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fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. Refah içinde ve memnun 

olarak çalışmalıdırlar. Ve bütün bu saydığımız sınıflar aynı zamanda 

zengin olmalıdır ve hayatın gerçek tadını tadabilmelidir.”
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İÇİNDEKİLER
Son 15 yıldır iktidarda olanlar Türkiye’yi bir darboğaza sürükledi. 

Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu beş temel sorun bulunu-
yor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce de mevcut 
terör sorununu çözemedi, bunun yanına 2018 itibarıyla demokrasi, 
ekonomi, eğitim ve dış politika sorunları ekledi.  

2018’de enflasyon çift haneli rakamlara demir attı. Faizler düşürü-
lemiyor. Bu hükümet yurtdışındaki tefecilere 15 yılda 148 milyar 
dolar faiz ödedi. 

Türkiye’de gelir sahibi olandan değil, harcama yapandan vergi 
alınıyor. Ankara’daki bir avuç bey ise vergi ödememek için servet-
lerini Man Adası gibi yerlere kaçırıyor.  

AKP hükümeti, vergi almaya devam ettiği asgari ücreti açlık sını-
rının üstüne çıkaramadı. İşsiz vatandaşlarımız kendi sorunlarını 
hükümete anlatamıyor, anlatmak için kendilerini yakmak zorunda 
kalıyor.  

Açlık ve yoksulluğa çare bulamayanlar yönetimde. Bir çareleri yok. 
Mevcut tablo kaygıyı artırıyor, endişeleri derinleştiriyor. Olağanüs-
tü hal rejimi Türkiye ekonomisini felakete götürüyor. 

Ancak kimse endişe etmesin, nerede mağduriyet varsa, mağdu-
run yanında demokrasinin savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi 
var; CHP halkımızın dertlerine çare olmak için var. Cesaretle 
adaleti savunan Türkiye’nin kurucu partisi iktidara geldiğinde 
taşeron işçilere ayırımsız kadro verecek, asgari ücreti insanca 
bir seviyeye çıkaracak ve Türkiye’de çalışanların özgürlükçü bir 
demokrasiye kavuşmasını sağlayacak. 

CHP iktidarında Türkiye, bilgi yoğun, teknoloji yoğun ve yüksek 
katma değerli üretimin yaygınlaştığı bir ekonomiye kavuşacak. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında herkesin işi ve aşı olacak. 
Üreten, özgür, bağımsız bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. 

Söz veriyoruz: Rantiye ve tefeciye aktarılan kaynağı Türkiye 
yararına kullanacak, insanca ve hakça bir düzen yaratacağız. 

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı

Ekonomik sorunların çözümü için CHP

*Bu yayındaki içerik ve görsellerde Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanı olarak değerlendi-
rilmiştir.



“Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, 
biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk.”

Victor Hugo

ASGARİ
ÜCRET
Kölelik düzeninin devam ettiği dönem-
lerde, köleler karın tokluğuna çalışı-
yordu. Hiçbir tasarrufları olmadığı gibi 
kendilerine ve ailelerine ayıracak vakit-
leri de yoktu. Bu yüzden ölene kadar, 
köle sahiplerinin emri altında sadece 
ve sadece çalışmak zorundaydılar. Köle 
sahipleri, kölelere günde kaç kap yemek 
verileceğine, kölelerin ne kadar çalıştı-
rılacaklarına ve ne zaman işten çıkarıla-
caklarına tek başlarına karar veriyordu. 
Kölelerin tüm yaşamları ve gelecekleri 
köle sahiplerinin inisiyatifindeydi.
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“Asgari ücret, bir çalışana verilebilecek, devlet 
tarafından belirlenen ve garanti altına alınan 
en düşük ücret miktarıdır. Asgari ücret uygu-
laması ile işte bu köle düzenin yeniden hort-
lamasının önüne geçilmesi amaçlanır. Asgari 
ücretin belirlenmesinde asıl amaç, çalışanın 
köle gibi açlık sınırında yaşamaması, insanca 
bir yaşam sürmek için gerekli gelire ve 
zamana sahip olmasının sağlanmasıdır. Asgari 
ücret uygulaması, yaşamak için emeğini 

satmaktan başka çaresi olmayan çalışanın, 
işveren karşısında pazarlık gücü olmamasından 
dolayı, köle gibi ölümü pahasına çalıştırılmama-
sı için vardır.  

Türkiye’de ise AKP iktidarı ile birlikte kölelik 
sisteminden uzaklaşmak yerine kölelik siste-
mine yakınlaştıran bir asgari ücret politikası 
güdülüyor. Asgari ücret belirlenirken, Cumhu-
riyet Halk Partisi asgari ücretin en az 2000 TL 

Asgari ücret uygulaması, yaşamak için emeğini satmaktan 
başka çaresi olmayan çalışanın, işveren karşısında pazarlık 
gücü olmamasından dolayı, köle gibi ölümü pahasına 
çalıştırılmaması için vardır. 

olması gerektiğini söyledi. DİSK’in asgari 
ücret önerisi 2 bin 300 TL iken TÜRK-İŞ bin 
893 TL’lik bir öneri getirdi. AKP bu asgari 
ücret önerilerini değerlendirdikten sonra 
işveren sendikasının, yani sermayenin yanında 
yer alarak asgari ücreti 1603 TL olarak belir-
ledi. AKP hükümeti, asgari ücreti bin 603 TL 
olarak belirlerken, açlık sınırı ise bin 608 TL. 
AKP’nin açlık sınırının altında bir asgari ücreti 
çalışanlara reva görmesi, AKP’nin çalışanlara 
bakış açısını ortaya koyuyor. Çalışanlar, AKP 
nezdinde köleden farksız.   

ASGARİ ÜCRETLİDEN FEDAKARLIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu, asgari ücretli çalışanlardan 
fedakârlık beklediklerini ifade etti.  Çalışan-
lar, açlık sınırının altında bir ücret ile yaşama 
fedakârlığını gösterirken, diğer tarafta, 
yandaş iş adamlarının ve şirketlerin milyon-
larca Türk Lirası olan vergi borçları silindi. 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
1 dakikada devlete olan masrafı 1 asgari ücret 
kadar. Emekçiye düşen bir köle gibi yaşaya-
rak fedakârlık yapmak, yandaş şirketlere ve 
Saray’a düşen ise bu fedakârlıklar sayesinde 
oluşan şatafatlı hayatın sefasını sürmek.

2017 yılında enflasyon oranının çift hanelere 
ulaşarak yüzde 11,92 olarak çıkması, asgari 
ücretin yüzde 11,92 düştüğünü gösteriyor. 
Bu veriler doğrultusunda asgari ücretliye 
yapılan bir zam değil, açlığa mahkûm eden bir 
sus payı. AKP, Türkiye ekonomisinin rekorlar 
kırarak büyüdüğünü söylerken, asgari ücret-
liden fedakârlık isteyerek, bu büyümenin ne 
kadar “hormonlu”, çarpık ve gerçeklikten 
uzak olduğunu da açık etti.   

CHP, EMEKÇİNİN YANINDADIR

Cumhuriyet Halk Partisi, 
2015 yılı Kasım ayında 

yapılan son genel 
seçimde, CHP ikti-

dara geldiğinde asgari ücretin 1500 TL olaca-
ğını söylemişti. Bu söylem üzerine, ilk tepki 
işverenlerden önce, Recep Tayyip Erdoğan 
ve AKP kurmaylarından geldi. Kamuoyunda 
asgari ücretin 1500 TL olması önerisi büyük 
memnuniyetle karşılaşınca, dönemin başbaka-
nı Ahmet Davutoğlu, el mahkûm, asgari ücreti 
1300 TL olarak açıkladı. 

Saray’dan ve AKP’den gelen “asgari ücreti 
nasıl bin 500 TL yapacaksınız” sorusuna, 
Cumhuriyet Halk Partisi, bütün CHP’li beledi-
yelerde asgari ücreti en az bin 500 TL yaparak 
uygulamalı olarak gereken yanıtı verdi. Şimdi 
ise Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücretin en 
az 2 bin TL olması gerektiğini söylüyor. CHP, 
bu öneriyi de çok sağlam bir zemine oturtarak 
sunuyor:  Asgari ücretten vergi almadığınızda 
asgari ücret zaten otomatik olarak 2 bin TL’yi 
buluyor.  

ASGARİ ÜCRETLİ NEFES ALACAK

Asgari ücretle çalışanlar, gelecek endişesi 
en fazla olan sınıfı temsil ediyor. Bu anlamda 
tasarrufta bulunmaya da en meyilli sınıf. 
Ancak mevcut ücretleri ile tasarruf yapmaları 
söz konusu değil. Asgari ücretin artması, aynı 
zamanda ülke genelinde tasarrufun artması 
anlamına gelecek. Tasarrufun artması ise 
daha çok yatırım yapılması, böylece daha 
çok istihdam, sağlıklı bir büyüme ve artan 
vergi geliri anlamına gelecek. Hal böyleyken, 
açlık sınırının altındaki asgari ücretten vergi 
alınırken, AKP’nin yandaşı olan, “Havuzcular” 
olarak bilinen sermayedarların vergileri silini-
yor. CHP iktidarında ise, açlık sınırın altında 
ücretle yaşayan çalışanların fedakârlığı ile 
vergi borcunu dahi ödemeyen sermaye grupla-
rının sefa sürmesine son 
verilecek. Asgari ücret-
ten vergi alınmayacak 
ve emekçinin üzerindeki 
vergi yükünü hafifleten 
adil bir vergi politikası 
hayata geçirilecek.  
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  OHAL’DE EKONOMİMİZ

“AKP’nin kendisi kriz yaratıyor, kendi 
ürettiği krizleri de OHAL ile yönetmeye 
ve ötelemeye çalışıyor. AKP, OHAL ile 
sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi 
de ipotek altına sokuyor. 

15 Temmuz 2016 günü yaşanan menfur darbe 
girişiminde 250’nin üzerinde yurttaşımız şehit 
oldu, 2 bin 300’ün üzerinde yurttaşımız ise yara-
landı ve gazi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 
Emniyet Teşkilatı’nın, yargının, istihbaratın ve 
devlet bürokrasinin en kritik yerlerine sızmış ve 
hatta siyasal iktidar tarafından işbirliği halinde 
bu mevzilere yerleştirilmiş, ipleri emperyalist 
odakların elindeki bir suç şebekesi olan Fethul-
lahçı Terör Örgütü, yoksul halkımızın vergile-
riyle edinilmiş, halka ait olan silahları bu halkın 
üzerine yöneltebildi. Bu suç şebekesi, silahsız 
insanların üzerine ağır silahlarla saldırdığı gibi, 
devlet kurumlarını, basın kuruluşlarını hedef 
almış ve hatta ulus iradesinin somut tecellisi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dahi bombalama 
cüretini gösterdi.  

Darbe girişiminin hazırlıkları 7 ay öncesinden 
başlamasına rağmen girişim engellenmedi. 

Bu darbe girişimin hazırlığı 7 ay öncesinden 
başlamış olmasına rağmen bu girişimin neden 
engellenmemiş olduğu hala açıklanamadı, bu 
konuda tek bir yetkili dahi hesap vermedi. 15 
Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak Meclis’te 
bir araştırma komisyonu da kuruldu. Ancak bu 
komisyonun çalışmaları Erdoğan’ın talimatıyla 
AKP’li üyeler tarafından fiilen engellendi. Komis-
yonun, süreci aydınlatmak için kritik pozisyon-
larda olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genel-
kurmay Başkanı Hulusi Akar’ı dahi dinlemesi 
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dahi OHAL bahane edilerek engelleniyor.  

