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Önce TÜİK’ten gelen bazı verilere bakalım: 
Türkiye’nin 2017 yılı Haziran ayı sonunda 
kısa vadeli dış borç stoku 2016 yılına göre 

yüzde 11 artarak 108,8 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiş. Bu dönemde  kısa vadeli dış borç 
stoku bankalar da  yüzde 8,4; diğer sektörlerde ise 
yüzde 14,6 artmış.  

Borçlu bazında ise,   
2016 yılına göre kamunun borcu yüzde 6,2 artar-

ken; özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 12 
artmış. 

Bir yıl veya daha az süresi kalan kısa vadeli dış 
borç stoku ise 171,6 milyar ABD doları... 

Toplam kısa vadeli dış borç stokunda özel sektö-
rün payı ise yüzde 83,2...

Yine bu verilerden  2017 yılının Haziran ayı 
sonuna göre özel sektörün yurtdışından sağladığı 
kredi gelişmelerine bakarsak; 2016 yılına göre uzun 

vadeli kredi borcunun 8,7 milyar ABD Doları arta-
rak 210,9 milyar ABD Doları’na; kısa vadeli kredi 
borcunun ise ticari krediler harici 2 milyar ABD 
Doları artarak 16,3 milyar ABD Doları’na ulaştığını 
görüyoruz.

Bu birbiri ardına sıralanan rakamlar kafa 
karıştırıcı olabilir. Ancak çok açık olan bir şey var 
ise o da büyüme finansmanını bulma ve bulunan 
kaynağı uygun şartlarda elde etme noktasında risk 
puanımızın gittikçe yükseldiği gerçeğidir.

Kaynak maliyetleri ve gereken teminat yapı-
sı, kredilendirmede altından kalkılması zor şartlar 
içermesine rağmen kaynak talebi artmaya devam 
etmektedir.

Son 7 yıldır bankacılık sistemi özellikle dış 
kaynaklardan sağlanan finansı krediye dönüştüre-
rek şirketlere ve hane halkına aktardı. Bu aktarım 
esnasında artmayan tasarruf mevduatı rakamlarına 
ya da kar edemeyen işletmelerin bir türlü arttıra-
madığı öz kaynakların durumuna pek bakılmadı.

Dünya ekonomisi, Avrupa’sı, ABD’si  Çin’i, 
Japonya’sı ile çok yavaş yürüyordu.

Oysa Türkiye gibi büyümek zorunda olan bir 
ülkenin bir şekilde kaynak döngüsünü sağlayarak 
yola devam etmesi gerekiyordu.

Ancak bol para döngüsünün  göstere göstere ya-
vaşladığı bir döneme giriyoruz.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED) 
bilanço küçültme yaklaşımı, ‘büyüme finansmanı-
nın sonuna mı geliniyor’ tedirginliğini yaratmaya 
başladı.

2013 sonrasında belirgin bir biçimde yavaşlama 
yaşayan Türkiye ekonomisinde, son 7 yılda ulusal 
gelirin yüzde 30’una yaklaşan oranda borçlanan 
özel sektörün de işi gittikçe zorlaşıyor.

Zorlaşan borçlanma koşullarında devreye giren 
KOSGEB, Eximbank, Kredi Garanti Fonu gibi 
destekler ile borçlanma kanalları açık tutulmaya 
çalışıldı.

Ancak  T.C Merkez Bankası anketine göre 
örneğin; KGF kaynaklı kredilerin çok önemli bir 
bölümü işletmelerin borçlarının yeniden yapılan-
dırılmasında kullanıldı ya da işletme sermayesine 
katkı ve iç finansman kaynağı olarak sisteme girdi.

Yani kredilerin beklenen etkisi olan yatırımın 
artması istenen  düzeyde sağlanamadı. 

Yatırımların istenen düzeyde ve beklenen sek-
törlerde hareketlenmemesi ise kendini  hala yüzde 
10’un üzerinde gezen işsizlik oranları ile gösterdi.

Türkiye gibi gelişen ülkelerde ekonominin 
kırılgan olduğu  noktalara çok dikkat etmek gerek-
lidir.

Bu ülkelerde hisse senedi piyasaları, yurt için-
deki gelişmelere uluslararası  piyasalardaki olay-
lara  göre daha çok tepki vermektedir. Yani ulusal 
gündeme karşı çok daha hassastırlar.
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Bu ülkelerde döviz cinsinden kısa vadeli 
borçlanma oranları yüksek olduğundan, ulusal  
paradaki dalgalanmalara karşı kırılganlık daha 
yüksektir. Döviz piyasalarındaki değişimlere 
karşı da çok hassastırlar.

Bu ülkelerde katma değeri yüksek gelişmiş 
teknoloji ürünlerinin üretimdeki payı az olduğun-
dan, emtia ihracatına bağımlılık daha yüksektir. 
Bu nedenle küresel piyasalardaki emtia fiyatların-
daki değişimlere de daha duyarlıdırlar.

Uluslararası güçlü ekonomik birlikteliklerin, 
gerek ekonomik gerekse siyasi nedenlerle emtia 
piyasaları üzerindeki mücadelelerinin etkisi çok 
güçlü hissedilmektedir.

Ve en önemli hassasiyetlerden biri de bu ül-
kelerin gelişmiş ülkelere mal ve hizmet ihraçları, 
yani ikili veya çoklu ticari ilişkileridir.

Bu nedenle o ülkelerde yaşanan gelişmelere 
ve o ülke ya da ülkeler ile aralarındaki ikili ve 
çoklu ilişkilere karşı çok daha hassastırlar.

Bu dönemlerde AB, NAFTA, APEC, Şanghay 
İşbirliği gibi bölgesel işbirlikleri yanında, 

OPEC gibi sektörel birliktelikler, ortak hare-
ket edebilmekte ve yapılanmaların dışında kalan 
ülkeler sıkıntı çekebilmektedir.

Yaşanan ikili veya çoklu krizlerin yarattığı 
tedirginlik ortamı, iş ve yatırım ortamını olumsuz 
etkileyebilmektedir.

Sadece yatırım yapılacak olan ülkeye güven-
mek, yatırım için yeterli değildir. 

O ülkenin ulusal ve uluslararası dinamikleri 
de dikkatle izlenmektedir.

Bu kırılgan noktaları gözden geçirdiğimizde;
Yurt içinde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik  

olayların; dövizdeki dalgalanmaların, yurt dışına 
yapılan ihracattaki düşük katma değerin neden 
olduğu düşük karlılığın ve bazı gelişmiş ülkelerle 
ikili ilişkilerde yaşanan sorunların bizlere fazla-
sıyla yansıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle kendini 
sık sık uluslararası sorunların içinde bulabilmek-
tedir.

Türkiye büyümek zorunda olduğuna göre, 
büyümenin finansmanını da bulmak zorundadır.

Bu finansmanın kaynaklarının neler olduğu 
gerek kamu gerekse tüm reel sektör aktörleri 
tarafından bilinmektedir.

Bu kaynağın temeli  birbirine sıkıca bağlı hal-
kalardan oluşan bir zincirdir. Zincirin sağlamlığı 

tüm halkaların sağlamlığına bağlıdır.
Öz kaynağımızı yaratmak için tasarruf edebil-

meliyiz.
Tasarruf  edebilmek için çalışana iş, üretene 

karlılık sağlamalıyız.
Karlılık ve iş için dünya ile rekabet edebilen, 

pazarlarda güçlü, aranan, katma değeri yüksek 
ürünler üretmeliyiz.

İhracat patlamasından söz ederken, ihracatın 
arkasına saklanan ithalat rakamlarını da 
görmeli, bu dengeyi ciddi oranda ihracatımız 
yönünde geliştirmeliyiz. 

İhracatımızın gelişimi için ticaret yaptığımız 
ülkelerin iç politika sorunları ile bizim politik 
yaklaşımlarımızın doğurduğu sorunları ekonomi 
ve finans alanından uzak tutabilmeliyiz. 

Kırılgan bir ekonomimiz olduğunu asla unut-
madan, attığımız her adımı, her söylemi stratejik 
değerlendirmelerden sonra gerçekleştirmeliyiz.

Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin büyümesi 
ve gelişmesi sadece birilerinin sorumluluğunda 
değildir.

Hepimizin sorumluluğundadır. 
Bu anlamda bakıldığında geleceğe ilişkin 

umutlarını yitirmeden, azimle çalışmaya, üretme-
ye, istihdam yaratmaya çalışan Türk iş dünyası, 
bu ülkenin en önemli ve değerli güçlerinden 
biridir.

Aylık verilerle, pek çok inişlerin ve çıkışların 
yaşandığı ülkemizde her olumlu veride “biz bu işi 
hallettik”, her olumsuz veride de “yandık, bittik” 
demeden yoluna devam eden iş dünyası her türlü 
övgüye layıktır.

Değerli Sanayici Dostlarım;
Bu vesile ile M. Kemal Atatürk’ün “Ulusal 

tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. 
Ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer 
kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize de-
ğil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin 
etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Türk 
Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli 
burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada 
taçlandırıldı. 

Bu alanda akan Türk kanları, göklerde uçuşan 
şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin 
ölümsüz koruyucularıdır”diye tarif ettiği 30 
Ağustos Zafer Bayramınızı ve ardından gelecek 
olan Kurban Bayramınızı kutlar, hepinize sağlık 
ve esenlikler dilerim.
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İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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SORUMLU MÜDÜR
Hüseyin DOĞAN

YAYIN İCRA KOMİTESİ
Hilmi UĞURTAŞ - Enver OLGUNSOY
Nedim ATİLLA -  Hüseyin DOĞAN 

Muhabirler
Meryem Fulya YAZICIOĞLU

Bestenigar BAZİKİ

YÖNETİM YERİ
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
M. Kemal Atatürk Bulv. No:42 - 35620 

Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 376 71 76 Fax: (0232) 376 71 00

E-mail: iaosb@iaosb.org.tr
Web: www.iaosb.org.tr

BASKI: 
Hürriyet Matbaası

5501 Sokak No: 6 Kat: 1 Tuna Mah. Çamdibi - İzmir 
Telefon: (0232) 435 69 69

Faks: (0232) 462 31 62 
www.hurriyetmatbaa.com

Atatürk Organize Haber, İAOSB’nin aylık yayın 
organıdır. Dergide yayınlanan yazılar kaynak 

gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayınlanan yazılar aksi 
belirtilmedikçe İAOSB’nin resmi görüşünü yansıtmaz. 

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.

Aylık Süreli Yerel Yayın / Basım Tarihi: 29 Ağustos 2017
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Bu yıl 86’ncı defa dünyaya kapılarını açan 
İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 
İzmir’e gelerek, açılış öncesi sanayicilerle 

bir dizi görüşme gerçekleştiren Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ilk durağı, İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi oldu. Özlü’nün 
öncülük ettiği programda; TBMM Sanayi, Ticaret, 

Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız ve AK Parti ile CHP kanadından 
Komisyon Üyesi 12 Milletvekili, İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgan-
cılar, bürokratlar ve Bölge katılımcıları yer aldı. 

Ziyarete ev sahipliği yapan İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, açılış konuşma-
sında sanayici gözü ile Üretim Reform Paketi’ne 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu 
paket sayesinde OSB’lerin önünün açılarak, sı-
kıntılı konulara çözüm sağlandığına dikkat çeken 
Uğurtaş, düzenleme yapılması gereken birkaç 
noktaya değindi. Arsa satış bedellerinin yüzde 25 
oranında arttırılarak satılabileceğine ilişkin mad-
denin üzerinde durulması gerektiğini kaydeden 
Uğurtaş, enflasyon farkı nedeni ile parsel fiyatları-
nın her geçen yıl gerileyeceğini vurguladı. Bunun 
yanı sıra Türkiye’deki tüm sanayicilerin enerji 

Bakan Özlü’nün ilk 
durağı İAOSB oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Üyeleri milletvekilleri ile birlikte İAOSB’yi ziyaret ederek sanayicilerle biraraya geldi. 
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fiyatları konusunda yaşanan belirsizlik nedeni 
ile önünü göremediğini vurgulayan Uğurtaş, 
rakamların sabitleştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Birleştirilerek idari tatile çevrilen bayramların 
ise özel sektör çalışanları üzerinde olumsuz bir 
etki bıraktığına dikkat çeken Uğurtaş, kamu 
kurum ve kuruluşlarının kapalı olması nedeni 
ile birçok işin tatil sürecinin bitmesini bekle-
mek zorunda kaldığını vurguladı. Uğurtaş son 
olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘İzmirliler 
mutabakata varsın, projeye hemen başlayalım’ 
sözleri ile dile getirdiği tüp geçit projesi için 
“Projenin başlangıç tarihini bekliyoruz” diye 
konuştu. 

Ülkemizi ileri sanayi ülkesi  
yapmayı hedefliyoruz

İAOSB’nin Türkiye’nin ihracat, üretim ve 
istihdam üslerinden birisi olduğunu vurgulaya-
rak sözlerine başlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü de 1 Temmuz 2017 tarihinde 
kanunlaşan Üretim Reform Paketi ile sanayi-
ciyi ve üretimi desteklemeyi amaçladıklarını 
söyledi. Özlü, yerleşim alanları içinde kalan 
sanayi işletmelerinin kent dışına taşınmasının 
bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, şunları 
söyledi:

“Ülkemizde taşınması gereken yaklaşık 65 
bin civarında işletmemiz bulunmaktadır. Söz 
konusu taşınmanın maliyeti 20 milyar TL’dir. 
Ancak biz kimseyi mağdur etmeyecek, bu 
masrafları kredi ile destekleyeceğiz. Bakan-

lar Kurulumuzdan aldığımız yetki ile başarılı 
OSB’lerimize yurtdışında OSB kurma hakkı 
getirdik. OSB, endüstri bölgesi, serbest bölge, 
teknoloji geliştirme bölgesi ve sanayi siteleri için 
uygun alanlar belirlemek ve altyapısını yapmak 
için Bakanlık olarak yetki aldık, çalışmalara 
başlayacağız. Bunların yanı sıra meslek yük-
sek okulunda okuyan her öğrencimize eğitim 
desteği verecek, OSB’ler içinde kurulacak olan 
okullar için kredi desteği sağlayacağız.”

OSB’lerin Türk sanayinin taşıyıcı kolu oldu-
ğunu vurgulayan Özlü, ülkemizdeki yaklaşık 
300 OSB’deki 50 bin parselin tamamında üretim 
yapılması ile 2 milyon 200 bin kişiye istihdam 
sağlanmış olacağını söyledi. Özlü, “Sanayi 
sitelerimizin daha iyi şartlarda, teknolojik im-
kanlarını kullanarak verimli, güvenli bir şekilde 
büyümesi için çalışacağız. Türkiye’nin sanayide 
ve üretimde sıçrama yapmasını istiyoruz. Tüm 
politikalarımızı, düzenlemelerimizi Bakanlık 
olarak bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Amacı-
mız Türkiye’nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve 
ileri bir sanayi ülkesi olmasıdır” dedi.
Türk işadamları dünya markası oldu

Türk iş dünyasının günden güne sınırını 
aştığını belirten Özlü, Türk işadamlarının ve 
özel sektörün dünya çapında bir marka haline 
geldiğini söyledi. Türkiye’nin katma değeri 
yüksek, kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan 
bir ihracat modeline doğru hızla ilerlediğini 
söyleyen Özlü, şöyle konuştu:

“Türk iş dünyası kabuğuna sığmamakta, 
sınırlarını aşmaktadır. İş adamlarımızın geniş 
ufku, dışa açılmadaki becerileri ve dünyayla 
olan entegrasyonları, artık somut bir hal almış-
tır. Gururla belirtmek isterim ki Türk iş adamla-
rı ve özel sektörü, yurt dışında bir markadır. Bu 
markayı yaygınlaştırma ve pekiştirme yolunda 
atılacak her adım, bizim için çok kıymetlidir. 
Türk iş adamlarımızın yurt dışında yaptıkları 
doğrudan yatırımlar, satın almalar ve birleşme-
ler, her geçen gün artmaktadır. Türk şirketleri-
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nin, yurt dışında yaptıkları doğrudan yatırımlar 
son 15 yılda 10 kat artmıştır. Darbe girişimiyle 
karşı karşıya geldiğimiz 2016 yılında bile Türk 
şirketleri yurt dışında 2,8 milyar dolar sıfırdan 
yatırıma, 3,7 milyar dolar birleşmeye ve satın al-
maya imza atmışlardır. Türkiye artık yurt dışında 
yatırım yapan ülkeler sınıfına girmiştir.”
Bize yeni bir hikaye lazım

TBMM Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, komis-
yon olarak yaptıkları çalışmalara değindi. Amaç-
larının birlikte üreterek değer yaratmak olduğunu 
vurgulayan Altunyaldız, “Üretimi yakaladık, 
ancak bize yeni bir hikaye lazım. Bunun için de 
katma değeri yüksek, yatay inovasyon, Ar-Ge, 
marka ve tasarım ile sanayinin dönüşümünü ger-
çekleştirmek üzerine tüm çalışmalarımızı odak-
landırdık” diye konuştu. 
Enerji konusunda kat etmemiz  
gereken yol uzun

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar 
da, Endüstri 4.0’da enerji konusu üzerinde çalış-
tıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin enerji konu-
sunda kat etmesi gereken uzun bir yolu olduğunu 
söyledi. 

Sürekli gelişen dünyada büyük bir dönüşü-
mün yaşandığını vurgulayan Yorgancılar, “Bizler 
de sanayici olarak değişim adımını hızla atmak 
mecburiyetindeyiz. Üretim Reform Paketi bun-
lardan birisiydi. Özellikle özel sektör ile diyalog 

kurarak, paketi bu doğrultuda şekillendirdiğiniz 
için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl 86. 
kez açılacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 
teması enerji olacak. Doğalgaz ağırlıklı, yani dışa 
bağımlı bir enerji sisteminin içindeyiz. Bilim, Tek-
noloji ve Sanayi Bakanlığımız ile birlikte endüstri 
4.0 konusu üzerinde ‘enerji’ odaklı çalışıyoruz” 
dedi. 

Ender Yorgancılar da, uzun bayram tatil-
leri nedeni ile üretimde aksaklıklar yaşandı-
ğına dikkat çekerek, “Üretmediğimiz her gün 
kaybımız oluyor. Turizm sektörünün canlanması 
için uzatılan bayram tatillerini anlıyoruz ancak 
üretimi durdurmadan alternatif bir çözüm 
bulunması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuş-
tu.

Toplantının ardından Uysal Makine firmasını 
ziyaret eden Bakan Özlü ve komisyon üyeleri, 
buradaki sunumun ardından Özel İAOSB Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni geze-
rek öğretmenlerden bilgi aldılar.

OSB’lerin Türk sanayinin taşıyıcı kolu olduğunu vurgulayan Özlü, ülkemizdeki yaklaşık 300 OSB’deki 50 bin 
parselin tamamında üretim yapılması ile 2 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlanmış olacağını söyledi.



AKLEASEN.2017.0014_AOHD_OTOMOTIV_205x295.indd   1 14.07.2017   17:53



Atatürkorganize
12

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, doğrudan yabancı yatırımın güvenli 
ülkeler aradığını belirterek, “Biz herkes için 

sadece güvenli değil, istikrarlı bir ülkeyiz. Bü-
tün manipülasyonlara rağmen Türkiye, yabancı 
sermaye çekmeye devam edecek. Bu bir başarının, 
istikrarın ve güvenin net göstergesidir” dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 
Türkiye’deki Ar-Ge teşviklerinin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesine yönelik önerileri istişare etmek 
amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün katılımıyla bir çalıştay düzenledi. 
Çalıştayda, Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin 
artırılması için uluslararası yatırımcıların talep 
ve beklentileri dile getirildi, teşvik mekanizma-
larında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
masaya yatırıldı.
Türkiye bölgesel yatırım ve  
Ar-Ge merkezi olmalı

Toplantıda konuşan YASED Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Erdem, YASED olarak stratejik ön-
celiklerinden birisinin, Türkiye’nin “Bölgesel bir 
yatırım ve Ar-Ge merkezi’ olma hedefini destekle-
mek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin büyüme stratejisini bölgesel bir üs 

olma adımıyla temellendirmesi ve bu bağlamda 
yol haritasını belirleyerek, hızla bu hedefe odak-
lanmış olmasının, yatırımcılar için büyük önem 
taşıdığının altını çizen Erdem, şöyle konuştu:

“Dünyada başarılı şirketlerin Ar-Ge yatırımla-
rının önemli bir kısmını ana merkezlerinden farklı 
ülkelerde yaptıklarını görmekteyiz. Bu nedenle, 
ülkemizde Ar-Ge yoğunluğunun artırılması ve 
Ar-Ge eko-sistemimizi rakip ülkelerden daha 
cazip hale getirmeyi hedefleyen uzun vadeli bir 
program oluşturulması, ölçülebilir hedefler be-
lirlenmesi ve uygulanmasının takip edilmesi çok 
önemlidir.

2016 İSO 500 listesine baktığımızda; çoğunluğu 
üyemiz olan 123 uluslararası yatırımcı, 500 sanayi 
şirketinin toplam Ar-Ge yatırım harcamalarının 
yüzde 41’ini gerçekleştirmişlerdir. Ar-Ge yatırım-
ları içinde uluslararası şirketlerin aldığı payın bir 
önceki yıla göre yüzde 5 arttığını görmek bizleri 
oldukça memnun etmektedir. 500 şirketin toplam 
Ar-Ge yatırımlarının 2016 yılında yüzde 19 azaldı-
ğını göz önünde bulundurduğumuzda ise, ulusla-
rarası şirketlerin Ar-Ge yatırımlarında lokomotif 
rolü oynadıkları bir kez daha ortaya çıkmaktadır.”

Ahmet Erdem, YASED olarak, önümüzdeki 
dönemde de, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar 
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için Ar-Ge açısından bir çekim merkezi olarak 
konumlandırılması için itici bir güç olarak so-
rumluluk almaya ve Bakanlığın yapıcı yaklaşımı 
ve işbirliği sayesinde üyeleriyle birlikte çözüm 
platformları oluşturmaya devam edeceklerini 
kaydetti.
Türkiye içe kapanık bir ülke olmayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
de, Türkiye’nin tarihin hiçbir döneminde içe 
kapanık bir ülke, bir toplum olmadığını vurgu-
ladı. Türkiye’nin dünyanın gerisine düşmeyen, 
trendleri doğru okuyan ve kendi ekonomisini 
zor şartlara karşı dirençli kılan hedeflerinden ve 
anlayışından geri dönüş olmayacağını bildi-
ren Özlü, “İçe kapanan bir Türkiye isteyenler, 
büyük ve tarihi bir yanılgı içindedirler. Sadece 
içeride değil, dışarıda Türkiye’yi içe kapanmaya 
zorlayanlar olabilir. Özellikle son zamanlardaki 
bazı yaklaşımlar bizim açımızdan kabul edilebi-
lir değil” dedi.
Yabancı sermayeye karşı alerjisi olanlar var

Türkiye’de hala yabancı sermayeye karşı 
alerjisi olan gruplar bulunduğunu belirten Özlü, 
zaman zaman yabancı sermayeyi eski alışkan-

lıklar gereği yanlış takdim edenler olduğunu, 
bu tutumda bulunanların davranışlarını gözden 
geçirmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Hükümet ve ilgili bakanlıkların doğrudan 
yabancı yatırımın önünü açacak her türlü kolay-
lığı sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini 
vurgulayan Faruk Özlü, geçen yıl Türkiye’ye 
12,1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gi-
rişi olduğunu anımsattı. Özlü, şöyle devam etti:

“Doğrudan yabancı yatırım, güvenli ülke-
ler arar. Biz herkes için sadece güvenli değil, 
istikrarlı bir ülkeyiz. Bütün manipülasyonlara 
rağmen Türkiye, yabancı sermaye çekmeye 
devam edecek. Bu bir başarının, istikrarın ve 
güvenin net göstergesidir. Bu noktada bizim 
bütün çabamız, sürdürülebilir, rekabetçi, yatı-
rım iklimini iyileştirici, yatırımların önündeki 
engelleri kaldıran politikaları oluşturmak ve 
takip etmektir.”

Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın çağımızda 
bilimin, sanayinin ve teknolojinin anahtarı 
olduğunu, bu anahtarlarla açılmayacak kapı 
bulunmadığını bildiren Özlü, özellikle Sanayi 
4.0 gerçeğiyle birlikte bu üç kavramın daha da 
kritik bir hal aldığına işaret etti, bu olgulara 
verilen önemin, gelişmişliğe giden yolun da 
anahtarı olduğunu vurguladı.
Hedefimiz, Ar-Ge payını  
yüzde 3 seviyesine çıkarmak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü,  Ar-
Ge harcamalarının, ekonomik büyümeyi pozitif 
ve anlamlı şekilde etkilediğini ifade ederek, 
şunları kaydetti:

“Türkiye’de 2016 yılında Ar-Ge faaliyetleri 
için merkezi yönetim bütçemizden 7 milyar 508 
milyon lira harcama yapılmıştır. Bu miktar, 2015 
yılına göre yaklaşık yüzde 22’lik bir artışı ifade 
etmekte. Yine 2017 yılında Ar-Ge için başlangıç 
ödeneğimiz 8 milyar 174 milyon lira seviyesin-
de. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi 
ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 
927 milyon lira. Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı 
için ise 2 milyar 141 milyon lira olarak tahmin 
edilmektedir. 2015 yılında Ar-Ge harcamaları-
mızın merkezi yönetim bütçesindeki payı yüzde 
1,08 olarak gerçekleşmişti. 2015-2016 yılları 
arasında Ar-Ge bütçemizdeki yüzde 21,6 artış 
memnuniyet vericidir. Hedefimiz, Ar-Ge payını 
2023 yılında önce yüzde 2’ye, akabinde yüzde 3 
seviyesine çıkarmaktır.”

Özel sektörün ve Türk sanayicilerinin bu 
konuya özel önem vermesi gerektiğine dikkati 
çeken Özlü, ihracatta yüzde 3’ler düzeyinde 
olan yüksek teknoloji ürünlerinin payını artır-
manın yolunun da yine Ar-Ge, inovasyon ve 
tasarımdan geçtiğini söyledi.

Bakan 
Özlü’den 
yabancı 

yatırımcılara
“güven ve 

istikrar” 
mesajı



Maliye Bakanı Naci Ağbal Gelir ve Ku-
rumlar Vergisi Kanunlarını birleştirmeyi 
düşündüklerini söyledi. Ağbal, “Gelir 

ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nu birleştireceğiz, 
tek bir kanun yapacağız ama yatırımın, üreti-
min, istihdamın ve ihracatın önünü açan, vergi 
yükünde eşitliği, adaleti öngören, en önemlisi 
Türkiye’yi daha rekabetçi yapan bir düzenlemeyi 
Meclis’e getireceğiz” dedi.
Eşitliği, adaleti öngören  
bir düzenleme yapacağız

Hükümet olarak, önümüzdeki günlerde eko-
nomiyle ilgili arka arkaya önemli yasal düzen-
lemeleri kamuoyuna açıklayacaklarını belirten 
Ağbal, şunları söyledi:

“Başbakanımız ifade etti, Ağustos ayı tatil 
ayı ama Eylül’den itibaren hükümetin en önce-
likli gündemini ekonomi oluşturacak. Şu anda 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda yapısal 
reform niteliğinde birçok konuyu konu-
şuyoruz. Bunları tamamladıktan 
sonra Meclis’in açılmasıyla çok 
kapsamlı yasal düzenlemeleri 
Meclis’e getireceğiz. Birkaç 
konuyla ilgili yasal çalışma-
larımız var. Bunlardan en 
önemlisi Gelir Vergisi Kanu-
nu. Gelir ve Kurumlar Vergi-
si Kanunu’nu birleştireceğiz, 
tek bir kanun yapacağız ama 
yatırımın, üretimin, istih-
damın ve ihracatın önünü 
açan, vergi yükünde eşitliği, 
adaleti öngören, en önemlisi 
Türkiye’yi daha rekabetçi yapan 
bir düzenlemeyi getireceğiz. 
Katma Değer Vergisi Reformu da 
çok önemli. Katma Değer 
Vergisi Kanunu 
birçok ül-
kede 

farklı şekillerde uygulanıyor. Türkiye’deki Katma 
Değer Vergisi Kanunu sistemi işletmeler üzerin-
de önemli yükler oluşturuyor. Burada reform 
yapacağız. Bir-iki ay içinde onu da tamamlayarak 
kamuoyunun gündemine getireceğiz. Üretimle 
ilgili yeni çalışmalar yapılıyor. Önemli düzenle-
meleri paylaşacağız.”
Gençlerimiz iş ve aş istiyor

Türkiye’de 2019’a giden bir sürecin yaşandı-
ğına işaret eden Bakan Ağbal, şu anda hüküme-
tin gündeminde bir seçim olmadığını, güçlü bir 
hükümet görev yaptığı için ekonomiye odaklan-
maları gerektiğini belirtti.

“Ülkenin yüzde 5-6’dan düşük bir büyümeye 
tahammülü yok. Gençlerimiz iş ve aş istiyor. Bu 
nedenle daha büyük büyüme oranlarını yakala-
mamız lazım” diyen Ağbal, daha yüksek büyü-
me oranları için reformlar yapılması gerektiğini 
aktardı.

Bütün kentlerde üniversiteler kurdukla-
rını, akademisyenler istihdam ettikleri-

ni anlatan Ağbal, binalarla ya da sa-
dece öğretim üyeleriyle Türkiye’nin 
ihtiyacı olan büyüme rakamlarını 
yakalamanın mümkün olmadığı-
nı, teknolojiye, inovasyona daha 
fazla yatırım yapılarak bunun 
sağlanabileceğini söyledi.

Türkiye’de şu anda Ar-Ge’ye 
milli gelirin yüzde 1’i oranında 
kaynak ayrıldığına, rekabet edi-
len ülkelerde ise bunun yüzde 

3 seviyesinde olduğuna dikkati 
çeken Ağbal, 2023’e giden yolda 

Ar-Ge’ye, bilimsel araştırmalara, 
girişimciliğe daha çok kaynak ayıra-
caklarını, yatırımların önünü açacak-

larını kaydetti.

Ağbal açıkladı: İki vergi 
kanunu birleşiyor
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Merkezi yönetim bütçesi, Temmuz ayın-
da 926 milyon TL fazla verdi. 2017’nin 
7 aylık döneminde ise bütçe açığı 24,3 

milyar TL olarak gerçekleşti.
Maliye Bakanlığı, bütçe verilerini açıkladı. 

2017 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 oranında 
artarak 52,5 milyar TL olurken, bütçe giderle-
ri yüzde 21,5 oranında artarak 51,5 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Bütçe, Temmuz ayında 6,7 
milyar TL faiz dışı fazla verdi.

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1,3 
milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde ekonomik büyümeyi destekle-
yici kararların ve teşvik unsurlarının da etkisiyle 
24,3 milyar TL açık verdi. Bunun 9 milyar TL’si 
sosyal güvenlik primlerinin yılın son 3 ayına er-
telenmesinden kaynaklandı. 2016 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde 31,9 milyar TL faiz dışı fazla 
verilmiş iken, 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemin-
de 8,4 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 

2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe ge-
lirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
10,7 oranında artarak 351,7 milyar TL oldu. 
Bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 
376 milyar TL olarak gerçekleşti.
Ağbal: Teşvik etkisi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Temmuz ayında 

bütçenin geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon 
TL iyileşme sergilediğini belirterek, bu iyileş-
menin 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin 
bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı topar-
lanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde 
kendisini gösterdiğini kaydetti.

Ağbal, bu sene yerinde ve zamanında uygu-
lamaya konulan teşviklerin de etkisi ile vergi 
gelirleri normal patikasına döndüğünü, 6736 ve 
7020 sayılı yapılandırma kanunlarından kay-
naklı tahsilatların da etkisi ile Temmuz ayında 
vergi gelirlerinin yüzde 27,6 oranında arttığını 
bildirdi.

Ağbal açıklamasında şunları söyledi:
"Önümüzdeki dönemde ekonomiyi destekle-

yici uygulamaların sona ermesiyle birlikte bütçe 
açığındaki artış trendi azalacaktır. Yılbaşından 
bu yana ekonomiye ilişkin gerek üretim gerek 
tüketim gerekse dış ticaret kanalından veriler 
son derece olumludur. Yılın geri kalanına ilişkin 
öncü veriler de 2017 yılında ekonomik büyüme-
nin OVP hedeflerimizin üzerinde gerçekleşece-
ğini işaret etmektedir. Ekonomik aktivitedeki 
canlanma vergi gelirlerini olumlu yönde etkile-
mektedir. Bununla beraber önümüzdeki dö-
nemde harcama artışlarını kontrol altına alarak 
ve bütçe açığını makul seviyelerde tutarak mali 
disiplin konusunda gerekli kararlılığı gösterme-
ye devam edeceğiz."

Bütçe, Temmuz’da fazla 
7 ayda açık verdi
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Türkiye’deki hem bireyler hem de kurumlar, 
ekonomide 2016 yılı üçüncü çeyreğindeki 
küçülme ile başlayan ‘dolar bozdur’ sefer-

berliğini çabuk unuttu. Eylül 2016’da yüzde 40 
seviyesinde olan bankacılık sistemindeki toplam 
mevduatta yabancı para (YP) mevduatın payı, 
Temmuz 2017 itibarıyla yüzde 45 seviyesinde ger-
çekleşti. Üstelik 2017 ve 2016 yıllarının ilk 7 ayları 
karşılaştırıldığında, bu yıl mevduattaki artışın 
yüzde 60’ı da yabancı paradan geldi. Geçen yıl ise 
bu oran ancak yüzde 1,2 idi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin güncel verilerine 
göre Ocak-Haziran 2016’da toplam mevduat 83 
milyar TL artarken, bu artışın 82 milyar TL’si Türk 
Lirası (TL) mevduattan, sadece 1 milyar TL’lik 
artışı yabancı para mevduattan gelmişti. Oysa bu 
yılın ilk 7 ayında ise dolar mevduatındaki artış, 
TL mevduattaki artışı geride bıraktı.

2017 yılının ilk 7 ayında toplam mevduat 145 
milyar TL arttı. Bu artışın 57 milyar TL’si TL cin-
sinden olurken, 88 milyar TL’si ise yabancı para 
cinsinden mevduattan kaynaklandı.
Referandum öncesi rekor kırdı

Merkez Bankası verilerine göre 28 Temmuz 
2017’de Türkiye’deki toplam mevduat 1,5 trilyon 
TL seviyesinde. Bu rakamın yüzde 45’ini oluş-
turan yabancı para mevduat 695 milyar TL iken, 

yüzde 55’lik kısmı olan 857 milyar TL’lik bölümü 
ise TL mevduatta. Temmuz 2011’de YP mevdua-
tın payı yüzde 29 idi. Son 6 yıldır düzenli olarak 
artan YP mevduatın oranı referandum tarihi 
öncesi olan 10 Mart 2017’de yüzde 46,3 ile rekor 
seviyedeydi.
Yabancılardan Türk şirketlerine  
3,1 milyar dolar

Türkiye’de bu yılın ilk yarısında 55 birleşme ve 
satın alma işlemi gerçekleşirken, değeri açıklanan 
işlemlerin toplam hacmi 4,5 milyar dolar oldu. 
İşlemlerin yaklaşık yüzde 69’u, yani 3,1 milyar 
dolarlık kısmına yabancılar imza attı. Değeri açık-
lanan birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam 
hacmi 2016 yılında 4,6 milyar dolar, 2015’te 10,7 
milyar dolar, 2014’te 17,7 milyar dolar, 2013’te 13,7 
milyar dolar, 2012’de 23,2 milyar dolar ve 2011’de 
de 11,5 milyar dolar olmuştu.

Bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal 
finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren 
EY verilerinden derlenen bilgilere göre,  55 işlem-
den 32’sinin değeri açıklanırken, 23 işlemle ilgili 
finansal bilgiler paylaşılmadı. 

Bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki işlem-
lerin 1,4 milyar dolarlık kısmı Türk yatırımcılar, 
3,1 milyar dolarlık kısmı ise yabancı yatırımcılar 
tarafından gerçekleştirildi.

Parası 

olan 

dolara 

ya
tırd

ı
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretim endeksi, Haziran ayında 
bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gös-

terirken, sanayi üretimi geçen yılın Haziran ayına 
göre yüzde 3,4 oranında arttı. Gıda sanayi üretim 
endeksi aylık ve yıllık bazda artarken, içecek 
sanayinde düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üre-
tim Endeksi, Haziran 2017 verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi Haziran ayında, Mayıs ayına 
göre yüzde 0,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayın-
da madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 0,5 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Sanayi üretiminde bir önceki yılın Haziran 
ayına göre ise yüzde 3,4 artış kaydedildi. Takvim 
etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörle-
ri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 
yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı 

sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endek-
si yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 
arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 
yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 29,1 ile bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, 
yüzde 19,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu 
ve onarımı ve yüzde 14,1 ile diğer ulaşım araçları-
nın imalatı takip etti.
Sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre arttı

2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe 
göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.

İmalat sanayinin alt sektörlerinden gıda 
ürünleri imalatında mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretim endeksi, Haziran’da 
bir önceki aya göre yüzde 0,3 artışla 127,7 puan 
olurken, takvim etkisinden arındırılmış seride 
gıda sanayi üretim endeksi Haziran 2016’ya göre 
yüzde 2,2 artışla 116,8 değerini aldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
içeceklerin imalatında üretim endeksi ise Hazi-
ran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalışla 
108,5 olurken, takvim etkisinden arındırılmış içe-
cek sanayi üretim endeksi 2016 yılı Haziran ayına 
göre yüzde 2 azalışla 130,1 oldu.

Sanayi, Haziran’da 
frene BASTı
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Temmuz'da ihracat yıllık yüzde 31,2 artarak 
11 milyar 474 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Temmuz 2017 ihracat rakamlarını Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Manisa'daki 
Vestel City'de açıkladı. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin 
Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar 
oldu. Bu artış son 6 yılın en büyük aylık artışı 
olarak kayıtlara geçti.

İlk 7 ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10,7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar 

olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla 
göre yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında 2 
milyar 433 milyon 838 bin dolarlık ihracata imza 
atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla 
ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 
milyar 482 milyon 981 bin dolarla hazırgiyim ve 
konfeksiyon, 1 milyar 190 milyon 293 bin dolarla 
da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri 
takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 
300,2 ile gemi ve yat, yüzde 192,8 ile de mücevher 
sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 
83,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın 
aynı ayına göre yüzde 32,3'lük artışla 9 milyar 613 
milyon 896 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 12,8'ini 
oluşturan tarım grubunda yüzde 22,3 'lük artış-
la 1 milyar 473 milyon 312 bin dolarlık, toplam 
ihracattan yüzde 3,4 pay alan madencilik grubun-
da ise yüzde 42,4'lük artışla 368 milyon 450 bin 
dolarlık ihracat kaydedildi. 
Almanya’ya ihracat yüzde 28,2 arttı

İhracat pazarları bazında, 173 ülke ve bölgeye 
ihracat artarken, 54 ülke ve bölgeye ise geriledi. 

Temmuz'da ihracat 
yüzde 31,2 arttı

Türkiye’nin Temmuz ayı ihracatı 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, Temmuz ayında  
2 milyar 433 milyon 838 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.
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En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya 
ihracat yüzde 28,2, İngiltere’ye yüzde 37, İtalya’ya 
yüzde 27,9, Irak’a yüzde 55,7 ve ABD’ye yüzde 48,3 
arttı. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 20 ülke ara-
sında en yüksek ihracat artışı ise yüzde 95,7 ile yine 
Rusya’ya gerçekleşti. Rusya’ya ihracat artışında, yaş 
meyve, deri ayakkabı ve kürkten giyim eşyası ihracatı 
öne çıktı. En çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında 
ihracatın düştüğü tek ülke ise Mısır oldu. Mısır’daki 
temel düşüş, kimyevi maddeler sektöründen kaynak-
landı.

Ülke grubu bazında AB’ye ihracat, temmuz ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artar-
ken, AB’nin toplam ihracattaki payı yüzde 51,1 olarak 
gerçekleşti. Kuzey Amerika’ya ihracat yüzde 46,1, 
Ortadoğu’ya yüzde 33,9, Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu ülkelerine yüzde 44,1, Uzakdoğu’ya ise yüzde 25,1 
arttı. İlk yedi ayda ihracat AB’ye 4,3 milyar dolar artış 
kaydetti.

İller bazında ise Temmuz ayında 71 şehir ihraca-
tını artırırken, 9 ilde gerileme görüldü. İstanbul’un 
ihracatı yüzde 27,4, Bursa’nın yüzde 29,8, Kocaeli’nin 
yüzde 25,3; İzmir’in yüzde 25 ve Ankara‘nın yüzde 
31,9 arttı. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilin tamamı 
ihracatını artırırken, en yüksek ihracat artışını yüzde 
175 ile Sakarya'da gerçekleşti.

İhracatın yüzde 44,6’sı büyüklerden

Girişim özelliklerine göre ihracatın 
yüzde 44,6'sını, ithalatın ise yüzde 
59,4'ünü büyük ölçekli girişimler 

yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 

yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret 
istatistiklerini açıkladı. Dış ticaret istatistik-
leri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde 
edilen verilere göre, 2016 yılında 66 bin 668 
girişim ihracat, 67 bin 886 girişim ithalat 
yaptı. Yapılan eşleştirmede, ihracat yapan 
girişimlerin yüzde 99,8'inin, ithalat yapan 
girişimlerin ise yüzde 96,2'sinin bilgilerine 
ulaşıldı. Bu girişimler toplam ihracatın ve 
ithalatın yüzde 99,9'unu gerçekleştirdi. Dış 
ticaret verileri, iş kayıtları sisteminde yer 
alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan 
sayısı bilgileri ile eşleştirilerek, dış ticaret 
yapan girişimlerin özellikleri elde edildi.

İhracatta; 1-9 kişi çalışanı olan mikro öl-
çekli girişimlerin payı yüzde 19,2 iken, 10-49 
kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 19,6, 50-249 kişi çalışanı olan orta 
ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,5, 250+ kişi 
çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı 
ise yüzde 44,6 oldu.

İthalatta; 1-9 kişi çalışanı olan mikro 
ölçekli girişimlerin payı yüzde 7,7, 10-49 
kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 13,6, 50-249 kişi çalışanı olan orta 
ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,2, 250+ kişi 
çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı 
ise yüzde 59,4 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın 
yüzde 56,5'i, ithalatın ise yüzde 53,3'ü sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren girişimler 
tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan 
girişimlerin ihracattaki payı yüzde 37,7, 
ithalattaki payı ise yüzde 35,4 düzeyinde 
gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatının yüzde 
64,9'u 250+ kişi çalışan büyük ölçekli giri-
şimler tarafından yapıldı. 

Ticaret sektörünün ihracatının yüzde 
88,6'sını 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve 
orta ölçekli girişimler gerçekleştirdi. Sanayi 
sektörü tarafından yapılan ithalatta 250+ 
kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 73,4 olurken, ticaret sektörü tarafın-
dan yapılan ithalatın yüzde 65,6'sını 1-249 
kişi çalışan küçük ve orta ölçekli girişimler 
gerçekleştirdi.



Dış ticaret 
açığında 
yüzde 80 

artış

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verileri-
ne göre Türkiye’nin ihracatı Temmuz’da 
yüzde 28,69 artışla 12,64 milyar dolar, 

ithalatı yüzde 45,84 artışla 21,43 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

Temmuz’da dış ticaret açığı, altın ithalatında-
ki artış ve geçen yılki 15 Temmuz darbe girişimi 
kaynaklı düşük baz etkisiyle yüzde 80,41 artarak 
8,79 milyar dolar oldu. Geçen yılın Temmuz 
ayında yüzde 66,9 olan ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı ise bu yılın Temmuz ayında yüzde 59’a 
kadar düştü. Diğer bir deyişle Türkiye geçen ay 
3 birimlik dış satıma karşılık, 5 birimlik dış alım 
yaptı.
Almanya düştü

Bakanlığın verilerine göre, bu yılın ilk 7 ayın-
da ise dış ticaret açığı yüzde 20’lik artışla 32,9 
milyar dolardan, 39,6 milyar dolara çıktı. Yılın 
ilk 7 aylık döneminde ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı yüzde 71,2’den yüzde 69,4’e geriledi.

Temmuz ayında en çok ihracat yapılan ülke 
1,2 milyar dolar ile Almanya olurken, Birle-
şik Arap Emirlikleri (BAE) 1,1 milyar dolar, 

Almanya’yı takip etti. En çok ihracat yapılan 
ilk 3 ülke arasındaki Almanya’nın Türkiye’nin 
toplam ihracatındaki payı yüzde 9,8’den yüz-
de 9,6’ye gerilerken, BAE’nin payı ise yüzde 
3,8’den yüzde 8,7’ye ulaştı.
Otomobil satıldı

Bakanlık verilerine göre Temmuz’da en çok 
ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu. 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler, diğer kara taşıtları faslında 2,07 
milyar dolar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, 
kıymetli metaller, inciler faslında 1,32 milyar 
dolar ve kazanlar, makineler, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler faslında 1,08 milyar 
dolar ihracat gerçekleşti.

Verilere göre Temmuz’da en çok ithal edilen 
fasıl 2,9 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mi-
neral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 
edilen ürünler olurken; bu faslı 2,8 milyar dolar 
ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli 
metaller, inciler ve 2,48 milyar dolar ile kazanlar, 
makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler takip etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret açığı Temmuz ayında 8,8 milyar dolara 
çıktı. Açığı iki etken körükledi: 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklanan düşük baz etkisi ve altın ithalatı.
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Referandum öncesi delinen bütçenin fatu-
rası önce Hazine’ye her ay gittikçe artan 
‘borçlanma’, vatandaşa ise yükselen ‘faiz’ 

olarak çıktı. Türkiye’de iç borç çevirme oranları 
önceki yıllarla kıyaslandığında alarm veren se-
viyeye ulaşırken, bu durum faizler üzerinde de 
yukarı yönlü baskı yapmaya devam ediyor.

Hazine Müsteşarlığı’nın açıkladığı verilere 
göre Temmuz ayında 11,4 milyar liralık iç borç 
servisine karşılık, 16,4 milyar liralık iç borçlan-
ma gerçekleştirildi. Müsteşarlığın açıkladığı 
toplam iç borç çevirme oranı ise Temmuz ayında 
yüzde 144,2 oldu. Diğer bir deyişle 100 birim-
lik borç geri ödemesinin olduğu geçen ay 144 
birimlik borç aldı. Böylelikle yılın ilk 7 ayındaki 
iç borç çevirme 

oranı yüzde 121 seviyesine geldi. 2016 yılının ilk 
7 ayında bu rakam yüzde 86 seviyesindeydi. Bu 
rakamlar üzerinden karşılaştırıldığında iç borç 
çevirme oranı, bu yılın ilk 7 ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 35 puan arttı.
Nakit açığı rekor getirdi

Business HT’ye konuşan uzmanların de-
ğerlendirmelerine göre borçlanma ile ilgili bu 
seviyeler piyasalarda faizler üzerinde de bir 
baskı yaratıyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez’e göre ise iç borç 
çevirme oranının 100 seviyesinin altında kalma-
sıyla faizler geriliyor ve böylelikle özel kesimin 
borçlanma piyasasından yararlanma imkânı 
artıyor, oranın 100’ün üzerinde olması ise faiz 
üzerinde baskı ortamı yaratıyor. Hazine’nin 
nakit açığı ile birlikte iç borç çevirme oranının da 

rekor seviyelere çıktığına dikkat çeken Eğil-
mez, “Faizler niçin yükseldi? diye merak 

edenler yanıtı burada aramalı” dedi.
Faizleri artırıyor

Eğilmez’e göre, nakit açığı-
nın rekor düzeyde olmasının 

sebepleri ise şunlar: Refe-
randum için yapılan kamu 
kesimi harcamaları. Hem 
referandum hem de 
büyümeyi yeniden sağ-
layabilmek amacıyla 
yapılan kamu harca-
maları, vergi indirim-
leri ve çeşitli tahsilat 
ertelemeleri.

