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15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz 
çok büyük bir badire atlatmıştır. 
Ulusal iradeyi yok sayarak, şiddet 

ve güç ile irade oluşturmaya çalışan her 
türlü girişimi reddediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel karak-
teri demokrasidir. Kim tarafından olursa 
olsun, demokratik usuller dışında ülke 
yönetimini değiştirmeye yönelik hiçbir 
girişim kabul edilemez. Türk Halkının 
iradesinin şekilleneceği tek yer seçim 
sandıklarıdır. Egemenlik, kayıtsız şartsız 
ulusundur. Türkiye, bu büyük demok-
rasi sınavını başarıyla vermiştir. Bugün 
Türkiye, tüm dünyaya darbe günlerinin 
bittiğini ilan etmiştir. Bu olay esnasında 
en büyük moral kaynağımız, tüm toplum 

katmanlarının cumhuriyet ve demokrasi 
adına verdiği ortak tepkiyi görmektir. Bu 
olaylar esnasında hayatlarını kaybeden 
demokrasi şehitlerimizi rahmet,  yaralıla-
ra acil şifa, yakınlarını kaybeden ailelere 
sabır diliyoruz. Tüm ulusumuza geçmiş 
olsun.

Geçmiş ayı değerlendirdiğimizde 
birçok olayın bir aya sığdığını görüyo-
ruz. Olmaz diye düşünülen İngiltere’nin 
AB’den çıkışı, BREXIT oylaması ile 
gerçeğe döndü. Kolay kolay düzelmez 
dediğimiz Türkiye-İsrail ve Türkiye-Rus-
ya ilişkilerinde olumlu adımlar atıldı ve 
normalleşme yolunda hızla ilerleniyor. 
Türkiye-Mısır ilişkileri hususunda ise 
politik platformda olmasa bile ekonomik 
alanda bir iyileşme sağlanabileceği umu-
du belirdi. Ancak beklenmeyen darbe 
girişimi hepimizin morallerini alt üst 
etti. Ancak bu girişimin başarısız olması, 
girişimin önlenmesinde ülke olarak sağla-
nan birlik, beraberlik ve duruş kendimizi 
hızla toparlamamızı sağlayacaktır kana-
atindeyim. Darbe girişiminin ekonomiye 
ciddi bir etkisinin olmaması da sevin-
diricidir. Bazı kredi kuruluşlarının çok 
acele ve belki de biraz politik kararlarla 
Türkiye’nin kredi notu üzerindeki olum-
suz yaklaşımlarının da yanlış olduğunu 
düşünmekteyim. Ancak böylesine tozlu 
ve sisli bir ortamda yatırım yapmanın ne 
kadar zor bir karar olduğunu da hepimiz 
biliyoruz. IMF’nin 2016 ve 2017 için olan 
küresel ekonomik büyüme tahminlerini 
0,1 puan geri çekerek yüzde 3,1 ve yüzde 
3,4’e çekmesi ekonomilerin canlanması 
beklentilerimizi olumsuz etkiledi. An-
cak yılın ilk çeyreğinde AB bölgesindeki 
ekonomik büyümenin beklentileri aşması 
ve 2016 beklentisinin yüzde 1,5’ten yüzde 
1,6 ya yükseltilmesi, en büyük pazarı ve 
ticari partneri AB olan ülkemiz için bir 
umut olabilir.

2011 yılı Haziran ayında bölgesel ve 

Temel karakterimiz demokrasidir
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sektörel niteliği yeniden tanımlanan teş-
vik sistemi beşinci yılını doldurdu. Bu 
beş yılsonunda ne yazık ki, teşvik siste-
mi ne bölgesel gelişmişlik farkını azalt-
mış ne de üretimin teknolojik yapısında 
önemli bir gelişme sağlayabilmiştir.  
Teşvik belgesi almış yatırımların tekno-
lojik formatına bakıldığında ise sadece 2 
sektörde ileri teknoloji ürünlerine yöne-
lik yatırım yapılmıştır. 

4 sektörde orta yüksek, 4 sektörde 
ise orta düşük teknoloji kategorisinde 
yatırım görülmektedir. Teşvik alan 11 
sektörde ise yatırımlar düşük teknolojik 
tabanlı olmuştur. İhracatımızın sadece 
yüzde 1,9’u ileri teknoloji ürünüdür. 
Bu oranla OECD listesinin sonunda yer 
almaktayız. 

Bu beş yıllık değerlendirmeye baktı-
ğımızda 1. Bölgeye yapılan yatırımların 
6. Bölgeye yapılan yatırımların 7 katı 
olduğu görülmektedir. Bu yapısı içinde 
teşvik sisteminin istenen ve beklenen 
verimlilikte olmadığı açıkça ortaya çık-
mıştır. 

Sayın Binali Yıldırım 
Başbakanlığı’nda göreve gelen Hü-
kümet, açıkladığı tedbir ve teşvikler 
ile kısa dönem içinde halledilebilecek 
konularda haberler verdi.  Ancak, ülke-
nin uzun vadeli rekabet gücünü arttı-
racak, Türkiye’nin istikrarlı bir biçimde 
büyüyen gelişen bir ekonomi olmasını 
sağlayacak yapısal reformlar konusun-
da beklentimiz devam etmektedir. Ne 
yazık ki, ülkemizi yönetenlerin ilgisini 
başka alanlara çeken pek çok gelişme 
yaşanmaktadır. Bu durumda özellik-
le ekonomik alandaki değişim iradesi 
sekteye uğramaktadır. Yabancı serma-

yenin ülkemize gelişi ve burada yapı-
lanması, bankacılık ve finans alanındaki 
bazı işlemlerin kolaylaştırılması, şirket 
kuruluşlarını kolaylaştırıcı önlemlerin 
alınması, ihracat ve yatırım teşvikleri 
üzerinde çalışılması, tarımsal destekler 
konusunda gayret sarf edilen, denizci-
lik ve turizm gibi özel alanlarda, özel 
desteklerin yapılandırılmasının düşü-
nülmesi, vergi mevzuatında yapılması 
planlanan piyasayı hareketlendirici ve 
ülkeye sıcak para girişini arttırıcı ön-
lemler, Suriyeliler konusunda atılacak 
adımlar gibi hususlarda pek çok adım 
kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu payla-
şılan konuların uygulamaya dönmesi 
hususundaki adımların hızlıca atılması 
beklenmektedir.

