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30 Mart yerel seçimlerinin 
ardından çok şeyler yazıldı, 
değerlendirmeler, yorumlar 
yapıldı. Kimine göre sonuca 
saygı duymalıydı, Çünkü Millî 
İrade böyle buyurmuştu. Kimi 
halkı suçladı. Bu son kesimin 
yorumu genel olarak şöyleydi: 
Halkımız, çok zor koşullar 
altında geçimini sürdürmes-
ine rağmen,  nasıl oluyor da 
kendisini bu duruma mahkûm 
eden bir partiye oy vermekte 
ısrar ediyor? Sayıları milyonları 
bulan bu insanlar nasıl oluyor 
da böyle bir çelişkiye düşüyor, 
insan mantıklı hareket etmez 
mi? Haydi birkaç yüz bini, hat-
ta bir iki milyonu etmedi, hep-
si mi mantıksız davranıyor? 
Bir yazarımızın deyişiyle 
“mazoşist” mi bunlar? 

Bana sorarsanız yanıtım 
şudur: Hayır AKP’ye oy ver-
enler mazoşist değil, ken-

di açılarından 
mantıksız da 
d a v r a n m ı y o r l a r . 
Çünkü mahkûm 
edildikleri yoksul-
luk koşullarından 
çıkışın bir yolunu 
bulmuşlar, daha 
doğrusu onların 
önünde böyle bir 
çıkış yolu birileri 
tarafından özel-
likle açılmış. Nasıl 
bir çıkış yolu bu? 
Kısaca ifade edey-
im: Tüketici kredileri 
ve bir tür sadaka 
sistemi!… Aşağıda 
açıklıyorum.

1) Önce tüketici kredileri üz-
erinde duralım. 2012 tarihli bir 
makalemden  özetliyorum:

Türkiye’de AKP iktidarının 
başta gelen işlerinden biri, 
tüketici kredileri ile kredi kartları 
kullanımında yarattığı büyük 
patlamadır. Böylece halkımız 
gelecekteki kazançlarını 
şimdiden harcamaya, ciddî 
ve tehlikeli bir şekilde borç 
altına girmeye başlamıştır. 
Gerçekten 2011’de Türkiye 
nüfusunun yarısından fazlası 
(yüzde 56’sı) bankalara bor-
çlu durumdaydı. Bugün bu oran 
yüzde 80’e yükselmiş bulunuy-
or. Tüketicilerin büyük bir kısmı 
kredi ve kredi kartı borçlarını 
ödeyemediği için bankalar 
tarafından takibe alınmıştır. 

Bu borçlanma furyası, 
yani “yurttaşların, henüz 
kazanmadıkları paraları 

harcamaları” olgusu; literatürde 
“sürekli borçlanma ekonomi-
si” başlığı altında inceleniyor. 
Uygulamanın önemli etkiler-
inden biri şu: Halk, örneğin 
Türk halkı; çiftçi, işçi ve me-
mur reel gelirinde meydana 
gelen düşüşün etkisini kısa 
vadede daha hafif hissediyor, 
hatta hissetmeyebiliyor. Reel 
gelirler düşerken, tüketici kre-
disi ve kredi kartı kullanımı 
sayesinde yaşam standardını 
yükselten harcamalar bile ya-
pabiliyor. Sonuçta yurttaş 
kendini mutlu hissediyor. Ne 
var ki uzun dönemli olarak ba-
karsak, aslında bu bir “yalancı 
mutluluk”tur, “yalancı bir refah 
artışı”dır, bedeli zamanı gelince 
pahalı ödenecektir. Çünkü o 
mutluluk da, refah artışı da kat 
kat geri alınacaktır. 

Yukarda açıkladığım ger-
çekler göz önüne alınırsa, Türk 
halkının önemli bir bölümünün, 
en olumsuz koşullar içinde 
gırtlağına kadar borca batmış 
durumda olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Şimdi denebilir 
mi ki, bu tablo sadece ekono-
mik bir olaydır? Elbette hayır! 
Ağır borçluluğun çok önemli 
bir  siyasal  sonucu vardır. 
Bazı yazarlar AKP’nin 2007 
seçiminde %47 gibi büyük bir 
oy oranına ulaşmasını, bu fak-
törle açıklamıştı. Söz konusu 
yazarlardan biri de iktisatçı Se-
lim Somçağ’dır. Borçlanmanın 
döviz kuru ve faiz etkisine ağırlık 
veren analizi özetle şöyledir: 

22 Temmuz 2007 genel 
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seçimlerinde AKP nasıl olup da 
oylarını artırdı? Türkiye artık bir 
borçlular ülkesidir. Peki, bu ağır 
borçluluğun seçim sonucuyla 
ilgisi ne? Gayet açık: Gırtlağına 
kadar borca giren vatandaş, 
eğer döviz kurları veya faizler 
yükselirse, bankaya olan bor-
cunun kendisini yutacak bir 
girdaba dönüşeceğini çok iyi 
biliyor. Şubat 2001’deki gibi bir 
kriz patlarsa evini, arabasını, 
tarlasını kaybedeceğini, bütün 
hayatının alt üst olacağını 
iyi biliyor. İnsanın ihtiyaçları 
hiyerarşiktir ve ilk kaygısı da 
hayatta kalmak, malını, mül-
künü, işini, düzenini muhafaza 
etmektir. Seçim sonucunu işte 
bu ilk kaygı belirlemiştir. Geliri 
düştüğü için borçlanmak zorun-
da kalan vatandaş hayatıyla ku-
mar oynadığının, bıçak sırtında 
yaşadığının farkındadır. An-
cak mevcut düzenin aley-
hinde oy kullanması 
için karşısına güvenilir 
bir siyasal seçenek 
çıkması gerekiyordu ki 
o seçenek çıkmamıştır.

Bundan başka ve 
daha önemlisi, AKP 
banka kredileri yoluy-
la halkı bir sanal refah 
dünyasında yaşatıyor. Halk 
bu sun’i refahı bozulmasın 
istiyor. Çalışmadan, kazan-
madan, sadece borçlanarak 
ek tüketim sağlıyor, geçmişte 
hayal bile edemediği imkân-
lara kavuşuyor. Yakın gelecek-
te bunun bedelini ödeyecek, 
ancak farkında değil veya 
umursamıyor. Onu gereğince 
bilgilendiren de yok. Bir bakıma 
–yetersiz eğitim ve gelir düzeyi 
vasıtasıyla- böyle davranmaya 
da mahkûm edilmiş durumda.

