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Hilmi 
UĞURTAŞ

İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı

Türkiye üzerinde oynanan oyunlar-
da yeni bir sayfa yazıldı. 20 Ağus-
tos akşamı bir düğünde patlatılan 

bomba, Türkiye’yi yeni bir yola çıkardı. 
İsimleri farklı da olsa hepsinin ortak hedefi 
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü yıkmak 
olan kanlı terör örgütleri bir kez daha 
kadın, erkek, çocuk demeden masum 
insanlarımızı katletti. Alçaklıkta sınır 
tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. 
Gerek sivillere yönelik bu saldırıda gerekse 
güvenlik kuvvetlerimize yönelik devam 
eden saldırılarda yaşamını yitiren tüm 
vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara 
acil şifa geride kalan yakınlarına ise sabır 

diliyoruz.
Türkiye’nin sabrı bu kez taştı ve terör 

hareketlerinin çıkış yeri olan Suriye top-
raklarına müdahale ederek, yurt savunma-
sını sınırlarımızın dışına taşıdı. 15 Temmuz 
gecesi yapılan hain darbe kalkışması şehit-
lerimizle, yaralılarımızla bizlere büyük bir 
travma yaşatsa da Türkiye Cumhuriyeti ve 
demokrasi değerleri etrafında oluşan ulu-
sal sinerji ve direnç bizlere umut oldu. An-
cak, Türkiye üzerinde hesapları olanların, 
ellerindeki maşaları henüz bırakmadıkları, 
ülkemizin verdiği bu büyük sınavın sü-
receği gözükmektedir. Ve fakat, bilinmesi 
gereken, Türkiye’nin azmini ve direncini 
kıramayacakları gerçeğidir.

Ülkemizin, devletimizin, vatanımızın, 
vatandaşlarımızın bu denli tehdit altında 
olduğu bir dönemde ekonomik gelişmeleri 
değerlendirmek çok zor… Ancak, bizlere 
düşen sorumluluğun; her türlü şart altında 
üretmeye ve çalışmaya devam ederek, kao-
sa fırsat bırakmadan yolumuzda yürümeye 
devam etmek olduğunun bilincindeyiz.

15 Temmuz sonrasında oluşan ulusal 
birlikteliğin siyasete de yansıması elbette 
piyasalara da moral vermiştir. Bu darbe 
girişimi sonrasında sermaye çıkışlarının 
artması, ülkenin dış borçlarını çevireme-
mesi, ekonomi politikalarının terör ve 
darbe girişimi gündemine teslim olmasını 
bekleyenler yanıldılar. Türkiye tüm siyasi 
aktörlerin ortak tavrı ile ülke riskini orta-
dan kaldırmışlardır.

Gelişen bu olaylar sonrasında ciddi bir 
değişim yaşayan dış politikamızın ekono-
mik yansımaları da olumlu olmuştur. Rus-
ya ile başlayan normalleşme süreci 2016 
yılı kayıplarını tam anlamıyla kapatmasa 
da gelecek için olumlu öngörülere imkan 
vermiştir.

BM ambargosunun kalkması sonrasında 
global dünya ekonomisine açılan İran’la 
da iletişim ve işbirliği çabaları artmıştır. 
Suriye konusunda Rusya-ABD-İran ile bazı 

15 Temmuz ruhu ekonomik 
alanda da devam etmelidir
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ortak noktalara gelinmesi ve Mısır ile 
siyasi olmasa bile ticari ilişkilere yönelik 
isteğin ortaya konması olumludur.

Ciddi bir düşüş görünen Türkiye 
ihracatının uluslararası düzlemde yakala-
nacak işbirliği politikaları ile düzelmeye 
başlayacağı umudundayız. 

Ancak dış politikada sorunlu alanla-
rımızda yakalanan bu olumlu ivmeye 
rağmen, özellikle AB üyesi bazı ülkelerin 
Türkiye’ye karşı yürüttükleri politikalar-
da yaşanan olumsuzluklar, Türkiye’yi git-
gide AB vizyonundan uzaklaştırmaktadır. 
Bu durumda olumlu ve güven sağlayıcı 
adımlar atılmaz ise, AB ile ticari ilişkilerin 
de olumsuz etkilenmesi söz konusudur. 
ABD ile ilişkilere ise değinmek bile iste-
miyorum. 

15 Temmuz sonrası ABD’nin yakla-
şım ve tavırlarının Türkiye kamuoyu 
tarafından uygun bulunmadığı açıktır. 
Dileğimiz, gerek AB ülkelerinin gerekse 
ABD’nin Türkiye’nin hassasiyetlerini ve 
yaşadıklarını anlayarak, sağduyulu bir 
biçimde ve dost gibi hareket etmeleridir.

Ekonomi dışı faktörlerin bu denli 
güçlü bir biçimde yönlendirdiği günde-
me rağmen, ulusal ekonomi alanında 
da adımlar atılmaya devam etmektedir. 
9 Ağustos tarihinde yayınlanan yatırım 
ortamının iyileştirilmesine yönelik yasal 
tedbirler piyasalara bir nefes vermiş, can 
suyu olmuştur. Vergi ve ticari mevzuat-
ta yapılan değişiklikler ile iyileştirmeler 
ve kolaylıklar sağlanmıştır. Dergimizin 
iç sayfalarında detaylarını verdiğimiz 
bu değişiklikler, üretim ve yatırım moti-
vasyonunun ayakta kalmasına yardımcı 
olacaktır.

Her ne kadar genel anlayış olarak 
kamuya olan görevlerini ve sorumluluk-
larını zamanında veya eksik yerine geti-
renlere sık sık destek verilmesini olumlu 

görmesek de bu zor dönemde son kez 
olması umudu ile bazı alacakların ye-
niden yapılanmasının tıkanan sistemin 
biraz olsun açılmasına imkan vermesini 
diliyoruz.

ABD Merkez Bankası FED’in genel bir 
tavır olarak faiz arttırmayı Aralık ayına 
ötelemiş gibi görünmesi, ülkemize yö-
nelik sıcak para döngüsünün olumsuz 
etkilenmesini önlemiştir. Bunun yanın-
da TC Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulu’nun 23 Ağustos’taki toplantısın-
da aldığı faiz indirimi kararı olumlu bir 
adım olmuştur. Ancak daha önce yaptığı-
mız bir uyarıya da tekrar etmek isterim. 
Bu faiz indirimlerinin üretim ve yatırım 
için kaynağa ihtiyaç duyan KOBİ’lerimize 
yansıtılması çok önemlidir. Bu konuda 
bankalarımızın hassas ve gayretli olması-
nı bekliyoruz.

İSO tarafından bu ay içinde yayınlanan 
2015 yılı Türkiye’nin ikinci 500 büyük 
sanayi kuruluşu listesine giren şirketlerin 
bilançoları incelendiğinde, kazanılan pa-
raların yüzde 51,1’inin finansmana gitti-
ğini görmekteyiz. İlk 500’de olduğu gibi, 
ikinci 500’de de şirketlerimizin en önemli 
sorunu finansmandır. Finansman için 
de ülkemizin siyasi ve sosyal düzlemde 
olduğu kadar ekonomik düzlemde de 
istikrarlı ve güçlü olma zarureti vardır. 

Bu gücü ortaya çıkaracak tek şey ise 
ulusal birliktelik ve mutabakat içinde 
çalışmaktadır. 15 Temmuz’da demokratik 
kazanımların korunmasına benzer bir 
ulusal direncin ve mücadelenin ekonomik 
alanda da yapılması gereklidir.

Savaşlarla, kanla, terörle, ölümlerle 
gündemimizi çizmeye çalışan tüm güç-
lere karşı ortak mücadelemiz sürerken, 
üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi 
yaratma gayretimizden geri kalmamalı-
yız.
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FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirmek istedikleri 
darbe girişimi sonrasında ekonomide tam bir 
seferberlik başlatıldı. Türkiye 15 Temmuz’da 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirmeye 
çalıştığı darbe girişimini başarıyla atlattı. Çok önemli 
bir demokrasi sınavı verildi.

Yenikapı’da düzenlenen ve 5 milyon kişinin 
katıldığı mitingle Türkiye’de güçlü bir demokrasinin 
olduğunu iktidar, muhalefet ve halk dünyaya ilan 
etmiş oldu. Türkiye’ye yatırım yapan 200 büyük 
dünya şirketinin yöneticilerinin Cumhurbaşkanı ile 
görüşmesi ve bu konuda dünyaya verdikleri mesaj 
oldukça önemli. Güçlü demokrasi sınavını başarıyla 
veren Türkiye şimdi de ciddiyetle güçlü ekonomi 
konusuna eğilmiş durumda. Darbe girişimi sonrasın-
da derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yaptığı acele 

Ekonomide
seferberlik

Demokrasi sınavını başarıyla veren Türkiye, ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Vergiden yatırım ortamına, 
kredi borcu müjdesinden iflas ertelemeye kadar birbirinden farklı alanlarda iyileştirici önlemler alınıyor.

Atatürkorganize
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açıklamanın ve Standard and Poor’s’un gerçekleştir-
diği not indiriminin haksız olduğuna ilişkin yaygın 
bir kanı var. Emlak Konut, TOKİ ve GYODER 
liderliğinde inşaat sektöründe başlayan kampan-
yaların diğer sektörlere de yansıması bekleniyor. 
Ekonomi yönetiminin açıklamaları ile önümüzdeki 
dönemde teşvikler konusunda da ciddi adımlar 
atılacak. Hemen herkesin hem fikir olduğu konu, 
Türkiye’nin bu dönemde ‘yatırım hamlesi’ne ciddi 
derecede ihtiyacı olduğu yönünde…  Türkiye’nin 
geçmişte yüzünü Avrupa Birliği’ne dönüp gerçek-
leştirdiği yapısal reformlar ülkeye sermaye girişini 
de hızlandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“konut kredilerinde faizin yüzde 9’a çekilmesi için” 
bankalara yaptığı çağrı üzerine, başta Ziraat Bankası 
olmak üzere bankalardan peş peşe faiz indirimi ha-
berleri geldi.  İki yıl vadeli konut kredisi faizlerinde 
aylık yüzde 0,90, daha uzun vadelilerde yüzde 0,99 
dolayında faiz uygulamaları başladı. 

Hükümet FETÖ’nün girişiminden sonra 
ekonomide önlemler almayı Ağustos 
ayının başından itibaren gerçekleştir-

meye başladı. Vergi ve vergi cezaları, gecikme 
faizleri, gümrük vergileri, SGK ve belediye 
alacaklarını yeniden yapılandıran TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildi. Vergi ve vergi cezala-
rı, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz 
kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 
gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, 
karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, 
YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, 
SGK ve belediyelerin alacakları yeniden yapı-
landırılıyor. Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Maliye 
Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen 
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, 
seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve 
RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, 
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 
katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası 
primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek 
primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile 
bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecik-
me zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme 
cezaları yeniden yapılandırılacak.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık 
su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere öden-
mesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergiler-
de ve 2016’ya ilişkin 30 Haziran’dan önce tahakkuk 
eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 
faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma 
kapsamında yer alacak.

Vergi affı çıktı…1
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30 Haziran öncesini kapsıyor
Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten 

önceki dönemi kapsayacak. Kesinleşmiş kamu ala-
cakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. 
Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı 
ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak 
belirlenecek tutar ödenecek.

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması-
na ilişkin hükümler ile İş Kanunu ile Bazı Kanun ve 
KHK’larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümle-
rine göre yapılandırılan alacaklara ilişkin hükümler 
de kapsama alınacak. Bu yıla ilişkin tahakkuk eden 
motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı 
kalacak.

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere 
bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan, 
vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların gecikme faizi 
ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 
esas alınacak. Sadece gecikme faizi, gecikme zam-
mı gibi fer’i alacağın ödenmemesi halinde Yİ-ÜFE 
oranında hesaplanan tutarın belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla, vergilere bağlı gecikme 
faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olan-
lar dahil olmak üzere asla bağlı kesilen vergi cezaları 
ve bunların gecikme zamlarından vazgeçilecek.

Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, 
RTÜK idari para cezalarının tamamı ile bunların 
dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş 
kısmının tamamı, bunlara bağlı fer’i alacaklar yerine 
Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplama yapılacak. Alacağın 
sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde hesapla-
nan bu tutarın ödenmesiyle, faiz, cezai faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammından vazgeçilecek.

Vergi veya gümrük vergilerinin ödenmemiş kısım-

larının tamamı ile bu asıllara bağlı faiz, gecikme faizi 
ve gecikme zammı gibi kamu alacaklarında da aynı 
hüküm uygulanacak.
Faiz alacağından vazgeçilecek

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tah-
sili Hakkında Kanun gereğince ödenmesi gerektiği 
halde ödenmeyen tutarlar bu hüküm çerçevesinde 
ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek. 
Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen 
idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak 
hükümleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının 
yüzde 50’sinin, belirtilen süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’si tahsil 
edilmeyecek.

Gümrük vergisi mevzuatında gümrüklenmiş de-
ğere ilişkin idari para cezalarının yüzde 30’u, Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para 
cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi halinde de bu 
cezaların bakiyeleri terkin edilecek.

Borçları yapılandırılan borçluların maddelerde ön-
görülen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra yıllık 
gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergi-
sini, kurumlar (stopaj) vergisini, katma değer vergi-
sini ve özel tüketim vergisini zamanında ödemeleri 
gerekecek. Bu vergilerin, çok zor durum olmaksızın 
bir yılda ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde 
bu hükümlerden yararlanılamayacak.
Emlak Vergisi bildiriminde bulunmayanlar

Vergi Usul Kanunu’na göre kanunun yayımlan-
dığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar pişmanlıkla 
beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık zammı yeri-
ne hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının belli bir ödeme planı 
kapsamında ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı 

Ağustos’un ilk haftasında ekonomide alınan önlemler kapsamında vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük 
vergileri, SGK ve belediye alacaklarının yeniden yapılandırılması, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 
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ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek. Vergi Usul Kanunu kapsa-
mında kendiliğinden verilen beyannameler 
üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi-
lerin tamamı ile gecikme faizi yerine hesap-
lanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı 
kapsamında ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve 
vergi cezalarının tamamı alınmayacak.

2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine 
ilişkin emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya 
bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk 
eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve ta-
hakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının 
korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan 
Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi şartıyla bu alacaklara 
bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezala-
rının tamamının tahsili yapılmayacak.
Matrah artırımı

Mükellefler, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve 
kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, 
kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu 
yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra 
başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenlemede belirtilen şartlar 
dahilinde gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) 
vergisini artırmaları halinde, vergiyi ödemeyi 
kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri 
ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle 
gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incele-
mesi ve tarhiyatı da olmayacak. Matrah veya vergi 
artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine 
getiren mükelleflerin, defter ve belgeleri incelen-
meyecek ve artırıma konu vergilerle ilgili tarhiyat 
yapılmayacak. Mükelleflerin, defter ve belgeleri 
üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış ol-
ması, ilgili yıllar için mükellefler tarafından matrah 
veya vergi artırımında bulunulmasına engel olma-
dığı gibi idarenin artırımda bulunulmayan yıllar 
veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı 
saklı kalacak. Kanunla, işletmelerde mevcut olma-
sına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, 
teçhizat ve demirbaşlar da kayda alınıyor. Yasal 
kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl Gelir Ver-
gisi veya Kurumlar Vergisi matrahının hesabında 
dikkate alınacak. Bilanço esasına göre defter tutan 
kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2015 tarihi 
itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletme-
lerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortakların-
dan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları 
ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlem-
lerini, vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını 
düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar 
üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanarak 
beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, 
menkul kıymetler ile diğer sermaye pi-
yasası araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar 

Türkiye’ye getirenler, bu varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye’ye 
getirilen varlıklarını işletmelerine dahil 
edebilecek veya işletmelerinden 
çekebilecek.

Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanuna göre, yurt dışın-
da bulunan para, altın, 
döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye 
piyasası araçla-
rını, 31 Aralık 
2016’ya kadar 
Türkiye’ye 
getirenler, bu 
varlıkları 
serbestçe 
tasarruf ede-
bilecek.

Mükellef-
ler, Türkiye’ye 
getirilen var-
lıklarını, dönem 
kazancının 
tespitinde dik-
kate almaksızın 
işletmelerine dahil 
edebilecekleri gibi 
aynı varlıkları ver-
giye tabi kazancın ve 
kurumlar için dağıtılabilir 
kazancın tespitinde dikka-
te almaksızın işletmelerinden 
çekebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, 
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal 
kurumlardan kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 
2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabile-
cek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi 
kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlık-

2 Yurtdışından 
gelen 
varlıktan vergi 
alınmayacak
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lar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu 
hükümden yararlanılacak.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni 
defterlerde kayıtlı sermaye avanslarının, yurt dışında 
bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe 
girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle 
karşılanması halinde söz konusu avansların defter 
kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hüküm-
lerinden yararlanılacak.

Mükellefler, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni 
defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 
ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016’ya kadar kanuni 
defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde söz konusu 
varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın 
işletmeden çekilebilecek.

Türkiye’ye getirilen veya defterlere kaydedilen 
varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, 
Gelir veya Kurumlar Vergisi uygulaması bakımından 
gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Yurt dışından Türkiye’ye varlık getirenlerle, adına 
varlık getirilenler hakkında, başkaca bir neden ile 
gerekli olması hali saklı kalmak üzere hiçbir şekilde 
vergi incelemesi, tarhiyatı, herhangi bir araştırma, in-
celeme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, 
vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecek.

Bakanlar Kurulu, belirtilen süreleri, bitim tarih-
lerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek. Maliye 
Bakanlığı, varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim 
ve beyanıyla işletmeye dahil edilmelerine ilişkin 
hususları, bildirim ve beyanların şekli, içeriğiyle yapı-
lacağı yere ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Vergi ve harç istisnalarından Ar-Ge ve ya-
tırım teşviklerine, karşılıksız çek veren ki-
şilere yönelik yaptırımlardan, iflas ertele-

meye birçok konuda önemli düzenlemeleri içeren 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 
Ağustos 2016 günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanuna göre, sermaye şirketleri ile kooperatifle-
rin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden dü-
zenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare 
ve temsille vazifelendirilmiş kimseler, şirket veya 
kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya 
bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit 
edilirse, önceden takibe gerek kalmaksızın bunların 
iflasına karar verilecek.

İdare ve temsille vazifelendirilmiş kimseler ya 
da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali 
durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna 
dair iyileştirme projesini, son bir yıldan uzun süre ile 
şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye 
sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecek.

Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulu-
nulması üzerine yönetim organının yerine geçmesi, 
yönetim organı kararları ve işlemlerini onaylama-
sı ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü 
altında yürütmesi için mesleki ve teknik yeterliliğe 
sahip yeterli sayıda kayyum atayacak.

Mahkeme, gerektiğinde kayyumun görevine son 
verebilecek, görevine son verilen ya da istifa eden 
kayyumun yerine yenisini seçebilecek. Bir kişi aynı 
anda en fazla 3 dosyada kayyum olarak atanabilecek.
Vergi istisnası getiriliyor

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan 
sınıflandırmada, son 3 yılda yıllık ortalama ihracat 
tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin 
üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulunca 
belirlenen esaslara göre 2 yıl süreyle hususi damgalı 
pasaport verilebilecek.

Kanuna göre, kamu idareleri ve bu idarelere bağlı 
döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü 
ödemelerden önce de “vadesi geçtiği halde ödenme-
miş borcu bulunmadığına dair belge” aranılacak. Bu 
düzenlemeyle amme alacağının daha etkin bir şekilde 
güvence altına alınması amaçlanıyor.

3 Yatırım  
Ortamının 
İyileştirilmesi 
Kanunu çıktı
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Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet 
yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım ortak-
lıklarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının ve 
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının para ve 
sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle 
elde ettikleri paralar, vergiden istisna olacak. 
Çekte düzenleme

Kanuna göre, karşılıksız çek keşide etme, 
adli para cezasını gerektiren suç ola-
rak tanımlandığı için çek hesabı 
açtırmak isteyenler bankaya 
adli sicil kaydı da verecek. 
Bankalar, çek hesabı 
sahibi gerçek veya 
tüzel kişinin ya da 
şirket yetkililerinin 
çek hesabı açma 
yasağının bulunup 
bulunmadığını 
kontrol etmekle 
yükümlü olacak. 
Ticaret siciline 
tescil edilen şirket 
yetkilileri hakkında 
verilmiş bir çek dü-
zenleme ve çek hesabı 
açma yasağı kararı varsa 
bunların yetkilisi olduğu 
tüzel kişilere çek defteri veril-
meyecek.