15 Temmuz’da yaşanan alçakça 
darbe girişime rağmen, 19 Temmuz’da 
T.C. Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulu’nun aldığı faiz indirimi kararı 
işin rakamsal boyutundan ziyade yatı-
rım ve üretim ortamının iyileştirilmesi 
bakımından verdiği mesaj önemlidir. 
Ancak geçen ay olduğu gibi bu ay da 
şu hatırlatmayı yapmak zorundayız. Bu 
faiz indirimleri bankacılık sistemi uygu-
lamalarına tam olarak yansımadığı ve 
başta KOBİ’ler olmak üzere üreten ve 
istihdam kesimine yayılmadığı müddet-
çe sıkıntılarımız sürecektir. 

Önümüzdeki günlere bakarken, ön-
celikle ülkemizdeki iç huzurun sağlana-
rak, ülkemizin gelişimi ve büyümesine 
odaklanılmasını istiyoruz. 

Türkiye’nin yaşanan darbe girişimine 
karşı oluşan toplumsal mutabakatın ül-
kemizin gelişimi için atılacak adımlarda 
da aynen sürmesini temenni ediyoruz.
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İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
Türkiye’de 3 ay boyunca Olağanüstü Hal 
ilan edildi. MGK ve Bakanlar Kurulu toplan-

tısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminde 
bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve 
süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. 
maddesi uyarınca tüm Türkiye'de 3 ay süreyle 
Olağanüstü Hal ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin 15 Temmuz akşam saatlerinden 
itibaren tarihinin en kritik günlerinden birini ya-
şadığını belirten Erdoğan, ülkenin ve milletin göz 
bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde 
yuvalanmış bir grubun, emir komuta zinciri dı-
şına çıkarak, darbe girişimi başlattığını ifade etti. 
Erdoğan, "Şahsımın ve hükümetin kararlı duru-
şu, milletimizin darbe girişiminde bulunanların 
karşısına cesurca girmesi, güvenlik güçlerimizin 
etkili müdahalesi sayesinde bu teşebbüs amacı-
na ulaşamamıştır. Türkiye, demokrasi ve hukuk 
devletine olan bağlılığını vatandaşlarının canı 
pahasına ispat etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde 
bulunanların açtıkları ateş sonucu sivil vatandaş-
lardan ve polislerden şu an itibarıyla 246 masum 
insanın hayatını kaybettiğini, 1536 masum vatan-
daşın da yaralandığını bildirdi. 
3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi

Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör 
örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf 

edilebilmesi için Anayasa’nın 120. maddesi uya-
rınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü Hal 
ilanının amacı; ülkemizde demokrasiye, hukuk 
devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlükle-
rine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için 
gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabil-
mektir" ifadesini kullandı.
Ekonomideki reformlar kesintisiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu çok açık 
ve net söylüyorum. Bu süreçte Türkiye, başta 
tasarrufların arttırılması konusundaki teşvikler 
olmak üzere, ekonomideki reformlarını kesintisiz 
sürdürecektir" dedi.
Senin Türkiye ile ne alakan var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL 
ilanını açıklarken yaptığı konuşmada Türkiye'nin 
kredi notunu kredi notunu BB+’dan BB’ye; görü-
nümünü de durağandan negatife indiren S&P'ye 
tepki gösterdi.

"Ekonominin yurt içindeki ve yurt dışındaki 
unsurlarının, OHAL konusunda en küçük tered-
dütleri olmamalı. S&P, Türkiye’nin kredi notunu 
BB+’dan BB’ye; görünümünü de durağandan 
negatife indirmiş. Türkiye ile senin ne alakan 
var? Türkiye, şu anda senin üyen falan değil. 
Daha önce de bunları yaptın, biz dedik ki, ‘Bizim 
seninle alakamız yok’ ve kestik ilişkiyi. Şu anda 

Darbeci 
teröre 
karşı 

OHAL…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "OHAL ilanının amacı; ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın 
hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları etkin ve hızlı atabilmektir” dedi.
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siyasi bir karar açıklıyor kendine göre. Yani ben 
bunu açıklarsam acaba Türkiye’de yatırımlar 
durur mu? S&P, boşuna uğraşma; bizimle hele 
hiç uğraşma."
Demokrasiden asla taviz vermedik,   
bundan sonra da vermeyeceğiz

"Bizler, demokrasiden asla taviz vermedik, 

bundan sonra da vermeyeceğiz, bunu da böyle 
biliniz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti: "Milletime şunu söylüyorum, 'Eyvah şimdi 
olağanüstü hal ilan edildi yoksa bu süreçte artık 
valiler devreden çıkıp silahlı kuvvetler mi yöne-
time el koyacak', asla böyle bir şey söz konusu 
değil. Tam aksine valilerimizin yetkileri, iradele-
ri bu süreç içerisinde daha da artacak."