OHAL TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 
FELAKETE SÜRÜKLENMESİDİR. 

Hak ve özgürlüklere, hukuk devleti ilkesine 
ve demokrasiye derin bir darbe vuran OHAL 
rejimi, aynı zamanda Türkiye ekonomisi 
açısından da son derece olumsuz sonuçlar 
doğuruyor. AKP’nin kendisi kriz yaratıp, kendi 
ürettiği krizleri de OHAL ile yönetmeye ve 
ötelemeye çalışıyor. AKP, OHAL ile sadece 
bugünümüzü değil, geleceğimizi de ipotek 
altına sokuyor. 

OHAL sıcak paraya davettir. Sürekli uzatılan 
ve ne zaman son bulacağı hakkında hiçbir 
açıklama yapılmayan OHAL, Türkiye’nin 
ekonomik kırılganlık görünümünü de derin-
leştiriyor. Bunun sonucunda Türkiye, küresel 
piyasalardan öncesine oranla, daha kısa 
vadeli ve daha yüksek faizli borç ve kaynak 
bulabiliyor. OHAL, Türkiye ekonomisinin 
ihtiyaç duyduğu finansmanın vadesini kısalt-
mak ve maliyetini artırmakla ekonomiyi bir 
krize doğru sürüklüyor. Türkiye’nin artan dış 
kaynak ihtiyacı ve borç yükümlülükleri dikkate 
alındığında ekonominin durumu endişe verici.

engellendi. Sonunda, yine Erdoğan’ın talima-
tıyla komisyonun çalışmalarına alelacele son 
verildi. 

ERDOĞAN, DARBE GİRİŞİMİNİ 
“ALLAH’IN LÜTFU” OLARAK 
DEĞERLENDİRMİŞTİR.

Erdoğan, darbe girişiminden bir gün sonra 
bu menfur girişimi, “Allah’ın bir lütfu” olarak 
değerlendirmişti. 20 Temmuz 2016 günü, 
Recep Tayyip Erdoğan, tüm televizyon kanal-
larında canlı yayınlanan konuşmasında, tüm 
yurtta OHAL ilan edileceğinin “müjdesini” 
verdi. Sadece 1 aylığına ilan edildiği söyle-
nen OHAL, tam beş kez uzatıldı. Ülkemiz, 20 
Temmuz 2016’dan beri, 18 aydır, Anayasa’nın 
rafa kaldırıldığı, temel hak ve hürriyetlerin 
hiçe sayıldığı, demokrasi ve hukuk devleti 
ilkelerinin tanınmadığı bir OHAL rejimi altında 
yönetiliyor. Bu anlamda, 15 Temmuz darbe 
girişimi başarısız olduysa da, 20 Temmuz 
2016’da ilan edilen ve bir türlü son verilmeyen 
OHAL ile bu darbenin tüm amaçları gerçek-
leştirilmiş oldu. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 
Darbeciler içeride, ancak fikirleri iktidarda! 

“OHAL’İ GREV TEHDİDİ OLAN YERE 
MÜDAHALE İÇİN KULLANIYORUZ.” 

OHAL faşizmi, demokrasi karşıtı olduğu gibi 
aynı zamanda emek karşıtıdır.

Erdoğan ve hükümet yetkilileri artık OHAL’i 
sürdürmenin OHAL’in ilan ediliş nedenleriy-
le hiçbir bağının kalmadığını gizlemiyorlar. 
Erdoğan 12 Temmuz 2017 tarihinde yabancı 
yatırımcılarla yaptığı toplantıda, “OHAL’i 
grev tehdidi olan yere müdahale için kulla-
nıyoruz” diyerek, hem hükümetin hem de bu 
hukuksuz OHAL rejiminin demokrasi karşıtı 
olduğu kadar emek karşıtı bir karakter taşı-
dığını da açıkça ortaya koydu. Sendikaların, 
insan hakları örgütlerinin ve sivil inisiyatifle-
rin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmaları ve 
hatta kimi zaman basın açıklaması yapmaları 

OHAL İLE BİRLİKTE CARİ AÇIK 
VE FİNANSAL KIRILGANLIK 
PEKİŞMİŞTİR

Türkiye ekonomisinin yıllık cari açığı 47 
milyar doları aştı. Bu, son dört çeyreğin 844 
milyar dolar olan milli geliri ile oranlan-
dığında, milli gelirin yüzde 5’ine yaklaşan 
oranda cari açığımız olduğu anlamına geliyor. 
Dünyada böyle bir orana yaklaşan çok az ülke 
var. Türkiye, demokrasiden, insan haklarından 
ve hukuk devletinden uzaklaşılan OHAL koşul-
larında, kendisine benzer ülke ekonomileri 
arasında cari açığının milli gelirine oranı en 
yüksek olan ülke konumuna geldi.  

CARİ AÇIĞIN 27,3 MİLYAR DOLARLIK 
KISMI “KAYNAĞI BELİRSİZ DÖVİZ 
GİRİŞİ” İLE FİNANSE EDİLMİŞTİR.

Siyasi otoriterliğin ve demokrasi karşıtı hukuk 
tanımaz yönetim anlayışının giderek vites 
büyüttüğü, büyük baskı altında genel seçim-
lerin ve hileli referandumun yapıldığı geçtiği-
miz üç yılda cari açığın seyrine bakıldığında 
ise ortaya daha da vahim bir tablo çıkıyor. 
Türkiye, 2015-2017 döneminde, dünyada 
enerji fiyatlarının düşmesine rağmen, toplam 
104 milyar dolarlık cari açık verdi. Bu cari 
açığın yüzde 58’e yakını dış kaynak girişi ile 
finanse edilirken, 27,3 milyar dolarlık kısmı, 

“kaynağı belirsiz döviz girişi” ile finanse 
edilmeye çalışıldı. Cari açığın finansma-
nı, demokrasiden ve hukuk devletinden 
uzaklaşıldığı ölçüde her geçen gün daha 
da zorlaşıyor. Hem ekonomi yönetimin-
deki başıbozukluk hem de OHAL’le daya-
tılan ve süregiden tek adam anlayışı, 
Türkiye ekonomisinin yüksek finansman 
gereksinimiyle birleşmiş ve ağır bir kriz 
ihtimalini güçlendirdi. 

Finansmandaki zorlanma, Türk Lirası’nın 
değer kaybının daha da hızlanması anla-
mına geliyor. OHAL dönemi boyunca, 
yüzde 20,5’lik bir devalüasyon gerçek-
leşti.

AKP döneminde OHAL ilan edilmeden 
önce de Türkiye’nin dış finansman ihtiya-
cı ve borçluluğu artmaktaydı. OHAL ise 
mevcut durumu daha da kötüleştirerek, 
Türkiye’ye giren finansmanın ülkede 
kalış süresini daha da kısaldı. Finans-
mandaki zorlanma, Türk Lirası’nın değer 
kaybının daha da hızlanması anlamına 
geliyor.  

OHAL sürecinde Türk Lirası, Amerikan 
Doları karşısında yüzde 20,5 oranında 
değer kaybetti. Aslında OHAL sürecinin 
geneline bakılırsa gerçekleşen hem Türk 
Lirası’nın hızlı değer kaybı hem de faizle-
rin kayda değer şekilde yükselmesi oldu. 

Türkiye ekonomisi OHAL döneminde 
hem dövizin hızla yükseldiği hem de 
faiz oranlarının arttığı bir darboğaza 
sokuldu. Ar-Ge harcamasının milli gelire 
oranının yüzde 1’in altında kaldığı, 
yüksek teknolojili ihracatın imalat içinde-
ki payının yüzde 2-3 civarında dolandığı 
Türkiye ekonomisi, AKP döneminde kirli 
ve ilkel bir sanayiye hapsedildi. 
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Dinleyin arkadaşlar, bir atasözümüz var   Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar 
Kıyamet dedikleri, ha koptu ha kopacak   Yoksuldan halktan yana bir dünya kurulacak 
Görmüşler ileriyi atalarımız demek   Herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek

Ruhi Su

Ekonomi büyüdü, PEKİ bİzİm tenceremİz nİye boş?

GELİR ADALETSİZLİĞİ

“Gelir adaletsizliği, kendiliğinden olan, önlenemez bir 
doğa olayı değildir. Gelir adaletsizliği siyasi ve ekonomik 
tercihlerin bir sonucudur. Yoksuldan, işçiden yana 
ekonomik politikalar izlemek de, bir avuç zenginden yana 
politikalar izlemek de hükümetlerin elindedir. 

Gün boyu çalışıp, yorgun argın eve geliyor ve 
televizyonu açıyoruz. Televizyonda bakanlar, 
rakamlar, grafikler var. Hep bir ağızdan diyor-
lar ki:

“Zenginleşiyoruz, refahımız artıyor, her şey 
tıkırında. Avrupa bizi kıskanıyor!“

Oysa evimizdeki tencereler boş, ay sonu zar 
zor geliyor, boğazımızdan kısarak çocuk-
larımıza harcıyoruz. En son ne zaman tatil 
yaptığımızı hatırlamıyoruz. Doğalgaz faturası 
çok gelmesin diye kombiyi kısıyor çift battani-
yeyle uyuyoruz. Pahalılık yüzünden et, tavuk 
ve balık yemiyoruz. Evimizdeki mobilyaları 
yıllardır değiştirememişiz. Bu kadar tasarrufu 
kenara para koymak için değil, borç ödemek 
ve yeniden borçlanmamak için yapıyoruz. 
Kirayı, faturaları ödeyince cebimizde kalan 
para kıt kanaat yetiyor. Fakat televizyonda 
konuşan, 32 diş sırıtan bakan başka türlü 
olduğunu iddia ediyor. Acaba bizde mi bir 
sorun var? Ekonomi bu kadar iyiyken neden 
bizim hanemiz yoksullaşıyor? 

Ekonomi büyüdüyse, çiftçinin geliri arttı mı? 
Hayvancılıkla uğraşanın geliri arttı mı? Sabah-
tan akşama kadar çalışan işçinin, memurun 
geliri arttı mı? Esnaf kazandı mı? Yoksa onlar 
da günü nasıl geçireceğini mi düşünüyor? 
Ülkenin en büyük sorunu nedir sorusuna 

“ekonomi” cevabını veriyoruz. Sorun bizde 
değil! 

“ALEMİN KEYFİ YERİNDE, YİNE 
MAŞALLAH!”

Bizim evimizde bunlar olurken, birkaç evde 
işler tam da bakanın dediği gibi gidiyor. Sahte 
bir hoca, kedicik sayısını arttırıyor, malikanesi-
ni büyütüyor. Devlet ihalelerini bir bir alan bir 
müteahhit araba koleksiyonunu büyütüyor ve 
servetini yoksulları aşağılamak için kullanıyor. 
Bir diğeri milyonlarca dolar harcadığı düğünü-
nü canlı yayında nispet yapar gibi yayınlıyor. 
Biz gün boyu çalışıp ekonomiyi büyütmenin 
“cefasını çekerken”, bir avuç insan “sefasını 
sürüyor”.

