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Eh yani maşallah…  Uyusun
da büyüsün bizim havayolla-
rımız… Herkes aya çıkıyor

bizim havayolları da uçak fiyatla-
rıyla uzayı dört dönüyor…
Dünyanın dört bir yanında herkes
bir uçtan bir uca hem vizesiz hem
de uygun fiyatlarla uçuyor. Bizdeki
durum ise vahim; daha yurt içinde
bir yerden bir yere gidemiyorsunuz
uçak fiyatlarının pahallılığından.
Oysa havayolları bayramlarda ve
diğer tatil günlerinde -nasıl otoban-
lar ücretsizse-  indirimli tarifeler
kullansalar ne iyi olur. Ancak gelin
görün ki normalde 50-60 Lira olan

bilet fiyatları bayram
fırsatçılığıyla 300-
400 Lira’ya fırlıyor.
Havayollarında  grev
yapan personel sor-
gusuz sualsiz işten
atılabiliyor; mağdur

edilebiliyor. Havayolları şirketleri-
nin kiraladıkları uçak sayısı belli,
personel belli, sundukları servis
belli; dostlar alışverişte görsün…
Havalimanları çok,  yolcu çok ama
uçak az. Fiyatlar da astronomik.
Özellikle ülkemizin gururu diye
bahsettiğimiz Türk Hava Yolları,
zaten iç turizmden pek fazla bir şey
beklemediğini ifade ediyor.
“Tanıtımımızı Türkiye’de yapma-
mıza gerek yok bizi tanıyan tanı-
yor; hedefimiz yurt dışı” diyen
yöneticileri herhalde Türkiye’deki
hizmetlerinin gerçekten çok iyi

gerçekleştiğini sanıyor. 
Rekabet piyasasını tüm tüketiciler
kabul ediyor. İndirim dönemini de
kabulleniyoruz. Ancak,
İstanbul’dan İzmir’e gitmek için
400 lira verip aldığınız koltukta
bileti 50 Lira’ya aldığını öğrendiği-
niz biriyle oturup bayat ikramlar-
dan yemek, nezaketsiz uçuş görev-
lileriyle muhatap olmak üstüne bir
de varacağınız yere geç ulaşmak
insanı kötü hissettiriyor. 
Komşumuz Yunanistan’ın en
küçük yerleşim birimlerine kadar
uçaklarla seyahati benimsetmiş
olmasına bizim havayollarımız hiç
aldırış etmiyorlar. Uygun bilet
fiyatları ile Yunanistan’ın bir ucun-
dan bir ucuna gidebiliyorsunuz.
Üstelik Yunanistan’ın tek hızlı ula-
şım yolu havayolları da değil.
Gelişmiş deniz yolları ile o adadan

öbürüne rahatlıkla gidebiliyorlar.
Yani havayollarını ayrı bir rant
kapısı olarak değerlendirmiyorlar.
Bunu sadece Yunanistan değil pek
çok ülke uyguluyor. Anlamadığım
şey şu: Ülkemizdeki havayolları
bileti 50 Lira’ya satarken zarar edi-
yor da 300 -400 Lira’ya satınca mı
kar edebiliyorlar yoksa 50 Lira’dan
kar ederken 300-400 Lira’dan
karın karını mı elde ediyorlar? Bu
hangi piyasaya yakışan bir şey bile-
miyorum. Bu fiyat dengesizlikleri
ve astronomik fiyatlar yalnızca
turizm sektöründe yaşanıyor.   
Ulaştırma Bakanımız,
Başbakanımız beyanatlar veriyor:
‘Türkiye’de herkes ucuza uçacak’
diye. Oysa geçtiğimiz Ramazan
Bayramı’nda bayram ziyareti yap-
mak için şehirler arasındaki uçak
yolculuklarına ne kadar harcandığı