Yukarda sunduğum analiz 
–tüketici kredilerinin seçmen 
tercihi üzerindeki etkisi- el-
bette 12 Haziran 2011 seçim-
leri için de geçerliydi, son 30 
Mart 2014 yerel seçimleri için 
de geçerlidir. Büyük olasılıkla 
ilk genel seçimlerde de durum 
fazla değişmeyecektir. Nitekim 
A&G Araştırma Şirketi’nin sa-

hibi Adil Gür 30 Mart seçim-
leri öncesinde Cumhuriyet’e 
yaptığı değerlendirmede bakın, 
ne diyor: “AKP’ye oy verenlerin 
yüzde 80’i hayatından memnun 
olduğu için oy veriyor. Bugün 
Türkiye’de halkın yüzde 80’inin 
borcu var; ev borcu, araba bor-
cu, kredi borcu, kredi kartı bor-
cu var. Şimdi böyle bir ortamda 
seçmen huzuru bozulsun ister 
mi?” 

Kanı’mca halkımız epey-
dir şöyle bir muhakeme 
yapıyor: Madem zorunlu 
ihtiyaçlarımı borçlanarak da 
olsa karşılayabiliyorum ve 
mademki iktidarda AKP var, öy-
leyse bu imkânı bana sağlayan 
AKP’dir. Aman, iktidardan git-
mesin ki d ü z e n 

bozulmasın, şu an ki rahatım 
bozulmasın. Öyleyse, ona oy 
vermeye devam edeyim.

İşte, ufak da olsa bu mu-
hakemenin somut bir kanıtı: 

12 Haziran 2011 seçimleri 
sonrası… Basında bir haber: 
HEPAR Genel Başkanı Osman 
Pamukoğlu, oyu yüzde 0,3’de 
kalan partisini kapatma kararı 
verdi. Bu habere bir seçmenin 
yaptığı yoruma bakın:

- Paşam, aslında ben de 
HEPAR’lıydım ama mecbu-
ren AKP’ye oy verdim. Çünkü 
ekonomik istikrar meselesi… 
Hepimizin bankaya borcu var, 
mecburuz, düzen bozulmasın 
diye… Neyse, emeğine sağlık...

2) İş sadece banka kre-

dileri ile bitse iyi… Ancak, öyle 
değil. Halkın AKP’ye mecbur 
oluşunu güçlendiren, yine 
geçim sorunuyla doğrudan il-
gili olan güçlü bir faktör daha 
var: Bir tür sadaka sistemi, 
Özdemir İnce’nin deyişiyle 
sadaka ekonomisi ... AKP 
iş sahibi yapmadığı, sosyal 
güvenliğini sağlamadığı seç-
menlere “yardım” adı altında 
“sadaka” dağıtıyor, hem de 
yıllardır! Vatandaş artık onu-
ruyla çalışıp kazanma hakkını 
unutmuş, temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını AKP’den bekli-
yor! Kurulan “sadaka sistemi”nin 
içerdiği yardımların ana merke-
zi AKP ve hükümetidir. Ancak 
yardımlar -çoğu AKP’li olan- 
belediyeler, gönüllü kuruluşlar, 
kimi sivil toplum örgütleri 

tarafından da yapılıyor. 
Sonuçta başlı başına bir 

“yardım ekonomisi”, 
daha doğrusu bir 
“sadaka ekonomisi” 
doğmuş bulunuy-
or. Söz konusu 
yardımlar genel 
olarak şunlardır: 
Gıda yardımları, 

Kömür yardımları, 
şartlı nakit transferi, 

öğrenci yardımları, vali-
liklerce verilen öğle yemeği 

uygulaması, sağlık yardımları, 
barınma yardımları, ücretsiz 
taşıma uygulaması, doğal âfet 
yardımları…

Yeşil kart sahiplerine bir 
güvenlik ihtiyacı olan sağlık 
hizmeti sunulmakta. Uygulama 
kapsamında ödeme gücü ol-
mayan, hiçbir sosyal güvenlik 
sisteminden yararlanmayan 
vatandaşların tedavi giderleri 
-AKP’ye mal edilerek- devlet 
tarafından karşılanıyor. Sağlık, 
gıda, kömür, eğitim, giyim, 
para gibi birçok temel ihtiyaca 
yönelik olarak gerçekleştirilen 
yardımlar trilyonluk bütçelere 
ulaşıyor. Devlet yardımları 
-AKP görüntüsü altında- vali-
likler ve belediyeler tarafından 
yürütülüyor. AKP ülke çapında 
muazzam bir ağ örerek 21 mi-
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lyon “kişi/aile”ye, 1 milyar 900 
milyon (eski parayla yaklaşık 
2 katrilyon) TL dağıtarak 12 
Haziran 2011’de de 43 milyon 
seçmenden yarısının, 21 mi-
lyonunun oyunu aldı!  AKP, 
2012 yılında da yurttaşlara 
dağıttığı yardımlar için 8,6 mil-
yar TL (eski para ile 8,6 katrily-
on) pay ayırmıştı. 2013 yılında 
yardımları yüzde 50 artırarak 
12 milyar TL’ye (eski para ile 
12 katrilyon TL’ye) çıkardı. Bu 
harcamadan, muhtaç durumda 
tuttuğu 19 milyon yurttaş isti-
fade etti. İktidarda olduğu 11 
yıl boyunca AKP yaklaşık 85 
katrilyon TL’yi “seçim yatırım”ı 
olarak dağıtmış bulunuyor . 

Peki, halkın, bir süredir 
yapısallaşmış olan bu 
davranışının teorik bir te-
meli, bilimsel bir açıklaması 
var mıdır? Şu bir gerçektir ki,  
AKP on bir yıldır süren icraatı 
ile ülkemize çok büyük zarar-
lar vermiştir: Devlet ve milleti 
bölünme noktasına getirmiştir. 
İç ve dış borçlanmayı teh-
likeli boyutlara taşımıştır. Millî 
servet, ulusal ekonomi; yabancı 
sermaye, özelleştirmeler, to-
prak satma yoluyla yabancı 
güçlerin eline geçmiştir. Doğal 
kaynaklar korkunç boyut-
larda tahribata uğramıştır. 
Yolsuzluk, rüşvet ve iltimas 

alıp yürümüştür. AKP iktidarı 
eğitim düzenini bozmuştur. 
Devlet düzenini altüst etmiş, 
TSK’yı adeta dağıtmış, devlet 
ciddiyeti bırakmamıştır. Buna 
karşılık seçim sonuçları, AKP 
iktidarının, toplum ve devlete 
daha büyük zararlar verecek 
şekilde icraatını sürdürmesine 
tekrar yeşil ışık yakmış bulu-
nuyor! Peki, seçmen kitlesinin 
yarıya yakınının bunlardan 
haberi yok mudur?  AKP’ye, 
başlıca örneklerini verdiğim 
bu ağır sorunların müsebbibi 
olmasına rağmen, yeniden 
güçlü bir destek vermiştir? 