O bir avuç insan bizden daha çok çalışmıyor. 
Hatta neredeyse hiç çalışmıyor. Tüm o lüks 
yaşantıları için gereken miktarı oturdukları 
yerden kazanıyorlar. Hisse senetleri, dolara 
yatırdıkları paralar vs. Hani haram denilen 
faiz var ya, işte o… Bu iktidar döneminde 
zengin edilenlerin birçoğu, yatırım yapma-
dılar, bankalarda ve borsalarda paralarına 
para kattılar, o serveti üreten on milyonlar-
ca yurttaş umurlarında dahi olmadı. Yatırım 
yapsalar dahi, varsa yoksa inşaata, televizyon-
daki eğlence programlarına, istihdam yarat-
mayan, ama kâr oranı yüksek alanlara yatırım 
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yaptılar. Televizyon reklamlarına bakınca belli 
olmuyor mu? Bize yalvarıyorlar, “lütfen kredi 
çekin, ev alın!”. Daha fazla borçlanalım ki, 
ekonomi büyüsün!

EKONOMİYİ BÜYÜTEN BİZİZ!

Toplum olarak çok çalışıyoruz. OECD verile-
rine göre, nüfusumuzun yüzde 43’ü haftada 
50 saatten fazla çalışıyor. İkinci olan Meksi-
ka’da ise bu oran yüzde 30’un altında, Avru-
pa’da ise yüzde 10’un altında. Türkiye’de her 
dört kişiden biri 60 saatten fazla çalışıyor, bu 
konuda da dünya birincisiyiz. Tüm dünyadan 
fazla çalışıyoruz, ailemize, arkadaşlarımıza 
vakit ayıramıyoruz, canımız çıkıyor, mesaile-
rimiz bitmiyor ve bu ülkeye gelir yaratıyoruz. 
Ama o yarattığımız gelirden pay alamıyoruz. 
Çalışma saatlerimizi, sendikal ve sosyal hakla-
rımızı elimizden alan hükümet ise bizim yarat-
tığımız zenginlikle övünüyor ve bu zenginliği 

bir avuç insana dağıtıyor. 

Geriye kalan milyonlarca insana ne düşüyor 
bu büyümeden? Yani tüm bu serveti yaratan-
lara reva görülen borç ve yoksulluk oluyor. 
Her on kişiden yedisinin borcu var. Gelirimizin 
hatırı sayılır bir kısmını bankalara faiz olarak 
ödüyoruz.  

KİME NE DÜŞÜYOR?

Şimdi televizyonda hükümetin işine gelen 
rakamları bir kenara bırakıp, bizi ilgilendiren 
rakama bakalım. Bu ülkenin servetinin nasıl 
bölüşüldüğünü görelim. TÜİK’e göre, Türki-
ye’nin en zengin yüzde 20’lik kesimi, milli 
gelirin yüzde 47,2’sini, en yoksul yüzde 20’lik 
kesimi ise yüzde 6’sını alıyor.

Örneklemek gerekirse, el ele yarattığımız 
gelirin sonucu olarak elimizde bir miktar 
ekmek var diyelim. 20 kişiye 47 adet ekmek 
veriliyor, diğer 20 kişiye ise 6 adet ekmek 
veriliyor. Ekmek kıtlığı yok, ama ekmeği 
dağıtan el adaletli dağıtmıyor. Bir kısım insan 
ihtiyacından çok fazla ekmeğe sahip olurken, 
diğer tarafta insanlar ekmeksiz kalıyor.

KÜRESEL GELİR ADALETSİZLİĞİ  
Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi  

toplam servetin yüzde 82’sine sahip

GELİR ADALETSİZLİĞİNİN  
SEBEBİ NE?

Gelir adaletsizliği, kendiliğinden olan, önle-
nemez bir doğa olayı değil. Gelir adaletsizliği 

siyasi ve ekonomik tercihlerin bir sonucu. 
Yoksuldan, işçiden yana ekonomik politi-
kalar izlemek de, bir avuç zenginden yana 
politikalar izlemek de hükümetlerin elinde. 
Üreten bir ülke olmak da, ithal eden bir ülke 
olmak da hükümetlerin elinde. AKP hüküme-
ti 15 yıl boyunca gelir adaletsizliğini sürekli 
olarak arttırmış, ülkenin zenginliklerini haksız 
şekilde dağıttı. Ülkenin ekonomisi milyonlarca 
insanın işsiz, aç ve borç içinde kalması pahası-
na büyüdü. Bu büyüme halkın hayatını olumlu 
etkilemedi, aksine olumsuz etkiledi. 
İşçiler hakkını arayamaz hale 

geldi, kayıt dışı çalışma 
arttı, ekonomik neden-

lere bağlı olarak aile 
içi şiddet, suç ve 

uyuşturucu kulla-
nımı arttı.

Bu ülke 
bereketli bir 

ülke, bu 
ülkenin 
halkı 

çalışkan 
bir halk. 

Ülkemizin 
zenginlikleri 

hakça ve adil 
şekilde, herkesin başı dik ve onurlu bir yaşam 
sürecek ücreti almasına yeter de artar bile. 
Yeter ki siyasi iktidar istesin. Ekonomideki 

adaletsizliğin arkasında faiz lobisi, dış güç 
aramaya gerek yok. Bu ülkenin ekonomisini 
ayakta tutan çalışanlara emeğinin karşılığı 
verilmediği müddetçe, adil bir vergi düzeniyle 
gelir adaletsizliği giderilmediği sürece milyon-

lar işsizlik ve yoksulluğa mahkûm kalmaya 
devam edecek. 

BİRİ YER BİRİ BAKAR, KIYAMET 
ONDAN KOPAR

Ülkelerdeki ekonomik adaletsizlik ve mutlu-
luk oranı incelendiğinde, mutsuzluğun temel 
sebebi olarak gelir adaletsizliğinin başı 
çektiğini rahatlıkla görebiliriz. Gün boyu 
çalışan, ama cebinde bu emeğinin karşılığını 
bulamayan insanların ülkesinde sosyal patla-
malar kaçınılmaz. Yanı başımızda, İran’da 
ve Tunus’ta gelir adaletsizliğine isyan eden 
insanlar sokaklarda protesto gösterileri düzen-
liyor, Meclis’in önünde yoksulluğa isyan eden 
bir yurttaşımız kendini yakıyor. Tüm dünyada 
gelir adaletsizliğine çözüm bulunması gerek-
tiği artık çok daha gür sesle dile getirilirken, 
ülkemizi yönetenler halkın sorunlarından çok 
kendi geleceklerinin derdine düşmüş halde-
ler. İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırarak 
gerçek sorunları örtbas edeceklerini zannedi-
yorlar. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, 
insanlar artık yoksulluktan ve adaletsizlikten 
bıkmış durumda. 

CHP iktidarı, zenginden alıp fakire verecek, 
her alanda olduğu gibi gelir dağılımında da 
adaleti sağlayacak yegâne iktidar. Hormon-
lu ve yarını belli olmayan bir büyüme değil, 
kalkınarak ve geliri eşit dağıtarak, yoksulun 
da faydalanacağı sağlıklı bir büyüme mümkün.

Gini katsayısı, ülkelerdeki gelir adaletsizliğini ölçmekte kullanılan yönte-
min adı. Buna göre Gini katsayısının 0 olduğu duruma gelirin dağıtımında 
“tam adalet”, 1 olduğu duruma gelirin dağıtımında “tam adaletsiz” durum 
deniyor. Türkiye’de Gini katsayısı TÜİK verilerine göre en son olarak 
0.404 olarak hesaplandı. OECD ülkeleri arasında Türkiye gelir dağılımı 
adaletsizliğinde, Şili ve Meksika’dan sonra üçüncü sırada.

GİNİ 
KATSAYISI
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Zorunlu olanından  
daha fazla alınan  
herhangi bir vergi  
yasallaştırılmış soygundur.

Calvin Coolidge - ABD 30. Başkanı

“
Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü ücretli. Ücretli 
bir kişi vergi dairesinin yerini bilmeyerek ömrünü 
geçirmekteyse de, gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını dolaylı 
vergilere ve gelir vergisine harcıyor. 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE

MALİ ANESTEZİ

Devlet, asli görevi olan kamu hizmetleri-
ni sunarken belirli bir finansmana ihtiyaç 
duyar. Bu finansman kaynağı, yeri gelir 
devletin iktisadi faaliyetlerinden elde 
edilen gelirler olur, yeri gelir harçlar 
olur, yeri gelir borçlanma olur. Devlet 
bazen bu finansmanı sağlamak için para 
dahi basabilir. 

Ancak bu finansmanın 2016 verileriyle 
yüzde 82’si vergi adı altında toplanır 
durumda.  

VERGİ NEDİR? 

Vergi, devletin hane halkından ve firma-
lardan karşılıksız topladığı kamu geli-
ridir. Karşılıksız olması, devletin vergi 
aldıktan sonra kişiye özel bir taahhütte 
bulunmaması anlamına gelir. Yani vergi, 
vergi veren kişiye özel bir karşılığı 
barındırmaz; ancak topluma dönük bir 
karşılığın, kamusal yararın finansma-
nıdır. Devlet vergi topladıktan sonra, 
eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, güvenlik 
vb. kamusal hizmetleri finanse eder. 

Şimdi buraya kadar verginin tanımına 
ilişkin bir girizgâh yapmış olduk. Gelelim 
Türk Vergi sistemine…

Türkiye’de ve modern vergi sistemlerinin 
tümünde vergi üç konu üzerinden ele alını-
yor: Bu konular gelir, servet ve harcamadır. 
Örnek verecek olursak, gelir vergisinin 
konusu elde edilen gelirken, MTV (motorlu 
taşıtlar vergisi) ve emlak vergisi, her yıl 
bu servete sahip olduğunuz için ödediğiniz 
servet vergileri. KDV (katma değer vergisi) 
ve ÖTV (özel tüketim vergisi) gibi vergiler 
ise harcamalar üzerinden alınan vergiler. 
Bu durum hemen tüm modern vergi sistem-
lerinde bu haldeyken bizim vergi sistemimi-
zin ayırt edici özelliği Maliye biliminin “mali 
anestezi” olarak andığı kavramdır.  

MALİ ANESTEZİ NEDİR?

Mali anestezi, vergi mükellefinin vergi 
verdiğinin farkına varmamasıdır. Mali anes-
tezi etkisi altındaki kişi vergi verir fakat 
ya vergi ödediğinin farkında değildir ya da 
verdiği verginin ne kadar olduğunu bilmez. 
Tabi vergi ödediğini bilmeyen insanlar 
kamu hizmetlerini bedava zanneder. Bu 
sebeple ödedikleri verginin peşine düşme-
mekte, faydalandıkları hizmetleri de iktida-
rın kendi cebinden onlara bahşettiği ödüller 
olarak varsaymakta. Dolayısıyla mali anes-
tezi etkisi, popülist politikacıların da işine 
gelir, vergi verdiğinin farkına varmayan 
seçmenler daha kolay manipüle edilebilir.  
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Peki bir kişi vergi vermiş olmasına rağmen 
vergi verdiğini nasıl farkına varmaz?

Öyle ya, cebindeki para 3 kuruş eksildiğin-
de bunu farkına varabilen yurttaşlarımız hiç 
farkında olmadan nasıl vergi verebilmekte-
dir? Burada ise mali anestezi etkisi en yoğun 
olan vergileri, dolaylı vergileri tanımlamamız 
gerekiyor. 