araştırılsa havayolları genel müdür-
lerinden bir açıklama yapması bek-
lenirdi. Cevapları ‘ucuz uçmak isti-
yorsan biletini 1 yıl önceden al o
zaman’ olursa şaşmayın. Ulaşım
hakkı işte böyle eziyete dönüşüyor.
Hem biletinizi önceden alacaksı-
nız, hem rötarlara aldırış etmeyip
gideceğiniz yere geç kalacaksınız,
hem kötü servisle karşılaşacaksınız
hem de tüm bunlara sesinizi çıkar-
madan kuzu kuzu gidip kuzu kuzu
geleceksiniz. ‘Bu durum nasıl
çözülür?’ diye sorarsanız çözümü
basit aslında. En küçük üründen,
hizmetlere kadar tüketici yasası
baştan yaratılıp tüketiciye her alan-
da hesap sorma hakkı verilirken
turizm sektörüne ve bu sektörün
önemli aktörlerinden biri olan
havayollarına da biri ‘dur’ der diye
ümit ediyorum. 
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Küresel Güven Endeksi Dünya Ekonomik
Forumu tarafından 22 Ağustos tarihinde
yayınlandı. İlk rapor 2011 Eylül ayında

yayınlanmış. Bir sonrakinin yayın tarihi ise 12
Kasım 2012 olarak belirlenmiş. Bu yıl serisinin
beşinci raporu olarak yayınlanan endeks ilk
yayınlandığı sonuçlara nazaran önemli hususlar
içeriyor. Daha önceki raporlarda gözlemlenen
iyimserlik özellikle ABD ve Çin’deki ekonomik
yavaşlama ile yerini kötümserliğe bırakmış
durumda. Ankete katılanların %72’si önümüz-
deki 12 aylık sürede küresel ekonominin daha da
kötüleşeceğini söylemiş. İlk endekste bu oran
%37 olarak hesaplanmış.
Dünya Ekonomik Forumu Müdürü Lee Howell
“küresel toparlanmaya her zamandan fazla ihti-
yaç duyulan bugünlerde maalesef her şey pamuk
ipliğine bağlı, gösterilen çabaya rağmen ekono-
mik, sosyal ve siyasi istikrarın raydan çıkması
yaşanacak son bir şoka bakıyor” beyanatında
bulunmuş. Howell aynı zamanda Dünya
Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel
Riskler 2012 Raporu’nun da sorumlusu.
Küresel Güven Endeksi iki temel soruya daya-
narak hazırlanıyor. İlki “önümüzdeki 12 ay için-
de küresel işbirliği, küresel ekonomi ve küresel
yönetişim alanlarında iyileşme sağlanacağına
ilişkin beklentiniz nedir” sorusu. İkincisi ise
“önümüzdeki 12 ay içinde ekonomik, çevresel,
jeopolitik, sosyal ve teknoloji alanlarının kesinti-
ye/sekteye uğrama ihtimali nedir” sorusu.
Küresel Güven Endeksi iş dünyası, hükümetler,
uluslar arası kurumlar ve akademik dünyadan
toplam 432 uzmanın görüşlerine başvurularak
hazırlanıyor. Bu kurumlar ve katılan kişi sayısı
ile bunların yüzde dağılımı şu şekilde [ilk rakam
kişi/kurum sayısını, parantez içindeki rakam ise
% ağırlığı gösteriyor]: Düşünce kuruluşları, 14
(3.2), diğer, 142 (32.9), iş dünyası, 107 (24.8),
hükümetler, 35 (8.1), uluslar arası kurumlar, 25
(5.8), STK, 17 (3.9) ve boş bırakılan, 92 (21.3).
Katılımcıların bölge bazında dağılımı ise şu
şekilde: Asya, 68 (15.7); Avrupa, 103 (23.8); L.