Ekonomik özgürlükler, piyasa-
nın işleyişi, yatırımlar anlamın-
da maksimum hassasiyeti 
göstereceklerini belirten 
Şimşek, “Piyasa kuralları-
nın dışına çıkmayacağız, 
spekülasyonlara inanıl-
masın” dedi.

OHAL ilan edilme-
sinin ardından ekonomi 
ve piyasadaki işleyişe 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Başbakan Yardımcı-
sı Mehmet Şimşek, ekonomik 
özgürlükler, piyasanın işleyişi, 
yatırımlar anlamında maksimum has-
sasiyeti göstereceklerini belirterek, "Piyasa ku-
rallarının dışına çıkmayacağız, piyasa bütün 
kurumlarıyla en güçlü şekilde işleyecek" dedi. 

Darbe teşebbüsünün hedefinin demokrasi 
olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, darbe teşebbüsünün başarıya 
ulaşması durumunda kaos çıkacağını belirtti. 
Piyasaların en az etkilenmesi için gerekli çalış-
maların yapıldığını belirten Şimşek, bu girişi-
min Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğu 
için piyasaya etkisinin sınırlı olduğunu belirt-
ti. Şimşek yaşananların artıcılarının olduğunu 
da sözlerine ekledi. "Normal vatandaşlarımız 
müsterih olsun" diyen Şimşek, "Ekonominin 
normal işleyişi açısından ticaret açısından en 
ufak farklı bir düşünce yok" dedi.
OHAL'in tek amacı var

Bu yapının 40-50 yıldır devlete sızdığını 
anımsatan Şimşek, "OHAL ilanının bir tek 
hedefi, amacı var. O da paralel ihanet şebe-
kesinin devletin bütün kurumlarından köklü 
bir şekilde temizlenmesi, Türk demokrasinin 
karşı karşıya olduğu uzun vadeli risklerin mi-

nimize edilmesine ilişkin süreçtir" 
şeklinde konuştu.

Memurlar için adil 
davranılacak

Geçici olarak görevin-
den el çektirilen memur-
lar için gerekli hukuki sü-
recin işleyeceğini belirten 
Şimşek, "Geçici olarak el 

çektirilenlere adil davra-
nılacak" dedi. OHAL kararı 

ile değerlendirmede bulunan 
Şimşek, "OHAL'de tek amaç 

devletteki paralel çeteyi temizle-
mek" dedi. Şimşek, alınacak kararların 

süreli olacağını belirtti.
S&P yanlış yaptı

S&P'nin açıkladığı not düşürme kararı 
hakkında görüşleri sorulan Şimşek, Hazine 
olarak S&P ile çalışmadıklarını anımsattı ve 
kararın aceleci bir karar olduğunun altını çiz-
di. Mehmet Şimşek, S&P'nin yanlış bir karar 
verdiğini de vurguladı. Ekonominin duru-
muyla ilgili konuşan Şimşek, "Büyüme var, 
cari açık azalıyor, bütçede sorun yok" dedi. 
"Analizleri, tedirginliği anlıyorum" diyen Şim-
şek, spekülasyonlara inanılmamasını istedi.
Piyasa kurallarının dışına çıkmayacağız

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasa kural-
larının dışına çıkılmayacağını da dile getirdi. 
Şimşek, şöyle konuştu: "Piyasa kurallarının 
dışına çıkmayacağız, piyasa bütün kurumla-
rıyla en güçlü şekilde işleyecek. Spekülasyon-
lara inanılmasın. Kaygı varsa bizi arasınlar, 
açığız, görüşürüz. Piyasa eskiden olduğu gibi 
dünyanın en iyi uygulamalarını baz alarak 
işlemeye devam edecek."

Şimşek: Piyasa kuralları 
dışına çıkmayacağız
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin 81 il, 160 
ilçesindeki oda ve borsalar, eş zamanlı düzen-

ledikleri ortak basın toplantısı ile darbe girişimine 
sert tepki verdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ankara 
ve ilçelerindeki oda ve borsa yönetimleriyle birlikte 
ortak açıklamayı okurken, 365 oda ve borsa da kendi 
illerinde eş zamanlı olarak aynı tepkiyi ortaya koydu-
lar. 

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, Türk 
iş dünyası olarak tepkilerini ilk anda gösterdiklerini 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu hain kalkışmanın ba-
şarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, 
kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle 
mümkün olmuştur" ifadesini kullandı.

Ortak açıklamanın tam metni şöyle:
“Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücü-

müz, kardeşliğimiz geleceğimiz.
Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden 

TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de, bu ortak açık-
lamayı aynı anda yapıyoruz.

15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumla-
rımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı 
önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip 
çıkmıştır.

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, Birli-
ğimiz ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda 
ortaya koyduk.

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk 

milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demok-
rasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur.

Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimi-
zin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demok-
rasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir 
mutluluk duymalıdır.

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhale-
fetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gös-
terdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük 
takdiri hak etmektedir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanı-
mız, Başbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi partileri-
mizi, cunta heveslileri karşısındaki dik duruşlarından 
dolayı yürekten kutluyoruz.

TOBB ve 365 oda borsadan darbe 
girişimine karşı ortak açıklama

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm Türkiye’deki oda ve borsalarla aynı anda düzenlenen basın toplantısında 
darbe girişimine tepki göstererek, “Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz” dedi.
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Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük 
bir sebatla direnen, böylece Gazi unvanını bir kez 
daha hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz. 

Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergi-
leyen herkese, başta kahraman emniyet görevlileri-
mize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu 
teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız.

Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında 
kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiy-
le kıvanç duyuyoruz.

Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten alma-
yan bir idare istemiyoruz.  Ülkemiz için demokrasi 
dışında bir seçenek de görmüyoruz.

Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin 
tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde 
hesap vermesini bekliyoruz.

Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralı-
lara acil şifalar diliyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle 
anacaktır.

Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, 
cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi 
durdurduk.

Bu şerden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve 
beraberliğimizi güçlendirerek çıktık.

Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağla-
nan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.

Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha 
fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorun-
dayız.

Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi 
millet yapan unsur budur.

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuza-
ğına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha fazla 
çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB 
ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimiz-
den, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokra-
simize karşı olanların da karşısına dikileceğiz.

Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için 
daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi bü-

yük hedeflerine taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet Kayıtsız 

Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; 
ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz.

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklı-
mızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki 
birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim.

Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi 
tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceği-
mizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir 
defa daha vurguluyoruz.

Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. 
Demokrasi varsa hepimiz varız.

Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle 
acılar yaşatmazsın.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Trabzon, Diyarbakır, Antalya  
ve Denizli’den canlı yayın

 TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen basın toplan-
tısında 81 il 160 ilçeyi temsilen Trabzon, Diyarbakır, 
Antalya ve Denizli ile canlı bağlantı kuruldu. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının 
ardından canlı yayınla Ankara’ya bağlanan il ve 
ilçelerinin oda ve borsa başkanları ile yönetim ku-
rulu üyeleri kendi illerinin darbe teşebbüsüne karşı 
tepkilerini dile getirdiler.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu darbeye karşı dimdik durmaya 
devam edeceklerini belirtirken, Diyarbakır Ticaret 
Borsası Başkanı Engin Yeşil demokrasiye sonuna 
kadar sahip çıkacaklarını vurguladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut 
Çetin Silahlı Kuvvetlerin itibarını da göz önünde 
bulundurarak darbe girişimine tepki gösterdiklerini, 
millet iradesinin önüne kimsenin geçemeyeceğini 
söyledi. Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer 
ise milletin iradesine, demokrasiye, özgürlüklere 
sahip çıktıklarının altını çizerken, “Türkiye’de darbe 
girişimine ilk tepkiyi veren ve bizleri de cesaretlen-
diren TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na da ayrıca 
teşekkür ediyoruz” dedi.
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Uğurtaş: Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 15 Temmuz 
2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimine 
ilişkin yaptığı açıklamada, darbe zihniyetinin 
kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkat 
çekerek, milli iradeyi yok sayarak, şiddet ve güç 
ile irade oluşturmaya çalışan her türlü girişimi 
reddettiklerinin altını çizdi. Uğurtaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti'nin temel 
karakteri demokrasidir. Kim tarafından olursa 
olsun, demokratik usuller dışında ülke yöneti-
mini değiştirmeye yönelik hiçbir girişim kabul 

edilemez. Türk Halkının iradesinin şekilleneceği 
tek yer seçim sandıklarıdır. Egemenlik, kayıtsız 
şartsız milletindir. Bu iradeyi yok sayan ve yerini 
şiddet ve güç ile almaya çalışan her türlü hareketi 
reddediyoruz. Türkiye, bu büyük demokrasi sına-
vını başarıyla vermiştir. Bugün Türkiye, tüm dün-
yaya darbe günlerinin bittiğini ilan etmiştir. Bu 
olay esnasında en büyük moral kaynağımız, tüm 
toplum katmanlarının ortak tepkisini görmektir. 
Türk ulusu, demokrasi ve milli iradeye verdiği 
değeri göstermiştir. Tüm ulusumuza geçmiş olsun 
diliyoruz."





Risk algısı 
zıpladı...

Darbe girişimine ekonomist yorumu

İktisatçı-Yazar Taner Berksoy, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasını değerlendirirken, “Riskimiz  
uzun süredir yüksekti. Darbe girişimi bir soruç alamadı ama Türkiye’ye dönük risk algısını zıplattı” yorumunu yaptı.

15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleşti-
rilmek istenen darbe girişimi sonrasını değer-
lendiren iktisatçı-yazar Taner Berksoy, “Türkiye 

ucuz kurtulmuştur” dedi. Berksoy, Dünya Gazete-
si’ndeki köşesinde şu görüşleri savundu:

Geçen hafta ortasında Türkiye ekonomisi ile ilgili 
bir değerlendirme yapmamı isteseydiniz size şöyle 
bir cevap verirdim; “Türkiye uzun süredir riskin 
yüksek olduğu, risk algısının Türk Lirası araçlara 
rağbeti ciddi ölçüde düşürdüğü bir ortamda yol alı-
yor. Bu risklerin bir kısmı kendi iktisadi yapımızdan 
ve sorunlarımızdan kaynaklanıyor. Küresel risk-
lerin bize yansıması sonucunda bu risk boyutuna 
belli bir marj daha ekleniyor. Çevremizdeki gerilim 

ve çatışma iklimi de bizim jeopolitik risklerimizi 
yükseltiyor. Bütün bunlara ek olarak gerek iktisat 
politikalarımızda gerekse siyasi yönetimimizde 
benimsediğimiz yönlenme ve tavırlar da risk algısını 
bozuyor ve ek riskler üretiyor. Kısacası uzun süredir 
riski yüksek bir ülkeyiz. Bunun sonuçlarını da 
yaşıyoruz. Yatırım iklimimiz cazibesini kaybetmiş 
durumda. Küresel fon akışından payımıza düşen 
büyüklük gittikçe azalıyor. Bu tablo büyüme perfor-
mansımızı baskılıyor. Büyüyemiyoruz.” 

