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Ülkemizde 17 Aralık tari-
hinden beri her taraf-
tan dolarlar, avrolar 

fışkırmaktadır. Bu paraların 
kaynağının belirsizliği ve 
açıklanabilir olmaması nedeni-
yle suç geliri olduğu şüphesi 
oldukça kuvvetli görülmekte-
dir.

Peki, bu tür gelirleri suç say-
am yasal düzenlemeler nedir? 
Yetkili kurum ve kuruluşlar nel-
erdir? Bu kurum ve kuruluşlar 
bu iddiaların ortaya çıkması 
ile neler yapmışlardır? Şu 
anda merak edilen konuların 
başında bu soruların cevapları 
da gelmektedir.

Masak harekete geçti mi?
İşte bu merakı gidermek için 

ülkemizde diğer ülkelere göre 
yeni olan suç gelirleri(kara 
para suçu) kavramları ve buna 
ilişkin yasal düzenlemeler 
hakkında sizleri aydınlatmak 
istiyoruz.

BU KONUDA YASAL 
DÜZENLEMELER 1996’DA 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye 1980 yılından iti-
baren kambiyo düzenleme-
lerinde küresel ekonomideki 
gelişmelere paralel olarak 
yapılan aşırı serbestleşme so-
nucu kara paranın aklandığı 
ülkelerden biri olmaya başladı.

1988 yılında Viyana 
sözleşmesini onaylamamız ve 
üyesi bulunduğumuz FATF’ın 
(Financial Action Task Force- 
“Finansal Eylem Görev Gücü) 
tavsiye kararları nedeniyle 
Türkiye yasal düzenlemeler 
yapmak zorunda kalmıştır.

FATF 1989’da kurulmuştur. 
Şu anda 34 devlet üyedir. Tür-
kiye 1991’de üye olmuştur.

FATF, uluslararası fi-
nansal sistemi tehdit eden 
kara para aklamaya, terörün 
finansmanına karşı mücade-
leyi ve etkili uygulamayı he-
defleyen bir kuruluş olarak he-
deflerin hayata geçirilmesinde 
güçlük yaratan hükümetleri iki 
liste altında açıklamaktadır. 
Birinci (“kara”) listede yer 
alan ülkeler, kara para akla-
ma ve terör finansmanından 
doğrudan sorumlu görülen 
İran ve Kuzey Kore’den oluşur 
ve FATF bu iki ülkeye karşı 
yaptırım uygulama çağrısında 
bulunur. 

İkinci (“gri”) liste ise, kara 
para ve terör finansmanı 
konularında “stratejik yetersi-
zlikler” gösteren ve uyarılara 
rağmen bunları gidermeyen 
ülkelerden oluşur. Hem FATF 
üyesi olan; hem de 2007’den 
bu yana “gri listede” yer alan 
tek ülke Türkiye’dir. Bugün-
lerde bu listede on bir ülke var. 
ABD’nin değişik boyutlarda 
askeri operasyonlarının hedefi 
olan Yemen, Pakistan ve Suri-
ye bu listenin içindedir.

Hukukumuzda karaparının 
aklanması suç olarak 
13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı 
kanun ile kabul edilmiş ve 

19.11.1996 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

Bu kanun bazı maddeleri 
hariç 11.10.2006 tarih ve 5549 
sayılı 18.10.2006 tarihinden 
yürürlüğe giren “Suç Gelirler-
inin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun” ile yürürlük-
ten kalkmıştır. Bu tarihten iti-
baren anılan kanun hükümleri 
uygulanmaktadır.

16.09.2008 tarih ve 26999 
sayılı Resmi Gazetede  “Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Ve 
Terörün Finansmanının Önlen-
mesine İlişkin Yükümlülüklere 
Uyum Programı Hakkında 
Yönetmelik “ yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Masak aşağıda verilen 
tebliğleri yayınlanmıştır.

Resmi Gazete Tarihi 
Sayısı Tebliğ No

09.04.2008 26842 5
27.09.2008 27010 6
02.12.2008 27072 7
26.05.2009 27239 8
02.01.2010 27450 9
08.07.2003 2 5 1 6 2  

Mali Suçlar Koordinasyon Ku-
rulu Kararı

Bu kararlar şüpheli işlem 
bildirim tutarı 12.000 TL’ye 
çıkartılmıştır. Halen bu tutar 
geçerlidir.

MASAK 1996 YILINDAN 
BERİ GÖREVDEDİR

4208 sayılı Kanun ile ku-
rulan Mali Suçları Araştırma 
Kurulu(MASAK) 5549 sayılı 
Kanun ile görev ve yetkileri 
aşağıdaki şekilde yeniden 
belirlenmiştir.

Vizyonu

Suç gelirlerinin aklanması 
ve terörün finansmanıyla etkili 
bir şekilde mücadele ederek 
etkin bir ekonomi ve güvenli bir 
toplum oluşmasına katkıda bu-
lunan öncü bir kurum olmaktır.

Mustafa Pamukoğlu
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Misyonu

Aklama ve terörün 
finansmanı suçlarının ön-
lenmesi ve tespitine yönelik 
olarak; politika oluşturulması 
ve düzenleme yapılmasına 
katkıda bulunmak, hızlı ve 
güvenilir bir şekilde bilgi to-
plamak ve analiz etmek, 
araştırma ve inceleme yap-
mak, elde edilen bilgi ve 
sonuçları ilgili makamlara il-
etmektir.

Başkanlığın görev ve yet-
kileri

Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanlığı doğrudan 
Maliye Bakanına bağlı olup 
görev ve yetkileri şunlardır:

• Suç gelirlerinin 
aklanmasının önlen-
mesi amacıyla poli-
tika hazırlamak ve 
uygulama strate-
jileri geliştirmek, 
bu amaçla ku-
rum ve kuruluşlar 
arasında koordi-
nasyonu sağ lamak, 
ortak ça lışmalar 
yapmak, görüş ve 
bilgi alışverişinde bu-
lunmak.

• Belirlenen politikalar 
çerçevesinde ka-
nun, tüzük ve yönet-
melik taslakları 
hazırlamak, bu Kanun 
ile buna ilişkin Bakan-
lar Kurulu kararlarının 
uygulanması konusun-
da düzenlemeler yap-
mak.

• Suç gelirlerinin 
aklanması alanındaki 
gelişmeler ile aklama 
suçunun önlenmesi ve 
ortaya çıkarılmasına 
yönelik yöntemler ko-
nusunda araştırmalar 
yapmak.

• Suç gelirlerinin 
aklanmasını önle-
mek amacıyla sektörel 
çalışmalar yapmak, 
önlemler geliştirmek ve 

uygulamayı izlemek.
• Kamuoyu duyarlılığını 

ve desteğini artırmaya 
yönelik çalışmalar yap-
mak.

• Suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün 
finansmanının ön-
lenmesi kapsamında 
veri toplamak, şüpheli 
işlem bildirimlerini al-
mak, analiz etmek ve 
değerlendirmek.

• Değerlendirme sü-
re cinde gerek 
duyulduğunda kolluk ve 
diğer birimlerden kendi 

görev alanlarında in-
celeme ve araştırma 
yapılması talebinde bu-
lunmak.

• Bu Kanun kapsamına 
giren işlemler ile ilgili 
olarak, araştırma ve in-
celeme yapmak veya 
yaptırmak.

• Yapılan araştırma ve 
inceleme sonucun-
da aklama suçunun 
işlendiği hususunda 
olguların varlığının 
tespiti halinde, Ceza 
Muhakemesi Kanunu 
hükümlerine göre ger-
ekli işlemler yapılmak 

üzere Cumhuriyet 
başsavcılığına suç duy-
urusunda bulunmak.

• Cumhuriyet savcıları 
tarafından intikal ettir-
ilen konuları incelemek 
ve aklama suçunun 
tespitine ilişkin talepleri 
yerine getirmek.

• Aklama veya terörün 
finansmanı suçunun 
işlendiğine dair ci-
ddi şüphelerin mevcut 
olması durumunda 
konuyu ilgili Cumhuri-
yet savcılığına intikal 
ettirmek.

• Kanun ve ilgili mevzuat 
kapsamında yükümlül-
ük denetimi yapılmasını 
sağlamak.

• Kamu kurum ve 
kuruluşları, gerçek 
ve tüzel kişiler ile tü-
zel kişiliği olmayan 
kuruluşlardan her tür-
lü bilgi ve belgeyi is-
temek.
• Bilgi ve 
ihtisasına ihtiyaç 
duyulması halinde, 
diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarında 
çalışanların Başkanlık 
bünyesinde geçici 
olarak görevlendirilme-
lerini talep etmek.

• Görev alanına giren 
konularda uluslararası 
ilişkileri yürütmek, görüş 
ve bilgi alışverişinde 
bulunmak.

• Yabancı ülkelerdeki 
muadil kurumlarla bilgi 
ve belge değişiminde 
bulunmak, bu amaçla 
uluslararası antlaşma 
niteliğinde olmayan 
mutabakat muhtırası 
imzalamak.

• Başkanlıkça birinci 
fıkranın (f) bendine 
göre kendisinden ta-
lepte bulunulan birim, 
bu talebin gereğini ivedi 
olarak yerine getirmek 
zorundadır.

• Başkanlık, aklama 
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suçunun araştırılması 
ve incelenmesi 
görevlerini denetim 
elemanları vasıtasıyla 
yerine getirir. Görev-
lendirilecek denetim 
elemanları Başkanın 
talebi üzerine ilgili birim 
amirinin teklifi ve bağlı 
veya ilgili bulundukları 
Bakanın onayı ile be-
lirlenir.

• Başkanlığın talebi üz-
erine görevlendirilecek 
denetim elemanları 
görevlendirme konu-
suna giren hususlarda 
bilgi ve belge istemeye, 
araştırma ve inceleme 
yapmaya, uygulamayı 
takip ve denetlemeye, 
bu maksatla her türlü 
evrakın tetkikine yetki-
lidir.

Bildirim ve bilgilerin 
değerlendirilmesi uzmanlar 
tarafından yapılır.

02.11.2011 tarih ve 28103 
sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 659 sayılı 
KHK.’nın 17/4-a maddesi-
yle  bu Kanun kapsamında 
alınan bildirim ve bilgiler 
Başkanlıkta istihdam edilen 
Maliye Uzmanı ve Maliye Uz-
man Yardımcıları tarafından 
değerlendirileceği hüküm 
altına alınmıştır.

SUÇ GELİRİ VE 
SUÇ NET OLARAK 
TANIMLANMIŞTIR

Suç geliri yasaların suç 
saydığı fiillerden elde edilen 
her türlü ekonomik menfaat 
ve değer olarak ifade edile-
bilir. Sözlük anlamıyla “yasa 
dışı yollardan sağlanan ka-
zanç” olarak tanımlanan suç 
geliri, kirli para gibi terimlerle 
de anılmaktadır. Uluslararası 
literatürde ise bu kapsam-
da “suç geliri” (proceeds 
of crime), “kirli para” (dirty 
money), “karapara” (black 
money) veya “suç parası” 
(criminal fund) terimleri 

kullanılmaktadır.
Suç geliri ekonomik, sosyal 

ve hukuki olmak üzere farklı 
açılardan tanımlanabilir. Ak-
lama suçuna konu olabilecek 
suç geliri doğal olarak hukuki 
olarak tanımlanan suç geliridir 
ki, bu da ülke mevzuatlarında 
öncül suç olarak belirlenmiş 
fiillerden elde edilen her türlü 
değerdir.

Ülkemizde 19.11.1996 
tarihinde yürürlüğe giren 
4208 sayılı Karaparanın 
Aklanmasının Önlenmesine 
Dair Kanun’da tanımlanan 
“karapara”, Söz konusu 
Kanunun 2/a maddesinde 
sayılan Kanunlardaki fiillerin 
işlenmesi suretiyle elde edilen 
bütün ekonomik değerleri 
ifade etmekteydi. 18.10.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 
5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunda karapara 
kavramı yerine “Suç geliri” 
kavramı kullanılmış ve aynı 
kanunda suç geliri, TCK’nın 
282 nci maddesine paralel 
şekilde “suçtan kaynakla-
nan malvarlığı değeri” olarak 
tanımlanmıştır

Suç Geliri suçtan kaynakla-
nan malvarlığı değerini ifade 
etmektedir.

AKLAMA SUÇU

Aklama suçu, genel olarak 
öncül suçlardan elde edilen 
gelirlerin, yasa dışı kaynağını 
gizlemek ve bu gelirleri yasal 
bir kaynaktan elde edilmiş 
gibi göstermek amacıyla 
yapılan her türlü işlem olarak 
tanımlanabilir.

Aklama suçu hukuk sistem-
imizde ilk olarak 19.11.1996 
tarihinde yürürlüğe giren 4208 
sayılı Kanunun 2/b maddes-
inde “Karapara aklama suçu” 
adıyla tanımlanmıştır. Daha 
sonra 1 Haziran 2006 tari-
hinde yürürlüğe giren 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun “Suçtan Kaynaklanan 
Malvarlığı Değerlerini Akla-

ma” başlıklı 282’nci maddes-
inde yeniden düzenlemiştir.

Aklama ile mücadele 
kapsamında hazırlanan 
uluslararası sözleşmelerde 
aklama fiilleri ayrıntılı 
olarak belirtilmiştir. Örneğin 
Türkiye’nin de taraf olduğu 
Sınıraşan Organize Suçlara 
Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin “Suç Gelirler-
inin Aklanmasının Suç Ha-
line Getirilmesi” başlıklı 6’ncı 
maddesinde;

•  Suç geliri olduğu 
bilinen malvarlığının 
yasadışı kaynağını 
gizlemek veya 
olduğundan değişik 
göstermek veya öncül 
suçun işlenmesine 
karışmış olan herhangi 
bir kişiye işlediği suçun 
yasal sonuçlarından 
kaçınmasına yardım 
etmek amacıyla 
dönüştürülmesi veya 
devredilmesi;

•  Bir malvarlığının suç 
geliri olduğunu biler-
ek; gerçek niteliğinin, 
kaynağının, yer-
inin, kullanımının, 
hareketlerinin veya 
mülkiyetinin veya 
malvarlığına ilişkin 
hakların gizlenme-
si veya olduğundan 
değişik gösterilmesi.

• Devletlerin kendi 
hukuk sisteminin te-
mel kavramlarına 
tabi olarak, tesellüm 
anında bu tür bir malın 
suç geliri olduğunu 
bilerek; edinilmesi, 
bulundurulması veya 
kullanılması, bu mad-
dede belirtilen suçlardan 
herhangi birini işlemeye 
veya teşebbüse örgütlü 
olarak veya suç işleme 
konusunda anlaşarak 
yardım, yataklık, 
kolaylaştırmak ve yol 
göstermek suretiyle 
katılınması

Aklama fiilleri olarak 
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“Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden 
elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve 
değer olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla 
‘yasa dışı yollardan sağlanan kazanç’ olarak 
tanımlanan suç geliri, kirli para gibi terimlerle 
de anılmaktadır.”
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belirtilmiştir.
Suç 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu 282.maddesinde şu 
şekilde tanımlanmıştır.

“Suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini akla-
ma

( 1 )  (09.07.2009 tar-
ih ve 27283 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5918 
sayılı Kanunun 5 inci mad-
desiyle değişen şekli.) Alt 
sınırı altı ay veya daha fa-
zla hapis cezasını gerek-
tiren bir suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini, yurt 
dışına çıkaran veya bunların 
gayrimeşru kaynağını gi-
zlemek veya meşru bir 
yolla elde edildiği konu-
sunda kanaat uyandırmak 
maksadıyla, çeşitli işlemlere 
tabi tutan kişi, üç yıldan yedi 
yıla kadar hapis ve yirmibin 
güne kadar adli para cezası 
ile cezalandırılır.

