kaynaklanır. Çünkü 
ileri teknoloji ürünleri ithal eder. Mis-
al; bir otobüs satıp, 1 kilo kalp pili, 
432 ton demir satıp 1 ton ilaç, 2 bin 
612 tır çimento satıp 1 tır bilgisayar, 
1 tır domates satıp 7 kilo domates 
tohumu alır. İleri teknolojinin ihra-
cattaki payı yüzde 1.8, imalat san-
ayi üretimindeki payı yüzde 3.9’dur. 
Son 20 yılda yapılan imalat sanayi 
yatırımlarının yalnızca yüzde 3.3’ü  
ileri teknoloji yatırımlarıdır. Türkiye, 
2012’de 135 milyar dolar, 90 mi-



www.usiad.org.tr
22



www.usiad.org.tr
23

lyon ton ihracat yapmıştır, 1 kiloyu 
1.58 dolara satmıştır. Almanya ih-
racatta 1 kiloyu 4.1, Japonya 3.5, 
Güney Kore 3 dolardan satmıştır. 
Japonya’da ar- ge harcamalarının 
GSMH’ye oranı yüzde 3.3, ABD’de 
yüzde 2.7, Güney Kore’de yüzde 3, 
Almanya’da 2.3, Danimarka’da 2.4, 
Türkiye’de 0.7, Mısır’da 0.2’dir. 

11) Türk ekonomisi için kısa ve 
orta vadedeki en önemli açma-
zlardan biri de enerji açığı ve buna 
bağlı olarak artan cari açıktır. Son 
10 yılda enerji talebi hızla artmış, 
talebin de yüzde 80’i ithalat yoluyla 
karşılanmıştır. Yerli üretim artışı 
yüzde bile değildir. 2011 yılında 
Türkiye’nin 77 milyar dolar olan 
cari açığının 54 milyar doları enerji 
ithalatından kaynaklanmıştır. Bir 
diğer ifadeyle petrol fiyatlarındaki 
her 10 dolarlık artış, cari açığı 5 
milyar dolar artırmıştır. 10 yıl önce 
ekonominin ihtiyacı olan enerji 84 
milyon ton petrole eşdeğerken, 
2012’de 119 milyon ton petrole 
eşdeğer hale gelmiştir. Buna karşın 
enerji talebi içinde yerli üretimin 
payı 2003’te yüzde 28 iken, 2012’de 
yüzde 27’ye gerilemiştir. 2012’de 
enerji ithaline ödenen fatura 62 
milyar dolardır, yani dış ticaret 
açığının üçte birinden fazlasıdır. 
Enerji bunalımı yaşamamak için, 
yerli, yeni, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmek, tasarrufu 
artırmak, enerjiyi bilinçli tüketmek, 
verimli kullanmak, kayıp ve kaçak 
oranını en aza indirmek şarttır. 

12) Tarım AB’nin de 
dayatmalarıyla çoktan çökmüştür. 
Bir zamanlar dünyada kendi kendini 
besleyen 7 ülkeden biri olan Türkiye 
et, pamuk, pirinç, damızlık hayvan, 
saman ithal etmektedir. 2002 – 2011 
döneminde ekilen tarım alanlarının 
büyüklüğü 3.5 milyon hektar 
azalmıştır. 24 milyon hektardan 20.5 
milyon hektara gerilemiştir. Tarımın 
GSMH içindeki payı, 2002’de 
yüzde 12 iken, 2011’de yüzde 8.9 
olmuştur. Tarıma dayalı sanayinin 
gerilemesi, besiciliğin gerilemesi, 
hayvan kaçakçılığının boyutları, 
hem vergi ve istihdam kaybına 
neden olmakta, hem de beslenme 
sorunu yaratmaktadır. Türkiye’de 
tarım yapılan arazinin dörtte biri 
sulanmazken, yeşil alanların hızla 
betonlaştığı görülmektedir. 

13) Türkiye’de hizmet sek-
törü dahil tüm işletmelerin yüzde 

99.9’unu KOBİ’ler oluşturur. KOBİ 
sıfatını taşıyan yani 250’den az 
çalışanı olan 3 milyon 222 bin 133 
girişim vardır. Bunların yüzde 82’si 
hizmetler ve ticaret, yüzde 13’ü im-
alat sektöründedir. KOBİ’ler toplam 
istihdamın yüzde 78’ini sağlarlar. 
Toplam yatırımların yüzde 50’sini, 
toplam ihracatın yüzde 59’unu ya-
parlar. Toplam katma değerin yüzde 
55’ini üretirler. Toplam krediler 
içinde yüzde 24 pay alırlar. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
2012 verilerine göre; Türkiye’de 
hizmet akdiyle işçi çalıştıran 1 mi-
lyon 435 bin 879 işyerinden 230’u 
binden fazla çalışan istihdam edi-
yor. Sadece 1 kişinin çalıştığı 513 
bin 454 işyeri var. 13 milyon 194 
bin 783 ücretliden 6 milyon 264 bin 
123’ü asgari ücret alıyor. 12 mily-
ondan fazla kişi işsizlik sigortası 
kapsamındadır. Ve Türkiye taşeron 
işçi cennetidir. Kamuda ve özel sek-
törde 1 milyondan fazla taşeron işçi 
çalışmaktadır. Sosyal ve sendikal 
hakları, iş güvenceleri olmayan bu 
işçilerin en yoğun olduğu sektörler 
temizlik ve inşaat sektörleridir. 

14) Türkiye tasarruf gücünü ve 
bilincini yitirmiştir. Oysa günümüzde 
adı Türkiye Ekonomi Kurumu olan 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 
12 Aralık 1929’da kurulmuştur, yani 
tam da dünyadaki büyük ekono-
mik buhranın olduğu dönemde. 
Atatürk’ün telkinleriyle, O’nun 
himayesinde kurulan cemiyet, 12 – 
18 Aralık haftasını sonraki yıllarda 
“Tasarruf ve Yerli Malı Haftası” olarak 
kutlamayı kararlaştırmıştır. Bu karar 
kurumun ilk tüzüğünde de yer almış, 
ilk kez 1930’da kutlanmıştır. 12 
Aralık 1934 yılında haftanın adı “Mil-
li Ekonomi ve Yerli Malları Haftası” 
olarak değiştirilmiştir. Bu tasarruf 
bilincinin de kanıtladığı gibi Türkiye, 
öncelikle kendi kaynaklarına güve-
nerek sanayileşmeyi hedeflemiştir. 
1930’larda ekonomide sanayinin 
payı yüzde 15’i bulmuştur. 1929 
ekonomik buhranına rağmen Tür-
kiye umutludur. 

15) Türkiye, bir süre önce heves 
ettiği yerli otomobili yapacak güçte 
değildir. Çünkü iç ve dış pazardaki 
payı bir yana, 100 dolarlık otomo-
bil yapmak için 56 dolarlık ithalat 
yapmak zorundadır. Yani her yıl 6 
milyar dolarlık motor ithal etmek-
tedir. Otomotivde işin angaryasını 
yapmaktadır, motor teknolojisinin 

üretimini değil.  
16) Ekonomide gerçekçi, 

ulaşılabilir hedefler koymak ger-
ekir. 2023 yılı için konan kişi başına 
25 bin dolar milli gelir, 500 milyar 
dolar ihracat ve 10 büyük ekono-
mi arasına girme hedefi gerçekçi 
değildir. Bu hesapla Dünya Bankası 
sıralamasına göre; üst orta gelir 
grubundaki ülkeler arasına girmek 
gerekir. Dahası, hükümetin şişirilmiş 
olan kişi başına milli gelir hesabına, 
10 bin 800 dolar hesabına göre de 
2023 hedefine ulaşmak zordur. 
Çünkü bu hesapla, önümüzdeki 10 
yılda, kişi başına milli geliri 2.5 kat 
artırmak, 10 yıl aralıksız yılda yüzde 
8 büyümek gerekmektedir. Bunun 
nasıl gerçekleşeceği belirsizdir.  

17) Türkiye, Çin gibi kamu 
öncülüğünde ve denetiminde, 
planlı, sanayileşmeye dayalı bir ul-
usal kalkınma stratejisi izlememiştir. 
İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını 
sarabilmek ve refah toplumu yarat-
abilmek için, savaştan sonra 35 yıl 
boyunca katı disiplin içinde, yüksek 
tempoda çalışan bir Avrupa ülkesi 
zihniyetine de sahip değildir. İkinci 
Cihan Harbi sonrasında olağanüstü 
disiplinle çalışan Japonya gibi 
de değildir. Dahası, üreten, vergi 
veren, istihdam yaratan, teknolojik 
yatırım yapan, piyasayı düzenle-
mede araç olarak kullanılan, özel 
sektöre ucuz girdi sağlayan, yö-
netici kadro yetiştiren, bünyesinde 
sendikalaşma hakkı tanıyan KİT’leri 
yok pahasına satmanın acısını 
hissetmeye başlamıştır bile. 

18) AB’nin Türkiye’de yaptığı 
ithalat, küresel ekonomik krizin de 
etkisiyle azalmıştır. 10 yıl içinde 
yüzde 57’den 2013’te yüzde 36’ya 
gerilemiştir. Dahası, AB ile ABD 
arasında Transatlantik Serbest 
Ticaret Anlaşması müzakereleri 
sürmektedir. Uzmanlara göre; süreç 
en geç 2015’te tamamlanacaktır. 
Bu anlaşma, Türkiye’nin iç pazarını, 
Gümrük Birliği nedeniyle Avrupa 
mallarından sonra, ABD mallarına 
karşı da açık pazara dönüştürecektir. 
Bu durum yerli üreticileri, KOBİ’leri 
daha da olumsuz etkileyecektir. Bu 
da Türkiye’nin dünya piyasalarında 
rekabet gücü azalacaktır.  

