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 Dersin amaçları ve öğrenim hedefleri-1 

 

1. “KüreselleşTİRme” süreçleri hakkında    

  temel bilgilerin aktarılması ve  

  konunun özünün kavranması. 
 

2. “Yeni Dünya Düzeni” nin gerekçesi    

  olarak sunulan, bilim ve teknolojideki    

  çarpıcı ilerlemelerin doğurduğu  

  KüreselleşTİRme’nin siyasallaşması  

  ve «eşitsizliklerin derinleşmesi»     

  kabul edilemez sorunsalını işlemek. 
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 Dersin amaçları ve öğrenim hedefleri-2 

 

3. “D e v l e t i n  k ü ç ü l t ü l m e s i ”,  
“sağlıkta özelleştirme” dayatmalarıyla 
sosyal devletin yok edilmesinin, 
sağlık alanına derinlemesine  
olumsuz yansımalarının irdelenmesi. 

 

4. KüreselleşTİRme süreçleri 
bağlamında Halk(ın) Sağlığı’nın 
bugününü ve geleceğini yordamak  
ve öngörüler üretmek. 
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Dersin amaçları ve öğrenim hedefleri-5 

 

5. Dersin sonunda öğrenciler,    
  Yüce Atatürk’ün kurduğu  
  “Ulus Devletimizin sağlığı”nın  
  ne denli ciddi bir tehdit altında    
  olduğunu kavramış ve buna      
  uygun tutumlar geliştirmiş,      
  etkin davranışlar edinmeyi    
  hedeflemiş olacaklardır. 
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KüreselleşTİRme = Yeni emperyalizm 

Yeni dünya düzeni = Amerikan hegemonyası! 

KüreselleşTİRenler ve KüreselleşTİRilenler 



•Prof. Beaglhole ve  

Prof. Bonita, ünlü  

kitaplarının daha  

başında (syf. 3) çok  

temel ve çarpıcı bir 

soru sormaktadırlar : 

•Health status or 

disease status ? 

•Sağlık durumu mu, 

hastalık  

durumu mu?! 
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“Kalıcı ve evrensel bir barış, 

ancak sosyal adalet temelinde 

kurulabilir.”  

Filadelfiya Bildirgesi -1944 



Yoksulluğun Küreselleşmesi 
(Michel Chossudovsky) 

•  1980'lerin başından bu yana IMF ve Dünya Bankası 

tarafından gelişmekte olan ülkelere «dış borçlarının 

yeniden görüşülmesinin bu koşulu olarak» dayatılan 

"makro-ekonomik istikrar" ve "yapısal uyum" programları 

yüzmilyonlarca insanın yoksullaşmasına yol açtı.  

• «Ekonomik yeniden yapılanma»ya ve önemli döviz 

kurlarının sabit tutulmasına dayanan Bretton-Woods 

Anlaşmasının ruhuna aykırı olarak, yapısal uyum 

(Structural Adjustment) programları büyük oranda  

ulusal paraların istikrarsızlaşmasına ve gelişmekte olan 

ülke ekonomilerinin batışına katkıda bulundu. 
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Yoksulluğun Küreselleşmesi 
(Michel Chossudovsky) 

 

 

• Yurtiçindeki alım gücü çöktü, kıtlıklar patlak verdi,  
s a ğ l ık  k l in ik le r i  v e  oku l la r  ka p a nd ı , ilköğretim hakkı 
yüzmilyonlarca çocuktan esirgendi.  

•Reformlar, gelişmekte olan dünyanın çeşitli bölgelerinde 
verem, sıtma ve kolera gibi bulaşıcı hastalıkların yeniden 
ortaya çıkmasına yardım etti.  

•Dünya Bankası kuruluş tüzüğünün "yoksullukla mücadele" ve 
çevre korumacılığım içermesine karşın, bu kurumun büyük 
ölçekli hidro-elektrik ve tarmsal sanayi projelerine verdiği 
destek de, milyonlarca insanın yerlerinin zorla değiştirilmesine 
ve tahliye edilmelerine yol açan ormansızlaşma ve doğal 
çevrenin tahrip olması sürecini hızlandırdı. 
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Public Health at the Crossroads : 

Achievements and Prospects 

• This book is an introduction to public health as a 

discipline and a critique of its recent development. 

Identifying p o v e r t y  as the greatest  

continuing threat to health worldwide, it reviews 

epidemiological, demographic and public health  

trends internationally, and argues that the prospects 

for public health will improve only if health in a broad 

sense becomes a central concern of the policy-

making process.  By Prof. Beaglehole Prof. R, Bonita R. Both  

from the World Health Organization, Geneva, 2004 
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ORTALAMA HANE HALKI HARCAMALARI 

 Gıda ve içecekler %30  
Konut %17 
Ulaşım %13 
Giyim ve ayakkabı %8   
Ev eşyası %7,5 
Lokanta ve oteller %5,6 
Tütün ve Alkollü içecekler %5 
İletişim %4,4 
Eğlence ve kültür %2,8 
S a ğ l ı k  % 2 , 5  
Eğitim %2,2 
Öbür mal ve hizmetler %2 

TÜİK Hane Halkı Tüketim Arş.-2010 
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G e l i r  v e  Y a ş a m  K o ş u l l a r ı  
A r a ş t ı r m a s ı  -  2 0 0 8  /  T Ü İ K  

 

 Toplumun yarısından çoğu, gelir yetersizliği 
nedeniyle protein kaynağı et ve ürünlerini 
yeterince tüketemiyor.  

 Toplumun %58,7’si “günaşırı bir et, tavuk  
ya da balık içeren yemek” yiyemiyor . 

 Et ve süt tüketmeyen bir toplumun yarışmacı, 
yaratıcı ve dönüştürücü olması beklenebilir mi?  

 % 45,5’i yeni giysiler alamıyor.  
Bu geniş kesim aynı zamanda giyinemiyor da.. 

 Toplumun % 16,7’si yoksulluk sınırı altında! 
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12,8 Milyon YOKSUL!  
 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2009   

"Gelir  ve Yaşam Koşul ları  Araştırması "  
2009’da 18 milyon hanede yaşayan nüfus 70 milyon olup,  

1 2 . 7 5 1 . 0 0 0  k i ş i  y o k s u l  !   

(2008’de %17,1 ile 11 580 000 idi; yoksu l luk  ar t ıyor !) 