Gördüğünüz gibi son yıllarda oluşan tablo pek 
olumlu değil. Haftanın sonunda bu tabloya çok açık 
ve net bir risk unsuru daha eklendi. Türkiye’de bir 
darbe girişimi yapıldı. Girişim bir sonuç alamadı 
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ama Türkiye’ye dönük risk algısını adeta zıplattı. Tabloyu daha da bozdu. 
Darbenin niteliği, amacı ve gücü ne olursa olsun bu sonucun değişme olasılığı 
yok. Yakın geçmişimizde çok sayıda darbe örneği var. Bunların bütünüyle 
başarılı olduğu bir örnek göstermek de zor. Belki de bu nedenle, aradaki 
muhtıra vb. girişimler dışında, 1980 sonrasında fiili bir darbe olmadı. Dünya 
bunu ‘Türkiye doğru yolu buldu, süregelen darbe hevesini kırmayı başardı ve 
demokratik toplum yolunda adımlar atmaya başladı’ diye yorumladı. Bunca 
yıl sonra geri gelen darbe girişimi, başarısız olmasına rağmen, sadece bizde 
değil adeta tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı. 

Son darbe girişiminin gündeme taşıdığı çok sayıda soru var. Örneğin, ha-
reketin hazırlıksız, takvimsiz, dağınık, özensiz ve dolayısıyla cılız bir girişim 
olduğu yönünde verdiği izlenim bunun nedenleri hakkında bir sorgulamaya 
yol açmış durumda. Sanırım bu sorgulamanın bugün yeterli ölçüde cevap-
lanması mümkün değil. Zaman içinde bu soruların yanıtları ortaya çıkar, bu 
darbenin tarihi de ona göre yazılır diye düşünüyorum. 
Ekonomideki riskler de düşünülmeli

Darbenin doğuracağı siyasi gelişme deseni de merak konusu. Bu konuda 
yürütülen akıl yoğun bir baskıcı yönetime devinme olasılığı ile daha güçlü bir 
demokratik yapılanma seçeneği arasında dolaşıyor. Bu bağlamdaki soruların 
yanıtlarını daha kısa süre içinde öğreneceğimiz kanısındayım. Darbenin bir 
de yukarıda özetlediğim ekonomi tablosu üzerindeki etkileri var. Günümüz-
de Türkiye ekonomisinin genel tablosu taşınan riskler bağlamında çiziliyor. 
Darbe girişimin olası etkilerini de bu çerçevede düşünmenin doğru olacağı 
kanısındayım. Birbirini izleyen üç etki fazı olacağını düşünüyorum. Bunlar-
dan birisi darbe girişiminin hemen arkasından devreye giren “çok kısa süreli” 
etkiler olarak tanımlanabilir. Bu etki doğrudan mali fiyatlar üzerinde somutla-
şır ve olayın yarattığı kaygı, korku, panik gibi etmenleri taşır.

Örneğin, 15 Temmuz Cuma akşamı başlatılan darbe girişimi daha gece 
tamamlanmadan döviz kuru, faiz oranı gibi fiyatlarda olağanın ötesinde yük-
selişlere neden oldu. Döviz kuru 2008’den beri ilk kez yüzde 5 marjına yak-
laşan bir boyutta yükseldi. Tahvil faizlerinde de benzer hareketler gözlendi. 
Çok kısa vadeli etkiler görece çabuk söner. Olayın gerçek boyutlarını ve olası 
sonuçlarını kestirdikten sonra mali fiyatlara yansımış olan panik hali sonlanır, 
kaygı, korku gibi kasılmalar gevşemeye başlar, akıl avdet eder. Olaydan etki-
lenmiş olan mali fiyatlarda da bu yönde bir gevşeme olur. Aynen bu haftanın 
başında bizde ortaya çıkan tablo gibi. Dikkat ettiyseniz hafta başında piyasa-

ların açılmasıyla birlikte döviz kuru gevşedi, faiz 
oranı geriledi, piyasalardaki gerilim dozu düştü.  
Buna rağmen söz konusu etkilerin fiyatları ön-
ceki düzeylere ya da altına ineceğini düşünmek 
yanlış olur. Bu ancak görece daha uzun vadede, 
darbenin sonuçları az çok anlaşılmaya başlayınca 
mümkün olabilir. Kendi adıma esas önemli olan 
sonucun bu vadede ortaya çıkan tablo olacağı 
kanısındayım. Tablonun olumlu olabilmesi için 
darbe girişimi sonrasında seçilen yöntem, söylem 
ve kurgunun ekonomiye ilave riskler yüklemeye-
ceği yönünde aktörleri ikna etmesi gerekir. 

Biz çok kısa vadeli etkileri yaşadık. Bu evre 
gerçekten de çok kısa oldu. Şimdi kısa vadeli 
sonuçları yaşıyoruz. Bu süreci görece kısa vadede 
ve az hasarla geçeceğimizi düşünüyorum. Bu iki 
evreyi görece az hasarla geçmeyi “ucuz kurtul-
duk” diye nitelememiz doğru olur. Şimdi uzun 
vadeli etkileri de ucuz kurtulduk diye tanımla-
yabileceğimiz yolu yöntemi bulmamız gerekiyor. 
Yoksa darbenin etkileri üstümüze yapışır, kalır.
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Güven tazelemek…
Güngör Uras