( 2 ) (09.07.2009 tar-
ih ve 27283 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5918 
sayılı Kanunun 5 inci mad-
desiyle eklenmiş olup diğer 
fıkralar buna göre teselsül 
ettirilmiştir.) Birinci fıkradaki 
suçun işlenmesine iştirak 
etmeksizin, bu suçun konu-
sunu oluşturan malvarlığı 
değerini, bu özelliğini bilerek 
satın alan, kabul eden, bu-
lunduran veya kullanan kişi 
iki yıldan beş yıla kadar hap-
is cezası ile cezalandırılır.

( 3 ) Bu suçun, kamu görev-
lisi tarafından veya belli bir 
meslek sahibi kişi tarafından 
bu mesleğin icrası sırasında 
işlenmesi halinde, verilecek 
hapis cezası yarı oranında 
artırılır.

( 4 ) Bu suçun, suç işlemek 
için teşkil edilmiş bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, verilecek 
ceza bir kat artırılır.

( 5 ) Bu suçun işlenmesi 
dolayısıyla tüzel kişiler 
hakkında bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hük-
molunur.

( 6 ) Bu suç nedeniyle 
kovuşturma başlamadan 
önce suç konusu malvarlığı 
değerlerinin ele geçirilmes-
ini sağlayan veya bulunduğu 
yeri yetkili makamlara haber 
vererek ele geçirilmesini 
kolaylaştıran kişi hakkında 
bu maddede tanımlanan suç 
nedeniyle cezaya hükmol-
unmaz.”

Bu Kanun Kapsamında 
Bildirim Yükümlülüğü Olan 
Kurumlar Oldukça Fazladır.

Bankacılık, sigortacılık, 
bireysel emeklilik, sermaye 
piyasaları, ödünç para verme 
ve diğer finansal hizmetler 
ile posta ve taşımacılık, talih 
ve bahis oyunları alanında 
faaliyet gösterenler; döviz, 
taşınmaz, değerli taş ve 
maden, mücevher, nakil 
vasıtası, iş makinesi, tarihi 
eser, sanat eseri ve antika 
ticareti ile iştigal edenler 
veya bu faaliyetlere aracılık 
edenler ile noterler, spor 
kulüpleri ve Bakanlar Kuru-
lunca belirlenen diğer alan-
larda faaliyet gösterenler

KOORDİNASYON 
KURULU DA ÖNEMLİ 
İŞLEVE SAHİPTİR

(1) Suç gelirlerinin 
aklanmasının önlenmesine 
ilişkin kanun taslakları ile 
Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe girecek yönetmelik 
taslaklarını değerlendirmek 
ve uygulamayla ilgili ku-
rum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlamak 
üzere Mali Suçlarla Mü-
cadele Koordinasyon Kurulu 
oluşturulmuştur.

(2) Koordinasyon Ku-
rulu; Maliye Bakanlığı 
Müsteşarının başkanlığında, 
Gelir İdaresi Başkanı, Vergi 
Denetim Kurulu Başkanı, 
Mali Suçları Araştırma Kuru-

lu Başkanı,  İçişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı, Adalet 
Bakanlığı Kanunlar Genel 
Müdürü, Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomik İşler Genel 
Müdürü, Hazine Kontrolörl-
eri Kurulu Başkanı, Sigorta 
Denetleme Kurulu Başkanı, 
Hazine Müsteşarlığı Mali 
Sektörle İlişkiler ve Kam-
biyo  Genel Müdürü, Haz-
ine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürü, Gümrük 
Müsteşarlığı Teftiş Ku-
rulu Başkanı, Gümrük 
Müsteşarlığı Gümrükler 
Genel Müdürü, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkan Yardımcısı, 
Sermaye Piyasası Ku-
rulu Başkan Yardımcısı 
ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısından oluşur.

(3) Görüş ve bilgilerine 
gerek duyulan kurum ve 
kuruluşların temsilcileri oy 
hakkı olmaksızın Koordi-
nasyon Kuruluna çağrılabilir.

(4) Koordinasyon Kurulu 
yılda en az iki defa toplanır.

MASAK’A YAPILAN 
BİLDİRİMLER

Masak’a 2012 yılına kadar 
şüpheli işlem bildirim sayısı 
toplamı 53.141 adettir.

SONUÇ

Yasal düzenlemeler ve 
cezai yaptırımlara rağmen 
yolsuzluk,rüşvet bu denli 
önemli tutarlarda yapılıyorsa 
sorunun temelinde 
başka şeylerin de olduğu 
anlaşılıyor.

Ülkemizde din iklim-
inin ağırlığına rağmen 
yolsuzlukların önüne 
geçilemiyorsa eğitimle 
sağlanan yüksek ahlak sis-
temini henüz yaratamamış 
olduğumuzu rahatlıkla 
söyleyebiliriz.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toplam şüpheli işlen bildirimi; 1.140 2.946 4.924 9.823 10.251 8.729 15.318

Bankaların bildirimi 1.133 2.903 4.889 9.480 9.968 8.141 13.504

Diğer kurum, kuruluş ve 
kişilerin bild.

7 43 35 343 283 598 1.814

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toplam

Savcılıkların ve Mahkemelerin 
Değerlendirme ve İnceleme 
Talepleri

93 84 74 69 107 71 89 587

2012 Yılı İhbarlarının Konulara Göre Dağılımı

Vergi Kaçırmak 118
Tefecilik 84
Dolandırıcılık 62
Yolsuzluk 44
Suç Gelirinin Aklanması 34
Süpheli Para Hareleti 29
Kaçakçılık 22
Kaynağı Belirsiz Kazançlar 19
İhaleye Fesat Karıştırmak 15
Sınırda Yakalanan Para ve Benzeri değerler 15
Terör veya Terörün finasmanı 14
Suç Örgütü Kurmak 13
Uyuşturucu Madde Ticareti 13
Hırsızlık 7
Kumar Oynatma 5
Sosyal Güvenlik Mevzuatına Aykırılık 5
Diğer 21

Toplam 519

MASAK’IN YAPTIĞI SUÇ DUYURUSU

Yıl Suç Duyurusu Sayısı

2008 231
2009 115
2010 386
2011 222
2012 275
Toplam 1.229
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SÖYLEŞI

Türkiye’nin bugünkü 
ekonomik tablosunu 
nasıl görüyorsunuz?

2001’den sonra IMF’yle 
30 milyar dolarlık anlaşma 
yapıldı. Türkiye’ye kaynak 
girişi oldu. 2001’deki 
krizden sonra dalgalı kur 
uygulamasına geçildi. Ve 
bunun sonucunda artık kur-
lar reel dengesinden koptu, 
yani olması gereken yerde 
olmadı. Halbuki bizim sa-
bit kurdan vazgeçmemiz bu 
yüzdendi. Diyorduk ki sa-
bit kur uygulanırken; devlet 
kuru belirliyor, kur piyasanın 
belirlediği yani olması 
gerektiği yerde oluşmuyor. 
Kurdaki bu dengesizlikler 

dış ticaret açığı yaratıyor. 
Şoklar atlatılamıyor, krize 
dönüşüyor. Onun için dalgalı 
kura geçmiştik. Dalgalı kura 
geçtik ama Türkiye’nin makro 
ekonomik dengeleri doğru 
dürüst olmadığı için dalgalı 
kurda da bu olması gerektiği 
yerde olmadı.

Para girişi oldukça ku-
run fiyatı baskılandı ve 
baskılandıkça faizlerden 
elde edilen kârlar geliri, 

“Türk Ekonomisi Bıçak Sırtında”
Bartu Soral ile konuştuk. 2014’te Türkiye’nin düşük bir büyü-
meyle karşılaşacağını belirten ve büyümenin yüzde 3 civarında 
olmasına rağmen cari açığın hala GSMH’nın yüzde 8’i oranın-
da olduğuna dikkat çeken Soral, bir yıl içinde ödenmesi gere-
ken yaklaşık 240 milyar dolarlık geri ödemenin bulunduğunu, 
bu açılardan bakınca Türkiye’yi güzel günlerin beklemediğini 
söyledi.

Söyleşi: Şenol ÇARIK

Ekonomist-Yazar Bartu Soral:
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çok büyüdü. Bununla bir-
likte uluslararası finans 
piyasalarında gelişmekte 
olan ülkelere fon akışları 
arttı. 2003-2004’ten itibaren 
gelişmekte olan ülkelere 
artan para girişiyle müthiş 
bir fon kullandı. Dış ticaret 
açığı her yıl rekor kırdı. Cari 
açık GSMH’nin yüzde 8’i or-
talamaya vardı. Dış borç 
2002’de 110 milyar dolar 
civarındayken 2013’te 380 
milyar dolar civarına geldi. En 
mühimi Türkiye bu kullandığı 
dış kaynakla yatırım yapmadı. 
Türkiye bu dış kaynakla 
Ar-Ge yapamadı, teknoloji 
geliştirmedi. Yeni buluşlar, 
katma değeri yüksek teknolo-
jiler ve sektörler yaratmadı, 
var olanları da öldürdü. 
Çünkü ithalat etmek daha 
ucuza geldikçe var olan sek-
törüler birer birer Türkiye’de 
üretmektense ithal etmeyi 
tercih ettiler.

Dış finans imkanları, 
kaynaklar yatırıma değil, 
tüketime gitti.

Mesela hane halkının 
harcanabilir gelir içindeki 
borç oranı 2000’lerde yüzde 
3’lerdeydi. Bugün 2002’den 
itibaren her sene borçluluk 
oranı süratle arttı ve bugün 
yüzde 60’a geldi. Bugün iti-
bariyle hane halkının ortala-
ma beklediği gelirin yüzde 
60’ı çoktan borca gitti. Şimdi 
geri kalan ihtiyaçları yüzde 
40’lık pay karşılamıyor. Bu 
borçlanma yeni borçlanmaları 
getiriyor.

 
TÜRKİYE ARTIK YÜKSEK 
BORÇLULUĞU 
SÜRDÜREMEZ DURUMDA

 
Bu tablo içerisinde bir 

sürdürülebilirlik sağlaya
bildik mi?

Türkiye 2007’de böyle bir 
doyma noktasına gelmişti 
fakat, dünyanın girdiği ekono-
mik krizden çıkış yolu olarak 
gördüğü finansal genişleme, 

yani piyasalara trilyon dolar 
miktarlarında para sürmes-
inden Türkiye de faydalandı. 
ABD, AB ve Japonya 
piyasaları canlandırabilmek 
için, kurtarma paketleriyle pi-
yasalara para enjekte ettikçe 
bu paranın küçük de olsa bir 
kısmı Türkiye’ye geldi. Türki-
ye böylece borçlanıp, tüketi-
mi sürdürebilirliği sağladı. 
Dünyanın girdiği ekonomik 
kriz Türkiye’ye fayda sağladı 
aslında. Türkiye’nin zaten 
paraya ihtiyacı vardı sürdüre-
bilmesi için... 

Ama belirttiğim gibi 
sürdürülebilen şey sadece 
ithalat, tüketim. Tabi bunu 
sürdürebilmesi mümkün oldu 
ama ne zaman ABD “ben 
yavaş yavaş para musluğunu 
kısıyorum” dedi ve aylık 
olarak 85 milyar dolarlık 
tahvil alımlarını indirmeye 
başladı. O günden beridir 
hem Türkiye’nin bugüne ka-
dar verdiği yüksek cari açık 
oranı, hem dış borçlanma, 
hem özel sektörün net döviz 
borcu ve hane halkının har-
canabilir gelir içindeki yükse-
len borcu Türkiye’yi artık riskli 
bir ülke haline getirdi.

 
Neden riskli durumdayız?
Ve bunun üzerine ABD 

her ay piyasaya saldığı para 
musluğunu kısınca Türkiye’de 
panik havası doğdu. Buna 
siyasi riskler de eklenince 
vaziyet şu anda Türkiye’yi 
gelişmekte olan ülkeler içinde 
en riskli ülke yaptı. Türkiye şu 
anda gelişmekte olan ülkeler 
içinde krize girmeye aday en 
riskli ülke.

Türkiye ekonomik olarak 
refaha ulaşmış bir ülke 
değil. Bıçak sırtında, kötü bir 
düzene sahip, kalkınmasını 
sağlayamamış, geri kalmış 
bir ekonomiye sahibiz.

2002’den beri sürdürülen 
bu sistem mutlaka bir yerde 
bir dengelenme yaşayacak.

Bu 2001’de gördüğümüz 

bir şok ani bir krizle mi olacak, 
bir anda darma duman mı ol-
unacak, yoksa yavaş yavaş 
bir durgunluğa mı gidecek. 
2014’te Türkiye’nin düşük 
bir büyümeyle karşılaşacağı 
ortada. Büyümenin yüzde 3 
civarında olmasına rağmen 
cari açık hala GSMH’nın 
yüzde 8’i oranında. Bir yıl 
içinde ödenmesi gereken 
yaklaşık 240 milyar dolarlık 
geri ödeme var. Bu açılardan 
bakınca Türkiye’yi pek güzel 
günler beklemiyor.

 
“TÜRK EKONOMİSİNİ 
KISA VADEDE SIKINTI 
BEKLİYOR”

 
Türkiye battı mı peki?
Hayır, hiçbir ülke görüy-

orsunuz batmıyor. Yunani-
stan da iflas etti ama etmedi. 
Şirket değil ki bu tasfiye des-
in. Burası ülke. Türkiye’yle 
Yunanistan’ı, Portekiz’i 
karşılaştırınca Türkiye’nin 
potansiyeli daha fazla. Ancak 
bizim insan gücü kalitemiz 
düşüyor. Eğitim sistemimiz 
her geçen gün bozuldu. Nite-
likli eleman yetiştiremiyor. 
Bu Türkiye’nin önümüzdeki 
20 yılını çok olumsuz et-
kileyecek bir konu. Öte yan-
dan gelir dağılımındaki bo-
zukluk insan yetişmesindeki 
bozukluğuna geldi. Nü-
fusumuzun yüzde 2-3’lük 
şanslı kesimi Amerika’nın, 
Avrupa’nın eğitimiyle, bilgisi-
yle donatılırken, geri kalan 
büyük bir kesimde ise bu du-
rum tersine.

20 yıl sonra hangi re-
kabete, kiminle gireceğiz? 
Türkiye’yi, Türk ekonomisini 
kısa vadede sıkıntı bekliyor.

 
Çıkış yolu nedir sizce?
Çözüm çok zor. Türkiye’de 

artık sermayenin toplandığı el 
belli. İktidarın değişmesi ger-
ekir. Tabi bunun karşısında 
‘kurtarıcı’ diye Kemal Derviş 
geliyor maalesef.
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Türkiye Tohumcular Birliği 
(TÜRKTOB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yıldıray Gen-
çer ile tohumculuk sek-
törünün bugün geldiği 
noktayı konuştuk. Gençer 
ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşide en çok dikkat 
çeken ise 30 yıllık rakam-
lar oldu: ‘’1980’lerde yıllık 
olarak yaklaşık 100 bin ton 
kadar tohumluk üretebili-
yorduk.  Bugün bu rakam 
742 bin ton civarındadır.’’
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SÖYLEŞI

TÜRKTOB’dan biraz bah-
seder misiniz?