Sonuç: Türkiye’nin sözde değil, 
özde ulusal ekonomi politikalarına 
gereksinimi vardır. Unutmayalım, 
mali egemenlik yoksa milli egemen-
lik de yoktur. 
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5.5 trilyon dolar günlük işlem 
hacmi olan forex piyasasında 
para nasıl kazanılır?
İKON Menkul Değerlerden 
Ekonomist Fatma Nur Gür USİAD 
Bildiren okurları için yazdı.
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Son bir kaç yıldır çiftçisin-
den banka müdürüne ka-
dar her ölçekteki tasarruf 

sahibini uzman yatırımcı ya-
pan forex piyasasını sıkça duy-
maya başladık. Eskiden ana 
haber bültenlerinin sonunda 
yayınlanan döviz kurları sadece 
iş adamlarının ya da yastık altı 
yatırım yapan vatandaşın ilgisini 
çekerken şimdi her kesimin tak-
ip ettiği bir bölüm haline geldi.  

Yurtdışında fazlasıyla po-
püler olsa da ülkemizde yeni 
yeni yaygınlaşan forex piyasası, 
her kesime aynı oranda im-
kân veriyor. Yatırımcının uzun 
dönem beklemeden, gerek ihti-
yaç anında gerek ise hedeflediği 
rakama ulaştığında kazancını 
alabildiği bu piyasa yatırımını 
istediği her an fiziken elde 

edebilme koşulunu içe-
risinde barındırıyor. Hele ki 
uzun dönem beklemekten 
hoşlanmayan, piyasanın 
ritmini canlı olarak hisset-
mek isteyen yatırımcı için 
birebir... Peki, cebinde 50 
doları olan vatandaşla mil-
yon dolarlık iş adamı aynı 
platformda eşit avantajlara 
sahip olabilirmi? Belki de fo-
rex için ihtiyacınız olan sa-
dece doğru analiz ve hızlı 
parmaklardır...

FOREX NEDİR?

İngilizce Foreign Ex-
change kelimelerinden 
oluşan forex kelimesi, 
yabancı paraların birbiri-
yle değişimi anlamına 
gelmektedir. Dünyadaki en 

büyük ve en likit piyasadır. Fo-
rex piyasaları çoğunlukla döviz 
birimleri arasında bir değişim 
alanı olarak kullanılsa da, za-
manla piyasa içerisindeki para 
birimlerinin sayısı artmış, değerli 
metaller, petrol ve değerli hisse 
senetlerinin işlem gördüğü 
endeksler de piyasada işlem 
görmeye başlamıştır.

Bu piyasada işlem ya-
pan yatırımcılar ise; kurum-
sal yatırımcılar, kurumlar, 
merkezi ve ticari bankalar, 
Hedge(koruma) fonları ve bire y-
sel yatırımcılardır.

30 SENELİK FOREX GEÇMİŞİ

Bugünkü adıyla forex 
piyasasının temeli 1973 yılında 
atılmış olsa da bir paranın diğer 

bir para birimine çevrilmesi çok 
eski çağlara dayanmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan 
önce dünyada en geçerli olan 
para birimi İngiliz pounduydu. 
Ancak savaş sonrası pound 
değer kaybedince 1929 kri-
zi ile değerini yitirmiş olan 
Amerikan doları başrole geçti. 
Çünkü savaş sonrası Amerikan 
ekonomisi tekrar eski gücüne 
kavuşmuştu.

1944 yılında Amerikanın Bret-
ton Woods bölgesinde yapılan 
anlaşma ile Uluslararası Para 
Fonu (IMF), merkezi kuruluş 
olarak kabul edildi. Bu anlaşma 
ile bir sabit kur sistemi olan altın 
döviz standardı oluşturuldu. 
ABD doları altına, diğer ülke 
para birimleri ise ABD dolarına 
bağlandı. Bu anlaşma ile 1 
ons (31,10 gr) altın, 35 dolara 
eşitlenmiş oldu.

Ancak bu anlaşma ile dola-
ra bağımlılığın artmış olması 
ve doların da git gide fiyatının 
artması diğer ülkelerin ekono-
misinin negatif yönde etkilen-
mesine sebep oldu. Bu sebeple 
1972 yılında Avrupa Topluluğu 
dolara olan bu bağımlılığı azalt-
ma yönünde kararlar aldı. Böyle-
likle döviz kurlarının daha geniş 
aralıkta dalgalanmasına olanak 
verildi.

Bretton Woods sisteminin 
çöküşü ile birbirlerine karşı ser-
bestçe dalgalanabilen bugünkü 
döviz kurları ortaya çıktı. 
Değişken kur sistemi ile paranın 
değeri arz ve talep ile belirlen-
mektedir. Arz ve talebin en şeffaf 
fiyatlandığı ve dünyanın en likit 
piyasası olan forex piyasasının 

Yeni Nesil Yatırımcının 
Gözdesi: Forex

Ekonomist Fatma Nur Gür:
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doğuşu böylelikle gerçekleşti.

PİYASANIN İŞLEYİŞİ

Diğer bir adıyla Uluslararası 
Döviz Piyasası olan forex 
piyasası, derinliği çok büyük 
olduğu için bir ülke veya bir 
zümre tarafından fiyatların be-
lirlenmesi olanaksızdır. Hisse 
senedi piyasasındaki gibi 
büyük oyuncuların alım satım 
hareketleri, piyasayı ve diğer 
yatırımcıları etkilememekte-
dir. Bu sebepten ötürü, piyas-
ada geçerli olan yöntem büyük 
yatırımcıların işlemlerini gö-
zlemlemek değil; teknik ve te-
mel analiz ile işlem yapmaktır. 
Nitekim teknik analiz ile yapılan 
yatırımların olumlu sonuçlar 
verip yatırımcısının yüzünü 
güldürdüğü gözlemlenmiştir.

Peki, bu piyasada fiyatların 
nasıl belirlendiği sorusuna 
gelecek olursak; forex piyasası 
uluslararası özellikte olduğu 
için para birimleri, bu piyasada 
işlem gören ülkeler tarafından 
açıklanan ekonomik verilerden 
fazlasıyla etkilenebilmektedir. 
Bu yüzden, forex yatırımcıları 
ekonomik takvimi takip etmek-
te ve doğru beklenti yönünde 
aldıkları pozisyonlarla volatilit-
enin yüksek olduğu veri saatler-
inde ciddi kârlar elde edebilme-
ktedir.

FOREXİN AVANTAJLARI

• Forex piyasası haftanın 
5 günü ve günün 24 saati açık 
olduğu için yatırımcıya bir za-
man sınırlaması getirmeme-
kle birlikte yatırımcısına esnek 
işlem yapabilme olanağı sağlar.

• Dünyanın en büyük 
piyasası olduğu ve günlük işlem 
hacmi yaklaşık 5 trilyon dolar 
olduğu için likit bir piyasadır ve 
işlemler o an gerçekleşir.

• İşlem yapan yatırımcıdan 
hizmet bedeli ve komisyon gibi 
kesintiler yapılmadığı için ser-
mayede bir azalış olmadan 
işlem girilir.

• Bu piyasada kaldıraç sis-
temi bulunduğu için yatırımcı, 
hesabındaki paranın Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun izin verdiği 
oran olan 100 katına kadar 
işlem yapabilmektedir.

• Yatırımcının bakiye-
sinin eksiye düşmesi söz ko-
nusu olmamakla birlikte, birikim 
yapayım derken borca girmeniz 
söz konusu değildir.

• Fiyatlardaki yükselişten 
kazanç sağlandığı gibi düşüşten 
de kazanç elde etmek müm-
kündür.

NASIL İŞLEM YAPILIR?

Forex işlemlerine, yatırımcı ve 
aracı kurum arasında sözleşme 
imzalanması ile başlanır. 
Sözleşme sonunda yatırımcıya 
aracı kurum tarafından forex 
platformu sağlanır ve kullanım 
şifreleri temin edilir.

İşlemler, belirli iki yabancı 
para biriminin birbirine 
bölümüyle oluşan fiyatlarla 
yapılır. Bu iki ülke parasının 
birbirine oranına da parite denir.

Paritenin sol tarafındaki 
para birimine majör, sağ 
tarafındafında ki para birimine 
ise minör parite denir. Oran-
lama da majör pariteye göre 
yapılır. Örneğin; EUR/USD 
paritesinden alım yapılması, 
euronun dolar karşısında değer 
kazanacağını ifade eder. Yani 
euro alınmış, dolar satılmış olu-
nur. Tam tersi durumda eğer bu 
paritede düşüş bekleniyorsa, 
satış yapılır ve bu da doların 
yükseleceği, euronun düşeceği 
beklentisini ifade eder.

Sonuç olarak; yatırım 
yapılacak olan paritenin 
yükseleceği bekleniyorsa 
‘al’,düşeceği bekleniyorsa ‘sat’ 
işlemi yapılır. Alım pozisyo-
nunu kapatmak için sat işlemi 
yapılması gerekmez. Çünkü 
alım ayrı, satım ayrı bir işlemdir. 
Bunların dışında yatırımcı 
işlemlerini çalıştığı aracı kuru-
mun kendisine sağladığı plat-
form üzerinden online olarak 

kendisi gerçekleştirir.

ARACI KURUM SEÇİMİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR

Öncelikle çalışılacak ku-
rumun SPK lisanslı olmasına 
dikkat edilmelidir. Yurtdışında 
faaliyet gösteren kurumlar bu 
lisansa sahip olmadığı için 
istenildiğinde para çekilmesinde 
sorunlar çıkabildiği bilinmekte-
dir. Ayrıca söz konusu kurumun 
kapanması halinde yatırılan 
para üzerinde herhangi bir ko-
ruma yoktur ve bu mağduriyeti 
yaşayan yatırımcılar da piya-
sada fazlasıyla bulunmaktadır. 
SPK lisansı sahibi aracı ku-
rumlar aracılığıyla yatırımcılar 
adına devletin yatırım bankası 
olan Takasbank’ta yatırımcı 
adına hesap açılır ve yatırımlar 
devlet güvencesi altına alınır. 
Böylelikle yatırdığınız parayı 
geri alamama riskiniz ortadan 
kalkmış olur. 

