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“Ordumuzun kazandığı zaferler ne kadar büyük olursa olsun, 
bunlar iktisadi zaferlerle tamamlanmadıkça eksik kalırlar.”
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Türkiye zor günler geçiriyor. 15 yıldır iktidarda olan 

Adalet ve Kalkınma Partisi toplumumuzdaki eşitsizlikleri 

derinleştirmiş, Türkiye’yi hak ettiği yere taşıyamamıştır. 

İşsizlik ve hayat pahalılığı can yakmaya devam etmektedir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi 15 yılda Türkiye ekonomisinin 

sorunlarına çözüm getirmemiştir.

Bugün Türkiye saman ithal eder duruma düşürülmüştür. 

Uygun tarım ve hayvancılık destekleme politikalarının 

yokluğunda et ithalatı tekrar başlamıştır. Hükümet istihdam 

yaratamamaktadır. Çalışanlar dahi yoksullukla mücadele 

etmek zorundadır. Asgari ücretli bir çalışan, ailesini 

geçindirememektedir. 

Hükümet, paramızın değer kaybını engelleyememektedir, 

zamlar adeta otomatiğe bağlanmıştır. Ankara’daki bir 

avuç bey ise vergi ödememek için servetlerini yurtdışında 

göstermekte, vergi cennetlerine kaçırmaktadır. 

Bütün kardeşlerime sesleniyorum. Emeğin hakkını 

savunan, alınterinin yanında duran parti halkın partisidir, 

Cumhuriyet Halk Partisi’dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunlara çözüm üretmek 

için, herkesin işinin, aşının olması için var gücümüzle 

çalışıyoruz. Cumhuriyet’in onurlu ve eşit yurttaşlarının hak 

ettikleri zenginliğe kavuşmalarını sağlayacağız. 

Söz veriyoruz. Bütün toplumu kucaklayacak, 

gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak, 

bu düzeni yaratanların saltanatına son 

vereceğiz.  

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi

Genel Başkanı

Halkın Ekonomisini Kuracağız
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İŞSİZLİK
 İşsizlik sadece iş bulamayan kişilerin sorunu 
değil, aynı zamanda çalışanların da asli prob-
lemidir. İşsizlik oranının yüksek olduğu bir ül-
kede çalışanlar emeklerinin karşılığı olan ücreti 
yeterince alamazlar, üstelik çalışma koşulları 
ve saatlerinin belirli bir standartta olması da 
zordur. Çünkü çalışanların yerine daha az 
ücretle ve daha kötü koşullarda çalışmaya 
hazır milyonlarca işsiz bulunmaktadır. İşsiz 
sayısı arttıkça çalışanların da hayat standartla-
rı düşer. Çalışanların da ücretleri artmadığı gibi 
kimi zaman ücretler daha da düşer. Çalışanlar, 
işsizlere işlerini kaptırmamak için her konuda 
gereğinden fazla taviz vermek ve bir takım 
haklarından feragat etmek zorunda kalır. 

Uzun süre işsiz kalan kişilerin yaşam standartı 
son derece düşer. İş bulamayan kişinin ailevi 
ilişkileri bozulur, boşanmalar artar. İşsizliğin 
yüksek oranlarda olması ülkenin genelinde 
suç oranını, alkol kullanımını arttırır, kumar ve 
fuhuşu yaygınlaştırır. 

7



OLAĞANÜSTÜ HAL 

OLAĞAN
İŞSİZLİK

Hükümet, her 100 kişiden 11’inin çalışmak 
istediği halde iş bulamadığını söylüyor. Çün-
kü hükümete göre işsizlik oranı yüzde 10,7. 
Hükümetin açıklamaktan korktuğu  gerçek 
ise, her 100 kişiden 11’inin değil, 17’sinin iş 
aradığı halde iş bulamadığı… 

Hükümet, 2 milyon 330 bin vatandaşımızı, 
işsiz olarak kabul etmiyor. Eğer sizin çocuğu-
nuz iş bulmaktan umudunu kesmiş ya da bir 
iş bulduğunda çalışmaya hazır ise işsiz sayıl-
mıyor. Hatta hükümete göre, devletin resmi 
verilerine bile girmeyi hak etmiyor. 

OHAL’in ülkeye huzur, barış, refah ve 
istikrar getireceğini söyleyen AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yine 
kandırmışlar. OHAL ülkeye belirsizlik, 
ekonomik çöküş ve işsizlik getirdi.OHAL, 
iş bulmakta zorlanan vatandaşlarımız için 
çok daha karanlık ve ümitsiz bir dönem 
oldu. İstihdam seferberliği işsizliğe deva 
bulamadığı gibi çalışanların mevcut işlerini 
muhafaza etmelerini bile sağlayamadı.  
OHAL döneminde, sadece genç işsiz 
sayısı 120 bin arttı.  

OHAL DÖNEMİNDE  
15 – 24 YAŞ ARASINDA  

120 BİN GENÇ İŞSİZ KALDI.  
BUNLARIN 

           • 78 BİNİ KADIN

           • 42 BİNİ ERKEK

İŞSİZLİKTE 
HAYALLER %11            GERÇEKLER %17

8



Sadece gençlerimiz değil, aynı zaman emek-
li maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığı 
nedeniyle 65 yaş üstü kişiler de iş arıyor. Öyle 
ki 65 yaş üstü emeklilerin yarısı da çalışma-
ya devam ediyor. Bunun yanında, çalışmaya 
devam eden emeklilerin yarısından fazlası 
ikinci işinde çalışıyor. Sonuç olarak şöyle bir 
resim karşımıza çıkıyor: Ülkemize gezmeye 
gelen turist de emekli, onu burada gezdiren 
şöfor de emekli. Birisi medeni ülkede yaşamı-
nın sefasını sürerken, bizim emeklimiz cefasını 
çekiyor. Bu durum bu ülkeyi 15 yıldır yöneten-
lerin ayıbı.

Vatandaş iş bulmaktan, hükümet de vatan-
daştan ümidini kesmiş durumda.  Kısacası 
iş arayıp bulamıyorsanız, hükümetin sizi işsiz 
olarak görmesi için devletle işsizlik görüşmesi 
yapmanız ve devleti işsiz olduğunuza ikna 
etmeniz gerekiyor. 

Bu gerçekler doğrultusunda, çalışmak iste-
diği halde iş bulamayan toplam işsiz sayımız 
yaklaşık 6 milyon kişidir. Öyle ki, AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma-
sında halka şöyle hitap edebilir:  “Eyyy Dani-
marka sen kim oluyorsun? Senin nüfusundan 
daha fazla benim işsizim var.”

İŞSİZLİKTE 
HAYALLER %11            GERÇEKLER %17
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BİR GARİP SEFERBERLİK

Şatafatlı toplantılarla duyurulan istihdam seferberliğinin de içi boş 

çıktı. İş arayan gençleri stajyer, kursiyer, çırak adı altında piyasaya 

ucuz iş gücü olarak sunmanın ötesine gitmeyen “seferberlik”, ne 

istihdamı arttırdı, ne de işsizliği azalttı.

İşsizliği çözmek yerine, işsizlikten muzdarip 
kesimlerin umutlarını siyasi ranta çevirerek, 
tribünlere oynamayı tercih eden hükümet;  “is-
tihdam seferberliği” ismiyle duyurdukları İstih-
dam Tevşik Paketi’ni yürürlüğe koydu. Peki bu 
“seferberlik” ne kadar işe yaradı? 

Şubat 2017 başından itibaren yürürlüğe giren 
İstihdam Teşvik Paketi kapsamındaki teşviklerin 
maliyetinin 12,4 milyar TL olduğu açıklanmıştı. 

Ancak işverenlerin istihdam edecekleri işçi 
başına aldıkları asgari ücret, prim, sigorta ve 
vergi desteği istihdamda beklenen etkiyi yara-
tamamıştır. 

Temmuz 2016 - Temmuz 2017 arasında bu 
kapsamda aktif sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 
412 bin kişi artmıştır. Bunun 128 bini zorunlu 
sigortalı çalışanlardan oluşmaktadır. 

Buna karşılık çırak, kursiyer ve stajyer sayısı 1 
milyon 412 bin kişi artmıştır. Buradan istihdam 
artışının, iş hukuku açısından işçi sayılmayan 
çırak, kursiyer ve stajyer istihdamı ile sağlandığı 
sonucu çıkmaktadır. 

İstihdam teşviklerinin devam etmesine rağmen 
son üç ay içinde ne işsizlik oranında, ne de 
işsiz sayısında belirgin bir iyileşme gözlenme-
miştir.
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Ülkemizin en büyük sorunu işsizlik, 

işsizlikten en büyük zararı görenler 

ise gençlerimizdir.

En az üç çocuk yapmayı salık verenler, çocuk-
larımızın geleceği söz konusu olduğunda topu 
taca atmayı tercih ediyor. 

Türkiye’de 15-24 yaş arası her beş gençten 
birisi işsizdir. 

Genç işsizliğinde 2016 Temmuz ayından 
itibaren, yani OHAL döneminde, 1,4 puan 
artış olmuş, gençlerin işsizlik oranı yüzde 21,7 
olarak gerçekleşmiştir. 2016’nın Temmuz ayına 
göre bakıldığında, 15-24 yaş arasındaki genç-
lerin istihdamı yüzde 2,9 artarken genç işsizliği 
yüzde 11,2 artış göstermiştir. 

Diplomalı İşsizlik Birinci Sırada

Genç işsizlikteki en üzücü tablo ise 
üniversite mezunlarının durumu-
dur. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın ağzıyla söylersek : 
“Düşünmeden fakülte açmışlar, her mezuna iş 
bulamayız!” 

İşsizlik oranının en yüksek olduğu kesim üni-
versite mezunları, en düşük olduğu kesim ise 
okuryazar olmayanlardır. Bunun anlamı ise 
açık: Ülkemizde niteliksiz iş gücü istihdam 
edilmekte, üretimimiz vasatlaşmakta ve beyin 
göçü artmaktadır. 80 milyonun vergileriyle ya-
pılan üniversitelerde eğitim alan genç beyinler, 
devletin yanlış istihdam politikasının sonucun-

da, ülkelerine ve ekonomilerine faydalı 
olma fırsatı bulamamaktadır. 

