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Bir avuç tefeciye yakasını kaptırmış AKP hükümeti ekonomiyi yöne-
temiyor. Yüksek vergiler ve yüksek faiz ödemeleri halkın yükünü 
artırıyor. Türk Lirası’nın değerini korumasını beceremeyenler halkı 
yoksulluğa mahkûm ediyorlar. 

Türkiye’nin 15 yılda dışarıya ödediği faiz 150 milyar dolardır. 
Aynı dönemde içeride devletin ödediği faiz ise 675 milyar liradır. 
Hükümet yakasını tefeciye kaptırmıştır, kendi inşa ettiği faiz ekono-
misine esir düşmüştür.

Halkın dertlerinden kopuk hükümet, sorunları çözmekten uzaktır. 
On binlerce taşeron çalışana halen kadro verilmemiştir. Ayrımcılık 
taşeron çalışanların kadroya geçirilmesinde de sürmektedir. 

Son 15 yılda yolsuzluğun iktidarını kuran vurguncuların hükümeti, 
şimdilerde vatanın bağımsızlığını ekonomik zaferlerle taçlandır-
mak için kurulmuş şeker fabrikalarını kendi yandaşlarına satmaya 
kalkıyor. 

Bütün bu sorunları çözecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. 
Üreten Türkiye’yi kurarak faizleri düşürecek, memleketin sırtın-
daki faiz yükünü ortadan kaldıracağız. Halkın iktidarında, kim 
olursa olsun, bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz. Şeker pancarı 
ve ilgili sektörlerde çalışanların haklarını koruyacak, Türkiye’yi 
nişasta bazlı şekere mahkûm etme planını boşa düşüreceğiz. 

Ülkenin çıkarlarını savunan parti, çalışanın, üretenin, esnafın, 
çiftçinin, şoförün, emeklinin partisi, halkın haklarını koruyan 
parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. 

Kuva-yı Milliye ruhu, ülkenin birilerine peşkeş çekilmesine izin 
vermeyecek. 

Cumhuriyet Halk Partisi herkesin ürettiği, hakça bölüşümün 
hüküm sürdüğü Türkiye’yi inşa edecek. 

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı

Alın terinin yanındayız!



YABANCI SERMAYE VE YANDAŞLARA 
TATLI mı GELDİ?

ŞEKER FABRİKALARI
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“ŞEKER HALKINDIR, 
ŞEKER VATANDIR

Türkiye’de şeker fabrikaları sadece şeker 
üretmek için değil, bir kalkınma hamlesi-
nin uzantıları olarak kuruldu. Amaç, kendi 
kendine yeten bir ülke yaratmak ya da başka 
bir deyişle kendi temel ihtiyaçlarını üretebilen 
bir ülke inşa etmekti. Bu fabrikalar Türki-
ye’de sanayileşme tarihinde tarımın sanayiyle 
bütünleşmesini sağladılar. Gıda sanayinin geli-
şiminde önemli rol oynadılar, halen de ekono-
miye katkı sunmaya devam ediyorlar. 

Şeker fabrikaları kısaca, Türkiye’nin bağımlı 
bir ekonomik yapıya son verme uğraşının 
ürünüdür. Bu fabrikalar üreten ve bağımsız bir 
ekonomik yapının köşe taşları olarak planlan-
dılar. Yandaş veya yabancı sermaye peşkeş 
çekilmek için değil. 

ŞEKER PANCARI VE FABRIKALAR NE 
SAĞLIYOR?

Şeker pancarının işlenerek kristal şeker elde 
edilmesi sırasında pancardan elde edilen 
küspe hayvan yemi için kullanılan temel bir 
maddeyi oluşturuyor. Geride kalan posa aynı 
zamanda kozmetik ve ilaç sektöründe de kulla-
nılıyor. Şeker pancarı bu nedenle sadece şeker 
üretimi anlamına gelmiyor.

Şeker pancarı buğdaydan 13 kat daha fazla 
istihdam sağlıyor. Şeker pancarının destek-
lenmesi ve şeker fabrikalarının faaliyeti 100 
bini aşkın pancar üreticisinin yanı sıra başka 
ürünler ve ileri-geri bağlantılarla birlikte 2,5 
milyon kişinin istihdamına katkı sunuyor. 
Şeker pancarı biyoenerji üretiminde de 
kullanılıyor. Şeker pancarı üretimine deste-
ğin ortadan kalkması Türkiye’nin biyoenerji 
üretme ve enerjide dışa bağımlılığını azaltma 

Şekerde özelleştirmeden sadece işçiler etkilenmeyecek. 
On binlerce üretici de topraktan koparılacak. 
Fabrikaların kapanması ya da daha az şeker pancarı 
alımı yapması pancar üreticisinin belini kıracak.
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fırsatına da darbe vurur.   