Amerika, 16 (3.7); K.Amerika, 120 (27.8);
Afrika, 20 (4.6); Orta Doğu/K.Afrika, 20 (4.6)
ve boş bırakılan, 85 (19.7). 
Gelelim endeksin sonuçlarına. Yukarıda da ifade
ettiğimiz üzere ilk soru şu şekilde sorulmuş:
Önümüzdeki 12 ayda (i) küresel işbirliği, (ii)
küresel ekonomi ve (iii) küresel yönetişim alan-
larında iyileşme sağlanacağına ilişkin beklenti-
niz nedir? İstenen yanıtlar üç gruba ayrılmış; iyi,
görüşüm yok ve kötü. Ankete katılanların bu
sorulara verdiği yanıtların yüzde dağılımı ise
sırasıyla şu şekilde: (i) 22.5, 30.1 ve 47.5; (ii)
9.3, 18.8 ve 72.0; (iii)11.6, 27.3 ve 61.1.
Görüldüğü üzere kötü beklentisi üç soru için de
sırasıyla %47.5, %72 ve %61.1’lik oranlarla
baskın durumda. 
İkinci soru ve yanıtları ise şu şekilde: Önümüz-
deki 12 ayda aşağıdaki alanlarda hangi oranda
bir kesintiye/sekteye uğrama ihtimali yüksek
görülüyor? (i) Ekonomik, (ii) çevresel, (iii) jeo-
politik, (iv) sosyal ve (v) teknolojik.  İstenen
yanıtlar yine üç gruba ayrılmış; güçlü ihtimal,
görüşüm yok ve düşük ihtimal. Ankete katılanla-
rın bu sorulara verdiği yanıtların yüzde dağılımı
ise sırasıyla şu şekilde: (i) 67.8, 22.7 ve 9.5; (ii)
36.3, 36.6 ve 27.1; (iii) 54.9, 30.8 ve 14.4; (iv)
53.2, 30.1 ve 16.7; (v) 21.8, 40.3 ve 38.0.
Yanıtlar ekonomik, jeopolitik ve sosyal alanlarda
ciddi sorunlar yaşanacağına kuvvetle muhtemel
gözüyle bakıyor (%67.8, %54.9 ve %53.2). 
Sonuçlar önümüzdeki 12 ayın olumsuz anlamda
beklenmedik gelişmelere gebe olduğuna işaret
ediyor. Raporda yer alan bir diğer husus sorumlu
kurumların krizle başa çıkma yeteneklerinin
endişe verici seviyede yetersiz kaldığı. Küresel
yönetişime olan güven de ciddi şekilde sarsılmış
durumda. Küresel işbirliğinin giderek zayıfladığı
ve küresel bazda güven sorununun artık ciddi bir
seviyeye ulaştığı da iyice belirginleşmiş durum-
da.
Evet değerli okurlar, sorunlar giderek büyüyor
ve çeşitleniyor. Birbirleriyle etkileşim içinde
bulunan sistemler beklenmedik ve çözümü güç
sorunlar yaratıyor. Geçen haftaki yazımızda ele
alınan finansal skandallar bunun bir örneği.
Ekonomik kötüleşmenin belirgin bir şekilde
uluslar arası ticarete sirayet etmesi işlerin daha
da kötüleşebileceği anlamına geliyor. Peki, ne tür
önlemler alınmalı ya da almalıyız? Bu satırlarda
müteaddit defalar ifade edildiği üzere ortak akıl
toplantıları, panel tartışmaları, görüş alışverişleri
ve seminerler yoluyla en azından birbirimizle
paylaşacağımız bilgi ve deneyim az da olsa biz-
lere bir çıkış yolu gösterecektir. Sadece medya-
dan ya da kulaktan kulağa bilgiyle beslenerek
olayların farkında olmaya çalışmamız beyhude
çabadır. Elinizde sadece çekiç varsa her şey
gözünüze çivi gibi görünebilir, ancak yukarıda
bahsedilen alanlar çok risklidir, farklı tarzda algı-
lanmalı ve yönetilmelidir.