Dolaylı vergiler, konusu harcama olan, mal ve 
hizmetlerin el değiştirmesi sonucu doğan KDV, 
ÖTV vb. vergilerdir. Dolaylı vergilerin gene-
linin kanunen mükellefi malı teslim edendir. 
Yani harcama sırasında malı ve hizmeti teslim 
eden kişi KDV’yi gelecek ayın 26’sına kadar 
vergi dairesine yatıracak olan kişidir. Buraya 
kadar açıklık ilkesini zedeleyecek bir husus 
yok, fakat dolaylı vergilerin hemen hemen 
tümü aynı zamanda yansıma özelliği de olan 

vergilerdir. Malı 
teslim eden satıcı 
dolaylı vergileri 
malın fiyatının içine 
gizleyerek vergiyi 

fiilen alıcıdan tahsil eder. 
Sonuç olarak tüketicilerden 

alınmış vergiler vergi dairesi-
ne yatırılmış olur. Tüketici ise bu 

paranın marketin cebine gittiğini 
düşünerek markete kızar. Hâlbuki 

aldığı malın büyük bir bölümü dolaylı 
vergilerdir. 

Örneğin, 1 litre benzin ortalama 5,72 TL’ye 
satılır. Ancak bu satın alma işlemi sırasında 
benzini alan kişi, 0,87 TL KDV, 2,37 TL ÖTV, 
toplamda 3,24 TL dolaylı vergi öder. 

Bu durum hemen hemen tüm mallar için 
benzer sonuçlar vermekle beraber, 

ÖTV’nin alındığı mallarda, yani petrol 
ürünleri, alkollü alkolsüz içecekler, 

tütün ürünleri, elektronik eşyalar ve 
motorlu taşıtlarda çok daha belir-
gin. 

Öte yandan ücretlilerden alınan bir 
dolaysız vergi olan gelir vergisi de 
bizim ülkemizde mali anestezi etkisi 
doğuruyor. Asgari ücretliye sorulsa 
bin 603 TL ücret aldığını söyler. 
Ancak asgari ücretli brüt olarak 2 bin 

29 TL maaş alıyor, bunun 426 TL’si her 
ay işvereni tarafından kesilerek vergi 

dairesine yatırılıyor. Yani ücretliler de 
vergi ödediklerinin farkına varmıyorlar.  

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü 
ücretli. Ücretli bir kişi vergi dairesinin 
yerini bilmeyerek ömrünü geçirmekteyse 
de, gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını dolaylı 
vergilere ve gelir vergisine harcıyor.  

Bu durumun doğrudan sonucu, vergi 
verdiğinin farkında olmayan, demok-
rasi bilinci yetersiz yurttaşlar olmakta. 
Bunun yanı sıra, gelir sahibi olandan 
değil de harcama yapandan vergi alınma-
sı gelir dağılımını da bozmakta. Örneğin 
geliri en yüksek yüzde 1’lik dilimde olan 
da, geliri en düşük yüzde 1’lik dilimde 
olan da, gıda mallarına aynı miktarda 
KDV ödüyor. Fakat tahmin edileceği 
üzere bu durum yoksulun yükünü arttı-
rıyor. Geliri yüksek olanın yeterince 
vergilendirilmediği, geliri düşük olanın 
ise haddinden fazla vergi verdiği bir 
sistemde, düşük gelirliler, vergi verdiği-
nin, ne kadarlık bir yükü üstlendiklerinin 
çoğu zaman farkında değil. Bu durum 
kamu kesimindeki israfın da başlıca 
sebeplerini oluşturuyor. Örneğin, 3. 
Köprü muadili bir yatırım Japonya’da 
yarı maliyetle yapılıyor. Fakat Türkiye’de 
yurttaşlar yüksek maliyetlerle yapılan ve 
kamu kaynağının bir grup müteahhide 
peşkeş çekildiği bu vb. yatırımlara tepki 
göstermiyor. Zira gelen yatırımı ödül 

gibi görüyor, karşılığını kendilerinin 
verdikleri bilincine varamıyor.  

Daha adil ve demokratik bir Türkiye 
için, vergisinin peşine düşen bir 
toplum, haksızlıkları sorgulayan bir 
yurttaş profilini yaratmanın en etkili 
yollarından biri, vergi sistemimizi iyi 
izah etmek ve mali anesteziyi etkisiz 
kılacak bir vergi bilinci yaratmaktan 
geçiyor. 
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“AKP, kamuda taşeron işçinin hakkı olan 
düzenlemeleri sanki kendi lütfuymuş 
gibi sunarak düzenlemeler yaptı ve kendi 
taşeronlaştırdığı kamu işçisine kadro 
vaadiyle oy avcılığı yaptı, işçinin alın terinin 
hakkını seçim malzemesi haline getirdi. Pek 
çok defa taşeron sisteminin yayılması için 
yasal düzenleme yapmaya kalkışan AKP, 
sendikalardan ve işçilerden gelen tepkiler 
sonucu geri adım atmak zorunda kaldı. 

AKP GETİRDİ, SİMSARLAR KAZANDI

TAŞERON İŞÇİLİK

ADIMIZ TAŞERON SOYADIMIZ KÖLE

Son günlerde, özellikle kamuda çalışan işçilerin ana 
gündem maddesi taşerona kadro “müjdesi”. Ahmet 
Davutoğlu’nun 1 Kasım 2015 seçiminden önce “seçimden 
hemen sonra halledeceğiz”, 2016 yılının Mart ayında “3 
ay içinde çözeceğiz bir tek kişiyi bile kadro dışı bırakma-
yacağız “ dediği ve yıllardır işçinin umuduyla oynayarak 
oyaladığı taşeron sorununun tarihini ve mevcut durumu-
nu incelediğimizde hükümetin bugün attığı adımları da 
daha iyi anlayabiliriz. 

TAŞERON NEDİR?

Adını çok duyduğumuz taşeron çalıştırma, en basit biçi-
miyle ihaleyle insan çalıştırmak anlamına geliyor. Bir 
işletmenin işlerinin bir kısmını bir başka işletmeye (alt-iş-
verene) devretmesi ve alt-işverenin de işçilerle süreli 
sözleşme yaparak verilen işi yapmasına taşeron sistemi 
diyoruz. 
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Peki neden işletmeler taşeronu tercih ediyor? 
Çünkü bu sayede mevcut kadrolu işçilerini 
işten çıkartarak tasarruf ediyor, işçilerin pek 
çok sosyal ve sendikal haktan mahrum olduğu, 
iş güvencesinin olmadığı koşullar yarata-
rak maliyetini azaltıyor. Her an işten atılma 
korkusu olan güvencesiz işçilere ise, istediği 
işi yaptırabiliyor, ücretlerin düzenli ödenme-
mesi veya yüksek mesai saatleri gibi durum-
larda işçiyi yasal olarak muhatapsız bırakarak 
haklarını rahatlıkla gasp edebiliyor. 

Bunun yanında taşeron, işverenin yasalardan 
kaçmasına da olanak yaratıyor. Örneğin 50 
kişiden fazla işçi çalıştıran işyerinin iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu oluşturmak, yüzde 3 
engelli çalıştırmak gibi pek çok zorunluluğu 
bulunuyor. 75 kişilik bir işletme, işçilerinin 
40’ını başka bir şirkette çalışıyor gibi göstere-
rek, tüm bu yükümlülüklerden kurtulabiliyor.

Taşeron çalışan işçiler, kadrolu işçiyle birebir 
aynı işi yapsa bile, çok daha düşük maaş 
alıyor, çok daha ağır koşullara zorlanıyor. 
İşçiler arasında yaratılan bu ayrım ve hak 
gaspları hem sosyal adalete, hem iş barışına, 
hem de işçilerin insanca yaşama ve çalışma 
hürriyetine doğrudan saldırı haline geliyor. 

Taşeron sistemi, ihaleyle insan çalıştırma, 
sınırsız sömürünün aracı ve insanları kölece 
koşullarda çalışmaya zorlayan, en temel insan 
haklarına ve kazanılmış işçi haklarına aykırı 
bir istihdam sistemi. Taşeron sistemi, işçinin 
canına, emeğine ve haklarına kast eden bir 
çalışma biçimi. Taşeron işçiler çoğunluk-
la asgari ücret veya asgari ücretten çok az 
yüksek maaş alabiliyor. Taşeron işçilerin yarı-
sından fazlası ücretlerini düzenli alamadığını 
belirtiyor. Ülkemizdeki iş kazalarının yüzde 
90’ı taşeron işyerlerinde gerçekleşiyor. Bunla-
rın en acı olanı kuşkusuz Soma’da yaşanan 
madenci katliamı oldu. İş güvenceleri ve iş 
güvenlikleri olmayan 301 işçimizin Soma’da 
hayatını kaybetmesinin baş sorumlusu, bu 
kuralsızlık ve onun savunucusu AKP hükümeti.

TÜRKİYE’DE TAŞERONUN  
“KISA” TARİHİ

Türkiye’de taşeron çalışma sistemi AKP ile 
gelmedi. 1936 tarihli İş Kanunu’nda “üçüncü 
bir şahıs” adıyla karşımıza çıkan, 1950’de yasa 
değişikliği ile “aracı” ismini alan, 1971’de 
çıkarılan İş Kanunu ile “diğer işveren” denilen 
taşeron son olarak 2003’te AKP döneminde 
yapılan yasa değişikliği ile “alt işveren” diye 
adlandırılmaya başladı.

Taşeron çalıştırmanın tarihinde iki önemli 
durak var: bunlardan birincisi 12 Eylül askeri 
darbesi, diğeri ise AKP’nin iktidara gelişi.

12 Eylül: Taşeron İstisnaydı Kaide Oldu

1980 darbesi öncesinde taşeron çalıştırma çok 
nadir uygulanan istisnai bir çalışma ve istih-
dam biçimiydi. 1980 sonrasında hayata geçiri-
len emek düşmanı politikalar sonucu öncelikle 

yemekhane, temizlik, güvenlik ve nakliye gibi 
yan işler taşerona devredildi. Daha sonra 
asıl işlerde de taşeron çalıştırma yapılmaya 
başlandı. 

Tüm bunlara rağmen, bugün mumla aradı-
ğımız bağımsız yargı, o dönemde pek çok 
taşeron ilişkisinin muvazaalı (hileli) olduğu-
nu tespit ederek işçilerin hakkını korumayı 
başardı. Gerek kamuda, gerek özel sektörde 
taşeron çalıştırarak işçi haklarını gasp etmeye 
çalışanlara, iş mahkemeleri dur dedi.   

AKP Dönemi: Taşeron Yüzde 500 Arttı

AKP iktidara geldiğinde Türkiye’de kamu ve 
özel sektörde toplam 387 bin taşeron çalışan 
bulunuyordu. AKP döneminde ise bu sayı 2 
milyonu geçti. Son düzenlemeyle birlikte sayı 
bir miktar düşse de, AKP dönemi Türkiye’si 
önceki dönemlere göre taşeron sisteminin 
geçerli olduğu, işçi için cehenneme dönmüş 

bir çalışma yaşamının teşvik edildiği bir 
dönem olmaya devam ediyor. AKP döneminde 
kamuda ve özel sektörde taşeron çalıştırma 
karşısında yine mahkemelerin muvazaalı 
(hileli) çalıştırma kararları olsa da, AKP yargı 
kararlarını tanımamakta ısrar etti ve mahke-
meleri kendi emrine aldıktan sonra da işçinin 
hakkını mahkemeler önünde savunmalarını da 
engelledi. 

Soma faciasının ardından gelen tepkiler 
üzerine 2014 Eylül ayında yürürlüğe giren, 
kâğıt üzerinde işçilerin haklarını güvence 
altına alıyormuş gibi gözüken 6552 sayılı 
Torba yasadaki güvenceler ise beklendiği 
şekilde uygulanmadı, toplu iş sözleşmelerin-
de işçilerin taleplerinin çok altında ücretler 
verildi. Yüksek Hakem Heyeti’ne giden bu 
toplu sözleşmelerde de hükümet işçiye hak 
ettiği ücret ve hakları vermedi.   