4 kişilik ailede yoksulluk sınırı ise 3.280 TL/ay. 

Yoksulluk oranı %l8,1!  
Her 6 kişiden 1’ i  YOKSUL!     

Net enaz (asgari) 2013’ün ilk yarısında 773 TL!  
Yoksulluk sınırının 1/4’ü, açlık sınırının (~1050 TL) 2/3’ü, NİÇİN?? 

Ama SGK primi (=ek vergi) bağışıklığı için yoksulluk sınırı 326 TL/ay ? 
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Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması – 2012 
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594, 23.9.13 

• En zengin kesimin geliri en yoksul  
kesimin gelirinin 8 katı oldu.. 

• Gelir dağılımında bir önceki yıla  
göre 0,002 puanlık bir iyileşme oldu. 

• Ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir 
geliri 26 577 TL oldu. 

• Toplam gelir içinde maaş-ücret 
gelirleri en fazla payı aldı. 

• Nüfusun %16,3’ü yoksulluk sınırının 
altında kaldı. 

• Sürekli yoksulluk riski altında 
bulunanların oranı %16 oldu.. 

• Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve belirlenmiş  
9 maddeden en az 4 tanesini karşılayamama ya da yoksun olma durumunu tanımlayan  
“maddi yoksunluk” oranı 2011 yılında %60,4 iken 2012 yılında %59,2 olarak hesaplandı. 

• %85,9’u “evden uzakta bir haftalık tatili”, %61,8’i “beklenmedik harcamalarını” ve %78,8’i 
“yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle 
karşılayamıyor. 

http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594
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Out of sight .. 
Girls in mining! 

. . .health should be  
at the heart of the  

global development  
agenda..  

( S a ğ l ık ,  Küre s e l  ka lk ınma  
g ünd e min in  ka lb ind e   

y e r  a lma l ıd ı r. . )  

Kız çocuklarını insan haklarını 
çiğneyerek madenlerde zorla 
çalıştırmanın yanı sıra, hangi, 

«quasi modo» onları  
ç o c u k  a n n e  yapıyor?? 



 

MAI ve KÜRESELLEŞME 
KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU 

açıkladı : 
 

Mercedes- Benz YK Üyesi  
Dr. Kurt Lauk’un İstanbul’da 
küresel ortaklarına talimatı : 

 ”Küreselleşmenin  
Nimetleri” (!?) 

The Marmara  
Oteli, 

Mayıs 1998, 
İstanbul 

 

18.03.2014 17 www.ahmetsaltik.net 



 

“Aslında çok daha hızlı küreselleşebilirdik,  
fakat 2 önemli engelle karşılaştık bu süreçte :  

 

Demokrasi ve trilyonlarca dolar değerindeki 
emeklilik fonlarının kamu,  

yani ulus devletlerin denetiminde olması.  
 

Doğrudan yatırımların ya da bir başka deyişle 
sanayinin küreselleşmesi için gerekli adımları 

zaten yıllardan beri kat ediyoruz.  
Ama artık, bizim için asıl önemli olan,  

finansal sermayemizi küreselleştirebilmek.”  
 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi  

Panel “Küresel leşmenin Nimetler i ” (?!?) 
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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“Yani borsalarda işlem gören pay (hisse) 
senetlerimizin prim yapması ve böylece 
bilanço varlıklarımızın, sermayelerimizin 

bilanço değerlerinin (reel varlık değil!) 
giderek daha da büyümesi, büyümesi..  

Fakat bunun için borsalara  
sürekli para girişi yapılması gerekiyor  

ve bu para da  

emeklilik fonlarında yatıyor.” 
 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi  
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?) 

İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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• 1990 sonrası hızlanan  
“mal ve sermaye” dolaşımı  
(ya emek?), hızlanan küresel- 
leşme, Dünyada müthiş bir  
sermaye birikimini (=sömürü!) 
ve el koymanın farklı coğrafyalar- 
da gerçekleşmesini getirdi.  
1990-99 arasında ortalama 
27,3 trilyon $ olan küresel  
mal ve sermaye üretimi,  
2012’de 70+ trilyon $ oldu!   

• Adil paylaşılsa ~10 bin $/kişi/yıl  
düşer? Nerdeee?? Tam tersine 
yoksullaşTIRma sürdürülüyor! 

• «Doktorlar, yoksulların doğal  
avukatıdır.» Dr.Rudolph Wirchow 
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“Bakın Asya sermayesi  
nasıl para kazanıyor.  

Çocuk işçi, kadın emeği,  
sendika, insan hakları  

gibi sorunlarla uğraşmıyor  
Asya sermayesi ve bu yüzden de  
kâr oranları son derece yüksek.” 

 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yön. Kurulu Üyesi  
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?) 

İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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1989 AT Sosyal Şartı 
İşçilerin Temel Hakları (12. md.) 

 

 Serbest dolaşım, 

Çalışma ve adil ücret  
isteme hakkı,  

Çalışma ve yaşam  
koşullarının iyileştirilmesi, 

Sendika özgürlüğü  
ve toplu pazarlık hakkı, 

 Sosyal koruma, 

Mesleksel eğitim.. 
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B a t ı  n e d e n  b ö y l e  i k i y ü z l ü ? ?  



 

“Bu emeklilik fonları özel aracı 
kurumların emrine tahsis edilecek 
olursa, borsalara yönlendirilecek  
ve biz daha da zenginleşeceğiz.  

Öte yandan, doğrudan 
yatırımlarımızın küreselleşmesinde 
de ciddi bir direnç ile karşılaştık :  

Demokratik devlet yapıları!” 
 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yön. Kurulu Üyesi  
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?) 

İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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“Çünkü  bu bölgede ve G. Amerika’da 
dikta yönetimler iş başında.  

Fakat biz Avrupa’da ne yapıyoruz?  
Yok işçi hakları, yok sendikal haklar,  

yok insan hakları, yok sosyal güvenlik 
katkı payları (Devletin ve işverenin)..   

Sonuçta kârlarımız kuşa dönüyor.  

Demokrasiden vazgeçmek 
zorundayız.” !? 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi  

Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (!?) 
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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“Dünyayı bir apartmana  

benzetelim; biz de ABD olarak 

bu apartmanın en tepesindeki 

dairede oturuyoruz.  