Piyasada yapılan işlemlerde, 
tıpkı döviz bürosundan bir döviz 
alındığında nasıl alım satım farkı 
ödeniyorsa, forex piyasasında 
da spread adı verilen alım satım 
farkı ödenir. Bu sebeple aracı 
kurumların spread oranlarının 
düşük olmasına dikkat edilmesi 
büyük işlemlerde de pozitif bir 
etki yaratır.

Eğer küçük bir yatırım 
düşünülüyorsa, hesap açma 
limiti olmayan ve mikro lot 
denilen küçük hacimlerde 
işlemlerin yapılabileceği platfor-
mu temin eden aracı kurumlar 
tercih edilmelidir.

Ayrıca 24 saat teknik destek 
hizmetinin sağlanıyor olması, 
online olarak işlem yapılan forex 
piyasası platformunda herhangi 
bir aksaklık olması halinde 
işlemlerin negatif yönde et-
kilenmesini önlemeye yardımcı 
olacaktır. Ayrıca platformun 
girdiğiniz emri, girdiğiniz fiyattan 
iletmesi ve hızlı olması; olası 
fırsatları kaçırmamak adına 
önemlidir.
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HABER

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 30 Ocak’ta 18. EMITT-Doğu Akde-
niz Uluslararası Turizm ve Seyahat fuarı kapsamında Tüyap fuar alanında 
“Anadolu’da Turizme Medya Nasıl Bakıyor?” Başlıklı bir panel düzenledi.  

Ekonomi Gazetecileri Turizmi Ele Aldı

Yeni Şafak Gazetesi Ekono-
mi Yazarı ve EGD Denetim 
Kurulu Üyesi Fikri Türkel 

moderatörlüğünde düzenlenen 
panele; Türkiye Gazetesi Ekono-
mi Yazarı ve EGD Yazarlar Ku-
rulu Üyesi Metiner Sezer, Ekovitrin 
Med ya Grubu Başkanı Şeref Öza-
ta, turkiyeturizm.com Genel Yayın 
Yönetmeni Özkan Altıntaş, Seya-
hat-Kültür, Turizm TV programcısı 
Esra Alkan, Point Hotel Taksim 
Genel Müdürü Nuri Kaly-
oncu ve İksir Resort Town 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İksir Aydın konuşmacı 
olarak katıldı. 

Etkinliğin açılış 
konuşmasını yapan EGD 
Başkanı Celal Toprak 
EMITT fuarının önemine 
vurgu yaptı. Toprak, EGD 
olarak ülke kalkınması 
için turizmin önemine 
vurgu yaparak  şöyle 
devam etti: “Turizmin 
yaygınlaştırılması ve tu-
rizmin  deniz-kum-güneş algısından 
çıkartılması için EMITT fuarı çok 
önemli. Hem gelir dağılımındaki 
adaleti sağlamada hem de 
Anadolu’nun dün yadan herkesin 
keşfetmesini sağlama konusunda 
turizmi önemsiyoruz.”

“TURİZİMCİLER MEDYAYA 
DESTEK OLMALI”

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı 
Şeref Özata panelde yaptığı 
konuşmada Türkiye’deki turizmin 
gelişimine vurgu yaptı. Öz ata son 
10 yılda yaşanan gelişmelerin tu-
rizmin gelişmesinde etkili olduğunu 
ve yapılan hava limanlarının turizmi 
geliştirdiğini belirtti. Özata, “Türkiye 
turizmi son yıllarda gözle görülür 
bir gelişme oldu. Kış turizmi olarak 
Uludağ tek alternatifken şimdi 
Türkiye’nin birçok yerinde kayak 
merkezleri, kış turizmi için önemli 
alanlar yaratıldı. Son 10 yılda 50 

ilimize hava limanı yapılması tu-
rizmin gelişmesinde önemli bir 
etkendir. Medya ayağında ise 
dizilerin Anadolu’nun çeşitli yerler-
inde çekim yapması ve insanların 
keşfetmesini sağladı. Şimdi Mar-
din başta olmak üzere birçok 
şehrimiz ilgi odağı durumunda. 
Turizm konusunda medya elinden 
gelen her türlü desteği verdiğini 
düşünüyorum ama turizmcilerimiz 
aynı desteği medyaya vermiyor. 

Haber yapmak, program çekmek 
yüksek bütçeli işler. Turizmcilerimi-
zin bu konuda daha fazla desteğini 
bekliyoruz ” şeklinde konuştu. 
Şeref Öz ata, TRT Anadolu’nun kül-
türünü tanıtmada ciddi çalışmalar 
olduğunu söylerken bazı kanalların 
dünyanın birçok yerine muhabir 
gönderdiğini ve aynı özveriyi An-
adolu için göstermediğini vurguladı.  

İksir Resort Town Yönetim 
Kurulu Başkanı İksir Aydın Tu-
rizmin gelişmesi konusunda ul-
usal medyanın verdiği desteğin 
önemli olduğunu ve Anadolu’nun 
hala keşfedilmesi gereken yerle-
rinin olduğunu anlattı. Aydın şöyle 
devam etti: “Anadolu’da turizmi 
geliştirmek tabii ki kolay değil. An-
adolu halkı bir tam özümseyemediği 
turizmcilik için halk bilinçlendirilmeli 
ve farkındalık arttırılmalıdır. Medya 
açısında da Anadolu’nun tanıtımını 
yapmak kolay değil. Medya elin-
den gelen destek veriyor. Turizmin 

gelişmesi için medya ve turizmciler 
kol kola olmalı.”

Point Hotel Taksim Genel 
Müdürü Nuri Kalyoncu Anadolu’daki 
kongre turizmi eksiliğine dikkat çek-
erek Avrupa ülkeleri gibi etkinlik ve 
kongrelerin ülkenin çeşitli yerlere 
yayılmasını belirterek şu şekilde 
deva etti: “Point Hotel olarak biz 
daha çok kongre turizmine hitap 
ediyoruz. Bu açıdan Anadolu’ya 
baktığımızda büyük bir açık var. 

Sadece İstanbul gibi 
merkez bölgelerde kongre 
turizmin yaygın olmamalı. 
Anadolu’nun tanıtılması 
için konser, kongre gibi 
etkinliklerin daha fazla 
yapılması gerekir. Dün-
ya medyasında Anadolu 
sürekli gündemde olmalı. 
Avrupa ülkeleri gibi ancak 
bu şekilde ülkemizin her 
yeri turizm merkezi ola-
bilir” 

“VALİLER TURİZM İÇİN 
ÖNEMLİ FAKTÖR”

 Anadolu’nun birçok bölges-
ine giderek programlara ve belge-
sellere imza atan Seyahat-Kültür, 
Turizm TV programcısı Esra Al-
kan, bölgelerde valilerin turizm 
için önemli bir faktör olduğunu 
ve yatırımcılarla turistlerin gönül 
rahatlığıyla gelmesinde de önemli 
olduğunu söyledi.  Alkan şöyle de-
vam etti: “’Anadolu’ya med ya nasıl 
bakıyor’ derseniz, iştahla bakıyor 
derim. Anadolu’dan gelen haberl-
eri ciddi şekilde önemseniyor, bir-
çok gazetenin özel turizm eki bu-
lunuyor, o bölgelerdeki yatımcılara 
gazetelerde geniş yer ayrılıyor…  

Medyanın sadece okutan ve 
düşündüren bir yapısı yok. Turizm 
açısında kitleleri yerinden kaldırıp 
buralara getiren, tanıtıcı ve bilg-
ilendirici de bir yapısı da var. Bu se-
beple medyanın desteklenmesinin 
önemli olduğunu düşünüyorum.”

Haber ve Fotoğraf: Deniz Toprak
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Sevgili okuyucular bu 
sayımızda bazı önemli hu-
suslara dikkatinizi çekmek 

istiyoruz. Bu hususların birçoğunu 
sizler çok iyi biliyorsunuz. 
Amacımız hatırlatmak ve bir kon-
trol listesi yapmanıza yardımcı ol-
mak.

* Çalışanlarınıza verdiğiniz ge-
lir vergisinden istisna günlük ye-
mek bedeli 12 TL.

* Gelir vergisinden istisna 
olarak verebileceğiniz çocuk 
yardımı 2013 yılının ilk yarısı için 
0-6 yaş grubu için 36,92, ikinci 
yarısı için 37,97. Diğer çocuklar 
için sırasıyla 18,46 ve 18,99 TL

* 800 TL tutarına ka-
dar demirbaş niteliğinde olan 
harcamaları gider yazabilirsiniz. 
Ama bu demirbaşların birbirleriyle 
iktisadi bütünlük içinde olmaması 
gerekiyor.

* 2013 yeniden değerleme 
oranı yüzde 3,93.

* Ortakların borçlarına, 
avanslara, kasa fazlıklarına 
uygulayacağınız faiz oranı 

21.6.2013 tarihine kadar yüzde 
13,50.Bu tarihten sonra yüzde 
9,50.

* Kasalar genellikle birçok se-
bepten şişmektedir. Bu nedenle 
kasalarınızdaki yüksek bakiyelere 
faiz tahakkuk ettirin. Bu kasa ba-
kiyelerini Türk Borçlar Kanunu 
hükümlerine uygun olarak ortak-
lara dekont edebilirsiniz. Sonra or-
taklara faiz tahakkuk ettirip fatura 
düzenlenmelisiniz.

* Yıl sonu döviz değerleme 
kuru Merkez Bankası döviz alış 
kurudur.

* Ticari işlerde kanuni faiz ve 
temerrüt faizi 2013 için yüzde 
13,75’dir.Bunu aşmayın.

* Kamu borçlarında gecikme-
de 2013 yılında aylık yüzde 1,40 
gecikme faizi ve zammı uygulandı 
ve bu oran değişmedi.

* Kamu borçlarının tecil faiz 
oranı aylık yüzde 1’dir.

* Binaların mesken olarak 
kiraya verilmesinde kira gelirinden 
yüzde 25 götürü gider veya ger-
çek giderler düştükten sonra ka-
lan kısmına uygulanacak istisna 
tutarı 3.200 TL

* Tevkifata tabi menkul ve gay-
rimenkul sermaye iratlarında be-
yanname verme sınırı 26.000 TL. 
Bu sınırı aşmayan zamanında 
vergi kesintisi uygulanmış iratlar 
toplamı 26 bin lirayı aşmıyorsa 
beyanname verilmeyecek.