 1) Oldukça tatmin edici bir 
ilk yanıt, bence, ABD’li psikolog 
Abraham Maslow’un (1908-
19070) ihtiyaçlar hiyerarşisi te-
orisinde bulunabilir.  

Önce şunu belirteyim ki, ül-
kemizde eğitim ve kültür düzeyi 
düşük:  Halkımızın %80’i gazete 
okumuyor, %75’i eline kitap 
almıyor, 13 milyon insanımız 
ilkokulu dahi bitirmemiş, 4,5 
milyon yurttaşımız okuma yaz-
ma bilmiyor (2011). Ve dikkat: 
Halkımız arasında, AKP’ye 
olan destek eğitim düzeyi 
düştükçe artıyor, eğitim düzeyi 
yükseldikçe azalıyor. Eğitim 
düzeyinin ise büyük ölçüde 
çalışma ile, gelir düzeyi ile pa-
ralel gittiği bilinen bir husus-

tur. Ülkemizde sanayileşme 
durmuş, istihdam artmıyor; gelir 
düşük, gelir artışı zayıf oluyor. O 
zaman eğitim ve gelir düzeyi yet-
ersiz olan halk katmanlarından 
nasıl oy alacaksınız? Eğer 
alıyorsanız, nasıl sağladınız 
bunu? İşte tam burada kurnaz-
ca düzenlenmiş bir mekanizma 
devreye sokulmuş görünüyor. 

A. Maslow’un teorisine göre 
insan önce bireysel ihtiyaçlarını, 
bunların arasında da ilk iki 
ihtiyacını, fizyolojik ihtiyaçları 
ile güvenlik ihtiyaçlarını tatmin 
etmeye yönelir. Genel eğilim 
olarak davranışlarını, örneğin 
politik davranışını da bu ihti-
yaçlara göre ayarlar. Buna göre, 
her şeyden önce karnı doysun, 
sırtı pek olsun ister. Güvenli 
bir yerde barınmak, sağlıklı ol-
mak, geleceğe güvenle bak-
mak ister. Eğer açsa, çıplaksa, 
barınacağı bir konutu yoksa, 
sağlıksızsa, geleceğini karanlık 
görüyorsa; insan hakları, özgür-
lükler, düşünce özgürlüğü, 
ülke sorunları lafta kalır. Bi-
rey; düşünce özgürlüğüne, 
haklarının bilincine, ülke 
sorunlarının varlığına ihtiyaç 
tatmininin üst basamaklarına 
tırmandıkça, özellikle son basa-
makta ulaşır. Aç ve çıplak olan, 
yurtsuz, sağlıksız olan, özgür 
olamaz; haklarının farkına var-
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amaz, yurt sorunlarıyla ilgilen-
emez. 

AKP hükümeti kurnaz…, bir 
çıkış yolu bulmuş veya bir ye-
rlerden akıl almış. Seçmenin 
çaresizliğini politik bir fırsata 
çevirmiş: İş sahibi yapmadığı, 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılama 
imkânı tanımadığı seçmen-
lere “yardım” adı altında “sad-
aka” dağıtıyor! Sayın Özdemir 
İnce’nin terimiyle bir “sadaka 
ekonomisi” yaratmış. 

Böyle bir sürecin en önemli 
sonucu şudur: Milyonlarca seç-
men bir siyasal parti tarafından, 
onun kadroları tarafından, 
hem de devamlı olarak tutsak 
alınmış oluyor. Yurttaş iş bul-
maktan, yeterli bir gelirden, 
sosyal güvenceden umudunu 
kesmiş, “aman bu yardımlar 
kesilmesin de ne olursa olsun, 
isterse dünya yıkılsın” diyecek 
hale itelenmiş, oyunu yine aynı 
partiye, AKP’ye hiç sonunu 

düşünmeden veriyor. Çünkü 
iradesi ağır bir baskı altına 
alınmıştır, saptırılmıştır. Ne 
serbestçe düşünebiliyor, ne 
muhakeme edebiliyor. 

2) İkinci açıklama şekli eğitim 
düzeyi ile çok daha ilişkilidir. 
On bir yıldır devam eden AKP 
iktidarının, Türkiye’yi hangi 
felaketlere sürüklediğini, hangi 
ağır sorunlarla karşı karşıya 
bıraktığını yukarda belirttim. Bu 
sorunlar esas itibariyle makro 
nitelikte (toplum düzeyinde 
kendini gösteren) sorunlardır. 
Halk ise bireylerden oluşur. 
Yoksul ve eğitimsiz olan birey 
–genel eğilim olarak- bunları 
fark edemiyor, bu sorunların yol 
açtığı büyük yıkımları göremi-
yor, çünkü bunların bilincinde 
değil. Gerekli kavramlar, olgu-
lar arası ilişkiler yok zihninde… 
Eğitim düzeyinin düşüklüğü ve 
yaşadığı yoksulluk koşulları 
sebebiyle sadece mikro (birey 

düzeyinde kendini gösteren) ol-
gularla ilgililer, bu sonuncuların 
dışına çıkamıyorlar. Mikro 
nitelikte sorunlar; halkın, bi-
rey olarak iş, aş, eş, giyim, 
barınma, konut, sağlık, güven-
lik gibi sorunlarıdır. Bu konuları 
iyi biliyor, kavrıyor, takip edi-
yor. AKP iktidarı, halkın bu zi-
hin yapısının farkındadır ve 
onun, kesin öncelik verdiği 
bireysel ihtiyaçlarını tatmin 
edici ölçüde karşılamanın 
yollarını bulmuştur. Bu sebe-
ple başarılıdır, seçimde de 
ödülünü almıştır. Ne yazık ki, 
bu partinin de Türkiye’nin fela-
kete sürüklenmesi umurunda 
değildir.

AKP öyle bir sistem kurdu 
ki halkımızın en az yarısını 
kendine mahkûm etti, tıpkı 
bir tarikat örgütlenmesi gibi… 
Adam 20 milyonu aşan seç-
menimizi neresinden tutmuş? 
Tam boğazından, tam yaşam 
kanalından... 

Sen bunun dışında ne yapar-
san yap fayda etmez; istediğini 
vaat et, istediğin kadar uyar, ne 
bir tepki alırsın, ne bir sonuç. 
Başka hiçbir şey etkilemez seç-
menlerin büyük bir bölümünü: 
Ne vatan, ne millet, ne laiklik, 
ne egemenlik, ne bağımsızlık, 
ne bölünmez bütünlük, ne 
yolsuzluk, ne rüşvet...