Doğal olarak apartmanın  

giriş katından, bizim altımızdaki  

kata dek tüm dairelerdeki, 

merdivenlerdeki, yolluklardaki 

oluşumlar bizi etkiliyor. O halde 

bu apartmanı denetimimiz altına 

almalıyız ki, rahat edelim.  

Bu KÜRESELLEŞME ile olacak..“ 
 

Bill Clinton, ABD (E.) Başkanı 
 

“Küreselleşme, 
Amerikan 

hegemonyasının 
öteki adıdır.” 

»Biz neden büyük devletiz, 

içimizdeki hainleri öldürür,  

başka devletlerin hainlerini,  

o devletin başına getiririz.» 
Dr. Henry Kissinger 

ABD Eski Dışişleri Bakanı 
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Küreselleşme madensel bir yürektir 
Yer yuvarlağını  
dolarla tartabilmek, değerlendirebilmektir, 
Bankalara kilitleyebilmektir. 
 

Oysa yeryüzüleşmektir  
birbirimizi sevmemiz 
Birbirimizi düşünmemiz 
Birbirimizin yardımına koşmamız, 
Birbirimizi yaşamamız. (=Empati!) 
 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (Öl. 15.02.08) 
 

ABD’nin tasarruf etmeden, karşılıksız $ basarak dünya ticaretini zorlaması, 
krizlerin ana nedenlerinden biridir. Dolar değişim aracı olmaktan çıkıyor.. 
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Bankaları batırdılar,  
milyonlarca doları götürdüler!! 

Birileri malı götürdüğü için,  

yaklaşan krize karşı önlem alınmadı .. 

Kapitalizmin büyük kuramcısı Adam Smith’in  

kemiklerini sızlatacak olan olay .. 

‘ A h l a k s ı z  p i y a s a ’ n ı n  ç ö k ü ş ü  
 

(Ekonomist O s m a n  U l a g a y , Milliyet, 28.09.08) 
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Küreselleşme için söylenenler... 
 

Amerikan iktisatçı Susan George, 

“Dünya Bankası İmparatorluğu” ndan, 

Prof. M. Chossudovsky (Kanada) 

«bir küresel totalitarizm çağı başlamakta» 

Fransız düşünür Alain Minc ise, 

“Orta Çağ’a Dönüş” 

biçiminde söz etmektedir. 
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Küreselleşme için söylenenler... 

 

 

“ Küreselleşme ,  

görüşlerimizi ve uygulamalarımızı 

başkalarına kabul ettirmek için 

kullandığımız süslü bir sözden 

başka bir şey değildir! ” 

Prof. Dr. Niall Fergusson 
 The Guardian, 31 October 2001 



Küreselleşmenin sefaleti.. 
 

Birmingham’daki bir yüksek blokta oturan 
kiracıların 1/7’sinin su aboneliklerinin kesilmesi 

üzerine doğan durumu bir kapıcı  
“Tam leş gibi bir durum doğdu..”  

tümceleriyle betimledi.  
Tuvalette sifon kullanma olanağından  

yoksun kalan kiracılar, gereksinimlerini 
merdiven boşluklarına görmekteler veya 

lazımlıklarını pencereden aşağıya boşaltmakta.  
Ian Gregory, The Guardian, 2 Eylül 1992 
(Aktaran: Alpaslan Işıklı, Yeni Din Yeni Tanrı,  

Otopsi Yay. 1. Bs. 2005, syf. 119-120) 
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 K ü r e s e l l e ş m e; 
 Gelişmeyi engellemekte,  

 Gelir dağılımını bozmakta  
 Yoksulluğu artırmaktadır.. 

 

Birleşmiş Milletler  
Kalkınma İçin 
İşbirliği Örgütü  

(UNCTAD) Raporu, 
Eylül 1999  
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TSK’nın KÜRESELLEŞME’ye Bakışı 

TSK, ABD ve AB'nin kendisine ve Türkiye'ye yönelik 

operasyonlarını teşhis ettiğini göstermek ve tepkisini ortaya 

koymak amacı ile genellikle Harp Okulu ve Harp Akademilerinde 

düzenlenen sempozyum ve açılışları araç olarak kullanmıştır. 

Türk komutanlar eleştirilerinde, ABD ve AB demek yerine 

“Küre s e l le ş m e ” kavramını kullanmışlar, eleştirilerini ve  

karşı çıkışlarını bu kavramlar üzerinde gerçekleştirmişlerdir.  

Türk Ordusu'nun en üst düzey komutanları, ABD'nin Soğuk 

Savaş sonrası ideolojisi olan küreselleşmenin gizlenmek 

istenen ve Türkiye için tehdit oluşturan boyutlarını,  

eleştirisel bir söylemle, açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. 
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Küreselleşme için söylenenler... 

 

“ Yeni Dünya Düzenini,  

Tek Dünya Devleti’ni 

propaganda yaparak,  
para harcayarak,  

kan dökerek kuracağız! ” 

Arthur Schlesinger 
CFR Dergisi “Foreign Affairs” 1995 



ABD , ulusal gelirinin 1/6’sını sağlığa harcıyor, 8 bin $/kişi/yıl.. 
Sistem, özel sağlık sigortası ve özel hastane temelli; çok pahalı.  

İlaç ve tıbbi teknoloji devleri de mahşerin öbür 2 atlısı..  
Harcama muzzam ama çıktı cüce.. Çare, kamusal ve koruyucu sağlık  

hizmeti ağırlıklı bir sağlık sistemi.. Türkiye bu yoldan dönmeli! 
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Küreselleşme sağlığı da 

etkilemektedir... 

 Gelişmekte olan ülkelerde daha 
çok olumsuz olan bu etkiler,  
bireysel ve toplumsal sağlık 

eşitsizliklerini derinleştirmekte  
ve sağlığı kötüleştirmektedir. 

  

Prof. Dr. Ayşe AKIN, HÜTF Halk Sağlığı 
(10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van-2006) 
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Küreselleşmenin öngördüğü  

sağlık reformunda; 

• Sağlık alanı kâr amaçlı kılınmakta, 
ticarileşmekte, 

• Toplumun güvenlik şemsiyesi daralmakta, 

• Devletin sağlık hizmetindeki rolü 
azalmakta, 

• Koruyucu hizmetler sahipsiz kalmakta, 

• Özel sektöre bırakılan tedavi hizmetlerinin 
bedeli artmaktadır.  