* Bakanlar Kurulu tarafından 
vergi muafiyeti tanınmayan vakıflar 
ile kamu yararına çalışmayan 
derneklere yapacağınız bağış 
ve yardımları vergi matrahından 
indirmeyin. Bu tür vakıflar ve 
derneklere yapılan bağışların da 
belli bir kısmını indirebilirsiniz.

*Şirketler normal olarak ser-
mayesinden bağış ve yardım ya-

pamaz. Bu nedenle ortaklara kâr 
dağıtımı yapılmalı. Ortaklar ver-
gisi ödenmiş karları ile serbestçe 
tasarruf ederek bağış ve yardımları 
kendilerinin yapmalarını tavsiye 
ediyoruz.

* Kat karşılığı inşaat işleri 
bir yılda fazla sürse de stopaj 
olmadığını unutmayın.

* Şirket ortaklarına, yönetim ku-
rulu üyelerine, müdürlere mutlaka 
bir huzur hakkı, bir ücret ödeyin. 
Özellikle kar dağıtımı yapmayan 
şirketler buna daha fazla dikkat 
etmelidirler.

* Grup şirketler arasında 
ki masraf yansıtmalarında 
dağıtılacak masrafların gerçek ve 
ödenmiş olmasına dikkat edin ve 
sözleşme yapın. Vergi müfettişleri 
vergi mevzuatına aykırı olarak 
bu tür masraf dağıtım faturalarını 
sahte fatura kabul ederek yönetim 
kurulu üyelerini savcılığa veriyor.

* Ortaklarınıza borç verirseniz 
veya vermiş iseniz; mutlaka Türk 
Borçlar Kanunu hükümlerine uy-
gun “Tüketim Ödüncü Sözleşmesi” 
yapın.

* Ortağınız şirketin banka kre-
disinden yararlanmak istiyorsa 
kredi faizlerini de karşılamak 
üzere ortağınıza kredi alıp birebir 
kullandırabilirsiniz. Bunun için yine 
sözleşme yapmak ve yetkili or-
ganda karar almak zorundasınız.

* 6111 vergi affı taksitlerini ak-
satanlar için yeni bir olanak geli-
yor. Başbakan’ın B ve C planı 
dediği düzenlemeler içinde bu da 
var.

Şimdilik bu kadar. Merak 
ettiğiniz soruları dergimize yaza-
bilirsiniz. Zamanımız elverdikçe 
bunları cevaplamaya çalışırız.

E-posta: bilgi@usiad.net

2013 Yılı Vergi İşlemlerini 
İlgilendiren Bazı Hususlar

Mustafa Pamukoğlu
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SÖYLEŞI

CHP Denızli Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayı Kazım 
Arslan oldukça iddialı 

bir seçim çalışması yürütüyor. 
Denizli’yi köy köy, mahalle ma-
halle, ev ev, iş yeri iş yeri geziyor. 
Yurttaşların sorunlarını ve beklen-
tilerini dinleyen Arslan, partisinin 
çözüm programını ve projelerini 
anlatıyor.

Biz de bu yoğun çalışma tem-
posu içerisin de Kazım Arslan’la 
bir söyleşi yapma fırsatı yakaladık.

İlgiyle okuyacağınızı 
düşüyoruz...

-Sayın Arslan söyleşimize 
öncelikle sizi tebrik ederek 
başlamak istiyorum. Adaylık 
sürecinize değinebilir misiniz 
biraz. Neden Denizli Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına aday 
oldu nuz?

Denizli’de belediye tarafından 

verilen hizmetlerin yeterli 
olmadığını görüyorum. Yapılan 
işlerin plansız, programsız 
yapıldığını, kaynakların israf 
edildiğini, yapılan işlerin ekono-
mik olmadığını, büyükşehire 
yakışan önemli projelerin ortaya 
konulamadığını ve uygulamaya 
sokulamadığını düşünüyorum. 
Ayrıca Türkiye’nin iyi 
yönetilemediğini, ülkemizde sos-
yal, siyasal ve toplumsal sorunların 
aratarak devam ettiğini, bunların 
değişmesini ve yanlışlara dur de-
nilmesi için, Denizli’de CHP’nin 
sandıktan birinci parti çıkması için 
çalışıyoruz. Büyükşehir belediye 
başkanlığını, Pamukkale ilçesi 
belediye başkanlığımızı, Merkeze-
fendi ilçe belediye başkanlığımızı 
ve diğer ilçelerimizdeki belediye 
başkanlıklarımızın kazanılmasına 
katkı koymak ve bunu başarmak 
için aday oldum. Siyasette 30 
senelik bir geçmişim ve dene-
yimim var. Küçük yaştan itibaren 
hayatın içinde olmam nedeniyle,  
ziraatinden ticaretine, serbest 
meslek icrasından sanayiciliğe 
kadar her alanda bilgim birikimim 
ve başarılarım var. Bunları hem 
Denizlimiz için ve hem de ülkemiz 
için değerlendirmek, özellikle 
Denizlimizde Büyükşehire yakışan 
büyük projeleri gerçekleştirmek, 
daha iyisini, daha güzelini ve daha 
mükemmelini yapmak ve eser-
ler bırakmak için aday oldum. 
Bunları başarmak için zamanımı 
ve imkanlarımı seferber ettim. 
Örgütümüz ve halkımız ile bir-
likte bu başarıyı elde edeceğimizi 
yürekten inanıyorum. Ben 
örgütüme, partilime ve Denizli 

halkına sonuna kadar güveniyo-
rum.

“İŞSİZLİK BÜYÜK BİR SORUN”

-Denizli’nin en büyük 
sorunları nelerdir?

Ben çalışmalarımı yaklaşık bir 
yıldır sürdürüyorum. Bu bir yıl içinde 
ve daha öncesinden de yaptığımız 
çalışmalar doğrultusunda kentimi-
zin belli başlı büyük sorunlarını 
tespit ettik. Bu sorunların başında 
işsizlik, ulaşım, otopark, belediye 
hastanesi, sosyal konutlar, bel-
ediye hizmetlerinin pahalı olması, 
sosyal ve kültürel alandaki eksik-
likler gelmektedir. Bu sorunları 
değerlendirmemiz gerekirse, 
Denizlimiz gelişmeye çalışan 
büyük bir kenttir. Bu kentleşmenin 
ve gelişmenin paralelinde işsizlik 
kentimizin en büyük sorunlarından 
biri haline gelmiştir. Bunun da en 
büyük nedeni Denizli’ye verilme yen 
teşviklerdir. Bu nedenle ilimizde 
planlanan ve düşünülen yatırımlar 
yapılmamıştır. Ayrıca Denizli’nin 
ilçelerinde ve beldelerimizde çok 
küçük çapta yatırımlar yapılmıştır. 
Gerek ilimizde gerekse ilçelerim-
izde yeni fabrikalar kurulmamış 
ve açılmamıştır. Bu da il ve ilçede 
yaşayan vatandaşlarımızın işsizlik 
yaşamasına ve şehre göç etmele-
rine neden olmuştur.

Denizli’de seçimi kazandıktan 
sonra, başta şehir merkezi-
mizde olmak üzere, ilçe belediye 
başkanlarımız ile el ele vererek 
ilçelerimizde yeni fabrikaların 
kurulmasına ve yeni işletmelerin 
açılmasına olanak sağlayacağız. 
İlimizde yaşanan işsizliği minimum 

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan:

“Modern, Çağdaş bir Denizli Oluşturacağız!”
CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, seçim çalış-
malarına bütün hızıyla devam ediyor. Denizli’yi karış karış gezen ve adeta 
adım atılmadık yer bırakmayan Arslan, oldukça iddialı.
Derneğimizin de uzun yıllardır yöneticiliğini yapan Arslan, USİAD Bildiren’e 
yaptığı açıklamada  “Çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. 
Modern, çağdaş bir Denizli Büyükşehir Belediyesini oluşturacağız, Denizli-
mizi bir dünya kenti konumuna getireceğiz” dedi.

Söyleşi: Şenol Çarık
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düzeye çekmeye çalışacağız.

RAHAT VE GÜVENLİ BİR 
ULAŞIM AĞI SAĞLAYACAĞIZ

İlimizde ulaşım sorunu ve 
otopark sorunu önemli bir noktaya 
gelmiştir. Denizli’de yapılan plansız 
ve yanlış üst yapı çalışmalarından 
dolayı kentimizden birçok çıkmaz 
sokaklar mevcuttur. Ana yollarda-
ki ulaşımlar bile tek yönlü hale 
getirilmiştir. Alternatif yollar üretil-
meden yapılan bu uygulamalar 
trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye 
sokmuştur. Bu da ilimizde ulaşımı 
zor ve çekilmez bir hale getirmiştir. 
Ara sokaklarda kaldırımlar araç 
parkı haline dönmüş durumda. 
CHP olarak Denizli’de seçimi 
kazandıktan sonra en geç 1 yıl 
içinde ilimizde yaşanan otopark ve 
çıkmaz sokak sorununu mutlaka 
çözeceğiz. Daha sonra ana yol-
lardaki ve kaldırımlardaki parkları 
yasaklayacağız. Bunun için gerekli 
çalışmalarımızı yapıyoruz. Göreve 
geldikten sonra, en kısa zamanda 
bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. 
Böylece 30 Mart’tan sonra Denizli 
daha rahat bir ulaşım ağına sahip 
olacaktır.

Projeleriniz ve hedefleri-
nizden söz edebilir misiniz? Ne-
ler yapmayı planlıyorsunuz?