18 Temmuz 
Pazartesi sabahı, 
başarısız darbe 
girişimini izleyen 
sabah, piyasaların 
nasıl açılacağı, 
neler olacağı biline-
miyordu. Halkı-
mız, iş çevreleri 
panik havasına 
girmedi. 
Pazartesiyi çok 
ufak kayıplarla 
kazasız belasız 
atlattık. Bu olumlu 
bir gelişmedir.  
Merkez Bankası 
ile bankalar, finans 

piyasalarını sakinleştirmede başarılı oldular. 
Darbe girişimi duyulduğunda, insanlar “yarın 
endişesi” ile banka otomatlarına koştular. Sınırlı 
miktarda da olsa para çektiler. 
Hafta sonu olmasına rağmen bankalar, otomatları 
parasız bırakmadı. Bu, banka sistemine güven 
sağladı. Pazartesi bankalar ve borsa açıldığında 
insanlar ve iş çevreleri, güven bunalımıyla, ban-
kalardan TL çekerek dövize hücum edebilirlerdi. 
Borsa’da hisse senetlerini satar, dolara hücum ede-
bilirlerdi. Dolara artan talep sonucu dolar fiyatı 
hızla tırmanışa geçebilirdi. Borsa çökebilirdi. 
Bunlar olmadı. 
Pazartesinin az kayıpla, kazasız belasız atlatılma-
sının arkasında, 

(1) Pazar günü Merkez Bankası ile bankaların 
aldıkları tedbirler var. 

(2) Türk halkının ve şirketlerin ekonomiye 
güvenleri var. 

(3) Yabancıların paniğe kapılmamaları, sakin 
davranmaları var.

Merkez Bankası, Pazar günü bankalara teminat 
verdi. 

(1) “Ne kadar likidite ihtiyacınız olursa karşıla-
yacağız” dedi. 

(2) Dövize hücum olursa, dövizimiz kalmadı 
dememeniz için, istediğiniz kadar döviz vereceğiz 
dedi. 
Bu güvenceler, Pazartesi sabahı TL ve döviz konu-
sunda işlem yapmaya hazırlananları rahatlattı. Ya-

vaşlattı. Pazartesi’yi finansal piyasalar iyi atlattı. 
Önemli olan, finansal piyasanın kısa sürede güven 
tazelemesi ve de reel sektörün toparlanmasıdır. 
Reel sektörün toparlanması ise, önce tüketicinin 
sonra üreticinin güveninin artmasına ve ihracatın 
canlanmasına ve bütün bunların sonunda üreti-
min hızlanmasına bağlıdır.

Kredi notu ve AB çapası ciddiye alınmalı
Uğur Gürses 

Kanlı darbe 
girişiminin ardın-
dan Pazar günü 
toplanan bankacı-
lar toplantı halinde 
iken şunu sormuş-
lardı; ‘ne yapılma-
sını önerirsin?’

Ben de likidite 
mesajı ve Mer-
kez Bankası’nın 
kısıtlayıcı olmayan, 
‘kendi akışında’ bir 
tavır sergilemesi-
nin en doğru tavır 
olacağını ilettim. 
Aynı biçimde, 
hayatın ve eko-

nominin gündelik akışına hemen döndürülmesi 
gerektiğini düşünüyordum.

Aklın yolu bir; nitekim Pazar günü uluslararası 
yatırımcılar için telefonla yapılan konferans gö-
rüşmede Merkez Bankası Başkanının müdahaleci 
olmayacaklarını söylemesi, en az likidite önlem-
leri kadar yerinde bir duruş olmuş. Tüm bunlar 
mali çalkantının potansiyel dalga boyunu azaltır.

Olağanüstü durumlarda sakin kalan ve zorun-
lu olmadıkça kısıtlama ve müdahalecilikten uzak 
duran kamusal otoriteler, etrafına da bu sakinliği 
yayar.

Peki, Merkez Bankası’nın dün gecelik borç ver-
me faizini düşürmesi yerinde mi? Normal koşul-
larda faiz indirmemesi gerekirdi. En başta kredi 
dereceleme kuruluşu Moody’s tarafından önceki 
gece açıklanan ‘not indirimi için gözden geçirme’ 
kararının gölgesinde, ölçeği küçültülmüş de olsa 
faiz indirimine gidilmesi doğru değil. Buradan da 
‘risklerin farkında’ mesajını verebilirdi.

Belki bu darbe girişiminin ekonomiye getire-

Ekonomi yazarları darbe 
girişimini nasıl değerlendirdi?
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ceği ekonomik yavaşlama etkisini de hesaba 
katmış olabilirler. Ancak, darbe girişimi sonra-
sında sermaye çıkışı potansiyeli en önemli kaygı 
olarak hesaba katılmalıydı. Nitekim buna kapı 
açacak kredi notu indirimi de olasılıkla birkaç 
aylık bir ufukta olası. Bunun da üç gerekçesin-
den biri sermaye hareketlerine ve dış finansma-
na dair kaygılara dayanıyor. 
 
Darbenin panzehiri…
Osman S. Arolat

TOBB Baş-
kanı, darbeye 
karşı dik duran 
Cumhurbaşkanı, 
Meclis Başkanı, 
Başbakan ve tüm 
siyasi partileri 
yürekten kutla-
dığını belirterek, 
“Bu hain kalkış-
manın başarısız-
lığa uğraması, 
Türk milletinin 
birlikte duruşu, 
kararlı tutumu 
ve demokrasiye 
sahip çıkma ira-
desiyle mümkün 

olmuştur. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça 
bizde varız. Demokrasi varsa hepimiz varız” 
değerlendirmesini dile getirdi.     

Binali Yıldırım dün  CHP lideri Kılıçdaroğlu 
ve MHP lideri Bahçeli ile ayrı ayrı görüştükten 
sonra onlara desteklerinden ve uyarılarından 
dolayı teşekkür etti. “Siyasi iradenin galip 
geldiğini, demokrasinin kazandığını” belirten 
Yıldırım, “Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk 
içerisinde kalarak işler yoluna konacak, yanlış 
yapanlar Türk adaletine teslim edilecek. Hiç 
kimse fiziki şiddetle karşılık vermek, intikam 
almak gibi bir duygu içerisinde olamaz. Hukuk 
devletinde asla böyle bir şey kabul edilemez" 
diyerek, sokakta kitleler içerisindeki provokatif 
eylemlerin cezalandırılacağının altını çizdi. 