Prof. Dr. Ayşe AKIN, HÜTF Halk Sağlığı 
(10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van-2006) 
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Toplumsal (sosyal) sektörler söz konusu 
olduğunda uluslararası finans kurumları, 

maliyetlerin karşılanmasında ve devletin temel 
sağlık ve eğitim hizmetleri alanlarından aşamalı 

olarak çekilmesinde ısrar ediyor.  
Toplumsal sektörlerdeki hedef seçme kavramı 

«korunmasız kesimler»in tanımlanmasıyla ilgili.  
Toplumsal sektörlerdeki «düzenli 

programlar»dan, «seçilen programlar»a 
kaymayı zorlayan tasarruf önlemleri, okulların, 
sağlık kliniklerinin ve hastanelerin çöküşünün 

en önemli nedenleri arasında yer aldı. (J. Stiglitz) 
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U l u s l a r a r a s ı  S e r m a y e  D e v l e t i   
S a ğ l ı k  v e  E ğ i t i m d e n  Ç e k i y o r !  



CARİ 
AÇIK 

BÜTÇE 
AÇIĞI 

TÜRKİYE 
EKONOM 

İSİ 

DIŞ 
TİCARET 

AÇIĞI 

Türkiye Ekonomisinin şeytan üçgeni.. Küresl piyasalatra gözü kapalı eklemlenmenin 
kaçınılamaz ağır bedeli.. Post-modern sömürgeleşme, bağımsızlığı yitirme, yoksullaşma.. 
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«Küreselleşme  
adı altında uluslararası  

tekelci sermayenin, 

yerelleştirme ve 

özelleştirme yöntemiyle  

iç pazarı etkili biçimde  

ele geçirmesinin  

ulusal ekonomiye  

zarar vereceği de  

gözden uzak 

tutulmamalıdır.» 

Ahmet Necdet SEZER  
10. Cumhurbaşkanı 

 

TBMM Açış konuşması, 01.10.06 

http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/sezer.htm
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“ Birtakım sözcükler  vardır  k i ;  s ık  s ık  di le  

get ir i ld ik ler i  halde,  hatta aydınlar  arasında 

bi le  onu tümü i le  anlayan oldukça azdır .”  

 

Kulağa hoş gelen ancak, 

zihni tuzaklayarak gerçeği 

algılamasını engelleme  

amaçlı sözcük ve  

kavramlara, RETORİK  

tuzaklara (takiyyeye!) 

çooook dikkat etmeli.  

Aydın sorumluluğu, 

bu zorlukta da insanlara 

öncülük etmeyi yükler..  
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2. Dünya Savaşı sonrasında hız kazanan 
sömürgeciliğin çözülmesi sürecinin temelinde de 

A t a t ü r k ç ü l ü k  vardır.  
Anadolu’da tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, tüm mazlum 

milletlerin kurtuluşu hareketinin yolunu aydınlatmıştır. 

 

Atatürkçülük, “egemenlik kayıtsız şartsız 

ulusundur” demektir; “egemenlik kayıtsız 

şartsız uluslararası sermayenindir”  demek 

değildir. 70’li yıllarda baş gösteren ekonomik 

bunalımın üstesinden gelme savıyla, 70’ler 

sonunda baş gösteren ve 90’lar başlarından  

bu yana kendisini kabul ettiren neoliberal 

küreselleşme, bunalıma çözüm getirememiş; 

üstelik bunalımın temelinde yatan uluslararası gelir 

adaletsizliğini büsbütün artırmıştır.  

(Prof. Alpaslan Işıklı, Atatürk’ün Güncelliği) 



 

Aslında, gerçek küreselleşmeci Atatürk’tür 
 

 Ancak, Atatürk’ün küreselleşme özlemi,  

ulusların ve insanların eşitliği temelinde  

bir dünyanın kurulması amacına  

yöneliktir. 

 Sömürü ve tahakküm temelinde  

bir dünya düzeni Atatürkçülükle bağdaşmaz. 

 Buna karşılık, bu asrın başında mazlum milletlerin 

kurtuluşu hareketine öncülük etmiş olan ulusumuzu, 

günümüzün küreselleşme gerçeğinin niteliğinin 

belirlenmesi konusunda da bekleyen görev ve 

sorumluklar vardır. 
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(Atatürkçülüğün Güncelliği,  
Prof. Alpaslan Işıklı) 
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Ata’ya Göre 1838 İngiliz Ticaret 
Anlaşması ve Osmanlı’ya Yükü 

 

“ Tanzimat'ın açtığı serbest ticaret devri,  
Avrupa rekabetine karşı kendisini savunamayan 

ekonomimizi, bir de kapitülasyon zincirine bağladı. 
Yabancılar kazanç vergisi vermiyorlardı.  

Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı.  
İstedikleri zaman istedikleri eşyayı,  

istedikleri koşullarda memleketimize sokuyorlardı.. 
Bu sayede mutlak egemen olmuşlardı.  

... Rekabet gerçekten çok gayri meşru,  
hakikaten çok kahredici idi.  

Rakiplerimiz, bu yolla, gelişmeye uygun sanayimizi de 
mahvettiler. Ziraatimizi de rehin aldılar...”  

(1 Mart 1922, TBMM açış konuşmasından) 
www.ahmetsaltik.net 



AKP’li Dışişleri Bakanı Ali 

Babacan’dan tarihsel itiraf : 
 

Washington ziyareti sırasında ABD Dışişleri 
Bakanı C. Rice ile görüşen A. Babacan’ın,  

Fransa’nın tutumuna karşı destek isterken  
 
 

“Türkiye’nin AB’ye 
alınmayacağını biliyoruz.” 