En başta işsizliğin önlenmesi 
için belediye imkanlarını seferber 
edeceğim. Özel sektöre teşvik edi-
ci kolaylıklar sağlayacağım ve is-
tihdam yaratan yatırım alanlarının 
açılmasını gerçekleştireceğim. 
Denizlimizin hiç bulvarı yok-
tur. 250 metre genişliğinde, 
dört gidişi, dört gelişi olan, 
yürüyüş ve bisiklet yolu bulunan, 
ağaçlandırılmış ve yeşillendirilmiş 
iki bulvar yapacağım. Kentimi-
zin hiç meydanı yoktur. Görkemli 
bir kent meydanı yapacağım. 
Otopark sorununu mutlaka kısa 
sürede çözeceğim. Artık yol-
larda ve kaldırımlarda park 
yapılmayacak. Sosyal konutlar ya-
parak imkanı olmayanlara, evsiz 
olanlara kira öder gibi çok küçük 
bedeller ile konut sahibi yapmak 
için var gücümle çalışacağım. 
Yoksullara kira yardımı ve yemek 
yardımı yapacağım. Turizmin ili-
mizde daha çok gelişmesi için 
Termal ve İnanç turizmini teşvik 
ve destek vereceğim, daha çok 
turistin gelmesini sağlayacağım. 
İlimizde üretilen her türlü tekstil 

ürünlerinin alınıp satıldığı, merke-
zi yerde çok amaçlı bir Tekstil 
Çarşısı yapacağım. Turistlerin 
Pamukkale’ye ve Karahayıt’a 
gelmesiyle birlikte, Denizli’ye de 
uğraması ve alış-veriş yapması 
için alt yapı çalışmalarını 
tamamlayıp ve otopark sorununu 
mutlaka çözeceğim. Denizli’de en 
az tekstil sektörü kadar önemli 
olan mermerciliğin gelişmesi ve 
daha çok ihracat yapılabilmesi 
için ihtiyaç olan alt yapı ve ulaşım 
sorunlarını mutlaka çözeceğim.

Tarım sektörünün gelişmesi için 
maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve 
pazar sorununa neşter vurulması 
için çalışılacaktır. Mo dern çift-
liklerin kurulması için, makine 
araç gereç desteği ile gübre 
desteği verilecek, hayvancılığın 
daha kazançlı hale getirilmesi için 
yem desteği yapılacaktır. Dolmuş 
esnafının kazanılmış tüm hakları 
geriye verilecek, güzergahlar 
yeniden düzenlenecektir, şehir içi 
ulaşım rahatlatılacaktır. Belediye 
Hastanesi yapılarak halka daha 
iyi ve ucuz sağlık hizmeti verilmesi 
sağlanacaktır. Denizlispor’u Deni-
zliler ile birlikte Belediye imkanlarını 
da kullanarak Süper Lig’e mutlaka 
çıkaracağız. Belediyemize ait olan 
bir Şehir Tiyatrosu kurulacaktır. 
Gökpınar Barajının etrafı düzen-
lenecek, yeşillendirilecek, su 
sporlarının yapıldığı, oturma yer-
leri olan mesirelik ve piknik alanı 
haline getirilecek. Toplu taşıma 
ücretleri büyükler için 1 Lira, 
Öğrenciler için 50 Kuruş olacak. 
Çalışan bütün kadınlarımızın 
çocukları yeni yapılacak kreşlerde 
ücretsiz bakılacaktır. Şehit ve 
gazi aileleri desteklenecek bel-
ediye hizmetlerinden ücret-
siz yararlanacaktır. Kentsel 
dönüşümü rantsal dönüşüme 
çevirtmeyeceğiz, müteahitlere 
bırakmayacağız, yerleşik halkın 
haklarını koruyacağız. Engel-
li yurttaşlarımızın ihtiyaçları 
karşılanacak, belediye hizmetle-
rinden ücretsiz yararlanacak. 
Tüm ilköğretim ve liselerin bakım, 
onarım işleri, camilerimizin ve tüm 
ibadethanelerin bakımı, temizliği 
belediyemizce yapılacaktır.

“DENİZLİMİZİ DÜNYA KENTİ 
YAPACAĞIZ”

-Belediye başkanlığı koltu-
ğuna oturmaya en yakın 
adaysınız. Seçildiğiniz takdirde 

nasıl bir Denizli vaat ediyor-
sunuz?

Gerçek anlamda sosyal be-
lediyecilik anlayışını uygulayan, 
dar gelirli vatandaşlara her alan-
da yardımcı olan, kaynaklarını 
ekonomik kullanan, hesaplarını 
şeffaf olarak halkına sunan, klasik 
belediyecilik hizmetinin ötesinde 
hizmetler veren, halkına hizmetle-
rini daha ucuza ve kaliteli bir 
şekilde gerçekleştiren, belediyeyi 
ticarethane gibi değil kamu hizmeti 
veren, sorun yaratan değil çözüm 
üreten bir belediyecilik anlayışını 
uygulayan, hizmetlerini hiçbir 
şekilde aksatmayan ve planlı bir 
şekilde gerçekleştiren modern, 
çağdaş bir Denizli Büyükşehir 
Belediyesini oluşturmak ve Deniz-
limizi bir dünya kenti konumuna 
getirmek istiyoruz.

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

Tavas ilçesi Solmaz köyünde 
1954 yılında doğdu. İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1976 yılında mezun olan Arslan, 
öğrenciliği sırasında 1974-1979 
yılları arasında toptan gıda ticareti 
ile uğraştı. Denizli Barosu’na kayıtlı 
olarak 20 sene serbest avukatlık 
yaptı. 4 yıl Baro Yönetim Kurulu 
üyeliği, 2 yıl Disiplin Kurulu üyeliği 
yapan Arslan, Denizli Kültür ve 
Eğitim Vakfı’nı kurucularındandır 
ve 4 yıl Mütevelli Heyet Başkan 
yardımcılığı yapmıştır.

Bu vakıf kanalı ile 162 kişilik 
öğrenci yurdunda, öğrencilerin 
barınması ve eğitim alması için 
çalışmalar yürütülüyor.

Halen tekstil sanayiciliği yapan 
Arslan, 2004-2010 yılları arasında 
DETGİS-Denizli Tekstil ve Giyim 
Sanayicileri Derneği Başkanlığı 
yaptı. 

2005-2011 yılları arasında 
USİAD Denizli Şube Başkanlığı, 
2 yıl da USİAD Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2000 yılından bu yana Denizli 
Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Ku-
rulu Üyeliğini sürdürüyor. Bu vakıf 
kanalı ile üniversite öğrencilerine 
burs sağlanıyor.

2006-2011 yılları arasında ADD 
Genel Merkez Yöneticiliği de ya-
pan Arslan, 4 yıl Genel Sekreter 
Yardımcılığı, 1 yıl da Genel 
Başkan Yardımcılığı yaptı. Arslan, 
DE-HA (Denizli Haber Ajansı) 
gazetesinde 7 yıldır haftalık köşe 
yazısı yazıyor.
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“Çayın alt demliği kaynanadır.
Üst demliği gelindir.
Alt demlik kaynadıkça
üst demlik olgunlaşır, demlenir.
Gelinin kocası ise bardaktır.
ona biraz kaynana doldurur biraz da gelin.
Çocuklar ise çayın şekerdir, tat verir.”
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GEZİ YAZISI

Közde Çay’ın incelikleri, 
üst demlik gelin, alt demlik 
kaynana, koca bardak!

Karslı Çaycı Ramazan 
Kaya yöre çayının 
özelliklerini anlatıyor: 

“Buralarda közde çay ünlüdür. 
Herkes yapamaz. Ben 20 yıldır 
közde çay yapıyorum. Dede 
mesleği. Ocak özeldir, kazan 
bakırdan. Odun ateşiyle pişer 
çay. Her odun olmaz. Çam 
odunu çaya asıl tadını katar. 
Sadece çinko demlikte çay 
demlenmeli. Üst demliğe ge-
lin, alt demliğe kaynana de-
nir. Koca bardaktır, ikisi de 

doldurur. Çayımız da 
özeldir. Kışın 50–60, 
yazın 80–90 demliğe 
kadar çıkıyor. Buranın 
halkı su yerine çay 
içer. Közde çay ağız 
yakmaz.”

Kars’ta günü-
müz, Kasaplar Çarşı-
sı’nda başlıyor. Yol-
culuğumuz boyunca 
sabah erkenden 
ilk adres kahvaltı 
yaptığımız “Közde 
Çayevi” oluyor. Bura-
da çay ocakları yan 
yan sıralanmış. Bütün 
çayevleri dolu.

Güzel bir güne 
başlamak için her 
sabah kahvaltıya 
“Kaya Çayevi”ne 
gidiyoruz. Küçük bir 
mekân… Duvarlar 
boydan boya eski el 
dokuma kilim kaplı. 
Tam ortaya kömür 
sobası kurulmuş. 

Soba dışarının dondurucu 
soğuğuna inat ısıtıyor.

Masalar özenle dizilmiş 
kahvaltılıklar hızlıca 
hazırlanıyor. Kısa bir zaman 
sonra bal, tereyağı, eski kaşar, 
kaymak ve közde pişmiş çay 
diziliyor masalara. İnsan ne 
bala ne de kaymağa doyuyor.

Kaşar 6 ay soğutucuda 
bekletilir

Kars’ın kaşarı, balı ve 
kaymağı yöreye özgüdür. 

Yazı: Deniz Toprak

Güzel bir güne 
başlamak için her 
sabah kahvaltıya 
“Kaya Çayevi”ne 
gidiyoruz. Kü-
çük bir mekân… 
Duvarlar boydan 
boya eski el do-
kuma kilim kaplı. 
Tam ortaya kömür 
sobası kurulmuş. 
Soba dışarının 
dondurucu soğu-
ğuna inat ısıtıyor.
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Közde Çay Evi’nin sahibi 
Ramazan Kaya, Kars’ın balı 
ve kaşarı hakkında önemli 
bilgiler veriyor.

Kars kaşarı genelde inek 
sütünden yapılır. Toplanan 
sütler özel mayalamayla 
hazırlanır. Hazırlanan kaşar 
sarımtırak bir renkte tekerlek 
halindedir. Tekerlek halinde-
ki kaşar çuvallara konur ve 
6 ay kadar soğutucularda 
bekletilir. Kaşarın dış kısmı 
kuruyarak küflenir kaşar ger-
çek tadını küften alır. Kars 
balı ise tamamen doğaldır. 
Zaten balı özel yapan Kaf-
kas arılarıdır.”