YENİ DÜZENLEME

Kamuda taşerona kadro gündemi, AKP’nin 7 
Haziran seçim hezimetinin ardından 1 Kasım 
seçimleri öncesinde gündeme alındı ve 2 yıldır 
işçilere “dişinizi sıkın” denilerek bekletildi. 
Bu süreçte başta CHP olmak üzere taşeron 
çalışanların haklarını savunanların çalışma-
ları hükümeti köşeye sıkıştırdı. Aynen asgari 
ücrette olduğu gibi, AKP hükümeti CHP’nin 
önerilerini taklit ederek düzenleme yapmaya 
başlamışsa da, samimiyetsizliğin bir sonucu 
olarak ortaya çıkarttıkları tablo beklentile-
ri karşılayamadığı gibi yeni mağduriyetler 
yarattı. 

Taşeron düzenlemesinin en sıkıntılı yanı, 
mecliste tartışılmak yerine OHAL KHK’sı ile 
çıkartılması oldu. 15 Temmuz darbe girişimi 
ile hiçbir ilgisi olmadığı halde, muhalefetin 
ve sendikaların katkı sunmasını engellemek 
amacıyla Recep Tayyip Erdoğan ve etrafın-
daki üç beş kişinin diledikleri gibi yazdığı 
tasarı baştan sakat doğdu. Eğer hükümet bu 
yasayı KHK ile değil de yasama süreçleriy-
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le, Meclis Komisyonları’nda ve TBMM Genel 
Kurulu’ndan tartışarak çıkartmış olsaydı, 
bugün görülen kafa karışıklığı ve kaos yaşan-
mayacak, kamuoyu yasanın tartışıldığı süre 
boyunca kanundan haberdar olacak, tartışma 

programlarında gündem olacak ve çok daha 
düzgün bir yasa ortaya çıkacaktı. 

AKP’nin bu düzenleme ile işçilerin hakları-
nı değil, yaklaşan seçimleri ve iktidarlarını 
düşündükleri oldukça açık. AKP bilerek ve 
isteyerek 400 bine yakın kişiyi düzenleme 
kapsamı dışında bırakarak “eğer iktidar 
olursam size de kadro veririm” diyerek, 

insanları ekmeğiyle terbiye etmeye çalışıyor 
ve emekçilerin oylarını ipotek altına almaya 
çalışıyor. 

Neye göre yapıldığı belli olmayan güvenlik 
soruşturmaları ile kendisine muhalif olan ve 
zaten çok düşük ücrete çalışan kamu işçilerini 
“kadro beklerken işinden olma” tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakarak korkutuyor. Mevzuatı 
ve düzenlemesi olmayan “yazılı, sözlü veya 
uygulamalı” yapılabilir dedikleri sınavlar ile 
yandaşa ayrıcalığın önünü açıyor.   

KAMUNUN ÜVEY EVLATLARI: 
KAPSAM DIŞI BIRAKILANLAR

5018 sayılı Kanun’un dışında kalan 36 farklı 
özel bütçeli kuruluştan sadece 8’i kapsama 
alınırken, aralarında Anadolu Ajansı, Merkez 
Bankası, Ziraat Bankası ve TRT’nin de yer 
aldığı 26 özel bütçeli kuruluş kapsama alınma-
dı. Öte yandan 26 farklı Kamu İktisadi Teşeb-
büsü (KİT) de dışarıda kaldı.

KİT’lerde çalışan taşeron işçiler ve “işçi mali-
yeti yüzde 70’in altında olan hizmet alımla-
rında çalışan işçiler kapsam dışıdır” demek 
suretiyle yemekhane işçileri, hastanelerde 
laboratuvar-MR-röntgen çalışanları, bilgi 
işlem personelleri, şoförler ve daha pek çok 
çalışan kapsam dışında bırakıldı.   

KADROYA ALIRIZ AMA HAKKINI 
VERMEYİZ

Kadro aldatmacası bunlarla da sınırlı değil. 
Taşeron çalışanlar kadroya alınsa dahi, 
kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi nedeniy-
le sahip oldukları haklara sahip olmayacak, 
ücretlerinde kayda değer bir artış olmaya-
cak ve durumlarında çok ciddi bir değişiklik 
yaşanmayacak. Hükümet, daha önce aracılara 
verilen kâr paylarının aracılar yerine işçiye 
verilmesi gibi maliyetsiz bir düzenlemeye dahi 
gerek duymadı. Oysaki “eşit işe eşit ücret” 
ilkesi gereği aynı işi yapan iki işçiye de aynı 
ücretin verilmesi gerekiyor. 

Merkezi yönetim kuruluşlarında çalışan 
işçilere sürekli işçi kadrosu verileceği 
söylenirken, yerel yönetimlerde çalışan 
işçiler ise belediye ve il özel idarelerinin 
şirketlerine geçiriliyor.  Bu durum iki işçi 
grubu arasında fark yaratıyor.  

Merkezi yönetim kuruluşlarında çalışan 
işçilere, Devlet Memurları Kanunu’nda 
tarif edilen sürekli işçi kadrosu verilir-
ken; belediyelerde çalışan taşeron işçiler, 
belediye şirketlerinin işçisi olarak, kadro 
hakkından yoksun bırakıldı.  

Oysa belediyelerdeki taşeron işçiler, çalış-
tıkları belediyelerin kadrolu işçisi olmayı 
talep ediyor.  

AKP iktidarı, elinde yetki ve çoğunluk 
olduğu halde, belediyelerdeki işçi kadro-
larının arttırılması ve taşeron ayıbından 
belediyeleri kurtarma fırsatını elinin 
tersiyle itti. 

Sonuç olarak, yerel yönetimlerde çalışan 
işçilerin hepsi, çalıştıkları yerel yönetimin 
kendi kadrosuna geçirilmelidir.

BELEDİYELERDE TAŞERON

 
KİT’ler:

1) BOTAŞ 
2) Çay-Kur 
3) DMO 
4) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları 
5) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 
6) Et ve Süt Kurumu 
7) Eti Maden İşletmeleri 
8) Makine ve Kimya Endüstri Kurumu 
9) TİGEM 
10) TMO 
11) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
12) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 
13) Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 
14) TKİ 
15) TPAO 
16) TTK 
17) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
18) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
19) PTT A.Ş. 
20) TCDD ve bağlı ortaklıkları  
(TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ TÜVASAŞ) 
21) TCDD Taşımacılık A.Ş. 
22) Gayrimenkul Anonim Şirketi 
23) Sümer Holding A.Ş. 
24) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
25) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
26) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

TAŞERON DÜZENLEMESİNDE KAPSAMDIŞI BIRAKILANLAR
 
Özel Bütçeli Kuruluşlar: 

1) Anadolu Ajansı 
2) Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü 
3) Darülaceze Başkanlığı 
4) Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı 
5) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı  
Genel Sekreterliği 
6) EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği 
7) EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı 
8) İller Bankası 
9) Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı 
10) Merkezi Kayıt Kuruluşu 
11) Sulama Birlikleri 
12) Şeker Kurumu Başkanlığı 
13) T.C. Ziraat Bankası 
14) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 
15) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
16) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; 
17) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
18) Türkiye Halk Bankası 
19) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş 
20) Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği 
21) Türkiye Kalkınma Bankası 
22) TRT 
23) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı 
24) TÜRKSAT 
25) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı 
26) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı.

TAŞERONA KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO

Üreten, memleketimizi ayakta tutan işçimizin hakkı şimdiye 
kadar gasp edildi. Seçim vaadi olarak değil, lütuf olarak değil, 
çalışanın hakkını çalışana iade etmek için, insan onuruna 
yakışır çalışma şartları, iş barışı, iş sağlığı ve güvenliği için 
taşerona kayıtsız şartsız kadro vermek boynumuzun borcu. 
CHP iktidarı kamuda taşeronu bitirecek, muvazaalı (hileli) 
çalıştırmanın üzerine gidecek, mağdur edilmeye çalışılan 
işçinin yanında duracak.
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ESERİNLE ÖVÜN AKP:

ENFLASYON COŞTU

HAYAT PAHALILIĞI CAN YAKIYOR

Memlekette hayat her zamankinden daha 
pahalı. 2017’de kullandığımız ürünler ve 
yararlandığımız hizmetler için bir önceki yıla 
göre ortalama yüzde 11,9 daha fazla para 
ödedik. Ama bu rakam aslında sadece resmi 
istatistik kurumunun ortalamalarını yansıtı-
yor. Gerçekte hayatın çok daha pahalı olduğu, 
ücretlerin geçinmeye yetmediği ve herkesin 
borçlu olduğu biliniyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veri-

lerine yakından bakıldığında baz gıda ve 
meyve sebzenin aşırı pahalandığı anlaşılıyor. 
Kahvaltımızdaki peynir için bir önceki yılda 
ödediğimizde neredeyse yüzde 20 daha fazla 
ödemişiz. Tereyağı iyice lüks kahvaltılık haline 
dönüşmüş. 2017’de fiyatı 2016’ye göre yüzde 
42’den fazla artmış. 

Patates soğanla tencereyi kaynatmak dahi 
bir sorun. Örneğin soğanın fiyatı yüzde 28,5 
arttı. Taze meyve sebze ile beslenmek, sağlıklı 
yemekler yiyebilmek vatandaş için geçtiğimiz 
yıl gitgide zorlaştı. 

“Patates soğanla tencereyi kaynatmak dahi 
bir sorun. Örneğin soğanın fiyatı yüzde 
28,5 arttı. Taze meyve sebze ile beslenmek, 
sağlıklı yemekler yiyebilmek vatandaş için 
geçtiğimiz yıl gitgide zorlaştı. 

TÜİK’e Göre Bazı Ürün ve Hizmetlerde 2017’deki Fiyat Artışı

Beyaz Peynir 19,6 Sabun 53,5
Tereyağı (Kahvaltılık) 42,6 Banka ile para Havale Ücreti 18,3
Domates 71,1 Anaokul Ücreti 13,8
Kuru Soğan 28,5 Şehirlerarası Otobüs Ücreti 16,2

Patates 38,6 Uzman Doktor Muayene Ücreti 13,9
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Ülkemizde AKP iktidarı nedeniyle ücretler 
ya yerinde sayıyor ya da çok az artıyor. Artış 
temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarının artışı 
karşısında güdük kalıyor. Biliyoruz ki 2017’de 
asgari ücret Türkiye’de sabundan hızlı eridi. 
Sabun fiyatı 2017 yılında yüzde 53,5 arttı.

SORUN SADECE GIDA 
FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MI?

Temel ihtiyaç malzemeleri ve hizmetlerin fiyat-
larındaki yüksek artış karşısında AKP hükü-
meti gıda fiyatlarındaki artışa işaret ederek 
hayat pahalılığının geçici bir sorun olduğunu 
savunuyor. Ancak bu yaklaşımda iki adet çok 
açık sorun var. 

Birincisi gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu 
da AKP’dir. Türkiye’de tarıma yeterli desteği 
vermeyen bu hükümet. Nohut ve mercimeğin 
ithal edildiği, yeterli samanın dahi üretileme-
diği bir ülke yaratan AKP kendi sorumluluğu-
nu üzerinden atmaya çalışıyor. 