Üzerinde tarih bulunan ve kanuni 
süresinde ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız 
işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, 
hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, 
bin 500 güne kadar adli para cezasına hükmoluna-
cak. Hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin 
karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulu-
nan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihin-
den itibaren işleyecek.

Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’a göre 
ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesap-
lanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamın-
dan az olamayacak. Mahkeme ayrıca, çek düzen-
leme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın 
bulunması halinde yasağın devamına hükmedecek.  
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasa-
ğı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye 
şirketlerinin yönetim organlarında görev alamaya-
cak. Ancak hakkında yasaklama kararı verilenlerin 
mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna 
kadar devam edecek.
Kurumlar Vergisi istisnaları

Kanunla, Kurumlar Vergisi istisnaları yeniden 

düzenleniyor. Buna göre, tüm giderlerinin, iş mer-
kezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından 
karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de 
tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir 
kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi kaydıy-
la, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izinle kurulan 
bölgesel yönetim merkezleri Kurumlar Vergisi’nden 
muaf tutulacak. Türkiye’de tam veya dar mükel-

lefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel 
yönetim merkezinin yönetimi altında 

bulunması, muafiyet hükmünün 
uygulamasına engel teşkil 

etmeyecek.
Taşınır ve taşınmaz 

malların, kurumlar 
tarafından finansal 
kiralama şirketleri, 
katılım bankaları, 
kalkınma ve yatı-
rım bankalarına 
satışından doğan 
kazançlar ve bu 
kurumlara söz 
konusu varlıkların 

devralındığı kuruma 
kira süresi sonun-

da devrinden doğan 
kazançlar da Kurumlar 

Vergisi’nden istisna olacak. 
Kanunu yurt dışına hizmet 

veren işletmelerde vergi indirimi, 
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

binaların 5 yıl emlak vergisinden muaf olması, 
yatırım teşvik belgesi kapsamında tahsis olunan 
arazilere de geçici vergi muafiyeti getiren hüküm-
leri 1 Ocak 2017’de, karekodlu çek düzenlenmesi-
ne ilişkin hükümler 31 Aralık 2017’de yürürlüğe 
girecek.

Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, 
deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutuk-
luluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekono-
mik kayıplara uğrayan işverenler ile sigortalıların, 
afetin meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde, 
süresi dolmuş borçları ile afetin meydana geldiği 
tarihi takip eden 3. ayın sonuna kadar tahakkuk 
edecek borçları bir yıla kadar ertelenebilecek.
Ar-Ge teşvikleri

Mükelleflerin gerçekleştirdikleri yeni teknoloji 
ve bilgi arayışıyla ilgili Araştırma ve Geliştirme 
(Ar-Ge) harcamaları tutarının yüzde 100’ü, bu 
kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak 
değerlendirilmesi şartıyla, kazancın tespitinde indi-
rim konusu yapılacak.

Artık çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydını da vermek zorunda. Bankalar, çek hesabı 
sahibi gerçek veya tüzel kişinin çek hesabı açma yasağının olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü.
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Ar-Ge faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan 
giderlerden Ar-Ge indirimi hesaplanmayacak. Ar-Ge 
indirimi tutarının hesabında; Ar-Ge faaliyetlerinde 
kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 
hesaplanan amortismanlar ile başka faaliyetlerde de 
kullanılan makine ve teçhizat için hesaplanan amor-
tismanların, bu kıymetlerin Ar-Ge faaliyetlerinde 
kullanıldıkları gün sayısına isabet eden kısmı dikkate 
alınabilecek.
Damga Vergisi’nde düzenlemeler

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 
nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüsha-
nın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına 
son verilecek. Maktu damga vergisine 
tabi kağıtlarda ise her bir nüsha-
dan ayrı ayrı vergi alınması 
uygulamasına devam 
edilecek. 

Aynı kağıtta bir-
den fazla adi kefil ve 
garantör bulunması 
durumunda, yalnız 
bir kefalet ve bir 
garanti taahhüdü 
için damga vergisi 
alınacak. Pey akçesi 
(bağlanma parası), 
cayma tazminatı (za-
manı rücu, cayma pa-
rası), ücret tevkifi, cezai 
şart gibi bir sözleşmenin 
yaptırımı olarak belirlenen 
taahhütler başlı başına bir 
sözleşmeye konu olmadıkça 
damga vergisi alınmayacak.

Azami tutardan vergi alınan sözleş-
melerde, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik 
olmaksızın sadece bedelin artırılmasına ilişkin deği-
şiklik yapılması halinde, artan bedele ilişkin olarak 
damga vergisi alınmayacak.
Uluslararası ihale kavramı tanımlanıyor

Kanunla, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin 
damga vergisi istisnası uygulamasında “uluslararası 
ihale” kavramı, “Kamu kurum ve kuruluşları tarafın-
dan yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte 
iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da 
teklif verilen ihale” şeklinde belirleniyor.

Bu düzenlemede belirlenen işlem veya faaliyet-
lerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi 
halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga 
vergisi, mükelleflerden ceza ve gecikme faiziyle 
birlikte geri alınacak. Damga vergisi istisnası uygula-
mak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu 
işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin 
yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde, ilgililerin 
bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirecek.

Belirtilen işlem veya faaliyetlerin gerçekleşme-
diğinin belirlendiği tarihi takip eden 30 gün içinde 
bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, 
damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesin-
den ilgililerle birlikte ortak sorumlu olacak. Anonim, 
limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri 
damga vergisinden istisna olacak.

Gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gay-
rimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri 
ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine damga 
vergisi istisnası sağlanacak.
Harç istisnası

Birden fazla nüsha olarak düzenlenen belli 
bir bedeli ihtiva eden kağıtlara ilişkin 

nispi harca tabi işlemlerden, sa-
dece bir nüsha için noter harcı 

alınacak. Kanunla, harç 
istisnası getirilen işlemler 

şöyle belirtiliyor: 
l Yatırım Teşvik 

Belgesi kapsamında 
yer alan yatırım 
mallarına ilişkin, ya-
tırım teşvik belgesi 
sahibi yatırımcılarla 
bu malların üretici-
leri ve tedarikçileri 
arasında düzenlenen 

kağıtlar, yatırım dö-
neminde belge kapsa-

mındaki yatırıma yönelik 
gayri maddi hakların kira-

lanması ve satın alınmasına 
ilişkin düzenlenen kağıtlarla 

ilgili işlemler.
l İleri teknolojiye sahip ve teknoloji 

transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin 
satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve huku-
ki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen 
kağıtlarla ilgili işlemler.

l Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağla-
maya yönelik olarak yapılan işlemler ile sanayi sicil 
belgesine haiz sanayi işletmelerince imalat sanayinde 
kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına 
yönelik olarak yapılan işlemler.

l Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının in-
şası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına 
yönelik olarak düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemler.

l Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak 
ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için dü-
zenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve 
benzeri kağıtlara ilişkin işlemler.
Emlak Vergisi’nden muafiyet

Kanunla, tahkim müessesesinin etkinleştirilmesi 
ve mahkemelerin yükünün azaltılması amacıyla, tah-
kim davalarında nispi karar ve ilam harcının alınma-
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ması sağlanıyor. Tacirler arasında tesis edilen ipotek 
işlemlerinde, hesaplanan tapu harcının yüzde 50’si 
alınmayacak.

Kanunla, Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik 
yapılıyor. Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsa-
mında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği 
tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre 
ile emlak vergisinden muaf tutulacak. Yatırım 
teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için 
iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen 
araziler için de emlak vergisi ödenmeyecek. Yatırım 
teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan, 
bina inşaat harcı alınmayacak. Yatırım teşvik belge-
si kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden, imar 
mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken 
harçlar alınmayacak.

Her türlü varlık ve hakların varlık kiralama 
şirketlerine devirlerinde, devir tarihine kadar indi-
rilen katma değer vergisi indirimleri geriye dönük 
düzeltilmeyecek. Bu tarihe kadar indirilemeyen 
katma değer vergisi ise doğrudan gider yazılabile-
cek. Ticaret sicili harçları, ticaret ve sanayi odaları 
veya ticaret odalarınca ya da ilgili odalar 
tarafından makbuz karşılığı peşin olarak 
tahsil edilecek.

Kanunla, yurt dışına hizmet veren 
işletmelerde vergi indirimi, yatırım teşvik 
belgesi kapsamındaki binaların 5 yıl emlak 
vergisinden muaf olması, yatırım teşvik bel-
gesi kapsamında tahsis olunan arazilere de geçici 
vergi muafiyeti getiren hükümleri 1 Ocak 2017’de, 
karekodlu çek düzenlenmesine ilişkin hükümler 31 
Aralık 2017’de yürürlüğe girecek.

Hükümet, kooperatif ve çiftçilerin biriken 
borçları için harekete geçti. Bu kap-
samda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

çiftçiler için önemli bir karar aldı. Kredi öde-
melerinde zorluk çeken kooperatif ortaklarının 
gecikmiş kredi borçlarını yeniden yapılandı-
rılacak. Böylece 1268 kooperatifin 33 bin 427 
ortağının 640 milyon değerindeki borcunu 5 yıl 
vadeye yayılarak yeniden ödeme planı yapılmış 
olacak. 

Borçlardan dolayı başlatılan icra takiplerini 
de durdurulurken, afetlerden etkilenen 
çiftçilerin, üreticilerin Ziraat Bankası’na, Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını da bir yıl 

süreyle ertelenecek. Hükümetin kararı kapsa-
mında, üreticilerin mağduriyetini gidermek 
için tarım sigortalarının etkinliği artırılacak ve 
kapsamı genişletilerek, TARSİM’i daha etkin 
çalışacak hale getirecek.
Hedef 90 milyar lira tasarruf

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplan-
tısında yaptığı konuşmada ekonomiye dinamizm 
getirecek bazı tedbirleri açıkladı. Yatırımcının 
önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını belirten 
Yıldırım, “Tasarrufları artırmak için Bireysel Emek-
lilik Sistemi’ni otomatik hale getiriyoruz. Sistemin 
hayata geçmesiyle önümüzdeki yıllarda en az 90 
milyar tasarruf sağlayacağımızı hesap ediyoruz” 
dedi. 

Başbakan Yıldırım, tasarrufları artırmak, büyük 
yatırımları gerçekleştirmek, Türkiye’yi 2023’e 
hazırlamak için Türkiye Varlık Fonu’nun kurul-
masına karar verdiklerini belirterek, yasa tasarısını 
TBMM’ye gönderdiklerini anımsattı.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada 
zorunlu karşılık oranları ile rezerv 
opsiyonu katsayılarında değişikliğe 

gidildiğini duyurdu TCMB  bu kapsamda Türk 
Lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilim-
lerinde 50 baz puan indirildi.

Merkez Bankası’nın bu kararı ile Rezerv Opsiyo-
nu Mekanizması kapsamında döviz imkânının ikin-
ci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının 
ilk iki diliminde katsayılar 0,1 puan artırıldı.

Ayrıca rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı 
seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler 
ile finansal sisteme yaklaşık 1,1 milyar Türk lirası 
ve 600 milyon ABD doları ilave likidite sağlanmış 
olacak.

Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık açıklaması-
nın ardından Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi 
yükselişe geçti ve yüzde 1,7 değer kazandı.

Bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında 
Merkez Bankası’nda tutmak zorunda oldukları tu-
tar bu kararla bir miktar düşecek. Böylece bankalar 
hem daha fazla miktarda kredi verme imkanına 
kavuşurken, maliyetleri de gerileyecek. Dolayısıy-
la kredi faizlerinde aşağı yönlü bir etkiye neden 
olabilir.

4

5
Çiftçiye 
kredi borcu 
müjdesi

Merkez 
Bankası’ndan 
önemli karar

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ağustos 2016

kapak
kapak

15



6 İflas ertelemeye denetim

İş dünyasının son yıllardaki en büyük birkaç 
sorunundan birisi olan iflas erteleme, birçok 
şirketin tahsilat sıkıntısı nedeniyle mağdur 

olmasına yol açtığı gibi, maalesef “profesyonel 
iflas ettirme!” hizmeti veren bir takım iş takipçile-
rinin de türemesine yol açmıştı. Neredeyse birkaç 
saat içerisinde iş takipçileri vasıtasıyla iflas ertele-
me alan firmalar, mal ve tedarik yapan şirketlerin 
zor durumda kalmalarına neden oluyordu. 

Özellikle iş dünyasında, TOBB, Ticaret ve Sanayi 
odalarından iflas ertelemeden dolayı yaşanan sorun-
ların çözümü için çeşitli taleplerde bulunulmaktaydı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la sermaye şirket-
leri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesine 
ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzen-
lemeye göre; sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, 
aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzen-
lenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare ve 
temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da 
kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya 
bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit 

edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların 
iflasına karar verilir. İdare ve temsil ile vazifelendi-
rilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya 
kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin 
mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini son 
bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu 
yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini 
isteyebilecek. 

İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak 
konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar 
ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme 
giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl 
karşılanacağı gösterilecek. 

Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, 
alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün 
özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme süre-
lerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine 
sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya 
kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme 
projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren di-
ğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına 
göre düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye 
sunulması zorunlu olacak.

Belirtilen liste ve belgelerin iflassın ertelenmesi 
talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece veri-
lecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması 
hâlinde iflassın ertelenmesi talebi ispatlanamamış 
sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde 
talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar 
verilecek.

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’la sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 
iflası ve iflas ertelemesine ilişkin yeni düzenle-
meler de hayata geçirildi.

Atatürkorganize
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7 Merkez Bankası’ndan 
çeyrek puan indirim

Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulu, faiz koridorunun 
üst bandında 25 

baz puan indirim 
yaptı. Merkez 
Bankası (TCMB) 
Para Politikası 
Kurulu (PPK) seri faiz 
indirimlerine ağustosta 
da devam etti. Merkez 
Bankası, faiz indirimine 
Ağustos ayında da devam etti. 
23 Ağustos günü toplanan Para 
Politikası Kurulu (PPK), piyasala-
rın beklentileri doğrultusunda, koridorun üst 
bandında 25 baz puanlık indirim daha yaptı.

Böylece bu yıl üst üste yapılan altı indirimle 
üst bantta yapılan indirimlerin toplamı 225 baz 
puana ulaştı ve borç verme faizi yüzde 8.50 sevi-
yesine gelmiş oldu. TCMB politika faizini yüzde 
7,5, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç 
alma faizini ise yüzde 7,25 seviyesinde tutmaya 
devam etti.

Piyasada gelişmiş ülke merkez bankalarının 
parasal genişlemeye devam edeceği, ABD Mer-
kez Bankası›nın ise yakın zamanda faiz artırımı 
yapmayacağı beklentilerinin desteğiyle Merkez 
Bankası›nın faiz indirimlerine Ağustos ayında 
da devam etmesi bekleniyordu.
PPK sonrası yapılan yazılı  
değerlendirme şöyle:

Sıkı para politikası duruşunun ve alınan 
makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi 
büyüme hızları makul düzeylerde seyretmekte-
dir. Turizm sektöründeki gelişmelerin cari den-
ge üzerinde kısa süreli olumsuz bir etki yapması 
beklenmekle beraber, dış ticaret hadlerindeki 
gelişmelerin gecikmeli etkileri ve tüketici kre-
dilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi 
desteklemektedir. 

İç talep bir miktar yavaşlamakla birlikte 
büyümeye pozitif katkı verirken, Avrupa 
Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat 
üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Bu 
çerçevede, iktisadi faaliyet ılımlı ve istikrarlı 
büyüme eğilimini korumaktadır. Kurul, yapısal 
reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme 
potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini 

değerlendirmektedir.
Ekonomide şoklara karşı 

dayanıklılık arttı 
Temmuz ayı 

ortasında yaşanan yurt 
içi gelişmelerin piyasalar 

üzerindeki olumsuz etkisi, kü-
resel risk iştahındaki artış ve alınan 

tedbirler sayesinde büyük ölçüde geri 
alınmıştır. Ayrıca, sıkı para politikası du-

ruşu, temkinli makroihtiyati politika çerçe-
vesi ve 2015 yılı Ağustos ayında yayımlanan yol 
haritasında belirtilen politika araçlarının etkili 
bir şekilde kullanılması ekonominin şoklara 
karşı dayanıklılığını artırmıştır. Bu doğrultuda 
Kurul, para politikası etkinliğine sağladığı katkı 
da dikkate alınarak, sadeleşme yönünde ölçülü 
ve temkinli bir adım atılmasına karar vermiştir.
Gıda fiyatlarında aşağı  
yönlü düzeltme görülebilir

Son aylarda belirgin artışlar gösteren iş-
lenmemiş gıda fiyatlarının kısa vadede aşağı 
yönlü düzeltme yapabileceği öngörülmektedir. 
Çekirdek enflasyonun ise kademeli düşüşünü 
sürdürmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, 
enflasyon görünümüne dair gelişmeler likidite 
politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerek-
tirmektedir. 
Önümüzdeki dönemde para politikası kararları 
enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflas-
yon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enf-
lasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler 
dikkate alınarak para politikasındaki sıkı duruş 
sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni 
verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik 
politika duruşunu değiştirmesine neden olabile-
ceği önemle vurgulanmalıdır.
Nasıl yorumladılar?

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, gerçekleştiri-
len 25 baz puanlık indirimin, piyasa beklentileri 
doğrultusunda olduğunu belirterek, sadeleşme 
yönünde yine ölçülü ve temkinli bir adım daha 
atıldığını söyledi. Faiz indirim sürecinin bitimi-
ne ilişkin bir sinyal verilmediğine işaret eden 
Bürümcekçi, para politikasında “sıkı duruş” 
vurgusunun ise faiz indirimlerinin 225 baz pua-

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ağustos 2016

kapak
kapak

17



8 Ev alacaklara devlet desteği

Vatandaşların yurt içinde ilk ve 
tek konut satın almalarını 
desteklemek amacıy-

la hayata geçirilen “konut 
hesabı” uygulaması için 
bankalara 26 Ağustos 
Cuma gününden itibaren 
başvurulmaya başlandı. 
Konut hesabı uygulama-
sıyla vatandaşların konut 
satın almaları için oluş-
turdukları birikimlerine 
yüzde 20’ye varan oranda 
devlet katkısı sağlanacak. 
Söz konusu katkı 15 bin lirayı 
geçemeyecek.

5901 sayılı Türk Vatandaşlı-
ğı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamına girenler 
hariç olmak üzere, devlet katkısı ödemesine hak 
kazanmak için gerekli şartların tamamını sağlayan 
Türk vatandaşlarının sisteme dahil olmak için 
nüfus cüzdanlarıyla Türkiye’de kurulu mevduat 
veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat 
hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gere-
kiyor. 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi 
hesap açtırabilecek. Bir kişinin sadece bir konut 
hesabı olabilecek. Ortak hesaplar, konut hesabı 
olarak değerlendirilmeyecek ve hesap bankalar 
arasında taşınamayacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türkiye’de 
kurulu bankalardan birinin bu ülkedeki şubesinde 
hesap açtırması kabul edilmeyecek. Türkiye’de 
ikamet şartı olmadığı için yurt dışında yaşayan 

Türk vatandaşları da konut yardımı 
alabilecek.

Hesaba, açılışında bir kereye 
mahsus olmak üzere, öde-

melerin üst sınırı olarak 
belirlenen 1000 liranın 
üzerinde, ancak 30 bin 
lirayı aşmayacak bir tutar 
yatırılabilecek.

Konut hesabının sade-
ce Türk Lirası cinsinden 
olması istenen uygulama-

da, bankada hesap açtır-
mak yetmiyor, düzenli öde-

meler yaparak sistemde en az 
3 yıl kalmak gerekiyor. Hesapta 

ne kadar fazla birikim sağlanırsa 
devlet yardımı da o kadar yüksek olacak.

Konut hesabına ilişkin ödemeler düzenli yapı-
lacak. Kişilere, bir dönem içerisinde en fazla 2 kez 
çekim hakkı tanınacak. Belirlenen şartların her-
hangi birinin ihlali durumunda ise hesap “konut 
hesabı” statüsünden çıkarılacak.