TOBB’un değerlendirmeleri ve Yıldırım’ın 
liderlerle buluşması sonrası, darbenin panze-
hirinin bir kez daha demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü olduğu vurgulanmış oldu. Siyasal 
yumuşamanın ortaya çıktığı, iş dünyasının 
darbeye karşı olduğunun ve üretim isteğini 
açıkladığı bu dönemde hiç vakit kaybetmeden, 
ekonomiyi iyileştirecek kararların eş zamanlı 
alınarak hayata geçirilmesinin adımları atılmaya 
başlamalıdır.

Darbenin panzehirinin hukukun üstünlüğü 

ve demokrasi olduğunun bir kez daha ortaya 
çıktığı günümüzde, ekonomiyi de gündemin 
ön sırasına almamız da ülkemizin güçlenmesini 
sağlayacağı unutulmamalıdır. Üreten, büyüyen, 
halkının refahı artan demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünü sağlayan toplum darbeleri günde-
mi dışına iter...

Piyasalarda bir kaos ortamından dönüldü
Atılım Murat

Darbeyi 
planlayanlar, 
kamuda ve kritik 
kurumlarda 
önemli görevlere 
atanacak isimle-
ri çok önceden 
belirlemişler. Ya-
yımlanan listede; 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda 
görevli birisinin 
Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı, Hava 
Lojistik Komu-
tanlığı’ndan 
bir görevlinin 
Hazine Müsteşa-

rı, Hava Harp Okulu’ndan bir kişinin İş Ban-
kası Genel Müdürü olacağı görülüyor. Merkez 
Bankası ve BDDK gibi kurumlara, hangi Harp 
Okulu’ndan, hangi Komutanlık’tan atama yapıl-
dığını göremedim. Bu kurumlara Başkan olacak 
isimler de kuvvetle muhtemel belliydi. Darbe 
girişimi başarılı olsaydı, önemli kurumların 
başına bu insanlar gelseydi örneğin; “Kardeşim 
döviz kurları niçin yükseliyor”, “Sayın Müste-
şarım, Sayın Başkanım, insanlar bankalardan 
paralarını çekiyorlar”, “O zaman vermeyin 
kardeşim paraları. İkinci bir emre kadar ban-
kalardaki paralara el konulduğunu açıklayın” 
gibi diyaloglar yaşanırdı. Yazdıklarım bir tiyatro 
oyununun replikleri gibi görülebilir. Fakat buna 
benzer olaylar yaşanacaktı. Tam bir kaos ortamı-
na girecektik. 

Kredi derecelendirme kuruluşları notumu-
zu indireceklerse indirsinler. Borsa endeksimiz 
yüzde 20 düşecekse düşsün. Dolar/Türk Lirası 
paritesi “3” seviyesinin üzerine çıkacaksa çık-
sın. Dolar kuru artacağı için enflasyon tekrar 
yükselmeye başlayacaksa başlasın. Ben bunlara 
razıyım. Hava Lojistik Komutanlığı’ndan bir gö-
revli Hazine Müsteşarı mı olsaydı? Türkiye’nin 
en büyük bankasının başına Hava Harp 
Okulu’ndan birisi mi geçseydi? Kredibilitemiz, 
itibarımız ne olurdu? Yabancı yatırımcılar, yatı-
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rım bankaları, finans ve ekonomi formasyonuna 
sahip olmayan kişilerle muhatap olur mu? Bir 
askeri yönetim gelseydi, bundan sonra doğrudan 
yatırım yapmak için Türkiye’yi kim seçerdi? Eko-
nomi kaç yıl kaybederdi? 

Siyasi görüşler, ideolojiler farklılaşabilir. Yine 
de, böyle bir ortamda piyasa ve ekonomiye yö-
nelik yorumlarda taraftarlık yapmayalım. İktisat-
çımız, finansçımız normal şartlarda zaten “apo-
litik” olamıyor. Bari olağanüstü koşullar altında 
karamsarlık yaymayalım. Darbeden kurtulan 
Türkiye’nin ekonomisi eninde sonunda stabilize 
olur. Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimi 
panik olmadığının bir göstergesidir. Finansal 
varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ede-
bilir. Yabancı yatırımcılar bir süre uzak durabilir. 
Ancak unutmayalım ki, Cuma gecesinden önce 
piyasalarımızda bir iyimserlik vardı. Yılbaşında 
konuştuğumuz iç ve dış risk faktörlerinde yumu-
şama olduğu gözleniyor. Önümüzdeki günlerdeki 
siyasi gelişmeler belirleyici olacak. Ancak Merkez 
Bankası’nın proaktif davranarak bir tedbir paketi 
açıklaması, Mehmet Şimşek’in yüzlerce yabancı 
yatırımcıyla uzun uzun görüşmesi, piyasalarda 
bir “yumuşak iniş” ihtimalini artırıyor.

Kimse kriz beklemesin
Ali Ağaoğlu

Merkez Bankası’nın açıkladığı tedbirler piyasa-

lardaki oynaklığı 
azaltacaktır. Kriz 
beklemiyorum 
ancak gerginlik 
olacaktır. Piya-
salar kısa sürede 
kendi mecrasına 
dönebilir.