Üstelik şeker fabrikaları Türkiye’de gıda 
güvenliğinin temel unsurunu oluşturuyor. 
Türkiye’de şekerin istikrarlı bir şekilde piya-
saya sürülmesi için fabrikaların faaliyetine 
ihtiyaç var. Bu fabrikalar kapatılırsa, pancar 
üreticisi topraktan koparılırsa Türkiye sağlığa 
zararlı yapay şuruba ve nişasta bazlı şekere 
mahkûm edilmiş olacak. AKP hükümetinin 
aldığı şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 
kararı tam da böyle bir yolu açıyor. 

AKP önce nişasta bazlı şekerin kotasını adım 
adım artırdı. Şimdiyse fabrikaları özelleştire-
rek ve kota artırımına devam ederek halkın 
sağlığıyla oynuyor. 

Buna karşı hükümet temsilcilerinin temel 
argümanı şeker fabrikalarının özelleştirme 
sonrasında üretime devam edecekleri. Ancak 
özelleştirilmeleri durumunda fabrikalara 
sadece 5 yıl üretime devam etme şartı getiril-
mekte. Bunun anlamı açıktır: beş yıl sonunda 
fabrikaların kapanması ve şeker pancarı üreti-
cilerinin üretimden kopması işten bile değil.  
Özelleştirmelerden bir süre sonra Türkiye’nin 
şekerde tamamen dışa bağımlı hale gelmesi 
son derece olası.  

ÖZELLEŞTIRMENIN SONUCU NE 
OLUR?

Özelleştirmelerle birlikte nişasta bazlı şekerin 
(NBŞ) daha yaygın kullanılması de gündeme 
geliyor. NBŞ’nin kullanım kotasını sürekli 
artıran AKP hükümetleri halk sağlığıyla 
oynuyor. Özelleştirmenin sonucunda şeker 
pancarı üretimi giderek azalırken Türkiye’nin 
NBŞ’ye mahkûm edilmesi olası. Oysa nişasta 
bazlı şeker sağlığa zararlı, obeziteye yol açtığı 
ve kansere kadar uzanan çok çeşitli hastalık-
larda etkili olduğu biliniyor. NBŞ’nin kotasının 
artmaması hatta azalması gerekli. 

Bu özelleştirmelerin dolaylı sonucu, on 
binlerce üreticinin topraktan koparılmasıdır. 
Fabrikaların kapanması ya da daha az şeker 
pancarı alımı yapması pancar üreticisinin 
belini kıracak. Türkiye de şekerde, yabancı 
sermayenin ve yandaşın ürettiği nişasta bazlı 
şekere mahkûm edilecek. Üstelik Türkiye’de 
üretimin beli kırılırsa, şeker fiyatları artık 
Türkiye’de olup bitenden bağımsız olarak 
esasen dünyadaki gelişmelere ve küresel 
şirketlerin üretimine göre belirlenecek. Şeker 
ve yan ürünleri çok sayıda gıda ürününe ve 
işlenmiş gıda malzemelerine katıldığı için bu 
durum daha yüksek gıda fiyatları anlamına 
gelecek. 

BIZ NE YAPACAĞIZ?

Türkiye’de tarım sektörüne etki eden özel-
leştirmeler yüksek gıda fiyatları yanı sıra 
ayrıca artan iç göçe neden olur. Denetimsiz 
göç, dengesiz kalkınma ve yoğun toplumsal 
sorunlar yaratır. Bu nedenlerle de on binlerce 
vatandaşımızın geçimini sağladığı bir sektörün 
baltalanması değil desteklenmesi gerekli. 

CHP iktidarında şeker fabrikaları koopera-
tif ve çalışanlarıyla eşgüdümlü bir idari yapı 
içinde yenilenecek ve pancar üreticisine sunu-
lacak ek desteklerle üretim artırılacak. Şeker 
fabrikaları, ileri bağlantıların kuvvetlendiril-
mesiyle kalkınmakta öncelikli yörelerin iktisa-
di gelişimi için kullanılacak. Biyoenerji üretim 
kapasitesi artırılacak. NBŞ kotası azaltılacak, 
halk sağlığı da pancar üreticisi de korunacak. 
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TÜTÜNCÜNÜN HALİ
ÖZELLEŞTİRMEDEN SONRA
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TÜTÜN VE ÖZELLEŞTIRME

Tütün piyasasında özelleştirmelerin başlama-
sından hemen önce, 2002 yılında Türkiye’de 
406 bin tütün ekicisi vardı. Aileleriyle birlikte 
düşünüldüğünde 2.5 milyonun üzerinde insa-
nımız tütün üreticiliğinden ekmek yiyordu. 
AKP iktidarıyla birlikte devletin tütün piyasa-
sından çekilmesi ve TEKEL özelleştirmesinin 
sonucunda 2016 yılında tütün üreticisi sayısı 
64 bine kadar düştü. Özellikle TEKEL’in tasfiye 

edilmesinin bu süreçteki etkisi çok belirgin: 
2008’de 182 bin olan tütün üreticisi sayısı 
TEKEL’in satılmasından hemen sonra 2009 
yılında 77 bine geriledi. 