HER BEŞ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ
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KURALSIZLIK KURAL OLDU: 

HER ÜÇ ÇALIŞANDAN BİRİ KAYITDIŞI

Kayıt dışı çalışma ile ilgili verilere göre, 2016 
Temmuz ayına kıyasla 2017 Temmuz ayında 
kayıt dışı çalışanlar hem oransal olarak, hem 
de sayısal olarak artmıştır. Önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla kayıt dışı çalışanların toplam 
istihdam içindeki oranı 1 puan artarak yüzde 
35,2’ye yükselmiş, aynı dönemde kayıt dışı 
çalışanlar 646 bin kişi artmıştır. Bunun karşılı-
ğında kayıtlı çalışanlar ise sadece 476 bin kişi 
artmıştır. Kayıtlı çalışan sayısındaki 476 bin 
kişilik artışın 316 bini kadınlardan oluşmakta-
dır. Kayıt dışı çalışmadaki artışın yüzde 48’i ise 

maalesef kadın istihdamından kaynaklanmak-
tadır. 2017 Temmuz ayı verilerine göre kayıt 
dışı çalışanların yüzde 41’i kadınlardan oluş-
maktadır. Hâlihazırda çalışmayan, herhangi bir 
eğitim kurumuna devam etmeyen genç nüfu-
sun toplam genç nüfus içindeki payı bir önceki 
yılın Temmuz ayına kıyasla 0,4 puan artmıştır. 
Bu artış genç kadınlarda daha da belirgindir. 
15-24 yaş arası genç nüfusta neredeyse her 4 
gençten biri, bir işte çalışmamakta veya bir eği-
tim kurumuna devam etmemektedir. Her 100 
genç kadından 37’si bir işte çalışmamakta veya 
bir eğitim kurumuna devam etmemektedir.

AKP döneminde yaygınlaşan 

denetimsizlik ve kuralsızlık, 

sigortasız ve kayıtdışı çalışmayı 

adeta teşvik etmekte, patronların 

kârlarını arttırmak için emekçiyi 

güvencesiz çalışma şartlarına 

mahkum etmektedir. 
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CHP iktidarında, kayırmacılık ve torpil son bulacak. Her alanda olduğu 
gibi, çalışma hayatında da fırsat eşitliği sağlanacaktır. Böylelikle daha 
nitelikli çalışanlar sayesinde çalışma koşulları ve üretimimizin kalitesi 
de artacak. Özellikle kamuda, işe girmek için tanıdık birini bulmaya 
ihtiyaç olmayacak, tamamen liyakata ve beceriye göre kişiler işe alına-
cak. Yeni yaratılan iş imkanları ile istihdam sayısı artacak. Hayatın her 
alanında adalet sağlanacak.

CHP iktidarında ilk aşamada emeklilerimize iki maaş ikramiye vererek 
onları rahatlatacağız. Sonraki aşamada ise, emeklilerimizi ikinci bir iş 
aramak zorunda kalmamaları için onların refahını artırıcı, sosyal haya-
tını zenginleştirici kalıcı çareler üreteceğiz. Böylece emeklilerimizi rahat 
ettirirken, genç istihdamını da arttırmış olacağız. Emeklilerimize geçi-
nebilecekleri düzeyde maaş sağlarsak yaklaşık 3 milyon gencimize iş 
imkanı sağlamış olacağız.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu:
 “İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. 
İşsizliği yeneceğiz. Herkesin işi, aşı olacak”
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VERGİ 
CENNETLERİ

Vergi cennetlerine para kaçırma, zenginlerin 
kendi ülkelerindeki vergilerden kaçma yön-
temi. Özellikle yüksek vergi oranlarının uygu-
landığı ülkelerde, zenginler, gelirlerinin önemli 
bir kısmını buralara kaçırarak yüksek vergi 
ödemekten kurtuluyorlar. Bunun sonucunda, 
kendi ülkelerinde vergi ödeyerek ülkenin çark-
larını döndürmek ise ne yazık ki ücretlilerin, 
çalışanların, yoksulların sırtına biniyor. 

Özellikle son 40 yılda, bir ülkedeki finansal 
alana ilişkin mevzuat ve denetimden kurtul-
mak için düzenleme boşluklarından fayda-
lanma eğilimi giderek arttı.  Bu aynı zamanda 
denetimden uzak vergi cennetlerinin küresel 
finansal sistemin kritik noktaları, sinir mer-
kezlerine dönüştüğü anlamına da geliyor. Bu 
merkezler kar transferleri için kullanılıyor ve 

Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları 
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın damadının da listelerde 
adlarının çıkmasından anlaşılıyor ki, 
buralara para kaçırma yöntemini 
öğrenen ülke yöneticileri de bu vergi 
cennetlerinin yolcusu olmuşlar…
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küresel para akışının yarısının bu merkezler-
den geçtiği tahmin ediliyor.

Sermayenin vergi cennetlerini tercih etmesinin 
başlıca nedeni düşük veya sıfır oranlı vergi 
uygulamaları. Bu vergi cennetlerinde kurumlar 
vergisi olmadığı gibi, çeşitli vergi muafiyetleri 
ile denetimden uzak şirket ve bankalar ku-
rulmasına izin veriliyor.  Kısacası “offshore” 
işlemleri de denilen bu faaliyetler, birey ya da 
şirketlerin kendi ülkelerindeki vergi mevzuatın-
dan kaçarak daha az vergi ödemesine, kendi 
ülkesinden dışarıya kaynak aktarmasına ve 
kişisel servet bilgilerinin ya da iş bağlantılarının 
kamuoyunun gözünden kaçırılmasına yarıyor.   

Bazı şirketler mal ve hizmet tedarikini offshore 
merkezlerdeki şirket aracılığıyla yaparak ya da 
vergi düzenlemelerindeki boşluklar üzerinden 
bu getiriyi gizleyerek kar transferi gerçekleş-
tirebiliyorlar. Marka hakkını offshore firmaya 
devretmek, marka ve tescil hakları için yapılan 
ödemeleri buraya aktarmak Türkiye’de de 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri. 
Bu sayede marka hakkıyla ilgili bütün gelirler 
vergiden kaçırılmış oluyor.  

Bir başka yöntem ise, şirketlerin varlıklarını 
offshore finans merkezlerinde tutması ve Tür-
kiye’de kendi şirketlerine borç vermek sure-
tiyle kaynak aktarması. Bu yöntemde borç 
ödemesi ile kar tekrar yurtdışına çıkarılmış 
oluyor. Vergi cennetinde kayıtlı bulunan firma 
ya da finansal şirketin faiz gelirleri, söz konu-
su ülkede çok düşük vergiye tabi olduğu için 
ya da vergilendirilmediği için hiçbir maliyete 
katlanmadan kar transferi gerçekleştiriliyor.

Bunlara ilave olarak uluslararası şirketler, ge-
milerini vergi avantajları sunulan ülkelere tescil 
ederek ilgili taşımacılık faaliyetlerinden elde 
edilen gelirlerde de daha düşük vergi ödüyor-
lar. Hatta bazı ülkelerde hiç ödemiyorlar. 

CENNET YOLCUSU YÖNETİCİLER

İşte tüm bu gerçekler ışığında, AKP hükümeti 
2006 yılında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda de-
ğişiklik yaparak, “vergi cenneti” olarak bilinen 
bu ülkelere gönderilecek paralara vergi getir-
di. Böylece bu ülkelere para göndermek için 
yapılacak her işlemden yüzde 30 oranında 
vergi alınacak, vergi kayıplarının önüne geçile-
cekti. 

Ancak bu maddenin işlemesi için Bakanlar 
Kurulu’nun ‘vergi cenneti’ denen bu ülkelerin 
listesini yayınlaması gerekiyordu. Ama hükü-
met, bugüne kadar bu listeyi bilinçli olarak 
yayınlamadı. Bu nedenle Türkiye milyarlarca 
liralık vergi gelirinden oldu. O liste yayınlan-
mış olsaydı, önce Panama sonra da “Para-
dise Papers”da adı geçen onlarca zengin, 
o ülkelere istifledikleri paranın yüzde 30’unu 
Türkiye’ye vergi olarak ödeyecekti. Ancak 
hükümet onlardan bilerek almadığı bu vergile-
rin bedelini her gün vergi artırarak ya da yeni 
vergiler icat ederek, bu ülkenin dürüst insan-
larına ödetmeyi tercih etti. 

Ama Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları ile 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
damadının da listelerde adı çıkmasından 
anlaşılıyor ki, buralara para kaçırma yöntemini 
öğrenen ülke yöneticileri ve aileleri de bu vergi 
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cennetlerinin yolcusu olmuşlar…

Bu arada hükümetin “vergi cenneti” olarak 
adlandırılan Man Adası, Cebelitarık ve Guern-
sey Hükümeti ile Londra’da 2012 yılında vergi 
konularında bilgi değişimi amaçlı anlaşmalar 
imzaladığı bilgisi de ortaya çıktı. 

2012’de imzalanan ve bu vergi cenneti ülkeler 
üzerinden vergi kaçırmayı önlemeyi amaçla-
yan bu anlaşmalar 3 yıl sonra 2015 Aralık’ında 
TBMM’ye getirilmesine karşın, ancak bu yıl 2 
Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe girdi. 2012 yılında imzalanan ve taraflara 
vergi kaçakçılarını yakalama konusunda bilgi 
alışverişi ve yerinde inceleme gibi bir çok imkan 
sağlayan bu anlaşmaların yürürlüğe girmesi için 
neden 5 yıl beklendiği de büyük bir soru işareti 
olarak ortada duruyor. 

KRİZLERE NEDEN OLABİLİYOR

Vergi cennetlerine karşı, OECD, 1998 yılından 
sonra uluslararası bir mücadele başlatmıştı. 
Devletleri önemli büyüklükte vergi gelirinden 
mahrum bırakan vergi cennetleri, ekonomik 
yapının sağlıklı işlemesini engellediği gibi bizim 
gibi kırılgan ülkelerde ekonomik krizlere bile 
neden olabiliyor. 

Bütün bunların ışığında, ülkeyi yönetenlerin ve 
yakınlarının vergi cennetlerine paralarını kaçır-
ması ancak “çürümüşlük” olarak açıklanabilir. 
Başbakan’ın çocuklarının bu ülkelerdeki faali-
yetleri için ‘her türlü soruşturma, gerek mali ge-
rek hukuki yönden yapılabilir’ sözünde samimi 
olmadığı da TBMM’de bu konuda verilen Mec-
lis Araştırma önergesinin AKP Milletvekillerinin 
oylarıyla reddedilmesiyle ortaya çıktı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olduğunda, 
yasalarla zenginlerin bu ülkelere para istifle-
mesinin önüne geçecek ve ülkenin çarkları-
nın dönmesinin sadece ücretliler ile dürüst iş 
insanlarının sırtına yüklenmesini   önleyecek 
tedbirler almaktan kaçınmayacaktır.  

Uluslararası Gazetecilik Organizasyonu, 
‘Paradise Papers’ta (Cennet Belgeleri’n-
de), Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, 
dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin 
adını yayınladı. Belgelere göre bu şirketler, 
de nizcilik sektörünün ‘vergi cenneti’ ola-
rak bilinen Malta’da kurulmuş ve faaliyet 
gösteriyor.

Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Ze-
itung’un, Cumhuriyet’in de medya ortağı 
olduğu Uluslararası Araştırmacı Gazete-
ciler Konsorsiyumu’yla (ICIJ) paylaştığı 
belgelere göre, Erkam Yıldırım ‘Hawke Bay 
Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine 
Co Ltd.’ adlı şirketlerin yöneticisi.