Üstelik sorun sadece gıda fiyatları ile sınırlı 
değil. Bu da hükümet yetkililerinin söyle-
diklerinin ikinci sorunlu yanını oluşturuyor. 
İstatistik Kurumu’nun özel kapsamlı enflas-
yon verilerine bakıldığında enerji ve gıda gibi 
grupların dışarıda bırakılması durumunda 
enflasyon yüzde 12,3. Başka bir deyişle gıda, 
enerji ve tütün gibi bazı kalemler dışarıda 
bırakıldığında aynı ürünlere geçtiğimiz yıla 
oranla yüzde 12,3 daha fazla ödemede bulun-
duk.

Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki artışı 
dışarıda bırakarak hayat pahalılığını ele alsak 

bile enflasyonun yüksekliği ortada. Mevsimlik 
ürünler dışarıda bırakıldığında da 2017 yılı 
enflasyonu yüzde 11,35’i buluyor.   

EMEKÇİNİN ENFLASYONU RESMİ 
RAKAMDAN DAHA YÜKSEK

Enflasyonla ilgili bir başka sorun AKP hükü-
metlerinin sürekli olarak harcama gruplarıyla 
oynamaları ve bazı temel grupların ağırlığı-
nı azaltmaları. Oysa emekçilerin bu temel 
harcama gruplarındaki harcamaları daha 
yüksek. Örneğin 2010 yılında enflasyon hesap-
laması için kullanılan sepette gıdanın ağırlı-
ğı yüzde 27,60’tı ve konutun ağırlığı yüzde 
16,83’tü. Oysa bu ağırlıklar 2017 yılında 
gelindiğinde sırasıyla yüzde 21,77’ye ve yüzde 
14,85’e düşürüldü. Başka bir deyişle artık 
TÜİK, harcamalarımızın yaklaşık üçte birinden 
biraz daha fazlasının gıda ve barınmaya ayrıl-
dığı varsayımıyla enflasyon hesaplıyor.  

Ancak aynı istatistik kurumunun yaptığı hane 
halkı bütçe anketleri emekçilerin harcama 
kalıplarında gıda ve konutun ağırlığının halen 
yüksek olduğunu gösteriyor. Bir emekçi temel 
gıda harcamaları, elektrik ve su faturala-
rı ve kira gideri gibi harcamalara yaklaşık 
olarak gelirinin yarısını ayırıyor. Bu gerçek 
göz önünde bulundurulduğunda çalışanların 

enflasyonunun aslında resmi ortalama hesap-
tan daha yüksek olduğu da ortaya çıkıyor. 
Gıdanın ve konutun harcama sepetindeki ağır-
lığı arttırıldığında 2017 yılı enflasyon rakamı 
yüzde 12,5’a yaklaşıyor. 

Hanelerin harcama davranışlarının zaman 
içinde değişmesi normaldir ve devletin resmi 
istatistik kurumunun buna göre harcama 
ağırlıklarını 3 yıl ya da 5 yıllık süreler zarfında 
değiştirmesi de beklenebilir. Örneğin ulaş-
tırma harcamaları artık toplam harcamalar 
içinde daha fazla pay alıyor. Bu düzenleme 
yerinde bir düzenleme. Ancak AKP hükümet-
leri her yıl yaptıkları değişikliklerle sürekli 
olarak gıdanın ve konutun ağırlığını azalttı. 
Oysa hane halkı harcamalarına dair yapılan 
araştırmalar bu harcamaların ağırlığını koru-
duğunu da gösteriyor. 

Hayat pahalılığının çözümü üretken sektörlere 
destek vermek, Türkiye’nin açık veren ekono-
misini rayına oturtacak planlı teşvikler uygu-
lamak ve döviz kuru artışını sınırlandıracak 
önlemler almaktan geçiyor. AKP hükümetleri, 
uyguladıkları plansız politikalarla ve ekono-
miyi soktukları darboğazla ülkemizde hayatın 
daha pahalı hale gelmesinden sorumlu. 

 ARALIK 2017 (%) ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELERE GÖRE

TÜFE Yıllık Enflasyon: 11,92 Bu göstergelerin enflasyonu Bunlar kapsam dışı olursa
Mevsimlik ürünler 15,75 11,35
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü 
içkiler ve tütün ile altın

10,92 12,28

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü 
içkiler ile tütün ürünleri ve altın

11,31 12,30

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün 
ürünleri

10,61 12,11

TÜİK’in belirlediği ana 
harcama grubu ağırlıkları (%)

2010 2017 Ağırlıkların değişim 
oranı

Gıda ve alkolsüz içecekler 27,60 21,77 -21,12
Alkollü içecekler ve tütün 5,31 5,87 10,55
Giyim ve ayakkabı 7,30 7,33 0,41
Konut 16,83 14,85 -11,76
Ev eşyası 6,78 7,72 13,86
Sağlık 2,55 2,63 3,14
Ulaştırma 13,90 16,31 17,34
Haberleşme 4,94 4,12 -16,60
Eğlence ve kültür 2,83 3,62 27,92
Eğitim 2,48 2,69 8,47
Lokanta ve oteller 5,51 8,05 46,10
Çeşitli mal ve hizmetler 3,97 5,04 26,95
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Resmi açıklamalara göre, Türkiye ekonomisi 2016 
yılının Eylül ayından 2017 yılının Eylül ayına kadar 
geçen sürede yüzde 11 büyümüş görünüyor. Peki 
bu büyüme toplumun her kesimine aynı şekilde mi 
yansıdı? Kuşkusuz hayır.

EKONOMİK BÜYÜME 
KİME YARADI? OHAL ile geçen 18 aylık dönemde yaklaşık 

19 milyon ücretli çalışana ödenen ücretlerin 
toplamı sadece yüzde 2 arttı. Buna karşılık 19 
milyon emekçinin reel geliri yüzde 1 azaldı. 
Sermaye gelirleri ise yüzde 16 arttı. Bu bir 
yılda ücretli çalışanlar, yani değeri üretenler, 
ürettikleri değerin sadece yüzde 32’sini alabil-
di. Sermaye ise, bu değerin yüzde 52’sini elde 
etti.  Böylece Türkiye’nin mülk ve sermaye 
sahipleri, emek gücü sahiplerine göre toplam 
gelirlerini sekiz kat fazla arttırdılar. Yani bu 
hızlı büyüme sadece sermaye sahiplerine 
yaradı. 

Milli gelirimizin bir unsuru da tüketim harca-
maları, yani günlük hayatımızı idame ettirmek 
için yapmak zorunda olduğumuz harcamalar. 
2016 yılı Eylül ayından 2017 yılı Eylül ayına 
kadar geçen sürede nihai tüketim harcamala-
rımız yüzde 11 arttı. Ama az önce ücret gelir-
lerinin sadece yüzde 2,4 arttığını belirttik. 
Gelirimiz yüzde 2,4 artarken harcamaların 
yüzde 11 oranında artması ne demek? Cevap 
şu: Emekçilerin, çalışanların borçları arttı. 
Türkiye’de 29 milyon vatandaşın banka gibi 
finansal kurumlara 512 milyar liralık kredi 
borcu var. Kişi başı ortalama borç 18 bin lirayı 
geçiyor. Ailelerin borçlarının yüzde 90,9’u 
bankalara, kalanı ise finansman şirketleri, 
TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine dağılmış 
durumda.

Diğer yandan yüzde 11 büyüyen ekonomi 
5,5 milyon işsiz insanımıza iş yaratamadı. 
Yüzde 11 büyüyen ekonomimizde hala 10 
milyon emekçi herhangi bir sosyal güvence-
si olmadan, emekliliğini hayal edemeden, ne 
zaman işten atılacağını bilmeden çalışmak 
zorunda. Yüzde 11 büyüyen ekonomimiz 835 
bin üniversite mezunumuza aldıkları eğitimin 
gereklerine uygun bir iş yaratamadı. 
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“
“Mazot pahalı. Geçen gün Samsun’da bir arka-
daşımı gördüm. Motorun yakmış olduğu yağı, 
çöpe döktüğümüz yanık yağı tekrar tenekeden 
deposuna dolduruyor. Bu çok acı bir şey. Eğer 
bir kamyoncu motorun yaktığı yanık yağı çöpe 
dökeceği yerde yeniden deposuna döküyorsa 
bence bu iş bitmiştir.” 

Kamyoncu esnafımızdan birisi işte böyle dile 
getiriyor içinde bulundukları durumu. 

Yükselen taşıt vergileri, köprü zamları ve 
yüksek sigorta oranları esnafımızın belini 
bükmüş durumda. Sorunlarını çeşitli plat-
formlarda dile getirmelerine karşın hükümet, 
bu kesimin sorunlarına kulaklarını tıkamış, 

akaryakıta, ulaştırma sektörüne, sigortaya, 
motorlu taşıtlar vergisine (MTV), otobana ve 
köprüye sürekli zam yaparak bütçedeki açık-
ları kapatmaya çalışıyor. Kamyoncu esnafı ise 
direksiyonları başında çaresizlikleri ile baş 
başa kalmak yerine bulabildikleri her plat-
formda sorunlarını anlatıyor.  

KAMYONCU PERİŞAN,  
HÜKÜMET SAĞIR

Hükümet ise, kamyoncu ve nakliyeci esnafı-
nın sorunlarına çözüm getirmek yerine kendi 
televizyonlarında, gazetelerinde devlet kese-
sinden zaten yapmakla yükümlü olduğu yolları 
yapmış olmakla övünüyor. Hatta daha da ileri 

Yaptığı her düzenlemeyle, esnafı geçinemez, işini yapamaz 
duruma getiren hükümet, özellikle ulaştırma sektörünün tüm 
yükünü nakliyecilerin sırtına vurmaktan çekinmiyor. 

KAMYONCULAR
KAZANÇLARININ YARISI VERGİ!

gidip kimi zaman, kameralar önünde sorun-
larını dile getirmekten korkan şoför esnafını 
kullanarak, onlara yolların, köprülerin övgüsü-
nü zoraki yaptırıp, sorunları örtü altına itiyor.  

Kamyoncu esnafımızın sorunlarını dile getiren 
tek muhalefet partisi CHP’yi ise, Başbakan 
kendince ti’ye alarak konuyu başka yöne 
çekip, kamuoyunda sorunun tartışılmasının 
önüne geçmeye çalışıyor. 

Yaptığı her düzenlemeyle, esnafı geçinemez, 
işini yapamaz duruma getiren hükümet, özel-
likle ulaştırma sektörünün tüm yükünü nakli-
yecilerin sırtına vurmaktan çekinmiyor. 

Cari açığı ve bütçe açığını rekor seviyele-
re getiren AKP hükümeti, en kolay bulduğu 
yöntem olarak ulaştırma sektörüne zamlar 
yaparak bu açıkları yamamaya çabalıyor. Bu 
nedenle ÖTV’yi artırdı. Akaryakıta zam yapıl-
madığı gün neredeyse yok. Bununla da yetin-
meyen hükümet, akaryakıtın ÖTV’sini artırma-
nın yanı sıra zorunlu trafik sigortalarını, yol ve 
köprü geçiş ücretlerini de artırarak nakliyeci-
yi, kamyoncuyu, otobüsçüyü, minibüsçüyü ve 

tüm ulaştırma sektörünü kontak kapatmaya 
zorluyor.  