Eski Hazine 
Müsteşar Yardımcısı 
ve TEB Mali Yatırım-
lar Danışmanı Hakan 

Özyıldız, iç borçlanma-
da gelinen bu seviyele-

rin faizler üzerinde bir 
‘dışlama etkisi’ yarattığını 

belirtti. Hazine’nin daha iyi 
faiz vermesi dolayısıyla ban-

kaların bu tarafa yöneldiğine 
dikkat çeken Özyıldız, böylelikle 

faizler üzerinde bir baskı oluştuğu-
na dikkat çekti.

İç borç çevirme
oranı yükseldi
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Enflasyonda işler karıştı
Uğur Gürses

Enflasyon, en 
yoksul kesimin işsizlik 
ve düşük gelir kadar 
en büyük dertlerinden 
biri; o düşük geliri de 
cepten sessizce alıveri-
yor. TÜİK’in açıkladığı 
hane halkı tüketim 
harcaması anketi 
sonuçlarına göre; 
2016’da da, gelirine 
göre en yoksul yüzde 
20’lik kesimin tüketim 
harcamalarında en 
büyük payı yüzde 
28,9’la gıda ve alkol-

süz içecekler alıyor. En yoksuldan yukarı doğru 
izleyen ikinci yüzde 20’lik dilimin harcamaların-
da gıdanın payı yüzde 24,9’da.

Harcamalarının neredeyse üçte biri ile dörtte 
biri arasında gıdaya giden en yoksul yüzde 40’lık 
kesime ödetilen bedel de yüksek olmaya devam 
ediyor; enflasyon ve bunun içinde de gıda fiyat 
artışları kanalıyla. Son 6 ayda yüzde 12’ye daya-
nan genel enflasyonun, yüzde 17,4’e vuran yıllık 
gıda fiyat artışının en çok hasarı yoksula oluyor.

Enflasyon artıyor; “sebep gıda fiyat artı-
şı” deniliyor. Gıda fiyatı artışında kur artışının 
etkisi daha düşük bir sesle söyleniyor. Çok da 
konuşulmayan şu; faizleri zamanında arttırmayıp 
kurun yükselişini seyretme ve devamında 
fiyatlama davranışındaki bozulma gibi faktörler 
var.

Temmuz enflasyonunda sorunlar ortaya 
dökülmeye başladı; gıda fiyatları düşüyor der-
ken, enflasyonun çekirdeğinde yeniden bir artış 
eğilimi baş gösterdi. Enerji, gıda, alkollü ve alkol-
süz içecekler ile altın fiyatları dışarıda tutularak 
hesaplanan çekirdek enflasyon (C) yüzde 9,2’lik 
bir yıllık artıştan yüzde 9,6’a yükseldi. Geçen yılki 
değerlere bakarak, yükselmeye devam etmesi 
güçlü olasılık.

Ancak olasılıkla birkaç ay içinde çekirdek 
enflasyon, Haziran 2005’ten beri ilk defa yeniden 
çift haneye vuracak. Yani enflasyon hedefinin iki 
katına.

Euro’nun güçlenmesi ve kamuoyunun da daha 
çok dolar kuruna bakması nedeniyle pek üzerinde 

durulmuyor belki ama; döviz kuru artışı haziran 
sonuna göre yüzde 3 civarında. Potansiyel olarak 
da Eylül sonrasında devam etme olasılığı yüksek. 
Gelişen ülkelere akan sermayenin sonuna gelindi; 
içeride de dolarizasyon, kendi “kalesini” koruyor.

Döviz hesaplarındaki artış TL hesaplarındaki 
artışın üzerinde. FED’in Eylül toplantısından çı-
kacak bilanço küçültme-dolar çekme operasyonu-
na başlama kararını da bu tabloyla karşılayacağız.

Sürekli teşvik açıklanıyor ama...
Erdal Sağlam

Başbakan Binali 
Yıldırım’ın bu hafta 
içinde ‘Cazibe Merkez-
leri’ programını, yani 
yeni teşvikleri açık-
layacağını öğrendik. 
Kapsamını bilmiyo-
ruz ama böylesine 
bir dönemde bu tür 
teşviklerden fazla bir 
sonuç alınması beklen-
memeli.

Son 2 yıla bir bakın; 
AKP tek başına iktidar 
olamadığı seçimlerden 
sonra sürekli olarak 

yeni teşvikler açıkladı. Referandum öncesi bu 
teşviklerin dozu iyice arttı. Bunlardan hangileri 
sonuç verdi diye bakacak olursanız; kaba bir 
tanımla, sadece “milletin cebine para koyduğu-
nuz teşvik tedbirleri” sonuç verdi, ama uzun 
vadeli yatırıma dönük teşviklerden pek sonuç 
alınamadı diyebiliriz.

Yine referandum öncesi sonuç alınan, iki gruba 
da girmeyen, istihdam teşviğini de sayabiliriz. 
Bunun sonuç vermesinin nedeni ise siyasi otorite-
nin “Tek tek kimin şirketinin ne kadar işçi aldığı-
na bakacağım” sözleri oldu. Yani buna ekonomik 
teşvik demek pek doğru olmayabilir.

Bence son dönemde en etkili olan teşvik ise 
Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı kredilere 
Hazine garantisi verilmesi ve limitlerin büyük 
ölçüde artırılması idi. Son dönemde canlanan 
büyümede bu kredilerdeki büyük artışın en etkili 
araç olduğu kesin. Bunun yanında geç kalmasına 
rağmen Merkez Bankası’nın kurlarda aşrı ha-
reketleri önlemesi, bunun için piyasaya verdiği 
paranın faizini yükseltmesi, adına teşvik denmese 

ekonomideki gelişmeler ve 
enflasyon nasıl yorumlandı?
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de, etkili oldu.
Özetle; teşvikten önce artık Türkiye’nin 

her açıdan normalleşmesi gerekiyor ki; doğru 
dürüst yatırım yapılabilsin.

Faiz, bankalar inat ettiği için mi düşmüyor?
Alaattin Aktaş

Önce Merkez 
Bankası tarafından 
haftalık olarak derle-
nen ve yine Merkez 
Bankası tarafından 
ay ortalaması bazına 
getirilerek de açıkla-
nan oranları aktara-
lım. Son söyleneceği 
de en başta söyle-
yelim: Faiz oranla-
rında tüm telkinlere 
rağmen bir gerileme 
olmadığı gibi artış 
yaşanıyor.

Geçen yılın Aralık 
ayı ortalamasından bu yılın 4 Ağustos gününe 
kadar olan 7 ayı aşkın zaman diliminde oluşan 
oranlar gösteriyor ki hem mevduat faizinde artış 
var, hem kredi faizinde.

TL cinsi mevduatın geçen yılın sonunda 
yüzde 9,6 olan faizi 4 Ağustos itibariyle yüzde 
11,9’a çıktı. Bu sürede 2,3 puanlık bir artış oldu. 
Hemen belirtelim, söz konusu oranlar tüm va-
delerin ortalamasını gösteriyor.
Dövize yüzde 10, TL’ye yüzde 20

Bankalar mevduata uygulayacakları faiz ora-
nını istedikleri gibi belirlemekte serbestler. Ama 
tavan oran da Merkez Bankası’na bildiriliyor. 
Hem zaten anlık para ihtiyacı dikkate alındı-
ğında Merkez Bankası’ndan borçlanmak çok 
daha ucuz. Bir bankanın ya da birkaç bankanın 
2 Ağustos itibariyle Merkez Bankası’na bildir-
miş oldukları “azami faiz oranı” TL mevduat 
için yüzde 20, dolar ve euro cinsi mevduat için 
yüzde 10 düzeyinde.
Kredi faizleri de artıyor

Aralıktan 4 Ağustos’a kadar olan dönemde 
TL cinsi ticari kredi faizlerinde 2,8 puan, taşıt 
kredisi faizlerinde 2,1 puan, konut kredisi faizle-
rinde ise 0,7 puan artış oldu.

Kuşkusuz artış kadar gelinen düzey de 
önemli. Faiz, ticari kredilerde yüzde 17’yi, taşıt 
kredisinde yüzde 16’yı buldu. Konut kredisi 
faizi de yüzde 12’yi aştı.
Faiz bankalar yüzünden mi yüksek?

Birkaç yıl önce, enflasyonla mücadele etmek 

adına kredi artış hızı sınırlandırılmaya çalışılı-
yordu. Ama bakıldı olmuyor; piyasa çok daraldı 
ve işler kötü gidiyor, bu kez piyasayı canlan-
dırmak için düğmeye basıldı. Bankalara da bir 
görev düşüyordu; çok kredi vermek. Banka 
kredi verirken kılı kırk yarmak durumundaydı, 
bu yüzden Kredi Garanti Fonu devreye sokuldu, 
bankalar da korkmadan kredi vermeye başladı.

Riski neredeyse sıfırlanmış bir şekilde kredi 
verebilme olanağı elde eden bankalar bu kredi 
için para, yani mevduat bulmak durumunday-
dılar ve bunun için de mevduat faizini artırmak 
gerekiyordu.

Olan bitenin özeti budur. Şimdi, faizlerin ar-
tıyor olmasının ya da aşağı inmemesinin sorum-
lusu bankalar mıdır?
Enflasyonda yaz rahat ama sonrası?
Deniz Gökçe

Yıllık enflasyon 
oranı 6 ay sonra yüz-
de 10’un altına indi. 
Aylık fiyatlar Tem-
muz ayında sadece 
yüzde 0,1 oranında 
arttı. Geçen yılın aynı 
ayında bu oran yüz-
de 1,2 olduğundan 
yıllık enflasyonda 
bir puandan fazla 
bir düşüş gerçek-
leşti. Tüketici Fiyat 
Endeksi’nin detay-
larına baktığımızda, 
enflasyonda Temmuz 

ayında görülen düşüş büyük oranda gıda ve 
alkolsüz içecekler grubundan. Enflasyon endek-
sinde yüzde 22 ile en yüksek paya sahip olan 
bu harcama grubunda fiyatlar son 3 ayda yüzde 
2,3 oranında düşmüş. Oysa geçen yılın aynı 3 
aylık döneminde yüzde 2,6 artış görülmüştü. 
Gıda fiyatlarının geçen seneye göre daha düşük 
olması, bu grubun yıllık enflasyona katkısını da 
2,2 puana çekmiş. Bu grubun yıllık enflasyona 
katkısı Mayıs’ta 3,7 puana kadar yükselmişti.

Gıda fiyatlarındaki yaz etkisi geçtikten sonra, 
Ağustos’tan itibaren enflasyonun yeniden çift 
hanelere yükseldiğini görebiliriz. Mevsimlik 
ürün fiyatları çıkarıldığında da tüketici fiyatla-
rında yıllık enflasyon yüzde 10,6 olarak hesapla-
nıyor. Ayrıca, üretici fiyat endeksinde enflasyon 
Temmuz ayında yüzde 15,5’e yükseldi.

Orta ve uzun vadeli beklentileri etkileyen, 
para politikası kapsamında yakından izlenen 
çekirdek enflasyon göstergelerinde ibre yukarı 
doğru. Büyük ihtimalle, 2017’nin kalan 5 ayını 
çift basamaklı enflasyonla geçireceğiz.
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından pilot bölge olarak seçilen İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, “Tek-

nolojik Ürün Destek Yatırım (TEKNOYATIRIM) 
Programı” konulu bilgilendirme toplantısına 
ev sahipliği yaptı. Atatürk Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen seminerde T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü Engin Bişar 
ve Sistem Global Ekip Lideri Tuğçe Uysal, Bölge 
katılımcıları ve çalışanlarına bilgi verdi.

Proje başvurusunun erken yapılmasının bü-
yük fayda sağlayacağına dikkat çeken T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü 
Engin Bişar, “Teşvik almaya hak kazanan proje sa-
yısı arttıkça bütçe azalacak, dolayısıyla başvuru-
lar daha ince elenip sık dokunacaktır. Bu nedenle 
ne kadar erken projenizle başvurursanız o kadar 
şansınız artar” dedi. 

Bilimsel tabana oturtulmuş ve katma değer 
sağlanmış projeleri destekleyen programın en 
önemli avantajının ön ödeme sistemi olduğunun 
altını çizen Uysal; işletmenin talep etmesi duru-
munda, desteklenen bütçe üzerinden yüzde 25’lik 
katkı alınabileceğini açıkladı.

Son olarak süreç kısmını ele alan Bişar, 
“İşletmeye destek alabilmeniz için makine ve 
teçhizat yatırımını tamamlamış ve tamamlandı 
belgesini getirmiş olmanız gerekiyor. Üretime 
başladıktan sonraki 1 sene içerisinde üretimdey-
ken kira, enerji ve personel konusunda (asgari 
ücret üzerinden olmak üzere) yüzde 75 oranında 
bir destek alma hakkı kazanıyorsunuz. Konuy-
la ilgili tüm detaylı bilgileri faaliyet kodunu ve 
alanınızı yazarak ‘www.teknoyatirim.sanayi.gov.
tr’ adresinden inceleyebilirsiniz” dedi.
10 milyon liraya kadar destek

Program hakkında detaylı bilgiler aktaran 
Sistem Global Ekip Lideri Tuğçe Uysal da, progra-
mın KOBİ’ler için büyük fırsat olduğuna dikkat 
çekerek, toplamda 10 milyon TL’ye kadar geri 
ödemesiz destek sağlandığını belirtti. 

2014 yılında var olan mevzuatın 2017 yılında 
değişmesi ile beraber 4 hedef kritere sahip olan 
programın sadece bir kriterine sahip olan teknolo-
jik ürün yatırımının desteklenebileceğini vurgula-
yan Uysal, “Projenizi ulusal veya uluslararası fon 
programlarından destek alarak tamamladıysanız 

Ar-Ge sizden, 
yatırım devletten

TeKnOYATırıM
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü Engin Bişar ve Sistem Global Ekip Lideri Tuğçe Uysal, 
İAOSB’de düzenlenen toplantıda Teknoyatırım Programı hakkında Bölge katılımcılarına detaylı bilgiler verdi.
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ve ürüne dönüştüyse,  teknoloji geliştirme böl-
gelerinde yer alıyorsanız, Türkiye veya yurtdı-
şında öz kaynaklarla sağladığınız Ar-Ge faaliyeti 
sonucu ortaya çıkan bir teknolojik ürününüz 
varsa (bunun için ya incelemeli patent ya da 
TÜBİTAK tarafından almış olmanız gerekiyor) 
ve/veya Kamu Araştırma Enstitüleri ile birlikte 
yaptığınız teknolojik ürününüz mevcutsa proje-
niz desteklenebilir” diye konuştu.

Komple ve ürün çeşitlendirme olarak iki 
adet yatırım desteği olduğunu söyleyen Uysal, 
“Ürün çeşitlendirmede; mevcut bir altyapınız 
var ve yeni yatırım yapmak isterseniz ya da 
yeni makine alırsanız destek alabilirsiniz. Bu 
desteğe çağrıya çıkıldıktan sonra sene boyunca 
başvuruda bulunabilirsiniz. Gerçek kişiyseniz 
programa çıkmadan önce tüzel kişilik kazanma-
nız gerekiyor. Ürünün fonlanmış, patentli ya da 
TGB’de geliştirilmiş olması gerekiyor. Her ürün 
için bir kere başvuru yapılabiliyor. Ödemenin 
yapılabilmesi için ise faturaların ibraz edilmesi, 
montajlarının da tamamlanması gerekiyor. Eğer 
yurtdışından alınan makine varsa da gümrük 
belgelerinin tebliğ edilmesi gerekiyor” dedi. 

İşletmelerin boyutuna göre üç farklı des-
tek olduğunu bildiren Uysal, konuyla ilgili 
şu bilgileri verdi:  “Mikro ve küçük işletmeler 
‘makine ve teçhizat’, ‘işletme gideri’ ve ‘kredi 
faiz desteğini’ alabiliyorlar. Buradaki toplam üst 
limit 10 milyon TL. Orta ölçekliler ise ‘makine 
ve teçhizat’ ve ‘kredi faiz desteğini’ alabiliyorlar. 
Burada toplam üst limit 6 milyon TL. Büyük 
ölçekliler ise sadece ‘makine ve teçhizat deste-
ğini’ alabiliyorlar. Buradaki toplam üst limit ise 
3 milyon TL. Makine ve teçhizat desteğini 36 
ay boyunca alabiliyor, 1 kereye mahsus 6 ay da 

ek süre alabiliyorsunuz. Burada yine işletmele-
rin büyüklüğüne göre, ithal ve yerli adımlarda 
oransal destekler değişiyor. Büyük bir işletme 
için konuşursak; ithal alımlarda yüzde 10 destek 
verilirken, yerli alımlarda yüzde 30 destek veri-
liyor ve üst limit 3 milyon TL’ye ulaşıyor diyebi-
liriz. Fakat bu durumda küçük işletmelerde ithal 
alımlarda yüzde 50, yerli alımlarda ise yüzde 
70’e varan destek rakamlarına ulaşıyor. Burada-
ki üst limit ise 7 milyon TL.” 
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İzmir’in dünyaya açılan kapı-
larından olan İzmir Enternas-
yonal Fuarı, bu yıl 86’ncı kez 

kapılarını açtı. Bir yandan sosyal, 
sanatsal, kültürel ve eğlenceli ak-
tiviteleri ile başta İzmirliler olmak 
üzere tüm Türkiye’yi kendine çe-
ken fuar, diğer yandan firmaların 
yeni iş bağlantıları kurduğu, ortak-
lıkların gerçekleştiği, tanıtımların 
yapıldığı bir alan olarak yurtiçi 
ve yurtdışından birçok politikacı, 
bürokrat, sanayici ve iş adamlarını 
bir araya getirdi.

İzmir denildiğinde akla 
gelen ilk etkinlik olan İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nda bu yıl 
yerli ve yabancı toplam 409 ka-
tılımcı yer aldı. Bu yıl ikinci kez 

İAOSB ikinci kez 
İef’de yer aldı

Bu yıl dünyaya kapılarını 86. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerini alan İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi, çevreci kimliğiyle yabancı heyetlerin ve fuarı ziyaret eden katılımcıların uğrak noktalarından biri oldu.
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fuarda yerini alan İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi de fuarı ziyaret eden katılımcıların 
uğrak noktalarından birisi oldu. Çevreci kimliği 
ile ön plana çıkan İAOSB’nin dikkat çekici stan-

dına gelen ziyaretçilere, özellikle İAOSB Özel 
İstihdam Bürosu ve Özel İAOSB Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında 
bilgiler verildi. 

1923: Hamparsomyan Binası’nda, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün açılışını yaptığı 1. İktisat Kongresi’yle 
İzmir’de fuarcılığın temelleri atıldı.

1927: İktisat Kongresi isim değiştirerek, Mithatpa-
şa Sanat Enstitüsü’nde 9 Eylül Sergisi adıyla yerli ve 
yabancı ziyaretçileri ağırladı.

1936: Büyük İzmir yangınıyla yok olan Kültür-
park, Behçet Uz’un büyük uğraşları sonucu milli bir 
toplantı alanına dönüştürül-
dü ve İzmir Fuarı’yla açılışı 
yapıldı.

1937: Gençlerin havacılığa 
olan ilgisini artırmak ama-
cıyla Kültürpark’a yapılan 
Paraşüt Kulesi açıldı. 

1942: 2. Dünya Savaşı 
nedeniyle sığınakların ve ka-
rartma gecelerinin zamanıy-
dı. Bu karanlık dönemlerde fuarın yokluğunu hisset-
tirmemek adına Kültürpark Eğlenceleri düzenlendi.

1947: İzmir Fuarı Uluslararası Fuarcılık Endüstrisi 
Birliği (UFI)’ne üye oldu.

1956: İzmir Fuarı Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve 
Başbakan Adnan Menderes tarafından açıldı. 

1964: 33. İzmir Fuarı’nda minyatür tren ilk kez 
Kültürpark içerisinde dolaşmaya başladı.

1967: Sanat Güneşi Zeki Müren Fuar kapsamında, 

Manolya Bahçesi’nde sahne aldı.
1968: UFI Kongresi İzmir’de yapıldı.
1971: Dönemin yeni ürünlerinin sergilendiği İzmir 

Fuarı’nda, binlerce ziyaretçi ilk kez yürüyen merdi-
venle tanıştı.

1973: ABD, İEF’ye Ay’dan taş getirdi. Soğuk sava-
şın iki büyük cephesi; ABD ve SSCB Pavyonları’nda 
uzay savaşları yaşandı.

1980: İhtilal nedeniyle 
İEF etkinliklerine bir gün ara 
verildi. İEF ziyaret saatleri 
sıkıyönetim saatine göre 
yeniden düzenlendi.

1989: İlk sayısal loto 
çekilişi 58. İzmir Fuarı’nda 
yapıldı.

1990: İzmir’i fuarlar kenti 
konumuna getirmek amacıy-

la İZFAŞ kuruldu.
1992: İEF’nin ilk onur konuğu ülkesi Fransa oldu.
2004: İEF 10 gün olarak kısaltıldı. Uluslararası 

İzmir Fuar Alanı hizmete girdi.
2005: İEF’nin ilk onur konuğu ili Mardin oldu.
2011: İEF’nin ilk partner ülkesi Avusturya oldu.
2016: İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana teması 

“inovasyon” olarak belirlendi. Bu temayla birlikte İEF 
yeni bir boyut kazandı.

İzmir enternasyonal fuarı Tarihçesi
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Bu yıl 86’ncısı düzenlenen İzmir Enternasyo-
nal Fuarı’na katılmak üzere ülkemize ziya-
rete gelen yabancı ülke temsilcilerinin yolu 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden geçti. 
Myanmar, Mali, Togo, Bulgaristan, Kosova, Saint 
Lucia ve Gambia ülkelerinin Ticaret ve Ekonomi 
Bakanlarının bulunduğu heyet, Bölge’yi gezerek 
yetkililerden bilgi aldılar. 

Bölge katılımcılarından, aynı zamanda DEİK 
Afrika Ülkeleri Koordinatörü Tamer Taşkın’ın 
da konuk olduğu toplantıda, ülkeler arası yapı-
labilecek işbirlikleri, ticaret hacimleri ve yatırım 
avantajları değerlendirilirken, İAOSB sanayicileri-
nin yabancı yatırımcılar ile deneyimlerini payla-
şarak destek olma konusundaki yaklaşımlarına 
vurgu yapıldı.  Toplantıda Bölge hakkında genel 
bilgiler verilirken, İzmir Atatürk Organize Sana-

yi Bölgesi’nin aktif 600 fabrikası ile Türkiye’nin 
üretim lokomotifleri arasında yer aldığına dik-
kat çekildi. 24 farklı sektöre ev sahipliği yapan 
İAOSB’nin altyapı çalışmaları hakkında da bilgi 
verilirken; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alan-
daki etkinlik ve projeler de heyet ile paylaşıldı. 

Ülkelerinde yaşadıkları enerji ve lojistik 
problemlere değinen heyet üyeleri, söz konusu 
alanlarda Türkiye’yi örnek aldıklarına dikkat çe-
kerken, Bölgede yer alan sanayicilerin ve İAOSB 
Yönetiminin deneyimlerinden faydalanarak ge-
lecekte bu konularla ilgili ortak bir projeye imza 
atmak istediklerini bildirdiler. 

İAOSB Bölge Müdürlüğü binasında 
düzenlenen toplantının ardından Bölge turuna 
çıkan heyet üyeleri, İAOSB’nin farklı alanlarda 
kendilerine fikir verdiğini dile getirdiler. 

İAOSB 7 ülkenin 
temsilcilerini ağırladı
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki-
lerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi 

artarak 3 milyon 225 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 
ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik ora-
nı 0,9 puanlık artış ile yüzde 12,2 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,4 
puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,4 
olarak gerçekleşti.  
İstihdam oranı yüzde 47,7

İstihdam edilenlerin sayısı, 2017 yılı Mayıs dö-
neminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 
bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam 
oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 
37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin 
kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6’sı tarım, 
yüzde 18,9’u sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 
54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım 
sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 
puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat 
sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet 
sektörünün payı 0,9 puan arttı.
İşgücüne katılma oranı yüzde 53

İşgücü 2017 yılı Mayıs döne-
minde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 950 bin kişi artarak 
31 milyon 713 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,5 puan artarak 
yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan 
kıyaslamalara göre; erkek-
lerde işgücüne katılma ora-
nı 0,1 puanlık artışla yüzde 

72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,9 
olarak gerçekleşti.

Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 
oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 
puan artarak yüzde 34,2 olarak gerçekleşti. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artış-
la yüzde 22,4 oldu. 
Kamu istihdamı yüzde 0,8 azaldı

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen veri-
lere göre, 2017 yılı II. döneminde toplam kamu 
istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 
0,8 oranında azalarak 3 milyon 590 bin kişi olarak 
gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir 
önceki döneme göre 44 bin kişi artarak 27 milyon 
914 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 
değişim göstermeyerek yüzde 46,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 
bir önceki döneme göre 9 bin kişi artarak 3 milyon 

560 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik 
oranı değişim göstermeyerek yüzde 

11,3 oldu. 
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki 
döneme göre değişim 
göstermeyerek yüzde 
52,6 olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete göre 
istihdam edilenlerin sayısı, 
tarım sektöründe 17 bin, 
sanayi sektöründe 14 bin, 
hizmet sektöründe 70 
bin kişi artarken, inşaat 

sektöründe 58 bin kişi 
azaldı.

İşsizlik 
oranı 

yüzde 10,2
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı Mayıs döneminde yıl başından bu yana azaldı ancak geçen 
yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 10,2 oldu. Genç nüfusta işsizlik yüzde 19,8 ile dikkat çekti.
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Özel sektörün yurtdışından sağladığı 
kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 
Haziran sonu itibarıyla, 2016 yıl sonu-

na göre uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar 
dolar artarak 210,9 milyar dolar, kısa vadeli 
kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2 mil-
yar dolar artarak 16,3 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), 2017 yılı Haziran ayı özel sektörün 
yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini 
açıkladı. Buna göre; Haziran sonu itibarıyla, özel 
sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu 
gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre 
uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar dolar 
artarak 210,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi bor-
cunun (ticari krediler hariç) ise 2 milyar dolar 
artarak 16,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti-
ği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun 
vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki 
yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki 
borçlanmalarının 308 milyon dolar azaldığı, 
tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 
5,4 milyar dolar artışla 29,8 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönem-
de, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi 
biçimindeki borçlanmaları 626 
milyon dolar azaldı, tahvil 
stoku ise 132 milyon dolar 
azalışla 4,4 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. 
Söz konusu dönemde, fi-
nansal olmayan kuruluşla-
rın kredi biçimindeki 
borçlanmalarının 4 
milyar dolar arttığı, 
tahvil stokunun ise 
5,7 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleştiği 
gözlendi. Kısa vadeli 
kredi borcuna ilişkin 
olarak ise, 2016 
yıl sonuna 
göre banka-
ların kredi 
biçimindeki 
borçlanmaları 
693 milyon dolar 
artışla 11 milyar dolar; 
finansal olmayan kuru-

luşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 681 
milyon dolar artışla 2,9 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, 
uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Hazi-
ran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara 
olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 89 milyon 
dolar artarak 147,5 milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 
tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir ön-
ceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 15,9 
milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,9 
milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi 
borcunun yüzde 60,1'inin dolar, yüzde 33,8’inin 
Euro, yüzde 4,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 
1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu 
ve 16,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli 
kredi borcunun ise yüzde 49,1’inin dolar, yüzde 
30’unun Euro, yüzde 20,7’sinin Türk Lirası ve 
yüzde 0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden 
oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu 
itibarıyla, 210,9 milyar dolar tutarındaki uzun 
vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,1’inin 
fi- nansal kuruluşların, yüzde 

47,9’unun ise finansal olmayan 
kuruluşların borcu oluşturdu. 
Aynı dönemde, 15,4 milyar dolar 

tutarındaki kısa vadeli toplam 
kredi borcunun yüzde 81,6'sı-

nın finansal kuruluşların, 
yüzde 18,4'ünün ise finan-

sal olmayan kuruluşların 
borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt-
dışından sağladığı 
toplam kredi borcu, 
Haziran sonu itiba-
rıyla kalan vadeye 

göre incelen-
diğinde, 1 

yıl içinde 
gerçekleş-
tirilecek 
olan ana-

para geri 
ödemelerinin 

toplam 67,8 milyar 
dolar tutarında olduğu 

gözlendi.

Özel sektörün yurtdışı 

kredi borcu arttı



Avrupa çok uzun süren ekonomik ya-
vaşlama dönemini atlatmaya çalışıyor. 
Ancak, karşı karşıya kaldığı sorunlar çok 

fazla. Yavaşlayan ekonomi için para politikalarını 
gevşetmesine rağmen istenen büyüme ve ekono-
mik hareketlilik yaratılamadı. Gittikçe yaşlanan 
Avrupa’lı nüfusu Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan 
alınan göçlerle siyasi karar mekanizmalarındaki 
gücünü yavaş, yavaş yitiriyor. Göçler ve dur-
gunlukla gittikçe küçülen ekonomi pastasında 
milliyetçilik akımları ile pay kapma anlayışı güç-
lü siyasi bir taban bulmaya başladı. Brexit şoku 
AB’yi iyice tartışılır hale getirirken, AB politika-
larında Almanya odaklı güç yoğunlaşması dikkat 
çekiyor. Özellikle Avrupa’nın batısında yeni 
arayışlar devam ediyor. Bu arayışların en önemli 
sonuçlarından biri Fransa’da ortaya çıkan Macron 
iktidarı oldu.

Avrupa ekonomilerinde yaşanan şoklar ve 
var olan risklere rağmen Polonya, Macaristan, 
Çekya, Slovakya ve Romanya dünya ekono-
misinde Asya Pasifik Bölgesi dışında en hızlı 
büyüyen ikinci ekonomik platform olarak görül-
mekte. Bu ülkelerde tüketici talepleri istikrarlı bir 
biçimde artarken, enerji fiyatlarındaki 
ve enflasyondaki düşüş 
nedeniyle hane 
halkı 

satın alma güçleri artmakta. Ayrıca, kendi mev-
zuatları içinde yaptıkları değişiklikler ile özellikle 
yabancı yatırım için iş ve yatırım ortamını çok 
uygun hale getirmekteler. Özellikle çok büyük 
projelere hükümetler ciddi, özel destekler sun-
maktalar. Bu ülkelere kısaca bakarak, gelen bir 
değerlendirme imkanı sunmak istedik.
Romanya

Diğer bölge ülkelerine göre daha az gelişmiş 
ve daha yoksul görünse de, geçtiğimiz yıl gös-
terdiği yüzde 4,8 büyüme ile bahsi geçen diğer  
ülkeleri geçti. AB’nin Balkanlar ile Batı Avrupa’yı 
bağlayan bir rota olması avantajını iyi kullandı. 
2007’de AB üyesi olduktan sonra devam eden alt 
yapı ve inşaat sektörlerindeki hareketlilik devam 
ediyor. Ayrıca, sahip olduğu kaliteli ekilebilir 
alanlar sayesinde de önemli bir tarım potansiye-
line sahip. Karadeniz limanlarına erişim lojistik 
avantajlar getiriyor. Ancak, Romanya’da hukuk 
ve bürokrasinin işleyişinde beklenen gelişmeler, 
istenen  hızda gerçekleşmedi. Yolsuzlukla müca-
dele halen siyasi gündemin en önemli maddele-
rinden biri.

Yüzümüzü Doğu ve Orta 
Avrupa’ya da çevirmeliyiz
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Polonya
Orta Avrupa’nın en hızlı büyüyen ve en 

büyük pazarı. Geçtiğimiz yıl ekonomisi yüzde 
2,7 büyüdü.Batı Avrupa’ya nispeten işgücü 
maliyetleri daha düşük. Eğitim düzeyi ise hızla 
yükselen bir nüfusu var. AB’nin yapısal fonla-
rından en fazla yararlanan ülkelerden biri. Yeni 
yatırımların önünü açan uygulamaları devreye 
sokabiliyor. Düşük işsizlik oranı sayesinde tüke-
tici güveni yüksek bu da harcamaların artmasına 
imkan veriyor. Polonya’da da bürokrasi halen 
istenen düzeyde ve hızda çalışmıyor. Alt yapıları 
Batı Avrupa düzeyinde değil ancak yeni yatırım-
lar sayesinde alt yapısı da iyileşiyor. Bölgeleri 
arasında gelişmişlik farkları var. Bu nedenle 
yatırımın hangi bölgede yapılacağı kritik bir 
karar alanı. Siyasi ortamda ise liberal politikala-
ra uymayan bazı milliyetçi ekonomik söylemler 
güçleniyor.

Çekya
Bu bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden. 

Kişi başına gelirleri AB ortalamasının üstüne 
çıkmak üzere. En iyi altyapı onlarda. İşgücü 
maliyetleri biraz daha yüksek olsa da, vasıflı iş-
gücü sayısı yüksek ve çalışma ortamı iyi. Büyük 
otomotiv , elektronik şirketleri, ciddi bir mühen-
dislik ve bilgi havuzu oluşmasını sağlıyor. İleri 
teknoloji yatırımları hızla artıyor. Ancak Polonya 
gibi ülkelere göre iç pazarı daha küçük. Kur 

tavanının kaldırılması bir risk olabilir. 
Bu yıl yapılacak seçimlerde siyasi riski 

büyütüyor.

Macaristan
Gelişmiş bir ekonomiye, eğitim standartları 

yüksek bir topluma sahip. İş ve yatırım ortamı-
nın en işlevsel ve kolay olduğu ülkelerden biri. 
Geniş demiryolu ağı sayesinde Orta ve Doğu 
Avrupa’nın kalbinde yer alıyor. Büyük otomo-
tiv endüstrisi ve elektronik sektörü tarafından 
tercih ediliyor. Ancak, AB’nin yaşadığı finans 
krizinden en ağır yarayı alan ülkelerden biri 
olduğu unutulmamalı. Başlayan ekonomik 
canlanma Fidesz hükümetinin Ortodoks olma-
yan politikaları nedeniyle biraz hız kesti. Bu 
nedenle ekonomik öngörü çevre ülkelere göre 
daha düşük. Fidesz hükümeti bazı sektörlerde 
yabancı yatırımları zorlaştırdı. Göçmen politika-
ları nedeniyle de AB ile sürtüştü.

Slovakya
Son on yılda yapılan güçlü reformlarla bölge-

nin en zengin ülkelerinden biri oldu. Geçen yıl 
yüzde 3,3 büyüdü. Kişi başına geliri AB ortala-
masını aşacak ivmede. 2009 yılından bu yana 
Euro bölgesindeki yatırımcılar için kur riskleri 
azaldı. KPGM verilerine göre de Slovakya iş 
gücü verimliliğinde bu bölgenin lideri. Başarılı 
otomotiv sektörü oluştu. Tedarik zinciri, mü-
hendislik, elektronik ve IT sektörleri de güçlü. 
Ancak, işsizlik oranı yüzde 9’un altına düşme-
sine rağmen bölgedeki ülkelerden en yükseği.      
3 partili koalisyon hükümeti de daima bir siyasi 
risk unsuru olarak görülebilir.

Görüleceği gibi, bölge ülkeleri Avrupa içinde-
ki konumlarını gün geçtikçe güçlendirmektedir-
ler. Özellikle iş ve yatırım ortamlarını geliştirme-
ye özen gösteriyorlar. Hatta ülkemize gelmesini 
beklediğimiz bazı yatırımları bu ülkelere 
kaçırdığımız da oluyor. Ancak rekabet edilebilir 

olmanın yolu, Türkiye firmaları olarak, bu 
ülkelerdeki güçlü yanları,  fırsatları, 

zayıf yanları ve riskleri doğru 
analiz ederek, doğru 

kullanmaktır.
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Ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kar-
şılaştığı en önemli ve temel sorunlardan 
biri, kuruluş aşamalarından başlayarak 

yatırım, hammadde, tedarik, işleme, pazarlama, 
teknoloji yenileme, büyüme ve rekabet konula-
rında finansman güçlüğü çekmeleridir. Bunun 
yanında işletme içinden kaynaklanan finansal ve-
rimsizlikle, KOBİ’ler işletme sermayelerini yitire-
bilecek noktalara kadar gelebilmektedir. KOBİ’ler 
normal faaliyet döngüsü içerisinde; sipariş-
tedarik-depolama-üretim-satış-sevk aşamalarının 
birçoğunda finansal işlemler yapmaktadır. Bu 
finansal işlemler; şeffaf, az maliyetli ve kontrole 
açık olmadığı sürece KOBİ’lerin kurumsallaşma-
ları mümkün değildir. Bu nedenle işletmelerin bu 
temel döngülerindeki aşamaların finansal açıdan 
nasıl kurumsal bir yapıya kavuşturulacağı çok 
önemli bir konudur. 
Sipariş ve tedarik aşaması

n Satın alma departmanı, depo, satış, pazar-
lama hizmetleri, finansman ve muhasebe depart-
manlarından bağımsız olmalıdır. 

n Sipariş talepleri bir yetkili tarafından onay-
lanmalıdır.

n Satın alma talebini yapan departman, yö-
neticileri tarafından aşağıdaki hususlar açısından 
gözden geçirilmelidir;

n Teslim tarihi
n Masraflar
n Birim fiyatı ve tutarı 
n Ödeme süresi ve şekli
n Kalite kontrol, mal girişi, fatura, irsaliye ve 

mal miktar kontrolü, muhasebe kaydı işleri bir-
birlerinden bağımsız personel tarafından yerine 
getirilmelidir.

n Satıcının mali durumu, mal kalitesiyle ilgili 
karşılaşılmış olan problemler, iade edilen malların 
durumu, teslimat problemleri ve ilgili doküman-
lar iç piyasa ve dış piyasa için ayrı olmak üzere 
satın alma yöneticileri tarafından dosyalanma-
lıdır. Bu dosyalar belirli dönemlerde bir revize 
edilmelidir.

n Mal ve hizmet alımı ile ilgili masraflar satın 
alma yöneticileri ve muhasebe departmanları 
tarafından ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Bu mas-
raflara ilişkin belgelerin ekinde yer aldığı masraf 
listeleri, imzalı “satın alma emirleri’’ ve alım fa-

turaları ile birbirleri üzerine numaraları yazılmak 
suretiyle ilişkilendirilmelidir. 

n Belirli bir cironun aşılması halinde tedarik-
çilerden alınacak iskonto veya ciro primlerinin 
takibi satın alma ve muhasebe departmanları 
tarafından ayrı ayrı yapılmalıdır. Bu tür prim 
ve iskontolar, yazılı anlaşmalara bağlı olmalı ve 
anlaşmanın bir örneği muhasebe departmanına 
intikal ettirilmelidir.

n Mal ve hizmet alımları ile ilgili yılda bir kez 
bir üst limit belirlenmelidir. Bu limitlerin altın-
daki alımlar bütçe dâhilinde satın alma ve finans 
sorumlusunun onayı ile bu limiti geçen alımlar ise 
satın alma ve genel müdür onayı ile yapılmalıdır.

n Malzeme ve hizmet satın alınabilecek 
“Onaylı Tedarikçi Listeleri”, satın alma depart-
manları tarafından geçmiş yıl tecrübeleri ve dos-
yalanmış olan satıcı analizleri göz önüne alınarak 
belirli dönemlerle revize edilmelidir. Bu listeler 
satın alma yöneticileri tarafından dosyalanmalıdır.
Depolama aşaması

n Depolarda görevli personel, satın alma, satış 
ve muhasebe kayıtlarını tutan personelden bağım-
sız olmalıdır.

n Üçüncü şahıslara ait depolarda saklanan 
şirket stokları için depo elemanı tarafından her ay 
sonu itibariyle, şirket depolarındaki üçüncü şahıs-
lara ait stoklar için ise belirli dönemlerde (önerilen 
altı ay da bir) mutabakat yapılmalı ve mutabakat-
sızlık durumunda, sebepler depo elemanı tarafın-
dan araştırılmalı ve sonuçlar yöneticiye mutaba-
katların bir kopyası ile birlikte gönderilmelidir.

n Stok girişlerini yapan personel, satışları ger-
çekleştiren, satış faturalarını düzenleyen ve satın 
alma kayıtlarını kaydeden personelden bağımsız 
olmalıdır.

Stok takip sistemi;
n Muhasebe departmanında cins, miktar ve 

tutar,
n Depoda ise cins ve miktar bazında izlemeye 

elverişli olmalıdır.
n Muhasebe tarafından stok sayımının ne 

şekilde yürütüleceğini açıklayan bir sayım planı 
ve sayım yönergesi oluşturulmalıdır. 

n Fiili sayım sonucu ile stok kayıtları arasında 
çıkan farklılıkların sebepleri depo sorumluları ve 
muhasebe departmanı tarafından kaynağına inilip 

KOBİ’lerin finansal 
konularda kurumsallaşması

KOBİ’lerin normal faaliyet döngüsü içinde sipariş, tedarik, depolama, üretim, satış ve sevk aşamalarında yap-
tığı finansal işlemler; şeffaf, az maliyetli ve kontrole açık olmadığı sürece kurumsallaşmaları mümkün değildir.
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araştırılmalıdır. 
Hizmet ya da mamul 
üretim aşaması

n İşletmede, hizmet 
ya da mamul üretim 
aşamasında gereksiz 
stoklama, sarf malze-
mesi israfı gibi konulara 
önem gösterilmeli ve 
varsa engellenmelidir.

n Muhasebe kayıtları 
ile karşılaştırılabilir sabit 
kıymet listeleri oluştu-
rulmalıdır. Bu listelerde 
sabit kıymetlere kullanıl-
dıkları departmanlar ve 
cinsleri itibariyle kodlar 
verilmeli, aynı kodların 
sabit kıymetlerin üze-
rinde de yer almasına 
dikkat edilmelidir.

n İşletmede, her 
personel için ayrı 
bir personel sicil dosyası oluşturmalıdır. 
Sicil dosyaları yetkili olmayan personelin 
ulaşamaması için kilitli dolaplarda muhafaza 
edilmelidir.

n İşe alınan her personel ile mutlaka hizmet 
akdi yapılmalıdır. Bir kopyası personele ait sicil 
dosyasında saklanmalıdır.

n Ücret ödemeleri ile ilgili olarak aşağıdaki 
işlemler farklı kişiler tarafından yapılmalıdır:

n Bordronun hazırlanması,
n Bordronun ödeme onayı,
n Ücret ödeme işlemleri,
n Bordronun muhasebe kayıtlarına aktarıl-

ması,
n Personel sicil dosyalarının hazırlanması.
n Ücret ödemeleri banka aracılığı ile yapıl-

malıdır.
n Çalışanlara ait izin ve diğer haklar izlen-

meli, çalışanlara hakları karşılığında yapılan 
tüm ödemeler imza karşılığında yapılmalı ve 
dosyalanmalıdır.
Satış ve tahsilat aşaması

n Müşteri muhasebe kayıtlarına finansman 
departmanı dışından bir personelin, direkt ola-
rak ulaşması engellenmelidir. 

n Tahsilata yetkili personel listesi finansman 
müdürü tarafından belirlenmeli, yönetici tara-
fından onaylanmalıdır. 

n Yukarıda da kısaca açıklamaya çalıştığım 
gibi; KOBİ’ler finansal kaynakları, insan kaynak-
ları, yönetim ve organizasyon yapısı nispeten 
küçük olan işletmelerdir. Bu küçüklük bir çok 
soruna neden olsa bile, işletme içi bürokrasi 

azlığı gibi faydaları da mevcuttur. 
Bu nedenle KOBİ’lerin tam anlamıyla ku-

rumsallaşması orta ve uzun vadeli stratejilerle 
gerçekleşecektir. Daha kısa vadede de KOBİ’le-
rin finansal konularda kurumsallaşması hem 
işletmenin sürdürülebilirliği hem de iç kontrol 
yapısının kurulması açısından önem arz etmek-
tedir. 

Tüm bunlardan görülmektedir ki işletmelerin 
sürdürülebilirliğini sağlamada anahtar rollerden 
birisi işletmelerdeki muhasebe fonksiyonudur. 
Bu nedenle işletmelerde “herkes bilmesi gerekti-
ği kadar muhasebe bilmelidir”. 

Bu ifadeden hareketle, uluslararası bir yayın-
da, muhasebenin ne olduğu sorusuna verilen 
cevabı sizinle paylaşmak isterim.

Muhasebe;
n bir dildir.
n tarihi bir kayıttır.
n şirket içi politikadır.
n politika olarak standart yapıcıdır.
n mitolojidir.
n sihirdir.
n iletişim ve karar vermeye dönük bilgidir.
n ekonomik bir üründür.
n sosyal bir üründür.
n ideolojidir (özgün bir düşünce tarzı).
n bir sosyal kulüptür.

Doç. Dr. Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi

Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi  /  İşletme Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Müdürü
vdemir@gsu.edu.tr
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Dünya borsaları yılbaşından bu yana yüzde 
10’un üzerinde yükseldi. Gelişen ülke 
paraları dolara karşı güçleniyor. Analistle-

re göre şu an yatırımlarda “Goldilocks” senaryosu 
hakim. FED’in ise oyunbozan olabileceği uyarısı 
yapılıyor.

Finans krizi sonrasında yaşanan reses-
yon küresel büyümeyi baltalamış ve yatırım 
kararlarında temkinli adımlar atılmaya 
başlanmıştı. Şimdi ise yatırımcıların büyük 
bir kısmı yatırım için doğru küresel şartların 
oluştuğunu düşünüyor. Dünya borsaları yıl 
başından bu yana yüzde 10’un üzerinde yüksel-
di. Gelişen ülke paraları dolara karşı güçleniyor. 
Analistlere göre dünya genelinde kötümserlik 
ortadan kalktı ve “Goldilocks” senaryosu piyasa 
fiyatlamaları üzerinde egemen hale geldi.

Son zamanlarda piyasalardaki eğilimleri anla-
tırken ‘Goldilocks’ terimini daha çok duyar olduk. 
Bu terim makro resim iyileşmeye ve yatırım dostu 
bir hal almaya başladığında kullanılmaya başlı-
yor. Ekonomide, büyümenin ne enflasyona sebep 
olacak kadar hızlı ne de durgunluğa sebep olacak 
kadar az olmadığı, yani dengeli ideal seyrettiği 
zaman bu sürece “Goldilocks Ekonomisi” deni-
yor. Bir diğer deyişle piyasa yanlısı para politi-

‘Goldilocks’ senaryosu 
Dünya borsaları yıl başından bu yana yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Gelişen ülke paraları dolara karşı güç- 
leniyor. Analistlere göre kötümserlik ortadan kalktı ve “Goldilocks” senaryosu piyasa fiyatlamalarında egemen.
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kasına izin veren, yatırımcıların tahmininden 
önce parasal sıkılaştırmaya gerek duyulmayan 
makul ekonomik büyüme ve düşük enflasyon 
ortamlı ekonomik dönemler için kullanılan 
bir tabir. Gökbilimde ‘gezegende yaşanabilir 
bölge’ anlamına gelen Goldilocks, ilk kez Mart 
1992’de David Shulman tarafından kullanıldı. 
Bu alandan, ekonomiye transfer olan Goldilocks 
kavramı son zamanlarda piyasalarda fazlasıyla 
söyleniyor.

Geçtiğimiz aylar içinde Bank of Merrill 
Lynch tarafından yapılan yatırımcı anketine 
göre yatırımcıların yüzde 34’ü mevcut ortamı 
‘Goldilocks Ekonomisi’ olarak tanımlıyor. Bu 
oran, 645 milyar dolarlık fon yöneten 213 katı-
lımcıyla yapılan anketten bugüne kadar çıkan 
en yüksek oran. FED San Francisco Başkanı 
John Williams da, birkaç gün önce yaptığı açık-
lamada, para politikasını ‘Goldilocks Ekonomi’ 
olarak nitelediği düzeyde tutmanın önemli 
olduğunu söyledi.

Goldilocks dönemleri dolar için negatif, 
hisse senetleri ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin varlıkları için pozitif bir senaryo ola-
rak kabul ediliyor.