Vergi cennetleri sadece vergiden 
kaçınmak amacıyla şirketler için değil, 
hükümetler için de birer manevra alanı 
olarak öne çıkıyor. AKP hükümeti de 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yapa-
cağı petrol anlaşmasını TBMM’den 
kaçırmak ve Bağdat hükümetiyle resmi 
mecrada ters düşmemek adına vergi 
cennetinde TEC-Turkish Energy Com-
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‘Yat, bot, her türlü deniz taşıtının alım satımı’ 
alanında faaliyet gösteren şirketlerden ilki 
Nisan 2004, ikincisiyse Ocak 2007 yılında 
kurulmuş.

ICIJ, Erkam ve Bülent Yıldırım’ın, Cumhuri-
yet’in yanıt isteğine karşılık vermediğini aktar-
dı.

Diğer yandan, belgelerde daha önce Avrupa 
Araştırmacı İşbirliği’nin (EIC)  Erkam ve Bülent 
Yıldırım’la bağlantılı olduğunu ortaya çıkardığı 
üç şirket de yer alıyor. Bu şirketlerin isimle-
ri ise ‘South Seas Shipping N.V.’ ile ‘South 
Seas Shipping’üzerinden ‘Nova Warrior Limi-

ted’ ve ‘Dertel Shipping Limited’.

Dertel Shipping ve Nova Warrior’ın direktörü 
ise Başbakan Yıldırım’ın yeğeni Süleyman 
Varol.

Süleyman Varol’un direktör olarak göründüğü 
iki şirket daha var: Bu şirketlerin isimleri ‘Nova 
Ponza Limited’ ve ‘Rory Malta Limited’.

Rory Malta Limited’in imza yetkilisi, kayıtlara 
göre Başbakan’ın dayısı Yılmaz Erence.

Erence’nin, Yıldırım’ın bakan olmadan önceki 
eski ortağı Salih Zeki Çakır’la ortak olduğu bir 
offshore şirket de bulunuyor.

pany adında bir şirket kurmuştu. TEC, doğ-
rudan hükümet tarafından kurulmamış, bu 
işlem TPIC (Turkish Petroleum International 
Company) şirketine yaptırılmıştı. TPIC, 2013’e 
kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın 
bir iştiraki iken, 2013 yılında Bakanlar Kurulu 
Kararı ile BOTAŞ’a devredilmiş, Fransa’nın 
güneyinde İngiliz hukukuna tabi vergi cenneti 
Jersey Adası’nda kurulan şirket (TEC) de bu 

devirden sonra kurulmuştu. 

Bu dolaylı yöntemin Türkiye’nin menfa-
ati için olduğu söylense de, Kuzey Irak 
petrolü ile doğalgazını taşıma tekelinin 
AKP’ye yakın Power Trans ile Siyah Ka-
lem Mühendislik’e verilmesi, işin aslının 
öyle olmadığını ortaya çıkardı.  
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ÇANLAR 
KONUT İÇİN 
ÇALIYOR

Son açıklanan konut istatistikleri, 

“Temelinde inşaat sektörü 

olan ekonomik büyüme modeli 

çıkmaza doğru mu ilerliyor?” 

sorusunu akıllara getirdi. 
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KONUTTAKİ SAADET ZİNCİRİ KOPUYOR

Son açıklanan konut istatistikleri, “temelinde 
inşaat sektörü olan ekonomik büyüme modeli 
çıkmaza doğru mu ilerliyor” sorusunu akıllara 
getirdi.  

TÜİK’in açıkladığı istatistikler, konut satışlarını 
artıyor gibi gösterse de, son veriler, konuttaki 
saadet zincirinin, ekonomideki yıkıcı etkileri 
hızla yayılabilecek “patlayan bir balona” dönü-
şebileceğinin sinyallerini veriyor. 

Konut satışlarını, vergi indiriminden yararlan-
mak isteyen müteahhitlerin “şişirdiği” belirtili-
yor. Konut satışlarının yaklaşık yüzde 29’unun 
banka kredisiyle, yüzde 49 gibi yüksek oran-
daki satışların ise kredisiz yapılması buna açık 
bir kanıt olarak gösteriliyor. Sektörü yakın-
dan bilenler, bu satışların önemli bir kısmının 
gerçek satış olmadığı görüşünde birleşiyor. 
Gerçek olmayan bu satışların, kat karşılığı in-
şaatlarda, arsa sahiplerinden şirketlere yapılan 
transferin yoğunlaşmasından kaynaklandığı 
ifade ediliyor. Buna göre, yap-satçı müte-
ahhitler, arsa sahipleri üzerine kayıtlı olarak 
ürettikleri konutları, 30 Eylül’de son bulan KDV 
ve tapu harcı indiriminden yararlanmak için 
şirketlerine devraldılar. İşte istatistikte görülen 
satışların önemli bir kısmının bu tarz satışlar 
olduğu belirtiliyor. Kısacası rakamlar, konutu 
artık halkın değil, müteahhitlerin satın aldığını 
gösteriyor.

ARZ, TALEPTEN FAZLA 

Yapı ruhsatı bilgilerine göre, yıllık yaklaşık 1 
milyon konut üretilmesine rağmen, satılan yeni 
konut sayısı 700 binin altında. Eldeki konut 
fazlasının mevcut yüksek faiz koşullarında 
eritilmesi mümkün görünmüyor. 
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Vatandaşın ekonominin gidişatı hakkında daha 
karamsar hale gelmesinin sonucu olarak konut 
kredisi talebinde de küçülme yaşanıyor. Kre-
di talebindeki bu düşüş, büyüme oranlarına 
ve ekonominin gidişatına ilişkin karamsar bir 
algının yaygınlık kazanmaya başladığının da bir 
göstergesi. Vatandaşın ekonomi karşısındaki 
tedirginliği, doğal olarak konut kredisine olan 
talebi de azaltıyor. 

Konut satışlarındaki artış, ancak vergilerin 
düşürülmesi, dolayısıyla bütçenin gelir kay-
betmesi ile sağlanabiliyor. Başka bir ifadeyle 
söylemek gerekirse, konut satışları ancak 
devlet gelirinden vazgeçerse artabili-
yor. Daha da açıkçası temelinde 
inşaat sektörü olan ekonomik 
büyüme modeli, çıkmaza 
doğru ilerliyor.

KİRALAR HALKIN 
ALIM GÜCÜNÜN 
ÜSTÜNDE 

Konut sorunu 
büyürken kiralar 
geride kalır mı? 
Kalmaz elbet! 
Konut kiraları 
da ne yazık ki, 
halkın alım gü-
cüyle orantısız 

bir hızla artıyor. 

Konutu olmayan vatandaş kirasını ancak 
mutfak bütçesinden kısarak ödeyebiliyor. 
Dar gelirli vatandaşı kiradan kurtararak konut 
sahibi olmasını kolaylaştırmak, konut altyapı-
sını ve inşaatı desteklemek amacıyla kurulan 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) maale-
sef kaynak israfının ve yolsuzluğun merkezine 
dönüştürüldü. TOKİ adeta yandaş müteahhit-
lere kaynak aktarma aracı gibi çalışıyor. 

TOKİ projelerinde arsa değeri olduğundan 
daha düşük tespit edilmek suretiyle kamunun 
bu inşaatlardaki hissesi düşürülürken mü-

teahhitlerin payları artırılıyor. Böylece 
yandaş müteahhitler deva-

sa boyutlara varan 
oranlarda 
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karların sahibi oluyor. Bu durum dar gelirlilerin 
uygun fiyatlarla konuta erişmesini daha da 
zorlaştırıyor. Çünkü bu müteahhitler kar marjı 
çok daha yüksek olduğu için sosyal konut 
yapmak yerine lüks konutlar yapmayı tercih 
ediyor. Bu da dar gelirlilerin konut sahibi ol-
masını engelliyor. 

Eğer inşaat sektörü önümüzdeki dönemde 
lüks konut üretiminin frenine basmazsa etrafı-
mızda gözlenmeye başlayan boş lüks plazala-
rın sayısı giderek artacak.  

Bunun yanı sıra, biriken konut stoku ile birlik-
te inşaat sektöründeki ödeme sisteminin de 
gözden geçirilmesi, inşaat sektörünün kendi 
dinamikleri içinde yeni yöntemler bularak akı-
şını sürdürmesi gerekiyor.

Konut üretiminde dikkat çeken bir eğilim de 
lüks konutların sayısının artması. Bu konut-
lardan 1+1 büyüklüğündekiler bile Ankara’da 
350-400 bin lira, İstanbul’da kimi semtlerde 
600-700 bin lira fiyatla satışa sunuluyor. Bu 
konutların iki çocuklu bir aile için yeterli olma-
dığı çok açık. İki çocuklu bir aile yeni ve lüks 
sayılabilecek bir konut alacaksa kesinlikle 1 
milyon lirayı gözden çıkarmak durumunda. 
Oysa ülkede konut alımına 1 milyon lira ayıra-
bilecek hane sayısı az. Peki bu konutlar kimler 
için yapılıyor? Hanelerin en zengin kesiminin 
gelirden aldığı pay artma eğiliminde. Alıcı, işte 
bu yüzde 3’lük, 5’lik toplumun en zengin kesi-
mi! Bir başka alıcı kesim de Körfez’in petrol 
zenginleri. Türkiye’den yoğun şekilde Kör-
fez’in zenginleri gayrimenkul alırken, Avrupalı-
ların neden almadığı da büyük bir soru işareti 
olarak önümüzde duruyor. 
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ENFLASYON HALKI 
EZMEYE DEVAM 

EDİYOR
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Türkiye ekonomisine ilişkin veriler, gelecek 
için umut vermiyor. Uzun süredir, Türkiye’de 
kalkınmadan, gerçek bir büyümeden, istih-
damdan söz etmek mümkün değil.  Yaklaşık 
6 milyon kişi işsiz. Enflasyon çift hanelerde 
sabitlendi.

Kasım ayında açıklanan rakamlara göre enf-
lasyon yüzde 12,9’a çıktı. Bu seviye, Türki-
ye’nin son 13 yılda yaşadığı en yüksek seviye. 
Bu seviye, ekonominin iyi yönetilmediğinin en 
açık göstergelerinden biri. Hükümetin enflas-
yonu önlemek için aldığı tedbirler etkili ve ka-
lıcı değil ancak günü kurtarmaya yönelik. Bu 
yüzden, ne yazık ki enflasyondaki artış ve çift 
haneli seviyeler artık kalıcılaşmış gözüküyor.  

Ekonomi ne keyfiyet kaldırır 

ne de kuralsızlıkla yürütülebilir. 

Kurumsal yapı çökerse ekonomi 

de çökmeye mahkumdur.
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men ortadan kaldırılıyor. 80 milyon insanımızı 
78 milyar TL borçlandırdılar. Bu da yetmedi yıl 
sonuna kadar 12 milyar daha borçlandıracak-
lar. Üstelik bunu yaparken anayasal süreçleri 
de TBMM’yi de tanımıyorlar.

Yandaşlara kaynak aktarmak için adına Varlık 
Fonu denen bir paralel hazine kurdular. Şimdi 
bu paralel hazine, 80 milyonun vergisiyle oluş-
muş kamu kaynaklarına el koyuyor. Kaynaklar 
kamudan bu paralel hazineye doğru aktarılı-
yor.