Türkiye Tohumcular 
Birliği (TÜRKTOB), 2006 yılında 
yürürlüğe giren 5553 sayılı To-
humculuk Kanunu ile kurulmuş, 
yapılanmasını tamamladıktan 
sonra sektörün çatı kuruluşu 
olarak 2008 yılında faaliyetler-
ine başlamıştır.

TÜRKTOB bugün, 7 alt birliği 
ve 20 bin üyesi ile Türkiye to-
humculuk sektörünün kamu 
kurumu niteliğinde tek meslek 
örgütü ve en güçlü temsilcisidir.

Birliğimiz, bünyesinde yer 
alan;

* Bitki Islahçıları Alt Birliği
* Fidan Üreticileri Alt Birliği
* Fide Üreticileri Alt Birliği
* Süs Bitkileri Üreticileri Alt 

Birliği
* Tohum Dağıtıcıları Alt 

Birliği
* Tohum Sanayicileri ve 

Üreticileri Alt Birliği ve
* Tohum Yetiştiricileri 

Alt Birliği ile tohumculuğun 
gelişmesi, üyeleri ve diğer 
sektör paydaşları arasında 
dayanışmanın sağlanması 
amacıyla çok sayıda projeye 
imza atmaktadır.

TÜRKTOB, ulusal boyut-
taki çalışmalarının yanı sıra, 

Tohumculuk Sektörü Bugün 
1 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray 
Gençer, tohumculuk sektörünü USİAD Bildiren’e değerlendirdi. Gençer,  
1980’lerde yıllık olarak yaklaşık 100 bin ton kadar tohumluk üretebildiğimi-
zi,  bugün ise bu rakamın 742 bin tonu bulduğunu ve halen mısır, ayçiçeği, 
pamuk gibi türlerde yurt içi ihtiyacımızdan fazla üretim yaptığımıza dikkat 
çekti. Yıldıray Gençer ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi ilginize sunuyoruz.
Söyleşi: Deniz TOPRAK

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer:
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uluslararası platformlarda da 
ülkemiz tohumculuk sektörünü 
etkin şekilde temsil etmektedir.

Birliğimiz yurt içinde;
* Yeni tohumculuk 

politikalarının oluşması ve 
mevcut politikaların tam olarak 
uygulanması konularında 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına önerilerde bulun-
makta, 

* Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının verdiği yetki ile 
tohum üreticisi kuruluşların 
etiket ihtiyaçlarını karşılayarak 
tohumlukların kalite güven-
cesini sağlamakta ve kayıt dışı 
ticareti önlemekte,

* Tohumluk üretim 
sözleşmeleri düzenlemekte ve 
sözleşmelerin uygulanmasını 
takip etmekte,

* Araştırmacı ve ıslahçılara 
kurs ve burs vermekte, staj 
programları düzenlemekte 
böylece sektörün ihtiyacı olan 
teknik kadroların oluşmasını 
sağlamaktadır.

Birliğimizin ve bünyesinde 
bulunan alt birliklerin yurt içi 
periyodik çalışmalarından ve 
projelerinden birkaç örnek ver-
mek gerekirse; 

* Tohum, Fide, Fidan ve 
Teknolojileri Fuarları,

* Uluslararası Tohumculuk 
Çalıştayları,

* Uluslararası Bitki Islahı 
Kongreleri,

* Ekonomi Bakanlığı destekli 
”Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklen-
mesi-URGE” projesi, (Pro-
je yurt dışı çalışmaları da 
kapsamaktadır.)  

* Uluslararası ’’ürün’’ bazlı 
çalıştaylar, ( Melez Mısır ve 
Çeltik Çalıştayları vb.)

* Uluslararası Bitki Islahçı 
ve Fikir Mülkiyet Hakları 
Çalıştayları ve çeşitli bilg-
ilendirme kampanyaları 
sayılabilir.  

Birliğimiz ayrıca, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Tür-
kiye Tarım Meclisi başta olmak 
üzere sektörü ile ilgili kurum, 
kurul ve komisyonlarda temsil 

edilmektedir. 
Birliğimizin yurt dışı faali-

yetleri hakkında ise şu bilgileri 
verebilirim;

* Uluslararası Tohumcu-
luk Federasyonu (ISF), Avru-
pa Tohumcular Birliği (ESA), 
Ekonomik İş Birliği Ülkeleri To-
humcular Birliği (ECOSA) ve 
Avrupa Bitki Islahı Araştırmaları 
Derneğine (EUCARPİA) bağlı 
birlikleri ile üye olan TÜRK-
TOB, söz konusu kurumlarla 
ortak etkinlikler düzenlemekte 
ve programlar yürütmektedir.

* Ayrıca, 2011 yılından 
bu yana Ekonomi Bakanlığı 
desteği ile ’’Sektörel Tica-
ret Heyeti’’ programları 
gerçekleştirilmektedir. (Türk to-
humculuk firmalarından oluşan 
heyetler, 12 farklı programda 
10 farklı ülkede ikili görüşmeler 
yapmıştır.)  

* Birliğimiz ve bağlı alt birlikler 
tarım ve tohum sektörleri ile il-
gili uluslararası tüm kurumların 
organizasyonlarına katılarak 
ülkemizi temsil etmekte, su-
numlar yapmakta, ticari iş birliği 
imkânlarını geliştirmektedir.    

Birliğimiz kurulduğu günden 
bu yana, sektörü adına ka-
muoyunu doğru bilgilendirme 
misyonunu en etkin şekilde ye-
rine getirmekte, medyada tem-
sil oranları her yıl artmaktadır. 
Ayrıca üst birlik ve bağlı bir-
liklerin kurumsal web sayfaları 
yanında Birliğimiz bünyesinde 
yayın yapan www.tarim2023.
com adresli tarım ve tohum 
haberleri ağırlıklı web portalı 
alanında bir ilki sürdürmekte, 
üç ayda bir yayımlanan Tür-
kiye Tohumcular Birliği Dergisi 
zengin bilimsel ve aktüel içeriği 
ile diğer kurumsal yayınlardan 
ayrılmaktadır.

“SEKTÖRDE SON 30 YILDA 
ÖNEMLİ GELİŞMLER OLDU”

Türkiye tohumculuk sek-
törünün yapısı hakkında 
kısasa bilgi verebilir misiniz? 

Öncelikle sektörümüzün son 
30 yıl içinde önemli gelişmeler 

yaşadığını söylemeliyim. 
Çünkü sorunuzun yanıtı 
ağırlıklı olarak son 30 yılda ki 
değişimde saklı. 1980 önce-
sinde kamu ağrılıklı bir yapıya 
sahiptik. 1982 yılından itibaren 
yapılan yasal ve idari düzenle-
meler özel sektörün önünü açtı. 
Genel anlamda, sektörde faali-
yet gösteren özel firma sayısı 
ile birlikte, faaliyet ve uzmanlık 
alanları, ticarete konu edilen 
tür ve çeşit sayısı, istihdam ka-
pasitesi, yeni üretim ve işleme 
teknolojilerinin kullanımı ve 
Ar-Ge yatırımları arttı. Bugün 
ıslahçısı, yetiştiricisi, sanayicisi 
ve dağıtıcısıyla yaklaşık 1 mil-
yar dolar büyüklüğe ulaşan bir 
sektörüz.

Kısaca üretim, dağıtım ve 
pazarlama, teknolojik seviye, 
yasal çerçeve, mevzuat, idari 
düzenleme ve uygulamalar, 
kalite denetimi, market kon-
trolü, sınai hakların korunması, 
tüketici güvencesi sağlanması 
ve çevre koruma gibi alanlar 
başta olmak üzere, Türkiye 
tohumculuk sektörünün 30 yıl 
öncesine nazaran çok daha iyi 
bir durumda olduğunu söyleye-
bilirim.

“TOHUM ÜRETİMİ BUGÜN 
742 BİN TON CİVARINDA”

Sektördeki bu gelişmeler 
tohumluk üretimimize nasıl 
yansımıştır? 

Bu iki sorunun ard arda gel-
mesi çok isabetli oldu. Rakamları 
paylaştığımda gelişmeler daha 
net anlaşılacak. 1980’lerde 
yıllık olarak yaklaşık 100 bin 
ton kadar tohumluk üretebili-
yorduk.  Bugün bu rakam 742 
bin ton civarındadır. Halen 
mısır, ayçiçeği, pamuk gibi türl-
erde yurt içi ihtiyacımızdan faz-
la üretim yapıyoruz. 

Sertifikalı buğday, arpa ve 
patates tohumluğu üretim ve 
kullanımında ise son yıllarda 
büyük artışlar oldu.

Ayrıca, 30 yıl öncesi ile 
karşılaştırıldığında başta mısır, 
ayçiçeği, şeker pancarı, kanola 
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ve hemen hemen tüm sebze tür-
lerinde  % 2-3 seviyesinde olan 
hibrit tohumluk kullanım oranı 
% 100 seviyesine yaklaştı. Bu 
durum teknolojik bakımdan çok 
ileri bir aşamayı, verim ve ka-
lite bakımından uluslar arası 
standartları işaret eder.  

Ancak vurgulamalıyım ki; 
bu artışlarda sektörün özetle-
meye çalıştığım gelişmesi ile 
birlikte uygulanan destekleme 
politikalarının etkisi büyüktür.

 
“BUGÜN ÜLKEMİZDE 
1000’DEN FAZLA BİTKİ 
ÇEŞİDİ TARIM HİZMETİNE 
SOKULMUŞTUR”

Hemen her sektörde ArGe 
faaliyetleri gündemde. Siz de 
az önce tohumculukta ‘’Ar
Ge yatırımları arttı’’ dediniz. 
Biraz açar mısınız?

Tabiî ki. Ama önce bu konu-
da şaşırtıcı bir bilgi paylaşayım. 
1980 öncesi ülkemizdeki özel 
tohumculuk şirketi sayısı sa-
dece 3 idi.  Bugün ise, top-
lam 600 firmamızdan 130’u  
‘’Araştırmacı Kuruluş‘’ yetki 
belgesiyle Ar-Ge alanında 
faaliyet gösteriyor. Diğer 
kuruluşlarımızın da Ar-Ge 
çalışmaları var. 

Tohumculukta AR-GE’nin 
başarısı ya da somut çıktısı 
yeni bitki çeşitleridir. 2013 
yılında ülkemizde 1000’den 
faz la bitki çeşidi tarımın hizme-
tine sokulmuş olup bunların % 
90’dan fazlası özel şirketlere 
aittir.  Bununla beraber, her yıl 
sirkülasyona giren çeşit sayısı 
yeterli mi derseniz, hayır yine 
de yeterli değildir.  Zira, bir 
yandan iklim, toprak ve ekolojik 
şartlar hızla değişmekte, diğer 
yandan küreselleşen pazar-
da ulusal ve uluslararası re-
kabet giderek zorlaşmaktadır.  
Yıldan yıla daha yeni, farklı 
ve üstün kaliteli çeşitlerin dev-
reye sokulması ve bunlara 
ait tohumlukların daha ucuza 
üretilmesi ve pazarlanması 
gündeme gelmektedir.  Bu 
sebeple, mevcut tohumcu-

luk şirketlerimizin güçlerini 
birleştirmesi, sermayelerini 
artırması, AR-GE yatırımlarını 
yoğunlaştırması ve iç pazar 
için olduğu kadar dış pazarlar 
için de üretim ve pazarlamayı 
hedeflemesi kaçınılmazdır.

  Bu hedefe ulaşmak için 
desteğe ve araştırma alt yapısı 
oluşturmaya ihtiyacımız var. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, TÜBİTAK, araştırma 
enstitüleri, üniversiteler ol-
mak üzere, tüm kamu ve 
özel kuruluşların kaynak ve 
imkanları etkin bir şekilde 
kullanılmalıdır.  Türkiye’de et-
kili ve üretken bir bitki ıslahı 
alt yapısının oluşturulması, 
çağdaş bilgi ve birikime sahip 
ıslahçıların yetiştirilmesi, özel 
sektör yurt içi çeşit geliştirme 
kapasitesinin artırılması ve 
Türkiye tohumculuğunun 
uluslararası bir rekabet gücüne 
kavuşturulması için gerek şart 
budur. 

“2013 İHRACAT RAKAMINI 
130 MİLYON DOLAR OLARAK 
BEKLİYORUZ”

Sektörün dış ticaret du-
rumu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Bakınız en çok gün-
deme gelen konulardan biri 
de budur. Özellikle ithalata 
bağımlıymışız izlenimi yaratan 
haber ve yorumları, şimdilerde 
yoğunluğu azaldıysa da, 
geçmişte çok okuduk, izledik.  
Bu iddia ve görüşler o za-
man da yanlış enformasyona 
dayanıyordu, şimdi de öyle. 
Bu hususta gerçekçi olmak ve 
sektörler arası karşılaştırmalar 
yapmak gerekir.

2012 yılında ithalatımız 
197.6 ve ihracatımız 
120.8 Milyon dolar olarak 
gerçekleşmişti. 2013 yılında ise 
ithalatımızın 180, ihracatımızın 
130 milyon dolar olarak 
gerçekleşmesini bekliyoruz.  
Tohumluk dış ticareti dengesi 
-ihracatın ithalatı karşılama 
oranı- son yıllarda yaklaşık 

% 60-65 civarındadır.  Üstelik 
ekonominin başka sektörleriyle 
kıyaslandığı zaman Tohumcu-
luk ürünleri ileri teknoloji eseri 
ve sürekli gelişim, değişim gös-
teren; zihinsel yaratım ve sınai 
mülkiyet hakkı tarafı ağır ba-
san ürünlerdir. Yeni bir çeşidin 
ıslahı bazı türlerde 10-15 yıl 
almakta ve riskli yatırımları ge-
rektirmektedir.  

Diğer yandan, tohumcu-
luk gibi bitkisel üretimin temeli 
olan bir sektörü, sadece ihra-
cat/ithalat dengesi açısından 
değerlendirmek eksik 
kalacaktır. Bize göre tohum-
culuk sektörü kendi ekonomik 
hacim ve parametrelerinin yanı 
sıra,  ülkemizdeki bitkisel üretim 
rekoltesi, tarımsal verimler, fak-
tör verimliliği, ürün kalitesi, ürün 
maliyeti, tarımsal ürün ihracatı 
ve en önemlisi ulusal gıda 
güvencesine yaptığı katkılar 
ile de değerlendirilmelidir. 
Son 30 yılda sağlanan bitki-
sel üretim artışları, ürün ka-
litesindeki iyileşmeler, yaş ve 
işlenmiş sebze ve bazı tarla 
bitkisi ürünleri ihracatında 
sağlanan başarılarda tohumcu-
luk sektörümüzün önemli rolü 
unutulmamalıdır.

Sayın Başkan, kısaca ‘sek-
törün hedefleri’ dersek… 

Etkili ve başarılı bir özel 
sektör AR-GE kapasitesi 
geliştirmek, bu konuda kamu 
ve özel kesim arasında üretken 
ve işlevsel bir işbirliği sağlamak 
ve sürdürmek amacımızdır. 
Bu hususta devletimizden 
yardım ve destek bekliyoruz.  
Kendi tohumluğumuzu üret-
menin yanı sıra çoğu bitki tür-
lerinde kendi çeşitlerimizi de 
geliştirebilecek bir aşamaya 
gelmek istiyoruz. 10 yıl içinde 
650 bin ton sertifikalı tohum 
üretimimizi en az 1 milyon 
tonunun üzerine, 130 mil-
yon dolar ihracatımızı ise ilk 
aşamada 500 milyon dolara 
çıkarmak amacımızdır. Genel 
olarak istihdam ve kapasiteyi 
artırmak, sektörün ihtiyacı olan 
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bitki ıslahçılarını yetiştirmek 
ve Ar-Ge çalışmalarını 
yaygınlaştırmak temel 
amaçlarımız arasındadır. Tür-
kiye Tohumcular Birliği ve To-
hum Sanayicileri ve Üreticileri 
Alt Birliği olarak, yaptığımız 
bütün çalışmaların, destek 
verdiğimiz ve odaklandığımız 
tüm projelerin ana hedefleri 
bunlardır.  