Bu senaryoyu destekleyen bazı faktörler var. 
IMF’ye göre bu yıl dünya ekonomisi yüzde 3,6 
büyüme gösterecek. Dünya ekonomisinde bu 
yıl gözlemlenen güçlü performans, gelişmekte 

olan ülkelerde büyümenin hızlanması, Euro 
Bölgesi’nde ilk çeyrekte GSYH’nin yüzde 1,7 
olarak gerçekleşmesi, Çin’de sert iniş olasılı-
ğının giderek azalması, Avrupa’da aşırı sağın 
yükselişine dair endişelerin Fransa seçimleri ve 
Almanya’da yerel seçimler sonrasında azalma-
sı, ABD dışındaki büyük merkez bankalarının 
gevşek paraya devam sinyali vermesi yatırımcı-
yı rahatlattı. Borsalar yükselirken, riskli enstrü-
manlara para girişi devam etti.

Dünya genelinde “Goldilocks” hali piyasa 
fiyatlamaları üzerinde hakim olmaya başlayınca 
birçok varlık sınıfının aynı anda yükseldiğini 
görüyoruz. Yılbaşından bu yana hem gelişmekte 
olan piyasalar hem de gelişmiş ülke borsaların-
da yükseliş hakim. Dolar endeksi ise geriliyor. 
Bu ortam sabit getirili yatırım enstrümanlarına 
talebi artırıyor. Örneğin gelişmekte olan ülke 
tahvili, ABD ve Avrupa’da yatırım yapılabi-
lir notuna sahip tahvillere para akışı gücünü 
koruyor.

FED’in faiz artışının hızına bağlı olarak 
oyunun kurallarının bozulabileceği uyarısı yapı-
lıyor. ABD’de istihdam piyasasının sıkılaşmaya 
başlamasıyla ülkede maaşların artabileceği ve 
bunun enflasyonist baskı yaratabileceğini sa-
vunan analistler, merkez bankalarının “gevşek 
para”dan vazgeçmesinin de ‘Goldilocks’a son 
verebileceği uyarısını yapıyor.
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Gelişmekte olan ülkeler, yılın ilk 6 
ayındaki para girişi ile nefes aldı. 
Uluslararası Finans Enstitüsü’nün 

(IIF) verilerine göre sene başından Haziran 
ortasına kadar olan dönemde gelişmekte 
olan ekonomilerin tahvil ve hisse senetle-
rine 44,2 milyar dolar tutarında para girişi 
yaşandı. 

Gelişmekte olan ülke borsaları yüzde 
20’lerin üzerinde değer artışları yaşadı. 
Türkiye’de ise BIST 100 Endeksi tüm za-
manların rekorunu kırarak 100 binli sevi-
yeleri test etti. BIST 30 hisseleri yüzde 28 
oranında değer kazandı.

IIF verilerine göre, yılbaşından bu 
yana Türk tahvil piyasalarına 1 milyar 970 
milyon dolar, hisse senetlerine ise 2 milyar 
681 milyon dolar olmak üzere toplamda 4 
milyar 651 milyon dolarlık yabancı girişi 
gerçekleşti. Yeni para girişi piyasalarda 
iyimserliği artırırken önümüzdeki döneme 
ilişkin beklentileri de güçlendirdi. İlk ya-

rıdaki büyük çıkış dalgası sonrasında akla 
ilk gelen sorulardan biri de, fon akışının ve 
buna bağlı olarak piyasalardaki canlılığın 
daha ne kadar süreceği yönünde.

Odea Bank Ekonomik Araştırma ve 
Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan 
Dernek, önümüzdeki dönem için jeopolitik 
belirsizliklerin sermaye akımlarında dalga-
lanmalara yol açabilecek olsa da, yatırımcı-
ların daha seçici davranarak yüksek büyü-
me ve düşük enflasyon patikası yolunda 
güven verebilecek gelişmekte olan ülkeleri 
daha çok tercih edeceklerini belirtiyor. 

IşıkFX Araştırma Uzmanı Selim Önay 
ise, nedenlerden ilkinin küresel ekonomile-
rin birçok riski atlatmış durumda olması ve 
Brexit ile başlayan süreçte Trump’ın ABD 
Başkanı olması ve Avrupa’da politik riskle-
rin geride kalması olarak değerlendiriyor. 

Diğer bir nedenin ise piyasada oluşan 
likidite bolluğundan kaynaklandığını belir-
tiyor.

44 milyar dolarlık coşku



İç ve dış politikada gündem çok 
hızlı değişiyor. Çoğu zaman 
günlük tartışmaların 

dışına çıkmak mümkün 
olmayabiliyor. 
Oysa zamanın 
ötesine uzanmak, 
öngörülerde 
bulunmak, 
yapılanları, 
yapılabilecekleri 
değerlendirmek 
gerekir. Kaynağı-
mız bu amaçlarla 
yazılmış ABD 
Milli İstihbarat 
Konseyi’nin “2035 
Küresel Stratejik 
Öngörü” raporu. Rapor, 
1997’den beri her 4 yılda 
bir düzenli yayımlanıyor. 
Tasnif dışı olarak sınıflandırıl-
dığı için kamuoyuna açık.

Raporun amacı; dünyayı nelerin 
şekillendireceği, işlerin nereye gideceğine 
dair öngörüde bulunmak ve karar alıcılara, 
meraklılara fikir vermek. Raporun son versiyo-
nunun Donald Trump’ın ABD Başkanlığına denk 
gelmesi, onu biraz daha ilgi çekici hale getiriyor. 
Bu nedenle geleceğe dair analizlerde işe yara-
yabilir ve küresel ölçekte “Nereye gidiyoruz?” 
sorusuna ilgi duyanlar için okumaya değer.

Raporu ilgi çekici yapan diğer husus, sadece 
istihbaratçıların değil aynı zamanda akademis-
yenlerin, uzmanların da katkı sunmuş olması. 
Bölge uzmanları, ekonomistler, güvenlik disipli-
ninde çalışanlar, teknolojik gelişmeleri izleyenler, 
siber alan uzmanları, terör ve çevre sorunları üze-
rine kafa yoranlardan, dünyayı ve geleceği takip 
edenlerden söz ediyoruz.

Rapor, dünyanın çelişkili bir süreçten geç-
tiğinden söz ediyor. Endüstri ve bilgi çağının 
başarıldığını, geleceğin dünyasını bunların şekil-
lendirdiğini ancak her ikisinin zenginlik kadar 
tehlikelerle dolu olduğunu ileri sürüyor. İnsanlar 
refaha ulaşırken, aralarındaki bağlar güçlenirken, 
bu gelişmelerin bir yandan da Arap Baharı ve 
2008 krizi gibi düzen karşıtı hareketleri doğurdu-
ğu tespitini yapıyor. Raporun genelinde geleceğe 
dair beklentilerin çok iyimser olduğunu söylemek 
mümkün değil.

Zengin ülkelerde nüfusun yaşlanması sorun 
olurken, fakir ülkelerin işsizlik, şehirleşme ve 
refah baskısı altında kalacağı, bunun da göç ve 

nüfus hareketlerini teşvik edeceği 
öngörülüyor.

Küresel ekonominin ekse-
ni yer değiştirirken, büyük 

ekonomilerin sorunları-
nın devam edeceğini, 
Çin ekonomisinin iç 
tüketimden ihracat 
ve dış yatırımlara 
yöneleceğine işaret 
ediliyor.

Teknoloji hızla 
ilerlerken bir yan-
dan da kazananlar 
ile kaybedenler 

arasında ciddi geri-
lime neden olacağını 

öngörmek sanırız 
kimseye sürpriz olmaz.  

Özellikle, otomasyon, 
yapay zekâ, tıp ve biyotek-

nolojinin ön plana çıkacağına 
işaret ediyor. Bu gelişmelerin fakir 

ülkelerde neden olacağı soysal gelişmeler 
de dikkat çekici.

Rapor, fikirler ve kimliklere de dikkat çekiyor. 
Artan küresel bağlar ve zayıf büyümenin toplum-
larda ve toplumlar arasında gerilimi arttıracağını 
ileri sürüyor. Milliyetçilik ve dine dayalı popüliz-
min yükseleceği de öngörüler arasında.

Kamuoyunun güvenlik ve refah talepleri 
artarken hükümetler, bunu karşılamakta ciddi 
sorunlarla karşılaşacaklarını değerlendiriyor. 
Siyaset dünyasında aktörlerin sayısı ve rollerinin 
değişmesi işi zorlaştıran bir diğer husus olarak 
görülüyor.

Rapor, bu çerçevede çatışmaların tabiatının 
da değişeceğine işaret ediyor. Büyük güçler 
arasındaki çıkarların ayrışması, terör tehdidi, 
kırılgan devletler, ölümcül ve yıkıcı teknolojinin 
yayılmasını öne çıkarıyor. Toplumların dağılması 
yaygınlaşırken, uzun menzilli akıllı mermiler, 
siber ve robotik sistemler altyapıları hedef alabilir 
deniliyor.

Rapor, iklim değişikliği, çevre ve salgın hasta-
lıklara vurgu yapıyor. Son olarak, umutları daha 
da kırma pahasına, 1990 sonrası hukuka dayalı 
uluslararası düzende sağlanmış hükümetler arası 
işbirliğinin de azalabileceğinden söz ediyor. Rapo-
run genel olarak iyimser olmadığını söyleyebili-
riz. Meraklısı için ilginç bir rapor. 

https://www.dni.gov/index.php/global-
trends/letter-nic-chairman

Kaynak: Dr. Nihat Ali Özcan

2035 için küresel öngörüler
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2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 
ve 2015 Yabancı Kontrollü Girişim İstatis-
tikleri sonuçlarına göre; çalışan sayısı 20 

veya daha fazla olan girişimlerde işgücü verim-
liliğinin (çalışan başına katma değer), yabancı 
kontrolündeki girişimlerde Türkiye kontrolün-
deki girişimlere göre 2,2 kat daha fazla olduğu 
görüldü. İşgücü verimliliği, yabancı kontro-
lündeki girişimlerde 127.740 TL iken Türkiye 
kontrolündeki girişimlerde 57.931 TL oldu.

İmalat sanayinde, Türkiye kontrolündeki 
girişimlerden yüksek teknoloji kullananların 

işgücü verimliliği 138.363 TL iken, yabancı 
kontrolündeki girişimlerde bu rakam 147.306 TL 
oldu.

2015 Yabancı Kontrollü Girişim 
İstatistikleri'nde toplam üretimdeki yabancı 
kontrol oranlarına göre ilk beş ülke içinde, 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol 
edilen Türkiye’deki girişimler, işgücü verimliliği 
açısından ilk sırada yer aldı. Ayrıca, ilk 5 ülke 
arasında yer almayan Çin tarafından kontrol 
edilen girişimlerde de işgücü verimliği, Türkiye 
kontrolündeki girişimlerden daha yüksek oldu.

Yabancı kontrollü 
girişimler daha verimli

                 İmalat sanayinde teknoloji düzeylerine göre işgücü verimliliği (TL), 2015 

 

 

 

 

 

Ülkelere göre Türkiye'deki yabancı kontrollü girişimlerin işgücü verimliği (TL), 2015 
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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, 
yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 
8,7’ye yükselttiklerini açıkladı. 
Merkez Bankası Başkanı Mu-
rat Çetinkaya, yılın üçüncü 
enflasyon raporunu açıkladı. 
Çetiknaya, yıl sonu enflasyon 
tahminini yüzde 8,7’ye yük-
selttiklerini açıkladı. Nisan 
ayındaki tahmine göre 0,2 
puanlık yükseliş oldu. 2018 yılı 
enflasyon tahmini yüzde 6,4’le 
değişmedi. Merkez Bankası 
Başkanı, “Enflasyonu düşürmeye 
odaklı ve sıkı bir politika duruşu 
altında, enflasyonun yüzde 5’lik he-
defe kademeli olarak yakınsayacağı-
nı; orta vadede yüzde 5 düzeyinde 
istikrar kazanacağını öngörü-
yoruz” dedi. Çetinkaya, 

“Son aylarda küresel risk iştahındaki 
olumlu seyir ve yaşanan maliyet 

yönlü gelişmelerin sınırlayıcı 
etkisine rağmen, enflasyonun 
bulunduğu yüksek seviyeler 
ve yakın zamanda toplam 
talep koşullarının enflasyonu 

düşürücü etkisindeki 
azalma, fiyatlama 
davranışlarına dair risk 

oluşturmakta. Bu nedenle 
enflasyon görünümünde 

belirgin bir iyileşme sağlanana 
kadar para politikasındaki 

sıkı duruşumuzu 
sürdüreceğiz”  

diye 
konuştu.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
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Çocuklarımızın dünyadaki yeri
Aşağıda üç grafik sunuyorum. Bu grafikler 

2015 yılında 72 ülkede 15 yaş grubundaki çocuk-
lar üzerinde yapılan PISA testlerinin sonuçlarını 
gösteriyor. Griler uygulamaya katılmayan ülke-
ler, kırmızılar ortalamanın altındakiler, yeşiller 
ortalamanın üzerindekiler diğerleri de ortalama 
düzeydeki ülkeler.

Fen bilimleri alanında yapılan test sonuçlarına 
göre Türk çocukları ortalamanın altında bulu-
nuyor. Bizimle birlikte ortalamanın altındakiler 
Güney Amerika ülkeleri ve Afrika ülkeleri.

Matematik alanındaki test sonuçlarına göre 
bizim çocuklar yine ortalamanın altında yer alı-
yor. Aşağı yukarı aynı ekip aynı durumda bu kez 
Kuzey Amerika’dan da buraya yaklaşanlar olmuş.

Okuduğunu anlama alanındaki testte de 
sonuçlar benzer biçimde çıkmış. Bizimkiler yine 
ortalamanın 
altında. Yani 
bizim ço-
cuklar kendi 
dilinde 
okuduğunu 
anlamak 
konusunda 
ortalama 
düzeyi tuttu-
ramıyorlar.

2015 yılı 
sonuçlarının 
OECD orta-
lamasıyla ve 
en başarılı ve 
en başarısız 
üç ülkenin 
puanlarıyla 
karşılaştır-
malı görünü-
mü şöyledir:

Uzakdo-
ğu ülkeleri-
nin ilk sıra-

eğitim dosyası
2015 yılında 72 ülkeden 15 yaş grubundaki çocuklar üzerinde yapılan PISA testinin fen bilimleri, matematik ve 
okuduğunu anlama alanındaki sonuçlarına göre bizim çocuklar ortalamanın altında, Uzakdoğu ülkeleri ilk sırada.

 
                         Fen bilimleri alanında durumumuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Okuduğunu anlama alanında durumumuz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Matematik alanında durumumuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fen Bilimleri 
OECD Ortalaması 465 
Singapur 556 
Japonya 538 
Estonya 534 
Türkiye 425 
Kosova 338 
Cezayir 376 
Dominik Cum. 332 
 Matematik 
OECD Ortalaması 461 
Singapur 535 
Hong Kong (Çin) 527 
Kanada 527 
Türkiye 420 
Cezayir 350 
Kosova 347 
Lübnan 347 
 Okuduğunu Anlama 
OECD Ortalaması 460 
Singapur 564 
Hong Kong (Çin) 548 
Makao (Çin) 544 
Türkiye 428 
Kosova 362 
Cezayir 360 
Dominik Cum. 328 
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larda yer alması şaşırtıcı değildir. Son yıllarda 
neredeyse bütün önemli buluşların Uzakdoğu 
ülkelerinden çıkmasının nedeni eğitimdeki bu 
başarıyla yakından ilgili olsa gerek. Demek ki 
bu ülkelerin eğitimde neler yapıp da bu düzeye 
geldiğini incelemekte yarar var.
Bölgelere ve okul tiplerine göre durum

Türkiye’de en başarılı ve en başarısız bölge-
lerin hangileri olduğunu da aşağıdaki tabloda 
gösteriyorum.

Buna göre başarı, batı bölgelerinde artmakta, 
doğuya gittikçe düşmektedir. Bunun neden-
leri arasında yalnızca eğitim kalitesinin değil 
güvenlik sorununun da önemli etkisi olduğunu 
düşünüyorum.

Okul türlerine göre başarıyı 
da (matematik alanında) aşağı-
daki tabloda sunuyorum:

Buna göre en başarılı 
okullar olan Fen Liseleri ile 
Sosyal Bilimler Liseleri OECD 
ortalamasının üzerinde puan 
almakta, Anadolu Liseleri de 

bu ortalamaya yaklaşmaktadır. Ötekiler ise orta-
lamanın oldukça altında kalmaktadır.
Bizim çocukların çalışması  
başarı getirmiyor

Aşağıdaki tablo öğrencilerin haftalık ders 
çalışma saatlerini ve bu saatlerle fen bilimi 
alanındaki testte gösterdikleri başarıyı ilişkilen-
dirmektedir.

Tablo; Türkiye ve Tunus’ta öğrencilerin Fin-
landiya ve Almanya’ya göre ders çalışmaya ne-
redeyse iki kat fazla zaman ayırdıkları halde çok 
daha düşük puanlar aldıklarını ortaya koyuyor. 

Buradan kabaca iki sonuç çıkar: (1) Bizim ço-
cuklar verimli çalışmayı bilmiyor. (2) Çalıştıkları 
şeyler doğru şeyler değil.
Öğretmenlerin durumu

Acaba öğretmenlerimiz yeterli mi? Bu da son 
derecede önemli bir soru. Çünkü eğer öğretmen-
ler yetersizse ve gerekli eğitimi veremiyorlarsa o 
zaman bütün yük öğrencilerin kendi kendilerine 
öğrenmelerine kalıyor demektir. Aşağıdaki tablo 
bu araştırmanın yapıldığı tarihten önceki 3 ay 
içinde öğretmenlerin gelişimine yönelik durum-
larını ölçmek için sorulmuş sorunun yanıtını 
gösteriyor. Soru şudur: Son 3 ay içinde mesleki 
gelişim programına katıldınız mı? “Katıldım” 
diyen öğretmenlerin oranı şöyledir:

Tabloya göre OECD üyesi ülkelerin öğ-
retmenlerinin yarısından fazlası kendilerini 
geliştirmek için bir programa katılırken, bizim 
öğretmenlerimizin ancak beşte biri böyle bir 
programa katılmaktadır. Bu fark, bizim öğret-
menlerimizi iyi yetiştiremediğimizi göstermek-
tedir. Demek ki yalnızca öğrencilerimizi değil 
öğretmenlerimizi yetiştirmek için de daha fazla 
çaba harcamamız gerekiyor.

 
 Fen Bilimleri 
OECD Ortalaması 465 
Türkiye Ortalaması 425 
En Başarılı 3 Bölge  
Batı Marmara 448 
Ege 443 
Doğu Marmara 438 
En Başarısız 3 Bölge  
Doğu Karadeniz 413 
Güneydoğu Anadolu 387 
Ortadoğu Anadolu 382 
 Matematik 
OECD Ortalaması 461 
Türkiye 420 
En Başarılı 3 Bölge  
Ege 442 
Doğu Marmara 433 
Batı Anadolu 432 
En Başarısız 3 Bölge  
Doğu Karadeniz 399 
Güneydoğu Anadolu 385 
Ortadoğu Anadolu 370 
 Okuduğunu Anlama 
OECD Ortalaması 460 
Türkiye 428 
En Başarılı 3 Bölge  
Batı Marmara 458 
Ege 446 
İstanbul 443 
En Başarısız 3 Bölge  
Doğu Karadeniz 404 
Güneydoğu Anadolu 390 
Ortadoğu Anadolu 384 
 
 
 
 
 
 
2015 Yılı Sonuçları Matematik Puanı Ortalaması OECD Endeksi 
OECD Ortalaması 461 100 
Fen Liseleri 537 116 
Sosyal Bilimler Liseleri 504 109 
Anadolu Liseleri 454 98 
Anadolu İmam Hatip Liseleri 398 86 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 391 85 
Çok Programlı Anadolu Liseleri 379 82 
Güzel Sanatlar Liseleri 373 81 
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Ülke Okuldaki 
ders saati 

Okul dışı 
çalışma 

saati 

Toplam 
çalışma 

saati 

Toplam öğrenme 
zamanının her saati için 

fen puanı 
OECD Ort. 26,9 17,1 44,0 11,2 
Finlandiya 24,2 11,9 36,1 14,6 
Almanya 25,5 11,0 36,5 13,9 
Türkiye 25,9 24,5 50,4 8,5 
Tunus 30,1 25,6 55,7 6,9 
 
 
 
 
 
 
 Tüm öğretmenler Fen Öğretmenleri 
OECD Ortalaması 50,9 51,5 
Türkiye 24,0 20,0 
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PISA Araştırmasının gösterdiği bazı gerçekler 
var. Mesela bizim çocuklarımız başka ülkelerin 
çocuklarından daha fazla ders çalışıyorlar. Buna 
karşılık başarıları onlardan çok geride kalıyor. Bu-
nun bir nedeni bir sonraki aşamadaki sınavı esas 
alıp ona göre çalışmaları olabilir. Yani; öğrenmek, 
analizde kullanmak amaçlı çalışmak yerine sadece 
ezberliyorlar. 

Öyle olunca akıl yürütmeye dayalı soruları 
çözemiyorlar.

En başarılı çocuklar hoşgörü ve özgürlüğün 
en yaygın olduğu Ege ile Marmara’dan ve Fen 
Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Fen 
Liselerinden çıkıyor. Demek ki model olarak bu 
bölgeleri ve bu okulları esas alıp sistemi ona göre 
biçimlendirmemiz gerekiyor.

Eğitim sistemimizde öğrenme eksikliği kadar 

öğretememe sorunu olduğu anlaşılıyor. Öğret-
menlerimizi yetiştirmek için gereken çabayı gös-
termediğimiz çok basit bir karşılaştırmayla ortaya 
çıkıyor.

Bu gerçekler karşısında biz ne yapıyoruz? Fen 
liselerini arttıracak yerde imam hatip liselerini art-
tırıyoruz, okullara analitik gözlemleme yeteneğini 
geliştirecek laboratuvarlar kuracak yerde mescit 
açıyoruz, öğretmenlerimizi gelişim programlarına 
gönderecek yerde siyasal toplantılara yolluyoruz.

Böyle devam edersek buluş yapan kuşaklar 
yetiştiremeyiz. Buluş yapan kuşaklar yetiştire-
mezsek buluş yapanların taşeronu olmaya devam 
ederiz. Öyle olunca da orta gelir tuzağından 
çıkamayız.

Mahfi Eğilmez
www.mahfiegilmez.com

Türkiye’de en başarılı çocuklar hoşgörü ve özgürlüğün en yaygın olduğu Ege ve Marmara’dan ve Fen Liseleri, 
Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu Fen Liselerinden çıkıyor. Demek ki bu bölgeleri ve okulları örnek almalıyız.

Değerlendirmeler ve öneriler



Arabuluculuk dünyanın birçok ülkesinde 
yıllardır uygulanmaktadır. Ülkemizde ise 
2013 yılında 6325 Sayılı Hukuk Uyuş-

mazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve kanu-
nun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin kabul 
edilmesiyle hayat bulmuştur. Tarafların üzerinde 
serbestçe karar alabilecekleri nerede ise tüm hu-
kuki meseleler arabuluculuk faaliyetinin konusu 
olabilmektedir. Mevcut sistemde uygulanan 
arabuluculuk ihtiyari olup, her iki tarafın rızası-
nın bulunması durumunda arabuluculuk yoluyla 
hukuki meseleler çözüme kavuşmaktadır. 2013 
yılından bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı tarafından tutulan istatistikler 
arabuluculuk faaliyetinin konusu olan olayların 
yüzde 90’ının işçi-işveren uyuşmazlığı olduğunu, 
bu faaliyete konu olan uyuşmazlıkların yüzde 
91’inin 1 gün ya da 1 günden daha az sürede 
çözüme kavuşturulduğunu ortaya koymuştur. 
Mevcut durumda yargıya taşınan işçi-işveren 
uyuşmazlıklarının ortalama çözüm süresi ise 720 
gündür. Arabuluculuk faaliyeti tarafların uyuş-
mazlığını çözdüğü gibi barışmalarına da katkı 
sağladığı için öncelikle toplumsal barışı sağlamak 
daha sonra da yargı üzerindeki iş yükünü azalt-
mak maksadıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında 
zorunlu arabuluculuk getirilmesi düşünülmüş, 
bu yönde kanun tasarısı hazırlanmış, komisyon-
da kabul edilmiş, ancak henüz yasalaşmamıştır.