Ekonomi ne keyfiyet kaldırır ne de kuralsızlıkla 
yürütülebilir. Kurumsal yapı çökerse ekonomi 
de çökmeye mahkumdur. Saray rejimi varlığı-
nı sürdürebilmek için sırf kendi yandaşlarının 
menfaatleri doğrultusunda çarkları çevirmek 
zorunda. Peki nasıl dönecek bu çark? İşçi, 
köylü, memur ve emeklilerin cebinden alı-
nacak vergi ve zamlarla! İşte bu nedenle bir 
yandan yoksulların belini büken dolaylı vergi-
ler artırılırken, aynı anda hiç utanmadan bazı 
şirketlerin vergi cezaları sıfırlanıyor. Ücretlilere 

TÜİK’in son açıkladığı rakamlara göre, en 
yüksek fiyat artışlarından biri halkın büyük ço-
ğunluğunu ilgilendiren eğitim harcamalarında 
görüldü. Okulların açılmasıyla birlikte defter, 
kitap, kırtasiye masrafı, geneli asgari ücret 
alan çalışanları en çok zorlayan gider kalem-
lerinden oldu.  

Hükümet ekonomiyi hukuksuz ve kuralsız bir 
şekilde yönetiyor. Mühürsüz oylarla çalınan 
referandum sonucunda oluşan tek adam 
rejiminin yarattığı bu hukuksuz yönetimin 
sonucunda ortaya çıkan ekonomik maliyet 
ise vatandaşa yükleniyor. Hukuk ve demok-
rasi tanımaz tek adam rejimi, her geçen gün 
ekonomiyi çökertirken, ülkenin kısıtlı kaynak-
ları işçi, köylü, memur ve emeklilerden alınıp 
yandaş işadamlarının, müteahhitlerinin cebine 
konuluyor.

Aralık ayında yayımlanan torba yasa, iktidar-
larını kurtarmak uğruna 80 milyonu batırmak 
anlamına geliyor. 2000’li yılların başında yasal 
düzenlemelerle getirilen mali disiplin tama-
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gıdım gıdım zamlar verilirken, yandaş müteahhit-
lere, danışmanlık şirketlerine milyonlar, milyarlar 
aktarılıyor.

Çok ciddi bir vergi düzenlemesine ihtiyaç duy-
duğumuz ortadayken, AKP iktidarı hep işin kola-
yına kaçıp dolaylı vergileri arttırarak, kötü yöne-
timin maliyetlerini daha fazla miktarda yoksulun, 
orta sınıfın üzerine yıkıyor. Eğer saraydakiler, 
lüks ve şatafatlı yaşamlarından vazgeçip, dürüst 
bir şekilde israftan, yolsuzluktan ve gösterişten 
uzak bir harcama politikası izlerse, bütçede mu-
azzam tasarruf edilir.

Bu politikalarla ne enflasyon ne de faizler dü-
şer. Enflasyonun düşmesi için tasarruf, yatırım 
ve üretim lazım. Faiz emir komuta zinciriyle hiç 
düşmez. Bu kadar bütçe açığı, ödemeler den-
gesi açığı ve aşırı müsriflik ile enflasyonu düşü-
remezsiniz. Yapılması gereken, hukuk devleti ve 
demokrasiyi tesis etmek, halkın geçim derdine 
çareler üretmek ve üretime dönük yatırımlardır.

ALGI YÖNETİMİYLE  
DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Enflasyonda üçüncü dünya ülkeleri ile 
aynı ligdeyiz. Hükümet enflasyonu yalana 

dayalı algı yönetimiyle düşürmeye çalışıyor. 
Hükümet, düşük enflasyon beklentisi yara-
tarak halkı ve özellikle sabit gelirlileri alda-
tıyor. Ücreti, kazancı veya maaşı yüzde 13 
artan hiç kimse yok. İşte bu yoksullaşma-
dır. Tüketici fiyatlarının yüzde 12,9, üretici 
fiyatlarının yüzde 17,3 artmasına karşın, 
ücret ve maaşları bu oranlarda artmayan 

işçi, memur, emekli, tarım üreticisi gibi ge-
niş halk yığınları gittikçe yoksullaşıyor.  

AKP döneminde enflasyon oranı, dünya-
daki genel enflasyon oranlarının da, Türki-
ye’nin dahil olduğu üst orta gelirli ülkeler 
grubunun da çok üstünde seyretti ve fark 
giderek açıldı, daha da açılıyor. AKP’nin 
iktidarı devraldığı 2004 yılı itibariyle Türki-
ye’deki enflasyon, dünyadaki genel enflas-
yonun 2,9 katıyken, 2016 yılına geldiğimiz-
de bu oran 4,8 kata kadar çıkmıştır. 2004 
yılında Türkiye kendisinin de dahil olduğu 
üst orta gelirli ülkelerden 2,3 kat daha yük-
sek enflasyona sahipken, 2016 yılında bu 
oran 3,8 kata ulaşmıştır.
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Akaryakıt fiyatları, 80 Milyon vatandaşımızın 
tamamının hayatını doğrudan etkiliyor.  Yedi-
ğimiz yemekten, giydiğimiz kıyafetlere, kul-
landığımız toplu taşımadan okul servisi ücret-
lerine kadar her şeyin fiyatını belirleyen temel 
etkenlerden bir tanesi akaryakıt fiyatlarıdır. 
Akaryakıt fiyatları arttıkça ödediğimiz vergiler 
de katlanarak artıyor. Akaryakıttan alınan ver-
ginin yüzde 60 -65 arasında olması ülkemizi 
dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülke 
durumuna getirdi. Kur fiyatları ve dünyadaki 
enerji fiyatlarının düzeyi akaryakıt fiyatlarını 
belirliyor. Ne var ki, bu durum tüketici lehine 
olduğu zaman, uluslararası düzeyde akaryakıt 
fiyatları düştüğünde, hükümet vergi gelirlerini 
muhafaza etmek adına fiyatlarda indirimi anlık 
ve yeterince yapmazken, tüketicinin aleyhi-
ne bir durum söz konusu olduğunda anında 
ve birebir olarak zammı uyguluyor. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi bu durumu şu şekilde 
ifade ediyor: “Gerek kur gerekse dünyadaki 
enerji fiyatlarıyla ilgili artış ne ise o doğrudan 
oraya yansıtılıyor. Otomatik olarak çalışan bir 
mekanizma var.“  Ekonomi Bakanının ifade 
ettiği otomatik mekanizma, aslında sadece 
zam yapılırken işlev görüyor. Dünyadaki fiyat 
düzeyleri düştüğündeyse bu otomatik meka-

nizma her nedense çalışmıyor; indirim hükü-
metin keyfiyetine kalıyor.

Türkiye Yıllık Ortalama 3 Milyar Litre Ben-
zin, 25,5 Milyar Litre Mazot Kullanıyor

1.5 TL’ye ithal ettiğimiz akaryakıt, dağıtım 
masrafları ve özellikle alınan fahiş vergiler 
yüzünden petrol istasyonunda pompada 5,5 
TL oluyor. Bizim hükümetimiz vergiden ver-
gi alan bir hükümettir. İlk önce özel tüketim 
vergisi alan, daha sonra aldığı özel tüketim 
vergisinin de katma değer vergisini alan tuhaf 
bir hükümet var. Son zamanlarda akaryakıta 
yapılan zamlarla vatandaşın sırtına günlük 10 
milyon TL daha vergi yükü bindi. Yıl sonuna 
kadar benzine yeni bir zam yapılmasa dahi, 
vatandaşlarımız 3 milyar 600 milyon TL fazla-
dan vergi ödeyecek. Ama AKP hükümetinin 
uluslararası petrol fiyatlarını ve döviz kurlarını 
bahane ederek neredeyse her hafta zam yap-
tığını göz önüne alırsak, vatandaşın ödeyece-
ği vergi yükünün daha da artacağını tahmin 
etmek zor değil.

Türkiye’de ortalama sürücü başına düşen yıllık 
benzin miktarı 34 litre düzeyindedir. Bu miktar 
dünyanın en yoksul ülkelerinden bile daha dü-

AKARYAKIT     SOYGUNU
VATANDAŞ DEVLETE 

BÜYÜK İŞLETMELERDEN 

DAHA FAZLA VERGİ ÖDÜYOR
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şük. Örneğin Tayland’da bir sürücü yılda 106 
litre benzin harcamaktadır. 

Türkiye’nin üçte biri oranında kişi başı milli ge-
lire sahip olan Mısır’da, kişi başına düşen milli 
gelir ile yıllık ortalama 10 bin litre, Meksika’da 
9 bin litre benzin alabiliyor. Bu ülkelerin 3 katı 
ortalama kişi başı milli gelire sahip Türkiye’de, 
kişi başına düşen milli gelir ile yalnızca 6 bin 
litre benzin alınabiliyor. Akaryakıt fiyatlarının 
bizim ülkemizde ne kadar pahalı olduğunu bu 
durum bile gözler önüne seriyor.

Kişi başına düşen milli gelirimiz, Avrupa ülke-
lerinin çok altında olmasına rağmen, akaryakıt 
üzerinden alınan vergilerde Avrupa ülkelerine 
denkmişçesine fahiş vergiler halkımıza reva 
görülüyor. Bu da ülkemizde hayatı daha da 
pahalılaştırırken, vatandaşımızın geçim kaygı-
sını her geçen gün daha da artırıyor.

Ülkemizde, ortalama gelire sahip bir kişi toplu 
taşımayla bile olsa işine gitmek için ortala-
ma 5 litre benzin harcıyor ve gelirinin dörtte 
biri benzine gidiyor. AKP iktidarı vergi alması 
gereken kişilerden vergi alamazken, her gün 
işine gidip gelen vatandaşların günlük geli-
rinden düzenli olarak bu şekilde vergi alarak 

zenginlerden vergi toplayamama acziyetinin 
faturasını da yoksul yurttaşların sırtına bindi-
riyor. AKP bu vergi zihniyetiyle, gelir dağılı-
mında adalet sağlayacağı yerde, halkı daha 
çok yoksulluğa sürüklüyor. Öte yandan AKP 
iktidarı, rant musluklarını sonuna kadar açarak 
yarattığı zenginlerinin servetine servet katmak 
için devasa vergi borçlarının tamamını tek 
kalemde siliveriyor.

Zamlar Enflasyonu, Enflasyon Faizleri Yük-
seltecek:

Tarımdan ağır sanayiye, her düzeyde üreti-
min en temel girdilerinden biri akaryakıttır. Bu 
sebeple, akaryakıta yapılan zam, iğneden 
ipliğe her ürünün fiyatına çok hızlı bir biçimde 
yansımaktadır. Bu zamlar enflasyonu, artan 
enflasyon da faizleri yükseltecek.  Yatırımcı-
lar yüksek faizler nedeniyle, parasıyla yatırım 
yapmak yerine, parasına faiz işleterek daha 
çok kazanç sağlamak isteyeceğinden yeni 
iş imkanları yaratılamayacak. Bu durum ise, 
halihazırda yüksek olan işsizliği düşürmek 
yerine daha da yükseltecektir. Sonuçta geçim 
sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca insanımızı çok 
daha zor günler bekliyor.