2002’den 2016’ya kadar olan süreçte 340 
binden fazla tütün üreticisi türün üretmeyi 
bıraktı. Bu üreticilerin şimdi hangi sektörle-
re dağıldığı, şu anda ne iş yaptıkları da belli 
değil. Ancak tütün ekilen toprakların kıraç 
topraklar olmaları ve bu toprakların başka 
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tarımsal ürünlerin ekimi için elverişli olma-
dıkları düşünülürse bu 340 bin ailenin önemli 
bir kısmının topraklarını terk ederek tarımı 
bıraktıkları tahmin edilebilir. 

Topraklarını terk eden bu kitlenin de kentlere 
mülksüz olarak göç etmek zorunda kaldığı, 
ciddi bir kısmının ise “işsizler ordusu”na 
katıldığı ortada. Keza, Ege Bölgesi`nde tütün 
üreticilerinin yaş ortalaması 45 yaş civarına 
yükseldi. Artık genç neslin tütün üretmediği 

buradan da görülebilir.  

Türkiye’de üretilen tütünün yaklaşık yüzde 
95’i, dünya tütün pazarında önemli bir yeri 
olan kıymetli Şark Tütünü (Oryantal Tütün) 
kategorisinde olup dünya piyasalarında Türk 
Tütünü adıyla ün kazanmıştı. 2000 yılında 
dünyada üretilen toplam Şark Tütünü’nün 
yüzde 65’i Türkiye’de üretiliyordu. 2002 
sonrası özelleştirme politikalarıyla bu oran 
bugün ne yazı ki, yüzde 30’a kadar geriledi. 

2003 yılında tütün ihracatımız 112 bin tondu. 
2016 yılındaysa ihracatımız 52 bin tona 
düşmüş durumda. 2003 yılında tütün itha-
latımız ise 70 bin tondu. 2016 yılında tütün 
ithalatımız 102 bin tona ulaştı. Özelleştirme 
politikalarının sonucu olarak eskisine oranla 
çok daha az tütün dışarıya satabiliyorken, 
eskisine oranla çok daha fazla tütün dışarıdan 
satın almak zorunda kalıyoruz. 

Aynı şekilede 2003 yılında Türkiye’de tüke-
tilen sigaraların içindeki yerli tütün oranı 
yüzde 42’ydi. Şu anda ise Türkiye’de tüketilen 
sigaraların sadece yüzde 13’ünü yerli tütün 
oluşturuyor.  Tütün özelleştirmelerinin doğru-
dan sonucu olarak, tütünde de ihraç eden ülke 
olmaktan ithal eden ülke sınıfına geçiş yaptık.  

Saray ve AKP Hükümeti sürekli “yerli ve milli” 
olmakla övünürken, özelleştirme politikaları-
nın bir başka doğrudan sonucu yurtiçi tütün 
piyasasının da yabancı sermayenin egemen-
liğine geçmesi oldu. 2006 yılında Türkiye’de 
tütün ürünleri imalatının yüzde 62’si yabancı 
sermayenin kontrolündeydi. Bu oran bugün 
itibariyle yüzde 90’a ulaşmış durumda. 

Sonuç olarak dünya çapında ün sahibi kalite-
li Türk Tütünü’ne sahip bir ülke olarak, AKP 
eliyle ve özelleştirme politikaları sonucunda 
geldiğimiz nokta “yerli ve millilik”ten vazgeç-
mek, daha çok ithal tütüne mahkum olarak, 
tütün piyasalarımızı daha çok yabancı serma-
yeye teslim etmek oldu. 
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TELEKOM’DA ÖZELLEŞMENİN HAZİN SONU

SEFASINI OGER SÜRDÜ

CEFASINI BİZ 
ÇEKECEĞİZ
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TELEKOM REZALETI

Türkiye’de hizmet kalitesi açısından son 
derece olumsuz bir şekilde sonuçlanan bir 
özelleştirme de Telekom sektöründe gerçek-
leşti. Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi 
2005 yılında 6,5 milyar dolara 21 yıllığına 
Oger Telekom’a devredildi. 2007 yılında bu 
şirket, daha önce dört taksitte ödenmesi plan-
lanan 4,31 milyar dolarlık parayı peşin ödeye-
rek Hazine’deki hisselerinin tamamını devral-
dı. Şirket o dönemde bankalardan aldığı borcu 
ödemede zorluk çekince 2013’te borcunu 
yapılandırdı. O borç da ödenemedi. 