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nda, kanuna, 
bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi 
veya işveren alacağı ile tazminat, işe iade tale-
biyle açılan davalarda arabuluculuk dava şartı 
olarak düzenlenmektedir. İş kazası ve meslek 
hastalığından kaynaklanan maddi manevi taz-
minat ve bunlarla ilgili rücu davaları ise bu dava 
şartının dışında tutulmuştur. Dava şartı öngörü-
len uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmadan 
açılan davalar dava şartı yokluğundan reddedi-
lecektir.

Halihazırda birçok adliyede arabuluculuk 
büroları kurulmuştur ve mevcut düzenlemedeki 
ihtiyari arabuluculuk için bu bürolar faaliyetleri-
ni sürdürmektedir. 

Dava şartı olarak arabuluculuğa başvuracak 
kimse, karşı yanın yerleşim yeri ya da işin yapıl-
dığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvuruda 
bulunacak, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı nezdinde tutulan sicile kayıtlı olan 
arabuluculardan biri büro tarafından belirlene-
cektir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi 
bir arabulucu üzerinde anlaşmaları durumunda 
ise bu arabulucu görevlendirilebilecektir. 

Arabuluculuk faaliyetinin temeli tarafsız, 

gizli, eşit ve iradi olmasıdır. Bu nedenle arabulu-
cunun, uyuşmazlığın çözümünde klasik devlet 
yargılamasında olduğu gibi bir hakim gibi karar 
vermesi ya da bir avukat gibi taraflara çözüm 
önerisinde bulunması beklenmemelidir. Arabulu-
cu tarafların ortak çözüm yollarını fark etmesine, 
uyuşmazlığı birlikte çözmesine yardımcı olmakla 
yükümlüdür. Arabuluculuk faaliyeti esnasında 
sunulan ve düzenlenen tüm bilgi ve belgeler giz-
lidir. Yani klasik devlet yargılamasındaki aleniyet 
ilkesi arabuluculuk faaliyetinde uygulanmadığı 
için tarafların uyuşmazlığı duyurulmadan kendi 
aralarında çözebilmeleri açısından da son derece 
faydalıdır. İradi olması itibariyle arabuluculuk 
faaliyetine katılmama, son verme ya da süreç 
sonunda anlaşmama hakları vardır. 

Arabulucu, büro tarafından görevlendirildik-
ten sonra yukarıda belirtilen ilkeler kapsamın-
da, taraflarla iletişim kuracak ve ilk görüşmeye 
davet edip, arabuluculuk faaliyetini başlatacaktır. 
Tarafların bu görüşmeye ve gerekirse sonraki 
görüşmelere bu konuda vekaletnamesinde özel 
yetki bulunan vekilleri tarafından temsil edilebil-
mesi mümkündür. Dava şartı olan arabuluculuk 
faaliyeti tasarıya göre 3 hafta içerisinde sonuçlan-
dırılmalıdır. Zorunlu hallerde ise bu süre en fazla 
1 hafta daha uzatılabilecektir. 

Tasarıya göre taraflardan biri geçerli bir maze-
ret göstermeksizin ilk toplantıya katılmazsa ve bu 
nedenle arabuluculuk faaliyeti sona ererse top-
lantıya katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek 
ve yargılama sonunda tamamen ya da kısmen 
haklı çıksa bile lehine yargılama gideri ve vekalet 
ücreti hükmedilmeyecektir. Her iki tarafın da 
katılmaması durumunda yargılama esnasında 
yapılan giderler kendi üzerlerinde bırakılacaktır. 

Arabuluculuk ücreti tarafların anlaşması 
durumunda arabuluculuk tarifesine ve kanunda 
belirtilen şekilde eşit olarak, anlaşamamaları ya 
da görüşmelere katılmamaları halinde ise 2 saate 
kadar olan ücret Hazine tarafından, 2 saati aşan 
kısım ise taraflarca eşit şekilde ödenecektir. 

Hazine’den ödenen ve taraflarca karşılanan 
arabuluculuk ücreti yargılama giderinden sayı-
lacaktır. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasın-
dan itibaren son tutanağın düzenlendiği tarihe 
kadar geçen sürede zaman aşımı durur ve hak 
düşürücü süre işlemez.

Mevcut düzenlemede de olduğu gibi arabulu-
culuk faaliyeti sonunda taraflarca düzenlenecek 
olan sözleşme için ilgili mahkemeden icra edile-
bilirlik şerhi alınabilecek, bu belge ilam niteliğin-
de belgelerden sayılacak ve ilamlı icraya konu 
edilebilecektir.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında 
arabuluculuk 
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2017 yılında G20, orta vade reform hedeflerini kay-
betmeden, etkin çok taraflı anlaşmazlıkları giderme 
süreçlerini de içeren güncel küresel ticaret ve yatırım 

sistemini korumalıdır. 
Ticaret politikaları, Almanya’nın G20 başkanlığı 

sırasında en tartışmalı politika alanlarından biri olarak 
ortaya çıktı. Ticaretin ekonomik iyileşme ve büyümeye 
katkıları ve bu nedenle tüm G20 ülkeleri ile ilişkili olması 
yüzünden, ticaretin G20’nin ana görevlerinden olduğunun 
kabul edilmesi önemlidir.

Bugün, G20 ticaret politikaları sadece bir yıl önc-
esine göre oldukça farklı bir tartışma ile karşı karşıyadır. 
2016’da Çin’in Dönem Başkanlığı sırasında, Küresel 
Yatırım Politikası Oluşturma için dokuz Kılavuz Prensibi 
benimseyen ve ticaret ve yatırım meseleleri için ayrılmış 
bir çalışma grubunu kuran Küresel Ticari Büyüme strateji-
sini benimsedi. Ancak, yakın zamandaki politik gelişmeler 
ışığında, 2017 yılında ticaret konusunda böyle bir muta-
bakat beklemek gerçekçi değildir.

2017 yılında G20, istisnai ve ciddi zorluklarla karşı 
karşıya kaldı. Birçok G20 ülkesinde dünya ticareti için 
halk desteği gerilemekte ve ekonomik milliyetçilik 
çağrıları destek bulmaktadır.

Bu durumun  en önemli sebeplerinden biri, geçen 
son 20 yılda ülkeler arasındaki eşitsizlikler azalsa da, 
ülkelerin kendi içlerindeki eşitsizlikler artmış, özellikle 
gelişmiş ekonomilerde, ekonomik küreselleşme giderek 
tedirginliğe yol açmıştır. Saptanması gereken daha derin 
rejimsel eksikliklerin olduğunu kabullenmek oldukça 
önemlidir. Kaçınılmaz olsa da, kısa vadede, ticaret 
sistemini korumacı nedenlerle bir düşüşten korumak için, 
alışılmış haline dönmesi yetmeyebilir ve ciddi uluslararası 
ticaret politikası reformları gereklidir.

G20 üyeleri 2015 yılında dünya çapında yürürlüğe 
konan korumacı politikaların yüzde 81’inden sorumludur. 
Bu durum daha da kötüye gidebilir, bilhassa ithalat için 
gümrük vergileri duvarlarının yükseltilmesi, gelişmiş ül-
kelerde dahi yerli malı satın alma şartlarının özendirilmesi 
göz önüne alınırsa, bu politikaların devamı G20 ve G20 
olmayan ülkelerdeki üreticilerin zararına yol açabilecek ti-
caret savaşlarına sebep olabilir. Özellikle endişe verici olan 
unsur Dünya Ticaret Örgütü’nün merkezinde olduğu çok 
taraflı ticaret sisteminin artık işlevlerini yerine getirmekte  
zorlanmasıdır. Bu nedenle küresel ticaret sisteminin çok 

tehlikeli bir krizin eşiğinde olduğunu belirtmek abartı 
olmaz.

Nispeten küçük ve düşük gelirli ülkelerin eko-
nomileri dikkate alındığında, G20 ülkelerinin artan 
korumacı tedbirleri karşısında, harekete geçme ve 
kendilerini korumaları zor olacaktır. İlk olarak, sadece 
sınırlı ihracat kalemleriyle, ana ihracat pazarlarındaki 
artan korumacılık onları etkileyip, ani bir duraklamaya 
neden olabilir. İkinci olarak, ekonomik yapıları ticarete 
dayalı bu ülkelerde, uzun vadeli büyüme ve ekonomik 
dönüşüm tahminleri ciddi bir şekilde aşağıya doğru bir 
ivmeye girebilir. Ek olarak, yerel politik baskılar diğer 
ülkelerdeki korumacılığa karşılıklı misilleme önlemleriyle 
tepki göstermeye zorlayabilir ki bunun sonucu olarak 
da yerel fiyatlardaki artışa ve fakirliğe yol açabilir. Bu 
yüzden G20 ülkelerindeki korumacılığın artması 2030 
yılı için Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin yürürlüğe 
girmesine engel olabilir.

G20 ülkeleri arasındaki ticaret tartışmaları 2030 yılı 
için Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve bunun için 
hazırlanan G20 Hareket Planı içine bütünleştirilmelidir. 
Topluca dünya ticaretinin yüze 85’ine sahip olan G20, 
dünya ticaretinin yönetiminde sürekli artan önemli bir 
rol oynar ve bu ağırlığını “evrensel, kural temelli, açık, 
ayrımcılık yapmayan ve adil, çok taraflı ticaret sistemini 
desteklemek için kullanmalıdır”. Bu nedenle G20, Dünya 
Ticaret Örgütüne destek sağlamalı, çok taraflı sistemi 
güçlendirmeye odaklanmayı sürdürmeli, korumacılığın 
her türlü şekline karşı çıkmalıdır. Ayrıca; G20’nin ti-
caret, yatırım ve 2030 yılı için Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi arasındaki uyumu geliştirmesi gereklidir. Bu 
durum, gelişmekte olan ülkelerin Ticareti Kolaylaştırma 
Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyarak desteklenmesini de 
içerir. Gelişmekte olan ülkeler buna ek olarak, onların 
küresel değer zincirlerine katılmasına izin verecek ve 
katılımlarını sağlamlaştıracak, etkili yatırımı kolaylaştırıcı 
çerçevelerin yürürlüğe koyulabilmesi için G20’nin 
desteğine ihtiyaçları vardır.

Yukarıda özetlenen istisnai zorluklar ışığında, 
Almanya’nın dönem başkanlığındaki G20, orta vade 
reform hedeflerini kaybetmeden, etkin çok yanlı 
anlaşmazlık giderme süreçlerini de içeren güncel küresel 
ticaret ve yatırım sistemini korumalıdır. Bu amaçla, T20 
Ticaret ve Yatırım Görev Gücü, çok çeşitli G20 ülkelerin-
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den araştırmacılar arasındaki kapsamlı müzakereler ve 
devamında G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu ile 
yapılan istişareler sonucunda, aşağıdaki dört ilke önerisi 
konusunda acil hareket edilmesi çağrısı yaptı.

Dünya Ticaret Örgütü’nü desteklemek
DTÖ, dünya ticaret sisteminin kural-temelli bir 

sistemden tamamen güç temelli bir sisteme geçişini 
önleyebilecek kilit konumdaki bir kurumdur. DTÖ, tek 
taraflı ticari çıkara dayalı  girişimleri ortak hareketler 
lehine önlemeye uğraşmaktadır. DTÖ, 164-üyeyi bi 
araya getiren, mal ve hizmetlerin ticareti, ticaretle ilişkili 
yatırım ölçütleri ve fikri mülkiyet hakları gibi konuları 
kapsayan, kapsamlı kurallar dizisini temel alır. DTÖ’nün 
üç temel dayanağı vardır: birincisi, ticarette şeffaflığı 
garantilemeyi hedef alan üye ülkelerin dönemsel ticaret 
politikası değerlendirmeleridir. Ayrımcılık yapmama, 
şeffaflık ve öngörülebilirlik gibi ana prensiplere dayanan 
yeni ticaret kurallarının tartışılabildiği bir forum olma 
yeterliliği DTÖ’nün ikinci temel dayanağıdır. Üçüncü 
olarak ise, DTÖ’ye üyeleri arasında etkili bir ticari 
anlaşmazlık çözme mekanizması sağlar.

Ancak, Doha Kalkınma Turu’ndaki 
gelişim eksikliği sebebiyle, ticaret 
kuralları bölgesel ve ikitaraflı 
imtiyazlı anlaşmalar (İİA) 
bağlamında artarak 
tartışılmaktadır. Bu yeni 
nesil İİA’lar, genellikle 
DTÖ’nün kurallarının 
ötesine geçen kural-
lar içermektedir 
ve başka şeyler 
arasında yatırım, 
rekabet, hükümet 
tedariği, çevre ve 
işgücü konularıyla 
ilgilenmektedir. 
Transpasifik Ortaklığı 
ve Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı 
gibi büyük bölgelerarası 
ticaret görüşmelerini 
somutlaştırmak başarısız 
olsa da, ülkelerin daha fazla iki 
taraflı ticari antlaşmalara yönelmesi 
riski vardır, sonuç olarak baskın ti-
cari ortakların kuralları dikte ettirdiği daha 
parçalanmış ve güç-temelli uluslararası ticaret sistemine 
yol açabilir.

Bu zorluklar ışığında, Almanya’nın yönetimi altında 
G20’nin ilk önceliği, açık ve kapsamlı ticari sisteme olan 
bağlılığını tekrar tasdik etmek ve DTÖ’nün merkeziy-
etini vurgulamaktır.

Ek olarak, tüm G20 ülkeleri 2030 yılı için Sürdürüle-
bilir Kalkınma Gündemini yürürlüğe koyma taahhütleri 
gereğince, DTÖ’nü politika diyaloğu ve müzakere için 
forum olarak daha fazla kullanmayı taahhüt etmelidir. 
G20’nin ayrıca, yakın zamanda yürürlüğe giren Ticareti 
Kolaylaştırma Anlaşmasının gelişmekte olan ülkelerde 
uygulanmasını desteklemek için belirgin bir gayret or-
taya koyması gerekir. Bu destek, ihtiyacı olan gelişmekte 
olan ülkelere ulaşıp etkisinin azami hale getirilebilmesi 

için iki veya çok taraflı konularda iyi koordine edilmeli 
ve geniş tabanlı olmalıdır.

G20 ayrıca DTÖ’nün önemli bir diğer işlevini 
vurgulamalıdır: küresel ticaret politikası yapımında 
daha büyük bir bütünlük kurmak. Ticaret ve diğer 
politikalar arasındaki bağlantı, ticaret ve diğer rejimler 
arasındaki tutarlı bir strateji ekseninde ele alınmalıdır. 
Açık ve kural temelli çok taraflı bir ticaret sistemi 
yönündeki güçlü taahhütünün altını çizmelidir.

G20 ayrıca DTÖ’nden, ikili ve bölgesel imtiyazlı 
ticaret anlaşmalarının daha kapsayıcı, şeffaf, erişilebilir, 
ölçülebilir ve 2030 yılı için Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi hedeflerine ulaşmaya daha uygun olması için 
değerlendirme ve yönergeler geliştirmesini istemelidir. 

Ticaret ve yatırımın etkileri hakkında  
açık şekilde iletişim kurmak

Ticaretin faydaları hakkında, eşit olarak dağılmayan 
sonuçlarının risklerini kabul etmeyen eski söylemler   
kamu güvenirliği karşısında azalmış görünüyorlar. 
Bu gelişmeyi kabul etmek aynı zamanda ticaretin sıfır 

sonuçlu bir oyun olduğunu iddia etmek 
değildir. Negatif sonuçlarına rağmen 

ticaret hala küresel büyüme ve 
gelişim için ana araçtır. Bu 

nedenle G20 sadece ticaretin 
toplam etkilerini değil 

ayrıca etkin yerel düzen-
leme politikalarının 
yürürlükte olmadığı 
bazı ülkelerdeki 
negatif dağılımsal 
etkileri de kabul 
eden güçlü bir bildiri 
ortaya atmalıdır. 
Bu bildiri, ticaretin 
serbestleşmesinden 
negatif olarak 

etkilenenlere yönelik 
ticareti düzenleme 

yardımı ve eğitim desteği 
gibi yeni düzenleme 

politikalarını geliştirme 
veya ortaya çıkarma vaadiyle 

birleştirilmelidir.
Aynı zamanda G20 küresel 

değer zincirlerinin içindeki küresel olarak 
dağılmış üretim süreçleri özelinde, ithalat ve yabancı 
yatırıma karşıt ve korumacı poltikalarla ilişkilendirilmiş 
maliyetlerin üzerinde durmalıdır. Bu şartlar altında, 
korumacılık, istihdamı korumak yerine, büyük olasılıkla 
işgücünün yerini alacak teknolojileri göreceli olarak 
daha rekabetçi yapacak ve üretim sürecinde yük-
sek oranda sermaye ile işgücünü değiştirmeye yol 
açacaktır. Bu bakımdan, G20, küresel değer zincirlerinin 
gelişmekte olan rolünü değerlendirmek için verilerin 
önemi üstünde durmalı, özellikle bu zincirlerin Kobi ve 
düşük gelirli ülkeleri kapsayıcılığı yanı sıra yeni teknolo-
jilerin ekonomik dönüşüm süreçleri üzerindeki etkilerini 
dikkate almalıdır.

Ayrıca, ticaretin işgücü kayıpları ve durgunlaşan 
ücretlerin ana sebebi olarak suçlanmamasını vurgu-
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lamak önemlidir. Özellikle, bir çok ülke teknoloji ve 
işgücü otomasyonu ve dijitalizasyonu ile meydana 
gelen ekonomik dönüşüm sürecini hafifletecek uygun 
yerel politikaları tanımlamayı ve uygulamaya koymayı 
başaramamıştır. Oysa, ticaretle ilişkilendirilen bir çok 
negatif etki aslında otomasyon ve rutin işlerin out-source 
edilmesinin sonucudur. Bu nedenle G20, geçmişteki 
yapısal reformlar için yapıldığı gibi, küreselleşmenin so-
syal sonuçları ve küreselleşme karşıtı hareketlerin kökeni 
üzerine derinlemesine çalışmalar için talimat vermelidir. 
Bu çalışmalar, uygun politika karşılıkları geliştirebilmek 
için küreselleşme ve otomasyon arasındaki gerçek 
etkileşimi analiz etmelidir.

Korumacılığın üstesinden gelmek  
için G20 önlemlerini geliştirmek

G20’nin korumacılık karşıtı güvenilir vaatler sunması 
için, önce korumacılığın bir çok G20 ülkesinde yükselişte 
olduğunu resmen kabul etmelidir. Verilen eski vaatlerin 
G20 tarafından uygulanan araçların gözden geçirilmesi 
gündeme alınmalıdır. Korumacılık tedbirlerinde bir 
duraklama vaadi, yeni gümrük vergileri ve kotalar 
yanında ticari olmayan bariyer ve ticareti tahrip edici 
teşvikleri de reddedecektir. Bu sözler gümrük vergilerini 
şu an uygulandıkları seviyelerden yukarı çıkmayacağının 
sözünü veren çok taraflı ve koşulsuz bir kararı içermelidir. 
Dökümanın son halinde, bu tip bir kararın ihmal edilmesi 
ters yöne doğru büyük bir adım olacaktır. Buna ek olarak, 
evrensel gümrük vergilerinin özgürleştirilmesine ait yeni 
şartların DTÖ’nde tartışılması esnasında, tüm G20 ülkeleri 
az gelişmiş ülkelerden ihraç mallarına acil olarak kotasız 
ve vergisiz erişim için taahhütte bulunmalıdır.

Bu yılki G20’nin bir başka odak noktası da sağlık, 
güvenlik ve çevre alanındaki varolan ticari ve ticari 
olmayan engellerin kaldırılması için daha fazla çaba sarf 

etmek olmalıdır.G20 liderleri bu nedenle, düzenli olarak 
korumacı tedbirleri nasıl ve ne zaman bertaraf edileceğini 
görüşmeyi taahhüt etmeli, yılda iki kez yayınlanan ticaret 
ve yatırım üzerine OECD-DTÖ-UNCTAD raporları yanı 
sıra Küresel Ticaret Uyarısı gibi bağımsız girişimlerden 
de faydalanmalıdır. Ayrıca; G20’nin denetimi etkin olarak 
çalışmadığı için, varolan vaatlerin ve uygulamalarının 
hesap verilebilirliği geliştirilebilir. Bu nedenle, hala yüksek 
ölçüde meşruiyet ve güvenilirliğe sahip olan DTÖ, zaman 
içerisinde korumacı tedbirlerin dağıtılması için bir öneri 
girişimi ve gelişmiş gözetim aracı rolü oynamalıdır.

Yatırımların  kolaylatırılmasının teşvik edilmesi 
Almanya’nın G20 dönem başkanlığının bir diğer 

önceliği de yatırımların kolaylaştırılmasıdır. Bu yerel 
düzeyde yatırım finansmanı sistemlerinin kurulması 
ve genişlemesi ve destek çerçevesinin yerel düzeyde 
geliştirilmesi olarak açıklanabilir. 2030 yılı Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi göz önünde bulundurulduğunda 
G20, sürdürülebilir kalkınmayı geliştiren yatırımları 
kolaylaştırma çabalarını arttırmalı, özellikle az gelirli 
ülkelerde yatırım yapılması üzerine odaklanmalıdır. Bu 
tratejiler, düzenli ve yeterli gelir getiren işler yaratılmasına 
yardım eden ekonomik olarak kuvvetli, çevresel olarak 
sürdürülebilir ve sosyal olarak adil yatırımlar için 
engellerin kaldırılmasını hedef almalıdır. Öncelikli 
eylemler hükümetlere çevresel ve diğer standartları 
yöneten kanunların geliştirilmesi, uygulanması ve 
yayınlanmasına yardım etmeyi içerebilir çünkü bu 
kanunlar ve uygulanmaları ile ilgili olan belirsizlikler 
yatırımı karmaşık hale getirip,  yatırımcılar ve diğer 
menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri ve beklentileri 
boşa çıkarabilir.Ayrıca; G20, üye ülkelerin mali finansal 
teşviklerini disipline sokarak, az gelirli ülkelerde yatırım 
gerçekleştirmeye yardımcı olmalıdır. Bu kurallar olmadan, 
G20 ülkeleri bu teşvikleri kullanarak yabancı yatırımı 

ülkelerine çekmeye devam 
edeceği gibii potansiyel olarak 
rekabet etmek için kaynağı ol-
mayan az gelişmiş ülkelerden 
de yatırımları da  kaçırabilir.

Yukarıda özetlenen 
zorluklar ışığında, küresel 
ticaret sisteminin çok tehlikeli 
bir krizin eşiğinde olduğunu 
söylemek abartı olmaz. 
Mevcut economik ve politik 
iklim koşullarında, ticaret 
ve yatırım alanında önemli 
ilerlemeye ulaşmak inkar edi-
lemez şekilde zor olacaktır. Bu 
nedenle, G20 için 2017 yılında 
minimum hedef, tüm G20 
ülkelerinin arasında açık ve 
kurallara dayanan bir ticaret 
sistemi için destek bulmak ve 
korumacı tedbirler üzerine bir 
tartışma  ve çalışma ihtiyacını 
yinelemektir.

Kaynak: T20 Ticaret  
ve Yatırım  

Çalışma Kolu Raporu 
(03/2017)





Milli 
İktisat 
ve İzmir

İktisadi zenginliğin dışında 
kalmış olan Türk kitle, 1900’lü 
yılların başından itibaren 
iktisadi hayatta ön plana 
çıkmak için mücadele etmeye 
başlamıştır.  Ancak en önemli 
girişimlerini II. Meşrutiyet 
sonrası Milli İktisat çerçeve-
sinde gerçekleştirebilmiştir. 