 

“Ama ortaya çıkan olumsuz 
havanın dağılması ve Türkiye’de 

kamuoyunun tepki göstermemesi 
için Fransa’ya baskı yapmanızı 

istiyoruz.” dediği öğrenildi. 
 

www.cumhuriyet.com.tr/?em=cumhuriyet/w/c01.html, 11.06.08 

 

P o l i t i ka c ı l a r,   
h a l ka  d ü r ü s t   

d a v r a n m a   
y ü k ü m ü n d e n   
b a ğ ı ş ı k  m ı ? ?  
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E ko n o m i k  k r i z  v e  h i p e r e n f l a sy o n l a  b o ğ u ş a n  Z i m b a b v e ' d e ,    
1 0 0  t r i l y o n  Z i m b a b v e  d o l a r ı  ku p ü r l ü  b a n k n o t   

p i y a s ay a  s ü r ü l e c e k .  1 0 0  t r i l y o n  Z i m b a b v e  d o l a r ı ,   
ya k l a ş ı k  3 0  A B D  d o l a r ı  e d i y o r.  ( 1 7 . 0 1 . 0 9 )  
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ABD-İngiltere’nin istediği; Dünya Ticaret Örgütü’nün şehir devletçikleri 

projesi küçük devletçikler oluşturma çabasıdır. Bunu da öncelikle Balkanlar, 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da uygulamaya koydular. «Arap Baharı» gerçekte  

BOP’un uygulanmasıdır. (Nurullah Aydın, 27.7.12, e-makale)   
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KüreselleşTİRme’nin beyni BOP 

kapsamında İsrail’in Gazze katliamı 

Ocak 2009 

Ocak 2009 



18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 49 

Afganistan 2002’den beri işgalde ama 

KüreselleşTİRmeciler İslam şeriatçısı !? 

«Şeriat» ile demokrasi olur mu? Bu yoksul  

ülkenin hangi sorunu çözüldü 10 yılda? 
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BEBEK ÖLÜM HIZLARI-IRAK
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bebek ölümleri

UNICEF, ambargo yüzünden 500 bin çocuğun öldüğünü açıkladı!  

The Lancet, 
655 bin 

Iraklı 
erkek, 

kadın ve 
çocuğun,  
koalisyon 
güçlerince 

öldürül-
düğünü 

açıkladı..  



Irak’ta ABD vahşeti.. (2006) 
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http://groups.yahoo.com/group/benimturkiyem


ABD’nin kanlı Ortadoğu emperyalist satrancı, 9.9.11 
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KüreselleşTİRme karşıtı 100 bin kişi yürüdü! 

6. Dünya Sosyal Forumu, Caracas, 24.01.06  

Fotoğraf : Reuters.. (Yerli basın vermedi, niçin !?) 

B a ş k a  b i r  d ü n y a  m ü m k ü n d ü r ,   
K ü r e s e l l e ş m e y e  m a h k u m  d e ğ i l i z .  
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MAI’nin kimi temel maddeleri 
 

    Kabul tarihi: 13 Ağustos 1999, konuşmadan 1 yıl sonra! 
 

Emeğin mal oluşunun düşürülmesi için  

her türlü sosyal güvenlik ve yardımın  

yanı sıra örgütlenmesinin önüne geçilmesi; 

Üretimde kullanılacak ham madde ve  
ara malda birincil önceliğin üretimin yapıldığı  
ülke olması ya da belli bir oranın bu ülkeden 
karşılanması ilkesinin yerine, fiyatının  
düşük olduğu yerden dışalımına (ithaline) 
bıraktırmasını.. gibi yakıcı konuları içerir. 
MAI : Multilateral Agreement for Investment,  
«Çok Taraflı Yatırım Anlaşması» retorik tuzağa dikkat! 
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MAI’nin kimi temel maddeleri 
 

   Kabul tarihi       : 13 Ağustos 1999 
 

DİKKAT    : Anlaşmayı imzalayan 
devletler, 5 yıl süre ile anlaşmadan 
çıkamayacak ve çıktıktan sonra da  
15 yıl tüm anlaşma kurallarını 
uygulamak zorunda olacaklardır!?! 
(Akıl tutulması!?.. Mankurtlaşma ??) 
 

( Katolik nikahından beter !? ) 
 

MAI : Multilateral Agreement for Investment,  
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (Tuzak kavram!) 
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KürselleşTİRmecilerin = Yeni emperyalistlerin = Mahşerin 4 atlısı 



 

“ Mazide muktedir iken  

tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı 

minnet hissi duymayanların  

geleceğe güvenle bakma hakları yoktur. ” 
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Kanadalı Prof. Dr. Michel 
Chossudovsky uyarıyor : 

 

Ulusal Program,  
bir aldatmacadır! 
 

Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülke,  
Batı tarafından yeniden koloni  
(yeni sömürge!) haline getirilmeye çalışılıyor. 

 

“Yoksulluğun Küreselleşmesi ” adlı kitabından.. 

Türkiye ’nin  1959’dan bu yana  
süregelen AB karasevdası  i le  nereye ??  



             “.. Küreselleşmenin bundan böyle 3 cepheden        
              saldırdığını yurttaşlar bilmeli. İlki, insanlığı  
              bütünüyle ilgilendirdiği için esas cephe olan 

ekonomi cephesidir. Bu cephe IMF, DB ve DTÖ’nün 

oluşturduğu GERÇEK ŞER EKSENİ’nin komutası altında 
bulunuyor. Bu uğursuz mihver, pazar diktatörlüğünü, 
kâra tapmayı dünyaya dayatmaya ve yeryüzünün 
bütününde korkunç zararlara yol açmaya devam ediyor. 
ENRON’un hileli hiper iflası (Aralık 2001),  
Türkiye’deki para krizi, Arjantin’in tepetaklak çöküşü,  
dört bir yandaki ekoloj ik  y ık ımlar .. ” 

http://monde-diplo-friends.org.uk/LMDarticles/march02art1.html 

Ignacio RAMONET, Le Monde Diplomatiqué başyazarı.  
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K Ü R E S E L L E Ş ( T İ R ) M E N İ N  
Ş E Y TA N  Ü Ç G E N İ  

       KİT’ler              ŞİRKETLER                              

Bürokrasi 
       

ŞİRKETOKRASİ 

Demokrasi 

 

   KAPİTOKRASİ 
Dr. Mustafa ERGİN 
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“Bir 

ülkenin,  

çocuklarına  

S  ü  t  

vermekten  

daha  

büyük bir 

yatırımı 

olamaz.. ” 
 

Winston 

Churchill 

İngiltere 

Başbakanı 
18.03.2014 61 www.ahmetsaltik.net 

Hükümet kararı ile 9 yıl sonra ‘O k u l  S ü t ü ’ başlatıldı 
(RG 25.3.12, no 2957). Diyarbakır’da öğrenciler zehirlendi; 

veya laktoz intoleransı gösterdi.. 2 Mayıs 2012 (NTV) 



KÜRESELLEŞ-TİR-ME ve İHEB 
 

10 Aralık 1948  tarihli  Bildirge’ 

nin 25. maddesi aşağıdadır : 

“HER-KES; ırk, din, dil, politik  

inanç, ekonomik ve sosyal durum  

ayrımı gözetmeden; erişilebilecek  

en yüksek düzeyde sağlıklı olma  

TEMEL hakkına sahiptir.” 
 