“YAĞIŞLAR DEVAM 
ETMEZSE TARIMSAL ÜRÜN 
ÇEŞİDİ DEĞİŞEBİLİR”

Son günlerde yağışların 
mevsim normallerinin 
altında olması su sorununu 
tekrar gündeme getirdi. Bu 
durumu tohumculuk sek-
törü adına değerlendirebilir 
misiniz?

2013-2014 kışlık ekim se-
zonunda (Ekim ayından Ocak 
ayına kadar) ortalamanın 
altında bir yağış aldı ve bu du-
rum Çukurova, Orta Anadolu 
ve Ege Bölgesinin bir bölümü 
için daha etkili oldu.

Yağış miktarı buğday ve 
arpa tohumlarının çimlenmesi 
ve çıkış yapması için yeterli 
olmadı. Daha önce bu konuda 
yapılan çalışmalar göstermek-
tedir ki; sonbaharda çıkışın 
olmaması, normal yağış 
alınan yıllara göre verimi % 15 

oranında düşürüyor.
Ocak ayının sonunda 

başlayan ve Şubat ayında da 
devam eden yağışlarla birlikte 
– hava sıcaklıklarının da yük-
selmesiyle- bölge genelinde 
çıkışların devam ediyor. Bu 
durum bizi ümitlendiriyor.

Mart, Nisan ve Mayıs 
yağışlarının düzensiz ve 
yetersiz olması durumun-
da kuraklığa bağlı verim ve 
üretim düşüşlerinin beklen-
ebilir. Ülkemizde yetiştirilen 
kuraklığa dayanıklı buğday 
ve arpa çeşitleri ilkbahar 
kuraklığına toleranslıdır. Bu yıl 
yaşadığımız kuraklık sonba-
har kuraklığı olduğu için, bun-
dan sonra gelebilecek yağışlar 
durumu kurtarabilir.

Yağışlar devam etmez ise, 
bazı alanlarda, kışlık hubu-
bat yerine, Nohut, Mercimek, 
Yazlık Arpa, Yem bitkileri gibi 
başka ürünlerin ekilmesi ger-
ekebilir. 

Önemli olanın ulusal 
ekonomi kadar bireysel çiftçi 
ekonomilerinin de korunmasını 
sağlayacak tedbirleri almaktır. 
Bilindiği üzere kuraklık tarım 
sigortası kapsamında değildir. 
Devletimizin bu sorunun üs-
tesinden gelmede çiftçiler-
imize her zaman olduğu gibi 
yardımcı olmasını bekliyoruz.

Bizler tohumculuk sanayisi 

olarak, ekinlerin bozulmak 
zorunda kalınacağı bazı alan-
lara yazlık bitki tohumlukları 
sağlayabilecek durumdayız. 
Ancak burada asıl belirleyici 
olan o yerlerde sulama imkan 
ve tesislerinin mevcudiyetidir.

İklim değişikliklerinin 
tarım sektöründe ortaya 
çıkaracağı en önemli ihtiyaç 
suyu daha etkin şekilde kul-
lanacak yeni bitki çeşitlerinin 
- kuraklığa dayanıklı 
tohumlukların – geliştirilmesi 
ve kullanılmasıdır. Ancak bu iş 
sanıldığı kadar kolay değildir. 
Konya’da bulunan Kuraklık 
Test Merkezinde bu konuda 
çalışmalar yapılıyor. Diğer pek 
çok ülkede olduğu gibi Tür-
kiye tohumculuğu da suyun 
bol yada en azından tatmin 
edici seviyede olduğu tarım 
sistemlerine göre kendisini 
tasarımlamıştır. Kuraklığa, 
hastalığa, diğer başka stres 
şartlarına dayanıklı yeni 
çeşitlerin ıslah edilmesi 
uzun süren ve pahalı Ar-Ge 
çalışmalarını gerektirmektedir. 
Bugün ülkemizde, kurağa nis-
peten dayanıklı olan ve hemen 
üretime sokabileceğimiz 
çeşitlerin geliştirilmesi çalış-
maları devam etmektedir.  
Aslında bu tip çeşitler bütün 
dünya ölçeğinde hissedilen bir 
ihtiyaçtır. 
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Türkiye’nin ekonomik 
tablosunun bozulması 
aslen 2000’li yılların 
başında başladı. IMF 
programı yürürlüğe 
girdi. KİT’lere 
özelleştirme buyruğu 
verdi IMF. Ve zaman-
la mesele KİT’lerin 
özelleştirilmesinden 
ziyade yok edilmesi 
noktası geldi.
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SÖYLEŞI

Türk ekonomisinin 
bugünkü durumunu 
nasıl görüyorsunuz?

1990’larda imalat sana-
yinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH)’daki payı yüzde 
24’lerdeydi. Günümüzde ise 
bu oran yüzde 16’lar civarı. 
Bu rakamlar da tartışmalı 
tabi.

Yani görüldüğü üzere im-
alat sanayinde geriye gittik. 
Bu alanı yok ettik.

Halbuki bu sanayi kuru-
lurken bir ayrım yapılmıştı. 
Teknoloji daha ileri, yatırım 
daha yeni, nihai mallar özel 
teşebbüsündü. Daha açık bir 
ifadeyle belirtmek gerekirse 
örneğin alüminyumu devlet 
üretiyor, ondan masa san-
dalye vb. yapma işi ise özel 
sektöründü.

Bakın bugün girdi 
yokluğundan ötürü sürekli 
dış açık veriyoruz. Yalnızca 
tüketim yapıyoruz.

Oysa biz geçmişte sanay-
iler yaratmıştık. İlk deneyim 
‘Anadol’ marka arabadır. 
Buna gülünür bazı çevreler 

“İmalat Sanayini Bitirdik, 
Türkiye Girdi Üretemiyor!”
Türk ekonomisinin bugünkü durumunu derneğimizin danışmanı, değerli 
hocamız Prof. Dr. Gülten Kazgan’la konuştuk.
Üretim yapmadığımızı ve bunun en büyük sorun olduğunu belirten Kazgan, 
“Dış açık büyük bir kangren. Döviz fiyatı yükseldi fayda etmedi. Cari açık 
devam ediyor. Türkiye yeterince girdi üretemiyor. Girdiler ithal mallardan, 
enerji vb.den. Üretim yapılamıyor. Sürekli yineliyorum ama Türkiye girdi 
üretemiyor ve bu nedenle de cari işlem açığımız kapatamıyoruz” dedi.
İşte Prof. Dr. Gülten Kazgan’la yaptığımız söyleşi…
Söyleşi: Şenol ÇARIK

Prof. Dr. Gülten Kazgan’la Türk ekonomisi üzerine…
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tarafından ama bana göre bu 
çok büyük bir başarıdır.

Bir denemeydi bu. Keşke 
o yolda yürünseydi. Dev-
letin kurması gereken 
fabrikaları bir dönem Ve-
hbi Koç kurmuştu. Asil Çelik 
örneğinde olduğu gibi. Son-
ra devlete satmak zorunda 
kalmıştı.

 
“TÜRKİYE GİRDİ 
ÜRETEMİYOR”
 

Temel sorunumuz ürete-
memek mi hocam?

Evet, üretimimiz yok maal-
esef, bugün en büyük sorunu-
muz bu. Bir numaralı sorun, 
en azından dışarı yansıyan 
görüşler Türkiye’nin ger-
çek derdinin ne olduğunun 
saptanamamasıdır. Dış açık 
büyük bir kangren. Döviz 
fiyatı yükseldi fayda etme-
di. Cari açık devam ediyor. 
Türkiye yeterince girdi üre-
temiyor. Girdiler ithal mal-
lardan, enerji vb.den. Üretim 
yapılamıyor. Girdi ithalatını 
artırmakla, HES’le bu iş 
yapılmaya çalışıldı. O da 
tarım yapılmasını olumsuz 
etkiliyor. Sürekli yineliyorum 
ama Türkiye girdi üretemiyor 
ve bu nedenle de cari işlem 
açığımız kapatamıyoruz.

“GÜMRÜK DUVARI 
KALDIRILDI, MİLLİ 
SANAYİ BİTİRİLDİ”

Peki, hangi alana yönel
dik?

Devletin son dönem-
deki desteğinin inşaat sek-
törüne gittiğini görüyoruz. 
Girdi üretimini talep eden bir 
özelliği var tabi. Binalar yıkıp 
binalar yaparken girdi ürün 
talep ediliyor.

Maalesef Türkiye’nin 
üretim yapısı bozuk. Girdi 
üretimi yetersiz. Eldeki bina 
stokuna bakılırsa gerçekten 
tehlikeli bir üretim fazlası var.

Buna rağmen inşaata de-
vam ediliyor. Öte yandan im-
alat sanayinin milli gelirdeki 
payının düştüğünü görüy-
oruz. Daha temeline inecek 
olursak meselenin; gümrük 
duvarı kaldırıldı, Milli sanay-
imiz bitirildi.

 
“EKONOMİK DURUMU EN 
KRİTİK OLAN 5 ÜLKEDEN 
BİRİYİZ”

 
Bu gidişatı nasıl görüy-

orsunuz?
Aynı politikaları ısrarla izle-

meyi sürdürürlerse karanlık 
görünüyor. Gelinen yerin bir 
darboğaz olmasının nedeni 
izlenen politikalardır. Türkiye 
dünyada ekonomik durumu 
en kritik olan 5 ülkeden biri 
şu anda. Bunları telafi etmek 
için gerekli adım atılmıyor.

Üretken olmaktan anlaşılan 
ise 3. köprü, 3. havaalanı vb. 
yapılması olarak algılanıyor. 
Hükümet katında üretime 
dönük en küçük bir katkı yok. 
Gidişat bu yönde. Hüküme-
tin yetenekli elemanları var. 
Onların görüşlerinin dikkate 
alınmadığını düşünüyorum.

 
Bu gidişe karşı alına

bilecek bir önlem var mı?
Bugünden yarına 

alınabilecek bir önlem yok. 
Uzun vadeli bir yatırım 
politikasıyla yapılabilir bu. 
İmalat sanayini yok etmişsin, 
ithalata bağlamışsın, böyle 
bir bağlılık söz konusuyken 
işimiz çok zor. Ve böylece 
Türkiye’nin ekonomisini kritik 
bir hale getiriyor dış açık.

 
Büyüme oranları açıkla

nıyor. Sizce büyüyor muy-
uz ve nasıl büyüyoruz?

Büyümenin nerede 
olduğuna bakarsanız tehlikeli 
mi değil mi bunu görürsünüz. 
İnşaa ettiklerimizi ters yollar-
da yapıyorsunuz, yabancılara 
satıyorsunuz. Bir yandan iç 

piyasa tıkanıyor. İnşaat sek-
törünün iş yaratıp büyüme 
sağlaması çıkar yol değildir. 
Hormonlu bir büyümedir bu.

“KİTLER YOKEDİLDİ, 
GÜMRÜK DUVARI 
KALDIRILDI”

Türkiye’nin ekonomik 
tablosunun bozulması aslen 
2000’li yılların başında baş-
ladı. IMF programı yürürlüğe 
girdi. KİT’lere özelleş tirme 
buyruğu verdi IMF. Ve za-
manla mesele KİT’lerin 
özelleştirilmesinden ziyade 
yok edilmesi noktası geldi.

Gümrük duvarının 
olmamasının zararlarını yeni 
fark ettiler. 2000’li yılların 
başında aşırı değerli kur 
sayesinde zannettiler ki bu 
zenginlik devam edecek. Bu 
zenginlik ekonomiyi vuruyor. 
Doların değeri 2 lira olması 
gerekirken uzun süre 1 lira 
da tutuldu. Türkiye hala dış 
borca dayalı büyüyor. 400 
milyar doları buldu borç.

Hükümet IMF’den 
artık borç almıyoruz 
propagandası yürüttü bir 
dönem. Bunu nasıl yorum-
luyorsunuz?

‘IMF’den borç almıyoruz’ 
propagandasına bakar-
sak esasen insanların bu 
me selede bilgi eksikliğini 
kullanıyorlar diye düşünü-
yorum.

IMF’nin esas olarak bize 
para verirken şart olarak or-
taya koyduklarından birisi de 
KİT’lerin özelleştirilmesiydi. 
Özelleştirilemeyenler de yok 
edildi. O dönem Türk ekono-
misinin nereye gittiğini idrak 
edemedik aslında. Bakın 
Arjantin 2000’lerin başında 
IMF’ye ‘borç ödemiyorum’ 
dedi. Türkiye bunu yapamadı. 
Maalesef bunun bedelini 
ödedik. Ve bugün hala da 
ödemeye devam ediyoruz…
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HABER

Türkiye’de 2013 yılında işsizlerin arasına 229 bin kişi daha ka-
tıldı. İşsiz sayısı 2.75 milyona işsizlik oranı ise yüzde 9.7’ye 
çıktı.

İşsizlik oranı 2013’te yüzde 
9.7’ye yükseldi

Türkiye’de işsizlik oranı 
2013 yılında yüzde 9.7’ye 
yükseldi. İşsizlik oranı 2012 
yılında yüzde 9.2 düzeyindey-
di.

Türkiye genelinde işsiz 
sayısı 2013 yılında bir önceki 
yıla göre 229 bin kişi artarak 
2 milyon 747 bin kişiye ulaştı. 
İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık 
artış ile yüzde 9,7 seviyesinde 
gerçekleşti. Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 0,4 puanlık 
artışla yüzde 11,5, kırsal 
yerlerde ise 0,6 puanlık 
artışla yüzde 6,1 oldu.

Tarım dışı 
işsizlik oranı bir 
önceki yıla göre 
0,5 puanlık artışla 
yüzde 12 sevi-
yesinde, 15-24 
yaş grubundaki 
genç nüfusta 
işsizlik oranı ise 1 ,2 
puanlık artışla yüzde 18,7 
olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM EDİLENLER 
703 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 
2013 yılında, geçen yıla göre 
703 bin kişi artarak 25 milyon 
524 bin kişiye yükseldi. Bu 
yıl, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 82 bin kişi azalırken, 
tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 785 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 
23,6’sı tarım, yüzde 19,4’ü sa-

nayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 
50’si ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. Bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında hizmet 
sektörünün istihdam edilen-
ler içindeki payı 0,6 puan, 
sanayi sektörünün payı 0,3 
puan, inşaat sektörünün 
payı 0,1 puan artarken, 
tarım sektörünün payı ise 1 
puan azaldığı görüldü.

İSTİHDAM ORANI 
YÜZDE 45,9

İstihdam edi-
lenlerin ora nı, 
bir önceki yıla 

göre 0,5 pu an-
lık bir artış gös-

tererek yüzde 
45,4’ten yüzde 
45,9’a yük-

seldi.