Şirket yaptığı kiralamadan bu yana 22 milyar 
liranın üzerinde net kâr elde etti. Ancak elde 
edilen kar yeni altyapı yatırımları ve vatan-
daşa daha iyi hizmet sunulması için kullanıl-
madı. Hiçbir stratejik yatırım ve özelleştirme 
şartnamesinde yer alan altyapı yatırımları 
yapılmadığı için Türkiye’deki telefon ve inter-
net hizmetleri olması gereken seviyenin çok 
altında kaldı. Telekom ana servis sağlayıcısı 
olduğu için telefon, internet ve televizyon 
şirketleri de durumdan olumsuz etkilendi. 
Halk ise aldığı hizmete göre dünyanın en ağır 
faturasını ödemek zorunda kaldı; halen de 
telekomünikasyon hizmetleri dünyadaki en 
pahalılar arasında.  

“
Türk Telekom’u daha iyi hizmet, rekabet ve yenilik gibi 
sloganlarla özelleştirenler, geçen 13 yılda halkın pahalı 
hizmet almasına, telekomünikasyon ana hizmet temini 
açısından herhangi bir rekabetin görülmemesine ve 
Türkiye’nin internet altyapısının çağın gereklerine uygun 
biçimde yenilenmemesine neden oldular. 
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BORÇ ARTTI, KALITE 
DÜŞTÜ

Türk Telekom kendisini büyü-
temediği gibi Türkiye’deki 
hizmet kalitesinin de yerinde 
saymasına hatta kötüleşmesine 
neden oldu. Bu süre zarfında 
hisselerin rehin bırakılmasına 
izin verildiği için Oger, Türk 
Telekom hisselerini göstere-
rek kredi aldı ve borç çevirdi; 
ancak aslında şirketin borçla-
rını artırdı. Toplam borçların 
özsermayeye oranı 2005’te 
yüzde 67’deyken, 2013’te 
yüzde 242’ye, 2015’te yüzde 
416’ya yükseldi. 2016’da yüzde 
693’e ulaştı ve Türk Telekom 
zarar açıkladı. Kısacası, Tele-
kom’u aşırı borçlandırdılar ve 
şirketin içini boşalttılar. 

Dolayısıyla sadece kamusal varlığın peşkeş 
çekilmesinin yanı sıra şirketin kaynaklarının 
kurutulması gibi bir sorun da ortaya çıktı. Bu 
aşırı borçluluk sadece şirket borçluluğu olarak 
kalmayacak. Hisselerin kiralanması sona erdi-
ğinde onlarca milyar liralık bir borçla şirket 
geri alınmış olacak. Oger borcunu çevireme-
diği için hisselere el konulursa da söz konusu 
şirketin borcu, Hazine’nin, dolayısıyla halkın 
sırtına bindirilecek.   

Bu tarz bir operasyonun izlerini son denetle-
me raporunda da görmek mümkün. Bağımsız 
denetim raporunda Türk Telekom’un 2017 
hasılatının tam olarak denetlenemediği belir-
tildi. Hasılatın denetlenememesi aslında Tele-
kom’un 2017 karının anlaşılamaz olduğunun 
söylenmesidir. Böyle bir bilanço makyajlama-
sıyla Türk Telekom hisselerine el konuldu-
ğunda, AKP hükümeti, “zarar eden bir şirketi 
değil, son yıl içinde kar etmiş bir kurumu geri 
aldık” açıklaması yapmaya kalkacak.  
 

 
 
 

SONUÇ: HÜSRAN

Ancak olan biten açık: Türk Telekom’u daha 
iyi hizmet, rekabet ve yenilik gibi sloganlarla 
özelleştirenler, geçen 13 yılda halkın pahalı 
hizmet almasına, telekomünikasyon ana 
hizmet temini açısından herhangi bir reka-
betin görülmemesine ve Türkiye’nin internet 
altyapısının çağın gereklerine uygun biçimde 
yenilenmemesine neden oldular. 

Üstelik Türk Telekom’da daha az insan istih-
dam edildi ve hisseler geri alındığında ya da 
hükümet şirkete el koymak durumunda kaldı-
ğında son derece ağır bir borç yükü de üstle-
nilmiş olacak. Türk Telekom özelleştirmesi bu 
nedenlerle bir fiyaskoyla sonuçlandı. Kamusal 
bir varlık AKP hükümetlerinin yol vermesiyle 
yağmalandı.
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Fatİh Projesİ bİttİ dİyenlere 

seslenİyorum: 700 bİn tablet bİlgİsayar 

dağıtacağız, buna ne diyeceksiniz?“
Recep Tayyip Erdoğan - Mayıs 2015

FATİH 
PROJESİ
FİYASKOSU
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“ Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in dediği gibi “en iyi 
fotoğraf makinesine sahip olan en iyi fotoğrafı çekseydi, 
en iyi daktiloya sahip olan en güzel kitabı yazardı” O 
nedenle önce insana yatırım yapacaksınız, öğretmene 
yatırım yapacaksınız, ARGE’ye yatırım yapacaksınız, 
planlamaya kaynak ayıracaksınız.

Her öğrenciye bir tablet bilgisayar ve sınıflara elektronik 
tahta sağlanmasını içeren FATİH projesi AKP’nin gençlerimizi 
yeni teknolojilerden mahrum bırakmasını sağlayan bir yandaş 
besleme aracına dönüştü. 2011’de sadece tanıtımı için 33 
milyon lira harcanarak kamuoyuna duyurulan bu proje tek keli-
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meyle bir fiyasko ile sonuçlandı.  