VEKİLLER DİREKSİYON BAŞINDA

Şoförlerin yaşadığı tüm bu sorunları meclis 
gündemine sürekli taşıyan CHP, hüküme-
tin nakliyecinin sorunları olmadığı yolunda 
yaptığı açıklamalar üzerine bunu yaşayarak 
gözlemleme kararı aldı. Bunun için Genel 
Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Uşak 
Milletvekili Özkan Yalım, kiraladıkları TIR ile 
İstanbul’dan Ankara’ya yolculuk yaptılar ve 
sorunları yaşayarak yerinde tespit ettiler.

“Zor bir iş. Sürekli arabada yalnızsın. Sürekli 
yoldasın, sürekli dikkatli olman gerekiyor” 
diyerek kamyoncuların sorunlarını anlatmaya 
başlayan Erdoğdu, kamyoncuların sorunlarını 
şöyle dile getiriyor:

“Masrafları çok yüksek. Avrupa’da kamyoncu 
esnafının maliyetlerinin bir kısmı teşvik olarak 
geri ödeniyor. Örneğin 5 TL’ye mazot alıyorlar-
sa 1 TL’sini teşvik olarak geri alıyor. Çalışma 
koşulları çok daha iyi. Bizim nakliyeci esnafı-

İstanbul-Ankara Arası Taşımacılık Yapan Bir Kamyoncunun

Bir seferde yaptığı ortalama masraf: 1503 TL

Mazot Gideri 1100 TL 660 TL
134 TL 10 TL
82 TL 12 TL

165 TL 26 TL
12 TL 12TL
10 TL 1 TL

Otoyol Geçiş Ücretleri
Köprü Geçiş Ücretleri
Periyodik Bakımlar*

MTV*
Sigorta*

VERGİSİMASRAF

Ödediği vergi: 721 TL 
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mız dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. 
Çok vergi var, mazot üzerinden yüzde 65 vergi 
var. Çok yüksek MTV, kasko, sigorta primi, 
fenni muayene, bir sürü zorunlu ödemeyle 
mükellef… Dorsesine ayrı, çekicisine ayrı 
bedeller ödüyorlar. Bunlardan daha kötüsü de 
ücretsiz olması gereken yollar, köprüler fahiş 
fiyatta. Biz sadece Kuzey Marmara otoyolunu 
geçtik, bir de köprüyü geçtik 156 TL aldılar. 
Yemeği falan hiç saymadan, sabit ve değişken 
giderlerini hesapladık,  1509 lira masraf ettik. 
Bu 1509 liranın 704 lirası doğrudan devlete 
verilen vergi. Akaryakıttan vergi, sigorta 
priminden vergi, köprülerden vergi, yollar-
dan vergi, vergi oğlu vergi... Buna can mı 
dayanır?”  

Erdoğdu’nun sorunlarına işaret ettiği şoför 
esnafı aslında ihracatın bel kemiği. İhracatımı-

zın en önemli kısmı onların sırtından geçiyor. 
Adrese kadar, boşaltılana kadar yük onların 
sırtında. Alınlarının teriyle helal olarak kendi-
lerine emanet edilen malı teslim etmeleri 
gerek. Ama üzerlerindeki vergi yükü en ağır 
yükleri taşımaya alışkın olan kamyoncuyu bile 
isyan ettirecek noktada. 

Pek çoğu araçlarında motor aksamlarına zarar 
veren ve aracın ömrünü kısaltan 10 numara 
yağ kullanıyor. Kazancı yetmediği için kredi 
çekiyor ama o kredileri de ödeyemiyor. Ulaş-
tırma Bakanlığı, asgari fiyat tarifesi yayınlıyor 
ama denetim olmadığı için, piyasada “gücü 
gücü yetene” tarifesi geçerli. Oysa taksiye, 
minibüse koyulan fiyat tarifesi gibi kamyon-
culukta da koyduğu tarifeleri denetlemek ve 
o tarifelerin altında taşımacılık yapılmasını 
engellemek devletin görevi.  

Kamyoncu kooperatifleri, 75 ton taşıma kapa-
sitesinin “özmalı” olma zorunluluğu karşısında 
çaresiz. Taşıyıcı kooperatifleri bu özmalı bula-
mayınca önemli taşımacılık işleri büyük lojistik 
şirketlerine geçiyor. Şoför esnafı, Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan K1-K2, Y1, D1, D4 gibi onlarca 
belge almak zorunda. Tüm bunların yanı sıra 
SRC gibi belgelerinin dağıtımında meslek 
odaları yok sayıldığı gibi bu belgeyi almak için 
açılan sınav da sorunlu. Ankaralı bir kamyon-
cu bu sınava ilişkin sorunlarını şöyle dile 
getiriyor: 

“SRC Belgesi için sınava girecek kamyoncu-
nun o soruları bilmesi mümkün değil. Üniver-
site soruları gibi soruların olması kamyoncula-
rı bir hayli zorluyor. 100 kişi sınava giriyorsa 
sadece 10 kamyoncu esnafı bu SCR belgesini 
alabiliyor. Bu sınavdaki soruların hafifletilmesi 

gerek. Sorulara bakıyorsun kamyon şoförlü-
ğüyle hiç alakası yok.”   

YÖNETMELİK VAR, DÜZELME YOK 

Hükümetin karayolu taşımacılığına ilişkin 
geçtiğimiz günlerde çıkardığı son yönetmelik 
de sorunları çözmekten uzak. Belge sayıla-
rında azalma ve bazı belge türlerinin birleş-
tirilmesi beklenirken, yönetmelikte böyle bir 
düzenleme yok.  

Belge yenileme sürelerine ilişkin getirilen 
yeni şartlar, belgelerin devri ve miras yoluyla 
varislere intikali konusundaki düzenlemeler 
daha çok sektör mensupları lehine bir tavır 
ile hareket edildiği izlenimi verse de, yöneti-
cilerin bir arayış içinde olduğu ancak yeterli 
olamadıklarını gösteriyor.  

Yazının sonunu yine İstanbul’dan Ankara’ya 
TIR yolculuğu yaparak sorunlara bire bir tanık 
olan CHP’li Erdoğdu’nun sözleriyle bitirelim: 

“Türkiye ekonomisi iyi olursa kamyoncunun 
durumu da iyi olur. Kamyoncuya vereceğin 
destek de ekonomiye vereceğin destektir. 
Çünkü nakliye masrafları düşerse ekonomi 
ucuzlar. Onun için kamyoncunun aldığı akar-
yakıtta bir kere vergiyi düşürmek ve teşvik 
etmek lazım. Yani normalde keyfi için gezenle 
mal taşıyan arasında bir fark yaratmak lazım. 
İkincisi bu kamyoncunun algısını yükseltmek 
zorundayız. Çalışma koşullarını düzeltmek 
zorundayız. 16 saat kamyon sürmesine kendi 
sağlığı açısından, çocuklarının eşinin hatırına 
izin vermemeliyiz, bunu denetlemeliyiz. Fazla 
yük atmalarına müsaade etmemeliyiz. Bir de 
aralarındaki acımasız rekabeti de ortadan 
kaldırmalıyız. Büyük lojistik şirketleri bizim 
için önemli. Ancak bunların bireysel kamyon-
cuyu ezmesine izin vermemeliyiz, kooperatifçi-
liği geliştirmeliyiz.” 
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DAMLAMA 
TEORİSİ

KÜRESEL YALAN
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“KANDIRILDILAR”

Zenginler, türlü avantajdan yararlanmak, 
halkın vergileriyle biriken devlet bütçeleri-
ni daha da yağmalamak, servetlerine servet 
katmak için ortaya attıkları ve destekledikleri 
bu yönelimin sonucu elde ettikleri gelir ile 
daha fazla istihdam yaratmadılar. Paralarını 
Man Adası gibi vergi cennetlerine, İsviçre 
bankalarına kaçırdılar, yüksek faiz geliri olan 
ülkelerin bankalarına yatırarak paradan para 
kazandılar. 

Dünya genelindeki gelir adaletsizliğine karşı 
olarak uzmanlar, gelir adaletsizliğinin ve 
devlet desteğiyle kontrolsüz zenginleşmenin 
engellenmesi gerektiğini söylüyor. Pek çok 
ülke bu işe yaramadığı belli olan yönelimden 
vazgeçiyor ve halkçı politikalara yöneliyor. 
Halkçı ekonomik politikalar üreten siyasi hare-
ketler tüm dünyada güç kazanıyor. 

Türkiye’nin de bir an önce, yoksul halkın 
üzerindeki yükü hafifleten, zenginden adil 
şekilde vergi alan, kimsenin durup dururken 
rant dağıtımıyla zengin edilmediği, çalışanın 

KÜRESEL MASAL: “ZENGİNDE 
PİŞER, “BELKİ” FAKİRE DE DÜŞER”

Neden asgari ücretli hem maaşını alırken hem 
de harcarken sürekli vergi öder de, ülkenin en 
zenginleri servetlerinin yüzde biri kadar bile 
vergi ödemez? Neden zenginlerin milyonlar-
ca dolarlık vergi borcu affedilir de yoksulun 
icrası affedilmez? Neden siyasiler zenginin 
sürekli daha da zengin olmasını bu kadar 
arzular? Neden AKP sürekli olarak yabancı 
sermayenin Türkiye’ye yatırım yapması için 
kendi vatandaşına yapmadığı kıyakları yapar? 

Tüm bu adımların arkasında “aşağı damlama 
teorisi” diye çevirebileceğimiz, yaygın olarak 
“trickle-down teorisi” şeklinde adlandırılan 
bir yaklaşım var. Kabaca iddia şu: Zengini 
daha da zengin edelim, ona her türlü indiri-
mi, teşvik ve vergi affını uygulayalım. Zengin, 
daha zengin olunca yeni yatırımlar yapar. Yeni 
yatırımlar istihdam yaratır. Böylece ücretler 
artar, işsizlik ortadan kalkar. Yani zenginlik 
yukarıdan aşağı doğru “damlar”. Yukarıyı 
ne kadar zengin edersek aşağıya da o kadar 
damlar.

Ülkemizde de bu anlayış hâkim, zengini 
daha da zengin etme anlayışı sürüyor. 
AKP özellikle devasa teşvikler, indirimler, 
aflar ile zenginin yüzünü güldürmekte 
ve istihdam yarattığını iddia ediyor.  

Peki durum gerçekten öyle mi? 
Zengin zenginleştikçe, fakir de 
zenginleşiyor mu? Hayır. Tam 
aksine, zengin zenginleştikçe, 
yoksul daha da yoksullaşıyor ve 
bu yaklaşım sürdürülemez ve tüm 
topluma ağır bedelleri olan sonuç-
lar doğuruyor. Dünya genelinde 
küresel şirketler her gün değerle-
rine değer katarken, çalışanlara 
bir şeyin damladığı yok.  
 

vergi cennetleri
yoksulun payı

kazandığı bir modele geçmeye ihtiyacı var. Zengini zengin 
edip, yoksula da “damlayacağını ummak” bu kadar yıllık tecrü-
benin ardından en hafif tabiriyle saflık.  

ÇÖZÜM: HALKÇI BİR EKONOMİ, YENİDEN SOSYAL 
ADALET

Bir anda haksızca zenginleşenlerin elindekini kendi isteğiyle 
halkla bölüşeceğini düşünmenin ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik durgunluğa ve sosyal adaletsizliğe çözüm olmayaca-
ğı açık.

Ülkenin yönetimindeki insanların dahi paralarını yurtdışında-
ki vergi cennetlerine kaçırdığı yozlaşmış bu ekonomik düzen; 
emekçinin Meclis’in önünde kendisini ateşe verdiği, soyunarak 
“ben bir işçiyim, aç bir işçi” diye feryat ettiği derin bir çaresiz-
lik üretiyor. 