İŞGÜCÜNE KATILIM
ORANI YÜZDE 50,8

Türkiye genelinde 
işgücüne katılma oranı, 

2013 yılında bir önceki 
yıla göre 0,8 puan artarak 
yüzde 50,8 oldu. Erkeklerde 
işgücüne katılma oranı bir 
önceki yıla göre 0,5 puanlık 
artışla yüzde 71,5, kadınlarda 
ise 1,3 puanlık artışla yüzde 
30,8 olarak gerçekleşti.
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Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da 
konuk olduğu toplantıda sanayi-
ciler, iş dünyasının sürdürülebilir 
başarısı için siyasi ve ekonomik 
istikrarın gerekliliği ile enerji başta 
olmak üzere rekabet gücünü et-
kileyen temel unsurlar üzerinde 
durdu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, toplantıda yaptığı 
konuşmada, 17 Aralık’ta 
başlayan siyasi gerilimin, 
sanayicinin üretim, yatırım 
ve istihdamdaki sürdürül-
ebilir başarısının yegane 
şifresi olan “istikrar” 
ortamını tehdit ettiğini 
söyledi. Bahçıvan, 
“Ülkemizde hasret 
kaldığımız istikrar 
ortamına son 12 yıldır 
kavuşmuştuk. Gerçek-
ten de ekonomimizde 
makro açıdan bazı te-
mel sorunlarımız olsa da 
bunları yönetme noktasında 
güven verici bir yaklaşımla karşı 
karşıyaydık.  Kısacası siyasi ve 
ekonomik istikrar güven veri-
yordu. Fakat şu son bir ay içinde 
yaşadıklarımız, hiç mi hiç hesapta 
yoktu.

Öyle bir noktadayız ki, bugün 
bir sanayici için ayakta kala-
bilmek, adeta bir başarı hikâyesi 
olacaktır. Böylesi ortamlar, sa-
nayici açısından en önemli so-
run olan fiyatlama sorununu or-

taya çıkarmaktadır. Kurun bu 
kadar dalgalandığı ve nereye 
gideceği konusunda kimsenin bir 
şey bilmediği bir ortamda fiyat-
lama yapmak gerçekten çok zor” 
şeklinde konuştu.

Her şeyi Merkez Bankası’ndan 

beklemek doğru değil
Merkez Bankası’nın, 

türbülanslı ortamda elinden gele-
ni yapmaya çalıştığını da vur-
gulayan Bahçıvan, “Şapkadan 
tavşan çıkarmayı bekler gibi her 
şeyi Merkez Bankası’ndan bekle-
mek doğru bir yaklaşım değildir” 
dedi. Bahçıvan, sözlerini şöyle 

sürdürdü:
“Döviz kuru, biz sanayiciler 

için hayati önemdedir. En son 
açıklanan verilere göre özel sek-
törün dış borç stokunun 260 mil-
yar doları aştığı görülüyor. Özel 
sektörü bu borçlanma noktasında 
eleştirenlere bir çift sözümüz var: 
Ülkemizde tasarruf oranları çok 
yüksek de acaba biz mi bilmiyoruz. 
Sermaye piyasaları çok gelişmiş 
de biz mi kullanmıyoruz.  Üretim 
için kullanılacak kaynak var da 
özellikle mi gidip dışarıdan dövi-
zle borçlanıyoruz.

Son 10 yılda çok 
övündüğümüz yüksek büyü-
mede bu borçların çok 
önemli bir rol oynadığını 
unutmamalıyız. Dış borç 
stokundan kaynaklanan 
tedirginliği yaşarken, son 12 

yılın ilk büyük çalkantısına 
tanıklık etmekteyiz. Ancak 2000 

öncesindeki gibi, ilk rüzgârda 
savrulup gitmediğimizi de bura-
da özellikle vurgulamak isterim. 
Çünkü geçmiş 12 yıldan gelen 
bir güven birikimi var. Hem siyasi 
istikrarın hem ekonomik istikrarın 
getirdiği güçlü bir birikim bu. Biz 
şu anda bu birikimi yiyerek yol 
alıyoruz. Bir tür sermayeden yem-
ek gibi bir şeyden söz ediyorum. 
Hatta buna sermaye birikimini 
de ekleyebiliriz. Ama bu güven 
birikimine sırtımızı daha ne kadar 
dayayabiliriz, orası meçhul.”

“Cari Açığın Nedeni Enerjide 
Dışa Bağımlılık”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ocak ayı toplantısı, 
“Türkiye’nin Enerji Görünümü ile Alternatif Çözümler ve Sa-
nayimiz” ana gündemi ile gerçekleşti.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:
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Dünya ekonomisinde 
görülen genel eğilim-
lerden biri küresel 

fonların altın ve sermaye 
piyasalarından gayrimenkul 
yatırımlarına kaymasıdır. Bu 
yatırım türlerinden biri de arazi 
kiralaması... Bir görüşe göre 
altın, plasman tercihinde, yerini 
gayrimenkule bırakıyor; şöyle 
deniyor: ABD Merkez Bankası 
FED, parasal genişleme 
programını sonlandıracağını 
Mayıs 2013’de açıklayınca, 
altın bir plasman aracı olarak 
küresel piyasalarda gözden 
düşmeye başladı. Tasarruf sa-
hipleri, gözlerini diğer bir gele-
neksel yatırım aracına çevirdi: 
Gayrimenkul yatırımları… Bu 
eğilimde altınla aynı hizaya 
sermaye piyasalarını koyanlar 
da var. Onlar da şöyle diyor: 
Küresel fonlardan egemen 

fonlar ve emeklilik 
fonları 2010’dan bu 
yana gayrimenkul 
yatırımlarına yönel-
di; sebebi, sermaye 
piyasalarında ara -
dık larını bu la ma-
ma ları… Eği lim 
devam edecek ve 
ge lecek on yılda 
bü yük yatırımlarla 
ka rşılaşacağız. Da   -
nışmanlık fir ma sı 
Cushman& Wa-
kefield’ın bir ra po-
runa göre, Kü re  sel 
gayrimenkul an-
laşmalarının bü-
yük lüğü 2013’de 

1 trilyon dolara ulaşacak. 
Jones Lang LaSalle ise dünya 
genelinde ticari gayrimenkul 
anlaşmalarının hızlandığına 
dikkat çekiyordu. Yatırımcıların 
tercihinde endüstriyel gayri-
menkul –özellikle depolar ve 
lojistik kullanım amaçlı gayri-
menkuller- önde gelmekte . 

Küresel gayrimen-
kul yatırımlarının bir diğer 
özelliği de, tarım arazile-
rine yönelik olması… Ger-
çekten Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın bir 
açıklamasından öğreniyoruz 
ki, birçok küresel şirket ve ülke, 
kendi ülkelerinin arazileriyle 
yetinmeyip, diğer ülkelerden 
arazi kiralamakta veya satın 
almaktadır. Bu kapsamda 
dünyada 200 milyon hektarın 
üzerinde arazi kiralanmış veya 
satın alınmış durumda… İşin 

dramatik bir yönü de  “ara-
zilerin kiralandığı ülkeler-
den önemli bir kısmının, gıda 
güvenliğinin en yüksek düzey-
de tehlikede olduğu ülkeler” 
olmasıdır. Hatta bunlardan 8 
ülke halkının –inanılacak gibi 
değil ama- kendi vatanlarında 
toprağı kalmamış bulunuyor!

Aşağıda iki somut örnek ver-
iyorum, ardından Türkiye’nin 
durumuna bakacağım.

‘***’
a) Birinci örneğim Liberya 

ve bazı diğer ülkeler,… Dün-
yada azgelişmiş olarak nitele-
nen ülkeler var. Bu ülkelerin, 
500 yıldır Batı sömürgeciliği 
ve emperyalizmi tarafından 
nasıl sömürüldüğünü biliyor-
uz. Bunlar daha sonra siyasal 
bağımsızlıklarını birer birer 
kazandılar. Ancak ekonomik 
açıdan fazla bir şey değişmedi. 
Günümüzde ise sahip 
oldukları tarım topraklarının, 
ABD, İngiltere ve İsveç gibi ül-
keler, daha doğrusu bunların 
şirketleri tarafından satın 
alındığını veya kiralandığını 
görüyoruz. Azgelişmiş ülkel-
erde nüfusun hızlı artmasını 
fırsat bilen küresel şirketler, 
artan yiyecek ihtiyacını 
karşılama vaadi ile bu ülkeler-
in topraklarına talip oluyor, 
ele geçiriyorlar; bir kısmını 
da kiralıyorlar. İşte toprağı bu 
türden ticarete konu olan ül-
kelerden biri de Liberya… Der 
Spiegel dergisinde yer alan 
bir yazıya göre Liberya’nın 
ekilebilir topraklarının tamamı 

Yeni Bir Sömürgecilik: 
Arazi Kiralama

Prof. Dr. Cihan DURA:
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yabancı şiketlerin eline geçmiş 
bulunuyor. Toprakları en çok 
satılan ülkeler listesinde birinci 
sırayı alan Liberya’yı, Gabon 
ve Filipinler takip ediyor. Daha 
sonra Sierra Leone (% 41), 
Ukrayna (% 36), Papua Yeni 
Gine (%33), Mozambik (%28), 
Tanzanya ve Uruguay (%18) 
ve Madagaskar (%10) geliyor. 
Bu yatırımlar, kuşkusuz ‘yeni 
tip bir sömürgecilikten başka 
bir şey değildir. 

b) İkinci örneğim Ukray-
na… Çin, bu süper güç adayı, 
Libya’dan sonra Ukrayna’dan 
da tarım toprağı satın alıyor. 
Basından özetliyorum: Çin dev-
let tarım şirketi Xinjiang Pro-
duction and Construction 
Corps ve Ukrayna KSG 
Agro şirketi arasında 
varılan bir anlaşma 
uyarınca, Çin birkaç 
yıl içinde Ukrayna’dan 
3 milyon hektarlık 
ekime elverişli to-
prak satın alacak. To-
plam değeri 2.6 milyar 
dolar olan Ukrayna 
- Çin gıda işbirliği 
programı, 2013’ün ik-
inci yarısında yürürlüğe 
girecekti. Birkaç yıl içinde 
Çin şirketinin mülkiyetine ve 
denetimine geçecek olan to-
prak miktarı, Ukrayna’nın 
tarıma elverişli topraklarının % 
7’sini oluşturuyor; Hollanda’nın 
ya da İsrail’in yüzölçümünden 
de büyük!... Ukrayna dünyada 
tarıma en elverişli toprak olarak 
bilinen “siyah toprak”ların % 
30’una sahip bir ülkedir. Çin ise 
uzun vadede nüfusunun tarım 
ve gıda ihtiyaçlarını, başka ül-
kelerde olup mülkiyeti kendine 
ait tarım alanlarında yapacağı 
üretimle karşılamayı planlıyor. 

 ‘***’
Türkiye’ye gelince, ülkemiz 

arazi yatırımlarında hem satıcı 
hem de alıcı olarak rol alıyor.

1) AKP iktidarı Türkiye’nin 
topraklarını 12 yıldır giderek 
artan bir hızla yabancılara 
satıyor. Yabancı kullanımına 

açılan topraklar arasında 
tarım toprakları da var. 
Kimi Arap ülkeleri yaptıkları 
tarımsal yatırımlar yoluyla 
topraklarımızda söz sahibi 
olma yolundadır. Birleşmiş 
Milletler’in “yeni sömürge-
cilik” olarak nitelendirdiği 
antlaşmalar kapsamında, 
örneğin Bahreyn Türkiye’de 
500 milyon dolar karşılığında 
arazi satın aldı. Suudilerin, 
Körfez ülkelerinin gözünün de 
Türkiye’nin tarımsal alanları 
üzerinde olduğunu söyleyebili-

riz.
Bir kısım arazilerimiz de 

maden şirketlerine kiralanmış 
durumda. Örneğin altın madeni 
çıkaran yabancı şirketler var 
Türkiye’de. Bu şirketler; işçilik, 
malzeme ve diğer işletme gid-
erleri hariç tutulduğunda elde 
ettikleri altının yarısını kâr 
olarak ülkelerine transfer edi-
yor! Devletin aldığı pay komik: 
yaklaşık yüzde 2 civarında!... 
Afrika ülkesi Tanzanya bile 
yabancı şirketlerden yüzde 3 
oranında pay alıyor. 

Son yasa değişikliği 
yabancıya toprak satışını 
hızlandırdı. Bu süreçte bazı 
tekil el değiştirmeler dik-
kat çekmekte. Daha önce bir 

yazımda vurgulamıştım: Akla 
gelmeyecek bir ilimiz âdeta 
yabancı hücumuna uğradı: 
Yozgat!... Sebebi konusunda 
değişik açıklamalar var: Biri 
şu: Yozgat son 10 yılda 230 
binin üzerinde göç verdi. Bunu 
fırsat bilen yabancılar, sahip-
siz kalan topraklara akın et-
meye başladı. Bir diğer iddia: 
Boğazlıyan ve Sorgun ilçeler-
inde sulu tarıma çok elverişli 
araziler bulunmakta. Buraları 
keşfetmiş olabilir yabancılar. 
Son bir açıklama da şöyle: 
Anadolu’nun yoksul yöreler-
inden biri olan Yozgat Yeni-
pazar özel sektörün hücumu-
na uğradı, çünkü başta altın 

olmak üzere zengin maden 
yatakları var bölgede. 
Büyük olasılıktır ki,  
aralarında küresel 
şirketler de bulunuyor.

2) Türkiye yalnız to-
prak satan bir ülke değil, 
paradoksal olarak aynı 
zamanda tarım arazisi 
alan bir ülke.

Dünyada toprak sa-
tan veya kiralayan ül-

kelerin başında Afrika, 
Güney Amerika, Asya ve 

Doğu Avrupa ülkeleri geliyor. 
Toprak alan ülkelerin başında 
ise ABD, Güney Afrika, 
İngiltere ve İsveç geliyor. Tür-
kiye de yer alıyor bu grupta… 
Şöyle ki Şubat 2013 başında 
Türkiye’nin Sudan’da 5 mi-
lyon dönüm araziyi 99 yıl için 
kiraladığını biliyoruz. Ayrıca, 
Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün benzer bir ki-
ralama işlemini Madagaskar, 
Etiyopya, Mali, Tanzanya ve 
Mozambik gibi ülkelerde de 
uygulayacağı haberleri de 
çıkmıştı. 

AKP hükümetinin yurt 
dışında tarım arazisi 
kiralaması bir çelişki olarak 
değerlendiriliyor. Çünkü 
Türkiye’de tarım artık can 
çekişiyor, çiftçi perişan... 
Bir zamanlar tarımda kendi 
kendine yeterli bir ülke olan 
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Devletin aldığı 
pay komik: yaklaşık 
yüzde 2 civarında!... 

Afrika ülkesi Tan-
zanya bile yabancı 

şirketlerden yüzde 3 
oranında pay alıyor. 
Son yasa değişikliği 
yabancıya toprak 

satışını hızlandırdı. 
Bu süreçte bazı tekil 
el değiştirmeler dik-

kat çekmekte. 
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Türkiye, bugün dışardan 
tarım ürünü ithal ediyor. Ne 
yapması lazımdı o zaman AKP 
hükümetinin? Tarımla daha 
çok ilgilenmesi, çiftçiye daha 
fazla destek sağlaması, boş 
toprakları değerlendirmesi 
gerekirdi. Ne yazık ki öyle 
yapmadı, yapmıyor, ilgi-
siz bir uygulamayı yeğliyor. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, gidiyor Sudan’da 
5 milyon dönüm araziyi 99 
yıllığına kiralıyor. Bu araziler-
de sebze meyve, tarım ürünü 
yetiştireceklermiş. 