AKP’nin 2012-2016 yıllarında 11 milyon tablet 
bilgisayar dağıtılması gerekirken bu dönemde 
milyarlarca liralık, 58 ihale ve 110 doğrudan 
alım neticesinde sadece 1,5 milyon tablet 
bilgisayar dağıtılabildi. 2017 yılında ise bu 
tablet bilgisayarların amaca uygun olmadığı-
na karar veren AKP bu bilgisayarlar yerine 
“klavyeli bilgisayar” almaya başladı. 2017 
yılında tablet bilgisayarlar için 500 milyon TL 
harcanmaya devam edecek. Daha sonra ise 
“klavyeli bilgisayarlar” için ayrıca milyarlarca 
lira harcanacak.   

PLANSIZ PROJE

Oysa bu proje ilk ortaya çıktığı zamanlarda 
Bill Gates bir açıklama yaptı: “Tabletler okul-
larda kullanım ya da eğitim için uygun değil, 
en iyi seçenek klavyeli bilgisayarlardır” Ancak, 
Milli Eğitim Bakanlığı bu uyarıyı ciddiye 
almadı ve milyonlarca dolar verip tablet aldı. 
Şimdi, yıllar sonra klavyeye geri dönülüyor. 
Tabi insan düşünmeden edemiyor. Mesele 
eğitim değildi de birilerini tablet ihaleleriyle 
ihya etmek miydi?  

O kadar yetkin ve bilgili insanlar, 2 yıldan 
sonra kodlama derslerinin klavyesiz verileme-
yeceğini ancak milyonlarca doları çöpe attık-
tan sonra fark ettiler. Ülkenin kaynaklarına, 
çocuklarına, bizlere çok yazık oluyor. Planlama 
yapılmadan kamu kaynakları israf ediliyor.  
Yapılan “hatalar” yandaşlar için yeni bir kâr 
kapısı oluşturuyor. 

Fakat mesele sadece satın alınan, çöpe atılan 
ve yeniden alınan bilgisayarlar ve teknik ekip-
manın maliyetiyle sınırlı değil. Projenin uygu-
landığı okullara internet hizmetini ve bilgisa-
yarları Türk Telekom sağlıyor. Türk Telekom 
hisseleri, Suudi Araplara ait Oger firmasına 
devredildi fakat bu firma bankalara ödemesi 
gereken kredi taksitlerini ödeyemiyor ve Türk 
Telekom hisselerini teminat olarak gösteriyor.  

FATIH’IN KAZANANI: OGER

Suudi Arap firmayı bu zor durumdan kurtar-
mak için, Türk Telekom’un önemli gelir 
kaynaklarından biri olan Fatih projesi alım-
larından elde ettiği gelirden Türk Telekom 
devlete vergi ödemeyecek. Bu sayede, Fatih 
projesi Suudi Araplara Türk Telekom aracı-
lığıyla peşkeş çekilmesine ve devletin vergi 
gelirlerinin başka yerlere aktarımına vesile 
oluyor. 

Öğrencilerimizin kod yazılımı başta olmak 
üzere, günümüz dünyasının teknolojisiyle ile 
tanışmasını sağlamak için gerekli adımlar 
elbette atılmalı. Ancak modern cihazlar olunca 
eğitim modern olmuyor. Eğitim çok boyutlu 
olmak zorunda. Okullara ekipman yığarak 
halledilebilecek bir konu değil. “Parası neyse 
hallederiz” demekle olmuyor. Sağlık siste-
minde hastanelere veya askerlikte orduya 
ekipman yığarak oraların niteliğini artırabilir-
siniz ancak eğitimdeki sorunu okula tahta ve 
tablet yığarak halledemezsiniz. 
  
ÖNCE INSANA YATIRIM

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in dediği gibi “en 
iyi fotoğraf makinesine sahip olan en iyi fotoğ-
rafı çekseydi, en iyi daktiloya sahip olan en 
güzel kitabı yazardı.” O nedenle önce insana 
yatırım yapacaksınız, öğretmene yatırım 
yapacaksınız, ARGE’ye yatırım yapacaksınız, 
planlamaya kaynak ayıracaksınız.