Küresel Güven
Endeksi

H.Merkezi/E.Çözüm

Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler Derneği (KOBİDER)
Başkanı Nurettin Özgenç,

Hükümetin cari açığa önlem almak için
‘ekonomiyi soğutma’ çabalarının sonuç
verdiğini ve göstergelerin olumluya dön-
düğünü ancak ekonomide bu kadar soğut-
manın yeterli olduğunu daha fazlasının
hasta edebileceğini söyledi. Nurettin
Özgenç, “Zira ekonomi biraz daha soğutu-
lursa bu kez çözülme noktasında sıkıntı
yaşanabilir. Zaten uygulanan sıkı para
politikası yüzünden iç piyasada anormal
daralmalar oluştu. Yaşanan tıkanıklığın
giderilmesi gerekir. Aksi halde ekonomiyi
gereğinden fazla soğutmak iç piyasaları
zatürre edebilir” dedi.

PİYASAYA PARA SUNULMASI
GEREK

Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllara göre
iyi bir büyüme performansı sergilediğinin
açıkça görüldüğünü ifade eden Özgenç,
”Ticaret hayatında günümüze hitap ede-
bilmesi için revize edilen Türk Ticaret
Kanununun yasalaşması ve akabinde
Tüketici Kanun Taslağının hazırlanması
son derece modern adımlar. KOBİDER
olarak bu çalışmaları destekledik. Fakat
gerçekleşen büyüme rakamları artık bir
noktada sinire dokunmaya başladı.
Türkiye ekonomisinin “hassas tarafı ” ola-
rak bilinen cari açığın düşürülmesi için

uygulanan sıkı para politikaları piyasaları
daraltmaktadır. Para politikasında sıkı bir
duruş izlenmesi piyasaları olumsuz etki-
lerken iç tüketimde işler iyice dibe vurdu.
Ekonomi gereğinden fazla soğudu, biraz
daha soğursa çözülmesi bayağı zaman ala-
bilir. Piyasaları rahatlatmak adına tüketimi
biraz da olsa artırmak lazım” şeklinde
konuştu. 
Merkez Bankası’nın cari açığı azaltmak
için uyguladığı sıkı para politikası tedbir-
lerinin iç piyasalarda durgunluğa sebep
olduğunun altını çizen Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİ-

DER) Başkanı Nurettin Özgenç tıkanıklı-
ğı gidermek için piyasaya bir an önce para
sunulmasını ve ekonomideki tasarrufun
tek taraflı olmamasını; kamuda lüks har-
camalardan da kaçınmalısı gerektiğini
savundu. Nurettin Özgenç, “Hükümetin yıl
sonu için koyduğu %4’lük hedefe ulaşılıp
ulaşılamayacağı bilinmez ama esnaf ve
KOBİ'lerin hali içler acısı. Piyasada nakit
sıkıntısı had safhaya ulaştı, vatandaşın ban-
kalara olan borcu katlanarak büyüyor, eko-
nomi yönetiminin piyasayı rahatlatacak ted-
birleri alması lazım” dedi. "Cansuyu" olarak
tabir edilen kredilerin kesintisiz olarak
KOBİ'lere sunulması gerektiğini ifade eden
Özgenç,  “bu konuda verilen sözler üzerine
KOBİ'lerde beklentiler var bunların yerine
getirilmesi lazım. Bankalar sözde değil
uygulamada KOBİ bankacılığı yapmalı ve

reel sektörü gerektiği şekilde desteklemeli.
Zira bankalar tahvil karşılığı devlete borç
vermeyi yeğliyorlar. Arta kalan parayı da
ihtiyaç kredi olarak pazarlıyorlar. Ticari
kredi de esnek olmayan bankalar farklı isim-
ler altında vatandaşa kredi vermeye çalışı-
yorlar. Oysa verimli olan bir ağaç susuz
bırakılmayacağına göre KOBİ'lerde hayat
suyundan mahrum bırakılmamalı.
Kredilerin gerçek manada küçük ve orta
büyüklükteki işletmelere sunulması piyasa-
lara iç talebin canlanması şeklinde yansıya-
caktır” şeklinde konuştu. Özgenç sözlerini
Türkiye’nin  önce üretimi sonra tüketimi

desteklemesi gerektiğine değinerek sonlan-
dırdı.
Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği
(ASİAD) Başkanı Ömer Faruk Başaran da
ekonominin yeterince soğuduğunu, piyasa-
nın biraz ısıtılması gerektiğini dile getirerek
Avrupa ve Ortadoğu bölgelerindeki finansal
ve siyasi krizlere rağmen Türkiye ekonomi-
sinin makro verilerde başarılı bir perfor-
mans sergilediğini ancak mikro ölçekte
sıkıntıların baş göstermeye başladığını
belirtti. Ömer Faruk Başaran, en son açık-
lanan Mayıs ayı işsizlik oranının, geçen
yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azala-
rak yüzde 8,2 seviyelerine gerilemesini
makro ekonomide işlerin yolunda gittiği-
nin göstergesi olarak nitelendirdi.
Başaran, "Mayıs ayı istihdam verileri,
ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program

hedefinin doğru bir şekilde ilerlediğini
gösteren bir rakam. Ancak reel sektördeki
sıkıntıları da görmek lazım" dedi.

NAKİT SIKINTISI 
Sanayi üretim endeksinin haziranda geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttığını,
Merkez Bankası'nın Ağustos ayı birinci
dönem beklenti anketinde ise yıl sonu yıl-
lık TÜFE beklentisinin yüzde 6,73'e geri-
lediğini açıklayan Başaran,"İşsizlik de
düşüyor. Demek ki ekonomiyi soğutma
çalışmaları işe yaramış. Demek ki makro
ekonomide işler yolunda gidiyor. Şimdi

ekonomideki sıcak sorunlara
tedbir alma zamanı. Örneğin
piyasada nakit sıkıntısı had
safhaya ulaştı, ekonomi yöne-
timinin piyasayı rahatlatacak
tedbirleri bir an önce devreye
alması lazım. Ekonomiyi
yeterince soğuttuk, piyasayı
biraz ısıtalım" şeklinde
konuştu.