Bir yazarımız, Yeniçağ gaze-
tesinden Adem Birinci şöyle 
eleştiriyor bu uygulamayı: 
Türkiye’de yetiştirilemeyip 
ithal etmek zorunda kalınan, 
susam, pamuk, yağlı tohum-
lar, tropikal meyveler ve sebze 
tohumları gibi tarım ürünleri 
Sudan’da kiralanan araziler-
de yetiştirilecekmiş. Oysa bu 
ürünlerin çoğu, Türkiye’de 
en kaliteli şekilde üretiliyor. 
Dahası geniş topraklarımız 
boş duruyor. Yanlış politikalar-
la tarımı bitirenler, şimdi rant 
için ülkenin paralarını dışarıya 
savuruyorlar . 

Uygulamayı şiddetle 
eleştiren bir diğer yazarımız da, 
değerli bilim adamlarımızdan 
Tayfun Özkaya… Özetleyerek 
veriyorum eleştirilerini:

Ülkeler veya şirketler 
gelişmekte olan ülkelerde 
çok uzun süreler için toprak 
kiralıyor veya satın alıyorlar; 
tarım ürünü veya petrol üretip, 
ürünleri kendi ülkelerine gön-
deriyorlar. Bunlar arasında 
Arap Emirlikleri, Suudi Ar-
abistan, Kore, Japonya, Çin 
gibi ülkelerle Batı’nın küresel 
şirketleri başı çekiyor. 

Türkiye de her iki yönüyle, 
olayın dışında değil. Örneğin 
bir habere göre Katar’dan Has-
sad Food adlı bir fon Türkiye’de 
ürün yetiştirmek ve hayvancılık 
yapmak üzere tarım arazisi 
satın almak istiyor. Hassad’ın 
Türk Hükümeti ile görüşmeler 

yaptığı açıklandı. Katarlılara 
toprak satın almanın müm-
kün olmayacağı ancak 49 
yıllığına kiralamanın söz 
konusu olabileceği ifade 
edilmiş! Güney Kore ve Suudi 
Arabistan’ın da Türkiye’den 
toprak almak konusunda tale-
pleri vardı. Buna karşılık Türk 
iş adamları da Libya’da benzer 
fırsatlar peşinde koşuyordu. 

Bir de Sudan olayı var. 
Aslında bu uygulama toprak 
gaspı (land grabbing) kavramı 
içinde düşünülmeli. Bununla 
ilgili olarak halkımızda boş 
beklentiler yaratıldı. Ora-
da yetiştirilecek meyveler 
ucuza tüketilecekmiş. Oysa 
örneğin tropik meyveler düny-
ada zaten çok ucuza satılıyor. 
Halkımız açısından bir şeylerin 
değişeceği söylenemez. Tarım 
Bakanlığı önce ülkemizin tarım 
topraklarının yok olmasını, 
erozyonla aşınmasını önle-
meye çalışmalı. Sudan’dan 
gelecek gıdaya bel bağlamak 
çok yanlış. Bu toprak kirala-
ma işinin müslüman Sudan 
halkına yardım olarak göster-
ilmesi de doğru değil. Bundan 
başka, büyük şirketlerin daha 
verimli tarım yaptığı iddiası 
da bir aldatmacadan ibaret. 
İstihdamın çok düşük düzey-
lerde kalacağı dünya den-
eylerinden biliniyor. Üstelik 
endüstriyel tarımın o toprakları 
kirletileceği de kesin. Arazi 
gaspı Sudan halkının açlığa 
daha da gömülmesine yol 
açacaktır. İş adamları para ka-
zanacak, o kadar. Arazi gaspı 
halklar ve yerel toplulukların 
gıda egemenlikleri için ciddi bir 
tehdit oluşturuyor. 

Gıda fiyatlarında görünen 
hızlı artışlar arazi gaspı için 
iştahları arttırıyor. Arazileri 
ele geçiren şirketler; ürünü, 
toprağı, doğayı kirleten, 
insanları işsiz bırakan 
endüstriyel tarım yöntemlerini 
kullanacaklardır. Bu soygun-
dan en çok zarar görecek ülke 
Sudan’ın kendisi olacaktır . 

‘***’
Toparlarsak: Dünya ekono-

misinde görülen dikkat çekici 
eğilimlerden biri gayrimenkul 
yatırımları, özellikle yoksul 
ülkelerin tarım topraklarına 
yönelik arazi kiralamalarıdır. 
Örnek olarak Liberya ve bazı 
diğer ülkeler, Ukrayna verile-
bilir.

Türkiye de bu genel 
eğilimin dışında değildir, ara-
zi yatırımlarında hem satıcı 
hem de alıcı olarak yer alıyor. 
Yabancı kullanımına açılan 
topraklarımız arasında tarım 
arazileri de bulunuyor. Bir kısım 
araziler de maden şirketlerine 
kiralandı, kiralanıyor. 

Öte yandan, Türkiye aynı za-
manda tarım arazisi kiralayan 
bir ülke, örneğin Sudan’da… 
Bu tercih bir çelişki ve genel 
olarak “toprak gaspı” olarak 
görülüyor. Şöyle ki kendi 
tarımımız perişan durumdadır, 
yatırıma muhtaçtır. O za-
man asıl paranın kendi tarım 
topraklarımızın korunmasına 
ve verimli bir şekilde 
işletilmesine harcanması ger-
ekmez mi? 

Yoksul ülkelerin 
topraklarının zengin ülkeler 
tarafından kiralanması; bir 
yeni sömürgeciliktir. Küre-
sel şirketlerin daha fazla 
kazanması, ülke topraklarının 
kirlenmesi, besin güvenliğinin 
tehlikeye girmesi ve işsizlikten 
başka sonuç vermeyecektir. 

KAYNAKÇA

 1Evrim Küçük, “Küresel Gay-
rimenkul Yatırımları Bu Yıl 
1 Trilyon Dolara Ulaşacak”, 
Dünya, 16. 3. 2013.
  2Cihan Dura, “AKP 
Topraklarımızı Satmaya De-
vam Ediyor”, http://cihandura.
com/diger-yazilar/211-akp-to-
praklarimizi-satmaya-devam-
edyor.html  (20.2.2014)
  3Tayfun Özkaya, “Sudan’da 
Toprak Gaspı”, Usiad Bildiren, 
12. 3. 2013
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Yerel Seçimlere Doğru Adaylara 
Çiftçi Soruları

30 Mart 2014 tarihinde 
Türkiye’de yerel seçimler 
olacak. Seçmenler, ye-

rel yöneticilerini seçecekler. 
Yerel seçimlerde, kimi du-
rumlarda adayların mensup 
oldukları siyasi partiler göz 
önüne alınmaz. Adayın iş 
görme kapasitesi, iletişim kur-
mada becerisi, akrabalık ya da 
hemşerilik durumu ve kökeni 
gibi konular öne çıkabilir. Bu-
nunla birlikte sonuçta a, b, c 
ya da d partisine oy verilir. 
Bu durum, oy verilen siyasi 
partinin programını, yaptığı 
ve yapacağı uygulamaları ka-
bul ettiği anlamına gelir. Bu 
nedenlerle, kentlerde oturan 
seçmenler kadar kırsal kes-
imde yaşayan seçmenler de 
partilerinin programlarına 

ve uygulamalarına göre 
mevcut durumu dikkate 
alarak oy vermelidirler. 

MANZARAİ UMUMİYE 
NE?

Türkiye’de, dünya-
da yaşanan ekonomik 
çöküntüye de bağlı olarak 
mevcut ekonomik sistem, 
insanları doyuramıyor. 

• İşsizlik giderek 
artıyor. Mevcut işsizlere 
her gün yenileri ekleniyor.

• Gelir dağılımı 
son derece bozulmuş. Bir 
kesimimiz Avrupa’nın en 
zenginleri gibi yaşarken, 
büyük bir çoğunluğumuz 

geçim sıkıntısı içinde. Kimi-
lerinin gelir düzeyi, Afrika ya 
da Afganistan’daki yoksullar 
düzeyinde.

• İşsiz kalan yığınlar 
için sadaka düzeni oluşmuş. 
Kömür, erzak derken 
buzdolabı, çamaşır makine-
si, çek yat dağıtımı yapılıyor. 

Son dönemlerde kimi işsizler, 
artık iane kabul etmediklerini, 
iş istediklerini belirtiyorlar.

• Dış ödemeler dengesi 
bozulmuş. Bütçe sürekli açık 
veriyor. Dış borçlar, son 11 
yılık süreç içinde neredeyse 
bütçenin yarısı kadar olmuş.
Borcun kamu ya da özel 
sektör olması önemli değil.
BorçTürkiye’nin.

• Yolsuzluk ve rüşvet 
doruk noktasında.Bunu  yara-
tan neden özünde sermay-
enin denetimsiz oluşu.Ser-
mayenin  denetimsizliğini,bir 
başka deyişle paralel,daha 
doğrusu derin ekonomileri  or-
taya çıkarmış. Başta işçi ve 
köylü kesiminin olmak üzere 
emeği ile geçinenlerin  güçsüz 
oluşu, sermayenin denetim 
olanağını yok etmiş bulun-
makta. Yolsuzluk ve rüşvetin 
kökenlerine  bir de böyle bak-
mak gerekiyor .

Olumsuz görünüm daha da 
artırılabilir. 30 Mart 2014 Yerel 
Seçimleri’nde Yeni Belediye 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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Yasası nedeniyle kırsal kes-
imin vereceği oylar daha da 
önem kazandı.Bu bağlamda 
kentliler gibi çiftçilerimiz de , 
oy istemeye gelen adaylara 
kimi sorular sormalı. 

ADAYLARA ÇİFTÇİ 
SORULARI

1. Tarımsal destekle-
meler, Tarım Yasası’nın 
temel ölçütleri düzeyinde 
gerçekleştirilecek mi? Tarım 
Yasası’nın bu hükmü neden 
uygulanmıyor?

2. Çiftçilerin borçlanması, 
neden özel bankalara yön-
lendirildi? Ziraat Bankası ya 
da Tarım Kredi Kooperatifleri 
işlevlerini neden yitirdi?

3. Tarımsal girdilerden 
alınan KDV ile Özel Tüketim 
Vergisi ne zaman düşülecek?

4. Tarımsal amaçlı koop-
eratifleri güçlendirici yasalar 
ne zaman çıkarılacak? Üreti-
ciler AB’de olduğu gibi neden 
sanayici olmuyorlar?

5. Kırsal kesimde örgüt 
fazlalığı hatta örgüt kirliliği ne 
zaman sonlanacak? Kuru-
lan örgütlerin işlevleri neden 
karıştırıldı?

6. Tarım topraklarının 
yabancı ya da yabancı 

denetimli bankalar tarafından 
alınmasını engelleyici yasal-
ara gereksinme duyuyor 
musunuz? Bu konuda bir 
sınırlama getirilecek mi?

7. Türkiye lider durumda 
olduğu ürünlerde uluslararası 
borsaları neden kuramıyor? 
Fındık, üzüm, kayısı borsaları 
gibi.

8. Kooperatifler, ürünler-
ini aracısız olarak pazarlay-
amazlar mı? Yerel yönetimler 
bu konuda gerekli olanakları 
niçin sağlayamıyor?

9. Çiftçilere tohum 
ve damızlık üreten dev-
let tarım işletmeleri neden 
satılıyor? Bunların korunarak 
geliştirilmeleri olası değil mi?

10. Tohumculuk Yasası, 
Şeker Yasası, Tütün Yasası 
gibi üretici ve tüketicilerin aley-
hine olan yasaları değiştirmek 
istiyor musunuz?

11. Mazot, gübre, yem gibi 
girdi fiyatları Batı ülkelerine 
göre neden kat kat fazla? Gir-
di fiyatları artarken çiftçi eline 
geçen ürün fiyatları neden 
düşüyor?

Bakalım, adaylar bu soru-
lara nasıl cevap veriyorlar? 
Çiftçiler aldıkları cevaplara 
göre oylarını yönlendirsinler 
derim.

Olumsuz 
görünüm daha 

da artırılabilir. 30 
Mart 2014 Yerel 

Seçimleri’nde Yeni 
Belediye Yasası 
nedeniyle kırsal 

kesimin vereceği 
oylar daha da 

önem kazandı. Bu 
bağlamda kentliler 
gibi çiftçilerimiz de  
oy istemeye gelen 
adaylara kimi soru-

lar sormalı. 
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Balık pazarı, Beyoğlu’nun ayrılmaz 
parçalarından biridir. Geçmişte çok sayıda 
balıkçı esnafını bünyesinde barındıran tari-
hi çarşı şimdilerde bu özelliğini kaybediyor 
ama balık düşkünü İstanbullular ayaklarını 
çarşıdan kesmiş değiller. Çarşının bir özelliği 
de balık satanların Erzincan kökenli olmaları.
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GEZİ YAZISI

Balık Pazarları İstanbul’un 
Ruhunda Gizlidir…

TARİHİ BEYOĞLU BALIK 
PAZARI

Balık pazarı, Beyoğlu’nun 
ayrılmaz parçalarından biridir. 
Geçmişte çok sayıda balıkçı 
esnafını bünyesinde barındıran 
tarihi çarşı şimdilerde bu 
özelliğini kaybediyor ama 
balık düşkünü İstanbullular 
ayaklarını çarşıdan kesmiş 
değiller. Çarşının bir özelliği 
de balık satanların Erzincan 
kökenli olmaları. 

Balıkçılar burada meyhanel-

er, manavlar, küçük 
marketler ve hediyelik 
eşya satan dükkân-
larla iç içeler. Daly-
an Balıkçısı’ndayız. 
İçeride iki balıkçı pırıl 
pırıl ampuller altında 
hamsi temizliyor. 

20 yıllık balıkçı Ce-
mil Ünal, Beyoğlu 
Balık Pazarı’nın son 
durumunu anlatıyor: 

“Burada 15 yıl önc-
esine kadar 22 balıkçı 
dükkânı vardı. Şimdi 
6 tane kaldı. Buraya 
müşteri gelmiyor. Se-
bebi; eylemler, gös-
teriler, protestolar ve 
polisin müdahaleleri 
burada yaşayan 
halkı bıktırdı. Bıkan 
halk buralardan 
taşınmaya başladı. 
Sonuçta devamlı 
müşterilerimizi kay-
bettik. Bu hem balıkçı 
esnafına hem de balık 

pazarına darbe vurdu.” 
Ünal, balık tezgâhını gös-

tererek, “Ne olursa olsun ham-
si, somon, levrek, kalamar, 
palamut, kalkan, istavrit, lüfer 
bugün de tablalarımızı süslüy-
or ” diyor.

MODERN BİR PAZAR; 
BEŞİKTAŞ BALIK PAZARI

İstanbul’un en kalabalık il-
çelerinden biri olan Beşiktaş’ın 
merkezindeki balık pazarı 30 

Yazı ve Fotoğraflar: Deniz TOPRAK

İstanbul’un balık 
pazarları birbirle-
rinden farklıdır; 
Beyoğlu, Kadıköy, 
Beşiktaş balık 
pazarlarına şöyle 
bir göz attık. An-
ladık ki İstanbul’u 
İstanbul yapan 
balıktır, balık pa-
zarlarıdır…
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yılı aşkın geçmişiyle hal-
ka hizmet veriyor. Büyük 
marketlerin ve alışveriş 
merkezlerinin sağlıklı balık 
reyonlarıyla rekabet etmekte 
zorlanan balık pazarı esnafı, 
2008 yılında modern bir 
pazara kavuştu. 