Fakat AKP bu önemli hedefi dahi kendi ulusal 
ve uluslararası yandaş şebekesini besleme 
amacına kurban ettiği için Türkiye 2011 
yılından beri çok değerli 7 yılını kaybetti ve 
bu dönemde teknolojiyle tanışması gereken 
milyonlarca çocuğumuz çalışmayan tablet 
bilgisayarlar, işe yaramayan yazılımlar ve 
yap-boz tahtasına çevrilmiş bir müfredata 
maruz bırakılarak başarılı bir kariyer olana-
ğından mahrum bırakıldı.
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ELEKTRİKTE ÖZELLEŞTİRME

VATANDAŞI 
ÇARPTI
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Elektrik sektöründeki özelleştirme süreci 
2001 yılında, AKP iktidarından önce başladı. 
Bu dönemde elektrik piyasasındaki faaliyet-
ler birbirinden ayrıldı, iletim devlet elinde 
kalırken dağıtım alanının özelleştirilmesine 
başlandı. Aşağıda Türkiye’nin elektrik dağıtım 
şirketlerine paylaştırılmış haritası yer alıyor. 
2009 yılından itibaren Türkiye’nin elektrik 
dağıtımı 21 büyük şirkete pay edildi. Bugün 
elektrik piyasasındaki faaliyetler birbirinden 
ayrıldığı ve özelleştirildiği için her bir faaliyet 
faturamızda ayrı kalemler olarak yer alıyor. 
Ayrıca elektrik dağıtım şirketlerinin hem döviz 
kurundan hem de diğer istikrarsızlıklardan 
kaynaklanan fiyat ve maliyet artışları da fatu-
ralarımıza yansıyor. 

Elektrik üretiminin yarısı ithal kaynaklara 
bağımlı. Toplam enerji üretimi için gerekli 
kaynakların dörtte üçü ithalat ile sağlanıyor. 
Özellikle doğal gazda sınırlı sayıda kaynağa 
bağımlılık, siyasi çatışma ve gerilimlerin 
yaygınlaştığı günümüz koşullarında, ülkeyi arz 
sıkıntıları ile karşı karşıya bırakabilir.  

Elektrik sektöründe özel şirketlerin egemen-
liği arttıkça, hem özel şirketlerin satış ve 
kazançlarını arttırmak, hem de talebi körük-
leyerek, yüksek talep tahminlerinin tutması-
nı sağlamak için, sayıları 3,5 milyonu geçen 
mültecilerin ve hızla çoğalan AVM’lerin tüketi-
mine ek olarak, yaz saati/kış saati uygulaması 
terk edilmesiyle, elektrik tüketimi gereğinden 
fazla arttı. 

“
Toplam enerji üretimi için gerekli kaynakların dörtte üçü ithalat 
ile sağlanıyor. Özellikle doğal gazda sınırlı sayıda kaynağa 
bağımlılık, siyasi çatışma ve gerilimlerin yaygınlaştığı günümüz 
koşullarında, ülkeyi arz sıkıntıları ile karşı karşıya bırakabilir.  
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FATURANIN YARISI VERGI VE KAÇAK 
BEDELI

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 
yeni elektrik tarifesine göre bir ailenin asgari 
elektrik tüketimi (230 kw-saat) için ödemesi 
gereken meblağ en az 100 TL olacak. Bunun 
51 TL’si enerji bedeli, 26.8 TL kayıp kaçak 
bedeli, 22.2 TL si de vergilerden oluşuyor.  
Görüldüğü gibi elektrikte gerçekleşen özelleş-
tirmelerin sonucunda AKP’nin “kayıp ve kaçak 
oranlarını düşürme” gerekçesi çöktü. Tüketti-
ğini ödeyen dürüst vatandaşın tüketim ücreti-
ne, bir de şimdi elektriği kaçak kullananların 
tüketim bedelinin yanı sıra dağıtım,  pera-
kende hizmet, sayaç okuma bedeli adı altında 
birçok ilgisiz bedel eklenerek vatandaşlarımız-
dan tahsil ediliyor.

Bu arada Anayasa Mahkemesi, CHP ve 26 ayrı 
mahkemenin başvurusu üzerine elektrikte 
“kayıp-kaçak bedeli” ile ilgili tartışmalara son 
noktayı koydu ve Yüksek Mahkeme, Elektrik 
Piyasası Kanunu’nun kayıp-kaçak bedellerinin 

tüketiciden tahsil edileceğine dair tüm hüküm-
lerin iptal istemini reddetti. Mahkeme, kayıp 
kaçak bedellerini maliyet kalemi olarak kabul 
etti ve tüketiciden tahsil edilebileceğini belir-
ten karara imza attı.

Böylece, vatandaşın kendisiyle ilgisi olmayan 
bedellere, kanun yoluyla itiraz etmesinin önü 
kapatılmış oldu. Oysa elektrik hizmetinden 
faydalanabilmek insan haklarının bir gereği. 
Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı-
nın kamu hizmeti niteliği taşıması nedeniyle 
kamusal bir faaliyet olarak her türlü kâr ve 
rant ilişkisinden arındırılmış, kesintisiz, kalite-
li ve ucuz (erişilebilir) olarak halka sunulması 
esas olmalı. CHP bu yöndeki mücadelesini 
sürdürmeye kararlı. Gerek parlamento içinde 
gerekse dışında bu bedellerin vatandaştan 
tahsil edilmesinin haksızlık olduğunu her 
platformda sürdürmeye devam edecek. Ta ki 
sonuç alıncaya kadar…
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HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜ
VE EKONOMİMİZ

Hukukun sorgulandığı ülkelerde,  

ekonomİk İstİkrar da sorgulanır hala gelİr.“
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TÜRKIYE 113 ÜLKE IÇERISINDE 
101’INCI SIRADA!