İHEB’in Uygulanması için uğraş vermeliyiz.. 
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Acıtacak olan ne,  
kimi acıtacak ? 



 

"Gelişmiş ülkeler, küreselleşmeyi 

yönetcek uluslararası kuruluşların 

reformu konusunda üstlerine 

düşeni yapmalıdır. Bu kuruluşları 

biz kurduk, onları düzeltmek için 

de biz çalışmalıyız (...)  

Daha insancıl bir çehreye sahip  

bir Küreselleşme yaratabilmek 

istiyorsak, o zaman sesimizi 

yükseltmemiz gerek.» 

• Hiçbir şey yapmadan duramayız, 

• Hiçbi r  şey yapmadan 

durmamal ıy ız .  

• Bu kitap küreselleşmenin nasıl 

yanlış yöneltildiğini anlatıyor.   
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Prof. Joseph STIGLITZ, 

NOBEL Ekonomi Ödüllü; 

DB Başekonomisti 

ABD Ekonomi Bakanı  
(B. Clinton kabinesinde) 
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     Washington Uzlaşması-1 
 

“Gelişmekte olan ülkeler için doğru politikalar” 
olarak dayatılan bu politikaların 3 aracının var : 

Kamu ekonomik faaliyetleri alanını daraltma; 
piyasaların tek tayin edici kılınması  

Sıkılaştırılmış mali disiplin ile  
kamu harcamalarını azaltmak. 

Özelleştirme ile kamu ekonomisinin 
mülkiyetindeki sermaye stokunu  
özele devretmek.  
(NOBEL Ekonomi ödüllü, DB Başekonomisti Prof. J. STIGLITZ;  

Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları, İstanbul, Plan b Yayıncılık..) 
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     Washington Uzlaşması-2 
 

”‘Kamu Kötüdür. Yanlış-kötü  
kaynak tahsis eder. Kaynak tahsisi  
bütünüyle piyasalara bırakılmalıdır. ’.  
1980 Neo-liberal köktenciliği bu söylemle, 
bütün çevre ekonomilerle ve Türkiye ile  
köprüleri attı. Köprüleri atmakla kalmadı,  
onları a ç ı k t a n  t e h d i t  e t t i ! 
Ya benden yanasın ya da ekonomik 
faaliyetlerinizin dış finansmanı için 
kaynak bulamazsın!’ ” 
(NOBEL Ekonomi ödüllü, DB Başekonomisti Prof. J. STIGLITZ;  
Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları, İstanbul, Plan b Yayıncılık..) 
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       Prof. Dr. Joseph Stiglitz’e göre; 

Liberalleşme programı, batılı ülkelerce  
salt kendi çıkarları için organize edilmiştir.  

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO) gibi kuruluşlar;  

yoksul ülkelerin katilleri dir!   

IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
tarafından yoksul ülkelere dikte ettirilen 
programlar, çağdaş savaşın araçları’dır!   
 

 ‘Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları ‘ adlı kitabından.. 
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 Prof. Dr. Joseph Stiglitz’e göre;  

IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye gibi 
ülkelerin yaşamlarını mahvettiğini belirtip 

uyguladıkları programları reddediyor ve özetliyor :  
 
 

“ Küçük ülkeler, başlangıçta gelişme sürecinde  
olan ufak tekneler gibidir. IMF'nin buyurduğu 
biçimde hızla liberalleştirilen (?!) bu ülkeler, 
hasarlarını onarmadan, kaptanlarına 
mesleklerini öğretmeden ve can yelekleri 
verilmeden büyük denize açılan teknelerin 

yazgısına tutsak olurlar. ” (Ba-tar-lar!) 
.. 

     ‘Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları ’ adlı kitabından. 
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 “ Türk vatandaşının  
sağlığı ve sağlamlığı,  

her zaman üzerinde durulacak 
ulusal sorunumuz dur.  

Çünkü Cumhuriyet;  
düşünsel, bilimsel ve bedensel 

bakımdan güçlü ve yüksek 
düzeyli koruyucular ister.”  

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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  Devlet Ekonomiden Elini Çeksin!? 

Ulus Devleti tasfiyenin sinsi oyunu 

32,2

53,6

53,6

41,1

47,7

23,9

58,5

0 25 50 75 100

Amerika

Almanya

Fransa

İngiltere

Hollanda

Türkiye

İsveç

Devletin

ekonomideki

payı, %

Kaynak : IMF ve  

OECD web sitesi.. 
 

34 OECD ülkesinde 

ortalama % 45-46! 

Türkiye en düşük 

oranda.. Yine de 

“Devleti küçültün!” 

yaygarası sürüyor? 
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Share of the Health Ministry in the 

general budget through years, % 
Prof. Nusret Fisek 

Müsteşar.. 

2013’te, 14,36 milyar TL’den (%3,93) 2,49 milyar TL’ye düşürüldü! 

%0,7!) FAİZ gideri 53 milyar TL ile Sağlık bütçesinin 21 katı! 

Diyanet bütçesi Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 2 katı! 
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OECD ülkelerinde  

y ekseni 2 basamaklı! 
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ASLINDA KÜRESELLEŞEN YOKSULLUK OLDU 
 

“ Öyle bir Küresel dünya ki, insanların çoğunun  
günde 1 telefon konuşması bile yapamadığı,  

günde 2 $’dan az parayla geçinmek zorunda kaldığı, 
temiz su edinemedikleri için çocukların öldüğü 

bir gezegen.. 80’li yılların başından bu yana  
90 dolayında ülke, daha küresel Kuzey Yarıkürede 

yaşayanlarca, pek anlaşılamayan  
karmaşık bir yağmalama sistemiyle,  

varsıl ile yoksul arasındaki uçurumu daha da artıran  
bir dizi ‘yapısal düzenleme’ye zorunlu kılındı! ”  

 

(Dünyanın Yeni Efendileri,  
Küresel Yağmacılığın Gerçek Yüzü,  

John Pilger, Timaş Yay., 2002)  
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ASLINDA KÜRESELLEŞEN YOKSULLUK OLDU 

 

“ Gelişmekte olan ülkelerin devlet politikalarını  

en ince ayrıntılarına dek denetleyebilen  

‘Dörtlü’, Dünya Ticaret Örgütü ve 
Vaşington’daki ‘Üçlü’ grup  

‘Dünya Bankası, IMF ve 

Amerikan Hazinesi’ ise bunun adını  
‘iyi yönetim’ ve ‘nation building’  

olarak koyuyor?! ” (Zihinlere Retorik tuzak!) 
 