Uygulama kapsamında, konut edim tarihin-
den önce en az 3 yıl boyunca, aylık en az 250, en 
fazla 2 bin 500 lira yatırmak gerekecek. Ödeme-
ler 3’er aylık (3 ayda bir en az 750, en fazla 7 bin 
500 TL) dilimler halinde de yapılabilecek. Devlet 
katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 
Nisan 2015 tarihinden itibaren başka bir konut 
edinenlere, katılımcının eşinden ve birinci derece 
kan hısımlarından satın aldığı konutlara ve devre 
mülklere de devlet katkısı ödenmeyecek.

na ulaşmasına rağmen korunduğunu dile getirdi. 
Bürümcekçi, Kurulun temel ekonomik büyük-
lüklere ilişkin değerlendirmelerinin değiştiğine 
dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile yüzde 
7,50 olan politika faizi arasındaki fark da önümüz-
deki bir aylık süreçte son dönemlerin en düşük 
seviyesine gerileyecektir. Öte yandan, sadeleşme 
süreci aynı zamanda tek faiz uygulanması anla-
mına geleceğinden, bütün fonlamanın mevcut 
politika faizi seviyesinden sağlanmasının aşırı bir 
gecelik faiz düşüşüne dönüşmemesi için zamanla 
politika faizinin yükseltilmesi de gerek. Benzer şe-
kilde koridor alt sınırı olan borç alma faiz oranının 
da paralel artış göstermesi ve koridorun daralma-
sının sadece üst taraftan sağlanmaması lazım.”

Halk Yatırım Başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı 
da, PPK metnindeki değişikliklerden bahsederek, 

enflasyon görünümüne ilişkin temkinlilik ne-
deniyle sıkı likidite duruşunun devam etmesini 
beklediklerini dile getirdi.

Büyüme görünümüyle ilgili ılımlı ve istikrarlı 
eğilim korunurken, yapısal reformların uygulan-
masına vurgunun sürdüğüne işaret eden Tokalı, 
“İç talepte yavaşlama görünse de büyümeye katkı-
sının sürmesi bekleniyor. 

Cari denge tarafında da turizm sektöründeki 
yavaşlığın kısa vadeli olumsuz etkisine karşın, dış 
ticaret hadlerindeki iyileşmenin gecikmeli etkile-
riyle tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin dengele-
yici bir rol üstlendiği düşünülüyor. Sonuç olarak, 
enflasyon baskılarındaki beklenen azalma doğrul-
tusunda, küresel likidite koşullarının destekleyici 
olması durumunda, faiz indirimlerinin devam 
edebileceği sinyalini alıyoruz” değerlendirmeleri-
ni yaptı.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Koç, günün, yurt dışında daha yüksek 

daha gür sesle son yaşananlarla ilgili gerçekleri 
ve memleketin ekonomik potansiyelini anlatma-
nın zamanı olduğunu belirterek, “Çünkü bizlerin 
bile zaman zaman anlamakta sıkıntı çektiği son 
olayları yabancıların hemen anlamaması gayet 
normal” dedi. Koç, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
düzenlediği “Türkiye’ye Güvenenler, Türkiye’de 
Üretenler” konulu toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da 
memleketin karşı karşıya kaldığı 
darbe girişimiyle Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğinin hedef 
alındığını kaydetti.

Bu girişimin halkın, devle-
tin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, liderle-
rin ve kolluk kuvvetlerinin 
demokrasiye olan inancıyla 
bertaraf edildiğini anımsatan 
Koç, tekrar olaylarda yaşamını 
yitiren kahraman şehitlere bir kez 
daha Allah’tan rahmet, ailelere sabır, 
yaralılara da acil şifalar diledi.

Koç,15 Temmuz’da yaşanan bu acı dene-
yimin sonunda Türkiye’nin önemli bir demokrasi 
sınavını topyekün geçtiğini belirterek, “Millet 
olarak demokrasiye hiçbir müdahalenin kabul 
edilemez olduğunu ortaya koyup, demokrasimize 
ve demokratik kurumlarımıza sahip çıktık. Ancak 
felaketin eşiğinden döndüğümüz de bir gerçek” 
dedi.

Bunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan 
Koç, bunlar hatırlanarak, bu noktaya nasıl ge-
lindiği iyi tahlil edilerek, bir daha böyle şeylerin 
yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının 
gelecek açısından son derece önemli olduğunu dile 
getirdi. Merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa, ben 
de varım” sözünü anımsatan Koç, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Vehbi Bey, o dönem şöyle demişti: ‘Benim 
anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça, 
ben de varım. Demokrasi varsa, hepimiz varız. 
Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek 
için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. 
Ekonomimiz güçlendikçe, demokrasi daha iyi 

yerleşir, dünyadaki itibarımız artar’.”
İş dünyası da iyi bir sınav verdi

Koç, Türkiye’nin özel, güzel ve güçlü bir ülke 
olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin ne kadar 
sağlam ve kuvvetli temellere dayandığını bu talih-
siz olayın tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini 
belirten Koç, son bir kaç yılda dünyayı etkileyen 
tüm zorluklara rağmen Türkiye’nin büyüme oran-
ları ve yatırım araçlarının, muadillerine kıyasla 

getirileri ile çok daha başarılı bir performans 
sergilediğini kaydetti.

Koç, bu zor dönemde iş dün-
yasının da diğer tüm kesimler 

gibi iyi bir sınav verdiğini dile 
getirdi.

Bundan sonrası için bu 
sağlam temeller üzerinde sa-
hip olunan yüksel potansiyeli 
ortaya çıkaracak bir planlama 
ve iş birliği ile ayrıştıran değil, 

birleştiren hedefler üzerine 
odaklanarak, el ele her zaman-

kinden çok daha fazla çalışmanın 
zamanı olduğunu vurgulayan Koç, 

gelecek dönemde öncelik verilmesi 
gereken noktaları paylaştı.

Ali Koç, 2023 hedeflerine tekrar sıkı sıkı sarılıp 
odaklanılması gerektiğine işaret ederek, “Cumhu-
riyetimizin 100. yılında dünyanın en güçlü 10 eko-
nomisi arasına girme idealimizin, irade ile devam 
ettirilmesi çok çok önemli. 10 olmaz, 11, 12, 13 olur 
ama bu hedef son derece önemlidir ve hepimizin 
de bu çorbada tuzunun bulunabileceği bir hedeftir. 
İnşallah da gerçekleşecektir” dedi.

Katma değerli üretim ve ihracatı artırmak için 
inovasyon ve teknolojiyi merkeze alan bir modelde 
devlet ve özel sektörün hiç olmadığı kadar yan 
yana ve eş güdümlü çalışması gerektiğine dikkati 
çeken Koç, istihdama yönelik kalıcı ve etkili bir 
formül için de tüm kesimlerin bir araya gelmesinin 
önem taşıdığını ifade etti.

Koç, eğitim sisteminin laik ve çağdaş standart-
lara sahip olması, bilim odağındaki gelişiminin de 
desteklenmesinin toplumsal ve ekonomik açıdan 
geleceğin teminatı olacağını, bunun önemini 15 
Temmuz’da herkesin çok daha iyi anladığını söy-
ledi. 

TürK EKOnOMİsİnİn 
sağlamlığını dünya gördü

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç, darbe girişimi sonrasındaki ekonomik gelişmelere ilişkin, 
“Türkiye ekonomisinin ne kadar kuvvetli temellere dayandığını bu talihsiz olay bir kez daha gösterdi” dedi.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
yaptıkları ilk hesaplamalara göre, darbe-
nin ekonomiye maliyetinin 300 milyar lira 

olduğunu ifade etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-

ci, bir grup gazeteciyle sohbetinde, piyasaların 
darbe girişiminden nasıl etkilendiğini, ekonomi 
açısından sonuçlarını değerlendirdi. Piyasaların 
darbe girişimi sonrası iyi sınav verdiğini söyleyen 
Tüfenkci şunları söyledi: “Millete teşekkür etmek 
lazım. Darbe başka ülkelerde olsa, bu piyasalar 
bir haftadan önce açılmazdı. Türkiye’de Cuma 
günü darbe girişimi oldu. Pazartesi, bankalar, 
borsalar, ürün piyasaları, ticaret merkezleri açıldı. 
Faizler olağanüstü artmadı. Borsa sınırlı düştü. 
Büyüme oranını ya da ihracat rakamlarını revize 
etme gereği yok. Millet sağlam durdu. Pazartesi 
gününden itibaren 10 milyar dolar bozduruldu ve 
bankaya yatırıldı. Bu da doların normal seyrinde 
gitmesine neden oldu. Yabancılar çok yüklü çıkış-
lar yapmadı.”

Tüfenkci, “Savaş uçakları, helikopterler, 
silahlar, bombalar, binalar; 300 milyar lira. Belki 
az bile söylüyorum, daha da artabilir. Tabi orta 
vadede tüm maliyet çıkacak. Örneğin, yurtdı-
şından siparişler iptal oldu. Adamlar gelemedi. 
Çünkü darbeciler Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi 
görüntüsüne soktu. Sokaklarda tankların olduğu, 

meclisin bombalandığı görüntülerden 
sonra gelmiyorlar. Bütün bunların 

tüm maliyeti orta vadede çıka-
cak” diye konuştu.
FETÖ’cü 250 şirket 
kapatılacak

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkci, FETÖ’ye 
destek veren şirketlerin 
üzerine gitmeye devam 

edeceklerini belirterek 
“FETÖ’nün sahip olduğu 
200-250 civarında şirket 
var. Bunların tamamı 

kapatılacak” dedi. 
Gümrük ve 
Ticaret Ba-

kanı Bülent 
Tüfenkci, 
Ekonomi 

Muha-
bir-

leri Derneği’nin (EMD) düzenlediği toplantıda 
gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tüfenkci, “İş 
dünyasında gözaltına alma operasyonlarından 
rahatsız olanlar var? Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?” sorusu üzerine de FETÖ’nün sahip ol-
duğu 200-250 civarında şirket olduğunu ifade etti. 
Bu şirketlerin tamamının kapatılacağını bildiren 
Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Bunun dışında da bu örgüte finans sağlayan, 
para aktaran, kara paralarını ve himmet paralarını 
aklayan çekirdek şirketler var. Bunların üzerine 
elbette gideceğiz. Bir milat koymak lazım. 17-25 
Aralık’tan sonra Cumhurbaşkanımız açıkça mey-
danlarda bu yapının bir terör örgütü olduğunu, 
bu yapıya yardım edilmemesi gerektiğini ifade 
ettikten sonra ilişkilerini kesen, bunlarla ilişki 
kurmayan ve her ortamda bunlara karşı olan 
tutumlarını devam ettiren, derneklerinden istifa 
eden iş adamlarımızın da rahat olması gerekir. 
Hiçbir suça bulaşmamış veya sadece ilişkileri 
bu şirketlerle alışveriş noktasında olan iş adam-
larımızın rahat olması gerekir. Böyle bir cadı 
avı yapmıyoruz ve intikam duygusu ile hareket 
etmiyoruz.”
Ticaret ve sanayi odaları yakın takipte

Tüfenkci, FETÖ’ye mensup kişilerin ticaret ve 
sanayi odalarından temizlenmesi konusundaki 
çalışmaları da yakından takip ettiklerini dile ge-
tirdi. FETÖ ile mücadelenin uzun süreli olacağına 
işaret eden Tüfenkci, “Tıpkı PKK terör örgütü ve 
diğerleriyle zaman sınırlaması yoksa FETÖ ile de 
zamana sığdırılacak mücadele şekli yoktur. Bu 
yapıya mensup olduğundan şüphelendiğimiz me-
murlar gibi, eğer elimizde yeterli memuriyetten 
atmaya yönelik delil yoksa izlenmesi noktasında 
kanaat var. Bu olağan bir şey” değerlendirme-
sinde bulundu. Tüfenkci, memuriyetle ilişkisi 
kesilenlerin Resmi Gazete’de yayımlanacağını 
kaydetti.
FETÖ’nün 1000 markası iptal ediliyor

Türk Patent Enstitüsü, FETÖ’ye ait şirketlerin 
1000’den fazla marka tescili başvurusu yaptı-
ğını tespit etti. Kayyumların Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) finansal ayağına yönelik ope-
rasyonlar devam ederken, örgüte bağlı şirketlerin 
yaptığı marka tescilleri de mercek altına alındı.

Sabah’ın haberine göre, Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) tarafından bir dönem FETÖ’ye ait olan şir-
ketlerin tescil ettiği bini aşkın marka tespit edildi. 

İşte darbenin 
faturası: 300 milyar lira
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tara-
fından yayınlanan geçici bilgilere göre, 
Temmuz ayında ihracat geliri; geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 18,7 azaldı. 8 milyar 
779 milyon dolar oldu. 
Yılın ilk 7 ayında da 2015’in aynı dönemine göre 
ihracat gelirinde yüzde 4,9 gerileme var. Geçen 
yıl 7 ayda 84 milyar dolar ihracat geliri elde 
edilmişken, gelir bu yıl 80 milyar dolar gelir 
sağlayabildik. 
Son 12 ayda ihracat geliri bir önceki döneme 
göre yüzde 6,1 geriledi. 148 milyar dolardan 139 
milyar dolara indi.

Yılın ilk 7 ayında ihraç ettiğimiz malların 
ağırlığı yüzde 4,5 artarken, bu malların ihracat 
geliri yüzde 4,9 geriledi.

Temmuz ayının önemli 2 özelliği vardı… 
Önce uzun bir bayram tatili oldu. 15 Temmuz’da 
başarısız darbe girişimi oldu. Bu 2 nedenle ihra-
cat gelirinde önemli gerileme bekleniyordu.

Aylık ihracat geliri geçen yıl Temmuz ayında 
10,8 milyar dolar iken bu yıl 8,7 milyar dolara 
geriledi. Yüzde 18,7 azaldı. 

2015 Temmuz ayında ekonomide 22 işgünü 
çalışılmışken, 2016 Temmuz ayında sadece 16 
işgünü çalışıldı. 
Yükselişe geçti

Bayram tatilinde yapılamayan ihracat, 15 
Temmuz’dan sonraki günlerde yapıldı. 
İlginç gösterge şudur:

15 Temmuz öncesi hafta, 11-17 Temmuz arası 
yapılan ihracat 2,08 milyar dolar.

15 Temmuz sonrası hafta 18-24 Temmuz arası 
yapılan ihracat 2,42 milyar dolar.

Görülüyor ki, Temmuz ayı ihracat gelirinin 
düşük olmasında 15 Temmuz başarısız darbe 
girişimi öncesi uzun bayram tatilinin etkisi var.

Bizde ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 60’ını 
5 sektör sağlıyor. 

Toplam ihracat gelirinde otomotiv sanayinin 
payı yüzde 20, hazır giyim ve konfeksiyonun 
payı yüzde 15, kimyevi maddelerin payı yüz-
de 11, elektronik ve elektrikli makinelerin payı 
yüzde 7, demir çelik ürünlerinin payı yüzde 7 
dolayında. Ana ihracat pazarımız Avrupa ülke-
leri. İhracatımızın yüzde 50’ye yakınını Avrupa 
ülkelerine, yüzde 17 dolayındaki kısmını Orta-
doğu ülkelerine, yüzde 8’ini Afrika ülkelerine 
yapıyoruz.

Dış ilişkilerimizdeki sorunlar ihracatı olum-
suz etkiliyor. Örneğin temmuz ayında Rusya’ya 
ihracatta yüzde 61, Libya’ya ihracatta yüzde 48, 
Irak’a ihracatta yüzde 31 gerileme oldu.

Avrupa ülkelerindeki durgunluk, bu ülke-
lerle siyasi ilişkilerin gerginleşmesi de ihracat 
gelirlerinde gerilemeye yol açıyor. Avrupa ülke-
lerinden en fazla ihracat yaptığımız Almanya’ya 
Temmuz’da yaptığımız ihracat yüzde 13, 
İngiltere’ye ihracatımız yüzde 28, ABD’ye ihra-
catımız yüzde 26, İtalya’ya ihracatımız yüzde 11, 
Fransa’ya ihracatımız yüzde 9 geriledi.

İhracatta 
gerilemenin 
nedeni 
darbe 
değil tatil
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TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert, 
“Rusya’yla yakın geçmişte kaybettiğimiz 
yüzde 40 civarındaki dış ticaret kaybını 

önümüzdeki 6-12 aylık dönemde telafi edebilece-
ğimizi düşünüyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan 
Vekili Süleyman Kocasert, yaptığı açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçek-
leştirilen görüşmenin ardından iş dünyasının 
merakla ekonomiye olumlu yansımaları bekleme-
ye başladığını söyledi. 

Her iki liderin de bütün dünya kamuoyuna 
bu görüşmelerin olumlu geçtiği, hızlı bir şekilde 
normalleşme sürecinin başlayacağı mesajını ver-
diğine dikkati çeken Kocasert, 9 aylık dönemde 
her iki ülkenin de ciddi kayıplar yaşadığını ifade 
etti.

Kocasert, Rusya’nın doğalgaz, petrol olmak 
üzere pek çok ürünü Türkiye’ye ihraç ettiğini, 
Türkiye’nin de bu ülkeye tekstil, hazır giyim ve 
konfeksiyondan gıdaya ciddi bir ihracat yaptığını 
hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Rusya ile yaşanan normalleşme sürecini 
yüksek memnuniyetle karşılıyoruz. Yakın geçmiş-
te kaybettiğimiz yüzde 40 civarındaki dış ticaret 
kaybını önümüzdeki 6-12 aylık dönemde telafi 
edebileceğimizi düşünüyorum. Her iki lider de 
Türkiye Rusya ilişkilerinde ekonomik alanda 100 

milyar dolar gibi ihracat rakamı hedefi koydular. 
Bu hedefi ulaşılabilir buluyorum. Ben bilhassa 
2017 yılında gerek turizm gerekse de dış ticaret-
te, inşaat, mühendislik hizmetlerin de Rusya’yla 
sadece iş ilişkilerini yakalamakta kalmayıp onun 
da üzerine çıkacağımızı düşünüyorum.”

rusya ile 
ticaret kaybı 
1 yılda telafi 
edilecek

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, 
yasalaştı. 45 yaş altı ücret karşılığı çalışanların, iş 
verenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik 
planına dahil olmasını içeren kanun tasarısına 
göre; Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış 
olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin kanun 
hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleş-
mesiyle emeklilik planına dahil edilecek.

Çalışanın katkı payı, prime esas kazancın yüzde 
üçüne karşılık gelen tutar olacak. Bakanlar Kurulu 
çalışan katkı payını iki katına kadar arttırmaya, 
yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına 
maktu limit getirmeye yetkili olacak.

Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun 
kendisine iletilmesinden 2 ay sonra sözleşmeden 
cayabilecek.

Zorunlu bireysel 
emeklilik düzenlemesi 

kanunlaştı
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Türkiye genelinde tüketici fiyatları Temmuz 
ayında yüzde 1,16 ile, beklentilerin üzerin-
de yükseldi. Bu sonuçla 7 aylık enflasyon 

artışı 4,84 ile yıllık yüzde 5 hedefine yaklaştı ve 
yıllık enflasyon yeniden yüzde 8’i aştı.

Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) 
Temmuz’da yüzde 1,16 ile, beklentilerin üzerin-
de arttı ve yıllık enflasyon yeniden yüzde 8,0’i 
aştı. 

Banka ve aracı kurum ekonomistleri ortalama 
yüzde 0,7-0,8 artış bekliyordu. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyonda 7 
aylık artış yüzde 4,84 ile, yıllık yüzde 5,0 hedefi-
ne dayanırken, yıllık enflasyon da Haziran’daki 
yüzde 7,64’ten, yüzde 8,79 düzeyine tırmandı. 
12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 7,91 
olarak gerçekleşti. Temmuz’da sigara firmaları-
nın yaptıkları zammın etkisiyle aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 7,05 ile alkollü içecekler ve 
tütün grubunda oldu.

Endekste yer alan gruplardan gıda ve alkol-
süz içeceklerde yüzde 3,15, haberleşmede yüzde 
1,38, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,31 ve 
lokanta ve otellerde yüzde 1,22 artış gerçekleş-
ti. Fiyatların aylık bazda düştüğü tek grup ise, 

yüzde 4,14 ile indirimli satışların erken başladığı 
giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış ise 
yüzde 19,36 ile alkollü içecekler ve tütün gru-
bunda gerçekleşti. Aynı dönemde fiyatlar, çeşitli 
mal ve hizmetlerde yüzde 12,68, sağlıkta yüzde 
10,58, lokanta ve otellerde yüzde 9,96, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde yüzde 9,69 yükseldi. En-
deksteki 417 maddeden, 59’unun ortalama fiyatı 
değişmezken, 256’sının arttı, 102’sinin azaldı.
Yıllık yüzde 9’u bulabilir

Oyak Yatırım Başekonomisti Mehmet Besi-
moğlu, “Temmuz gibi mevsimsel olarak enf-
lasyonun düşük olduğu bir ay için aylık rakam 
yüksek. Bu kalemlerdeki artışta tütünde dö-
nemsel zamlar etkili oldu” dedi. Besimoğlu gıda 
fiyatlarında Rusya’nın Türkiye’den kısıtladığı 
gıda ithalatını tekrar gevşetme beklentilerinin de 
yükseliş baskısı yaratmış olabileceğini ifade etti. 