AKARYAKIT     SOYGUNU
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Tarımda hezimetin resmi:

DEVLET ÇİFTÇİYE, 
ÇİFTÇİ TEFECİYE 
BORÇLU

HALKÇA

Tarlaya pancar ekerim 
Yaz boyunca ter dökerim 
Çayı şekersiz içerim 
Hani benim şekerim

Bağlara çubuk dikerim 
Çubuktan üzüm keserim 
Üzümden şıra süzerim 
Hani benim pekmezim

Güneşe pamuk atarım 
Çapada çıplak yatarım 
Bulutu balyalarım 
Hani benim göğneyim

...

Hasan Hüseyin Korkmazgil
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AKP’den önce, tarım ürünlerini ihraç edip üre-
ticilerimizin kalkınmasını sağlayarak, yüzlerini 
güldürüp ülkemizi zenginleştirirdik. AKP dö-
neminde ise ihraç ettiğimiz birçok ürünü ithal 
etmek zorunda kaldık. Bu durum öncelikle 
çiftçimizi bitirdiği gibi ülke ekonomisine de pek 
çok anlamda zarar verdi. Her şeyden önce 
tarımda dışa bağımlılığımız arttı. Artık tarım ve 
hayvancılık anlamında kendine yeten bir ülke 
değiliz. İç pazarda meyve, sebze ve tarım 
ürünlerinin fiyatları yükseldi. AKP’nin izlediği 
yanlış tarım politikalarına, başarısız dış politika-
sını da ekleyince, domatesimizi neredeyse tek 
bir pazara, sadece Rus pazarına satabiliyoruz. 
Türkiye-Rusya krizi çıktığından beri, domate-
simiz Ruslar tarafından ambargoya uğruyor. 
Bu anlamda Rusya’ya bağımlı hale geldik. Bu 
durum domates üreticilerini perişan etti. Do-
mates üreticileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde 

ürünlerinin ellerinde kaldığını söyleyerek çeşitli 
protestolar gerçekleştirdiler. İktidara seslerini 
duyurmak için mahsullerini yollara döktüler. 
Keza üzüm üreticisi, çay üreticisi, fındık üretici-
si ve birçok üreticinin durumu da farklı değil. 

Tarımsal üretim, mevsimsel koşullardan ve 
doğal afetlerden direk etkilendiği için sanayi ve 
hizmet sektörüne göre daha riskli ve belirsiz-
dir. Bu nedenle dünyanın her yerinde, çiftçileri 
korumak ve üretime teşvik etmek için devlet 
desteği sağlanır. Tarım alanında başarılı ülke-
lerin sırrı, çiftçilere sağlanan akılcı destekler ve 
teşviklerdir. Devlet desteği Türkiye’nin de ta-
rımsal üretimini belirleyen en önemli faktördür. 

Devlet söz verdiği desteği çiftçiye vermedi 

Türkiye’de çiftçinin desteklenmesi de, hangi 
oranda destekleneceği de yasa ile güvence 

AKP, yıllardır sürdürdüğü yanlış tarım politikası 

ile ülkemizi tarım ürünlerinde de ithalata muhtaç 

bırakmış, ülkemizin çiftçisini mağdur etmiştir. 

ÇİFTÇİ EKİYOR, BANKALAR BİÇİYOR
DEVLET “BAKIYOR”



altındadır. 2006 yılında çıkartılan Tarım Ka-
nunu’nun 21. Maddesi, “Çiftçiye verilecek 
destek Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 1’inden 
az olamaz” hükmünü düzenlemiştir.

Ancak AKP iktidarı, kendi çıkarttığı yasaya 
aykırı davranarak, yasanın çıktığı yıldan itiba-
ren yasanın zorunlu kıldığı miktarı ödememiş 
ve tarım sektörüne sürekli olarak borçlanmış-
tır. 2006 yılında yüzde 0,6’da kalan destek 
oranı her geçen yıl daha da azalmış, bugün 
yüzde 0,4’e kadar gerilemiştir. Tarım sektörü-
ne hükümetin ödemesi gerekip de ödemediği 
meblağ, son 10 yıl için 87,5 Milyar TL’dir. 
Hükümetin tarım sektöründen yasaya rağmen 
esirgediği bu destek sadece çiftçiyi değil, her 
geçen gün daha pahalıya alışveriş yapmak 
zorunda olan tüketiciyi de vurmaktadır.

Hükümetten yasa ile güvence altına alınmış 
olan desteği alamayan çiftçiler, bir yandan da 
girdi maliyetlerinin artmasıyla daha da mağdur 
olmuştur. Bir kısım çiftçi, ürünlerinin fiyatlarını 
arttırmak zorunda kalırken, bir kısım çiftçi ise 
tarımı hepten bırakarak kentlere, metropollere 
göç etmek, topraklarından kopmak zorunda 
kalmıştır.

Destek alamayan çiftçi, krediye sarıldı

Çiftçilere söz verilen desteğin verilmemesi, 
üretimlerini sürdürmek isteyen çiftçileri ban-
kalardan ve hatta tefecilerden kredi almaya 
zorlamış; borcu borçla kapatmak durumunda 
kalan çiftçiler perişan olmuşlardır. Çiftçiler, 
devletten alabildikleri desteğin tam 7 katı kre-
di kullanmış ve borçlanmıştır.

Çiftçilerimiz, borçlarını ödeyebilmek ve tarım 
faaliyetlerini sürdürebilmek için ürünü daha 
yüksek fiyata satmak zorunda kalmaktadır. 
Hükümet ise çiftçinin mağduriyetini gidermek, 
halkın ucuza sebze ve meyve almasını sağla-
mak bir yana, krizi yandaşları için fırsata çevir-
miş ve “yurtdışında daha ucuz” diyerek tarım 

ürünlerini ithal etmeye başlamıştır. Tükettiğimiz 
üründen yerli çiftçimiz yerine, yabancı ülkelerin 
ihracatçıları ve yerli ithalatçılar kazanmakta, 
ülkemiz kaybetmektedir.

15 yıllık AKP iktidarının sonucunda, “kendine 
yeten ve hatta tarım ürünleri ihraç eden bir 
Türkiye” gitmiş, yerine “dışa bağımlı ve tarım 
ürünlerini ithal eden bir Türkiye” gelmiştir.

Çiftçi Yabancı Sermayenin  
İnsafına Bırakıldı

AKP döneminde hükümet, çiftçiden alımını 
en aza indirmiştir. Hükümet, tarım alanındaki 
devlet varlığını özel şirketlere devretmiştir. Ta-
rım alanındaki devlet boşluğunu dolduran özel 
şirketler ise çoğunlukla küresel sermayenin 
temsilcisi çokuluslu şirketlerdir. Oy kaygısıyla 
sürekli yerlilik ve millilikten bahseden AKP’nin 
iktidarı döneminde, çiftçimiz küresel sermaye-
nin, çokuluslu şirketlerin insafına bırakılmıştır.

Dört mevsimi bir arada yaşayan, üç çeşit iklimi 
bünyesinde barındıran bu bereketli topraklar, 
rant uğruna heba edilmiş, yandaşlarını zengin 
etmenin peşinde ithalatı arttıran hükümet, milli 
servetlerimizi eritmiştir. Ne toprağımız işlenmiş, 
ne suyumuz kullanılmış; çiftçilerimiz ise ban-
kaların ve tefecilerin mecburi müşterileri haline 
getirilmiştir.

Borç batağında kalan ve gün geçtikçe yok-
sullaşan binlerce çiftçi, hakkını aramak için 
sokaklara dökülmüş, sesini duyurmak için 
sokak gösterileri yapmak zorunda kalmıştır. 
Karadenizli fındık üreticisi, Antalyalı sebze 
üreticisi, Adana’da patates üreten, Diyarba-
kır’da borçları yüzünden hesapları bloke edilen 
çiftçiler ve nicesi, yurdun dört bir yanında 
seslerini duyurmaya çalışıyorsa da, hükümet, 
çiftçiye kulak tıkamayı sürdürmekte ve ithalatı 
arttırarak, taşıma suyla değirmen döndürmeye 
çalışmaktadır.   

31



TURİZMDE TOPARLANMA 
BAŞKA BAHARA KALDI

Turizm sektöründe toparlanma ne yazık ki 

oldukça sınırlı düzeyde. Türkiye gitgide daha 

ucuzlayan bir turizm bölgesi olmasına rağmen, 

yeterince turist çekemediği gibi gelen turist de 

eskisine oranla daha az para harcıyor.
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gelen turistlerin geçen yılın ilk 7 ayında yüzde 
20’ye gerileyen payı bu yılın aynı dönemin-
de yüzde 33’e yükseldi. Rus turistlerin payı 
yaklaşık yüzde 2’ye gerilemişti. Bu yıl yaklaşık 
yüzde 15 oldu. Arap turist sayısında da gözle 
görülür bir artış var. Değişen bu turist profilinin 
doğrudan sonucu olarak, yabancı turistler 
geçmiş yıllara göre kişi başı daha az harcama 
yapıyor. 

Türkiye, geçen yılın ilk 6 ayında 12 milyon 
turist ağırlamış, yaklaşık 9 milyar dolar turizm 
geliri elde etmişti. Bu yılın ilk 6 ayında ise turist 
sayısı 13 milyona yükseldi ancak turizm geliri 
8 milyar dolara geriledi. Nitekim, turist başı 
harcama ortalaması 700 dolardan 610 dolara 
düştü.

Bu yılın Ocak-Haziran aylarına ait turizm 
geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 
yüzde 3 oranında azalmış görünüyor. Düşü-
şün başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre  
turizm gelirindeki kayıp yüzde 30 seviyesinde. 

 UCUZLUĞA KARŞIN ARTIŞ YETERSİZ

2017’nin ilk dokuz ayına baktığımızda da, 
hem turizm gelirlerinde, hem de ziyaretçi 
sayısında ve ziyaretçilerin kişi başına ortalama 
harcama miktarında, önceki yılların çok daha 

Turizm sektöründe toparlanma ne yazık ki 
oldukça sınırlı düzeyde. Türkiye gitgide daha 
ucuzlayan bir turizm bölgesi olmasına rağ-
men, yeterince turist çekemediği gibi, gelen 
turist de eskisine oranla daha az para har-
cıyor. 2017 yılı verileri bir önceki yıla kıyasla 
daha iyi gözükse de turizm sektörü hala 
2013-2015 seviyesinin çok uzağında.  

TÜİK tarafından 31 Ekim’de yayınlanan “Tu-
rizm İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 
2017” başlıklı haber bülteninde,  “Turizm geliri 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 
III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 37,6 artarak yaklaşık 11,4 milyar 
dolar oldu”  şeklinde bir açıklama bulunuyor 
ve bu veriler büyük bir toparlanma olarak 
sunuluyor. Oysa 2017 yılında, Türkiye’de 
turizm sektörünün toparlandığını ve yeniden 
büyümeye başlamış olduğunu söylemek 
mümkün değil. Otellerin doluluk oranları belki 
artıyor ama elde edilen gelir giderek azalıyor. 
Otellerin oda fiyatları, Avrupa’nın en ucuz oda 
fiyatları haline geldi. 