(Dünyanın Yeni Efendileri,  
Küresel Yağmacılığın Gerçek Yüzü,  

John Pilger, Timaş Yay., 2002)  



BMKP (UNDP)  
2012 Verileri 

 

•BMKP’nin (BM Kalkınma Programı, UNDP)  

"2012 - İnsani Gelişme Raporu"na göre, Türkiye 

92. sırada! Bu sıra 10 yıl önce 82.’lik idi.. Gerileme! 

•BMKP İnsansal Gelişme Raporu’nda,  

(Human Development Index- HDI) sağlık, sosyal 

güvenlik, eğitim, bilgi ve düzgün bir yaşam 

standardı konularındaki ortalama başarının 

ölçüldüğü bir uluslararası sıralama yapılmaktadır. 
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KüreselleşTİRme = Dolarizasyon = 

Yeni tanrı para! 

"Öyle olmadığı halde  
özgür olduğuna inandırılmış 

bir insandan daha umutsuzca 
köleleştirilmiş biri olamaz." 

Johann Wolfgang von GOETHE 



$ hapishanesinde,  
gözü yaşlı bir  

postmodern sömürge!  
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“Başımıza neler örülmek 

istendiği ve nasıl direndiğimiz 

görülmeli, gelecek kuşaklar için 

ders oluşturmalı ve  

uyanıklık sağlanmalıdır.  

Zaten her şey unutulur,  

fakat biz  her  şeyi   

gençl iğe bırakacağız…  

O gençlik ki, hiçbir şeyi 

unutmayacaktır.” 

Gazi Mustafa Kemal  

A  T  A  T  Ü  R  K  
77 
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“ D  e  v  r  i  m  c  i  l  i  k ;  
değişen toplumsal koşulların  
doğurduğu gereksinimleri  
karşılamak için,  
geleneksel uygulamaları bırakarak  
hizmetlere yeni bir yön vermektir.” 

“5 Ocak 1961’de kabul edilen  
S a ğ l ı k  H i z m e t l e r i n i n   
S o s y a l l e ş t i r i l m e s i  Yasası  

bir atılım, Atatürk’ün  
izinde bir devrim dir.” 
 

Prof. Dr. H. Nusret FİŞEK 

224 sayılı yasa, “27 Mayısçıların halka armağanı”! 

Türkiye’de  
Çağdaş Halk Sağlığı 

bilimlerinin 
kurucusu.. 

1914- 3 Kasım 1990 
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 Gelişmekte olan ülkeler önce  
dışalıma (ithalata) bağımlı kılınmış,  
dışalım-dışsatım makası açılmış  
ve bu ülkeler, dış ticaret açığıyla 

“dış borç batağı” na sürüklenmiştir.  
 

 S o n u ç   o l a r a k ; 
 

 Elit’in maşası IMF, DB, DTÖ’nün buyrumları 
doğrultusunda ekonomilerini yönetmeye 
başlamak zorunda bırakılmışlar;       

ekonomik bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. 

Dış ticaret açığı ile ele geçirme.. 
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TÜRKİYE’nin DIŞ BORCU (MİLYAR $) 

2003-12 arasında özellikle 9 yılda,  
dış borcun 7’ye katlandığına dikkat! 

Türkiye, Dünyanın en borçlu ülkelerinden!  
Toplam ~600 milyar $! 2012 cari açığı 49 Bn $, 
GSMH’nın %6’sını aşkın, Dünyada önlerdeyiz! 
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IMF Politikaları; Sosyal Çöküş Reçeteleri! 

 

BM İnsan Hakları Komisyonu’nun Raporu : 
 

IMF reçetelerini, 20 yıldan beri uygulayan 

ülkelerde toplumsal (sosyal) çöküş hızlanmış, 

kredi borçlarını ödeme pahasına,  

milyonlarca insanın ekonomik,  

sosyal ve kültürel hakları rafa kaldırılmış, 

Bu halklar,  

yoksulluğun pençesine terk edilmiştir. 
 

www.cumhuriyet.com.tr, 06.03.2001 



Diktatörler Franko ve Salazar, İspanya ve Portekiz’i  
40 yıl  “FADO”, “FESTİVA” ve “FUTBOL” ile  

oyalayarak Faşizmle inletti.. 
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... Gerçekte, yeryüzünde üretilen  
temel gıda maddeleri, gereksinimi  

karşılayabilecek düzeyde. Somali’de parası 
olana her tür gıda var (Açlık krizi, 2011) !?  

Buna karşılık her yıl, çoğu çocuk  
11/56 milyon kişi açlıktan ölmektedir!  

Sorunların kaynağını; insan 
gereksinimlerinin karşılanmasının,  
“p i y a s a” n ı n  acımasız güçlerine  

terkedilmiş olmasında aramak gerekir. 

Gıda üretimi yeterli, peki niye 
  

AÇLIKTAN ÖLÜYORUZ?? 



Bu acımasız  

Küresel 

Soygun  

nereye dek 

sürdürülebilir? 

www.gapminder.or

g/projectsView-

2.htm  
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Zengin Kuzey ülkeleri dünyadaki 
refahın %85’ini elinde tutuyor.  

Güney yarımküreye %15 kalıyor.  
Bu oran 1990’larda 75’e 25, 1980’lerde 

70’e 30, 1970’lerde 60’a 40’tı… 



Eski Doğu Blokunun  
"Üçüncü Dünyalılaştınlması"  

 

• Soğuk Savaş'ın sona ermesinin  
küresel gelir dağılımı üzerindeki etkisi büyük oldu.  