HSBC Portföy tarafından yayımlanan de-
ğerlendirmede ise “Aylık gıda enflasyonunun 
yılın kalan beş ayında mevsimsel ortalamalar 
civarında gelmesi durumunda bile enflasyonun 
seneyi yüzde 9 seviyesinde bitirebileceğine işaret 
ediyor” denildi.

Enflasyon yine ‘beklenti’ ötesi

Cari açık uçak krizi sonrası Rusya ile gerginlik ve iç gü-
venlik endişeleri nedeniyle turizm gelirlerinde azalma ve dış 
ticaret açığındaki artışın etkisiyle Haziran’da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 54 artışla beklentilerin üzerinde 4,94 milyar 
dolar oldu. Ekonomistler Haziran’da turizm gelirlerindeki 
yüzde 43’lük sert azalmanın düşük petrol fiyatlarının olumlu 

etkisini sınırladığını belirtirken, normalde turizmin en 
yoğun olduğu Temmuz ayında gelir kaybının daha da 
artmasıyla bozulmanın süreceği cari açıkta, darbe 
girişiminin de olumsuz etki yaratabileceğini belirtiyor.

Cari açık yüksek geldi
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Son dönemde, vatandaşın borçlarıyla ilgili 
tartışmalar yine yoğunlaştı. Hükümet hem 
ekonomiyi hareketlendirmek hem biriken 

alacaklarını tasfiye etmek için büyük bir ‘vergi 
barışı’ yürürlüğü koydu. Bunun içinde özellikle sade 
vatandaşı ilgilendiren birçok borç yapılandırması 
var. Yine son günlerde, henüz çerçevesi tam anla-
şılamamakla birlikte ekonomi yönetimi tarafından 
sorunlu banka kredileri ve kredi kartı borçlarının da 
yapılandırılması dillendiriliyor. Böylesi bir ortamda 
sade vatandaşın özellikle finans kurumlarına olan 
borçlarına yakından bakmak, bu konudaki tartışma-
nın da seyrini belirleyecek.
Temel veriler neler söylüyor? 

Hanehalkının borç durumunu gösteren önemli 
raporlardan birini periyodik aralıklarla Merkez 

Bankası yayınlıyor. Ancak bu rapor borçlar açısın-
dan esas olarak bireysel kredi ve kredi kartlarını, 
varlıklar açısından da mevduat, tahvil, altın, cepteki 
para gibi unsurları kapsıyor. Mayıs 2016 tarihli son 
rapora göre hanehalkı borçlarının yine bu kesimin 
varlıklarına oranı 2016 yılı ilk çeyreğe itibariyle yüz-
de 50’ye çok çok yakın. Yani hanehalkı varlıklarının 
yarısı kadar borçlu (441 milyar lira). Bu oran örne-
ğin 2014’ün aynı çeyreğinde yüzde 56’yı görmüştü. 
2010 sonunda ise yüzde 45’i biraz üstündeydi. İlgi 
raporda konu şöyle yorumlanıyor: “(…) Hanehalkı 
finansal kaldıraç (yükümlülük/varlık) oranı geri-
lemeye devam etmektedir. Bireysel kredi büyüme 
hızı ılımlı seyrini sürdürürken, hanehalkı varlıkları 
büyük oranda mevduat ve emeklilik yatırım fonları 
kaynaklı olarak artış göstermiştir. Bu doğrultu-
da, hanehalkı borçluluğu makul ve sürdürülebilir 

26,4 milyon kişinin 
bankaya borcu var

Türkiye’de 26,4 milyon sade vatandaşın banka gibi finansal kurumlara 428 milyar liralık bireysel kredi ve kredi kartı borcu 
var. Kişi başına ortalama borç ise 16 bin lirayı geçiyor. Ayrıca hanehalkı borçlarının varlıklarına oranı yüzde 50 düzeyinde.
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düzeylerde seyretmektedir.” Yine 
aynı rapora göre hanehalkı borç-
larının GSYH’ya oranı ise yüzde 
20’yi çok az aşıyor. 
Bireysel kredi borçlarında  
son gelişmeler nedir? 

TBB Risk Merkezi’nin yayın-
lanan son bülteni, özellikle sade 
vatandaşın banka gibi finans 
kesimine borçları hakkında 
önemli ipuçları veriyor. Haziran 
2016 verilerine göre 26 milyon 393 
bin kişinin kredi kartı dahil 428 
milyar liralık bireysel kredi borcu 
var. Geçen yılın aynı ayında borç 
396 milyar lira, borçlu sayısı da 24 
milyon 781 bin kişiydi. Bu açıdan 
bakıldığında kişi başına ortalama 
bireysel kredi borcu (riski) 16 bin 
221 lira. Bu rakam geçen yılın mayıs ayında 15 bin 
989 liraydı. Reel kesim dahil toplam kredi borcu ise 
1,9 trilyon lira. 
Borçların dağılımı nasıl? 

Bireysel krediler kapsamında, konut kredisi 
borcu alan kişi sayısı geçen haziran ayında 2,3 
milyonu geçti. Bu kişilerin toplam borcu, tasfiye 
olacaklar hariç 158 milyar liraya yükseldi. Borç 
miktarı geçen yılın aynı ayında 145 milyar liraydı. 
Kişi başına ortalama borç ise son bir yılda 66 bin 
558 liradan 69 bin 835 liraya yükseldi. Taşıt kredisi 
borcu 26,1 milyar liradan 30,3 milyar liraya ulaşır-
ken, halen 801 bin kişinin bu tür borcu bulunuyor. 
Ortalama borç ise 37 bin 797 lirayı buldu. İhtiyaç 
ve diğer kredi borçları ise 155 milyar liradan 160 
milyar lira çıktı. Halen bu tür borcu olan 18,5 mil-
yon kişi var. Ortalama borç ise 8 bin 858 liradan 8 
bin 666 liraya indi. Yine halen 22,1 milyon kişinin, 
tasfiye olunacaklar hariç 79 milyar liralık kredi 
kartı borcu var. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 

70 milyar lira düzeyindeydi. Kişi başına ortalama 
borç da son bir yılda 3 bin 412 liradan 3 bin 572 
liraya çıktı. 
Batık kredilerle ilgili oranlar ne durumda? 

Haziran sonu itibariyle bireysel krediler kapsa-
mında 20,5 milyar liralık batı kredi (tasfiye olacak 
alacak) var. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 15,1 
milyar liraydı. Batık kredilerin bireysel kredilere 
oranı son 1 yılda yüzde 3,7’den yüzde 4,6’ya çıktı. 
Yine bu oran son 1 yılda konut kredilerinde yüzde 
0,4 düzeyinde kalırken, taşıt kredilerinde yüzde 
2,7’den yüzde 3,3’e, ihtiyaç kredilerinde yüzde 
4,3’ten yüzde 6,2'ye çıktı. Bu oran bireysel kredi 
kartlarında ise yüzde 8,9’dan yüzde 9,3’e yükseldi.
Bireysel kredi ve kredi kartları borcu nedeniyle 
mahkemelik olan kaç kişi var? 

Vatandaşın borcunu nasıl yönettiğiyle ilgili 
önemli göstergelerden biri de, ödenemeyen ve bu 
nedenle yasal takipte olan bireysel kredi ve kredi 
kartlarının durumu. Yılın ilk 6 ayında 2015’in aynı 
dönemine göre yüzde 2 düşüşle 366 bin 82 kişi bi-
reysel kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe 
düştü. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemediği 
için yasal takipte olan kişi sayısı da yüzde 7 düşüş-
le 514 bin 592’ye indi. İki tür borcunu ödeyememiş 
kişi sayısı ise yüzde 5 düşüşle 699 bin 588 oldu. 
Geçmiş yıllarda dikkate alındığında Haziran ayı 
itibariyle halen 2 milyon 850 bin 623 kişi, bireysel 
kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için 
yasal takipte bulunuyor. Bunların 2 milyon 143 bin 
242 kişisi bireysel kredi kartı borçlusu durumda. 
Konuya yıllık olarak bakıldığında ise örneğin sa-
dece 2015’te 1,3 milyondan fazla kişi bireysel kredi 
ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal 
takibe düşmüştü. Bu sayı 2009’da 1,6 milyon kadar 
yaklaşmıştı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Toplam kredi stoku 1,9 trilyon TL
Türkiye’de bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar 

tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2016 
Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 
artarak 1 trilyon 876 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi aylık bül-
teninin Haziran sayısındaki değerlendirmeye göre; nakit 
kredilerin 1 trilyon 794 milyar TL’lik bölümü bankalar, 35 
milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 25 milyar TL’si 
finansman şirketleri ve 22 milyar TL’si faktoring şirketleri 
tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar, Ha-
ziran 2016 itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 
58,6 milyar TL oldu. Bunların toplam nakit kredilere 
oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 
3 düzeyinde gerçekleşti. Bu oranın bankalarda yüzde 
3, faktoring şirketlerinde yüzde 7,2, finansal kiralama 
şirketlerinde ise yüzde 7,1 olduğu görüldü.



Büyüme oranı düşmesin
Güngör Uras

Sanayi üretiminde-
ki değişim ile pera-
kende satışlardaki de-
ğişim ekonomide olan 
biteni gösterir. Sanayi 
üretiminin artış hızı 
yüksek ise ekonomi 
büyüyor demek-
tir. Perakende ticarette 
satışların artması 
piyasalardaki hareketi 
gösterir. Bu yılın ilk 3 
aylık döneminde, ilk 
çeyrekte sanayi üretim 
artışı iyi idi.  
Perakende ticaret hac-

mi sabit fiyatlarla iyi artış gösteriyordu. 
İkinci 3 aylık dönemde, Nisan, Mayıs, Haziran 

aylarında hem sanayi üretiminde, hem perakende 
ticarette artış yavaşladı. Yılın ilk 3 aylık dönemini 
her şeye rağmen iyi kapattık. 

Ne var ki, yılın ilk aylarında sanayi üretiminde 
görülen artış altıncı aya doğru giderek yavaşladı. 

• Yılın ilk çeyreğinde sanayi üretim artışı 
yüzde 5,6 idi. 

• İkinci çeyrekte Nisan, Mayıs, Haziran ayla-
rında artış yüzde 2,9’a geriledi.  
• Üst üste, bütünü ile yılın ilk 6 ayında sanayi 
üretimi artışı yüzde 4,2 oranında gerçekleşti. 

• Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre sanayi 
üretim artışımız daha yüksek. 

• Temmuz-Aralık döneminde sanayide üretim 
artışını yüzde 3 dolayına çıkarabilirsek, 2016 yı-
lında ekonominin büyüme hızı yüzde 4,0 olabilir. 
Perakende satış hacmi “piyasanın ana göstergesi-
dir.” 

Perakende satışlar artınca esnaf “işler 
canlandı” diyerek mutlu olur. Yılın ilk yarısına ait 
perakende satış göstergeleri piyasada az da olsa 
hareketin başladığını işaret ediyor. Ancak talep-
teki canlanma yılın ilk 3 ayından sonra, ikinci 3 
ayda yavaşladı. 

• Sabit fiyatlarla (enflasyondan arındırılmış 
fiyatlarla) yılın ilk çeyreğinde perakende satışlar-
da yüzde 3,99 artış oldu. 

• İkinci 3 aylık dönemde perakende satışlar 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,13 ora-
nında arttı. 

• İlk çeyreğe göre perakende satışlarda yavaş-
lama var ama, 6 aylık artış yüzde 3,0 oranında. 

Önümüzdeki aylarda iç talepteki canlanma 
piyasada büyümeye yol açabilir. Piyasadaki 
büyüme ve ihracattaki kıpırdanma sanayi 
üretiminde artışa yol açabilir. Buna ihtiyacımız 
var. Büyüme oranını düşürmemeye çalışmak 
zorundayız. 

Gönülsüz faiz indirimi
Uğur Gürses

Bankalara pek 
de gönüllü olmaya 
olmaya yaptırılan faiz 
indiriminin ne yazık 
ki işe yaraması zor. 
Darbe girişimi sonra-
sında, hane halkının 
beklentilerindeki 
çalkantının durul-
ması, politik alanda 
kapsayıcı, çoğulcu bir 
politik tablo ortaya 
çıkması gerekiyor. Ko-
nut satışlarının 10-15 
baz puanlık gönülsüz 
faiz indirimi ile ivme 

kazanması olası görünmüyor. Kaldı ki; öncesin-
de 10 yıla kadar bir vadede konut kredisi faizi 
ilan eden bankaların, indirimi 2 yıl gibi konut 
için çok kısa bir vadeyi vitrine çıkararak yapma-
sı, hem işin gönülsüz olduğunu, hem de eldeki 
imkanın böyle göstermelik bir çerçevede müsait 
olduğunu gösteriyor. Bankalarca, düzenlemeler 
gereği satın alınacak bir konutun yüzde 75’ine 
kredi sağlanırken, 2 yıllık vadede faizlerin düşük 
bir yere indirilmesinin kime yararı olacak? Sadece 
kısa vadede nakit varlıkları olanlara. Eğer nakit 
varlıkları olan varsa beklentileri güçlü ise o 
kişilerin önündeki engel faizlerin 10-20 baz puan 
yüksek olması mıdır?

Bankalar için en kazançlı olan alan konut 
kredileri. Çünkü hem kredi verecekleri konutun 
değer biçme işini güvendikleri kuruluşlara yap-
tırıyorlar, hem yüzde 75’ine kredi verdikleri için 
ipotek teminatı ile batık durumundan da diğer 
kredilere göre uzaklar. Böyle olduğu için, her 
türlü tüketici kredisine göre de, her türlü ticari 
krediye göre de konut kredisinin faizi hep en 

15 Temmuz, büyüme ve faiz 
rakamları nasıl yorumlandı?
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düşük seyretti.
Bankacılık sistemindeki kredilerin yaklaşık 

yüzde 70’i TL üzerinden verilen kredilerdir. 
Burada da görülüyor ki; TL kredilerdeki artış 
15 Temmuz sonrasında durmuş. Yine bunun 
nedeni darbe girişiminin yarattığı travma ve 
beklentilerdeki ‘sislenme’. Bunun ilacı da faizi 
düşürmek değil, sisi dağıtmak. Bu da siyasette.

Dünya durgunlaşırken
Uğur Civelek

Türkiye ekono-
misinin tahammül 
edemediği değişken 
sayısı farklılaşıyor. 
Doğal rekabet avan-
tajımızın olduğu 
komşularımızla 
ekonomik ilişkilerin 
bozulmasının yarat-
tığı boşluğu doldu-
ramıyoruz; yapısal 
sorunların yarattığı 
bağımlılıklar ve 
ağırlaşmış sorunlar 
nedeniyle, bölge-
mizdeki jeopolitik 

gelişmeleri lehimize kullanmayı beceremiyoruz. 
Küresel koşulların olumsuzlaşmasına bağlı 
olarak riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesi, 
direncimizi azaltıyor ve gelişmelerin kontrolden 
çıkmasına sebep olabiliyor. İç talebin belirgin bir 
şekilde artması veya azalması da sıkıntı yaratı-
yor. Bunları görmezden gelmek çözümlere hiz-
met etmiyor; boşa koysak dolmuyor ve doluya 
koysak almıyor. 

Küresel koşullar başta gelişenler olmak üzere 
dünya ekonomisini durgunlaştırıyor, daralmaya 
zorluyor. Finansal piyasaların tam aksini fiyat-
laması kısa vadeden öteye mümkün olamaya-
cak gibi görünüyor. Yaklaşık 5 yıldır dalgalı 
bir şekilde güçlenen riskten kaçınma eğilimi, 
gelişmiş batının beklentileri şekillendirme ve 
sermayeyi yönlendirme yeteneğini kaybetmeye 
başladığı anlamına geliyor.

Büyüyen korkularımızın esiri olmaktan 
kurtulamıyoruz! Enflasyondaki artış ile üre-
timdeki daralmanın, gerçekçi olmayan tepki-
sel yaklaşımların doğal bir sonucu olduğunu 
hazmedemiyoruz! Faizleri düşürerek tasarruf 
açığını kapatamayacağımızı ve kendi ayakla-
rımız üzerinde durmayı beceremeyeceğimizi 
kabullenmek istemiyoruz! Küresel ve bölgesel 
koşullardaki değişimin, geçmişte işe yarayan 
yaklaşımları işlevsiz hale getirdiğini inkar etmek 
algıları düzeltmiyor! 

Kısa vadeli ve gerçekçi olmayan bakış açıla-
rının yarattığı akıl tutulmalarını aşmak ve her 
türlü israfa son vermek yönündeki gereksinim-
ler kapımızı çalmaya devam ediyor.

Ekonomide iyi bir rüzgâr yakalandı
Noyan Doğan

Başarısız darbe 
girişimini ekonomi-
de fırsata çevirmek, 
herhalde bu olsa 
gerek.

Oysa FETÖ’cüle-
rin beklentisi neydi: 
Döviz fırlayacak, 
faiz uçacak, TL değer 
kaybedecek, halk 
bankalara hücum 
edecek, şirketler bi-
rer birer kapanacak, 
yabancı sermaye 
kaçacak, ekonomik 
kaos çıkacak. Darbe 
girişimi başarısız 

olsa bile ekonomik kriz mutlaka tutacak 
beklentisi içindeydiler. Eski Türkiye’de olduğu 
gibi. Ama hesaba katamadıkları, Türkiye artık 
eski Türkiye değil. 
Peki, ne oldu? 

Ne döviz fırladı gitti, ne TL tepetaklak oldu, 
ne halk bankalara hücum etti, ne de yabancı 
sermaye bir gecede bavulunu toplayıp kaçtı. 
Aksine tam tersi oldu. Darbe girişiminin hemen 
sonrasında, hükümetin aldığı kararlar ve tüm 
kesimlerle yürütülen diyalog sayesinde ekono-
mide bir ivme yaratıldı. Tabi bunda, sivil toplum 
kuruluşlarının ve reel sektör temsilcilerinin milli 
birlik içine hareket etmesinin de payı büyük. 

Hükümetin attığı adımlar
Sonuç? 
Başbakan Binali Yıldırım da açıkladı; işgü-

cüne katılım oranı arttı, Merkez Bankası’nın 
rezervleri yükseldi, piyasalar tıkır tıkır 
çalışıyor ve 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye 
giren para, çıkandan 1 milyar dolar daha fazla. 
Yine Başbakan’ın söylemiyle, darbe girişimi 
ekonomiyi zerre kadar etkilemedi.

Şimdi, birileri diyecektir ki, ‘tamam darbe 
girişiminin etkisi bertaraf edildi ama asıl önemli 
olan ekonomiyi hareketlendirmek’. Hüküme-
tin bugün yaptığı da bu. Bir taraftan tasarrufu 
artırmak için kanun çıkıyor, KOBİ ve esnafın 
finansman ihtiyacını gidermek için yeni teşvik 
paketi hazırlanıyor; diğer taraftan vergi affı, 
varlık barışı gibi uygulamalar getiriliyor. 
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Fırsat, bu fırsat!
Yeri gelmişken şunu da belirteyim: Kimileri, 

ekonomide üst üste yapılan açıklamaların, hazır-
lanan paketlerin sanki kriz varmış da önlem alın-
maya çalışılıyormuş havası yarattığını; kimileri de 
ekonomide beklentilerin şişirildiğini savunuyor. 
Bana göre, atılan tüm adımlar, yılın son çeyreğin-
de ekonominin hareketlenmesine yönelik. 

Açıkça söyleyeyim, gerek söylemlerle, gerek 
ortak mutabakatla ve yasal anlamda atılan adım-
larla ekonomide iyi bir rüzgâr yakalandı. Sıra, 
başta finansçılar olmak üzere tüm kesimlerin el 
birliği yaparak çıkarılan ve çıkarılacak paketlerin 
uygulanmasına geldi. Daha açık bir anlatımla 
başarısız darbe girişimini ekonomide fırsata çevir-
dik buna da devam edelim.
Yeni dönemi, hukuk, demokrasi,  
yaratıcılıkla tahkim edelim
Osman S. Arolat

15 Temmuz darbe girişimi ile toplumsal bir 
travma yaşadık. Yakın çevremizde güvensizlik ve 
karamsarlık içeren cümleler, yorumlar duyduk. 
Başka ülkede yaşamak isteklerine tanık olduk.

Oysa biliyoruz ki gecenin en koyu karanlığının 
ardından şafak söküp gün aydınlanacaktır. 

15 Temmuz darbesine karşı halkın hemen 
direnişe geçmesi, siyasilerin 14 Temmuz gününe 
kadar sürdürdükleri çatışmalı dillerini terk ede-
rek empati içerisinde birlikte hareket etme, ülke 

sorunlarına çözüm 
arama açıklamaları, 
iş dünyasının hemen 
döviz bozdurup 
ekonomik olumsuz-
luğu frenleme çaba-
sına girmesi, Merkez 
Bankası’nın proaktif 
davranması, darbe 
sonrası şafağın erken 
atmasına yol açtı.