Gözümüz Ramazan 
Kaya’nın arkasındaki çay 
ocağına çevriliyor. İçtiğimiz 
közde çay, ocakta demle-
nen diğer çaylardan çok 
farklıydı. Bu seferde közde 
çayın özelliğini soruyoruz 
bizi kırmıyor ve başlıyor an-
latmaya.

Çay deyip geçmeyin, her 
şeyi özel 

“Buralarda közde çay 
ünlüdür. Tabii, közde çayı 
herkes yapamaz. Bunun da 
bir kuralı, bir adabı vardır. 
Ben 20 yıldır közde çay 
işini yapıyorum. Bu iş bana 

babamdan kaldı, ona da 
babasından kalmış; yani 
dede mesleğidir. Çayın 
demlendiği ocak özeldir. Du-
var gibi duran kısım aslında 
kazanın olduğu yerdir. Kazan 
bakırdan yapılmıştır. Odun 
ateşiyle pişer çay. Her odun 
olmaz. Ateş için sadece çam 
ağacının odunu kullanılır. 
Çam odunu çaya asıl tadını 
katar. Demlik de özel olmalı. 
Her demlik olmaz, sadece 
çinko demlikte çay demlen-
meli. Bizim kullandığımız 
çay piyasada olan sıradan 
çaylardan değil, özel çaydır. 
Buralarda çay çok içilir za-
ten, mesela kışın 50–60 
demlik çay demlenirken, 
yazın sayı 80–90 demliğe 
kadar çıkıyor. Buranın halkı 
su yerine çay içer. O yüzden 
bizim işler yazın daha iyidir. 
Bir de közde çayın en önemli 
özelliği ağız yakmaz. Normal 
ocakta pişen çayı kolay kolay 
içemezsiniz, ağzınız yanar 
ama bu çay öyle değil.”

Ramazan Kaya çayla ilgili 
konuşmasını devam ettirirk-
en bir hususa daha değiniyor;  
“buralarda çayın içine şeker 
atmazlar. ‘Kıtlama’ de-
nilen şekilde içerler çayı. 

‘Kıtlama’ ise şekeri çay içine 
atmazsınız, şekeri ısırır son-
ra çayı içersiniz.”

Közde çayın özelliklerini 
dinledikten sonra gözümüz 
duvarda asılı yazıya kayıyor. 
Ramazan Kaya’ya soruyoruz 
duvardaki yazıyı. O da yazıyı 
duvardan çıkartıp gösteriyor:

Gelin-kaynana kıvamında 
demlikler

Çayı çok sevdiğimi söyley-
ince yaşlı bir teyze anlatma-
ya başladı, Çayın alt demliği 
kaynanadır.

Üst demliği gelindir.
Alt demlik kaynadıkça
üst demlik olgunlaşır, 

demlenir.
Gelinin kocası ise 

bardaktır.
ona biraz kaynana dol-

durur biraz da gelin.
Çocuklar ise çayın 

şekerdir, tat verir.
Görümce çay kaşığıdır 

arada bir karıştırır, gider
Kaynataya gelince oda 

çay tabağıdır.
Dökülenleri bir araya top-

lar.
Eeee çay deyip de geçme-

mek lazım,
Demek ki biraz düşünmek 

lazım.”
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HABER

Devlet Planlama Teşkilatı’nda İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı, 
Sadi Irmak kabinesinde bakanlık gibi birçok görevde bulunan Prof. 
Dr. Baran Tuncer, anılarını, gördüklerini ve tecrübelerini “Aklımda 
Kalanlar” adıyla kitaplaştırdı.

Baran Tuncer’in kaleminden: 
“Aklımda Kalanlar”

Kitabında yaşamından 
bazı bölümleri 
yansıtan Tun-

cer, değişik kurum ve 
kuruluşlarda, çalışma 
hayatında gördüklerini 
eleştirel bir dille, olayların 
‘insan’ yanına ağırlık 
vererek anlatıyor. 
Siyasal Bilgiler 
F a k ü l t e s i ’ n d e n 
mezun olan Tun-
cer bu kurum-
da ve Boğaziçi 
Üniversitesi ’nde 
ekonomi dalında 
öğretim üyeliği 
yaptı. Yale ve Min-
nesota üniversiteler-
inde araştırmacı ve 
misafir profesör olarak 
çalışmış bir isim.

Dünya Bankası’nda 
görev yaparken çeşitli 
Afrika, Uzak Doğu ve 
Latin Amerika ülkelerini 
yakından tanıma fırsatı 
bulan Baran Tuncer, 
Eczacıbaşı Holding, İş 
Bankası ve Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası yönetim 
kurullarında görev almış.

Bir süre başkanlığını 
yaptığı Türkiye Aile Sağlığı 
ve Planlaması Vakfı’nda 
halen yönetim kurulu 
üyesi olan Tuncer, birlik-

te çalıştığı siyasetçilerin 
bilin meyen yönlerini başta 
İ s m e t İ n ö n ü 

ol mak 
üze re kitabında renkli bir 
dille anlatıyor. Türk Siya-
si tarihinin son 60 yılına 
damga vuran olayları gö-
zlemleyerek aktarıyor.

“OLAYLARA ‘İNSAN’ 
YÖNÜYLE YAKLAŞTIM”

Baran Tun-
cer, kita bı kalem alış 

öyküsünde, “Başlangıçta, 
yazacaklarımı bir kita-
ba dönüştürmek gibi bir 
niyet ve hevesim yok-
tu. Amacım geçmişte 

yaşadıklarımı kağıt üzer-
ine dökerek, daha çok 

genç nesil aile birey-
leri ve yakınlarımla 
paylaşmaktı. Mut-
laka herkesin an-
latacak bir hi-
kayesi olduğuna 
inanırım. Bura-
da anlatılanları 
alışılmış anlamda 
bir hayat hikayesi 
olarak algılamanın 

doğru olmayacağı 
kanısındayım. Da-

ha çok yapmaya 
çalıştığım, yaşa-

mımdan bazı kesitler 
alıp başımdan geçenleri 
anlatmak oldu. Aklımda 
kalanları yazıya döker-
ken olaylara daha çok ‘in-
san’ yönüyle yaklaşmak 
istedim. Olayların ilginç, 
hatta bazen eğlenceli 
bulduğum yönlerini ön 
plana çıkartmaya çalıştım. 
Başka yerlerde de yazılan, 
herkesin bildiği şeyleri yaz-
maktan kaçındım” diyor.

Tuncer, kitabında 
yaklaşık altmış yıllık uzun 

Yazı: Şenol Çarık



www.usiad.org.tr
37

bir dönemi anlatıyor. 
Ekonomik ve sosyal 
gelişmeler, ülkenin değişen 
siyasal yapısı, buna pa-
ralel olarak değişen insan 
yapısı bütün çıplaklığıyla 
gözler önüne seriliyor.

Tıpkı bir zaman tüneli 
benzeri yolcuğa çıkıyor 
insan kitapta. Ülkenin ve 
kurumlarının nereden ne-
reye geldiğine tanık olu-
nuyor…

1 9 5 0 ’ l e r , 
60’lar, 70’ler, 
80’ler, 980’lar 
ve 2000’ler… 
Siyasal ve 
ekonomik kri-
zler, kırılmalar, 
geriye gidişler, 
buhranlar…

Avrupa Or-
tak Pazar’ına 
ortak üye olarak 
başlanan ve hep 
bir umutla bekle-
nen Türkiye’nin 
Avrupa Birliği 
üyeliği süreci…

Öte yandan, 
küreselleşme diye 
adlandırılan süreçle 
zorlanan ulusal 
sınırlar, şekillenen 
ekonomiler, derin-
den etkilenen insan 
yaşamı… Bu hızlı 
değişim ortamında 
yönünü bulmaya 
çalışan bir Türkiye…

“BU GİDİŞATTAN 
RAHATSIZLIK 
DUYANLARIN 
SAYISI 
ARTIYOR”

Türkiye’nin AKP 
iktidarıyla birlikte son 
11 yıllık değişimine de 
değiniyor Tuncer. Ve şöyle 
anlatıyor bu dönemi:

“Son on yılda Türkiye’nin 
yalnız siyasal değil, 
fakat sosyal yaşamında 
da önemli değişiklikler 
olduğu gerçek. Daha çok 

taşra kökenli, muhafaza-
kar eğilimli, iktidara yakın 
iş çevreleri son yıllarda 
ekonomi ve siyaset üzer-
indeki hakimiyetini arttırmış 
durumda. Geçmişe dönüp 
baktığımda, Atatürk devrim 
ve ilkelerine inanmış, on-
lara gönülden bağlı ke-
simlerin toplum içindeki 
etkinliklerini giderek 
kaybet-

tikler-
ini görmemek müm-

kün değil. 
Özellikle son on 

yıldır bütün kurumlar bu 
değişimin etkisi altında. 

Yasamada, yargıda 
ve yürütmede, hemen 
bütün devlet kurumlarında 
kadrolar söz konusu 
değişime destek olan 

kişilere öncelik verilecek 
biçimde şekillendiriliyor. 

Uzun yıllar sinmiş gibi 
görünen, Cumhuriyet 
Devrimleri’ni benimse-
yemeyen eğilimler, içinde 
yaşadığımız yıllarda su 
yüzüne çıkmış gözüküy-
or. Dini yalnız toplum 
yaşamında değil, aynı za-

manda devlet yöneti-
minde de ön plana 
çıkartma çabaları bugün 
her zaman olduğundan 
daha büyük güç 
kazanmış durum-
da. ‘Karşı devrim’ 
diye adlandırılan bu 
gidişten rahatsızlık 
duyanların sayısı gi-
derek artıyor. En 
azından bu insanlar 
huzursuzluk lar ını 
da ha yüksek sesle 
belirtmeye başladı. 
Burada yine daha 
geniş alanda özgür-
lük isteyen, yaşam 
biçimlerine müda-
hale edilmesin-
den hoşlanmayan, 
kendileri ile il-
gili kararların 
otoriteler ta-
rafından onlara 
dayat ı lmasına 
karşı çıkan 
genç bir kes-
imin öne çıktığı 
görülüyor. ‘Si-
ber’ dünyanın 
sunduk la r ın ı 
çok iyi bilen 
ve uygulayan 
bu genç nes-
lin ülkenin 

geleceğinde söz sa-
hibi olmak isteyeceklerine 
kesin gözle bakıyorum.”