Kısa vadede halkımızın en 
az yarısından, ulusal çıkarlar 
adına fazla bir şey beklememek 
gerektiği gün gibi âşikâr…

Mevlânâ’nın dediği gibi: 
İnsan, neyin peşinde ise odur!
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CHP İstanbul Milletvekili, iş 
adamı Umut Oran Türkiye 
tarımını vuran kuraklık fela-
ketinin enerjide de ülkeyi kri-
zin eşiğine getirdiğine dikkat 
çekti. İlerleyen sayfalarda bu 
açıklamayı okuyabilirsiniz.
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HABER

CHP İstanbul Milletveki-
li, iş adamı Umut Oran 
Türkiye tarımını vu-

ran kuraklık felaketinin ener-
jide de ülkeyi krizin eşiğine 
getirdiğini vurguladı. Hüküme-
tin bu konuda ciddi önlemler 
alma ihtiyacı duymadığını dile 
getiren Oran, ilgili bakanların 
bu konuda kolaycı ve so-
rumsuz açıklamalarla kafa 
karıştırdığına dikkat çekerek, 
“Birbirini çürüten ifadelerle 
adeta Karagöz-Hacivat oyunu 
oynanıyor” dedi.

 
“HES’LER KURUYOR”

Umut Oran’ın konuya ilişkin 
açıklamasından satır başları 
şöyle:

Kış mevsiminde  kar ve 
yağmurun yeterince yağmaması 
yanında, mevcut suyun plansız 
kullanımı Türkiye’yi elektrikte de 
bir krizle karşı karşıya bıraktı. 
Türkiye’nin elektrikte yaklaşık 
64 bin megavatlık (MW) kurulu 
gücü içinde HES’lerin payı 22 
bin MW ve toplam 910 san-

tralin yarıya yakınını HES’ler 
oluşturuyor. TEİAŞ verilerine 
göre 2013 yılında elektrik en-
erjisi tüketimi önceki yıla göre 
yüzde 1,3 artarak 245.5 mil-
yar kWh, tüketimi ise yüzde 
0,1 azalarak 239,3 milyar kWh 
olarak gerçekleşti. Geçen 
yılki elektrik enerjisi üretiminin 
yaklaşık yüzde 25’ini HES’ler 
gerçekleştirdi.

Oysa kuraklık nedeniyle 
HES’ler kuruyor. 2013’ün son 
çeyreği ve bu yılın ilk dört ayına 
yağışların yetersiz kalması 
nedeniyle hidroelektrik santral-
lerini besleyen su miktarının 
yaklaşık yüzde 60 azaldığı bildi-
riliyor. Su yetersizliği nedeniyle 
bazı HES’lerin üretimi durma 
noktasına geldi. Özellikle; elek-
trik üretiminde önemli bir paya 
sahip olan Keban Barajı’nda 
su seviyesinin 10 metreye 
gerilediği dikkati çekiyor. Keban, 
Atatürk, Karakaya ve Birecik 
barajlarının yeterli su olmadığı 
için üretim yapamaması duru-
munda ciddi elektrik kesintileri 
yaşanabileceği belirtiliyor. Uz-

manlar bu ihtimale işaret ediyor 
ve uyarıyor. HES’lerin elektrik 
enerjisi üretiminde yaşanacak 
yüzde 10’luk bir düşüş bile 6 
milyar kilovatsaate karşılık geli-
yor.

 
“DOĞALGAZA 
YÜKLENİLECEK, İTHALATA 
BAŞVURULACAK”

Bu yıl ihtiyaç duyulan 
elektriğin ağırlıklı olarak su, 
doğalgaz ve kömürle çalışan 
santrallerden karşılanması 
planlanıyordu. Ancak yağışların 
yetersiz kalması, elektrik ener-
jisi arz talep projeksiyonlarını 
altüst etti. Ortaya çıkan elektrik 
açığının doğalgaz ve ithalatla 
kapatılması gündeme geldi. 
Yaz aylarında doğalgaz san-
tralleri daha fazla çalıştırılacak. 
Rusya ve Ukrayna arasındaki 
sorunlar nedeniyle doğalgaz 
arzında sıkıntı yaşanması ihti-
mali üzerine elektrik ithalatının 
artırılmasına karar verildi. 
Rusya-Ukrayna krizinde her-
hangi bir kesinti yaşanmaz ise 
Türkiye yaz aylarında elektrik 
ihtiyacının önemli bir bölümünü 
doğalgazla çalışan santrallerde 
üretecek. Ayrıca İran, Bulgar-
istan ve Gürcistan’dan daha 
fazla elektrik alınması öngörül-
üyor.

 
“ELEKTRİK FATURALARI 
KABARACAK”

Ancak kurdaki yükseliş ned-
eniyle doğalgazla üretimin mali-
yeti hızla artıyor. Kur artışlarının 
önümüzdeki dönemde doğalgaz 
fiyatlarına daha fazla yansıması 
bekleniyor. Türkiye’nin elektrik 
enerjisi üretimin yaklaşık yüzde 

“Enerjide Kriz Yaklaşıyor”
Umut Oran Uyardı:
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61’i yabancı, yüzde 39’u ise ye-
rli kaynaklarla gerçekleştiriliyor.

Hidroelektrik santraller elek-
trikte maliyetleri dengeleyen en 
önemli unsurdu. Ancak kuraklık 
nedeniyle barajlarda biriken 
suyun bu yıl tahminlerin çok 
altında kalması, tamamen dışa 
bağımlı olduğumuz doğalgazın 
elektrik enerjisi üretimdeki 
payını artırdı. Doğalgaza ve 
diğer ithal ürünlere dayalı her 
birim üretim artışı, mevcut kon-
jonktürde zam anlamına geliyor 
ve tüketicinin aleyhine bulunuy-
or. Doğalgazın payının asıl yaz 
aylarında artacak olması, elek-
trik birim maliyetlerini artıracak 
ve herkesi olumsuz etkileyecek, 
konutlar, sanayi ve diğer kes-
imlerin elektrik faturası kabara-
cak.

“İÇME SUYU TEMİNİNDE 
DE CİDDİ RİSK VAR”

Yağışsızlık, tarım ve 
enerjinin yanı sıra içme 
suyu teminini de riske 
soktu. Kış aylarında kar 
yağmaması ve bahar 
aylarında yağışların mevsim 
normallerinin altında kalması 
üzerine hükümet umudu 
Mart ve Nisan yağmurlarına 
bağlamış, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Eroğlu, halkı “yağmur 
duasına çıkmaya” çağırmıştı. 
Ancak, yeterli yağış olmaması 
nedeniyle özellikle büyük 
şehirlere içme suyu sağlayan 
barajların geçen yıl yüzde 90 
olan doluluk oranı bu yıl yüzde 
30’lara geriledi. Barajların 
doluluk oranı 22 Nisan iti-
bariyle İstanbul’da yüzde 31. 
Ankara’ya su sağlayan bara-
jlardaki doluluk oranı ise yüzde 
34 dolayında. Sakarya ve 
Kocaeli’ye su sağlayan Sapan-
ca Gölü’nün su seviyesinin kri-
tik noktaya indiği bildiriliyor.