Bir diğer konu 
demokrasinin tahkim 
edilmesidir. Bu da de-
mokrasinin toplumun 
en küçük kesimlerinin 

haklarının korunmasını gerektirir. Sivil toplumun 
güçlenmesiyle demokrasinin gelişeceğini bilerek 
sivil toplumun önünü daha çok açmamız gerekir. 
Bu da iki konuyu önde tutmaktan geçer. Bunlar-
dan biri örgütlenme, diğeri düşünce özgürlüğü-
dür. 

Bu iki konudaki gelişme demokrasinin geliş-
mesinin temel unsurlarıdır.

İşte hukukun ve demokrasinin tahkim 
edilmesi, yaratıcılığın tahkim edilmesinin önünü 
açacaktır. Yaratıcılık ise üretimi artıracak, bereketi 
ve refahı geliştirecek, büyümeyi sürekli kılacaktır. 
Buyurun oturun dostlar vakit kaybetmeden yeni 
dönemi kurmak için, bütün toplumun katkısını 
sağlayacak bir toplumsal diyalog başlatalım...

Özel sektörün yurt dışından sağladığı 
uzun vadeli kredi borcu Haziran’da 208 
milyar dolara çıktı. Aynı dönemde özel 

sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli 
kredi borcu ise 19,1 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), Haziran 2016 dönemine ait özel sek-
törün yurt dışından sağladığı kredi borcuna 
ilişkin gelişmeleri yayımladı. Özel sektörün 
yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi 
borcu Haziran’da geçen yıl sonuna kıyasla 12,5 
milyar dolar artarak 208 milyar dolara yükse-
lirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler 
hariç) 1,4 milyar dolar azalarak 19,1 milyar 
dolara geriledi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun 
vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki 
yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki 
borçlanmalarının 2,1 milyar dolar, tahvil ihracı 
biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar 
dolar arttığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal ku-

ruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 524 
milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 773 milyon 
dolar artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olma-
yan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanma-
larının 8,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun 
ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği 
görüldü. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin ola-
rak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi 
biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar aza-
lışla 12,8 milyar dolar, finansal olmayan kuru-
luşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 766 
milyon dolar artışla 2,7 milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, 
uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Hazi-
ran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara 
olan borç geçen yıl sonuna göre 9,8 milyar 
dolar artarak 157 milyar dolara yükseldi. Kısa 
vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil 
hariç özel alacaklılara olan borç 2015 yıl sonuna 
kıyasla 831 milyon dolar azalarak 17,9 milyar 
dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışı borcu arttı
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İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Bölge tarafın-
dan ve Sanayici Nedim 

Uysal’ın katkıları ile 
inşasına başlanan okul, 
2016-2017 eğitim-öğ-
retim yılında yeni 
binasında hizmete 
başlayacak.

Mesleki ve 
teknik eğitim 
öneminin yanı sıra 
ülkemizde bu alan-
da bulunan boşluğu 
değerlendirerek 
okul hakkında bilgi 
veren İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, “2 yıl önce geçi-
ci binasında öğrenci kabul 
etmeye başlayan okulumuzu 
yeni binasına taşımanın heyecanı 
içerisindeyiz. Sanayinin içinde, 14 bin 
metrekare kapalı alana sahip okulumuz çağdaş 
ve ileri teknolojinin tüm imkânlarına sahiptir. Öğ-
rencilerimizin eğitim dışında sosyal, kültürel ve 
mesleki alanlarda da gelişimlerine olanak sağla-
yarak, okulumuz bünyesinde bulunan konferans 
salonu, spor salonu, 21 derslik, sosyal etkinlik ve 
proje hazırlama odaları, tam donanımlı atölye ve 
laboratuarları ile sağlıklı, üretken ve özgüveni 
yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sağla-
nan bu olanaklar sayesinde çocuklarımızın yaratı-
cı düşüncelerinin önü açılacak, Ar-Ge ve yeniliğe 
bakışları ülkemize rekabet gücü kazandıracak 

düzeye çıkacaktır” dedi.
Türkiye’ye örnek olacak

Hilmi Uğurtaş, 500 
öğrenci kapasiteli okulda 

öğrencilerin tamamının 
eğitim-öğretim, kıya-
fet, kitap, kırtasiye, 
ulaşım ve yemek 
dâhil olmak üzere 
yüzde 100 burslu 
okuyacağı bilgisini 
vererek, öğre-
tim programının 
sanayicinin gerçek 

ihtiyaçlarının belir-
lenmesiyle hazırlandı-

ğının altını çizdi. Bölge 
ve ülke sanayisine değer 

katabilecek öğrenciler 
yetiştirmeyi hedeflediklerini 

vurgulayan Uğurtaş sözlerine 
şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin mesleki ve teknik yeterli-
liklerinin yanı sıra davranışları ve sosyal yaşam 
becerileriyle de topluma ve ülkelerine yararlı 
bireyler olmaları için gayret gösteriyoruz. Bu 
nedenle, eğitim kadromuzun ve öğrencilerimi-
zin seçiminde son derece titiz davranıyoruz. Bu 
özveriler doğrultusunda okulumuzun en kısa 
zamanda İzmir’de ve Türkiye’de adı anılır bir 
konuma geleceğinden şüphemiz yoktur. Okulu-
muza öğrencilerimiz ve velileri tarafından her yıl 
artarak devam eden ilgi bize yürüdüğümüz yolun 
doğru olduğunu göstermektedir.” 

ÖZEL İAOsB nEDİM UYsAL MTAL
yeni eğitim döneminde yeni binasında

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Türkiye’deki OSB’lere örnek olacak nitelikteki Özel İAOSB Nedim 
Uysal MTAL’nin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında yeni binasında hizmete başlayacağı müjdesini verdi.
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5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zamanlı  
eşdeğer çalışan personel sayısı 15 olarak belirlenirken, bazı sektörlerde bu rakam 30 olarak uygulanacak.

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin 
desteklenmesinde önemli adımlar

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Ka-
nun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım 

merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman 
eşdeğer çalışan Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak 
belirlenmiştir.

Ancak, NACE sınıflandırmasına göre aşağıda 
belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için bu rakam 
30 olarak uygulanır:

l Motorlu kara taşıtı, römork, yarı römork 
imalatı altındaki tüm sınıflar. 

l Diğer ulaşım  araçları imalatı içinde yer alan 
hava taşıtları veya uzay araçları ile bunlarla ilgili 
makinaların imalatı, askeri savaş araçlarının imala-
tı, motosiklet imalatı, başka yerde sınıflandırılma-
yan ulaşım ekipmanları imalatı. 

Ayrıca; Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile tek-
noloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge veya 
tasarım personelinin merkez ya da bölge dışındaki 
faaliyetlerine ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı 
teşviki kapsamında değerlendirilmesi hakkındaki 
karar yürürlüğe konulmuştur. Bu karara göre; 5746 
sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kurulan 
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge 
veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüt-

tüğü projeler ile doğrudan ilgili olmak şartıyla, bu 
faaliyetlerin bu merkezlerin dışında da yürütülme-
si zorunlu olduğu hallerde, bu merkezin onayının 
alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bilgi verilmesi kaydıyla, bu merkezler dışındaki fa-
aliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Bu faaliyetler:
l Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları
l Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde 

yapılan çalışmalar
l Saha araştırmaları
l Prototip geliştirmeye yönelik çalışmalar
l Projelerde görev alan personel ile sınırlı kal-

mak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinliklerdir. 
5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge 

ve tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle 
çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek 
lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 
2 yılı geçmemek şartıyla merkez dışında geçirdiği 
sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, bu merkezin 
onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na bilgi verilmesi kaydıyla, bu merkezler 
dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde 100’ü 
gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendi-
rilecektir.



Sektöründe İzmir’in önde gelen birkaç firması 
arasında yer alan Demsaç, hurdacılıkla 
başladığı yolculuğunu bugün velinimeti 

demir-çelik ile yurtdışına açılmaya hazırlanarak 
sürdürüyor. 

Henüz okuma-yazma öğrenmeden önce, 7 
yaşından itibaren baba mesleği olan hurdacılığın 
içinde kendini bulan firmanın Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Susuzlu, tam manasıyla ‘pişerek’ 
bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşıyor. 
1970’li yıllarda her fırsat bulduğunda soluğu 
Çankaya’da 300 metrekarelik dükkanında hurda-
cılık mesleği ile uğraşan babasının yanın-
da alan Susuzlu,  o günleri anlatırken 
şu anekdotu paylaşıyor:

“Biz Zeytinlik’te oturuyor-
duk. Sabahtan öğlene kadar 
süren derslerimin ardından 
eve gelir, hemen üstümü 
değiştirir minibüse binerek 
Çankaya’ya babamın dük-
kanına giderdim. O kadar 
küçüktüm ki tüm minibüs 
şoförleri beni tanırdı, nerede 
ineceğimi bilmediğimden 

onlar babamın dükkanının önünde beni indirir-
lerdi.”

Yıllar yılları kovalar, Recep Susuzlu, asker 
dönüşü baba mesleğini 1983 yılında devralır.  
Amcası ile birlikte sürdürdükleri ortaklığı 1991 
yılında sonlandırırlar. Susuzlu, 1991 yılında kar-
deşi Faruk ile birlikte Demsaç firmasını kurarak 
bugünlere uzanan hikayesini yazmaya başlar. 

“Çankaya’daki babamızın dükkanının ardın-
dan 1. Sanayi’deki şubemize geçtik. 1. Sanayi’den 
sonra işlerimiz büyüme devam etti, biz de 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki küçük 

parsellerde yer alan üretim alanımıza 
geçtik. Bugün ise 3 bin metrekare 

kapalı alana sahip büyük par-
sellerdeki yerimizdeyiz. 8-10 

kişi ile başladığımız işimizde 
bugün 45 kişiye ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
İAOSB’ye geldikten sonra 
vizyonumuz da gelişti. Yal-
nızca alıp satmak yerine, 
demir-çeliği işleyerek daha 

büyük rakamlar elde etmeye 
başladık.”

Hurdacılıktan yurtdışına 
açılışın öyküsü

İlkokuldan itibaren babasının Çankaya’daki hurdacı dükkanında çalışmaya başlayan Recep Susuzlu, bugün 
kardeşi Faruk Susuzlu ile birlikte babasından aldığı bayrağı sektörde zirveye taşımanın gururunu yaşıyor. 
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Alın teri ile tırmandığı her basa-
mağın hakkını veren Susuzlu, 
başarılarının temelini ‘haram 
lokma yemeden, var gücü 
ile çalışmaya’ bağlayarak 
ekliyor; “Ülkemize eko-
nomik anlamda katkı 
sağlamanın gururunu 
yaşıyoruz. 45 kişilik 
dünyamızda 2015 yı-
lında 70 milyar TL’lik 
bir rakamı firmamızda 
döndürdük. Bu yıl ülke-
miz ne yazık ki ekono-
miye olumsuz yansımala-
rı olması muhtemel birçok 
konuda önemli sınavlardan 
geçti. Şu dönemde tamamını 
içine çalıştığımız halde yüzde 10 
büyüme ile ilerliyoruz. Yaşanan tüm olum-
suzluklara rağmen hanemizde artı işaretini ya-
kalamayı ekibimizle birlikte özveri ile çalışmaya 
borçluyuz. Bize bulaşan bizden kurtulamaz. 
Öylesine bir hoşgörü dünyası ile bir aradayız ki 
çalışma arkadaşlarımızın hepsi canla-başla bir 
adım ilerlemek için elinden geleni yapıyor.  Tüm 
bunların yanı sıra ortağım, kardeşim Faruk’un 
da bana ve aldığımız kararlara olan güveni ve 
desteği bizi biz yapıyor. Çok para da batırdık 
ama hiç önemli değil. İzmir’de Demsaç gibi pırıl 
pırıl bir isim oluşturduk. Bizim reklamımızı 
müşterilerimiz yapıyor. Bundan daha büyük bir 
mutluluk olur mu?” Kısa vadeli planlarına da 

değinen Susuzlu, çeşitli makinelerle 
demir-çeliği farklı formatlarda 

işleyerek piyasaya girmeye 
de hazırlanıyor. Bunun yanı 

sıra yurtdışında da çeşitli 
şubeler açmaya hazırla-
nan Susuzlu, hikayesini 
aktarmayı sürdürüyor:

“Demir ve çeliğin 
girmediği bir sektör 
yok diyebiliriz. Bu ne-
denle bazı sektörlerde 

dönem dönem sorunlar 
yaşansa, daralmalar 

meydana gelse de geri-
de kalan sektörler bizden 

ürün almaya devam ettiği 
için hiçbir dönemde ve zaman-

da ekonomik bir sıkıntı yaşamıyor, 
aksine ilerlememizi sürdürüyoruz. Bizler, 

kardeşimle birlikte babamızdan aldığımız bay-
rağı bir adım ileriye taşımak için 7 yaşından bu 
yana mücadele veriyoruz. İstiyoruz ki çocukları-
mız da ekmeğin nasıl kazanıldığını öğrensinler, 
onlar da bizlerden devralacakları bayrağı daha 
ileriye taşıyabilsinler. Bu nedenle iki kızım, oğ-
lum ve yeğenlerimle birlikte çalışıyoruz.”

Hurdacı dükkanı ile başladığı hikayesini 
bugün İzmir merkezli bir marka haline getiren 
Susuzlu, ezilmeden büyümenin olmayacağını 
vurgulayarak sözlerine son veriyor: “Azimle, 
severek ve özveri ile çalışırsanız başarı kaçınıl-
mazdır.”
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Ülkemizde henüz emekleme döneminde 
olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, akıl 
sağlığına ilişkin sıkıntılı süreçten geçen 

kişileri tekrar topluma kazandırmayı hedefliyor. 
Her bir hastanın ayrı ayrı ele alınarak deyim 
yerinde ise oya gibi işlendiği bu merkezler, 
kronik psikiyatrik hastalıklarla mücadele eden 
toplum bireylerini yeniden normal bir hayata 
kavuşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda hizmet 
veren merkezler arasında yer alan Çiğli Bölge 
Eğitim Hastanesi İAOSB Semt Polikliniği Top-
lum Ruh Sağlığı Merkezi’nin Sorumlu Hekimi 
Uzm. Dr. Fatma Şimşek, Atatürk Organize Haber 
Dergisi’nin sorularını yanıtlayarak; yürüttükleri 
çalışmalar ve neticeleri, hasta portföyleri ve kabul 
süreçleri, hastalıkların nedenleri gibi birbirinden 
değerli bilgileri bizlerle paylaştı.

n Ülkemizde son dönemlerde açılmaya 
başlayan TRSM’lerin işleyişi ve dünyadaki 
gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?

Ülkemizde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri 
2012 yılında ilk olarak Bolu’da açıldı. Ülkemiz 

için yeni olan bu sağlık modeli aslında uzun 
yıllardır Avrupa ve Amerika’da yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Tarihsel geçmişi 1970’li yıllarda 
İtalya’da idealist bir psikiyatri hekiminin (Dr. 
Franco Basaglia) o dönemde psikiyatri hastaları-
nın tedavisinde kullanılan bazı yöntemlere (bu-
günkü bakış açımız ile asla kabul edilemeyecek) 
itiraz etmesi sonucu akademik hayattan kovulup, 
ülkenin en kötü koşullu psikiyatri kliniklerinden 
birine başhekim olarak atanması (sürülmesi 
demek daha doğru) ile başlar. 

Dr. Basaglia bu hastaneye ilk gittiğinde karşı-
laştığı tedavi yöntemleri kendisinin asla uygulan-
masını onaylamadığı tedavi şekilleriydi (örneğin 
bazı hastalar kapalı kafeslerde tutulmaktaydı, 
bazı hastalar güvenlik gerekçesi ile zincirlenmiş-
ti). O döneme ilişkin belki de en çarpıcı nokta, 
bir kişiye akıl hastalığı tanısı konulduktan sonra 
bu kişinin yaşamının sonuna kadar bu gibi akıl 
hastanelerinde yaşamlarını sürdürmek zorunda 
olmalarıydı. Dr. Basaglia bu hastanede uzun yıllar 
çalışarak bu insanlık dışı tedavi ve tecrit yöntem-

Bireyi topluma ve üreticiye 
kazandıran merkez: TrsM
Her bir hastanın ayrı ayrı ele alınarak oya gibi işlendiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, kronik psikiyatrik 
hastalıklarla mücadele eden bireyleri normal hayata kavuşturmayı hedefleyerek bu doğrultuda çalışıyor.

Atatürkorganize
34

Meryem Fulya YAZICIOĞLU



lerinin yanlış olduğunu 
bilim dünyasına ispat-
lamış ve daha sonra 
çıkarılan yasalarla bu 
akıl hastaneleri kapatı-
larak TRSM modeline 
geçiş yapılmıştır. Merak 
edenler Dr. Basaglia 
ve onun verdiği tıbbi 
mücadeleyi anlatan 
“Once upon a time the 
city of the fools” filmini 
seyredebilirler. Bu filmi 
izleyen herkesin derin-
den etkileneceğine ve 
psikiyatrik hastalıklara 
dair bakış açılarının 
kökten değişeceğine 
eminim. 

n Tam anlamıyla 
hangi rahatsızlıklara 
sahip kişiler TRSM’ye 
gelmeli?

Bu merkezlerde kro-
nik psikiyatrik hasta-
lıkları bulunan toplum 
bireyleri tedavi edilmektedir. Bu hastalıklar halk 
arasında şizofreni ve manik-depresif hastalık 
olarak bilinirler.

n Bu hastalıkları bize biraz anlatabilir 
misiniz? 

Adı üstünde kronik hastalıklar bunlar. Yani 
bu hastalıkları günümüzdeki tedavi olanakları 
ile yalnızca kontrol altına alabiliyoruz, fakat 
ne yazık ki tamamen ortadan kaldıramıyoruz. 
Daha iyi anlayabilmek için bu hastalıkları diya-
bet (şeker hastalığı) ve hipertansiyon (yüksek 
tansiyon) hastalıklarına benzetebiliriz. Tıpkı bu 
hastalıkları olan kişiler gibi bizim hastalarımız 
da düzenli ilaç kullandıklarında normal bir 
şekilde yaşamlarına devam eden kişilerdir.

n Siz çok basit hastalıklar gibi anlatıyorsu-
nuz fakat bizim halk olarak bildiğimiz şizofreni 
ve manik-depresif hastalıklar çok şiddetli has-
talıklar. Aynı şeyden mi bahsediyoruz?

Kesinlikle aynı hastalıklardan bahsediyoruz. 
Şaşırmanızın nedenini anlayabiliyorum. Çünkü 
sizler bu hastaları hastalıklarının en alevli dö-
neminde tanıyorsunuz. Alevli dönemde has-
talarımız olağan dışı düşünceler (örn; kendini 
seçilmiş hissetmek, mesih olduğunu düşünmek)  
ve davranışlar (örn; şiddet davranışı, durduru-
lamayan anlamsız ve tutarsız konuşmalar,  aşırı 
alışveriş yapma, yüksek miktarlarda anlamsız 
sebepler için krediler çekme vs)  sergiledikleri 
için toplum tarafından deli olarak adlandırılı-
yorlar. 

Yine şeker hastalığı örneğine dönecek olur-

sak, şeker hastalığının en şiddetli klinik tablosu 
şeker komasıdır. Fakat bir hastanın şeker koma-
sında olması tekrar normal hayata dönemeye-
ceği anlamına gelmez. Uygun tedavi ile (çoğu 
zaman hastaneye yatış ve yoğun bakım izlemi 
gerekir) şeker komasındaki hasta tedavi edildik-
ten sonra normal bir şekilde yaşamına kaldığı 
yerden devam edebilir.

Bu örnekte olduğu gibi psikiyatrik rahatsızlı-
ğı bulunan kişilerde alevli hastalık dönemi (tıpkı 
şeker koması gibi) yatıştıktan sonra yaşamlarına 
kaldıkları yerden devam edebilirler. 

n Bu kişiler hastalık dönemi yatıştıktan 
sonra normal yaşamlarına dönebiliyorsa niçin 
TRSM’ler kuruluyor? 