Geçen yıl yabancı turist girişleri yavaşlayınca, 
otellerimiz, turist çekmek için oda fiyatlarını 
büyük ölçüde düşürdü. Antalya’da yaz turiz-
mine dönük tesisler, yabancı turistler için her 
şey dahil uygulaması ile fiyatları neredeyse 
maliyetin bile altına indirdi.

AVRUPALI  TURİST SAYISI AZALIYOR

Öte yandan, gelen turistin niteliğinde de açık 
bir değişim gözleniyor. Örneğin Avrupalı turist 
girişinde bir azalma söz konusu. Batılı ülke-
lerden (OECD ülkelerinden) gelen yabancı tu-
ristler, 2016 yılının ilk 7 ayındaki toplam turist 
sayısının yüzde 43’ünü oluştururken, bu yıl 
bu oran yüzde 31 oldu. Alman turistlerin payı 
yüzde 15’den yüzde 11’e geriledi.

Buna karşı Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan 
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HALKIMIZIN TURİZME HARCADIĞI PARA 
DA AZALIYOR

Türkiye’nin turizm gelirindeki azalmanın yanı 
sıra turizm harcamaları da azaldı. Halkımız tu-
ristik faaliyetlere eskisinden de daha az katılım 
gösterebiliyor. 2017 yılının ilk 6 ayında 2 milyar 
24 milyon dolar olarak gerçekleşen turizm 
harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 26 azaldı. 

Turizm harcamalarının azalmasında, kuşku-
suz içerde artan enflasyonun gelirleri kuşa 
çevirmesi, geçim derdinin daha da artması ve 
Türk Lirası’nın değer kaybetmesi rol oynuyor. 
Hayat pahalılığı arttıkça, insanlar tüketimlerini 
kıstıkları gibi seyahat giderlerini de kısıyorlar. 
Döviz artıp Türk Lirası değer kaybetmeye 
devam ederse, turizm giderlerinin daha da 
azalacağını tahmin etmek zor değil.  

Sonuç olarak, turist sayısı ve turizm gelirleri 
açısından yaratılmaya çalışılan olumlu hava 
ve bu yükseliş görüntüsü sadece 2016’da 
aşırı derecede gerileyen turist sayısı ve turizm 
gelirlerinden kaynaklanıyor. 2017 yılı turizm 
sektörü açısından, bir dip noktası olan 2016 
yılına kıyasla daha iyi bir yıl olduysa da topar-
lanma oldukça sınırlı kaldı. Turizm sektörümüz 
2013-2015 yıllarındaki seviyeye ne yazık ki 
yaklaşabilmiş bile değil…   

gerisinde olduğumuz gözlemleniyor.  

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’nin 2017’nin 
ilk 9 ayındaki turizm geliri yaklaşık 20 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2012’nin 
ilk 9 ayındaki geliri olan 21 milyar 6 milyon 
doların bile gerisinde. 

Ziyaretçi sayısı bakımından da, 2017’nin ilk 
9 ayındaki 30 milyon 371 bin ziyaretçi sayısı 
halen 2013’ün ziyaretçi sayısı olan 31 milyon 
99 bin kişinin gerisinde.  

Ziyaretçi başına ortalama harcama miktarının 
664 dolara düşmüş olması ise, Türkiye’nin 
gitgide daha ucuzlayan bir turizm bölgesi ol-
masına rağmen yeterince turist çekemediğinin 
de göstergesi. Türkiye’ye gelen turist sayısı 
artmadığı gibi gelen turist de eskisine oranla 
çok daha az para harcıyor. 

Ağırladığımız turistlerin 11 milyonu yabancı 
ziyaretçiler, 2 milyonu ise yurt dışında yaşayan 
Türkler. Yurt dışında yaşayan Türklerin dahi 
kişi başı döviz harcamaları yabancı turistlerin 
ortalama harcamalarının üzerinde. Turizm 
gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’ini yabancı turist-
lerden, yüzde 20 dolayındaki kısmını Türkiye’yi 
ziyaret eden yurt dışında yaşayan Türklerden 
elde ediyoruz.
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Bir zamanlar Türkiye, tarım ve hayvancılık 
konusunda kendi kendisine yeten dünyanın 
yedi ülkesinden biriydi. Bu durum AKP iktidarı 
ile tam tersine döndü. Dışarıdan hayvan ve 
saman ithal eden bir ülke durumunu düştük. 
Bu durum kırmızı et fiyatlarının yükselmesi-
ne ve yerli üreticinin perişan hale gelmesine 
neden oldu. Yükselen kırmızı et fiyatları nede-
niyle vatandaş kırmızı et tüketemez hale geldi. 
AKP ise bu sorunu dışarıdan et ve saman 
ithal ederek çözmeye çalışıyor. Bu bir çözüm 
olmaktan çok yerli besiciliğin tabutuna son çi-
vinin çakılmasıdır. Bu zamana kadar yapılan et 
ithalatı, etin kilosunda kısa bir süre için yalnız-

ETİMİZ İTHAL 
BESİCİMİZ PERİŞAN

 Dışa bağımlılığın artması, içeride 

yerli üreticiyi öldürdü. İçeride yerli 

üreticinin ölmesi, yerli et üretim 

miktarının gün geçtikçe daha çok 

azalmasına neden oldu.
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ca 1 TL’lik indirim olarak yansımasına rağmen 
uzun dönemde et fiyatları devamlı arttı. Et 
ithalatı asla et fiyatlarının düşmesi sonucunu 
doğurmadı.

Besicinin en temel girdisi besi yemidir. Besi 
yemi doğrudan etin fiyatını belirlemektedir. 
Mera ve çayır alanları ne kadar geniş olursa, 
hayvanlar kendi yemini doğal yollarla karşıla-
yacak, böylece besiciliğin maliyeti de düşe-
cektir. 22 milyon hektar olan çayır ve mera 
alanı, günümüzde 10 milyon hektara kadar 
düştü. 12 milyon hektar çayır ve mera alanı 
imar ve ranta kurban edildi. Bunun sonucun-
da Türkiye, saman ithal etmek zorunda kaldı. 
İthal saman kullanmaya mecbur bırakılan 

besicinin de maliyeti bir anda katlandı. İthal 
edilen saman dolarla alındığından, doların 
Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla 
besicilerin maliyeti daha da artmış oldu. Kısa-
cası dolar arttıkça besicimizin maliyeti, maliyet 
arttıkça da etin fiyatı artıyor.

Ülkemiz, 2006 yılından bugüne, 11,5 milyar 
dolarlık yem ithalatı yaptı. 2012’de bir besici, 
1 kilogram et satışından elde ettiği kazançla 
32 kilogram besi yemi alabiliyordu. Bugün ise 
besici, 1 kilogram et satıp sadece 18 kilog-
ram besi yemi alabiliyor. Görüldüğü üzere, 
yem maliyetinin neredeyse iki katına çıkmasıy-
la yerli besici çaresizliğe terk edilmiş durum-
da.

Tarım ve hayvancılıkta gelişmiş olan ülkelerin 
bizden daha ucuza et üretebilmesi ve tükete-
bilmesinin temel nedeni, topraklarının yüzde 
50’sinin mera ve çayır alanı olması. Bu oran 
bizde yüzde 10’lara kadar gerilemiş durumda.

Yerli hayvan üreticisine gereken destek ve 
teşviki vermeyen AKP iktidarı, Türkiye’nin dışa 
bağımlılığını her geçen gün daha çok artırıyor. 
Dışa bağımlılık arttıkça, maliyetler de dolarla 
birlikte artıyor; çiftçinin ve besicinin kazancı 
her geçen gün eriyor. Öte yandan tarım ve 
hayvancılığa yönelik destekler her geçen sene 
enflasyonun altında kalıyor, reel anlamda des-
tek her geçen gün azalıyor, kuşa dönüyor. 

AKP YERLİ ÜRETİCİYİ BİTİRDİ

Dışa bağımlılığın artması, içeride yerli üreticiyi 
bitme noktasına getirdi. Böylece yerli et üre-
tim miktarı gün geçtikçe azaldı. Türkiye İstatis-
tik Kurumu’nun açıkladığı resmi verilere göre, 
Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi, 2016’nın 
üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 23,6 azaldı. Bu azalma büyük 
oranda büyükbaş hayvan etinin üretimindeki 
azalmadan kaynaklandı. İçerideki et üretimi 
azaldıkça, dışarıdan daha çok et ithal edildi. 
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ET ÜRETİMİNİN
MALİYETİ ARTTI

Artan maliyetler, 

hem yerli üreticiyi mağdur etti

hem de etin piyasadaki fiyatının 

yükselmesine sebep oldu...

KIRMIZI ET
TÜKETEMİYORUZ

Bir Türk işçisi,
bir gün çalışarak

 1 kg et satın alabiliyor

Bir Alman işçisi ise,
bir gün çalışarak

 7 kg et satın alabiliyor

Eskiden soframızdaki etin %60’ı kırmızı etti

Bugün soframızdaki etin sadece %40’ı kırmızı et

MERA 
ALANLARIMIZ 
AZALTILDI

22HEKTAR
milyon milyon

90’lı yıllarda

Ülkemizdeki
Toplam

Mera
Alanı

Günümüzde

10HEKTAR

Ülkemizdeki mera
alanının toplama oranı

Hayvancılığı gelişkin
ülkelerdeki oran

SAMANI 
İTHAL ETMEYE
BAŞLADIK

$$$

=

=

2012’de 
1 kg et satıp 32 kg besi yemi alınıyordu

Şimdi 
1 kg et satıp 18 kg besi yemi alınıyor

Yem fiyatlarını dolar kuru belirler hale geldi

İki market zinciri ile anlaşan devlet, kıymanın 
kilogramının 29 lira, kuşbaşının kilogramının 
da 31 liradan satışa çıkmasını sağladı. Ne var 
ki bu fiyatlar herkes için geçerli de değil. Bu 
şekilde ucuz eti satın alabilme şansını bula-
bilenler, yarım kilogramlık kuşbaşı ve yarım 
kilogramlık kıyma ile tek seferde en fazla 1 
kilogramlık et alabildiler. Tüketiciye ucuz et 
yedireceğiz başlığı altında yerli üreticiyi bitiren 
ve göç etmeye zorlayan AKP iktidarı, marifet-
miş gibi et ithal etmek zorunda 
kalmasını da müjde olarak 
sunuyor. Türkiye Es-
naf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Ben-
devi Palandö-
ken, son olarak 

Sırbistan’dan ithal edilecek 5 bin ton et için 
şunları söylüyor:

“Etin ithal edilmesi her türlü spekülasyona ve 
olumsuzluğa açık. Gelecek olan etin hayvanın 
hangi bölgesinden olduğunu tespit ve kontrol 
etmeye imkân yok. Bu hayvanın ne zaman 
kesilip ne şekilde ve ne kadar süre sonra 
paketlendiği bilgisinin denetimini yapma im-
kânı yok. O sebeple ithal et her açıdan riskli. 
Bunun yanı sıra Kurban Bayramı sonrasında 

et fiyatlarında zaten bir gerileme oldu. Böy-
le bir ithalat yapılacaksa dahi talebin 

arttığı, satışın hızlandığı mübarek 
ramazan ayı öncesinde yapılması 

gerekirdi. Bu konuda sektör 
temsilcileri ile birlikte konsorsi-
yum sağlanmalı ve ülke men-
faatleri için çalışılmalıdır.”
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ET ÜRETİMİNİN
MALİYETİ ARTTI

Artan maliyetler, 

hem yerli üreticiyi mağdur etti

hem de etin piyasadaki fiyatının 

yükselmesine sebep oldu...