 
“KARAGÖZ-HACİVAT 
TULUATI İZLİYORUZ”

Kuraklığın tarımda yol açtığı 
felakete karşı ciddi bir önlem 

almayan AKP hükümeti, aynı 
tavrı enerjide de sürdürüyor.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, 
elektrik üretimi düşecek di-
yor, İran, Bulgaristan ve 
Gürcistan’dan elektrik ithalat 
edileceğini söylüyor. Yıldız, “Biz 
400 MW kadar İran’dan elektrik 
alabilecek bir yapıyı hazırlamış 
bulunuyoruz. Önümüzdeki yaz 
kuraklıktan kaynaklanan ele-
ktrik üretimi kısıtlaması olursa 
buradan bir kısmını telafi et-
meyi düşünüyoruz” açıklaması 
yaparken, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu ise 
tersini savunuyor; su sıkıntısı 

olmayacağını iddia ederek 
“Barajlar dolu, istenen oranda 
enerji üretilebilir” diyor. “En-
erji ithalatına gerek yok” diyen 
Eroğlu, Büyükşehirlerde içme 
suyu sıkıntısı yaşanmayacağını 
da savunan Eroğlu, “İstanbul’da 
su kesilirse bıyıklarımı keserim” 
diye iddiaya giriyor.

“YANLIŞ ENERJİ 
POLİTİKALARININ FATURA-
SI AĞIR OLACAK”

AKP hükümetleri her akar-
suya HES yapma saplantısı ile 
hareket etti. Diğer sürdürülebilir 
enerji kaynaklarının üretimdeki 
payı artmadı. Sürdürülebilir en-
erji kredilerinin tamamına yakını 

HES’lere plase edildi; güneş 
ve rüzgar projelerine hak ettiği 
önem verilmedi. Türkiye’nin 
güneş enerjisi ekonomik potan-
siyeli, hidroelektrik enerji po-
tansiyelinin 2.5 katı. Oysa ele-
ktrik enerjisi üretiminin yaklaşık 
yüzde 25’i HES’lerden elde 
edilirken, güneş enerjisinin payı 
sadece yüzde 0.3 düzeyinde 
bulunuyor.

 
ENERJİDE SORUN YAPISAL

 
Türkiye’nin enerji talebinin 

büyük bölümü fosil kaynak-
lardan karşılanıyor. Bunların 
başında doğalgaz geliyor. Fosil 
kaynakları yetersiz olduğu için 
de Türkiye enerjide yüzde 73 

oranında dışa bağımlı durum-
da. Bu bağımlılık ülkemi-

zin siyasi ve ekonomik 
özgürlüğünü tehlikeye 
atıyor. Enerjide dışa 
bağımlılığın faturası 
oldukça ağır... 2013 
yılında enerji maddeleri 
ithalatına ödenen döviz  
56 milyar dolarla toplam 
ithalat faturasının yüzde 

22’sini oluşturdu.
Türkiye’nin enerji 

alanındaki başlıca sorunları 
şunlar:

• Enerjide yüksek oranda 
dışa bağımlılık

• Arz sıkıntısı
• Yerli ve yenilenebilir 

kaynaklardan yeterli düzeyde 
yararlanılamaması

• Gerçekçi, uzun vadeli, 
yeterli, etkin enerji politikalarının 
olmayışı

• Enerji verimliliğinin etkin 
biçimde uygulanamaması

• Kamuda kurumlar arası 
koordinasyonun yetersizliği

• Özel sektör için 
yeterli destek ve teşvik 
mekanizmalarının uygul ana-
ma ması

• Sektörde uzman eksikliği
Bu sorunlara yeterli çözüm 

politikalarının geliştirilememesi 
durumunda izleyen yıllarda ül-
kemiz çok büyük sıkıntılarla 
karşı karşıya kalacak. AKP 
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hükümetinin ise kuraklıkla mü-
cadele eylem planı olmadığı gibi 
enerji tasarruf planı da yok… 
AKP hükümetinin enerjide 
arz güvenliği ve ülke yararını 
gözeten planlı enerji politikaları 
zaten hiç ortada yok…

PEKİ, SORUNLAR NASIL 
ÇÖZÜLÜR?

Enerji alanındaki yapısal 
sorunların çözümü için 
hükümet, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör, üniver-
siteler, TMMOB ve ilgili diğer 
tüm kuruluşlarla yeterli koordi-
nasyonu sağlayarak, hem uzun 
vadeli planlar oluşturmalı, hem 
de kuraklık nedeniyle ufukta 
beliren krize karşı kısa vadeli 
önlemler için hızla harekete 
geçmelidir. Öncelikle şu adımlar 
acilen atılmalıdır:

-Gerçek anlamda rekabetçi 
bir piyasa oluşması sağlanarak 
üreticiye-yatırımcıya yatırım 
yapılabilir bir piyasa, tüketici-
ye de kaliteli hizmet sunumu 

sağlanmalıdır.
-Kuraklık vb. durumlar ned-

eniyle oluşan enerji açıklarını 
kapatmak için ithalata sarılmak 
yerine ve genel anlamda verimli 
kullanım için enerji tasarrufuna 
gidilmelidir.

-Türkiye’nin ithalata 
bağımlılığının azaltılması ve 
mevcut tüketimin 3.5 katına 
erişen yerel, yenilenebilir enerji 
kaynakları geliştirilmelidir.

-Dışa bağımlılığı azaltmak 
için yerli ve yenilenebilir en-
erji kaynakların kullanımının 
artırılması ve önümüzdeki 
yıllarda stratejik hale gelecek 
suyun kullanımını azaltmak 
için rüzgar, güneş, jeotermal 
HES dışı sürdürülebilir enerji 
kaynaklara yatırım yapacaklara 
hızlı biçimde lisans verilerek bu 
yatırımların önünün açılması 
gerekiyor.

-Çevre ve ekonomi açısından 
sürdürülebilir bir enerji politikası 
için karbon salınımlarının 
azaltılması, kaynaklar 
geliştirilirken çevrenin dikkate 

alınması, sürdürülebilir yaşam 
hedeflenmelidir.

-Yenilenebilir enerjiye daha 
büyük teşvikle ve bununla 
paralel olarak yerli imalatın 
geliştirilmelidir.