Çok güzel bir soru ve az önce 
anlattıklarımdan sonra açıkçası ben de olsam bu 
sorunun cevabını merak ederdim. Az önce anlat-
tığım tablo genellikle ilk hastalık epizodunu ya-
şayan hastalar için geçerli. Hastalık iyileştikten 
sonra eğer hastalar ve aileler yaşadıkları hastalık 
dönemi hakkında yeterince bilgilendirilmez ise 
bunun geçici bir durum olduğuna inanmayı 
tercih ederler ve bir süre sonra genellikle de nor-
mal yaşama dönüp hastalık bulgularının tama-
men ortadan kalktığı bir dönemde ilaç tedavisini 
sonlandırma yoluna giderler. Fakat tedavi son-
landıktan kısa bir süre sonra çoğunlukla hastalık 
daha şiddetli bir şekilde tekrar eder. Her alevli 
tablo maalesef ki kritik beyin işlevlerinde hasara 
ve bir süre sonra bir çeşit kortikal beyin yetmez-
liğine yol açar. Hekimleri en çok korkutan tablo 
maalesef bu beyin yetmezliği tablosudur. 
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Sorunuza sistematik bir cevap vermek gere-
kirse eğer TRSM’lerin kurulma amaçlarını şöyle 
özetleyebiliriz:

1) Hastaların takiplerinin tek merkez ve tek 
hekim tarafından yapılmasını sağlamak,

2) Hastaları ve ailelerini hastalık hakkında 
bilgilendirmek,

3) Kronik (uzun süredir) hasta olan bireylerde 
yaşam kalitesini artırmak,

4) Hastalık nedeniyle kritik beyin işlevlerinde 
hasar oluşan hastalarda bu hasarı mümkün oldu-
ğu kadar iyileştirmek veya ilerlemesini önlemek,

5) Hastaları günlük yaşamlarını tek başına 
idame ettirebilecek bir hale getirmek,

6) Hastalığın yinelemesini önlemek ve hasta-
neye yatışları azaltmak,

7) Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim-
lerle birlikte çalışarak toplumda psikiyatrik hasta-
lıklara ve hastalara karşı olan ön yargıları ortadan 
kaldırmak ve damgalama ile baş etmek.

n Kortikal beyin yetmezliği ne demek? 
Biraz açıklar mısınız?
Beynimiz oldukça geniş bir kortikal (kabuk) 

alan ve pek çok subkortikal (kabukaltı) alandan 
oluşan işlev olarak oldukça karmaşık ve güçlü bir 
yapıya sahiptir. Daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle 
ifade etmek daha doğru olabilir: ‘İnsan beyni bilgi 
işleme açısından bugüne kadar üretilmiş en güçlü 
bilgisayarlardan çok daha güçlüdür’.

Yeryüzünde yaşayan canlılar arasında beyin 
kabuk alanı en gelişmiş (en fazla) olan canlı insan-
dır. Bu gelişmiş beyin alanı aynı zamanda insanı 
diğer canlılardan üstün kılan alandır.  Çünkü 
bu alanlar insanoğluna düşünebilme, hesap 
yapabilme, yargılama, duygulanma ve duyguları 
kontrol edebilme, öngörme gibi önemli özellikler 
sağlar. Bu alan için insanı insan yapan beyin 
bölgesi demek herhalde çok da yanlış olmaz. 

Maalesef ki psikiyatrik hastalıklar tam da insa-
nın bu kritik işlevleri yerine getiren beyin bölge-
lerini hedef almaktadırlar. Bu nedenle psikiyatrik 
hastalıklarda kişiler toplum normlarına uygun 
olmayan davranışlar sergilemekte, olayları yanlış 
algılayıp yanlış yorumlayarak anlaşılması güç ka-
rarlar almakta, iş yerinde verimlilikleri düşmekte, 
iş arkadaşları ve aile bireyleri ile ciddi çatışmalar 
yaşamakta ve hatta kendi yaşamlarını sonlandır-
ma noktasına gelmektedirler. 

Bu bulgular başlangıçta sadece hastalığın alev-
li dönemlerinde ortaya çıkmasına rağmen daha 
sonraki dönemde eğer hastalar düzenli tedavi 
almazsa hastalığın sık yinelemesine bağlı olarak 
gelişen beyin hasarı sonucunda giderek kalıcı hale 
gelir. 

Yani bedeniniz sağlam olmasına rağmen ya-
şamınıza sağlıklı bir şekilde devam edemezsiniz, 
çünkü zamanı ve çevreden gelen uyaranları doğ-
ru algılayıp doğru bir şekilde yönetecek sistemle-
riniz artık yoktur. 

Daha somut bir şekilde açıklamak gerekirse; 
hastalığın bu evresine gelmiş bir hasta kendini 
eve kapatır, insanlarla ve karşı cinsle iletişime 
kısıtlı bir şekilde girer veya hiç girmez, kendi 
özbakımını yerine getiremez (yıkanma, tırnak kes-
me, traş olma, çamaşır değiştirme, diş fırçalama), 
evini temizleyemez, tek başına evden çıkamaz, 
çalışamaz, alışveriş yapamaz, karar veremez ve 
sürekli ikilemde kalır, başka insanlar tarafından 
çok rahat kandırılıp dolandırılabilirler.

n Damgalama ve önyargılardan bahsettiniz. 
Neden başka hastalıklara karşı değil de psikiyat-
rik hastalıklara karşı damgalama ve önyargılar 
var?

Bu sorun aslında biz psikiyatristler, hastaları-
mız ve hastalarımızın yakınları için çok önemli bir 
nokta. Çünkü damgalama dediğimiz şey hastala-
rımızı toplum dışına iten en önemli unsurdur. 

Alevli hastalık tablosu sırasında hastalarımı-
zın yaşadığı kontrol dışı davranışlar ve sağlıklı 
bir akıl sistemi ile açıklanamayan düşünceleri 
nedeniyle hastalarımıza maalesef  ‘deli damgası’ 
konulmakta ve bu durum daha sonra hastaları-
mızın tekrar doğal bir parçası oldukları toplum-
sal yaşama geri dönüşlerini zorlaştırmakta veya 
engellemektedir. 

Bunun nedeni toplum bireylerinin psikiyat-
rik hastalıklar hakkında yetersiz bilgiye sahip 
olmaları ve her hastalığı açıklayabilecek somut bir 
neden arayışlarıdır.

Örneğin bir kaza sonucu kolu kırılan birinin 
ağrıdan ağlaması veya çalışamaması oldukça 
anlaşılır bir durumdur. Çünkü bu kişinin ağrısı-
nı, ağlamasını ve çalışamamasını açıklayabilecek 
gözle görülebilir ve kabul edilebilir bir nedeni 
vardır. Böyle bir hastanın toplumdan dışlanması 
söz konusu olmadığı gibi aksine böyle bir hasta 
hem aile bireyleri hem de çalışma arkadaşları 
tarafından iyileşinceye kadar destek görür. Yine 
benzer şekilde şiddetli göğüs ağrısı ile acil servise 
başvuran ve laboratuvar testleri ile kalp krizi 
tespit edilen bir hasta da damgalanmaz ve toplum 
dışına itilmez.

Oysa psikiyatrik hastalık epizodlarında durum 
çok farklıdır. Çünkü bizim hastalarımızın dışar-
dan bakıldığında bedensel bir rahatsızlıkları yok-
tur ve maalesef bugünkü teknoloji ile hastalığa 
tanı koyabilecek bir laboratuvar testi de bulunma-
maktadır. Bir diğer önemli nokta ise psikiyatrik 

Uzman Dr. Fatma Şimşek, “Açıklanamayan düşünceleri nedeniyle hastalara deli damgası vuruluyor. Bu da 
hastalarımızın doğal bir parçası oldukları toplumsal yaşama geri dönmelerini oldukça zorlaştırıyor” dedi.
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epizodların genellikle bir yaşamsal stresörle 
tetiklenmiş olmasıdır. Yani hastalık çoğu zaman 
olumsuz bir yaşam olayı (eş kaybı, anne-baba 
kaybı, iş kaybı, ekonomik sorunlar, kaza geçir-
me, okul başarısızlığı, sevgiliden ayrılma vs.) 
sonucunda başlar. Bu nedenle toplum bireyleri 
bu kişileri hayatın zorlukları karşısında başetme 
gücü düşük, zayıf kişilik yapısına sahip bireyler 
olarak damgalarlar.

n Hastaları merkezinize kabul etme sistemi-
niz nedir? 

Hastalarımızın önemli bir kısmı bizim polik-
liniğimize tedavi için başvuran manik-depresif 
bozukluk veya şizofreni hastalarından oluş-
makta. Bir kısmı ise Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı 
ilçelerindeki diğer sağlık kuruluşlarından bize 
yönlendirilen hastalar. 

Hasta bize ilk başvurduğunda öncelikle 
tanısını netleştirip tedavisini düzenliyoruz, daha 
sonra merkezimiz hakkında bilgilendirme yapıp 
merkezimizi gezdiriyoruz. Hasta gelmeyi kabul 
ederse kaydını yapıyoruz. 

n Merkezinizde nasıl bir sağlık hizmeti 
veriliyor?  

Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Biz 
burada klasik anlamda bir ilaç tedavisi yapmı-
yoruz. Hastalarımız zaten düzenli ilaç tedavile-
rini almakta olan hastalar. Klasik tedavilere ek 
olarak;

l Spor kursu
l Yoga kursu
l El sanatları kursu
l Pastacılık ve yemek pişirme kursu
l Müzik kursu
l Resim kursu
gibi kurslarla hastalarımızı sosyal yaşama 

yeniden kazandıracak aktivitelerimiz var. Bu 

aktiviteler hastalarımızın isteklerine ve gereksi-
nimlerine göre planlanmaktadır.

Kurslar için Çiğli Halk Eğitim Merkezi’nden 
çok değerli öğretmenlerimiz görevlendirilmekte 
ve onlarda da tıpkı tedavi ekibimizin bir parçası 
gibi görev yapmaktadırlar. 

Ayrıca psikoloğumuz tarafından hasta-
larımıza ve ailelerine haftanın belirli günleri 
hastalık hakkında bilgilendirme toplantıları 
yapılmakta ve hastalık süresince karşılaşılan 
sorunlarla başetme yöntemleri hakkında eğitim 
verilmektedir.

Her hastamız evinde ziyaret edilerek ailesi ile 
yakın işbirliği kurularak var ise aile içi sorunlara 
yönelik çözüm yolları aranmaktadır.

n Ekibinizi tanıyabilir miyiz?
Bir doktor (psikiyatri uzmanı), bir psikolog, 

bir sosyal hizmet uzmanı, iki hemşire, bir temiz-
lik görevlisi, bir güvenlik görevlisi ve bir tıbbi 
sekreterden oluşan toplam 8 kişilik bir ekibiz. 

n Uzun vadeli planladığınız projeleriniz   
var mı?  

Dürüst olmak gerekirse buraya ilk görevlen-
dirildiğimde (Aralık 2015) ne yapacağım konu-
sunda hiçbir fikrim yoktu. Bana Organize Sanayi 
içinde bir yere TRSM kurulacağı söylendiğinde 
ciddi bir hayal kırıklığına uğramıştım. Organize 
Sanayi Bölgesi içinde bir TRSM nasıl olabilirdi 
ki? 2 Aralık 2015 tarihinde sabah saat 8:30’da ilk 
kez TRSM olarak belirlenmiş merkeze geldim. 
İlk önce TRSM alanını ve Çiğli Devlet Hastanesi 
İAOSB Semt Polikliniği’ni gezdim. İtiraf etme-
liyim ki böyle donanımlı bir semt polikliniği 
görmeyi hiç beklemiyordum.

Semt Polikliniği’ni gezerken hemen hemen 
her tıbbi branş için bir uzman hekim arkadaşı-
mın olduğunu, diyabet ve obezite konusunda 
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özelleşmiş bir tedavi ekibinin (bir dahiliye uzma-
nı, bir diyetesiyen, bir diyabet hemşiresi) olduğu-
nu ve hatta diş hekiminin bile olduğunu görmek 
açıkçası beni çok mutlu etti. 

Tüm bunları biraraya getirince 
burada kurulacak TRSM’nin diğer 
TRSM’lerden çok farklı olabi-
leceğini düşünmeye baş-
ladım. Şöyle ki; İAOSB 
Semt Polikliniği’nin 
bizim hastalarımızın 
tüm tıbbi sorunları-
nın kolaylıkla halle-
dilebileceği bir yer 
olması ve buna ek 
olarak İAOSB’nin 
ciddi bir istihdam 
alanı olması göz 
önüne alındığında 
bu merkez ciddi 
akıl hastalıklarının 
tedavisinde umut 
verici bir merkez 
haline gelebilir diye 
düşündüm.

Bu noktada işsizliğin 
psikiyatrik hastalıklarla ilişki-
sinden bahsetmek istiyorum. Yapılan 
bilimsel çalışmalarda genetikten bağımsız 
olarak tek başına psikiyatrik hastalıkların ortaya 
çıkmasına neden olan veya var olan psikiyatrik 
hastalığın seyrini olumsuz etkilenmesine neden 
olan önemli faktörlerden biri işsizliktir. Yani 
psikiyatrik hastalığı olan kişilerde işsizlik hasta-
lığın daha şiddetli seyretmesine, kişinin daha sık 
hastalanmasına ve bu da daha önce bahsettiğim 
önemli beyin işlevlerinde kalıcı bozulmalara yol 
açmaktadır.  

Psikiyatrik hastalıklarda daha önce belirtti-
ğim gibi ilk hastalık döneminden sonra hastalar 
uygun bir şekilde hayatlarına devam edebilirler. 
İlk epizod sonrası süreç hastanın hayatının geri 
kalanı için oldukça kritik bir öneme sahip. Bu 
noktada 2 senaryodan bahsedebiliriz.

Hastalık dönemi çok alevli geçer ve hasta bu 
dönemde yaptıkları nedeniyle damgalanırsa, top-
lumdan uzaklaşır ve bu damgalanma nedeniyle 
hem kendine güveni azalır hem de iş bulamaz. 
İşsizlik hastalığın gidişini olumsuz etkiler ve 
hastada kritik beyin işlevlerinde ciddi hasarlara 
yol açar. (Ülkemizde ve dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinde bile en çok gözlenen tablo maalesef ki 
bu...)

Hastalık dönemi alevli geçse bile hasta iyi 
bir şekilde tedavi edilirse, hasta ailesi ve sosyal 

çevresinden tedavi ve yaşam koşullarını iyileşti-
rilmesi için destek görüp çalışma hayatına devam 
ederse, hastalığın yineleme riski ve dolayısıyla 
kritik beyin işlevlerinde hasar ortaya çıkma ihti-

mali azalır. (Maalesef çok az ve hasta bu 
şekilde hayatına devam edebil-

mektedir.)
Biz ekip olarak yaptığı-

mız çalışmalarla ikinci 
senaryoya dahil hasta 

sayısını artırmak 
istiyoruz. Bunun için 
ilk kurulduğumuz 
günden beri bir 
taraftan uyguladı-
ğımız tedaviler ile 
hastaları çalışabilir 
hale getirmeye 
çalışıyoruz, bir 

taraftan hastaların 
ailelerini hastalık 

konusunda bilgilen-
diriyoruz, bir taraftan 

da İAOSB Müdürlüğü, 
İş-Kur ve Halk Eğitim 

ile hastalarımıza istihdam 
sağlamak için çalışmalar 

yapıyoruz. Şu anda İş-Kur’un İş Başı 
Eğitim Programı aracılığı ile 2 tane hastamız 

için İAOSB’de iş bulma konusunda çalışmala-
rımız sürmekte. Bu konuda bize sonsuz destek 
veren İAOSB Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi ilet-
mek istiyorum. İkinci bir planımız ise yine İAOSB 
Müdürlüğü ve İzmir Soroptimist Derneği işbirliği 
ile yürüttüğümüz merkezimizin hemen yanında 
bulunan yaklaşık 100 metrekarelik bir yeşil alana 
horticultural terapi (bahçecilik terapisi) alanı 
kurmak. Şimdilik projelendirme aşamasında olan 
bu yeni tedavi yöntemini Kasım 2016’da hayata 
geçirmeyi planlıyoruz.

n Biraz da sizi tanıyabilir miyiz?
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi TRSM sorumlu 

hekimiyim. Psikiyatri alanındaki uzmanlık 
eğitimimi 2008-2014 yılları arasında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim 
Dalında tamamladım. Psikiyatri uzmanlık eğiti-
mimin son yılında 1 yıl süre ile Londra’ya giderek 
Institute of Pyschiatry, Kings College London’da 
psikiyatrik hastalıklarda ileri beyin görüntüle-
me teknikleri ve erken tanı yöntemleri üzerinde 
çalıştım. Halen bu kurumdaki çalışmalarıma 
Honorary Researcher unvanı ile Türkiye’den 
devam etmekteyim. Ayrıca Ege Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Sinirbilim Dalında 
doktora yapmaktayım.

İAOSB Semt Polikliniği’nin tüm tıbbi sorunların kolaylıkla halledilebildiği bir yer olduğunu söyleyen Dr. Şimşek, 
“İAOSB de önemli bir istihdam alanı olduğu için merkezimiz hastalıkların tedavisinde umut veriyor” dedi.





Kolektif ve komandit şirketlerde, şirketin 
tasfiyesi iflas dışındaki sona erme hâllerinde 
tasfiye memurlarına aittir. Anonim ve limi-

ted şirketlerde ise esas sözleşme veya genel kurul 
kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdir-
de, tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır.

Tüzel kişiliğe sahip şirketlerin sona ermesiy-
le birlikte tasfiye sürecinde vazifeli olan tasfiye 
memurlarının, daha önce Haziran ayında açıklamış 
olduğumuz özel hukuk açısından sorumlulukları 
bulunduğu gibi kamu hukuku bakımından da so-
rumlulukları mevcuttur. Nitekim 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu’nda bu hususa yer verilmiştir.

Bu konuyu kısaca özetlemek gerekir ise;
6183 sayılı Kanun’un 32. maddesinde; tasfiye 

halinde tüzel kişilerin borçlu bulundukları amme 
alacaklarını ödeme ve bu kanun hükümlerinin uy-
gulanmasıyla ilgili görev ve sorumluluğun tasfiye 
memurlarına geçeceği düzenlenmiştir. 

Tasfiyeye başlanılmasıyla birlikte 3 gün içeri-
sinde bu hususun tasfiye memurları tarafından 
tahsil dairelerine bildirilmesi zorunludur. Tasfiye 
memurları amme idarelerinin her türlü alacakları 
ödenmeden veya ödenmek için ayrılmadan önce 
tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar ve 
bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta 
bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmiş ve edecek 
amme alacaklarından tasfiye memurlarının şahsen 
ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Öte yandan 6183 
sayılı Kanun’da tasfiye memurlarının sorumluluğu-
nun, yapılan tasarrufların ifade ettiği para miktarını 
geçemeyeceği ve tasfiye memurlarının ödedikleri 
borçlar için, kamu alacağı ödenmeden kendilerine 
dağıtım yapılmış olanlara rücu hakları bulunmadığı 
hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme ile 
birlikte tasfiye memurlarının sorumluluk miktarı, 
“yapılan tasarrufun ifade ettiği para miktar” denile-
rek sınırlanmıştır.

Öte yandan; tasfiye memurlarının sorumlu-
luğuna ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunun 
17. maddesinin 7. fıkrasında; “kurumun tahakkuk 
etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre 
hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için, 
İcra ve İflas Kanunu’nun 207’nci maddesine uygun 
bir karşılık ayırmadan aynı Kanunun 206’ncı mad-
desinin dördüncü sırasında yer alan imtiyazlı olma-
yan diğer alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaş-
tırma yapılamayacağı” düzenlenmiştir. Söz konusu 
hükme uyulmaması halinde tasfiye memurları işbu 

vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şah-
sen ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Yukarıda-
ki hükme göre tasfiye memuru vergi ve buna bağlı 
alacakları ödemeden veya ödenmek üzere karşılık 
ayırmadan önce, İcra ve İflas Kanunu’nun 206. mad-
desinde yer alan birinci, ikinci ve üçüncü sıradaki 
alacaklılara ödeme yapabilmesi mümkündür. 

Vergiler ile tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonu-
cu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, tasfiye 
sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla 
kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan ya da tasfiye 
kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan 
ortaklardan da aranabilir. 

Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için 
ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmaz. Tasfiye 
memurlarının yukarıdaki madde gereğince ödedik-
leri vergilerin asıllarından dolayı, yukarıda belirti-
len yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan 
veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara ya da or-
takların aldıkları bu değerler vergileri karşılamaya 
yetmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 207. maddesine 
uygun oranlar dahilinde imtiyazsız diğer alacakla-
rını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara 
rücu edebilecektir.

Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte 
tasfiye memurları yaptıkları işlemlerinin vergi 
kanunları açısından incelenmesi için vergi dairesine 
bir dilekçe verirler ve vergi incelemesi bitirilip ku-
rumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar 
tasfiye memurlarının yukarıda belirtilmiş bulunan 
sorumluluğu devam etmektedir. İnceleme raporuna 
göre tahsili gereken vergilerin tamamı tahsil edilene 
kadar tasfiye memurunun sorumluluğu devam 
eder.