Sadece kendi karlılığını düşünen büyük şirketlere haksız 
biçimde tanınan ayrıcalıklara son verilmeli, halk nasıl vergile-
rini kuruşu kuruşuna veriyorsa ve parasını yurt dışına kaçır-
mıyorsa, aynısını bu ülkenin zenginliğinden en büyük payı 
alanlardan da tahsil eden bir program oluşturulmalı. Böyle bir 
ekonomik program, ne ezilenin ne ezenin olduğu, insanca ve 
hakça bir düzenin ilk adımı olacak. 
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2006

BUMERZ AŞ (TürkİYE) (ESKİ ADIYLA TURKUAZ)

BUMERZ LTD (MANN ADASI)

BELLWAY LTD (MANN ADASI)

BUMERZ AŞ(BELLWAY’E SATILDIKTAN SONRA)

PAL SHIPPING TRADE ONE LTD

10 NİSAN

2006
10 AĞUSTOS

TURKUAZ’IN ADI
BUMERZ AŞ

OLUYOR

BUMERZ AŞ
SERMAYE

ARTTIRIYOR

SIDKI AYAN’IN
VİLLASINA
TAŞINIYOR

2007
7 ŞUBAT 15 EKİM

17 EKİMSONBAHAR

AGHDAŞ’IN
HİSSE DEVRİ

İLE SATIŞI

2011
3 Ocak

BUMERZ AŞ 
ÜSKÜDAR’A 
TAŞINIYOR

2012
1 ŞUBAT

2012
26 EYLÜL

20082007

AGDASH 
TANKERİ

ÇALIŞMAYA
BAŞLADI

2008

BUMERZ LTD 
MANN ADASINDA 

KURULDU

3 ARALIK

2014

ZİYA İLGEN 
BUMERZ LTD’DEN 

AYRILIYOR

30 ARALIK

2014
15 KASIM

2011

SIDKI AYAN 
BELLWAY LTD’yi 
KAZIM ÖZTAŞ’A 

DEVREdiyor

30 ARALIK

2011

TURKUAZ 
DENİZCİLİK 
KURULDU 

BELLWAY LTD 
BUMERZ AŞ’NİN 

YÖNETİMİNE 
GİRİYOR

BUMERZ AŞ 
İSTİNYE 

SARIYER’E 
TAŞINIYOR

BAHATTİN AYAN 
BUMERZ AŞ’NİN 

TEK SAHİBİ 
OLUYOR

AYNI
GÜN

BAHATTİN AYAN 
BUMERZ LTD’NİN 

TEK SAHİBİ 
OLUYOR

KAZIM ÖZTAŞ 
TEKRAR

BUMERZ AŞ YK 
BAŞKANI 
OLUYOR

HİSSEDARLAR
ZİYA İLGEN : 250.000 TLYK BAŞKANI

MUSTAFA ERDOĞAN : 250.000 TL
A. BURAK ERDOĞAN : 250.000 TL

OSMAN KETENCİ : 150.000 TL
MUSTAFA GÜNDOĞAN : 100.000 TL

TOPLAM : 1.000.000 TL

HİSSEDARLAR
ZİYA İLGEN : 500.000 TLYK BAŞKANI

MUSTAFA ERDOĞAN : 500.000 TL
A. BURAK ERDOĞAN : 500.000 TL

OSMAN KETENCİ : 300.000 TL
MUSTAFA GÜNDOĞAN : 200.000 TL

TOPLAM : 2.000.000 TL

BURAK ERDOĞAN’IN 
BEĞENDİĞİ

VİLLAYI SIDKI AYAN 
1.7 MİLYON DOLARA

 SATIN ALIYOR

BUMERZ AŞ 
BU VİLLAYA
TAŞINIYOR

MÜBARİZ MANSİMOV, Rusya’da DenİZE İNDİRİLEN
AGDASH  İSİMLİ TANKERİ İLE
LETONYA, İNGİLTERE VE HOLLANDA LİMANLARINDA
VE PETROL TERMİNALLERİNDE İŞ YAPMAYA BAŞLADI.

TANKER, PAL SHIPPING TRADER ONE LIMITED ŞİRKETİNİN.

ŞİRKETİN SAHİBİ MÜBARİZ MANSİMOV.

ERDOĞAN AİLESİNİN PARAVAN 
ŞİRKETİ OLARAK, ZİYA İLGEN 

TARAFINDAN MANN ADASINDA 2 
STERLİN(10TL) SERMAYE İLE 

KURULUYOR. 
(ZİYA İLGEN, TÜRKİYE’DEKİ 

BUMERZ AŞ’NİN DE SAHİBİDİR)

25 MİLYON DOLARLIK AGDASH’A SAHİP 
PAL SHIPPING TRADER ONE LIMITED 
1.575 DOLAR’A  BUMERZ LTD 
TARAFINDAN SATIN ALINIYOR.

ERDOĞAN AİLESİ NEREDEYSE HİÇ 
PARA ÖDEMEDEN 25 MİLYON 
DOLARLIK GEMİ SAHİBİ OLUYOR

ERDOĞAN AİLESİ TANKERE BEDELSİZ SAHİP OLDU AMA 
TANKERİN DEĞERİ KADAR PARA TRAFİĞİ YAŞANDI

K İ M  Ö D E D İ  B U  T A N K E R İ N  P A R A S I N I  ?

PEŞİNAT SIDKI AYAN’DAN
European Investigatıve Collaboration (EIC) öncülüğünde yapılan çalışma sonucu, Sıdkı 
Ayan’ın; Mansimov’un şirketini Erdoğan ailesine devretmesi için  Mansimov’a 7 Milyon 

Dolarlık ödeme yaptığı ortaya çıktı. Ödeme Ayan’a ait Som Enerji Şirketinden 
Mansimov’un  Pal Shipping Trader One Şirketine Yapılmış.

TAKSİTLERİ MANSIMOV’DAN(!)

2008-2015

Şirket devri gerçekleştikten sonra Bumerz Ltd şirketi, PAREX BANK isimli bir Letonya 
bankasından 18.4 Milyon Dolarlık kredi çekiyor. Mansimov, bedelsiz devrettiği gemisini 

2015’e kadar kiralamak için kredi borcunu(ana para+faiz) ödemeyi kabul ediyor.  2015’in 
ardından, 2020’ye kadar gemiyi işletmek için Mansimov 1.2 Milyon Dolar daha ödüyor. 

Erdoğan’ın bahsettiği
ŞİRKET SATIŞI olduğu tahmin 

edilen işlem. Tam bu tarihlerde 
Erdoğan ailesine 15 Milyon $ 

ödeme yapıldı

Bumerz AŞ’nin 
2000 Hissesinin 1996’sı 
BELLWAY LTD’YE AİT

Bu Satış Ticaret Sicil 
Kayıtlarında GİZLENMİŞ

ERDOĞAN’IN MAN ADASI TEZGAHI Tüm bu işlemlere kanıt olan ve kamuoyunda Man adası belgeleri olarak bilinen belgelerin 
doğruluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teyit edildi.
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1933 yılında Atatürk’ün emriyle ve halkın tasar-
ruflarıyla kuruldu Sümerbank. Türkiye’nin ilk 
modern tekstil kuruluşuydu. Demir-çelik tesisle-
ri, çimento fabrikaları, kağıt ve selüloz tesisleri 
Sümerbank bünyesinde kuruldular. Daha sonra 
Sümerbank bünyesinden ayrılarak ayrı kuruluş 
olmaları sağlandı.

1937 yılında Atatürk’ün katılımıyla açılan Nazilli 
Basma Fabrikası 2 bin 400 işçisi ile ilk yıl 9 
milyon metre basma 145 ton iplik üretti. Atatürk 
480 makinenin çalışması ile “işte bu bir musiki-
dir” dedi.

Sadece ekonomik bir kalkınma değildi Nazilli 
Basma fabrikası. Bir sosyal projeydi. Kendi 
balolarını, dans ve partilerini düzenliyordu. 700 
kişilik sinema salonları vardı. Müzik grupları 
çevre şehirlere konserlere gidiyordu. Tiyatroları 
vardı, hatta radyoları bile. Ressamları, heykelt-
raşları sergiler açıyordu.

1980’den sonra “Devlet ayakkabı mı üretirmiş” 
“KİTler zarar ediyor.” “Yoksulluğun nedeni KİT 
lerdir.” gibi söylemler ile Sümerbank’a kilit 
vuruldu. 14 kasım 2002 tarihinde fabrikalar 
kapatıldı. 

24 gün sonra Londra’da Azra Akın dünya güzeli 
seçildi, üzerindeki elbise en iyi giysi, Sümer-
bank’ın ürettiği kırmızı basma bir elbise idi.

“Önce buğdayı bile dışarıdan alırdık. 
Şimdi ipekliyi bile memlekette yapıyoruz.” Yıl 1930

SÜMERBANK
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KAPİTÜLASYON NE DEMEKTİR?

Kapitülasyon Türkçe’de ayrıcalık demek. Dış 
ülkelere ekonomik ayrıcalık sağlar. Kapitülas-
yon bir yöneticinin ülkesinde başka bir ülkede-
ki tacirin geçmesine özel izin verilmesi.  

TARİHTEKİ KAPİTÜLASYONLAR

Kapitülasyonlar Sultan Mehmet’in Venediklile-
re verdiği hakla başladı. Kapitülasyon ismiyle 
bu ayrıcalıklar, Fransızlara Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından coğrafi keşifler sonucu 
ipek yolunun ve baharat yolunun değerini 
kaybetmesinden dolayı verildi. (İmtiyaz-ı 
mahsusa). Kapitülasyonlar Osmanlının çöküşü-
nün son dönemlerinde iyice arttı. İngilizlerle 
Balta Limanı Ticaret Antlaşması’na göre, İngil-
tere gemileriyle gelen İngiltere malları için 
bir defa gümrük ödendikten sonra, ürünler 
alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün 
bir daha gümrük ödenmeyecekti. Buna göre 
İngiliz vatandaşları Osmanlı vatandaşların-
dan bile daha az vergi ödeyecekti.  Hünkâr 

İskelesi Antlaşması ile boğazlar sorun olmaya 
başladı. Sevr Antlaşması’na göre Yunanistan 
ve Ermenistan’a da kapitülasyonlar verilecekti 
ama Kurtuluş savaşı sonucundaki Lozan Barış 
Antlaşması’nın 27. Maddesiyle kapitülasyonlar 
kaldırıldı.  

KAPİTÜLAYONLARIN VERDİĞİ 
ZARARLAR

Kapitülasyonlar yüzünden ülkeye gelen ithal 
ürünlerin fiyatı düşmüş ve ticareti dış ürünler 
işgal etti. Bunda sanayi devriminin de etkisi 
büyük. Sanayi devriminin sonucunda çok 
sayıda ürün üretildi. Osmanlı sanayi devrimine 
yetişemedi ve bu yüzden çok sayıda üretilen 
yabancı ürünlere karşı, yerli ürünlerin fiyatı 
yüksek olmasından dolayı insanlar ithal ürün-
leri tercih ettiği için ülke ihracatı bırakıp dışa 
bağımlı hale geldi. Bu, Osmanlı Devleti’nin 
borçlarını arttırdı ve üretim olmadığı için 
borçlar ödenemedi. Bu da Osmanlı Devleti’nin 
sonunu hazırladı.

KAPİTÜLASYON çizgilerle

ekonomi
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