• Yakın geçmişe dek, Doğu Avrupa ve Sovyetler 
Birliği, gelişmiş "Kuzey"in bir parçası olarak 
görülüyordu. Maddi tüketim, eğitim, sağlık, 
bilimsel gelişme vb. düzeylerini OECD ülkelerinde 
geçerli olan düzeylerle karşılaştırmak  
büyük oranda olanaklıydı. Ortalama gelirlerin 
genel olarak daha düşük olmasına karşın,  

• Batılı uzmanlar Doğu Bloku ülkelerinin özellikle 
sağl ık ve eğit im alanındaki  başarı larını   
kabul etmişti. 
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Nuri Kurtcebe, Sessiz Sedasız, 09.03.10, Cumhuriyet 



18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 87 

Borç Yüküyle Ölçüsüz Sömürü 
 

Yoksul borçlu ülkelerdeki  

ortalama bir yurttaş,  

alacaklı bir OECD ülkesindeki yurttaştan 

ortalama 55 kez  

daha yoksul olduğundan, bu süreç;  

“ taştan kan çıkarma ” ya benzer. 
 

Susan George / The Debt Boomerang 
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IMF’nin ve DB’nın silahı : Borçlandırma! 

1980-2000 döneminde ödediğimiz  
208 Bn $’lık borç faizi ile neler yapılabilirdi ?  

• 8 475 adet F 16 uçağı alınabilirdi. (400 tane var) 
• 142 milyon bilgisayar alınabilirdi. (Herkese 2 tane) 
• 35 adet nükleer santral yapılabilirdi. (Yapılmasın!) 
• 114 tane Keban Barajı inşa edilebilirdi. (Keşke!?) 
• 16 950 adet hastane yapılabilirdi.( 1375 tane var) 
• 683 bin okul inşa edilebilirdi. (65 bin okul var) 
• 470 milyon öğrenciye bir yıllık burs verilebilirdi. 
• 53 adet Petkim kurulabilirdi. (Olan da satıldı!) 
• 35 bin tane beş yıldızlı tesis yapılabilirdi.(200 var) 
• DİKKAT : 20 yıl boyunca ortalama 10,5 Bn$/ay faiz ödemesi.. 

İzleyen yansıda 2003-9’da 6 yılda bu rakamın toplam 225 Bn$ 
olduğu görülüyor. 6 yılda ort. 37 Bn$.. Borçta  Ç IĞ ETKİS İ ! . .  
 
 
 
 

(İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Nisan 2001) 
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IMF-DB’nin Borçlandırma oyununa gelmemeli! ! 
 

• 2003-12 arası  AKP 350+ milyar $ f a i z  ödedi.  
• Bu parayla 60 tane Atatürk barajı yapılabilirdi. 
• Oysa bir tek büyük baraj, santral, tesis yapılmadı.  

(Tufan Türenç, Hürriyet, 23.11.09)  

•AKP hükümeti 7 yılda 261 milyar $ FAİZ ödedi! 
•AKP iktidarında 2003-2009 arası 7 yılda  
40 milyar $ ö z e l l e ş t i r m e  =  T A L A N  yapıldı. 

•AKP iktidarında 2003-2009 arası 7 yılda,  
Dolar milyarderi resmi sayısı 6’dan 35’e yükseldi.. 

•Kamu borcu 148 milyar $ iken, 2011 sonunda   
320+ milyar $ oldu.  

• KüreselleşTİRmeciler, sömürüyü yeni yöntemlerle 
sürdürüyor. Sermaye dağlarını politik araç yapıyorlar.. 

• New York’ta 60, Moskova’da 50, Londra’da 32, İstanbul’da 28 
(2012 TR toplamı 35; ) Los Angeles’ta 27 dolar milyarderi var. 
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   358 Milyarder = 2.5 Milyar İnsan! 
  

BM Kalkınma Programı (UNDP) 
verilerine göre; 1996’da, 358 $ 
milyarderinin (2012’de 1230!) 
servetlerinin toplamı, yeryüzü 

nüfusunun yoksul yarısının (yaklaşık) 
yıllık gelirleri toplamına eşit! 

 

1 dolar milyarderi = 1 Milyon yoksul ! 
 

Küreselleşme $ milyarderi üretiyor !? 



Dünya servetinin % 45’i  
358 dolar milyarderine ait ! 
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  200 Elit = 2 Milyar Dünyalı! 
 

BMKP (UNDP) verilerine göre;  

Dünyanın en varlıklı  

200 elitinin (seçkinin) serveti,  

2 milyar yoksul insanın  

gelir toplamından daha çok. 

2012’de Türkiye’de 35 kişi Dolar 

milyarderi! Servetleri 55,3 Bn $! 

Homo eliticus / Homo insectus!? 

Hürriyet, 

28.2.12 



 200 “Homo eliticus” =  
2 milyar “h o m o  i n s e c t u s ” 
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           Küreselleşen, Yoksulluk! 
 

 

BM Kalkınma Programı verilerine göre; 

3 kişi = 48 ülke! 

Yüz milyonlarca işsiz, 

köleleştirilmiş yığınlar.. 

(Foto :  İşgal  a l t ında Irak)  

21. Yüzyılın Fotoğrafı olmaya aday! 



3 elit  ki$i  (?)  
= 48 ülke !  
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Homo supra  el i t i cus ’ lar  kürey i  pay laşmış . .  
Homo insectus ’ lar  postmodern  köle ler. .  

Dar win ,  Evr im’ in  böy les i  evr imin i  öngöremedi !  

 

ABD’yi savaş makinesi 

gibi kullanan, 

KÜRESELLEŞME retoriği 

(takiyyesi) ile  

kendini saklayan 

yeni emperyalizmin, 

“Elit” in faşizmi 

durdurulmalı..  

DİRENİŞİ 

KÜRESELLEŞTİREREK! 
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Prof. Gunner Myrdal :  

• “ Kötü sağlık koşulları ile 
yoksulluk arasında  
çok tehlikeli bir  
kısır döngü vardır. ”  

uyarısını yapmaktadır.  

• “Özel sektör, doğası gereği, 
en varsıla ve en sağlıklıya 
hizmet verecektir, 
vermektedir.” demektedir. 

1976 Nobel  
Ekonomi ödüllü  

Prof. Dr.  
Gunner Myrdal 
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Dosyanın kalan 
yansıları 2. 

bölümdedir... 