İzmir’in liman kent olarak 19. yüzyılda Doğu 
Akdeniz’de ön plana çıkmasıyla birlikte, Ege 
Bölgesindeki ticari faaliyetlerde Levantenler 

ve Ecnebiler söz sahibi olmuşlardı. Küçük ticaret, 
sanayi, bankacılık ve kıyı ticareti de, hemen 
hemen tümüyle Rum ve Ermenilerin kontrolü 
altına girmişti. Museviler ise daha çok bankerlik 
ve sarraflıkla uğraşmaya başlamıştı. 
Bunlardan başka en ücra köşelerdeki bakkal 
dükkanları bile Rumların veya Ermenilerin 
elindeydi. Bölgedeki Rumlar aynı zamanda, 
sokak satıcılığından nalbantlığa, değirmencilikten 
kahveciliğe kadar her türlü işle uğraşıyordu. 
Buna karşın İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki Türk 
ahali, zenginliği yaratan uluslararası ticaretin ve 
iktisadi faaliyetlerin dışında kalmıştı. 
Liman kentlerde yaşayan farklı etnik gruplar, 
birbirleriyle çelişkiler yaşayarak, rekabete gi-
rip, bir müddet sonra çatışmaya başlarlar ve bu 
çatışmalar 20. yüzyılın başından itibaren, İzmir’in 
tarihsel sürecini belirleyen temel unsur olmuştur. 
İktisadi zenginliğin dışında kalmış olan Türk 
kitle, 1900’lü yılların başından itibaren iktisadi 
hayatta ön plana çıkmak için mücadele etme-
ye başlamıştır, ancak bu doğrultuda en önemli 
girişimlerini II. Meşrutiyet sonrası uygulamaya 

konan Milli İktisat çerçevesinde gerçekleştirebil-
mişlerdir. İttihat ve Terakki Fırkası, uygulamaya 
koyduğu Milli İktisat politikaları ile ulusal burju-
vazi yaratmayı hedeflemişti. Milli İktisat’ın uygu-
lanmaya konması ve ulusal burjuvazi yaratılma-
sında motor görevini İzmir üstlenmiştir. Zamanla 
oluşan bu ulusal burjuvazi, daha sonraki siyasal 
gelişmelerde ağırlığını hissettirecektir.

II. Meşrutiyet yıllarında İzmir ve Batı 
Anadolu’da Müslüman-Türk kitle sermayeleri-
ni birleştirerek, kooperatif dayanışması içinde, 
yerel bankacılık, inşaat şirketleri, tarım satış 
kooperatifleri gibi birçok iktisadi kuruluşa hayat 
vermişlerdir. Bu kuruluşlar ulusal burjuvaziyi 
beslemeye başlıyor ve bu süreçte farklı gruplar 
arasındaki iktisadi rekabet, ister istemez milliyetçi 
içerikli çatışmalara dönüşüyor ve özellikle 
bölgede Türk ve Rum kitle hemen her konuda 
birbirleriyle çatışıyorlardı. Artık İzmir ve Ege’nin 
geleceğini artık bu ulusçu hareketler çiziyor 
ve farklı insan grupları, farklı çözüm arayışları 
içerisine giriyorlardı.
Savaşlar sürecinde İzmir

1914’te I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Os-
manlı Devleti, Milli İktisat konusundaki düşün-
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celerini uygulama 
fırsatı bulmuş ve tek 
taraflı olarak Kapitü-
lasyonları kaldırarak, 
yabancıların ayrıcalık-
larına son vermişti. Bu 
uygulama, İzmir’de olum-
lu sonuç vermeye başlamış, 
pek çok Türk, İzmir ticaretinde ön 
plana çıkarak, iktisadi faaliyetlerde rol üstlenir 
hale gelmişti. Ancak savaşın ilerleyen yıllarında 
ticarete konu olan mallar bulunamayıp, düş-
man donanmaları İzmir limanını tehdit etmeye 
başlayınca, İzmir ticareti durma noktasına geldi. 
Bu durum milli iktisat yolundaki gelişmeleri 
sarsmıştır.

Dünya Savaşı’nın yitirilmesi, iktisadi açıdan 
İzmirli Türk tacirler için zor günlerin habercisi 
olurken, siyasi açıdan da İzmir ve Ege için bir 
sonun başlangıcı oluyordu. 15 Mayıs 1919’dan 
itibaren başta İzmir olmak üzere tüm Ege Böl-
gesi, Yunan işgali altına giriyordu. Sevr Antlaş-
ması, başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi’nin 
Yunanistan’a bağlanmasını öngörüyordu. Bu-
nun için bir de plan yapılmış ve bölgenin Rum 
nüfusunu daha fazla gösterebilmek, bölgeyi ko-

layca Türklerin elinden alabilmek amacıyla işgal 
yıllarında, Ege adalarından ve Yunanistan’dan 
önemli ölçüde Rum nüfus getirtilmiştir. İşgal 
öncesi yaklaşık 200 bin civarında nüfusu olan 
İzmir, birden bire 500 bin-600 bin nüfuslu bir 
kent haline gelmişti.

İzmir’in işgaliyle birlikte, tüm Ege’de bir 
direniş hareketi baş gösteriyor. İzmir’in işgal 
edilmesiyle başlayan “Türk Kurtuluş Savaşı”, 
“Milli Mücadele” ya da “İstiklal Savaşı” olarak 
anılan süreç, gerçekte bir kırılma noktasıdır. 
İşgalden Kurtuluşa uzanan yaklaşık 3,5 yıllık 
bu zaman dilimi, Türk Tarihi’ne birçok ilki 
armağan etmiştir. Müdafaa-yı Hukuk kavra-
mı, işgalden hemen önce İzmir’de toplanan ilk 
Ulusal Halk Kongresi’nde kullanılmıştı. Yine, 
Kuva-yı Milliye kavramı da, Batı Anadolu’da 
asıl anlamını bulmuştu. İzmir’in işgali ve bu 
işgalden kurtuluşun Türkiye’nin siyasi tarihi 
açısından çok önemli sonuçları olmuş, İzmir’in 
kurtuluşuyla birlikte; Monarşik, Teokratik ve 
çok uluslu bir İmparatorluktan, Ulusal, Laik ve 

Modern bir Cumhuriyet’e geçişin kapıları 
ardına kadar açılmıştır.

Kurtuluştan sonra İzmir
9 Eylül 1922 İzmir’in olduğu 

kadar tüm Türkiye’nin kurtulu-
şu ve bağımsızlığın başlangı-
cıydı. 30 Ağustos 1922 son-
rası Türk birliklerinin İzmir 
yönünde ilerlemesiyle, Yunan 
ordusu işgal ettiği Ege’deki 
yerleşimlerden çekilmeye baş-

lamış, ancak çekildiği yerleri 
ateşe vermekten geri kalmamış-

tı. Türk ordusunun İzmir’e yak-
laştığı haberlerinin gelmesi üzerine, 

kentte garip bir huzursuzluk yaşanma-
ya başlamış, İzmir’i terk etmeye hazır pek 

çok kişi ve aile, rıhtımda toplanmıştı. Evlerini 
terk eden bu insanların gidiş hazırlığı, kentteki 
hayatı da durdurmuş, ticaret hayatı yanında 
sosyal hayat da sönmüştü. 13 Eylül Çarşam-
ba günü, Ermeni mahallesinde üç ayrı yerde 
alevlerin fışkırdığı görülmüştü. Öğle saatlerine 
doğru rüzgarın da etkisini arttırmasıyla alev-
ler kentin oldukça önemli bir kısmını sarmıştı. 
İzmir itfaiye örgütü olanca gücüyle yangını 
söndürmek için uğraş vermesine rağmen, yan-
gın denetim altına alınamamaktaydı. 15 Eylül’e 
kadar aralıksız devam eden yangın, bu tarihte 
kontrol altına alınabilmişse de, yangın tamamen 
18 Eylül günü söndürülebilmiştir.

Yangında İzmir’in önemli bir bölümü yok ol-
muş, 20-25 bin civarında yapı yanmıştı. Alansal 
olarak, İzmir’in 2 milyon 600 bin metrekarelik 
yerleşim parçası yok olmuştu, bu ise, Türk 
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mahalleleri dışında kalan kent parçasının dörtte 
üçüydü. İzmir’i İzmir yapan önemli öğelerden 
birisi olan I. ve II. Kordon’da büyük tahribata uğ-
ramış, eski İzmir’den sadece şehrin kenarları ve 
ortada tamamı yanmış koca bir delik açılmıştı.

Bu felaketten başka, Kurtuluş Savaşı sonrasın-
da İzmir’de büyük bir nüfus boşalması olmuştur. 
Bu göçle birlikte, İzmir’in bütün ticaret ve sanayi-
si durmuş, kentin zenginliğini sağlayan sermaye 
de kenti terk etmiştir. Savaş sonrası İzmir’ine 
baktığımız zaman, boş, terk edilmiş ve yanmış bir 
kenti görürüz.

Kurtuluşun keyfini süremeden felaketlerle kar-
şı karşıya kalan İzmir, bu dönemde bir de ulusla-
rarası politika masasına yatırılmış, Lozan’da barış 
koşulları görüşülüyordu ve Lozan Antlaşması 
aslında İzmir ve Ege’nin kaderini belirliyordu. 
Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı 1923 
yılı başında, Türkiye tarihi açısından İzmir’de 
çok önemli bir kongre toplanır, bu İzmir İktisat 
Kongresi’dir. Savaş sonrası Türkiye’nin iktisadî 
bakış açısını belirleyen en önemli olay, hiç kuşku-
suz İzmir İktisat Kongresi’dir. Kongrenin İzmir’de 
toplanması bir tesadüf değildi; işgalin tüm ağırlı-
ğını hissetmiş, savaşın yıkımını yaşamış, iktisadî 
bakımdan çökmüş olan İzmir, Kurtuluş Savaşı’nın 
bir sembolüydü. Şimdi bu sembol, iktisadî kur-
tuluşun, kozmopolit ekonomik yapıdan, ulusal 
ekonomik yapıya geçişin de sembolü olacaktı. 
Kongre, 17 Şubat 1923’te Mustafa Kemal Paşa’nın 
konuşmasıyla açıldı.

İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet’e 
damgasını vuran ekonomik bir proje olup, 
iktisat sahasında milli iktisadın manifestosu 

niteliğindedir. Özellikle dış ticarette 
gayrimüslimler aradan çekilsin, dış dünya ile 
doğrudan biz ticaret yapalım diyen milli iktisat 
düşüncesinin vurgulanmasından başka bir şey 
değildir.

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barışı, 
bağımsız Türkiye’yi dünyaya tanıtırken, Yu-
nanistan ile Türkiye arasında nüfus değişimini 
(mübadele) de karar altına almıştı. Cumhuriyetin 
ilk döneminde İzmir’in en büyük sorunu, müba-
delenin, nüfus değişiminin neden olduğu ekono-
mik düzensizlikler ya da ekonomik sarsıntı idi. 
Gerçekten İzmir ve çevresi önemli ölçüde dış göç 
veriyor, bir başka deyişle, Rum ve yabancı ahali 
bölgeyi terk ediyordu. Bunun karşılığında Müslü-
man ahali geliyordu. Fakat gidenler büyük ölçüde 
kentli bir kesimdi ve tarım dışı sektörlerde ağırlığı 
vardı. Halıcılık, ticaret ve benzeri sektörlerde 
çalışıyorlardı. Bu yüzden İzmir, önemli bir emek 
açığıyla karşı karşıya kalmıştır. 

İzmir Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki faaliyetlerine 
baktığımızda, temel sorunun, bu emek açığını 
gidermek olduğu görülür. İzmir Ticaret Odası, 
1914 ve öncesindeki dönemi yakalayabilmek, eski 
etkinliği ve verimliliğini kazanabilmek için büyük 
bir çaba sarf etmiştir. Çünkü, salt üretim dışında, 
mesela ticarette de İzmir’in eski ticaret limanı 
kimliği önemli ölçüde yıpranmıştır. Bu dönemde, 
rakip liman kentleri oluşmuştu. İzmir tüccarı, 
Trieste ve Pire’ye göç etmiş; özellikle levantenler 
ve yabancı ticaret erbabı bu yörelere gitmişti. 
Akdeniz’in en işlek limanı ve ticaret kenti olan 
İzmir, gün geçtikçe önemini kaybetmişti.

Kurtuluş Savaşı sonrasında İzmir ve çevresi Lozan Anlaşması ile birlikte büyük ölçüde dış göç verince önemli 
bir emek açığıyla karşı karşıya kaldı. Üretim dışında İzmir’in eski ticaret limanı kimliği de yıprandı.



Probiyotikler son yılların en önemli konuşu-
lan konularından. Hatta ikinci beyin olarak 
adlandırılan bağırsaklarımızın bekçisi olarak 

anılıyorlar. Ancak henüz haklarında tam bilgiye 
sahip değiliz. Hatta günümüzde probiyotikler ko-
nusundaki yanıltıcı söylemler, bilimsel verilerden 
çok daha ağır basıyor. İlaç gibi kullanılmalarına 
rağmen, bir ilacın geçtiği kontrollu yollardan geç-
meden eczane raflarına geliyorlar. Genellikle hangi 
probiyotik hangi rahatsızlıklarda kullanılacak, çok 
bilinmiyor ya da karmaşık bir durum var ortada. 
Hangi yolla, nasıl kullanılacağı da çok belirgin 
değil. Ayrıca şimdi probiyotik ilave edilmiş bir ta-
kım besinler de market raflarını doldurdu. Bunlar 
sağlıklı mı?

İsterseniz bu son sorudan başlayalım. Yararlı 
bakterileri, yani probiyotikleri doğal olarak içer-
meyen besinlere, probiyotik eklemenin bu ürünleri 
daha sağlıklı daha yararlı kılmadığını söylüyor uz-
manlar. Oysa bu gün meyve suları, çikolatalar, bazı 
tahıllar hatta diş macunu bile var market raflarında 
probiyotik ilaveli. Bunlar probiyotik ihtiva etse 
bile, yeterli değil ve yararları tartışmalı.

O nedenle eczaneden ve gerekli şartlarda 
saklanmış ürünler almalıyız. Zira bu kapsüllerde 
“canlı” dolu. Saklama şartları yetersizse çürür, ölü-
verirler, siz de boşuna para öder, plasebo niyetine 
bu kapsülleri yutarsınız.

Bir defa sağlıklı muhafaza edilmiş, son kullan-
ma tarihi geçmemiş olacak. En iyi kullanma yön-
temi de bu destekleyici kapsülleri açıp içindekileri 
süte, yoğurda serpiştirerek tüketmek.

Probiyotik alınırken etiketleri çok dikkatli 
okunmalı. Son kullanma tarihini söylemiştik ama 
diğer bilgiler de çok önemli. Kutuda hangi bakteri 
var, yani soyu sopu ne, miktarı ne kadar, yani mik-
rop sayısı nedir?  Ayrıca CFU diye bir birim yazar 
kutularda. Bu genellikle milyarlarla belirtilen, 
koloni oluşturan birim demektir. Bunun miktarı 
önemli.

Sağlık durumunuza en uygun organizmala-
rı seçmek, bunun için de uzmanına başvurmak 
gerekiyor. Ayrıca kullanılan doz ve zaman aralığı 
çok önemli.

Konu yeni, biraz da “alternatif tıp ürünüdür 
bunlar” düşüncesi bu tür ürünleri hekimlerin ilgi 
alanı dışına çıkartıyor. Genellikle konu yeterince 
bilinmediği için hangi rahatsızlığımızda hangi pro-
biyotiği alacağız tam olarak cevap alamıyoruz.

Ayrıca bazı yan etkileri ki, gaz, şişkinlik başta 
olmak üzere yaşanabiliyor. Ancak bu durumda 
probiyotik bırakılmamalı almaya devam edilmeli 
zira bu hafif yan etkiler iki üç gün içinde yok 
oluyor.

Bağışıklık sistemi sorunları olan, kemoterapi te-
davisi olan, organ nakli uygulanan kısacası immun 
sistemi baskılanan kişilerde de probiyotik kullanı-
mı güvenli olmayabiliyor.

Peki hangi hastalıklarda probiyotikler etkili?
Viral orjinli ishaller, antibiyotik sonrası ishaller, 

turist ishalleri, kronik kabızlık, Crohn hastalığı (bir 
nevi bağırsak duvarı hastalığı), laktoz intoleransı, 
ameliyat sonrası enfeksiyon oluşmaması, alerji, 
alerjik astım, gıda alerjileri, karaciğer yağlanması 
ve sirozda, gastrit tedavisinde, idrar yolları enfek-
siyonunda probiyotik kullanılabiliyor.

Başka neler yapar probiyotikler?
Zararlı bakterileri barsaklardan atar, yerleşme-

sine imkan vermezler. Bağışıklık sistemini uyarır-
lar, bağırsaktaki kanserojen maddeleri tüketirler, 
bazı vitaminlerin üretimine katkıda bulunurlar (B 
vitaminleri, folik asit gibi).

Peki hangi tür probiyotikleri hangi rahatsızlık-
larda kullanalım?

İshal için lactobacillus casei alerji için lactobacil-
lus rhamnosus. Bağışıklık sistemini güçlendirmek 
için bacillus coagulans, bifidobacterium bifidum 
ve bifido bacterium lactis.. Laktoz intoleransı için 
lactobacillus bulgaricus ve lactobacillus acidophi-
lus, Irrıtabl bağırsak hastalığı için bifidobacterium 
infantis ya da kokteyl yaparak probiyotik seçimi 
yapılabilir. O takdirde daha yararlı sonuçlar alına-
bilir.

Genel kullanım olarak;
Bifodobacterium bifidum, lactobacillus casei, 

bifodo bacterium longum, lactobacillus acidophi-
lus, streptococus thermophilus kokteyli olabilir. 
Doz ise 4-5 milyar CFU ve üzeri olmalı. Ayrıca 
direkt bağırsakta çözünen, yani midede sindirime 
dayanıklı tip ürünler daha yararlı olacaktır.

Eczacınız mideyi çözünmeden atlayan (enterik 
kaplama) tip seçiminde ve probiyotik seçiminde 
size yardımcı olacaktır.

Probiyotik, ama nasıl?
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Çevre 
kirliliği ve 
ekonomik 
etkileri

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin para-
lelinde oldukça yüksek ivme gösteren 
küresel ekonomik hareketler ve bu hare-

ketlere bağlı olan ekonomik gelişmeler, sermaye 
hareketlerinin çevre ve çevre kirliliği üzerindeki 
etkilerini değerlendirmemizi gerektirmektedir.

Dünya ekonomilerinde, özellikle enerji 
alanındaki beklentileri karşılayabilmek için 
yapılan agresif yatırım kararları, çevre sağlığı 
ve yaşanabilir çevre ortamlarında bozulmalara 
neden olmaktadır. Son dönemlerde bu konu-
da daha yaşanabilir ve daha çevreyi koruyucu 
yatırımlar öngörülse de bu yatırımların yapıla-
bileceği alanlarda gerçekleşen doğa tahribatları 
yenilenebilir enerji kaynaklarının amaçlarını 
saptırabilmektedir.

1980’lerden itibaren dünyada yaşanan hızlı 
değişim ve küresel ekonomik etkinliklerinin 
artışı, yaşanabilir çevre anlayışında çok önemli 
farklılıklar yaratmaya başlamıştır. Son 30-35 yıl-
lık bir süreç analizine bakıldığında, ekonomik 
süreçlerin de oldukça radikal değişimler yaşadı-
ğı görülebilmektedir. Bitirilebilir, tüketilebilir 
kaynaklar ve optimal kullanımlarının maliyet 
ilişkisi, yenilenebilir kaynaklar ve bunların 

optimal kullanımları; kaynak kıtlığının ekono-
mi üzerindeki tahribatı, uzun dönemde büyüme 
gibi sorunlar da ekonomik açıdan incelenmesi 
ve planlanması gereken alanlardır.

Ekonomik gelişmenin temelinde, çevre 
öğelerinin toplumsal gereksinimler açısından 
verimli kullanılıp kullanılmadığı sorunu yatar. 
Bireylerin yaşamını ve yaşam koşullarını tehli-
keye sokabilecek ekonomik gelişme iktisadi de-
ğildir. Dolayısıyla çevresel değerlerin ekonomik 
faaliyet nedeniyle bozulması ve azalması üretim 
ile tüketim arasındaki gelişmeyi olumsuz etki-
leyecek olup, çevre kaynaklarının verimliliği 
ve kalitesi birlikte algılanarak ekonomik 
gelişmede denge sağlanmalıdır. Çünkü doğal 
kaynakların giderek kıtlaşması ekonomik faa-
liyetleri doğrudan etkileyebilmektedir. Kıtlığa 
karşı mücadele ekonomik faaliyetlerin özünü 
oluşturmaktadır. Ekonomik alanda teknolojik 
yenilikleri geliştirirken çevre değerlerinin ko-
runması amaçlanmalı ve doğanın yaratabileceği 
faydanın sınırlı olduğu düşünülmelidir. Doğa-
nın gücünün yetmediği noktadan sonra canlılara 
sağlayabileceği fayda azalma eğilimine girecek 
ve ekonomik faaliyetler çevreyi tahrip etme 
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noktasına taşıyacaktır. Bu tehlike sınırından 
itibaren geliştirilecek teknolojik yeniliklerle 
alternatif çözümler geliştirilmelidir. Çevrenin 
tahrip edilmesiyle birlikte teknolojik anlamda 
yatırım ve maliyet söz konusu olacak ve üreti-
len çözümlere göre çevre kirliliğinin sonuçları 
ortaya çıkacaktır.

Sürdürülebilir ekonomide çevre, belli 
miktarda kaynaklara sahip ve teknolojileri 
gelişmemiş ülkelerde kaynakların kullanımı 
sorundur. Toplumların yaşamaları için daha 
çok üretmeleri ve tüketmeleri doğaldır. Sür-
dürülebilir gelişmenin ilkesi de budur. Fakat 
ekonomik çabalar, çevreyi tahrip noktasına 
taşımayacak şekilde sürdürülmelidir. 
Az gelişmiş veya gelişmekte olan ekonomiler-
de ana amacın ekonomiyi geliştirmek, rakam-
sal büyüklük sağlamak veya kaynak aktarmak 
olduğu düşünüldüğünde çevre sorunlarının 
bazen göz ardı edildiği görülebilmektedir.

Kaynağın yeterli olmadığı durumlarda 
hem üretimin hem de tüketimin arttırılamaya-
cağı kesindir. Ekonomik faaliyetler ile çevre 
değerlerinin ilişkisi, alternatif çözümlere 
dayandırıldığında doğal denge bozulmayacak 

ve çevre tahribatı minimum seviyeye inecektir. 
Doğal dengenin bozulmasındaki temel neden 
çevre tahribatıdır. Çevre tahribatı arttıkça çevre 
kirliliği de artacaktır. Bir ekonomik faaliyet 
gelişirken çevrenin korunmasını sağlayacak 
iyileştirmeler olmalı ve gerektiğinde bunlar 
kullanılmalıdır.

Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiril-
mesinde üretim faktörlerine, hizmetleri 
nedeniyle, yapılan yatırımların tümünün 
adlandırılmasında üretim maliyetleri tabiri 
kullanılmaktadır. Fırsatlar maliyet için önemli 
bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Çünkü, 
üretimde fırsat maliyet, başka bir üretimden 
azaltılarak ortaya çıkan maliyettir. Üretimde, 
fırsat maliyet ile çevresel kaynakların kulla-
nımı arasında bir denge oluşturulduğunda 
toplumsal maliyetin dağılımı dengeli olacaktır.

Çevre sorunlarına yaklaşımlarda daima bir 
maliyet olacaktır. Çünkü çevre koruma ve ge-
liştirme ile ekonomik faaliyetler iç içedir. Her 
ikisinden de vazgeçmek olanaksız olduğuna 
göre, çevre sorunlarını yaratmayan ekonomik 
yapı ile çevre ilişkilerini uyumlu hale getir-
mek gerekir.
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Ekonomik faaliyetler, çevre kaynaklarından 
yararlanarak gelişebilmektedir. Kaynaklardan 
marjinal fayda sağlayan ekonomik gelişme, kay-
nakların tüketim noktasında yapılacak yatırımlar 
ve maliyetlerle yeni çözüm üretme yöntemleri 
geliştirmelidir.

Çevreye zarar vermeyecek biçimde yatırım 
yapmak ve üretim sonucu ortaya çıkacak zararlı 
ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmak veya ortadan kaldırmak kuruluşların ve 
yöneticilerin sosyal sorumluluğudur.

Ekonominin çevre ile yakın ilişkisi nedeniyle 
çevrenin sorunlarını ekonominin dışında tut-
mak olanaksızdır. Tüm dünya ülkelerinin bugün 
ve gelecekteki çevre sorunu en önemli konusu 
olacaktır. Yaşanabilir bir ekonomik gelişmede, 
çevresel kaynakların etkili bir biçimde kullanılma-
sının zorunluluğu, çevre ekonomisini gündeme 
taşımıştır. 