Tecrübeli bir ismin kale-
minden dökülenler var 
“Aklımda Kalanlar”da. 
İlgiyle okuyacağınız dü-
şünüyoruz bu kitabı…

Baran Tuncer, Aklımda 
Kalanlar, Tarihçi Kitabe-
vi, 440 s.
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REEL SEKTÖRÜN 30 MİLYAR LİRASI MALİYE’NİN KASASINDA
Mevzuat, bu KDV’yi devletin 3 ay içinde ödemesini öngörüyor. 

Bunun yanında iç piyasada yatırım teşvik belgesi alan bir firma da 
aldığı ürün ya da ekipmanların KDV’sini devletten talep edebili-
yor. Son dönemde KDV iade süresinin 1 yılı geçtiğini ve toplam 
meblağın 30 milyar lirayı bulabildiğini belirten işadamları, 2001 
yılındaki kriz ortamında IMF’den gelecek 500 milyon dolar ya da 1 
milyar dolarlık paranın ülkeyi düze çıkarabileceğinin tartışıldığını 

dile getirerek, “Bu ortamda 30 milyar lira işleri yoluna koyar” diyor.

“İSTANBUL SINIRA GELDİ, ANADOLU ZAMANI”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomist dergisi ve Türk 

Ekonomi Bankası’nın (TEB) işbirliği, Turkcell’in desteği ile 
gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırması 
ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2002 yılında 15 milyar dolar 
olan İstanbul dışındaki illerin ihracatının 2013 yılında 80 milyar 
doları bulduğunu söyledi. 

2002 yılında İstanbul dışındaki 80 ilde toplam 14 bin 200 
ihracatçının olduğunu aktaran Zeybekci, bugün bu rakamın 30 
bin seviyesine çıktığını kaydetti.  

TÜKETİM İHRACATI 60 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye’nin geçen yıl tüketim malları ihracatı, 2012’ye 
göre yüzde 9,4 artışla 60 milyar 764 milyon dolara yük-
seldi. Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye 
göre, Türkiye’nin geçen yılki 151 milyar 869 milyon dolarlık 
ihracatının yüzde 40’ını “tüketim malları” oluşturdu.  
Tüketim malları ihracatı, 2012’de 55 milyar 556 milyon 
dolarken, bu grupta yapılan dış satım, geçen yıl yüzde 9,4 
artışla 60 milyar 764 milyon dolar oldu. 
Tüketim malları arasında en fazla ihracat, 14 milyar 786 
milyon dolarla “yarı dayanıklı tüketim malları”nda yapıldı.  
Bu grubu, 13 milyar 325 milyon dolarla “dayanıklı tüketim 
malları”, 9 milyar 352 milyon dolarla “dayanıksız tüketim 
malları”, 7 milyar 503 milyon dolarla “esası yiyecek ve 
içecek olan işlenmiş tüketim malları”, 6 milyar 857 milyon 
dolarla “binek otomobilleri” izledi. 

ELEKTRONİK ATIK DAĞIYLA SEKIZ MISIR 
PİRAMİDİ YAPMAK ÜZEREYİZ

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan ver-
ilere göre, 2017 yılında dünya genelindeki elek-
tronik atıklar 2012 seviyesinin yüzde 33 üzerine 
çıkarak, 65.4 milyon tona ulaşacak. Bu oran, 
sekiz büyük Mısır piramidi hacmine denk geli-
yor. BM raporu, E-Atık Sorunu Çözme Girişimi 
(StEP) tarafından gerçekleştirilen interaktif on-
line dünya haritasını temel alıyor. Ülkelerin e_
atık üretimine  yer veren haritaya göre, e-atık 
üretiminin en yüksek olduğu ülke ABD. İkinci 
sırada ise Çin geliyor.
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OCAK AYI ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI
Enflasyon yeni yılın ilk ayında beklentilerin üzerinde geldi. Tüke-

tici Fiyatları Endeksi (TÜFE), hava koşulları nedeniyle yüksek gıda 
fiyatları, kurdaki yükseliş ve vergi artışlarının etkisiyle, TCMB’nin de 
işaret ettiği üzere ocak ayında yükselerek yüzde 1.72 artış kaydetti.

Ocakta manşet enflasyonda en yüksek ağırlığa sahip grup-
lardan gıda fiyatlarında, kullanılan 2003 bazlı mevcut serinin en 
yüksek aylık artışı görülürken, yeni açıklanmaya başlanan Yurtiçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Ocak’ta yüzde 3.32 ile yüksek 
artış kaydetti.

DAKİKADA 9.5 EV SATILDI
Geçen yıl haftasonları ile resmi ve dini bayramlar 

çıkartıldığında tapu daireleri 250 gün ve günde 8 saat çalıştı. 
Buna göre her gün 4 bin 580 konutun satışı gerçekleştirildi. 
8 saatlik mesai düşünüldüğünde saatlik ev satışı 572 adet 
oldu. Dakikada ise 9.5 ev satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre, geçen yıl konut satışları açısından oldukça 
hareketli geçti. Mevcut konut stoğuna yenilerinin eklenmesi 
ve konut kredilerindeki gerileme ile satışları artırdı. Böylece 
Türkiye genelinde satılan konut sayısı 1 milyon 144 bin 989’u 
buldu. Tapu işlemlerinin yapıldığı mesai günleri ve çalışma 
saatleri dikkate alındığında, Türkiye’de günde ortalama 4 bin 
580 konut el değiştirdi. Satılan konut sayısı saatte 572’ye, 
dakikada ise 9’a karşılık geldi. 

OCAKTA ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBER 
OLDU

Ocak ayında en yüksek fiyat artışı görülen ürün, 
yüzde 72.64 ile çarliston biber olurken, fiyatı en fa-
zla düşen ürünlerin başında ise yüzde 13.12 ile kadın 
kazağı geldi.

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında en yüksek fi-
yat artışı görülen ürün yüzde 72.64 ile çarliston biber 
oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 
geçen ay yüzde 72.64’lük fiyat artışıyla çarliston biber 
‘’zam şampiyonu’’ olurken, bu ürünü fiyatı yüzde 61.57 
oranında artan dolmalık biber ve fiyatı yüzde 57.48 ar-
tan patates izledi. 

Ocakta fiyatı, en çok artış gösteren diğer ürünler 
arasında yüzde 25 ile piyango bileti, yüzde 23.31 ile 
domates, yüzde 22.17 ile mandalina, yüzde 13.84 ile li-
mon, yüzde 10.35 ile kuru fasulye, yüzde 9.81 ile tavuk 
eti yer aldı. 

CEPTE SIFIR TAKSİTE KARŞI ‘GÜÇBİRLİĞİ’
Şubat itibariyile sıfır taksit uygulamasına tabi 

olan cep telefon satışları için eylem planı hazır. 
Teknoloji marketlerinde yer alacak olan banka 
standları ile ürün fiyatı kadar kredi verilecek. ep 
telefonlarında sıfır taksit uygulamasının kalkması 
ile birlikte elektronik marketler ile bankalar 
güçbirliği yapma kararı aldı. Artık hemen hemen 
her teknoloji marketinin içinde bir ya da birkaç 
bankanın standını görmek mümkün olacak. Daha 
önce az da olsa uygulanan ürün fiyatıyla sınırlı 
ihtiyaç kredisi sistemi yaygınlaşacak. BDDK’nın 
bir süre önce kaldırdığı SMS ile taksitlendirme 
seçeneğine ulaşmada tali yollar arayan teknoloji 
marketler, hediye çeki formülüne de sıcak bakıyor.
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OTOMOTİV İÇİN 2014 ZOR BİR YIL OLACAK
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, BDDK düzenlemeleri ile 

ÖTV ve kur artışına dikkat çekti
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü 

Hayri Erce, hem BDDK düzenlemeleri hem ÖTV ve kur artışları 
hem de faizdeki yükselişler yanyana konulduğunda 2014’ün 
sektör için çok zor bir yıl haline geldiğini belirterek, “Sektörün 
başına olumsuzluk adına daha başka ne gelebilirdi?” dedi.  

Hayri Erce, ülke olarak içinde bulunulan durumda büyük 
resmin ve dünyada ne olup bittiğinin iyi yorumlanması 
gerektiğini dile getirerek, doğru kararları doğru zamanda 
almayı gerektiren bir ortamda bulunulduğunu söyledi.

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ 2014’TEN UMUTLU
Sektörün ihracatı küresel ekonomide yaşanan olumsuzluk-

lara karşın 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 4 
milyar 200 bin dolara ulaştı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, sektörün 
ihracatının küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşın 
2013 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 4 milyar 
200 bin dolara ulaştığını bildirdi. Poyraz, bu yıl için de umut-
lu olduklarını belirterek, “2014 yılında ve orta vadede de iyi 
bir süreç geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.   İklimlendirme 

sektörü, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013’te de ihracatını 
artırmayı başardı. 

PERAKENDEYE GENÇLERİN İLGİSİ YÜKSEK
Kariyer.net’in Perakende Sektör Analiz 

Raporu’na göre, en çok 26 - 35 yaş arasındaki 
çalışanlar sektör ilanlarını takip ediyor. Ül-
kemizde özelikle alışveriş merkezi sayılarının 
artmasıyla gün geçtikçe büyüyen perakende sek-
törü hem adaylara hem de şirketlere yeni fırsatlar 
yaratıyor. 2010 yılında 480 bin seviyesinde olan 
perakende sektöründeki ilanlara başvuran aday 
sayısı 2013 yılına gelindiğinde %41 artarak 679 
bin seviyelerine yükseliyor. Yıllara göre yaşanan 
bu artış değerlendirildiğinde adayların bu sek-
töre gösterdiği talep net olarak gözlemleniyor. 