-Devlet, yeterli destek 
ve teşvik mekanizmaları 
oluşturarak özel sektör 
yatırımlarının önünü açmalı; 
enerji yatırımlarına engel 
oluşturan durumları ortadan 
kaldırmak için yeterli düzey-
de ve uygulanabilir yasalar 
çıkarılmalıdır.

-Türkiye’nin komşularıyla 
ilişkilerine ve AB’ye katılım 
müzakerelerinde enerji faslının 
açılmasına katkıda bulunacak, 
entegre bir dış enerji politikası 
geliştirilmeli, dış politika ile 
enerji politikasının bütünleşik 
yapısı dikkate alınmalıdır.

-Ortadoğu’da özellikle 
komşu ülkelerde yaşanan terör, 
savaş gibi siyasi hareketlilikler, 
petrol ve doğalgaz gibi ürünler-
in arzını güçleştirmektedir. Her-
hangi olumsuz bir süreçte Tür-
kiye büyük bir elektrik ve enerji 
sorunuyla karşı karşıya kalabil-
ir. Bu yüzden Türkiye, bölgede 
teröre ve savaşa destek ver-
mek yerine, barışa ve istikrara 
oynamalıdır.

-Türkiye çoğu yenilen-
ebilir olan pek çok yerel en-
erji kaynağına sahip, ancak 
çevre ve toplumsal boyutları 
görmezden gelen ‘sorumsuz’ 
politikalar sebebiyle insanlar 
kendi bölgelerinde her türlü 
enerji tesisinin inşasına haklı 
olarak karşı çıkmaktadır. Bu 
nedenle hidrolik santrallerde 
havza planlaması, ÇED, bilim-
sel can suyu hesabının olmazsa 
olmaz olduğu kabul edilmelidir. 
Tarım, orman arazilerine, SİT 
alanlarına, balık üreme bölgeler-
ine santral yapılmamalıdır. Bu 
doğrultuda AB’nin ‘Çevre Etki 
Değerlendirmesi’ ve ‘Stratejik 
Çevre Değerlendirmesi’ yönet-
melikleri referans alınmalı, 
sürece çeşitli tarafların katılımı 
sağlanmalıdır.



www.usiad.org.tr
29



www.usiad.org.tr
30

HABER

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

Onursal Genel Başkanı, CHP 
eski PM Üyesi, ADD Şişli Şubesi 
Kurucu Başkanı merhum Ke-
mal ÖZDEN vefatının 8. yılında 
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki ka-
bri başında anıldı.

USİAD Başkanı Birol 
Başaran, USİAD eski Başkanı 
Fevzi Durgun, yönetim ku-
rulu üyeleri ve üyelerin hazır 
bulunduğu anma töreni saygı 
duruşuyla başladı. Burada bir 
konuşma yapan USİAD Birol 
Başaran, şunları belirtti:

“Değerli Başkanımız Kemal 
Özden aramızdan ayrılalı tam 
8 yıl oluyor. 8 yıl boyunca her 
19 Nisan buraya geliyorsak 
birinci olarak Kemal Özden’i 
sevdiğimizdendir; ikinci ve 
daha önemli olan tarafı ise sev-
gili Başkanımızın hedefinden 
gittiğimizi göstermektir. Evet, 
biz ulusal sanayi için çalışmaya 
devam edeceğiz. Evet, biz ulus-
al ekonomi için çalışmaya de-
vam edeceğiz. Evet, biz Atatürk 
devrimleri doğrultusunda 
çalışmaya devam edeceğiz…

Ve USİAD Yönetim Kurulu, 
üyeleri ve dostları olarak bir kez 

daha söylüyoruz: Rahat uyu 
Başkanım, bıraktığın bayrağı 
dalgalandırma, uğrunda bir 
ömür boyu mücadele verdiğin 
ilke ve değerleri sürdürme yo-
lunda yürümeye devam edi-
yoruz.

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

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

Derneğimizin Onursal Genel 
Başkanı Kemal Özden’i Andık
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Ulusal Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(USİAD) Yönetim Kuru-

lu’nda oluşan heyet  30 
Mart Yerel Seçim sonrası 
İstanbul’un ilçe belediylerini 
ziyaret etmeye başladı. Heyet 
ilk olarak 25 Nisan Cuma günü 
İstanbul’un tek kadın belediye 
başkanı olan Avcılar Beledi-
ye Başkanı Handan Toprak 
Benli’yi ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, USİAD 
Başkanı Birol Başaran, Başkan 
Yardımcısı Osman Günay, 
Genel Sekreter Cengiz Aydın, 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
kalıp ve USİAD Üyesi Ali Genç 
bulundu.

USİAD Başkanı Başaran, 
Handan Toprak Benli’yi yeni 
görevinden dolayı tebrik 

ederek plaket sundu. Başaran: 
“İstanbul’un tek kadın beledi-
ye başkanı olarak sizi ziyaret 
etmekten mutluluk duyduk. 
USİAD olarak yeni görevinizde 
başarılar dileriz.” dedi.

Başkan Benli, USİAD’ın 
gerçekleştirdiği ziyaretten 
dolayı teşekkürlerini sunark-
en Avcılar’ın daha da iyi bir 
geleceğe doğru yol alması için 
herkesten destek beklediğini 
belirtti.

USİAD heyeti ikinci ziyareti-
ni 29 Nisan Salı günü Bakırköy 
Belediyesi’ne yaptı. Bakırköy 
Belediye Başkanı Op. Dr. Bül-
ent Kerimoğlu’na yapılan zi-
yarette, USİAD Başkanı Birol 
Başaran, Başkan Yardımcısı 
Osman Günay, Genel Sekreter 
Cengiz Aydın ve USİAD Bil-

diren Dergisi Yayın Yönetmeni 
Şenol Çarık bulundu.

Derneğimiz Başkanı Bi-
rol Başaran, Op. Dr. Bülent 
Kerimoğlu’nu yeni görevin-
den dolayı tebrik ederek pla-
ket sundu. Başaran, Bülent 
Kerimoğlu’na yeni görevinde 
başarılar diledi.

Başkan Kerimoğlu, 
USİAD’ın gerçekleştirdiği zi-
yaretten dolayı teşekkürlerini 
sunarak şunları belirtti:

“USİAD’ı kurulduğu günden 
bu yana takip ediyorum. Çeşitli 
plartfomlarda birlikte yer aldık. 
Bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da birlikte Mustafa 
Kemal Atatürk’e ve Cumhuri-
yet yolunda ülkemize hizmet 
vermeye devam edeceğiz. 
USİAD’a başarılar diliyorum.”

Derneğimizden İstanbul’un 
İlçe Belediyelerine Ziyaret!