Teknolojik gelişmeler yeni fırsatlar ortaya 
çıkarmaktadır. Çevresel değerleri ekonomiye 
tercih etmeden ve bireylerin geleceğine ipotek 
koymadan yaşanabilir kalkınma amaçlanmalıdır.

Ekonomik gelişmenin çevre kirliliğini arttırma-
sının temel nedeni, ekonomik gelişme ile birlikte 

üretim ve tüketimin artmasıdır. Üretim ve tüketim 
kararları ise, daha çok piyasa ekonomisi koşul-
larına göre alınır. Oysa çevre sorunlarının önlen-
mesi amacıyla, söz konusu olumsuz gelişmelere 
müdahale edilmesi ve eko-sistemler üzerinde 
beliren olumsuzlukların önlenmesi ve giderilmesi 
gerekmektedir. Belirtilen bu önlemlerin bütünü 
ise çevre yönetimi kavramını ortaya çıkarmakta-
dır.

Ekonomik ve sosyal kalkınma ile çevre sorun-
larını birbirinden soyutlamak olanaksızdır. Sürdü-
rülebilir kalkınmanın temelinde çevreye uyumlu 
ekonomik faaliyetlerin olduğu unutulmamalıdır. 
Ekonomik anlamda kalkınma ile çevre birbirinin 
tamamlayıcısıdır.

Çevresel kirlenmeyi önleme maliyetleriyle en 
az çevre sorunu yaratan ve ekonomik gelişmeyi 
engellemeyen yeni yöntemler geliştirip ekonomik 
faaliyetlerin sürdürülmesi gereklidir.

Çevre ve ekonomik maliyetin ayrılmaz birlik-
teliklerini daha seviyeli bir yaşam modeli ile sür-
dürmek zorunda olduğu gerçeği ise kaçınılmaz 
bir durum olarak sürekli karşımızda olacaktır.

Kaynak: Sinan BAYRAKTAR 

Ekonominin çevre ile yakın ilişkisi nedeniyle çevrenin sorunlarını ekonominin dışında tutmak olanaksızdır. 
Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde çevreye uyumlu ekonomik faaliyetlerin olduğu unutulmamalıdır. 



Çok ilginçtir, gülümseme için bulaşıcıdır 
derler. Gergin bir anınızda kahkaha sesleri 
ile ortalığı çınlatan bebeklerin videosunu 

açın, yüzünüze tebessümün yerleşeceğini size 
garanti ederim. Gülümseme, iletişimde kazanma-
nın en büyük silahlarındandır. O kadar güzeldir 
ki gülümseme, size asla kaybettirmez. Yapılan 
bir araştırmada telefon görüşmesi yapar-
ken gülümseyerek konuşanların; talep 
ettikleri randevuyu daha kolay aldık-
ları, sorunlarını daha kolay çözümle-
dikleri, hattın diğer ucundaki kişiden 
istediklerini daha çabuk elde 
ettikleri ortaya çıkmış. 
Ne kadar basit ve 
bir o kadar da 
etkili değil 
mi?

Hani 
bazı in-
sanlar 
için; 
‘po-
zitif 
ener-
jili’, 
elekt-
riği 
çok 
güzel, 
sıcak bir 
havası 
var deriz 
ya; işte o 
insanların bu al-
gıyı yaratmalarının 
altında yatan en büyük 
sır, içten sıcak gülümsemeye 
sahip olmalarıdır. Şöyle içinizi açan bir tanıdığı-
nızı düşürseniz bu savda ne denli haklı olundu-
ğunu göreceksiniz. Gülümsemek sevilir, çünkü 
gülümsemeye gülümseme ile karşılık vermek 
kontrol dışı bir davranıştır. 

Gülümseme karşılıklı olarak atılan bir imza 
gibi iletişim ve ilişkilerimizi garanti altına alır. 
İçten ve iyi niyetli, sıcak bir gülümseme diğer 
insanlara da olumlu duygular aşılar, başlayan 
iletişimin temelini sıkı tutar, gelişen iletişimi ise 
kuvvetlendirir. 

Peki insan psikolojisinde gülümseme neden 
bu kadar etkilidir? Gelin birlikte öğrenelim:

Gülümsemek endorfin salgılatarak stres ve 
sinirinizi yönetmenize yardım eder. Endorfin 
ağrı-acı hissini hafifleterek sizi daha mutlu kılar. 

Mesela koşu ya da ağır bir spor sonrasında 
kendinizi huzurlu ve 

mutlu hissedersiniz 
ya, işte o hissin 

kahramanı spor 
sırasında sal-

gıladığınız 
endorfin-
dir. Peki 
daha az 
eforla bu 
hissi nasıl 
yakalarız 
derseniz 

de, cevabı 
oldukça net 

ve basittir: 
gülümsemek, 

gülmek ve 
güldürmek!

Tamam, içsel 
mutluluğu gülümseme 
ile kazandık. Şöyle bir 
cebimizde dursun bu. 
Peki dış görünüşümüze ve 

ilişkilerimize  
yansıması nasıl olacak, 

birkaç başlıkla da bunlara bir 
göz atmaya ne dersiniz? 

Gülümsemenin sizi daha çe-
kici kıldığını biliyor muydunuz? 
Europan Journal of Social 

Psychology’nin yaptığı çalışmada 
gülümsemenin kişileri daha çekici kıldığı 

kanıtlanmış. 
Bunların yanı sıra gülümserken yukarı kalkan 

kaslarınız ile somurturken yıprattığınız kas mik-
tarının üçte biri kadarı ile gülümseyebildiğiniz 
gerçeklerini birleştirdiğimizde gülümsemenin 
bizi gençleştirdiği sonucunu da unutmamak 
gerekir. 

Gülümsemek huzurlu olmak, huzur ve güven 
dağıtmaktır. 

Dolayısıyla çevrede daha fazla insan topla-
maktır. 

Bu da sosyalleşmenin altın anahtarıdır. 
Ömrünüzün gülücüklerle dolu, kahkaha ses-

leri ile yankılanması dileği ile…

Mutluluğun formülü çok açık:
Gülmek, güldürmek, gülümsemek
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Elbette dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi 
İzmir de çeşitli dinlere ev sahipliği yapmıştır. 
Ancak İzmir, Mekke, Kudüs, Puskhar, Vatikan 

gibi dünyadaki tüm kentlerden bir adım öne çıkacak 
öneme sahiptir. Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’in 
yattığı topraklar olarak kabul gören İzmir, Hıris-
tiyanların hac bölgesi sayılmaktadır. Gel gelelim 
bu sayımızda Meryem Ana Kilisesi ve Efes Antik 
Kenti ile aynı sınırlar içerisinde yer alan Selçuk’taki 
Yedi Uyurlar Mağarası’na, burada geçen efsanenin 

çeşitli anlatımlarına değineceğiz. Urfa’sı, Hatay’ı, 
Ankara’sı, İstanbul’u, Çanakkale’si… Bereketli 
toprakları ve coğrafik koşulları ile güzel ülkemizin 
dört bir yanı tarihte birçok medeniyetin varoluş 
sahnelerine ev sahipliği yapmış, bugün geride kalan 
şahitleri ile geçmişi gün yüzüne çıkartmaktadır. 
İşte bunlardan birisi de Yedi Uyurlar efsanesi ile 
alakalıdır. Dünyada söz konusu efsanenin yaşan-
dığı tahmin edilen 33 kent bulunmakta, bunlardan                 
4 tanesi Türkiye toprakları içerisinde yer almaktadır. 
Afşin, Selçuk, Lice ve Tarsus’ta yaşanmış olabileceği 
öne sürülen söz konusu efsaneyi aktararak yazımıza 
başlayalım… 

Yedi Uyurlar efsanesi Anadolu’da yüzyıllar boyu 
süregelen ve söylenen bir efsane olmuştur. Kutsal 
kitaplarda bile bahsi geçen bu efsanenin Anadolu 
topraklarında yaşandığı tahmin edilmektedir. Bu 
efsane Anadolu halkı tarafından öyle çok anlatılmış-
tır ki birçok değişik türü meydana çıkmıştır. Ama 
efsanenin genel hatlarının asıl şekli bozulmamış, 
efsaneye sadece ek olaylar katılmıştır. 

Yedi Uyurlar efsanesi genel anlamıyla Hıristiyan-
lığı benimseyen, fakat sırf bu yüzden dönemin kra-
lının zulmünden kaçan 7 gencin öyküsünü anlatır. 
Bu 7 genç, imparator Decius (249-251) döneminde 
Hıristiyanlığı benimserler. Fakat putlara tapan döne-

Yedi Uyurlar 
Mağarası
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min 
halkı ve 

kralı bu dine savaş açar. Bu 
nedenle başka dini kabul eden insanlar 

idam edilerek hayatlarına son verilir. Bu 7 gencin 
Hıristiyanlığı kabul ettiği şüphesi ortaya çıkar 
çıkmaz kral adamlarına gençleri takip etmesi 
emrini verir. Kralın başlarına getireceği zulümden 
kaçan gençler bir mağaraya sığınırlar. Yanlarında 
bir de Kitmir adını verdikleri köpekleri bulunan 
7 genç bir mağaraya sığınarak 200 yıl sürecek bir 
uykuya dalarlar. İmparator ll.Teodisus döneminde 
uyanan 7 genç, Hıristiyanlığın resmi din olarak 
benimsendiği ülkelerinde aziz ilan edilirler.  

Yedi Uyurlar Efsanesi’nin bir de Selçuklular 
döneminde anlatılanı vardır ki bu anlatı Anadolu 
edebiyatına da sinmiş ve yüzyıllar boyu anlatılır 
olmuştur. Efsanenin Selçuklu anlatısı şöyledir: 

Dakyanus adlı bir oduncu günün birinde yazılı 
bir taş bulur. Meraklanıp okuma yazma bilen 
birine bunu okutmak ister. Başvurduğu kasaba 
bakkalı, önce yazılanları açıklamak istemez. Taşı 
bulduğu yeri göstermesini, bunun karşılığında 

tüm malını mülkünü kendisine vereceğini söyler. 
Dakyanus taşta yazılanı öğrenme konusunda ısrar 
edince, bakkal ona taşı bulduğu yeri kazınca üç 
küp altın bulacağını, zenginleşip kral olacağını 
hatta tanrılığını ilan edeceğini açıklar. Bakkalın 
tüm bu söyledikleri gerçekleşir. Üç küp altını bu-
lan oduncu, parasının bir bölümüyle halka yardım 
ettiğinden kral seçilir. Zamanla öyle zengin ve 
güçlü kral olur ki kendini Tanrı yerine koymaya 
başlar. Zamanla vezirlerine de kendini Tanrı say-
maları yönünde baskı yapar. Vezirler karşı çıkınca 
onları kovar. Kralın zulmünden korkan altı vezir 
kent dışına kaçar. Kaçarlarken yolda bir çobanla 
köpeğine rastlarlar. Çoban da onlara katılır ve 
birlikte günümüzdeki Yedi Uyurlar Mağarası’na 
sığınırlar. Burada derin bir uykuya dalarlar. Uyan-
dıklarında acıkmışlardır. Kente ekmek almaya 

gönderdikleri arkadaşları eski paralarla alışveriş 
yapmaya kalkınca, kralın huzuruna çıkarılır. 
Vezir, başlarından geçenleri krala anlatır. Kral 
da mağarayı görmek ister. Ancak mağaranın 
kapısı Tanrı’nın buyruğuyla kapanır ve bir 
daha hiç açılmaz. 

Hıristiyanlıkta yeniden dirilme inancını 
vurgulayan efsanenin bir diğeri de şöyledir:

Efsane’ye göre 250 yılları civarında 
Dakyus (Dakyanus veya Decius) adlı bir 
kralın yönettiği putperest bir ülkede 7 genç 
Hıristiyanlık dinine inanmakla suçlanır. 
İnançlarını değiştirmeleri için bir süre 
verilir ancak onlar dünyevi eşyalarını 
bırakıp dağa ibadet etmeye giderler. 
Putperestliğe karşı bu tavrı gören kral 
öldürülmelerini emreder. Gençler ve 

köpekleri mağaraya sığınırlar. Kral mağaranın 
girişine duvar örülmesini emreder. Yedi Uyurlar 
yıllarca burada kalırlar. 200 yıl sonra ağıl yapmak 
isteyen bir çiftçi mağara girişini açar ve Yedi Uyur-
lar ile karşılaşır. Yedi Uyurlar 200 yılın ardından 
şehirlerinde haçlı birçok bina görüp hayrete düşer-
ler. Dakyus zamanından kalan altınları harcamaya 
çalışırlarken hikayeleri açığa çıkar. Yaşadıklarını 
öğrenen psikopos bunun bir mucize olduğunu 
söyler. Bunlar; Hıristiyanlıkta Malta, Malchus, 
Martinianus, Dionysius, Joannes, Serapion, ve 
Constantinus adındaki azizlerdir. Başka kaynak-
larda faklı isimler de verilmektedir.

Hıristiyanlar, inandıkları bu son efsanenin geç-
tiği yeri İzmir Selçuk’taki Yedi Uyurlar Mağarası 
olarak kabul etmektedirler. Panayır Dağı etekle-
rinde bulunan mağaranın üzerinde bir de kilise 
yer almaktadır. 1927-1928 yılında bölgede yapılan 
kazılarda 5. ve 6. yüzyıla ait mezarlar bulunmuş, 
mezarlarda ve kilise duvarlarında Yedi Uyurlar’a 
ithaf edilmiş yazıtlar tespit edilmiştir. 

Dünyanın dört bir yanından insanların ziyaret 
ettiği bu ‘İzmir köşesine’ bir gün gitmeniz dileği 
ile…
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Sanata verdiği destekle de adından söz 
ettiren İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 2010 yılında kurulan İAOSB 

Tiyatro Kulübü, her geçen gün izleyici kitlesini 
artırıyor. Sergilediği 6 oyun ile adından sıkça söz 
ettiren yazar ve yönetmen Hakan Susuz, İzmir 
Kent Radyosu’na konuk olarak İAOSB Tiyatro 
Kulübü’nü anlattı.

Kendini amatör ruhlu tiyatroperver olarak 
betimleyen Hakan Susuz, herkesin içerisinde 
sessizce bekleyen, ‘bu kesin benim’ dediği onlar-
ca insanın olduğunu, kulüp olarak da sadece bu 
sessiz insanları metin aracılığıyla dışa vurarak, 
sahnelediklerini söyledi.

Tiyatroyu ‘zihnimizin köşelerinde uçta 
geride kalan şeyleri ortaya çıkarmak’ olarak 
tanımlayan Susuz, oynadıkları oyunu seyirciye 
yaşatmaya çalıştıklarını söyleyerek sözlerine 
şöyle devam etti:

“İAOSB Tiyatro Kulübü, 2010 yılında ‘Yaşa-
yan Bölge’ temasının bir parçası olarak kuruldu 
ve şu zamana kadar 6 oyun sergiledi. Bugün, 
firma sahipleri ve çalışanlarından oluşan 24 
kişilik bir grubuz. Hepimiz önce işlerimiz ile 
daha sonra da hobi olarak tiyatro ile ilgileniyo-
ruz. Bu işe amatör bakış açısıyla yaklaşıyoruz. 
Bu nedenle de aile ortamı bizim için çok önemli. 
Çalışmalara çocuklarıyla katılan üyelerimiz var. 
Bu sayede hem stresleri gidiyor hem eğleni-
yorlar hem de aile bağları güçleniyor. Her sene 
mutlaka bir oyun sergilememiz gerekiyor. Sü-
rekli adaptasyon süreci gerektiği için ancak bir 

oyuna kanalize olabiliyoruz. İşin güzel tarafı da 
kendi oyunlarımıza odaklanmış oluyoruz.”

16 ile 60 yaş arası geniş bir oyuncu kitlesine 
sahip olduklarını belirten Susuz, “Kadromuz 
amatör bir ruha sahip olduğundan, daha önce-
lerde sahnelediğimiz Ray Cooney’in Meraki’si 
ya da Ahmet Vefik Paşa’nın kaleme aldığı 
Karmakarışık’ı gibi var olan metinlere hazırlan-
mak çok büyük çaba gerektiriyor. 

Dolayısıyla kadroya göre metin bulmak zor-
laşıyor. Bu duruma çözüm olarak ben de kendi 
yazdıklarımı su üstüne çıkarmaya başladım ve 
kendi oyuncularıma göre metinlerimi tekrar 
düzenledim. 

Burada önemli olan okunacak yazının bü-
yüklüğüne bakmadan rolüne kendini adamaktır. 
Bazen 2 saatlik bir oyunda tek bir cümle repli-
ğiniz olabilir ama bir bakmışsınız ki seyirciler 
tarafından en çok konuşulan siz olmuşsunuz. 
Seyircinin daha sonraki tepkisi zaten başarılı 
olup olmadığınızı belirliyor” diye konuştu.

Hedeflerinin seyircisine kendilerinden bir 
parça bulmalarını sağlamak olduğunun altını 
çizen Susuz, amatör olunsa bile sahnede profes-
yonel olmak için verilen mizanseni doğru ses 
ve duruş ile aktarmanın çok önemli olduğunu 
söyledi.  

İAOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı 
Salonu’nda sergiledikleri “Bir Cinayet Şeysi” 
oyunu ile Direklerarası Seyirci Ödülü’nü kazan-
dıkları bilgisini de veren Susuz, İAOSB Yönetim 
Kurulu’na da katkılarından dolayı teşekkür etti.

İAOSB Tiyatro Kulübü
İzmir Kent radyosu’na konuk
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Gerek kişisel profil gerekse özel sayfalar 
sosyal medyalarda birçok farklı hata 
yapabiliyor. İşte uzmanlara göre sosyal 

medya yönetimi konusunda en çok yapılan 
hatalar...

Facebook, Twitter ve Instagram gibi dev 
sosyal mecralar için profil ya da sayfa yönetim 
hizmeti veren Buffer, sosyal medyada en çok 
yaptıkları hataların listesini yayınladı. Yıllardır 
kullanıcıların davranışlarını izleyerek raporlar 
hazırlayan servis, sosyal medyada asla yapılma-
ması gereken hataların kısa bir özetini paylaştı.

Aynı içeriği tüm sosyal mecralarda paylaş-
mak: Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal 
mecraların her birinin kendine has karakteristik 
paylaşım özellikleri var. Ancak yapılan en bü-
yük hataların başında bu servislere göre içerik 
üretmek yerine tüm mecralarda aynı içeriği 
tamamen paylaşmak geliyor.

Yalnızca kendi içeriğini paylaşmak: Uz-
manlara göre paylaşım konusundaki en büyük 
sıkıntılardan biri de hem kişisel profil hem 
de sayfalardan yalnızca kendi içeriğini pay-
laşıyor olmak. Yani bu noktada diğer kişilerle 
etkileşime geçip Facebook'tan paylaşım ya da 
Twitter'dan retweet yapılması önerilebilir.

Tüm sosyal medya platformların-
da yer almak: Evet; artık 
tüm sosyal mecralarda 
yer almak gerekiyor. 
Ancak tüm bu sos-
yal mecraların hakkını 
vermek kaydıyla... Zira 
kullanılmayan bir 
sosyal mecra 
hesabın olma-
masından daha 
kötü. Üstelik tüm 
platformlarda 
yer alıp kaliteyi 
düşürmek yerine 
birkaç sosyal mecra 
seçip onlara odaklan-
mak daha mantıklı.

Sadece yatay görseller 
paylaşmak: Şimdilik kullanıcılar 
daha çok yatay eksendeki fotoğraf 
ve videoları daha çok paylaşıyor 
olsa da 4:3 ve tam kare formatındaki 
içerikler de hayli ilgi görüyor. Dolayı-
sıyla bu tip fotoğraf ve videoların etkileşimleri 

önemli bir oranda artırdığı gösteriliyor.
Video paylaşmamak: Facebook, Twitter ve 

Instagram gibi sosyal mecraların tamamında 
video içerikler paylaşılabiliyor. Ancak buna 
direnen önemli bir kitle var; tavsiyeler ise sosyal 
mecralarda daha fazla video paylaşılması gerek-
tiği yönünde.

Kitle hedeflememek: İçerik konusunda 
herhangi bir kitleyi baz almayıp genel geçer 
şekilde paylaşmak da yapılan hatalar arasında 
yer alıyor.

İçerik performansını takip etmemek: Pay-
laşılan içeriklerin performansını an be an takip 
edip bu doğrultuda içerikleri daha fazla ön 
plana çıkarmak yapılabilecek en önemli hamle-
lerden biri olarak öneriliyor.

Kullanıcılardan gelen içerikleri önemseme-
mek: Facebook arkadaşlarından ya da Twitter 
takipçilerinden gelen herhangi bir içeriği de 
zaman zaman ön plana çıkartmak şart. Bu da 
etkileşim konusunda zincirin en önemli halkala-
rından birini oluşturuyor.

Sorulara yanıt vermemek: Sosyal medya-
da gelen sorulara yanıt vermek etkileşimin en 
önemli etkenlerinden biri. Böylece kullanıcılarla 
doğrudan temasa geçilebiliyor.

Sosyal medyada 
bunlara dikkat!
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Şehir hayatının gürültüsü ve stresinden 
uzaklaşmak isteyenler, Kapadokya 
bölgesindeki ekolojik turizm alanlarında do-

ğayla iç içe vakit geçirip, organik ürünler tüketiyor.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde konuklarına bu 

alanda hizmet sunan otelde tatilciler, hem tarlada 
çalışarak toprakla haşır neşir oluyor hem de orga-
nik ürünleri tüketme imkanı buluyor.

Müşteriler, otelin yanı başındaki yaklaşık 12 
bin metrekare tarım alanında çapa yapıyor, bahçe 
sulayıp, kollarında sepetle dallarından ürünleri 
topluyor.

Ağaçlar arasına kurulan ahşap masa ve yer 
minderlerinde dinlenen konuklar, gürültü ve 
teknolojik cihazlardan uzakta kitap okuyarak vakit 
geçirebiliyor.

Otelin sahibi Osman Yüksel, yaptığı açıklama-
da, konukları için ilçedeki bağlık arazide doğal 
güzellikler arasında aile ortamı oluşturduklarını 
söyledi.

Önceleri bölgeye küçük bir ev yaptığını dile 
getiren Yüksel, “Böylelikle burada organik tarım 
çalışmaları başlamış oldu. Daha sonra bu işin 
artık profesyonelce yapılması gerektiği inancıyla 
bir organik tarım şirketi kurarak, sertifikasyona 
başvurdum. 3 yıl içinde organik sertifikalı çiftlik ve 
tarım arazileri sahibi olduk. 2009’dan bu yana da 
sertifikalı organik tarım yapıyoruz” diye konuştu.

Otelin 16 kişilik kontenjanı bulunduğunu, 
hedeflerinin ise mekanı sakinlik ve ortamı muha-
faza ederek tatil köyüne dönüştürmek olduğunu 
anlatan Yüksel, “Bu projede, herkesin hoşuna 
gideceğini düşündüğüm bir aktivite olacak. ‘Gel, 
reçelini, pekmezini, turşunu burada yap’ şeklinde 

olacak. Bu projenin de organik tarıma yeni bir yol 
açacağını tahmin ediyorum” dedi.

Yüksel, Kapadokya bölgesinde ekolojik turizm 
anlayışına uygun alanların çokça olduğunu ifade 
etti.

Organik tarıma yönelik tatil talebinin gelecek 
yıllarda daha da artacağına inandığını dile getiren 
Yüksel, şunları kaydetti:

“Müşterinin organik tarımı bilen, organik 
ürünleri kullanan bir kesimi var. Sıcak hava balon-
culuğunun Kapadokya’ya çok büyük turist katkısı 
oldu. Organik tarım ve çiftlik evlerinin balondan 
daha çok katkı yapacağına eminim. Kapadokya’da 
konaklama istatistiğinin ortalaması 2 gün bile 
değil. Burada 7-8 gün konaklayan müşterilerimiz 
var. O halde daha neyi bekliyoruz? Kapadokya’da 
arazi bol, yeşil alan ve tarım çiftlikleri var. Geriye 
sadece helvayı yapmak kalıyor.”

ekolojik turizme ilgi artıyor