Modern pazarda 
tezgâhların sağlıklı olmasının 
yanında alttan soğutma sis-
temi sayesinde her daim taze 
balık bulunabiliyor. Modern 
çarşıda sadece balık değil, 
balığın yanına yakışan roka, 
tere, kırmızı soğan, mayda-
noz, turp,  limon da tüm albe-
nileriyle balık severleri bekli-
yor. 23 yıldır Beşiktaş balık 
pazarında esnaflık yapan 
Müddet Çimen’den pazarın 
kısacık tarihini dinliyoruz. 
“Buranın daha önceki hali 
harabe bir yapı gibiydi. Ağır 
kokular, kötü görüntüler vardı. 
Müşteriler gelmek istemiyor-
du buraya ama şimdiki haliyle 
Beşiktaş’a yakışan modern 
bir pazar oldu. Kötü görüntü 
ve kokular ortadan kalktı. 
Halk rahatça gelip balık alabil-
iyor artık.  Burada balığın her 
çeşidi bulunur; bugün hamsi, 
çipura, somon, istavrit, kal-
amar, levrek, çinakop, lüfer, 
palamut tablalarımızda.” 

KADIKÖY BALIK PAZARI

İstanbul’daki her çarşının 
ruhu vardır. Kadıköy, Söğütlü 
Çeşme Caddesi üzerinde 
bulunan balık pazarı iğne 
atsanız yere düşmeyecek.  
Balıkçı esnafında koşuşturma 
hiç bitmiyor. Çarşı, “balıklarım 
tazedir” bağırışlarıyla sürekli 
hareket halinde. 

Pazarın ilk esnaflarından 
olan Hüseyin A. anlatıyor: 
“Kadıköy balık pazarında 
satışlar çok iyi fakat eski-
ye göre esnaflar arasında 
saygı ve yardımlaşma 
kalmadı. Herkes birbiriyle re-
kabet halinde, herkes kendini 
düşünüyor.” Balık pazarının 
en ucuz balığı hamsi. 

Dolayısıyla en fazla talebi 
hamsi görüyor.

SARIYER BALIK PAZARI

Sarıyer’in ruhunda vardır 
balıkçılık, Karadenizlidirler.  
Balık denildiğinde ilk akla 
gelen yerdir. Boğaza karşı 
taze balık keyfi bir başkadır 
Sarıyer’de. 

Sarıyer balık pazarının bel-
ediye tarafından kapatılması 
balık severleri diğer bir 
pazara; Büyükdere’ye çekti. 
Güler yüzlü balıkçılar her sa-
bah tam 08.00’de müşterilerini 
beklemeye başlıyorlar.  On-
lara da balıkla ilgili en çok 
merak edilen soruyu bir kez 
daha sorduk: “Taze balık 
nasıl anlaşılır?” 

Dediler ki: “Balığın taze 
olup olmadığını anlamanın 
birçok yolu vardır. Birincisi, 
taze balığın gözleri parlaktır. 
Balığın gözleri parlaklığını 
yitirmişse balık bayattır, 
uzak durulması gerekir. 
İkincisi, taze balığın derisi 
parlak ve gergindir. Fakat 
balıkçılar balık tezgâhlarına 
sürekli su serptikleri için sa-
dece bakmayla yetinmeyip 
dokunulmalıdır. Balıkta çıkan 
parmak izi anında yok olduy-
sa tazedir. Üçüncüsü, balığın 
solungaçlarına bakılmalıdır. 
Taze balığın solungaçları 
göz alıcı, canlı bir kırmızılığı 
vardır. Balık bayatlamaya 
başladıkça renk değişir ama 
bazı balıkçılar balıkların 
solungaçlarını kırmızı mürek-
keple boyadıklarından dolayı 
balık alırken sadece sol-
ungaçlara bakılmamalı. 
Dördüncü olarak balığın 
kokusu önemlidir. Taze balık 
neredeyse hiç kokmaz ama 
balık bayatlamaya başlarsa 
kötü kokar.”

KARAKÖY BALIK PAZARI

Şimdi yolumuz, Gala-
ta Köprüsü’nün dibindeki 
Karaköy Balık Pazarı.  Ampul-

lerin apaydınlık yaptığı çarşı 
girişinde sizi balık ekmek sa-
tan seyyar satıcılar karşılar 
ilk önce.  Hemen girişte, ke-
narda olta malzemesi satan 
birkaç dükkân vardır. Balık 
tutmayı sevenlerin mekânı 
olan Karaköy’de balığa dair 
birçok şey bulmak müm-
kündür. Balık pazarından 
içeri girdiğinizde hararetli bir 
koşturmayla karşılaşırsınız. 
Meraklı turistler ellerinde 
fotoğraf makineleriyle fotoğraf 
çekerken sabırsız müşteriler 
de balık tezgâhlarının önünde 
kendilerine sıra gelmesini 
beklerler. 

Ucuzdur Karaköy’de 
balık; hamisinin kilosu 5 
lira, istavrit 8, levrek 13 TL. 
Kadıköy’de hamsinin kilosu 
7 lirayken, Sarıyer’de 10 TL, 
Beşiktaş’ta 7 TL, Beyoğlu 
balık pazarında 12 TL ve son 
olarak Kumkapı’da ise 10 
TL’den satışa sunuluyordu 
hamsi. 

KUMKAPI BALIK PAZARI

Su Ürünleri Hali 
Müdürlüğü’nün arka 
tarafında kalan balık pazarı, 
rengârenk tablalardaki taze 
balıklarıyla alıcılarını bekli-
yor. Balık pazarını gezdiğimiz 
gün balıkçılar yakaladıkları 
köpek balığını orta yere 
oturtmuşlardı. Köpek balığına 
dokunmadan kimse geçmi-
yordu. Sadece köpek değil ki 
ilgi gören. Balık tezgâhlarının 
önüne konulmuş rengârenk 
leğenlerin içinde yüzen 
istavritler herkesin 
gözdesiydi. Küçük çocuk-
lar leğenlerin içine eller-
ini daldırıp daldırıp balık 
yakalamaya çalışıyorlardı. 
Martılar ise aşağıda balık 
kolluyorlardı.

Hayatın değişimine balık 
pazarları da ayak uydu-
ruyor ama onlar olmadan 
İstanbul’un lezzeti olmuyor, 
olmayacak…
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SÖYLEŞI

Agafya sizin ikinci ese
riniz değil mi?

Evet, daha önce 
yayınlanmış olan ‘Ateş, Güneş 
ve Ada’ isimli kitabım var. Bir 
anlatı-roman tarzında. Agafya 
ikinci kitabım oluyor. Birbirinden 
çok farklı iki tarz.

Söyleşimize romanın is-
miyle başlayalım dilerseniz. 
Kahramanlarımızdan birinin adı 
ama ne demek Agafya?

Aslında kızımızın gerçek ismi 
‘Nataşa’. Yaşanmış bir olay 
başta da belirttiğim gibi. Ama 
biliyorsunuz ülkemizde Nataşa 
ismi biraz farklı anlamlara 
geldiği için artık, kitabın hayali 
kahramanlarından Anton ona 
yeni bir isim verir ve ‘Agafya’ der:

Sana yeni bir isim verdim 
ben, Agafya dedim. ‘’Yüce 
aşk’’ dedim.

Kalbimin en derinine sakladım 
seni, kimse görmesin istedim.

Ve o ismi sadece ben bildim 
ve sen sadece benim oldun…

İşte böyle söyler Anton... 
Rusça’da  ‘yüce aşk’ anlamına 
gelir.

“Aşkın en güzeli, en unutulmazı 
bir savaş içinde yaşanandır!”
Agafya, bir kadın... Savaşın, sürgünün, acıların ortasında bir kadın. Ve İn-
giliz savaş muhabiri Anton…  Ertürk Akşun’un yeni romanı ‘Agafya’. Hem 
tarihsel bir roman, hem aşk romanı, hem de polisiye… Hepsi birden nasıl 
oluyor demeyin, bu romanda oluyor işte. Romanda, bir yandan 1920’li yıllar 
İstanbul’una, açlık ve sefalet içine inen Beyaz Ruslar’ın yaşamı tarihsel bir 
düzlemde anlatılırken diğer yandan da Agafya ve Anton’un aşk serüveni 
ve polisiye harmanlanıyor. ‘Belgesel diye yola çıktım, romana evriliverdi’ 
diyor yazar… Agafya’nın yazarı Ertürk Akşun’la bir söyleşi gerçekleştirdik. 
İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Söyleşi: Şenol ÇARIK

Ertürk Akşun’la yeni romanı “Agafya” üzerine söyleşi…
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Romanda 1920 yıllar 
İstanbul’unun ve burada 
yaşayan Beyaz Ruslar’ın 
resmedildiğini görüyoruz. 
Yoksulluk ve sefaleti en de
rinden duyumsuyor insan. 
Tarihsel bir düzlem ve derin 
bir his. Zor olmadı mı her ikisi-
ni buluşturmak?

Uzun yıllardır yakın Tür-
kiye tarihiyle ilgileniyordum. 
Bu topraklar o kadar macera 
yaşamış ki, tarihi okudukça 
bunu görüyorsunuz. Öyle 
büyük kahramanlıklar, savaşlar, 
aşklar, acılar... İşte okumalarım 
sırasında bunlardan bir tanesi ile 
karşılaştım. Yine büyük bir göç, 
sürgün ve elbette bununla ilgili 
büyük bir trajedi. 1919 ile 1923 
yıllar arsında İstanbul işgal altında 
iken 1917’de Rusya’daki devrim-
den kaçan asilzade aileler işte 
bu şehre gelmişlerdi. Geldikle-
rinde de İstanbul’un tüm eğlence 
ve gece hayatını değiştirdiler. 
Bir tarafta Anadolu’da amansız 
bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi 
yaşanırken, İstanbul’da hiç bir 
şey yokmuş gibi sürüp giden 
eğlence hayatı…  İşte tam böyle 
bir sahnede yaşanan büyük bir 
aşk hikâyesidir Agafya...

Romanı hazırlama süreci-
nize değinebilir misiniz biraz? 
Oldukça geniş bir tarihsel 
alt yapı hazırlığı yaptığınızı 
düşünüyorum.

Yukarda da bahsettiğim 
gibi, çok uzun yıllar hobi olarak 
Yakın Türkiye tarihi okuyordum. 
Aslında buna hobi demek doğru 
mu ona da bilmiyorum. Eğer 
siyasetle ilgileniyorsanız, ilk 
yapmanız gereken şey tarihinizi 
bilmenizdir. Aslında benimki de 
tam olarak böyle oldu. İşte bu 
okumalarda karşıma çıktı Beyaz 
Ruslar.

Bolşevik Devrimi sonra
sında devrim karşıtı olan ve 
kaçan Beyaz Ruslar İstanbul’a 
geliyorlar. Bu serüvenin yanı 
sıra bir yandan da ülkemizdeki 
Kurtuluş savaşını görüyoruz.

Evet, devrim karşıtı olanlar, 
asilzadeler, toprak sahipleri ve 
onların hizmetçileri, bir de ordu 
içinde oldukları için Kazaklar… 
İstanbul’a getirilme sebebi de, 
kesinlikle Ankara Hüküme-
tine karşı savaştırmak. Hazır, 
savaşmaya alışmış bir ordu, 70 
bin kişilik. Ama emperyalistlerin 
istediği gibi gelişmiyor olaylar. 

“BELGESEL DİYE BAŞLADIM, 
ROMANA EVRİLDİ”

Tarihsel yönünün yanı sıra 
bir yandan da aşk var roman-
da. Agafya ile Anton’un dillere 
destan aşkı. Bir aşk romanı di-
yebilmek de mümkün mü?

Aşkın en güzeli, en unutulmazı 
her zaman bir savaş içinde 
yaşanırsa güzeldir. Çünkü in-
sanlar savaşta çıplak olurlar, saf 
olurlar, çıkarsız olurlar. Aslında 
kitaba tamamen belgesel olarak 
başlamıştım. Ama okumaya 
başladıkça öyle aşklarla, öyle 
dramlarla, öyle polisiye olaylarla 
karşılaştım ki, kitap birden bire 
romana evriliverdi. Kitabın içinde 
anlatılan cinayetlerin hepsi ger-
çek, aşkların hepsi gerçek, sa-
dece küçük bazı kurgusal ekle-
meler yaptım. Bir kaç tanede 
güçlendirsin diye anlatımı, 
bazı karakterler ekledim.  Evet, 
Agafya tam bir aşk romanına 
dönüştü, ama onu ben değil, 
olayın kendisi aşk romanı haline 
getirdi.

Romanda insanların 
‘düşüşü’nü, değişen yaşam 
koşullarını en yalın ifadey-
le görebiliyoruz. Diğer bir 
taraftan da zengin ve şaşalı 
yaşamı… Tezatlıkları öne 
çıkarmayı ve bunları tasviri 
seviyorsunuz sanırım.

Elbette, kim olursa olsun, kim 
yazarsa yazsın, herkes kendi 
penceresinden bakacaktır olay-
lara. Benim içinde Bolşevik 
devrimi, gelişen olaylar, benim 
penceremden aktarıldı. Sınıflar 
elbette ki benim gözümden 
çözümlendi, ifade edildi. 

Agafya sizce nasıl bir 
kadın?

Bakın kitabın içinden bir alıntı 
yapayım, Anton nasıl tarif ediyor 
Agafya’yı:

Agafya her erkeği büyüleyebi-
lecek bir cazibeye sahipti. 

Hem ulaşılmaz hem tahrik 
ediciydi ve öldürücüydü!

Büyüleyiciliği yanıltıcıydı: Onu 
elde ettiğinizi sanırsınız. 

Oysa Agafya elde 
edemediğinizdir.

Agafya unutulmaz bir 
kadındır.

Fakat Agafya onunla 
yaşadıklarınız değil onunla 
yaşamadıklarınız olarak kalır.

Bu yüzden hep gizemli ve 
büyüleyicidir.

Kollarınıza alsanız, derin-
lerine dalsanız, ulaşılmazlığı 
katlanır.

Agafya intihardır.
Her teşebbüste etkisi azalır.
Ancak bir kez yaşanır.
O kutsal bir fahişedir.
Bir kez yaşandıktan sonra 

yalnızca kutsal olarak kalır.
Agafya benim için İstanbul’dur.
Asla işgal edilemez 
Çünkü hep işgal altındadır.
Asla fethedilemez
Çünkü fethedenin 

fethedilişidir…
Mücevherleri, madalyaları, 

sırmalı apoletleri gölgede bırakır.
Çünkü Agafya güneşin gölge-

sidir. Güneşin gözlere toplanmış 
halidir.

Hedef kitle özellikle kadınlar 
anlaşılan.

Türkiye’de kitabı çoğunlukla 
kadınlar okuyor. Örneğin kitabın 
arka kapağına koyduğum alıntıya 
bayıldı kadın okurlarımız.