Tasfiye memurlarının sorumluluklarına ilişkin 
olarak Vergi Usul Kanunu’nun 162. maddesinde; 
tasfiye halinde vergi mükellefiyetinin vergi ile 
ilgili tüm işlemlerin tamamen sona ermesine kadar 
devam edeceği ve bu hallerde tasfiye memurları-
nın tasfiye kararını ve tasfiyenin kapandığını vergi 
dairesine ayrı ayrı bildirilmesi gerektiği düzenlen-
miştir.

Tasfiye halindeki tüzel kişilerde tasfiyeye girme-
den önceki ve tasfiyeye girdikten sonraki dönemlere 
ait vergi ve cezalara ilişkin tebliğin tasfiye memu-
runa yapılması gerekmektedir. Tasfiye edilerek 
tüzel kişiliği sona ermiş ve ticaret sicilinden silinmiş 
olan vergi mükelleflerine ilişkin tasfiye dönemiyle 
ilgili olarak yapılacak vergi tarhiyatları ve kesilecek 
cezalar tasfiye memurlarından herhangi biri adına 
yapılacaktır.

Şirketlerde tasfiye 
memurlarının sorumlulukları
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Global dünyada oluşan rekabet ortamında 
başarılı olabilen çağdaş yönetim sistem-
leri karşı taraftan beğenilmeyi, güvenil-

meyi ve tercih edilmeyi gerektirmektedir.
Ürün veya hizmet sunumlarında bu tercih-

leri dönemsel olarak yakalamak mümkündür. 
Ancak toplum tarafından beğenilen, kabul 
edilen ve güvenilen bir kurum olmak son derece 
zordur. Bu seviyeye ulaşmak zorluğu azaltma-
makta aksine artırmaktadır. Çünkü ulaşılan 
noktanın önce korunması sonrası geliştirilmesi 
beklenmektedir. Bu süreç içinde ürün ve hiz-
met kalitesinden, çalışanlarına ve topluma olan 
sorumluluklarını yerine getirme gücüne kadar 
uzun bir yol kat edilir. Bu sorumluluklarının 
bilincine varan, toplumsal kabulü elde eden 
ve sürdürebilen kurumların kazandıkları en 
büyük değer itibardır. İtibar elle dokunulamasa 
da kurumların, şirketlerin ekonomik ve sos-
yal faaliyetlerinin en önemli değer belirleyici 
unsurlarındandır. İtibar değeri ise o şirketlerin 
ya da kurumların değeri içinde çok önemli bir 
paya sahiptir. Bu nedenle itibar yönetimi, sahip 
olunan öz değerlerin nasıl değerlendirileceğin-
den başlayıp nasıl korunması ve geliştirilmesi 
gerektiğine yön veren çok önemli bir süreçtir. Bu 
sürecin elde edeceği sonuçlar tüm kazanımların 
yanında bir şirketin/kurumun iç ve dış rekabet 
gücüne doğrudan etki etmektedir.

Bu süreç içinde halkla ilişkiler kavramı öne 

çıkmaktadır. Halkla ilişkiler çalışmaları yöne-
limleri yakalama ve anlama, sonuçlarını öngör-
me, hem kurum hem de toplum yararına planlı 
faaliyetler yapabilme sanatı ve sosyal bilimidir 
(Schukies,1986.16). Halkla ilişkiler, kamudan an-
layış ve kabul görme hedefi içinde hareket eden 
ve bu hedefe ulaşmak için iletişim enstrümanları 
planlayan, kullanan bir yönetim fonksiyonu 
olarak değerlendirilebilir.

Halkla ilişkilerin birçok işlevi vardır. Bun-
lardan ilki kurumsal bir iletişim sisteminin 
varlığıdır. İtibara giden yolda iletişim kanalları-
nı etkin ve doğru kullananlar önde koşacaktır. 
Kararların, ilkelerin ve uygulamaların toplumla 
paylaşılması, doğru bilgilendirme ile güven 
denen itibarın temel yapı taşı inşa edilecektir. 
Kurumsal kültür ise sahip olunan ve paylaşılan 
tüm değerlerin toplu bir ifadesi olarak itibarın 
bir diğer temel taşını oluşturmaktadır. Kurum-
sal kültür sürdürülebilir olmanın göstergesidir. 
Kurumsal kimlik ise, kurumun/şirketin kendisi 
ile ilgili düşünceleri ve kendinin tanımıdır. ‘Biz 
neyiz, ne olduk, ne olmak istiyoruz’ ve ‘bizi 
dışarıdan nasıl görüyorlar’ soruları itibar sü-
recinin yol işaretleridir. Kurumsal imaj ise; bizi 
nasıl algıladıklarıdır. İstikrarlı ve ilkeli yönetim 
politikaları ile güçlendirilmiş bir halka ilişkiler 
stratejisi itibarın yapısını şekillendirir.

Kurumsal itibar ise; yaratılan güvenin ve 
inancın pazar içinde yarattığı katma değerdir. 
Bilançolarda elle tutulamayan değerlerin tutarı-
dır. İtibarı yönetmek istiyorsak:

İtibar kavramını kendimize, çalışanlarımıza 
kısaca tüm organizasyonumuza öğretmeliyiz.

İtibarı yönetmeyi planlamalı, programlamalı 
ve yönetilebilir bir yapı haline getirmeliyiz.

Etik sorumluluk, sosyal sorumluluk, finan-
sal performans, kaliteli iş gücü yapısı, kaliteli 
çalışma ortamına sahip olma, ürün ve hizmet-
lerde kalite standartlarını yakalama ve aşma 
hedefi, kurumsal liderlik anlayışının hakimiyeti, 
kurumsal vizyonun oluşturulması ve bu vizyo-
na sadık kalınması, kurumumuza yönelik algı 
ve çağrışımların doğru bilgiler ile yönetilmesi ve 
kurumun yöneticilerinin kişisel itibarları itibar 
yönetiminin önemli bileşenleri olarak dikkate 
alınmalıdır. İtibar iş sonuçları ve finansal de-
ğerlerle yakından ilgilidir. İyi itibar sermayeyi, 
kaliteli elemanları, müşterileri bir mıknatıs gibi 
çeker. Sonuçta iyi itibar sadece karlılık değil, 
yüksek potansiyel vaat eden bir gelecek olarak 
şirkete geri döner. (Jiddu Krishnamurti)

Kaynaklar: ESBD/Kış.2008 
(Doç. Dr. S. Karatepe)

İyi itibar en değerli sermayedir
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15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 
Türkiye ekonomisi için yepyeni teşviklerle 
bir “seferberlik” başlatıldı. Teşvik olgusu ile 

ülkemiz ekonomisi bundan yaklaşık 103 yıl önce 
tanışmıştı. Türkiye’de iktisadi gelişmenin hızlan-
dırılması, özellikle de sanayinin kalkındırılması 
çabaları II. Meşrutiyet yıllarında İttihat ve Terakki 
tarafından güçlendirilmeye başlanmıştı.

1913 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıl-
mış, böylece sermaye ve pazar sıkıntısı çeken 
sanayinin devlet yardımıyla kalkındırılması he-
deflenmişti. Ne var ki iç pazardaki talep artışına 
ve hükümetin tüm çabalarına rağmen I. Dünya 
Savaşı’na kadarki dönemde sanayi sermayesi 
birikimi sınırlı kaldı. Bu dönemde ortaya çıkan 
sanayi işletmelerinin çoğu ya yabancıların ya da 
onların koruduğu yerli gayrimüslimler tarafın-
dan kuruldu. Mevcut işletmeler, ülkedeki sanayi 
malları tüketiminin çok az bir kısmını üretebil-
mekteydi.

Bu dönemi takip eden savaş yıllarında yerli 
sermayenin devlet eliyle kalkındırılması çabala-
rı devam ettiyse de sonuç pek fazla değişmedi; 
sadece İttihat ve Terakki’ye yakın olan sanayi 
erbabının zenginleştirilmesiyle sınırlı kaldı. Kur-
tuluş Savaşı yıllarıysa yerli sanayi sermayesi için 
en zorlu dönemlerden birini oluşturdu.

Kurtuluş’un hemen sonrasında toplanan İz-

mir İktisat Kongresi’nde her ne kadar liberal 
eğilim hakimse de özellikle sanayi alanında dev-
let desteğinin kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştı. 
Daha önceki bir yazımızda aktardığımız gibi, 
İktisat Kongresi’ne katılan sanayiciler, gümrükler 
konusunda hükümetin önlem almasını dilemiş ve 
Teşvik-i Sanayi Kanunu süresinin 25 yıl uzatılarak 
yalnızca Türkleri kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesini talep etmişlerdi.

Yeni Türkiye’de hükümetlerin iktisadi prog-
ramlarında da sanayi önemli bir yer tutuyor ve 
desteklenmesi öngörülüyordu. Bunun sonucunda 
28 Mayıs 1927’de yeni Teşvik-i Sanayi Kanunu 
çıkarıldı.

Kanunla özel girişime, 15 yıl boyunca bir 
takım muafiyet ve ayrıcalıklar getiriliyordu. 
Girişimcilere bedava veya ucuz ve uzun taksitlere 
yayılmış arazi sağlamaktan vergi ve resim muafi-
yetine, gümrük kolaylıklarından nakliye ücretle-
rinde indirime, bazı mallarda prim ödenmesinden 
devlet kuruluşlarına pahalı da olsa yerli sanayi 
ürünlerini kullanma zorunluluğuna kadar uzanan 
bu muafiyet ve ayrıcalıklar o günlerin koşulların-
da çarpıcı derecede genişti.

Doğaldır ki, Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan 

İlk teşvik 
günlerinde 
İzmir…

28 Mayıs 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu, 
Türk sanayisinin İstanbul’dan sonra en büyük 
merkezi olan İzmir iktisadi çevresinde memnun-
lukla karşılandı. Gazeteler, kanunun İzmir sanayi-
sini kalkındıracağını vurgulayan yazılar yazdı.
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yararlanmanın bir takım koşulları vardı. Sınaî 
girişimler, üretim kapasiteleri, çalıştırdıkları işçi 
sayısı gibi özelliklerine göre bu kanundan yarar-
lanabileceklerdi.

Kanun, Türkiye sanayisinin İstanbul’dan 
sonra en büyük merkezi olan İzmir iktisadi 
çevresinde büyük olumlulukla karşılandı. İzmir 
Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, Kanundan 
yararlanacak olan işletmelerin yapması gereken 
işlemler hakkında ayrıntılı yazılar yayınlarken, 
gazeteler de kanunun İzmir sanayini kalkındıra-
cağını vurgulayan makalelere yer veriyordu.

1927 sayımına göre İzmir’de 10 kişinin üze-
rinde işçi çalıştıran farika sayısı 196’ydı. İzmir 
Vilayeti tarafından hazırlanan 1929 yılı istatistik-
lerine göre bu fabrikalardan 162’si Teşvik-i Sana-
yi Kanunu’ndan yararlanıyordu. Yandaki tablo-
da bu kanundan yararlanan işletmelerin sektörel 
dağılımını ve yıllık üretimlerini görebilirsiniz.
Hiç kuşkusuz 1929 ekonomik bunalımı koşulla-
rında sanayi kuruluşları daha fazla muafiyet ve 
ayrıcalık istediler. Bunun üzerine Teşvik-i Sanayi 
Kanunu’ndan yaralanma koşullarının hafifletil-
mesiyle kanundan yararlanan işletme sayısının 
artması sağlandı. 1932’de İzmir’de Teşvik-i 
Sanayi Kanunu’ndan yararlanan işletme sayısı 
181’e yükselmişti. Kanun kapsamı içine giren 
sanayi işletmelerinin başında zeytinyağı fabrika-
ları gelmekteydi. 1932’de 34 zeytinyağı işletmesi 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yaralanmaktaydı. 
Zeytinyağı sektörünü, un sanayi ve kutu sanayi 
izliyordu.

1930’lara gelindiğinde Hükümet, özel sektö-
rün desteklenerek sanayileşmenin sağlanması 
görüşünden giderek uzaklaştı; özellikle ülkenin 
acil ihtiyaç duyduğu ve büyük finansman yatı-

rımı gerektiren alanlarda özel sektörün yeterli 
girişimi olamayacağını düşünüyordu. Bunun 
sonuçları malum; başta sanayi olmak üzere 
iktisadi hayatta devletin düzenleyici rolünden 
sıyrılarak bizzat yatırımcı rolüne soyunduğu 
Devletçilik…

Devletçi politikaların merkeze alınmasıyla 
beraber Teşvik-i Sanayi Kanunu, her ne kadar 
tamamen ortadan kaldırılmadıysa da etkisini 
giderek yitirdi. İzmir’de bu kanundan yararla-
nan işletme sayısı 1933’te 174’e, 1935’te 151’e, 
1941’de 128’e geriledi. Sonunda Kanun, süresi 
uzatılmadığı için 1942’de yürürlükten kalktı. 
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Son yıllarda bilimde ve tıpta 
gelişmeler insanoğlunun 
yaşam süresini uzat-

tı. İnsanların raf ömrü 
yıldan yıla artıyor. 
Örneğin 2008’de 
ülkemizde ortalama 
yaşam süresi 73 yıl 
iken bu 2012’de 
75’eçıktı. Bu 
arada ülkemizde 
en uzun ömür-
lüler, Ege’den, 
daha doğrusu 
Nazilli’den çıkı-
yor, bu da böyle 
biline…

200 yıl önce 
ortalama yaşam 
süresi 40’larda iken bu 
gün bu yaklaşık iki kat 
artmıştır. Bu önümüzdeki 
30 yıl içinde 120’lere çekilme-
ye çalışılmaktadır. İlk insanlarda 
bu 18-20 yıl dolayındaydı. Tabii burada 
kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha fazla 
yaşadıklarını da söylemek gerek. Her ne kadar er-
kekler ‘buna sebep kadınların dırdırıdır’ dese de 
bu ispatlanamamış bir gerçek olarak ve bir şehir 
efsanesi olarak sürmektedir.

Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden 
biri genç olmasıdır. Bu gün 0-14 yaş grubu toplam 
nüfusun yüzde 24,27’sidir. Ancak bu durum 
1965’te terse dönerek sürekli azalmakta, ve top-
lumumuz giderek yaşlanmaktadır. Bugün yak-
laşık yüzde 24,27 olan genç nüfus, 1965’te yüzde 
42 oranındaydı. Bu durumda ülkemiz giderek 
artan yaşlanma ve yaşlı sorunlarını göz önünde 
bulundurmalı ve çözme yönünde çalışmalarını 
hızlandırmalıdır. 3 çocuk önerileri de demografik 
yapıya bağlanmaktadır.

Bu girişten sonra asıl konumuz yaşlı beslen-
mesine gelecek olursak; bu süreç genel olarak fiz-
yolojik fonksiyonların yavaşlaması, bazal metabo-
lizma hızının azalması, kas dokusunun azalması, 
bağışıklık işlevinde azalma, hormon düzeylerinin 
düşmesi gibi yaşlılık sorunlarını gidermeye dö-
nük bir beslenme programı yapmamızı gerektirir. 
Günlük alınması gereken kalori miktarı azaltılma-
lıdır. Kas kaybına karşı hafif egzersizler devreye 
girmelidir.

Yaşlılarda protein sindirimi ve metabolizma-
sında değişiklikler olur. Beden ağırlığının kg’ı 
başına 1 gr. protein yeterlidir. Günlük enerjinin 

yüzde 25-30’u yağlardan sağlanmalı 
bu yağ da doymamış yağ diye 

ifade ettiğimiz bitkisel sıvı 
yağ, en iyisi de zeytinya-

ğı kullanılarak sağlan-
malıdır.

Yapılan çalışma-
lar tuz ve doymuş 
yağın hipertansi-
yona ve damar 
sertliğine dolayı-
sıyla kalp-damar 
hastalıklarına 
neden olduğunu 
gösterdiğinden, 
bunların alımı 

azaltılmalı hatta 
tuz hiç alınma-

malıdır. Vücudun 
ihtiyacı olan tuz vücut 

tarafından elde edilebil-
mektedir.
En önemli yaşlılık beslen-

me hatası ise, bireyi Tip 2 diyabete, 
yani şeker hastalığına götürebilen bes-

lenme programıdır. Yaşla birlikte sindirim organ-
larında oluşan değişiklikler, bireyin beslenme 
durumunu olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden 
yeterli ve dengeli beslenme, kötü beslenme ve 
buna bağlı yan etkilerin oluşmasını önlenmesi 
açısından önemlidir.

Peki, yaşlı nasıl beslenmeli?
Bir defa öncelikle öğünlerde tüketilen miktar 

azaltılmalıdır. Şeker, tuz alımı terk edilmelidir. 
Yemeklerde sıvı yağ kullanılmalıdır. Kuru bak-
lagil, lifli tahıl, sebze ve meyve tüketimi -meyve 
biraz daha dikkatli- arttırılmalıdır. Tavuk, balık, 
et ve sütü yeterli tüketmeye dikkat edilmelidir. 
Besinler kızartma, kavurma, ızgara yerine haşla-
ma, fırınlama tarzında çiğden tencereye konarak 
pişirilmelidir. Günde asgari 2- 2,5 litre su içil-
melidir. Sindirim güçlüğü veya şeker hastalığı 
mevcutsa öğün sayısı arttırılabilir. Ayrıca daha 
değişik hastalıklar varsa hekimin önerisi ile bes-
lenme programı düzenlenmelidir. İnsan ömrünün 
tümünde çok önemli ise de, özellikle yaşlılıkta 
doğru ve sağlıklı beslenmenin önemi olağanüstü 
artmaktadır. Ayrıca yaşlılıkta çeşitli nedenlerle se-
viyesi düşen vitamin, mineral, hormon (kalsiyum, 
fosfor, D vitamini, testosteron vs.) gibi yaşamsal 
öneme sahip bileşikler öncelikle besinlerle veya 
takviye olarak yaşlı bireye verilmelidir.

Yaşlanmak iyidir. Özellikle sağlıklı yaşlanmak 
yaşam mottomuz olmalıdır. 

YAŞLILIKTA BEsLEnME
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Avrupa’dan Amerika’ya kadar birçok 
kıtada lezzet ve kalitesini kanıtlayan Ege 
çipurası ülkemizde de sofraların vazge-

çilmezleri arasında yer alıyor. Latincesi ‘Spa-
rusaurata’ olan çipura balığı, Ege Bölgesi’nde 
oldukça yaygın olarak üretilip, tüketiliyor. Mi-
lattan önce V. yüzyıllarda Roma’da keşfedilerek 
yetiştirilmeye başlanan Ege çipurası, günümüze 
kadar birçok mitolojik eserde ana teması ola-
rak da yazarlara ilham kaynağı oluyor. Yapılan 
araştırmalarda doğal afrodizyak etkisi de kanıt-
lanan Ege çipurası, Türk Osmanlı mutfağından 
Sefarad mutfağına kadar birçok kültürün mut-
fağında en değerli besin öğesi olarak değerini 
koruyor.
Her açıdan zengin

Antik Yunan’dan günümüze kadar sofrala-
rın en değerli besin kaynağı olarak görülen Ege 
çipurası, Avrupa’da dinsel açıdan cuma günleri 
et yenmemesinden dolayı değer kazanarak gü-
nümüze kadar aşkla değerini korudu. Sofraların 
vazgeçilmez tutkusu olan Ege çipurası, tarihsel 
açıdan zengin olduğu kadar besinsel açıdan da 
zengin mineralleri içinde barındırıyor. Çipura-
nın içerdiği protein ve Omega 3 yağı ile damar 
sertliği ve tansiyon gibi rahatsızlıkları önlediğini 
ifade eden Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı 
Sinan Kızıltan, çipura tüketmenin vücut direnci-
ni arttırdığını ve hastalıklara karşı daha koru-
naklı bir bağışıklık sistemi geliştiğini söyledi.
Sofraların vazgeçilmez aşkı “Çipura”

Yetiştiricilik sayesinde uygun fiyatı ve sağlık-
lı olması nedeniyle dört mevsim herkesin tercih 
ettiği Ege çipurası, romantik akşam yemeklerin-

de de en çok tercih edilen ürün olarak her alan-
da önemini koruyor. Sahip olduğu bölgeye göre 
farklı telaffuzla ile anılan çipura bazı bölgelerde 
çupra olarak da söyleniyor. 

Çipuranın her yörede vazgeçilmez bir ürün 
olduğunu dile getiren Kızıltan, “Özellikle sahil 
kesimlerinde zeytinyağı ile birlikte süslenerek 
mangal ateşinde tüketiciye bambaşka bir lezzet 
veriyor. Kendi içinde barındırdığı lezzet ile 
insanda afrodizyak etkisi yarattığı belirtiliyor. 
Bu sebeple antik çağlarda birçok noktada bol 
tüketilen bir balık türü. 