1 2 3

4

1. Soldan sağa doğru: Mehmet Kalıp, 
Osman Günay, Birol Başaran, Handan 
Toprak Benli, Cengiz Aydın, Ali Genç.

2. USİAD heyeti Avcılar Belediye 
Başkanı Handan Toprak Benli ile birlikte.

3. USİAD Başkanı Birol Başaran 
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak 
Benli’ye plaket sunuyor.

4. Soldan sağa doğru: Şenol Çarık, 
Osman Günay, Cengiz Aydın, Bülent 
Kerimoğlu, Birol Başaran, Bakırköy Bele-
diyesi Meclis Üyesi Ali Türkoğlu
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UZAKTAN ALIŞVERİŞE RAĞBET ARTIYOR
2009 yılında 18 milyon 987 bin lira harcanırken, sadece bu yılın 

ilk 3 ayında 15 milyon 928 bin liralık alışveriş yapıldı. Son yıllarda 
yaygınlaşan kredi kartı kullanılarak internet ve telefon üzerinden 
siparişle yapılan alışveriş yöntemine rağbet giderek artıyor.

Bankalar Arası Kart Merkezi’nden derlenilen bilgilere göre, 
internet ve telefon üzerinden gerçekleşen alışverişlerde 2009 
yılından itibaren belirgin bir artış gözleniyor.

SANAYİ ÜRETİMİ MARTTA YÜZDE 4.2 ARTTI
Sanayi üretimi mart ayında yüzde 4.2 artış gösererek beklen-

tilerinin üzerinde geldi. Sanayi üretimi ilk çeyrekte ise yüzde 5.3 
artış sergiledi. Sanayi üretimi martta yüzde 4.2 artış gösterdi. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önce-
ki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Piyasada takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endek-
sinde yıllık bazda artışın yüzde 3.15 olacağı tahmin edilirken, 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endekste ise aylık 
bazda yüzde 1.05 düşüş bekleniyordu.

MÜCEVHER İHRACATI İLK ÇEYREKTE 798 MİLYON 
DOLARI AŞTI
Mücevher sektörü ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 13.45 artışla 798 milyon 514 bin dolarlık ih-
racat gerçekleştirdi. Mücevher ihracatı ocak-nisan döne-
minde, değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13.45 artarak 798 milyon 514 bin dolara yükseldi. 
Miktar bazındaki yükseliş ise yüzde 73.77 oranında 
gerçekleşerek 1 milyon 117 bin kilograma ulaştı. Altından 
gümüşe, pırlantalı takıdan saate kadar birçok ürünle dün-
ya pazarlarından talep alan mücevher sektörünün yılın 
ilk çeyrekte en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ise 
Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Libya olarak sıralandı. 
Türk mücevher sektörünün ocak-nisan dönemi ihracatı 
ürün gruplarına göre incelendiğinde, “Altından mamül 
mücevherci ve kuyumcu eşyası” 707 milyon 175 bin dolar 
ile ilk sırada yer aldı.

İNCELEME YÜZDE 50 CEZA YÜZDE 100 
ARTTI

2013 yılında incelenen mükellef sayısı önce-
ki yıla göre yüzde 50’nin üzerinde, kesilen ceza 
ise yüzde 100’ün üzerinde arttı. Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığı’nın yayımladığı faaliyet 
raporuna göre, 2013 yılı içerisinde incelenen 
mükellef sayısı önceki yıla göre yüzde 50’nin 
üzerinde bir artışla 71 bin 352’ye ulaştı. Düzen-
lenen rapor sayısı 185 bine ulaşarak son iki yıla 
oranla dört kat artış gösterdi.

Yine rapordan elde edilen bilgilere göre, 2013 
yılı içerisinde yapılan vergi incelemeleri net-
icesinde 53 milyar lira matrah farkı bulunması 
ile birlikte düzenlenen vergi incelemesi raporları 
neticesinde talep edilen vergi tarhiyatı yaklaşık 
yüzde 100 artışla 8.5 milyar liraya ulaştı.
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SEYAHAT HARCAMALARI YÜZDE 10 ARTTI
Ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan 3. çeyrekte, yurtiçinde ikamet 

eden 11 milyon 250 bin kişi seyahate çıktı. Yurtiçinde ikamet eden 11 
milyon 250 bin kişi seyahate çıktı.

 Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı 2013 yılı hane halkı yurt içi tu-
rizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim, kasım ve aralık aylarından 
oluşan 3. çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 11 milyon 250 bin kişi 
seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme 
kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre %0,4 artarak 13 milyon 797 bin seyahat olarak 
gerçekleşti. 

PERAKENDE SATIŞ HACMİ MARTTA 1,4 AZALDI
Perakende satış hacmi martta aylık bazda yüzde 1,4 

azalırken, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyat-

larla perakende satış hacmi, martta aylık bazda yüzde 1,4 
azalırken, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı perakende satış hacim 
endeksini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta bir 
önceki aya göre yüzde 1,4 azalış gösterdi. Aynı ayda gıda, 
içecek ve tütün satışları yüzde 1,2 artarken, gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,9 ve otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 1,3 geriledi. 

TSE 6 FİRMANIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 3-25 Nisan tari-

hleri arasında 6 firmanın mevcut sözleşmesini kendi 
isteğiyle feshetti. 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 6 firmanın mevcut 
sözleşmesini feshetti. TSE Mersin İthalat Müdürlüğü’nün 
ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TSE, 6 
firmanın sözleşmesini kendi isteğiyle feshetti. Fesih 
tarihleri 3-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti.

Sözleşmelerin feshedilmesi nedeniyle şirketlerin 
“Hizmet yeterlilik Belgeleri”nin geçerliliğinin kalmadığını 
vurgulayan TSE, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan 
böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın 
haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve 
ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı bilgisini verdi. ZEYTİN POSASINDAN HİJYENİK KUMAŞ 

GELİYOR
‘UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sek-

töründe 6. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nda 
sergilenen projelerden biri yatırımcı İlhan Sarı’nın 
desteğiyle ürüne dönüşüyor. Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından projeler-
in yatırımcıyla ve sektörle buluşması hedefiyle 
düzenlenen, Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sek-
töründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nın 6.sı, 
ilk ortaklığını verdi. Pazarın ilk gününde yapılan 
görüşmeler sonucunda,  Mevlüde Bilgiç ve Şule 
Sultan Uğur’un ‘Zeytin Atık Posasından Antimikro-
biyal Ev Tekstili’ projeleri, İlhan Sarı Organik Zeytin 
Çiftliği’nin sahibi İlhan Sarı tarafından beğenilerek, 
ortaklığa dönüştü.
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KONUT FİYATLARI ŞUBATTA ARTTI
37 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların 

değerleme raporlarının analiziyle hesaplanan yeni ko-
nut fiyat endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.47 
oranında arttı. Türkiye genelinde, 37 ilde son iki yılda 
yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları ana-
liz edilerek hesaplanan Türkiye Yeni Konut Fiyatları 
Endeksi (TYKFE) 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1,47 oranında artarak 149,72 düzeyinde 
gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 14,07 oranında, reel olarak ise yüzde 5,73 
oranında arttı.