TÜKETİMİ ARTIRICI
ÖNLEMLER

Ramazan Bayramı sonrasında
piyasadaki nakit sıkıntısının
daha fazla hissedileceğini
ifade eden Başaran,
“Piyasaları rahatlatmak adına

tüketimi bir miktar artırıcı önlemlerin aci-
len devreye alınmasında fayda olacak.
Türkiye ekonomisinin 2008-2009 krizle-
rinde olduğu gibi, son dönemde etkisini
gösteren Avrupa kaynaklı krizde de dün-
yadan pozitif yönde ayrıştı. Bunda en
büyük etkenin siyasi istikrardır” dedi.
“Yüzde 50'ye yakın oy oranıyla görevde
olan bir iktidar ve uyum içerisinde çalışan
bir ekonomi yönetimi varken etrafımızda
cereyan eden bütün olumsuzluklara rağ-
men ekonomik büyümemiz devam edi-
yor” diye konuşan  Avrasya Sanayici ve
İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı
Ömer Faruk Başaran Türk Lirası’nın
döviz karşısında değerini kaybetmediğini
ve  bütün bunların siyasi ve ekonomik
istikrarın işareti olduğunu kaydetti. 

Ekonomiyi aşırı soğutmayalım

H.Merkezi/E.Çözüm

Renault Trucks, 13 Ağustos - 30
Eylül tarihleri arasında müşteri-
lerine “Şimdi Al 2013’te Öde”

kampanyası ile cazip bir teklif sunuyor.
“Şimdi Al 2013’te Öde” kampanyası
dahilinde kredi kullanan müşteriler,
Eylül sonuna kadar satın alacakları yeni
Premium çekici modelleri için ilk taksit
ödemelerini 4 ay sonra ödemeye başla-
ma fırsatına sahip oluyorlar.
Renault Trucks Türkiye ve RTFS

(Renault Trucks Finansal Hizmetler)
işbirliği ile düzenlenen 4 ay taksit erte-
lemeli kampanya dahilinde 50.000EUR
kredi tutarına aylık 1.331EUR’dan baş-
layan taksit seçenekleri ile Renault
Trucks müşterilerine avantajlı kredi fır-
satı sunuluyor.

BİN 600 SATIŞ NOKTASI

100’den fazla ülkede 15 bine yakın çalı-
şanı ve 1.600’ün üstünde satış ve servis
noktasıyla Volvo A.B. Grubu bünyesin-
deki Renault Trucks dünyanın lider
ticari araç üreticilerinden biridir. Hafif
ve ağır ticari araçların tasarımcısı, üreti-
cisi ve dağıtımcısı olan Renault Trucks
2,7 tondan 60 tona
kadar ticari araçları ile müşterilerinin
Teslimat, Dağıtım, Şantiye, Uzun Yol
ve Askeri uygulamalar gibi çok çeşitli
faaliyetlerine mükemmel bir şekilde
uyan pazardaki en geniş araç ve hizmet
yelpazesini sunuyor. 

Doç. Dr. C. Coşkun
Küçüközmen

coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler Derneği
(KOBİDER) Başkanı Nurettin
Özgenç, Hükümetin cari
açığa önlem almak için
ekonomiyi soğutma
çabalarının sonuç verdiğini ve
bu kadar soğutmanın yeterli
olduğunu ekonomiyi gereğin-
den fazla soğutmanın iç
piyasaları zatürre edebile-
ceğini ifade etti.

Premium çekici modellerinde fırsat başladı
Renault Trucks kara taşı-
macılığı sektörü çalışanlarını
destekliyor ve  onlara gurur
duyabileceği araçlar sunuy-
or. Renault Trucks, kara taşı-
macılığını toplum için
gerçekten vazgeçilemeye-
cek önemde bir meslek
olarak görüyor.

Ömer Faruk 
Başaran Nurettin

Özgenç

9gazdevam-sb:7gaz.qxd  25.08.2012  01:16  Page 1