FINDIK İHRACATÇISI OLUMSUZ ETKİLENDİ
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsoy, Döviz ku-

runda yaşanan artışIN fındık ihracatçısına faydadan 
çok zarar getirdiğini açıkladı. Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri ihracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy, döviz kurunda 
yaşanan artışın fındık ihracatçısına faydadan çok za-
rar getirdiğini savundu. Gürsoy, yaptığı açıklamada, 
son günlerde Türkiye’de döviz kurunda aşırı yükselişin 
yaşandığını, bu artışın fındık ihracatçısını olumsuz 
etkilediğini belirtti. Fındık ihracatçısının yüzde 95’inin 
döviz kredisi kullanarak fındık sezonuna girdiğini vur-
gulayan Gürsoy, şöyle devam etti: “Son dönemde 
döviz kredi faizleri, kurdaki yükseliş nedeniyle arttı.“
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ÇOCUKLAR MARKET DENETİMİNE ÇIKTI
Kim Marketler Zinciri, 15 öğrenciye, Kalite Müfettişi 

adıyla market denetimi yaptırdı. Kim Marketler Zinci-
ri, “Minikleri Kim Eğitiyor Projesi” kapsamında İstanbul 
Bağcılar Sihirli Orman Anaokulu’nda eğitim gören 15 
öğrenciye, Kalite Müfettişi adıyla market denetimi yaptırdı.

Öğretmenleri ve Kim Market Genel Müdürü Hamit Akçay 
eşliğinde mağazada satılan ürünleri denetleyen çocuklar 
reyon görevlilerinden bilgi aldı. Proje ile haklarını bilen sorum-
luluk sahibi tüketiciler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Kim 
Marketler Zinciri Genel Müdürü Hamit Akçay, “Tüketici bilin-
çlendikçe perakende sektöründeki kalite de artacak.” dedi.  

DOĞALGAZDA İTHALAT REKORU
Türkiye, geçen yılın aralık ayında bugüne kadarki en yük-

sek aylık doğalgaz ithalatını gerçekleştirdi. Aralık’taki doğalgaz 
ithalatı 4 milyar 962 milyon 360 bin metreküpe ulaştı.

Soğuk havayla birlikte 197 milyon metreküple gün-
lük doğalgaz tüketim rekoru kırılan Türkiye’de, artan talebi 
karşılamak için yapılan doğalgaz ithalatı beraberinde aylık 
bazda rekor getirdi. Türkiye, geçen yılın aralık ayında bugüne 
kadarki en yüksek aylık doğalgaz ithalatını gerçekleştirdi. 
Aralık ayındaki doğalgaz ithalatı 4 milyar 962 milyon 360 bin 
metreküpe ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
(EPDK) aylık doğalgaz ithalat verilerine göre, geçen yıl, 9155 

Kcal/metreküp üst ısıl değere baz 45 milyar 269 milyon 90 bin me-
treküp doğalgaz ithalatı gerçekleşti.

E-TİCARET HACMİ 2013’TE 35 MİLYAR LİRA 
OLDU

Türkiye’nin e-ticaret hacmi, 2013 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 40 büyüyerek 35 milyar 
lira oldu. TESK Genel Başkanı Bendevi Paland-
öken, Türkiye’de e-ticaret hacminin 2013’te, bir 
önceki yıla göre yüzde 40 büyüme göstererek 35 
milyar liraya ulaştığını bildirdi. e-ticaretin yeniden 
düzenlenerek, Tüketici Kanunu’nda yasal alt 
yapısının geliştirildiğini belirten Palandöken, “An-
cak yine de tüketiciyi rastgele sitelerden alışveriş 
yapmamaları konusunda uyarmak gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. Palandöken, yaptığı yazılı 
açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
dolandırıcıların da “cirit atmaya” başladığına dik-
kati çekti.  

TÜRKİYE, SGK KAPSAMINI KKTC’YE GENİŞLETTİ 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile KKTC Sağlık 

Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
 KKTC Sağlık Bakanlığında düzenlenen törende, 

protokole KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Musta-
fa Akcaba ile SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 
imza koyarken, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 
KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu ile KKTC 
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle onur konuğu ve şahit 
olarak imza attı. SGK Başkanı İlhan, törende, 
Türkiye’de gerçekleştirilen Genel Sağlık Sigortası ve 
Sosyal Sigortalar reformunun, son yılların en önemli 
gelişmelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’de 
yapılan uygulamanın birçok ülkeye örnek olduğuna 
işaret eden İlhan, birçok ülkeden bu konuda teknik 
yardım talep edildiğini belirtti.
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Nihat Genç-Direniş Günleri
“Gezi Parkı’nda ağaçlar kesilmesin, AVM yapılmasın di-
yen bir avuç genç yola çıktı, buguün Gezi Parkı bütün 
AVM’lere karşı bir hal aldı. Gezi Parkı hızla, hesabı 
sorulmayan Roboski oldu, Gezi Parkı Reyhanlı oldu, 

Gezi Parkı bu?tu?n yasakçılara, yasaklara karşı 
oldu. Gezi Parkı duüyanın bütün 

yok olan ağaçları oldu. Gezi 
Parkı başka bir şey oluyor.
Gezi Parkı polisin attığı bütün 
gaz bombalarına, iktidarın, 
belediyelerin ben yaptım oldu, 
dediğim dedik talimatlarına to-
pyekûn nihai bir karşı koyma. Gezi 
Parkı elma oluyor, Gezi Parkı sa-
baha doğru demlenen çay oluyor, 
Gezi Parkı yeni fısıltılar, yeni ku-
laktan kulağa konuşmalar, yeniden 
tanışmalar, bozulan ezberler, Gezi 
Parkı başka bir şey oluyor. Gezi 
Parkı, iktidarın hukuksuzluklarına, 

yalanlarına, iftiralarına, ikiyüzlülüklerine, bütün ki-
brine karşı bir hal alıyor. Gezi Parkı susmuşların, küsmü 
şlerin, umudunu kesmişlerin, arada derede kalmışların, 
uyutulmuşların silkinip cesaretini topladığı başka bir yer 
oluyor.” Nihat Genç

Yaşar Kemal-Çocuklar İnsandır
Yaşar Kemal’in “Çok iyi bir roman yazsaydım bu 
kadar sevmezdim” dediği kitap, şimdi Yapı Kredi 
Yayınları tarafından ‘Çocuklar İnsandır’ başlıklı 
özel bir baskıyla okurla buluşuyor... 1975’te, 
Cumhuriyet gazetesinde Ara Güler’in fotoğrafları 
ve Turhan Selçuk’un çizimleriyle yayımlanan ve 
1978’de Allahın Askerleri adıyla kitaplaşan bu rö-
portaj dizisi, şimdi gazetedeki özgün sunumuyla 
basılıyor. Yapı Kredi Yayınları’nın 4000. başlık 
kitabı olma özelliğini de taşıyan Çocuklar İnsandır, 
savaş, açlık ve yoksullukla yoğrulmuş dünyamızda 
acılarla büyüyen küçük insanları ve onlarınküçük 
omuzlarındaki büyük yükleri anlatıyor.Yapı Kredi 
Yayınları, bugün başlık sayısında 4000. kitabına 
ulaşarak Türkiye için önemli bir başarıya 
imza attı. Edebiyat, şiir, felsefe, 
sanat, tarih, şehir mono-
grafileri ve çocuk edebiyatı 
gibi alanlarda yoğunlaşan 
yayın etkinliğiyle Yapı 
Kredi Yayınları; Sanat 
Dünyamız, Cogito ve Kitap-
lık dergileriyle de sanat, 
felsefe, edebiyat ve çizgi ro-
man alanlarında önemli bir 
boşluğu dolduruyor.

Mustafa Balbay-Geçmişten Geleceğe Türkiye
Geçmişten Geleceğe Türkiye 
4 yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Mustafa Balbayın hapiste 
yazdığı son kitap, kendisiyle yaptığı uzun söyleşiden oluşuyor.
Balbay bu kitabında 80 ülkeye yaptığı gezilerin anılarına 33 yıllık gazetecilik 
birikimini katarak Türkiyenin tarihine, bugününe, geleceğine ilişkin düşüncelerini 
paylaşıyor.
Kitapta ülke sorunlarını dile getiren gazeteci Balbaydan ülke sorunlarına çözüm 
arayan politikacı Balbaya geçişin izlerini bulacaksınız.

Saygı Öztürk-Balyozda Kumpas
Usta gazeteci-yazar Saygı Öztürk, “Milli orduya kumpas kuruldu” açıklamasıyla yeni 
bir boyut kazanan, yankıları, tartışmaları, sarsıntıları sürmekte olan Balyoz Davasına 
hukuki, siyasi ve insani açılardan bakıyor. Davadan hüküm giyenlerin açıklamalarına, iç 
dünyalarına ve yakınlarının sıkıntılarına ilişkin de çok şey barındıran Balyozda Kumpas, 
adaletsizlik iddialarının yoğun olarak dile getirildiği bu sansasyonel davanın bilinmeyen-
lerini gözler önüne seriyor, çok sayıda Balyoz hükümlüsünün mektubuna yer veriyor.  
Hangi hâkime, “Ankaradan emir var. Bu askerlerin içerde tutulması isteniyor. Dört beş 
yıl kalır, sonra çıkarlar” dendi. “Mahkeme salonunda başıma taş atılsa bile...” sözünün 
sanık yakınlarıyla ilgisi ne? “Önceden yazılmış kararlar, flaş-bellekle getiriliyordu” ve 
sonra ne oluyordu? “Tahliye kararı verenlerden hesap sorulacak” tehdidi kime yöne-
likti? “Ne zaman çıkacağımı bilmiyorum       ama nasıl çıkacağımı biliyorum” diyen 
hükümlü kimdi? 
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