KIRMIZI ET
TÜKETEMİYORUZ

Bir Türk işçisi,
bir gün çalışarak

 1 kg et satın alabiliyor

Bir Alman işçisi ise,
bir gün çalışarak

 7 kg et satın alabiliyor

Eskiden soframızdaki etin %60’ı kırmızı etti

Bugün soframızdaki etin sadece %40’ı kırmızı et
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BAŞLADIK

$$$

=

=

2012’de 
1 kg et satıp 32 kg besi yemi alınıyordu

Şimdi 
1 kg et satıp 18 kg besi yemi alınıyor

Yem fiyatlarını dolar kuru belirler hale geldi

Bu gelişmeler karşısında ise besicilerin çoğu, 
mevcut hayvanlarını elinden çıkartıp sonra 
da besi çiftliğini kapatmayı planlıyor. Çiftliğini 
kapatmayıp üretime devam etmek isteyen be-
siciler ise, yüksek enflasyon ile birlikte maliyet-
lerin altında ezilerek ayakta kalma mücadelesi 
verecek. 

ESKİSİ KADAR KIRMIZI ET YİYEMİYORUZ

AKP iktidarı, sadece et üreticisini değil, et 
tüketicisini de çaresiz bırakıyor. 15 yıl önce 
tüketicinin sofrasına gelen etin yüzde 60’ı 
kırmızı et iken, şimdi bu durum tam tersine 
döndü. Bugün tüketicinin sofrasına gelen etin 
yüzde 60’ı tavuk eti. Ayrıca 1 kilogram kıyma 
almak için bir Alman sadece 1 saat çalışırken, 
bizim yurttaşımız neredeyse tam gün çalış-
mak zorunda. Sonuç olarak 1 kilogram kıyma 

satın alabilmek için Almanlardan 7 kat daha 
fazla çalışıyoruz.

ET HIRSIZLIĞI VE KAÇAKÇILIĞI HAYALDİ 
GERÇEK OLDU

AKP’nin başarısız tarım ve hayvancılık politi-
kası, et kaçakçılığını ve et hırsızlığını da do-
ğurdu. Gürcistan’da, Türkiye’nin neredeyse 
10’da 1’i fiyatına, 5 Türk Lirası’na mal olan 
kırmızı eti vücutlarına sarıp, Türkiye’ye kaçak 
yollarla getirdikten sonra satan kaçakçılar 
türedi. Bunun yanında İstanbul, İstinye’de 
ünlü bir balerin hakkında, marketten et çaldığı 
iddiası ile soruşturma başlatıldı. Et fiyatlarının 
aşırı pahalılaşmasının bir sonucu olarak, bu 
tarz adli vakalar ile ileride daha fazla karşılaş-
mamız şaşırtıcı olmayacak.
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Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı 

altında yaşayan milyonlarca insan 

varken, Saray ve çevresi lüks ve 

şatafat içinde yaşamaya devam 

ediyor. Bu lüks yaşamlarını devletin 

itibarı olarak halka göstermeye 

çalışanlar, devletin kaynaklarını ve 

halkın parasını göz göre göre israf 

ediyorlar. Bu zengin coğrafyanın 

kaynaklarını ülkeyi kalkındırmak 

ve vatandaşı zenginleştirmek için 

değil,  yaşamlarını israfla yoğurarak 

yeryüzünde kendi sahte cennetlerini 

kurmak için kullanıyorlar. 

MİLLET 
ÖDÜYOR 
TAYYİP 
HARCIYOR
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re harcanan para, asgari ücretle yaşamaya 
çalışan yaklaşık 300 bin kişinin aylık gelirine 
eşittir.

Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Oldu, 
Örtülü Ödenek Patladı

Örtülü ödeneğin, Cumhurbaşkanı ve Başba-
kan’ın kişisel amaçlı veya ailevi harcamaları ile 
siyasi partilerin idare, propa ganda ve seçim 
harcamaları için kullanılması yasaktır. 2017 
içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın kulla-
nımına tahsis edilen kaynak, başlangıç genel 
bütçe ödeneklerinin binde 5’i olup, 2017 için 
örtülü ödenek tavanı 3 milyar 171 milyon 
liradır. 2017 yılında Eylül sonu itibariyle örtülü 
ödenek harcamaları 1,5 Milyar liraya yaklaş-
mıştır. 

AKP’nin iktidar olmasında önceki 12 yıl bo-
yunca harcanan toplam örtülü ödenek miktarı 
ise 442 Milyon TL’dir.  AKP iktidarı, ilk 12 yıl-
da, yani 2003’den 2015’e kadar, kendisinden 
önceki 12 yılda örtülü ödenekten harcanan 
miktarın tam 15 katı kadar parayı, 7 Milyar 
TL’yi örtülü ödenek adı altında harcamıştır. 
AKP iktidarının 15 yılına baktığımızdaysa, 
2003’ ten Eylül 2017’ye kadar örtülü ödenek 
kalemi altında 12 Milyar TL’lik harcama yapol-
dığını görüyoruz. Cumhurbaşkanın danışman-
larının sayısı ve aldıkları maaşın ne olduğuna 
dair TBMM aracılığıyla milletin vekillerinin 
yönelttiği sorulara “kimseyi ilgilendirmez” 
diyebilecek kadar sorumsuz ve millete de 
vekillerine de bilgi vermeye tenezzül etmeyen 
birine milyarlarca lirayı, denetimsiz bir harca-
ma kalemi olan örtülü ödenek şeklinde tahsis 
etmek kendi başına israfların en büyüğüdür.

İsraf Sözcüğü AKP’yle Özdeşleşmiştir

Fındık üreticisine, üzüm üreticisine, hayvan-
cılıkla geçimini sağlayan besiciye tarımsal 
destekleme ödemelerinde; taşerona, atana-
mayan öğretmene kadroda; işçiye, memura, 

İsrafla İtibar Gelmiyor

Yurt içinde ve yurtdışında sergiledikleri bece-
riksizlikleriyle itibarlarını kaybedenler, halkın 
parasıyla itibarlarını geri almak istiyorlar. İtiba-
rın para ile satın alınamayacağını idrak ede-
meyen iktidar sahipleri israfı “ devletin itibarı” 
olarak gösterme çabasında. İşin acı tarafı, 
parayla itibar arayan AKP, Türkiye Cumhuri-
yeti’ni bilimden, demokrasiden, akılcılıktan, 
medeniyetinden, dostça ve barışçıl bir dış 
politikadan uzaklaştırırken, ülkemizi her ge-
çen gün biraz daha çağdaş dünyanın dışına 
itmektedir. Diplomatik ilişkilerimiz hiç olmadığı 
kadar kötü bir hale gelmiş durumda. İçerideki 
savurganlık dışarıdaki özensizlikle birleşince, 
pek çok ülkenin lideri Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğrafa girmekten 
dahi imtina eder hale gelmiştir.

Külliye Külliyen İsrafa Neden Oluyor 

2016 yılıda, makam aracı, koruma aracı yani 
resmi kara taşıt alımlarının maliyeti yıllık 2 mil-
yar TL’nin, eski para ile 2 katrilyon liranın üze-
rine çıkmıştır. Kamunun sadece 2016’da taşıt 
alım giderleri yüzde 82 oranında (911 milyon 
lira) artmıştır. 2015 yılında özel uçaklara, he-
likopterlere, jetlere, yani hava taşıtlarına 217 
milyon lira harcanmışken, bu rakam 2016’da, 
2015 yılına göre neredeyse yüzde 300 artarak 
860 milyon lira olmuştur. 2016 yılında AKP 
iktidarının kara taşıtı alımlarına yaptığı harca-
ma asgari ücret ile geçinmeye çalışan 600 bin 
kişinin aylık gelirine eşittir. 

2007 yılında 17 milyon lira olan temsil ve 
tanıtma giderleri, 2015 yılına gelindiğinde, 
23 kat artışla 404 milyon liraya yükselmiştir. 
Temsil ve tanıtma giderleri, 2015 yılında 115 
milyon lirayken 2016 yılında 364 milyon liraya 
yükselmiştir. Artış oranı bir önceki yıla göre 
yüzde 216’dır. 2016 yılında halkın davetli 
olmadığı, yandaşın her fırsatta boy gösterdiği 
gösterişli sofralara, pahalı davetlere, törenle-
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emekliye maaş zammında bütçedeki imkânların 
yetersiz olduğunu söyleyen AKP hükümetinin, 
sermayenin ve Saray’ın sorunlarını çözerken hiç 
para sıkıntısı yaşamaması manidardır. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın kendisi için inşa ettirdiği Saray’a ve 
satın aldırdığı özel uçaklara yapılan masraf bile 
devletin parasıyla yaşanan saltanatı anlatmaya 
tek başına yeter de artar.

İsrafa İslamiyet de İzin Vermiyor : 

Kur’an iyilik ve kötülüğü servete bakarak de-
ğerlendirmez. Kişinin servetini nasıl kullandığını 
göz önünde bulundurur. Bunu yaparken de 
doğruluğa, ılımlılığa, erdemli davranmaya önem 
verir. Servetle ilişkinin değerlendirildiği kavram-
lardan olan ılımlılık, kişinin aşırıya kaçmadan 
ölçülü ve dengeli olmasının gerekliliğine işaret 
eder. İnsan hem canlı hem de cansız 
varlıklara karşı belirli sınırlar içinde 
hareket etmelidir. Kul hakkı-
nın yenmemesi anlayışı, 
sorumlu davranma 

820 MİLYON TL
KARA TAŞITLARINA

404 MİLYON TL
TANITIM HARCAMALARI

5 MİLYAR TL
KAÇAK SARAY

860
MİLYON
TL

HAVA TAŞITLARI

MTV

ZAM

ÖİV

ve hesap verileceğinin bilinci insan davranışını 
biçimlendirmelidir. Kur’an’da bu bilince dair ve 
israftan kaçınılmasına ilişkin pek çok ayet bulun-
maktadır. Araf suresinde “Yiyin, için fakat israf 
etmeyin; çünkü Allah israf edenleri asla sevmez” 
buyurulmuştur. İnsan başkaları karşısında malın 
sahibi konumunda olsa da Allah karşısında 
malın emanetçisidir. Kişi mal edinme ve kulla-
nım hakkına sahip olsa da İslamiyet bu hakkın 
sınırsız mal edinme anlamına gelmediğinin altını 
çizer. İnsan emanetçisi olduğu malı, ihtiyaçla-
rını gidermek için ancak tasarruflu biçimde ve 
hayır doğrultusunda kullanmalıdır. İslam ahlakı 
bu çerçevede gösteriş ve şatafatı dışlar. İyiliğin 
hayır uğruna çalışmaktan geçtiğini gösterir.