Bunun sebebi geçmişte çipuraya roman-
tizmin ve bolluğun sembolü olarak bakılması 
yatıyor” diye konuştu.
Antik Roma’dan günümüze gelen lezzet

Çipuranın vücudunda bulunan kılçıkların 
az olduğunu ve bunun balığa ayrı bir lezzet 
verdiğini açıklayan Kızıltan, “Aynı zaman-
da biraz sert, beyaz ve oldukça da lezzetlidir. 
Yemek konusunda, ızgarada pişirilen çipuralar 
daha çok tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, 
yetiştiricilik noktasında oldukça uyumlu bir 
balık türüdür. 

Bölgemiz dışında Akdeniz sahilleri boyunca 
her yerde rastlanılabilir. Sahil kıyısında ailenizle 
veya eşinizle bir romantik yemek yiyorsanız 
sofranızın baş tacıdır. 

Çipuradaki lezzet birçok mitolojik esere 
konu olmuştur. Roma’dan günümüze kadar 
birçok alanda çipuraya aşkla bakılmıştır. Sahip 
olduğu lezzet ve damak tadıyla edebi eserlerin-
de ana teması haline gelmiş ve bize romantiz-
min yemek ile nasıl buluştuğunu göstermiştir” 
dedi.

Antik 
roma’dan 
günümüze 
gelen lezzet: Ege çipurası







Focaİzmir’in kuzey gülü: 
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Doğanın tüm nimetlerinin bir araya top-
landığı, dünyanın en görülesi, en sevi-
lesi, en gezilesi, en yaşanası şehirlerin-

dendir İzmir… Kiminde taş öndedir kiminde 
deniz, kiminde tarih öndedir kiminde güneş. 
Ama İzmir öyle mi? Hepsinden ‘ortaya karışık’ 
yapılan şehirdir. Sağında ayrı lezzet, solunda 
ayrı, kuzeyinde başka bir dünya, güneyinde 
farklı bir kapı… Bu sayımızda da İzmir’in 
kuzeyindeki cennet köşesindeyiz, insanların 
kıtalar aşıp geldiği doğa harikası Foça’dayız. 

Sıra sıra dizilmiş yelkenlilerin aheste 
aheste salındığı Foça’nın (Phokaia) adının fok 
balığından geldiği söyleniyor. Zamanının en 
ünlü İyonya şehirleri arasında yer alan Foça, 
altın-gümüş karışımı sikkeyi ilk kullanan 
medeniyete ev sahipliği yapması ile de göz 
dolduruyor. 13. yüzyılda Çaka Bey tarafından 
ele geçirildikten sonra dönemin ünlü 
beyliklerinden Saruhanoğulları Beyliği’nin 
yönetimine geçen Foça, 1455 yılında Osmanlı 
Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminde 
Osmanlı toprağına katılır. 

Tepeden kuşbakışı seyredilen Foça, doğal 
güzelliği ile göz kamaştırır. Yeşil ile mavinin 
sessizce buluştuğu Foça’da altı adet ıssız ada 
bulunmaktadır. Bunlar; Orak, İncir, Fener, 
Atatürk, Kartdere ve Metelik adalarıdır. Orak 
Adası’nın güney kıyısında uzun bir çakıllı 
kumsal; Orak, Atatürk ve Kartdere’de 80 m 
yüksekliğe ulaşan dik yarlar bulunur. Adalar 
genelde otsu, çalımsı bitkiler ve makiyle kap-
lıdır. İncir Adası’nın kuzey kıyılarında küçük 
bir çam ormanı, Fener Adası’nda ise kaktüsle 
kaplı bir alan bulunur.  Surlarla çevrili alan 
içerisinde kalan Foça, bir tarafta sakin sahil 
boyu ile huzuru sunarken, diğer tarafta balık 
restoranları, meşhur dondurmacıları ve cıvıl 
cıvıl çarşısı ile gerek günübirlik ziyaretçilerini 
gerekse konaklamalı turistleri mest eder. 

Denizi her ne kadar soğuk olsa da berrak-
lığı ile göreni kendine hayran bırakan denizi, 
sahilleri, doğası, tarihi ve kültürü ile İzmir’i 
İzmir yapan yerler arasında yer alan Foça’nın 
gezilmesi gereken, yılların yaşanmışlığını biz-
lere sunan yerlerine bir göz atalım şimdi de…

İzmir’i İzmir yapan cennet köşelerden biri olan Foça’dayız. Doğa ile tarihin müthiş bir uyumla harmanlandığı 
yer olan Foça, renkli çarşısı, berrak denizi, güzel insanları ile yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor.

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ağustos 2016

izmir
izmir

49



Ağalar Konağı
Antik Phokaia’dan 21. yüzyıl başlarına kadar iskan 

alanı olan antik yarımada üzerinde bulunmaktadır. 
300 yıllık bir yapı olduğu söylenir. 1992 yılındaki yan-
gında büyük bir kısmı tahrip olmuştur. Günümüzde 
maalesef geriye pek fazla bir şey kalmamıştır. Atatürk 
1933 yılında Foça’ya geldiğinde bu yapıda kalmıştır.
Anatanrıça (Kybele) Adak Nişleri

Antik Phokaia’nın en önemli tapım yeri olan At-
hena Tapınağı’nın üzerinde bulunduğu tepenin kuzey 
eteğindeki nişler, Anatanrıça (Kybele) ile ilgili olmalı-
dır. Kayalara oyulmuş bu nişlere mermer kabartmalar 
yerleştiriliyordu. Kentin doğusunda yel değirmenleri-
nin bulunduğu tepenin üzerinde bu tip nişlerin sayısı 
oldukça fazladır. Batı Anadolu’da bulunan Athena ta-
pınaklarının yakınlarındaki kayalıklarda bu tür nişlere 
çok rastlanılır; bu nedenle Anatanrıça’nın Athena ile 
birlikte birçok yerde tapım gördüğü anlaşılmaktadır. 
Bu nişler, Roma dönemi öncesinde, belki de Arkaik 
dönemde (M.Ö. 6. yüzyıl) yapılmıştır.
Athena Tapınağı

Baş tanrıça Athena’nın tahtadan heykelinin yer 
aldığı, İon dünyasının en eski tapınağı, bugünkü 
lisenin bahçesinde, körfeze ve kente hakim kayalık 
düzlükte yer alıyordu. Bu kayalık alanda aynı zaman-
da Anadolu’nun ana tanrıçası olan Kybele de saygı 
görüyordu. 1993 kazıları sırasında ortaya konulan 
Kybele açık hava tapınağı bunu gösterir. 
Surlar ve Beşkapılar Kalesi

Antik çağda kentin doğusundaki tepeler üzerinden 
geçen surlar, Athena Tapınağı’nın bulunduğu yarıma-
dayı da kuşatıyordu. Hem antik hem de onun üzerin-

de bulunan bugünkü Foça, bu surların çevrelediği ala-
nın içerisinde kalmaktadır. Ortaçağdan kalma, şehrin 
etrafını çevreleyen surların en iyi korunmuş bölümleri, 
yarımada üzerindeki Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dö-
nemlerine ait onarımlardır. Şimdi kısmen tahrip olmuş 
mazgallı ve kuleli bir surdur. Yan yana dizili beş kapı 
bulunan bölümü şehre giriş için kullanılırdı. Beşkapı-
lar yöresindeki yazıta göre, Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında 1538-1539 yıllarında bir onarım görmüştür. 
Kulenin bu bölümü 1983 yılında restore edilmiştir.
Fatih Cami

Kentin Türk dönemine ait en önemli yapısıdır. 
Yapıda iki kitabe vardır. Avlu kapısındaki kitabe 1531 
tarihlidir. Kitabeye göre avlu kapısı Mustafa Ağa adlı 
bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Ana giriş üzerindeki 
kitabeye göre de Kanuni Sultan Süleyman’ın emri 
ile yeniden inşa ettirilmiştir. Kitabelerden, camiinin 
Foça’nın fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan yaptırılarak, 1531 yılında bir avluyla çevrelendiği, 
daha sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle, ancak 
onun ölümünden sonra 1569-1570 yılında yeniden 
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Cami günümüzde halen 
kullanılmaktadır.

Sıra sıra dizilmiş yelkenlilerin aheste aheste salındığı Foça’nın (Phokaia) adının fok balığından geldiği söyleni-
yor. Foça, altın-gümüş karışımı sikkeyi ilk kullanan medeniyete ev sahipliği yapmasıyla da göz dolduruyor.
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Dış Kale
Foça’nın güney batısındaki “Kale Burnu”nda 

“Dış Kale” ya da “Ceneviz Kalesi” diye anılan kale, 
kaynaklara göre 1678 yılında bölgeyi korumak 
için stratejik bir noktada, Osmanlar tarafından, bir 
“Boğazkesen” olarak yapılmıştır. İç kısımda Türk 
hamamı kalıntıları görülür.
Su Kemerleri

Su kemeri Felix Sartiaux’ya göre orta çağda 
yapılmıştır. Bu su kemeri yirminci yüzyılın başlarına 
kadar kullanılmış ve Foça’nın içme suyu ihtiyacının 
büyük bir kısmını temin etmektedir. Le Bruyn 1678 
yılında 180 kemer saymıştır. Çok büyük kısmı halen 
sağlamdır
Yeldeğirmenleri ve Anatanrıça Kutsal Alanı

18. veya 19. yüzyıla ait olan ve kısmen korunmuş 
bu üç yeldeğirmeninin bulunduğu tepenin üzerinde 
antik çağda Ana tanrıça’nın (Kybele) kutsal alanı 
bulunmaktaydı. Bu alana, tepenin güneybatısındaki 
kayalara oyulmuş merdivenlerle ulaşılmaktaydı. Bu 
çevrede kayalara oyulmuş 150 kadar adak nişi bu-
lunmaktadır. Bu nişlerin bazıları kabartmalı olarak 
yapılmıştır. İçleri düz olanlara ise mermer kabartma-
lar konuyordu. Bu nişler, Arkaik, Klasik ve Helle-
nistik dönemlerde (M.Ö. 7.-l. yüzyıllar) kayalara 
oyulmuştur.
Arkaik Sur Duvarı ve Kent Kapısı

Son dönem kazılarında Foça’nın arkaik dönemde 
5 km. uzunluğunda surlara sahip olduğu ortaya çık-
mıştır. Maltepe Tümülüsü tepesinde yapılan kazılar-
da M.Ö.590-580 yıllarına tarihlenen sur duvarlarının 
bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Tarihçi Herodot’un 

bu sur duvarlarından sıkça bahsetmesi nedeniyle 
Herodot duvarı adı da kullanılmaktadır. Ele geçi-
rilen pers ok ve mızrak uçları, kırık amphoralar ve 
bilinen eski mancınık güllesi M.Ö. 546 yılında büyük 
bir savaş olduğunu göstermiştir. Pers komutanı 
Harpagos’un ordusu ile Foçalılar arasındaki savaş, 
Foçalıların yenilgisi ile sona ermişti.
Tiyatro

M.Ö. 340-330 yıllarına tarihlenen tiyatro da son 
dönem kazılarında bulunmuştur. Anadolu’nun en 
eski tiyatrosudur. Roma döneminde bir etkinlik gös-
termemesinden yola çıkılarak bu dönemde kentte 
başka bir tiyatro olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. 
Ancak henüz saptanamamıştır. Tiyatro, dayanıklı bir 
taş türü olmayan ve yörede “Foça Taşı” olarak anılan 
tufadan yapılmıştır.
Gemiler

Herodot’a göre ilk uzun deniz yolculuğuna 
çıkanlar Phokaialılardır. Bu yolculuklarını yuvarlak 
teknelerle değil, elli kürekli gemilerle yaparlar-
dı. Phokaialıların kullandığı elli kürekli gemiler 
ince uzun bir gövde yapısına sahip gemilerdir. Bu 
gemiler M.Ö. 8. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır. 
Yunancada “Elli kürekli” anlamına gelen “Pente-
konter” diye adlandırılan söz konusu gemiler 65 feet 
uzunluğundaydı. Her iki yanında tek kürek sırası 
vardı. Her sırada yirmi beş kürekçi bulunmaktay-
dı. Çoğunluğu çam ağacından yapılan bu tekneler, 
uzun yolculuklarda kullanılmak üzere direk ve 
yelkene sahipti. Pruvadan dışarı doğru çıkıntı ya-
pan, mahmuz adı verilen yapay donanım, en önemli 
silahı idi. Mahmuzun tek görevi düşman gemilerinin 
gövdelerine delik açıp su almalarını sağlamaktı. En 
yüksek hızı 9,5 deniz mili olan bu gemiler Arkaik 
dönem içinde de hizmet vermiştir. 
Kybele Açık Hava Tapınağı 

M.Ö. 580 yıllarında yapıldığı tahmin edil-
mektedir. Çeşitli büyüklüklerdeki 5 nişte tanrıça 
Kybele’nin heykelleri ve kabartmaları yer alıyordu. 
Kayaya oyulmuş adak havuzu ile denizci fenerleri-
nin konulması için yapılan küçük nişler denizden 
gelenlerin burada tapındıklarını ortaya koymuştur. 
Şeytan Hamamı

Çan Tepesi’nin eteklerinde askeri alan içinde yer 
alan bu yer, antik çağda kayalara oyularak yapılmış 
bir aile mezarıdır. Mezar uzun bir dromos (yol) ve 
iki mezar odasından oluşmuştur, her odanın içinde 
tabana oyuk olarak yapılmış ikişer mezar bulunmak-
tadır.
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Bilkent Üniver-
sitesi araş-
tırmacıları, 

sürtünme kuvveti 
kanunlarını değiş-
tirecek nanotekno-
loji temelli yeni bir 
malzeme geliştirdi. 
Bilkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakül-
tesi Öğretim Üyesi 
ve Ulusal Nano-
teknoloji Araştırma 
Merkezi (UNAM) 
araştırmacıların-
dan Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Baykara; 
UNAM Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Engin Durgun, 
Bilkent Üniversitesi 
yüksek lisans öğrencisi Ebru Cihan ve ziyaretçi 
araştırmacı Semran İpek’in birlikte geliştirdikleri 
çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürtünmenin sebep olduğu enerji kaybının 
mekanik sistemler için ekonomik açıdan önemli 
bir sorun olduğunu ifade eden Baykara, pek çok 
teknolojik alan için büyük önem teşkil eden sür-
tünmeye ilişkin en önemli verilerin Leonardo Da 
Vinci’nin 6 yüzyıl önce gerçekleştirdiği deneyler-
den elde edildiğine işaret etti. Yrd. Doç. Dr. Bay-
kara, Da Vinci’den sonra sürtünme olgusuna yön 
veren temel fiziksel kanunlar hakkında şaşırtıcı 
derecede az miktarda bilgi edinilebildiğini belirtti.
Altın ve karbon yüzey

Baykara, uzun süredir sürtünme kuvveti 
kanunlarının nanometre boyutunda anlaşılmasına 
yönelik araştırmalar yaptıklarını, bunun sonucun-
da da bu kanunların bilinen hallerini değiştiren 
nano boyutta sürtünmesiz yüzeye sahip yeni bir 
malzeme geliştirdiklerini bildirdi.

Bu yeni malzemenin atomik seviyede düzlüğe 
sahip olan, “süper kaygan” altın ve karbon yüzey-
lerden oluştuğunu aktaran Baykara, konuyla ilgili 
şunları söyledi:

“Bu malzeme, makine, malzeme mühendisliği 
ve nanoteknolojiyi birleştiren bir çalışma sonu-
cunda bulundu. Yaptığımız deneyler ve hesap-
lamalar sonucu elde ettiğimiz bu malzeme, nano 
boyutta sürtünme kuvvetini neredeyse sıfırladı. 

Özel bir teknikle, sürtünmeye yol açmayan ato-
mik düzlükte karbon ve altın yüzeyler oluştura-
bildik. Hiçbir pürüzü olmayan altın ve karbondan 
oluşan bu iki yüzey bir araya geldiğinde, sürtün-
me kuvvetinin neredeyse sıfır düzeyine indiğini 
gösterdik.”
Enerji kayıpları sıfırlanacak

Geliştirdikleri süper kaygan malzemenin, 
sürtünmeden kaynaklanan enerji ve dolayısıyla 
da ekonomik kayıpların önüne geçebileceğini sa-
vunan Baykara, teknolojilerinin küçük boyuttaki 
makineler için hemen kullanıma sunulabileceğini, 
ancak daha büyük boyuttaki makineler için başka 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mehmet Baykara, söz konusu teknolojinin 
kullanım alanlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Mevcut araba motorlarında, sürtünme ne-
deniyle çok büyük oranlarda yakıt kullanımı söz 
konusu. Geliştirdiğimiz nano boyutta malzemeyi 
ileri dönemde kullanım amacıyla araba motorları, 
endüstriyel diğer makineler ve imalat sanayi için 
büyük ebatta çalışmaya başladık. Amacımız enerji 
kayıplarını sıfırlayarak, büyük oranda yakıt tasar-
rufu sağlamak. Neredeyse yüzde sıfır düzeyine 
çektiğimiz enerji kaybının, yakın gelecekte tasar-
lanacak tüm yüzeyler için göz önünde bulundu-
rulacak en temel özellik olacağını düşünüyoruz. 
Uzayda da enerji çok değerli olduğundan, uzay 
araçları için de bu şekilde çalışan yeni malzemeler 
geliştirilebilir.”

Türk bilim adamları önemli 
bir buluşa daha imza attı
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Türk turizm uzmanları ve turizm basını 
tarafından kimi zaman eleştirilen ve resmi 
makamlarca turistlerden talep edilen turist 

vergisi, artık bizde de uygulanmaya başlanacak 
gibi görünüyor.

Yerleşik nüfusu 15 bin 263 kişi olan, yaz 
aylarında ise 300 bin kişiye ulaşan, İstanbul’daki 
Prens adalarının belediye gelirlerini arttırmak için 
kanun teklifi hazırlandı. Teklif uyarınca adaları 
ziyaret edenlerden belediye meclisi tarafından 
belirlenecek oranda ‘turist vergisi’ alınacak.
İspanya alıyor..

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 
tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, 
”Prens adaları” olarak bilinen Büyükada, Hey-
beli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adasının yanı sıra 
Çanakkale yakınlarında, Ege denizinde bulunan 
Gökçeada ve Bozcada’yı da kapsıyor. Sözcü’nün 
haberine göre Adaların Türkiye için ve hatta 
dünya için önemli bir konuma sahip olduğunu 
belirten Tanal, kültürel, tarihi ve doğal değerleri 
ile Adaların batıya açılan pencere olduğuna vurgu 
yaptı. İstanbul Adalar ile, Gökçeada ve Bozcaada 
Belediyelerine, kış nüfusuna göre bütçeden pay 
verildiğini, bunun da yetersiz kaldığını belirtti. 
Tanal, adaları ziyaret edenlerden hizmet bedeli 
alınmasını teklif etti. Ayrıca, adaların bulunduğu 
ilçe belediyelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bir yıl önce ilçede gerçekleşmiş olan 
bütçe geliri toplam tutarının yüzde 50’si oranında 

yardım yapılmasını da istedi.
İspanya ülkeyi ziyaret eden misafirlerden 

2015’ten beri ayakbastı vergisi alıyor. İlk önce-
Barcelona kentinde başlayan bu uygulamanın 
2016 yazında da Başkent Madrid’de de yürürlüğe 
konuldu. Madrid’i ziyaret edecek her turistten 
hotel girişinde 1 euro tahsil ediliyor. Bu para 
ayakbastı vergisi olarak Belediye kasasına giriyor. 
Bu 1 euroyu 2017’den itibaren yerli turistlerin de 
ödeyeceği öğrenildi. Madrid Belediyesi’nin yap-
tığı hesaplamalara göre bu uygulamayla yılda 30 
milyon euro gelir toplanması bekleniyor. Geçtiği-
miz günlerde de Barcelona Belediyesi kente gelen 
turist sayısındaki artışa dikkat çekerek bölgedeki 
turistik yatırımları bir yıllığına askıya aldıklarını 
duyurmuştu. Belediye ayrıca kent içindeki tarihi 
yerlerin ziyaretlerine kota uygulaması getirmişti. 
Bu arada İspanya’nın diğer turistik beldelerinden 
biri olan Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başka-
nı Fernando Clavijo Batlle da, adalara fazla turist 
istemediklerini açıkladı. Batlle, geçen yıl adaları 
13 milyon turistin ziyaret ettiğine dikkat çekerek 
‘Tam Pansiyon’ sisteminden şikayetçi olduğunu, 
bunun kendilerine de ada ensafına da yarar ge-
tirmediğini savundu. Turistlerin tam pansiyonla 
hotele kapanarak hiç bir harcama yapmadığını 
da ileri süren Fernando Clavijo Batlle, “İsterse 
bize 20 milyon turist gelsin. Ellerini cebine atıp es-
nafa para bırakmadıktan sonra bu turistin yararı 
olmaz. Bu yüzden az, ancak harcama yapan turist 
istiyoruz” dedi.

Belediyeden 
‘ayakbastı 

parası’ 
başlıyor…