“Beni sevmek bana tahammül 
etmek demektir. Eğer beni sevi-
yorsan buna katlanacaksın. Beni 
ben olmaktan çıkararak seve-
mezsin. O zaman sevdiğin kişi 
ben değil, başka birisi olur. Sen 
başka birisini istiyorsan, o zaman 
başka birine git, ben ise buyum. 
İşte senin asıl çaresizliğin bura-
da başlıyor Anton.” 
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SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI, YÜZDE 18 ARTTI
Savunma ve havacılık sektörü, şubattaki ihracatını 2013’ün 

aynı ayına göre yüzde 18,3 artırdı. Savunma ve havacılık sektörü, 
şubattaki ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 artışla 
107 milyon 485 bin dolara yükseltti. Türkiye İhracatçılar Meclisinin 
(TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’nin söz konusu 
aydaki ihracatının yüzde 0,9’unu kapsayan sektörde, ihracat 
yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda ABD, Birleşik Arap Emir-

likleri ve Tunus yer aldı. 

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YÜZDE 1.2 ARTTI
Perakende satış hacmi ocakta bir önceki aya göre arındırılmış 

yüzde 1.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış per-
akende satış hacmi sabit fiyatlarla ocak ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1.2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre ocakta gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı 
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.5 artarken, otomotiv yakıtı 
satışları ise yüzde 0.4 azaldı. akvim etkilerinden arındırılmış sa-
bit fiyatlarla perakende satış hacmi ise ocakta bir

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 arttı.

557 BİN ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ KALDI
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 557 bin üniversite mezunu 
işsizlik sorunu yaşıyor. Bilgisayar, gazetecilik ve enfor-
masyon, mimarlık ve inşaat mezunlarının işsizlik oranı üni-
versite mezunlarının genel işsizlik oranının üzerinde bulu-
nuyor. Dün açıklanan işsizlik rakamlarına göre, Türkiye’de 
2013 yılında işsizlerin arasına 229 bin kişi daha katıldı. 
İşsiz sayısı 2.75 milyona işsizlik oranı ise yüzde 9.7’ye 
çıktı. Üniversitelerden mezun olup iş bulamayanların oranı 
ise her geçen yıl artış gösterdi. Yüksekokul veya fakülte 
mezunları arasında 2012’de yüzde 10,1 olan işsiz sayısı 
10,3’e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre, Türkiye’de 557 bin üniversite mezunu işsizlik so-
runu yaşıyor. Üniversitelerin, sosyal ve kişisel hizmetler, 
bilgisayar, gazetecilik ve enformasyon, mimarlık ve inşaat 
mezunları ise işsizlikle en çok karşı karşıya kalan bölümler 
arasında yer alıyor.

TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE ‘UKRAYNA 
GERGİNLIĞİ’ ENDİŞESİ

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği 
Başkanı Mehmet Ali Dinç, Ukrayna’da 100’ün 
üzerinde Türk firmasının doğrudan yatırımı 
olduğunu, Ukrayna deri sektörünün çoğunun 
alımlarını Türkiye’den yaptığını açıkladı. 25 
Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimlerin 
Ukrayna için oldukça önemli olduğunu dile ge-
tiren Dinç, 30 Mart’ta Kırım’da yapılacak olan 
referandumun sonucunun da siyasi tansiyonu 
etkileyeceğini kaydetti. Dinç, Kırım üzerinden 
Türkiye’nin Rusya ile gereksiz bir gerginliğe 
girmemesi gerektiğini vurguladı.
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İSTANBUL’A TURIST AKINI
İstanbul’a bu yılın ocak-şubat ayında gelen yabancı turist sayısı, 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 331 bin 
337 oldu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul’a bu yılın 
ocak-şubat ayında gelen yabancı turist sayısında artış yaşandığını 
açıkladı.  Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, 
Pendik ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, bu yılın 
ocak-şubat ayında İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı, 
geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 16 oranında artarak 1 mi-
lyon 149 bin 291’den 1 milyon 331 bin 337’e yükseldi. 

TAKSİTLİ HARCAMADA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Taksitli kredi kartı harcaması dört haftada 4 milyar 287 mily-
on lira azalarak 48 milyar 608 milyon liraya geriledi. Son bir 
haftada taksitli kredi kartı harcaması 1 milyar 576 milyar lira 
azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
(BDDK) kredi kartına taksit sınırlaması getirmesinin ardından 
taksitli harcamalardaki düşüş geçen hafta da sürdü ve dört 
haftada taksitli kredi kartı harcama tutarı 4 milyar 287 mi-
lyon lira azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, kredi kartına taksit 
sınırlaması getirilmesinin uygulanmaya başladığı 1 Şubat’tan 
itibaren dört haftalık süreçte taksitli kredi kartı harcamaları 4 
milyar 287 milyar lira azaldı. Son bir haftalık dönemde ise tak-
sitli kredi kartı harcama tutarı 1 milyar 576 milyon lira düştü.

‘TÜRKİYE’NİN SABUN KÖPÜĞÜ EKONOMİSİ 
DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK’

Amerikan Forbes dergisi Türkiye ekonomisini analiz 
ettiği yazısında “Türkiye’nin sabun köpüğü ekonomisi 
daha da kötüye gidecek” yorumunu yaptı. ABD’nin dün-
yaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye ekonomisini 
analiz etti. Yazıda Türkiye ekonomisinin çıkışının ye-
rini çöküşe bıraktığı yorumu yapıldı. Jesse Colombo 
imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye ekonomisinin 
son 10 yıl içerisinde patlama gösterdiği hatırlatılarak, 
“Ancak maalesef, yükselen piyasa ülkelerinin çoğunda 
olduğu gibi Türkiye’nin ekonomik çıkışı da artık yerini 
6 yıl önce Batılı ekonomilerin çöküşüne neden olan 
tehlikeli sabun köpüğüne bıraktı” denildi. Türk Lirası 
ve finans piyasalarının son bir yıl içersinde sert bir 
şekilde düşüş göstermesine karşın, Türkiye’nin önemli 
bir şekilde ilgi çekmeye devam ettiği belirtilen yazıda, 
ülkenin ekonomik sabun köpüğü ve bunun korkutucu 
sonuçlarının hala çok az farkına varıldığına dikkat 
çekildi.

43 ÜLKEDEN 340 ALICI ‘TİCARİ SAFARİ’DE 
BULUŞTU

Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle Bursa’ya 
uluslararası alım heyetlerinin getirilmesini 
amaçlayan “Ticari Safari Projesi”nin ilk organi-
zasyonu bu yıl ikincisi yapılan MODEKS 2014 Mo-
bilya Fuarı kapsamında gerçekleşti. Ticari Safari 
kapsamında Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, 
Çin, Fransa, Güney Kore,  Irak, İran, İspanya, 
İsveç, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kos-
ova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün ve 
Yunanistan gibi ülkelerden gelen 340 alıcı Bursalı 
işadamları ve sanayicilerle bir araya geldi.Fuarı, 
Burtarım, Sac İşleme Teknolojileri ve Kalıp Avra-
sya fuarlarıyla devam edecek.
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OSB’LERE KREDİDE TEMİNAT KOLAYLIĞI
Islah OSB’lerden dönüşen OSB’ler ve bu OSB’lerle ortak 

altyapı bütünlüğü sağlamak isteyen OSB’ler, teminat olarak taah-
hütname de verebilecek. Islah OSB’lerden dönüşen OSB’ler 
ve bu OSB’lerle ortak altyapı bütünlüğü sağlamak isteyen 
OSB’lerin yönetim kurullarının imzasını taşıyan taahütname, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kullandırılan kredil-
erde banka teminatı olarak kabul edilebilecek. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının “Organize Sanayi Bölgeleri Uygula-
ma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İŞGÜCÜ MALİYETİ YÜZDE 4 ARTTI
İşgücü maliyeti endeksi yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 

arttı. Türkiye’de İşgücü maliyeti endeksi 2013 yılının dördüncü 
çeyreğinde yüzde 4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.8, 
inşaat sektöründe yüzde3.2 ve hizmet sektöründe yüzde 4.3 
artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), İşgücü 
Maliyeti Endeksi, 2013 yılının dördüncü çeyrek verilerinin 
açıkladığı raporda, İşgücü maliyeti endeksi yüzde 4 arttı. 
Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki 
saatlik değişimin göstergesi olan saatlik kazanç endeksi ise 

bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.2 arttı.

SANAYİCİ KKDF ÖDEMEK İSTEMİYOR
İş dünyası, fiyat avantajı ve rekabetçiliğin 

korunması için hammadde ithalatından Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu kesilmem-
esini istiyor. İthalatı kontrol altında tutmak 
için vadeli yapılan dış alımlarda yüzde 6’lık 
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi iş 
dünyasını zor durumda bırakıyor. Yurtdışından 
kredi kullanımında yüzde 3’e kadar, vadeli 
olarak ithalata ise yüzde 6’lık KKDF kesintisi 
uygulanıyor. İş dünyası bu kesintinin ithalatta 
ek gümrük vergisi şekline dönüştüğünü ve bu 
şekilde bir uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde 
olmadığına dikkat çekiyor. 

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.  

‘TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDEN RAHATSIZ’
Türkiye’nin Gümrük Birliğinden dolayı rahatsızlıklar 

yaşadığını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, AB ile Gümrük 
Birliği anlaşmasını yeniden müzakereye açtıklarını söyledi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin Güm-
rük Birliğinden rahatsızlıklar yaşadığını belirterek, “Bugün 
AB üçüncü bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması (STA) 
imzaladığında, o ülkeyle Türkiye otomatik olarak STA 
imzalamış olmuyor ama o üçüncü ülke, AB’den elde ettiği 
tüm hakları otomatik olarak Türkiye’den de elde etmiş oluyor. 
Bu egemen bir ülkenin uzun vadeli kabul edebileceği veya 

sürdürebileceği bir imtiyaz değildir” dedi.

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.  

KAMERUN’DAN TÜRK ŞİRKETLERE YATIRIM 
ÇAĞRISI 

Kamerun Şehircilik Bakanı Mbwentchou, ‘’Türk 
şirketler, Kamerun’da konut alanında yatırım yap-
mak istiyor. Kamerun’un yaklaşık bir milyon konut 
eksiği var. Türkiye’nin uzmanlığından yararlanmak 
istiyoruz’’ dedi. Kamerun Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Jean Claude Mbwentchou, Kamerun’un yaklaşık 
bir milyon konuk eksiğinin olduğunu belirterek, 
“Türkiye’nin uzmanlığından yararlanmak istiyoruz’’ 
dedi. Mbwentchou, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçi-
si Ömer Faruk Doğan’ı ve Türk işadamlarından 
oluşan heyeti dün akşam kabul etti. 

41



www.usiad.org.tr

Er Mektubu Görülmüştür
“Eskiden inanılmaz olaylara genellikle polisiye roman-
larda veya filmlerde rastlardık. Günün birinde benzer 
olayları ülkemizde yaşayabileceğimizi, örneğin sahte 
dijital verilerle kitlesel tutuklamalar yapılabileceğini, 

bakire kadınlardan fahişe, körlerden ve oku-
ma yazması olmayanlardan 

casuslar üretilebileceğini hiç 
düşünemezdik. Yaşadığımız 
coğrafyanın en caydırıcı 
donanmasına sahip olan, milli 
gemisini ve denizaltısını üreten 
Deniz Kuvvetlerimizin, gün 
gelip, küçük bir römorkörü denize 
indirirken 10 şehit verecek kadar 
aciz duruma düşürebileceğini 
aklımızın ucundan bile geçire-
mezdik.
Ama ne yazık ki bunların hepsi 
oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Genelkurmay Başkanı başta ol-

mak üzere çok değerli generalleri, amiralleri, 
pırıltılı subayları, biliminsanları gazetecileri ve yurtsever 
aydınları, akıl almaz suçlamalarla tutsak edildi. Tarihe 
“Kumpas Davaları” olarak geçen yargı süreçlerinde 
sahte deliller ve gizli tanık (!) ifadeleriyle müebbete ka-
dar uzayan hükümler verildi.

Cemal SüreyaBir Kırlangıcın Daha Var
Sen bir çocuksun, annen sinirden bir de sevin-
çten doğurdu seni yırtılan ipek sesiyle; Bir çocuk-
sun sen, bedeviler gibi ezberindeki şiirlerle bulmak 
zorundasın çölde yitirdiğin yolu; yeryüzü şenliğinin 
azımsanamaz bir parçasıdır yaktığın ateş, kıvrıldığın 
dönemeç, açtığın şemsiye, kucakladığın yaşlı ağaç; 
iyi çocuksun; tuhaf çocuksun; ağzını burnunu 
tıkasalar gözlerinle soluk alırsın; gözlerini bağlamaya 
kalksalar el ve ayak tırnaklarınla; kalsiyum ve kalker 
destekler seni, yeraltı suları destekler seni yırtılan 
ipek sesiyle; Bütün evler boşaltılmış, herkes dışarı 
dökülmüş; taşıtlar adam almıyor, sinemalar tıklım 
tıklım, sokaklarda insan başlarından bir nehir; 
meydanlarda insanî tabaka görülmemiş bir çiçeğin 
taçyaprakları gibi yırtılan ipek sesiyle; Aşkla 
isyanı bütünleştiren şiirleriyle 
tanınan Cemal Süreya hiç 
şüphesiz Üvercinka ile İkinci 
Yeni şiirinin öncülerinden 
olmuştur. Bir Kırlangıcın Daha 
Var, şiiri şairin fikir eğiliminin 
değil, kişiliğinin belirleyeceğine 
inanan, şiirin “insan töresi, insanın 
kendisi” olmasını isteyen Cemal 
Süreyanın Sevda Sözlerinden bir 
seçki.

Fırtına İklimindeB. Sadık Albayrak
Bu kitabı, Nasreddin Hocanın heybesi olarak görmek mümkün. Bu heybenin 
nakışlarında ve gözlerinde insanlık kültürünün, halk yaratıcılığının bize bıraktığı 
emanetlerden izler var. Kitap, bir canlı tanığın Gezide gördüklerine edebi bir boyut 
kazandırıyor aynı zamanda. Fırtına ikliminde, devrim gündemdedir. “Hiçbir ilaç, 
hiçbir kür, yaratıcı bir inkılâp heyecanı içinde yaşayan bir memleketin havası kadar 
insana sıhhat ve şifa veremez.” Yakup Kadri, “Ankara” romanında, böyle yazmıştı. 
Yeniden bir devrim zembereğine bağlanan Türkiyenin Haziran havası, tam da 
böyle bir havaydı. İktidarın zehirli gazlarına, irinli sularına rağmen, dağıtamadığı 
bir hürriyet, canlanma, ayaklanma havası… Yeni Türkiyeyi kuracak gençlik ve 
halkın şifalı havası… 

Mine G. KırıkkanatBir Hıristiyan Masalı
Papalık makamı ve devletinin kurucu yasası, Vatikanın gizli arşivlerinde “Donatio Con-
stantini” başlığıyla yer alan Büyük Konstantinin vasiyet belgesi, dünya tarihinin en büyük 
sahtekârlığı, Avrupayı Asyadan ayıran siyasal oluşumun temel yalanıdır.
Böyle bir vasiyet yoktur. Papalık devleti bir tezgahtır ve Papaların ne ruhani, ne de si-
yasal meşruiyeti vardır. Büyük Konstantine atfedilen sahte vasiyet, Hıristiyan dünyaya 
önderlik ve devletler üstü yetki makamını, Konstantinopolisten Romaya kaydırmaya 
yaramıştır.
Bir Hıristiyan Masalı, 1684 yıl önce dünyanın merkezi İstanbula karşı kurulan çokuluslu 
komplonun, polisiye tadında tarihidir. İstanbul, 1123 yıl süreyle Roma İmparatorluğunun 
başkentiydi. Sadece 561 yıldır bizim mülkümüz. Geçmişini doğru okuyamazsak, 
geleceğini çaldırabileceğimiz bir mücevher. 
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