UÇAK BİLETİNDE TAVAN FİYAT YÜKSELDİ
İç hat uçak bileti tavan fiyatı 299 liradan 309 liraya revize 

edildi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Aralık ayından beri 299 lira 
olarak uygulanan iç hat uçak bilet tavan fiyat uygulamasında 
havayolu şirketlerinin tavan fiyatı 309 liraya revize ettiğini 
açıkladı. Elvan yaptığı yazılı açıklamada, “Yeni tavan fiyatın 
309 TL olarak uygulanması konusunda havayolu şirketleri 
mutabakata vardılar, bize beyan ettiler. Geçtiğimiz beş ayda 
kurda meydana gelen yükselme ve maliyetlerdeki artış ned-
eniyle 10 liralık bir artışa gidildi. Tavan bilet fiyat uygulaması, 

önümüzdeki dönemde olağanüstü bir durum olmaması halinde bu 
şekilde devam edecektir” denildi.

HAZIR GİYİM 20 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR
Dünyanın moda devlerinin Türk üreticilerle 

bir araya geleceğini söyleyen TGSD Başkanı 
Cem Negrin, “Moda Konferansı’na katılan 37 
alım grubunun yeni siparişleriyle 20 milyar doları 
yakalarız” dedi. Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 
Hizmetleri’nin Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
(TGSD) için hazırladığı Hazır Giyim Endeksi’nin 
sonuçlarını değerlendiren TGSD Başkanı Cem 
Negrin, faaliyet, sanayi ciro ve karlılık endek-
slerinde yukarı yönlü bir seyrin sağlandığını be-
lirterek, bundaki en önemli faktörlerden olan kur 
avantajının korunmasını istedi. 

AVM’LERDE ZİYARETÇİ VE CİRO ARTTI
AVM Ciro Endeksi, mart ayında yüzde 5,8 artış 

gösterdi. 2014 ilk çeyrek sonuçlarına göre endeks, 
geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,7 yükseldi. 
AVM Ciro Endeksi, 2014 Mart ayında geçen yılın aynı 
ayına oranla yüzde 5,8 artarak 147 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden 
(AYD) yapılan açıklamaya göre, AYD ile Akademe-
tre Research tarafından oluşturulan AVM Endeksi’nin 
2014 mart ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli 
olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2013 
Mart ayına göre yüzde 5,8 artarak 147 puana yük-
seldi. 2014 ilk çeyrek sonuçlarına göre ise endeks, 
2013 ilk çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında yüzde 
3,7 artarak 141 puana ulaştı.
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ENFLASYON NİSANDA YÜZDE 1.34 ARTTI!
Nisan ayında yüzde 0.8 artması beklenen enflasyon 

yüzde 1.34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 9.38’ ile iki yıl 
aradan sonra ilk kez çift haneye yaklaştı. Enflasyon nisan 
ayında yüzde 1.34 artış gösterdi. Piyasada nisan enflasy-
onunun yüzde 0.8 civarında artış göstermesi bekleniyordu. 
Yıllık enflasyon yüzde 9.38 oldu. Yıllık bazda enflasyon iki 
yıl aradan sonra ilk kez çift haneye yaklaştı. Enflasyon son 
olarak Nisan 2012’de çift haneyi test etmişti.

TÜFE nisanda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 
4,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,38 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 7,97 artış gösterdi.

PERAKENDEDE GÜVEN DÜŞTÜ, BEKLENTİLER DURAĞAN
Perakendede güven nisanda bir önceki aya ve geçen yıla göre 

düşerek -4,8 değerini aldı. Bu oranla Türkiye, geçen yıla göre AB-
28’de perakende güven en çok düşen ülke oldu. TEPAV Perak-
ende Güven Endeksi (TEPE), Nisan 2014’te bir önceki aya ve 
geçen yıla göre düştü. Gelecek 3 aydaki sipariş, satış ve satış 
fiyatı beklentileri geçen yıla göre arttı. Ancak satış beklentileri 6 
aydır durağan seyrediyor.  TEPAV, nisan ayı TEPE sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre 2014’e düşme eğilimi ile başlayan TEPE, 
mart ayındaki yükselişin ardından nisanda yeniden düştü. TEPE, 
Nisan 2014’te -4,8 değerini aldı. 

NİSANDA ZAM ŞAMPİYONU KADIN GÖMLEĞİ
Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek 

fiyat artışı görülen ürün yüzde 25,82 ile kadın 
gömleği oldu. Tüketici fiyatları bazında nisanda 
en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 25,82 
ile kadın gömleği oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, geçen ay yüzde 25,82’lik 
fiyat artışıyla kadın gömleği ‘’zam şampiyonu’’ 
olurken, bu ürünü fiyatı yüzde 23,49 artan kadın 
ceketi ve fiyatı yüzde 18,41 artan etek izledi. Ni-
sanda fiyatı, en çok artış gösteren diğer ürünler 
arasında yüzde 17,82 ile erkek gömleği, yüzde 
16,84 ile kuru kayısı, yüzde 16,38 ile erkek takım 
elbisesi, yüzde 16,28 ile çocuk gömleği, yüzde 
15,47 ile sayısal loto (şans oyunları masrafları), 
yüzde 14,62 ile erkek ayakkabısı, yüzde 14,14 ile 
fındık içi yer aldı.

LİMANLARIN KONTEYNER YÜK HACMI ARTTI 
Limanlarda yılın ilk çeyreğinde elleçlenen konteyner 

yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
11 arttı. Türk limanlarında yılın ilk çeyreğinde elleçle-
nen konteyner yük hacmi, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11 artışla 2 milyon 31 bin TEU oldu. Deniz 
Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye 
göre, geçen yılın ocak-mart döneminde 1 milyon 829 
bin TEU olan Türk limanlarındaki elleçlenen konteyner 
yük hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 artarak 
2 milyon 31 bin TEU’ya ulaştı. Limanlarda elleçlenen 
konteyner adedi ise yüzde 10 artışla 1 milyon 334 bin 
371 olarak kayıtlara geçti. Elleçlenen konteynerlerin 662 
bin 853’ünü yüklenenler, 671 bin 518’ini de boşaltılanlar 
oluşturdu.
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