Avrupa Komisyonu, Amerikan Adalet Bakan-
lığı’nın yanı sıra pek çok uluslararası sivil 
toplum fonu ve uluslararası firma tarafından 
desteklenen Dünya Adalet Projesi (World 
Justice Project) tarafından derlenen Hukukun 
Üstünlüğü Endeksi’nin (WJP Rule of Law 
Index) 2017-2018 verileri açıklandı.

2017-2018 endeks verileri, 113 ülkeden 
110.000 hane halkı ve 3000 araştırmacı ile 
oluşturuldu.  Endeks değerleri 0 ile 1 arasın-
da olup, 1 mükemmel durumu ifade ediyor. 
Türkiye ortalama endeks değerleri itibariyle, 
2016 yılında Türkiye, 0,43 endeks değeriyle, 
113 ülke arasında 99.sırada, sondan ise 15. 
sıradaydı. 2017-2018 verilerine göre ise, 0,42 
değeriyle 2 sıra daha gerileyerek 101.Sıraya, 
sondan 13. sıraya yerleşti. 
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Türkiye'nin Yıllara Göre "Hukukun Üstünlüğü Endeksi" Değeri
 

 Endeks Değeri Sıralama 

2015 0,46 80 (102 ülke içerisinde) 

2016 0,43 99 (113 ülke içerisinde) 

2017-2018 0,42 101 (113 ülke içerisinde) 

Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Yıllara Göre Aldığı Değerler ve Sıralama

“
Erdoğan ve AKP kurmayları, OHAL’in vatandaş üzerinde hiçbir 
etkisi olmadığını tekrar edip duruyorlar. Oysa, demokrasiden, 
hukuk devleti ilkesinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmanın 
ekonomimiz üzerinde de açık tahribatları oluyor. Türkiye, giderek 
daha kırılgan ve riskli bir ekonomi olarak görülüyor. 
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2017-2018 verilerine göre Türkiye’den daha 
düşük endeks değerine sahip ülkeler şunlar: 
Bangladeş, Honduras, Uganda, Pakistan, 
Bolivya, Etiyopya, Zimbabve, Kamerun, Mısır, 
Afganistan, Kamboçya, Venezuela. Sıralama-
da Türkiye’nin üzerinde yer alan ülkeler ise 
şunlar: Myanmar, Nikaragua, Madagaskar, 
Nijerya, Guatemala, Kenya, Liberya, Sierra 
Leone,  Meksika, Özbekistan, Dominik Cumhu-
riyeti, Rusya, Filipinler.    

Hukukun üstünlüğü endeks değerinde son iki 
yıldaki düşüşün temelinde OHAL ve demokra-
siden her geçen gün uzaklaşılarak kurulan tek 
adam rejimi var. 20 Temmuz 2016 tarihinde 
ilan edilen ve birkaç ay içerisinde kaldırılacağı 
söylenen OHAL beşinci kez uzatıldı. Türkiye, 
tam 20 aydır, Anayasa’nın fiilen rafa kaldırıl-
dığı, hukuk devleti ilkesinin hiçe sayıldığı ve 
temel hak ve hürriyetlerin askıya alındığı bir 
OHAL rejimi ile yönetiliyor. OHAL’in yarattığı 

hukuki ve siyasi belirsizlik, uluslararası piyasa 
aktörlerinin Türkiye ile ilgili kararlarında ve 
kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlen-
dirmelerinde yansıma bularak Türkiye ekono-
misine doğrudan etki ediyor. 

Erdoğan ve AKP kurmayları, OHAL’in vatandaş 
üzerinde hiçbir etkisi olmadığını tekrar edip 
duruyorlar. Oysa, demokrasiden, hukuk devleti 
ilkesinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaş-
manın ekonomimiz üzerinde de açık tahribat-
ları oluyor. Türkiye, giderek daha kırılgan ve 
riskli bir ekonomi olarak görülüyor.  Yabancı 
yatırımcı da yerli yatırımcı da Türkiye’yi 
yatırım yapmak için yeterince güvenilir bulmu-
yor; Türkiye ile ilgili olarak öngörülemez 
politik ve sosyal riskler olduğunu düşünüyor. 