Bu Lüks ve Şatafatın
Faturasını Halk Ödüyor
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KAYSERİ UÇAK FABRİKASI

Atatürk’ün emriyle, 1926 yılında üretime başladı. 

1928 yılına kadar 20 silahlı, 20 silahsız A20 tipi uçak üretildi. 

Fabrika 1933 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na devredildi. 
Fabrikada Türkkuşu için 50 planör üretildi. 1936 yılında Al-
man Gothaer firmasıyla lisans anlaşması yapıldı. Gotha 145 
tipi 45 uçak üretildi. 1937 yılında Polonya firmasıyla yapılan 
anlaşmaya dayalı olarak PZL24A ve 24C tipi 24 uçağın 
üretimi gerçekleştirildi.

1950 yılında başlayan Amerikan Marshall Yardımı Programı 
kapsamında uçak fabrikası kapatıldı.





 Ünye Çimento A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş  Trakya Cam Anadolu Cam ERDEMİR İSDEMİR ÇELBOR TAKSAN 
Oymapınar Barajı  Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş  ETİ Alüminyum AŞ’ye ait Antalya Limanı  Eti Alüminyum’a ait 4 Taşınmaz  GER-
KONSAN (Gerede Çelik Konstrüksiyon Ve Teçhizat Fabrikaları San. Ve Tic. A.Ş.) DİTAŞ (Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.)  
TÜMOSAN ORTADOĞU TEKNOPARK A.Ş.  T.Z.D A.Ş. Sakarya Traktör İşletmesi SÜTAŞ Malatya İşletmesi,  HEKTAŞ A.Ş. (Veteri-
ner İlaçları ve Halk Sağlığı İlaçları) TÜGSAŞ A.Ş.  Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.  Samsun Gübre San. A.Ş. İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.  
Kütahya Gübre A.Ş. İstanbul Satın Alma Müdürlüğü Binası  Şanlıurfa depoları arazisi Tekirdağ Depoları Fatsa Depoları Alkollü İçkiler 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Adana Sigara Fabrikası Tokat Sigara Fabrikası Bitlis Sigara Fabrikası İstanbul Sigara Fabrikası Malatya 
Sigara Fabrikası Samsun-Ballıca Sigara Fabrikası Ambalaj Fabrikası Müdürlüğü Ankara Başmüdürlük Binası (İkiz Kuleler) Bodrum 
Tesisleri ve Taşınmazları Gemlik Suni İplik Müessesesi Taşınmazları İnegöl Kibrit Fabrikası Taşınmazları İstanbul Tütün Mamulleri San. 
ve Tic. A.Ş,  Kastamonu Jüt İpliği Fabrikası Makine ve Teçhizatı Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. TEKA ile Sigara San. İşletme-
si A.Ş.’ye ait puro marka ve varlıklar İzmir Yaprak Tütün İşletmesi Makine-Teçhizatı Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğü Ayvalık Tuz 
İşletmesi Müdürlüğü Çankırı Kaya Tuzlası Tuzluca Tuzlası Yavşan Tuzlası Kağızman Tuzlası Kaldırım Tuzlası Kayacık Tuzlası Kristal 
Tuz Rafine Sekili Tuzlası SÜMER HOLDİNG Adıyaman İşletmesi Bakırköy İşletmesi Diyarbakır İşletmesi Malatya İşletmesi Sarıkamış 
İşletmesi TÜMOSAN İşletmesi Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi,  Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi 
Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi Yeşilova Halı Yün İplik ve Battaniye Fabrikası T. A.Ş. Akdeniz İşletmesinin Makine ve teçhizatları,  
ASELSAN Hisseleri BUMAS ERYAĞ İstanbul İmar Ltd. Şti. Mazıdağı Fosfat Tesisleri Merinos İşletmesinin Makine ve teçhizatları,  
Merinos Halı Markası Ortadoğu Tekonpark A.Ş. (%15.00 hisse) SÜTAŞ hissesi Tercan İşletmesi Makine ve Teçhizatları Adapazarı 
Şeker Fabrikası Amasya Şeker Fabrikası Kütahya Şeker Fabrikası  Et ve Balık Üretim AŞ (EBÜAŞ) Manisa Et Ve Tavuk Kombi-
nası  Samsun Soğuk Hava Deposu Mersin Soğuk Hava Depoları Çeşitli illerde 11 Mağaza, 23 büro PETKİM TÜPRAŞ BURSAGAZ 
ESGAZ Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Elektrik Üretim AŞ(EÜAŞ)  Ahlat Akarsu Santrali Akyazı Akarsu Santrali Anamur Akar-
su Santrali Bayburt Akarsu Santrali Berdan Akarsu Santrali Besni Akarsu Santrali Bozkır Akarsu Santrali Bozüyük Akarsu Santrali 
Bozyazı Akarsu Santrali Bünyan Akarsu Santrali Büyükkızoğlu Akarsu Santrali Cerrah Akarsu Santrali Çağ Akarsu Santrali Çamardı 
Akarsu Santrali Çemişgezek Akarsu Santrali Değirmendere Akarsu Santrali Dere Akarsu Santrali Dereköy Akarsu Santral Derinçay 
Akarsu Santrali Derme Akarsu Santrali Durucasu Akarsu Santrali Engil Akarsu Santrali Erciş Akarsu Santrali Erkenek Akarsu Santrali 
Ermenek Akarsu Santrali Esendal Akarsu Santrali Finike Akarsu Santrali Girlevik Akarsu Santralleri Göksu Akarsu Santrali Hamita-
bat Elektrik Üretim Ve Tic. A.Ş. Hendek Akarsu Santrali Hoşap Akarsu Santralleri İvriz Akarsu Santralleri Karaçay Akarsu Santrali 
Karaköy Akarsu Santrali Kayadibi Akarsu Santrali Kayaköy Akarsu Santrali Kernek Akarsu Santrali Kısık Akarsu Santrali Kiti Akarsu 
Santrali Koçköprü Hidroelektrik Santrali Kovada I Akarsu Santrali Kovada II Akarsu Santrali Koyulhisar Akarsu Santrali Kuzuculu 
Akarsu Santrali Malazgirt Akarsu Santrali Otluca Akarsu Santrali Pınarbaşı Akarsu Santrali Sızır Akarsu Santrali Silifke Akarsu Santrali 
Sönmez Akarsu Santrali Suuçtu Akarsu Santrali Telek Akarsu Santrali Uludere Akarsu Santrali Visera (Işıklar) Akarsu Santrali Zeyne 
Akarsu Santrali Çatalağzı Termik Santrali Kangal Termik Santrali Kemerköy Termik Santrali Kemerköy Liman Sahası Orhaneli Termik 
Santrali Seyitömer Termik Santrali Soma Termik Santrali Tunçbilek Termik Santrali Yatağan Termik Santrali Yeniköy Termik Santrali 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)  Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkent Elektrik Dağı-
tım A.Ş. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Fırat 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Uludağ 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. OYAKBANK T. Sınai Kalkınma Bankası Yapı Ve 
Kredi Bankası A.Ş. İş Bankası Hisseleri T. Halk Bankası Hisseleri Mazıdağ Fosfat Tesisleri Divriği Demir Madeni Hekimhan Demir 
Madeni  Alümina Madeni  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Bursa Linyitleri İşletmesi TKİ’ye ait 79528 ve 73021 no.lu maden ruhsatları  
ETİ Holding ETİ Bakır AŞ ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. ETİ Gümüş A.Ş. ETİ Krom A.Ş. Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Karadeniz Ba-
kır İşletmesi (KBİ) Samsun İşletmesi Murgul İşletmesi  Giresun’da 2 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir Murgul İşletmesi Hidroelektrik 
Santrali Samsun’da varlıklar Sinop’da 1 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir Ray Sigorta A.Ş. Başak Sigorta A.Ş. Ve Başak Emeklilik 
A.Ş. SEKA Taşucu Tersane Alanı Afyon İşletmesi Aksu İşletmesi Balıkesir İşletmesi Kastamonu İşletmesi Akkuş İşletmesi Çaycuma 
İşletmesi Karacasu İşletmesi Ank. Alım Satım Müdürlüğü Binası Ardanuç İşletmesi Varlıkları YİBİTAŞ KRAFT Torba İşletmesi,  Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İskenderun Limanı Derince Limanı Mersin Limanı Taşucu Limanı Tersane Alanı,  İskende-
run İSDEMİR Limanı Ereğli ERDEMİR Limanı  Türkiye Denizcilik İşletmesi (TDİ)  Çanakkale’ye ait 9 Gemi,  Çeşme Limanı Deniz Nak-
liyatı T.A.Ş. 3 Tanker Dikili Limanı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Kuşadası Limanı M/F Ankara Feribotu M/F Samsun Feribotu M/S 
Karadeniz Gemisi Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş. Salıpazarı Liman Sahası (GALATAPORT) Şehir Hatları Çanakkale 
Hizmetleri ve 9 Gemi Trabzon Limanı Turan Emeksiz Yolcu Gemisi Yakıt II Gemisi Türk Hava Yolları (THY) Sabiha Gökçen Havaalanı 
THY – USAŞ Hisseleri THY- Lojman TÜPRAŞ USAŞ Hissesi  Erciyes Sosyal Tesisi (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Erciyes Sosyal 
Tesisi (DSİ) Erciyes Sosyal Tesisi (Karayolları Genel Müdürlüğü) Ataköy Otelcilik A.Ş. Ataköy Marina Ve Yat İşletmesi A.Ş Kuşadası 
Tatil Köyü Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Ve Tic. A.Ş. (% 26 hisse) Büyük Ankara Oteli Büyük Efes Oteli Büyük Tarabya Oteli 
Kızılay Emek İşhanı Kuşadası Tatil Köyü İstanbul Hilton Oteli Çelik Palas Oteli T.TELEKOM AyCell OYAK İNŞAAT A.Ş. (%25 Hisse) 
Araç Muayene İstasyonu I. Bölge Araç Muayene İstasyonu II. Bölge MEYBUZ A.Ş. ARÇELİK Hisseleri  ASELSAN Elektrik San. ve 
Tic. A.Ş. Hisseleri ASPİLSAN Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş. Hisseleri HAVELSAN A.Ş. Hisseleri İstanbul İmar Ltd. Şti,  KOÇ HOL-
DİNG A.Ş. Hisseleri KTHY Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd. Şti Hisseleri TOFAŞ Hisseleri

BİR ZAMANLAR YERLİ VE MİLLİ OLAN 
AKP DÖNEMİNDE ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU KURUMLARI
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