Bu nedenle dışarıdan gelen doğrudan yatı-
rımlar azalırken, yerli firmalar dahi ülke içine 
yatırım yapmaktansa başka ülkelere yatırım 

2017 – 2018 Hukukun Üstünlüğü Endeksi Alt Başlıklarında Türkiye’nin Aldığı Değerler

 Endeks Değeri Doğu Avrupa – 
Merkez Asya 
Ülkeleri içinde 
Sıralama (13 
Ülke) 

Üst Orta Gelir 
Grubu Ülkeler 
İçinde Sıralama 
(36 Ülke) 

Tüm Ülkeler İçinde 
Sıralama (113 Ülke) 

Hükümet Gücünün 
Sınırlandırılması 

0,30 13 35 111 

Yolsuzluktan Arınma 0,50 3 17 54 

Yöne�mde Şeffaflık 0,42 11 31 93 

Temel Haklar 0,32 13 34 107 

Kamu Düzeni ve Güvenlik 0,52 13 35 106 

Mevzua�n Uygulanması 0,44 9 30 84 

Medeni Hukuk Adale� 0,44 13 34 94 

Ceza Hukuku Adale� 0,40 8 24 74 
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2017 – 2018 Hukukun Üstünlüğü Endeksi sıralamasında Türkiye’nin Üzerindeki Ülkeler

2017 – 2018 Hukukun Üstünlüğü Endeksi sıralamasında Türkiye’nin Üzerindeki Ülkeler 
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yapmayı daha güvenli bulmaya başlıyor. 
Böylece kronikleşen işsizlik sorunumuz yatı-
rımların azalmasıyla daha da içinden çıkılmaz 
bir hal alıyor. 

Ekonomimiz daha riskli ve kırılgan olarak 
görüldükçe sıcak para ülkemizden kaçma 
eğilimine giriyor. Bu aynı zamanda Türk 
Lirası’nın değer kaybetmesi, faizlerin yüksel-
mesi ve enflasyonun artması demek.  Türkiye, 

ihtiyaç duyduğu sıcak parayı öncesine kıyasla 
daha yüksek faizle ve daha kısa vadeli olarak 
bulabiliyor. Demokrasi ve hukuk devleti 
ilkesi kaybettikçe, ekonomimiz de halkımız 
da kaybediyor. Demokrasi ve hukuk devleti 
ilkesinden vazgeçildikçe “faiz lobisi” ülkemiz 
üzerinden elde ettiği kazançları katmerliyor. 
Halkın üzerinde büyük bir yük olan vergilerin 
büyük bir kısmı, sırf faiz ödemelerine aktarılı-
yor. 
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Türkiye,2017-2018 verilerine göre, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nin alt başlıklarından biri olan-
Temel Haklar Endeksi’nde0,32puanla sıralamada 3 sıra daha gerileyerek 113 ülke içerisinde 
107.Sıraya, başka bir ifadeyle sondan 7. sıraya yerleşti.

TEMEL HAKLARDA DA SINIFTA KALDIK

 Endeks Değeri Sıralama 

2011 0,46 48 (66 ülke içerisinde) 

2012-2013 0,49 76 (97 ülke içerisinde) 

2014 0,47 78 (99 ülke içerisinde) 

2015 0,36 96 (102 ülke içerisinde) 

2016 0,32 105 (113 ülke içerisinde) 

2017-2018 0,32 107 (113 ülke içerisinde) 

 

Türkiye’nin Temel Haklar Endeksi’nde Yıllara Göre Aldığı Değerler ve Sıralama
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Türkiye'nin Yıllara Göre Temel Haklar Endeksi Değeri

2017-2018 verilerine göre temel haklar konusunda Türkiye’den daha düşük endeks değeri alan 
ülkeler şunlar:  Çin, Etiyopya, Myanmar, İran, Mısır, Zimbabve. 

Temel haklar endeksinde Türkiye’nin hemen üzerinde endeks değeri alan ülkeler ise şunlar: 
Bangladeş, Venezüella, Kamboçya, Özbekistan, Afganistan, Uganda. Evet, AKP’nin ve Saray 
Rejimi’nin ülkemizi getirdiği lig işte tam da burası.
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Uşak’ta şeker fabrikası kurma çalışmaları sürerken, Alpullu Şeker Fabrikası 14.6.1925 

tarihinde 500.000 TL sermaye ile kuruldu. Kırklareli’nin Alpullu kasabasında, eşza-

manlı olarak başlayan girişim daha erken bir tarihte sonuçlandı ve Alpullu Şeker Fabri-

kası ilk Türk şekerini üretti. 20 Aralık 1930’da Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 

ilk fabrikası kabul edilen Alpullu Şeker Fabrikası’nı ziyaretinin ardından şeker sanayi 

hakkındaki düşüncelerini anı defterine şöyle not etti:   

“Alpullu Şeker Fabrikası’nı gezdim. Gördüğüm vaziyetten çok memnun kaldım. Mües-

sesenin daha tevsii etmesini ve şimdiye kadar olduğundan fazla muvaffak olmasını 

dilerim. Memleketimizin her müsait mıntıkasında şeker fabrikalarının çoğalması ve bu 

suretle memleketin şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimiz arasında tanınmalıdır.”

ATA YADİGARI: 
ALPULLU ŞEKER FABRİKASI
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ATA YADİGARI: 
ALPULLU ŞEKER FABRİKASI
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