Darbe girişimi 
başarısızlığa uğ-
radı. Demokrasi 
galip geldi. Darbe 
başarılı olsaydı, 
büyük ihtimalle 
bu yazı yayınlan-
mıyor olacaktı, pi-
yasalar çok büyük 
olasılıkla kapana-
caktı. Piyasaların 

açılması, ekonominin normal seyrine dönmesi 
1-2 haftayı alacaktı. Hatta sermaye kontrolleri ile 
karşı karşıya bile kalacaktık. Neyse ki bunların 
hiçbiri olmadı.

Evet, yaşananlar küçümsenecek şeyler değil. 
Bundan sonraki dönem için belirsizlik artmış olsa 
da ordunun bir kez daha darbeye teşebbüs etmesi 
olasılığı önemli ölçüde azaldı. Muhalefet partile-
riyle birlikte ortak tavır alınması bundan sonraki 
çözümlerin demokrasi içinde üretilmesini zorunlu 
kılacak. 
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Ülkemizdeki istihdam üzerindeki yükler 
hususunda,  OECD ülkelerindeki ortala-
manın üstünde seyreden durumumuza, 

2016 itibarıyla yapılan asgari ücretin artışı da etki 
yapmış gözükmektedir.  Dünyanın zengin ülke-
lerinin oluşturduğu, 34 üyesi olan OECD tarafın-
dan yayınlanan bir çalışmada; eşi çalışmayan, iki 
çocuklu bir çalışanın ücretinden alınan vergiler ile 
çalışan-işveren sosyal güvenlik primleri toplamı-
nın işgücü maliyetine oranları ortaya konmuştur.

Türkiye’nin altında Almanya, İspanya, Por-
tekiz, Hollanda, Macaristan, Polonya, Japonya 
vardır. Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Danimarka, 
ABD, Kanada, Lüksemburg, İrlanda gibi ülkeler 
ise OECD ortalamasının da altındadır. 

OECD ortalamasının bile altında olan ülkelerin 
kişi başına gelirlerine baktığımızda ise kişi başına 
düşen milli gelir rakamları Türkiye’nin üstünde-
dir. İstihdamın üzerindeki bu yükler devam ettiği 
sürece, ne çalışan aldığı ücretten memnun olacak-
tır, ne de işveren altında girdiği bu yükler nede-
niyle rekabet gücüne sahip olabilecektir. 

Vergi tabanımızdaki darlık ve kayıtdışı eko-
nomi ne denli büyük ise, istihdam ve dolayısıyla 
kayıtdışı istihdam oranımız da o denli yüksektir. 
Bu durum sosyal güvenlik tabanının da aynı dar-
lık içinde olmasının sonucudur. Ülkemizde 2005 
yılında toplam işgücü 21,3 milyon kişi iken, 2015 
yılında bu rakam 29,3 milyon olmuştur. Yılda 900 
bin kişi işgücü piyasasına girmiştir. Yani 10 yılda 

işgücü piyasası yüzde 37,5 genişlemiştir. Ancak, 
toplam işgücü içinde iş bulanların sayısı 2005 yı-
lında 19,3 milyon iken, bu rakam 2015 yılında 26,3 
milyona ulaşmıştır. 

Yani istihdam artışı yüzde 36,2’dir. Bu rakam-
lar arasındaki fark, bize son 10 yılda işsiz sayısının 
yaklaşık yüzde 50 artarak 3 milyon kişiye geldi-
ğini göstermektedir. Yani istihdam tabanı gittikçe 
daralmaktadır. Çalışabilir durumda aktif işgücü-
nün nüfusa oranlarına baktığımızda ise gelişmiş 
ülkelerde yüzde 70’lere varan bu oran ülkemizde 
yüzde 54’ler düzeyindedir. 

2016 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren asgari 
ücret artışının gerek istihdam üzerinde gerekse de 
istihdamın kayıt dışına çıkması hususunda negatif 
bir etki yaptığı tartışılmaktadır. 

TÜİK tarafından 2016 yılına ilişkin mikro veri-
ler açıklanmadan bu negatif etkiyi ortaya koymak 
güç olsa da sektörel bazda istihdam artışı / azalı-
şını ve yine sektörel bazda asgari ücretle çalıştır-
ma rakamlarına bakıldığında gidişat hakkında net 
bir şey  söylemek mümkün gözükmemektedir. 

Ancak, asgari ücret artışı sonrasında işten 
çıkarma rakamları ve asgari ücretli çalışanın çok 
olduğu sektörlerdeki kayıt dışı istihdamın artış 
rakamları bize asgari ücret artışının istihdam 
üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu göstermek-
tedir. 

Kaynak: Dünya (25.05.2016/ Prof. Dr. Nevzat 
Saygılıoğlu - Betam/Araştırma notu: 16/196) 

Sanayicinin istihdam 
yükleri çok ağır 

OECD tarafından yapılan bir çalışmada; eşi çalışmayan, iki çocuklu bir çalışanın ücretinden alınan vergilerle 
çalışan-işveren sosyal güvenlik primlerinin toplamının işgücü maliyetine oranları ortaya konuldu.

ÜLKE ORAN %
Fransa 40.5
Belçika 40.4
İtalya 39.9
Finlandiya 39.3
Avusturya 39.3
Yunanistan 38.1
İsveç 37.8
OECD ORTALAMASI 26.7
TÜRKİYE 36.9
Yeni Zelanda 4.9
İrlanda 9.5
Kore 19.6
ABD 20.7  

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,



Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun 
vadeli kredi borcu Mayıs ayında 203 
milyar dolara çıktı. Aynı dönemde özel 

sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi 
borcu 1,1 milyar dolar düşüşle 19,4 milyar dolara 
indi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun 
vadeli kredi borcu Mayıs’ta 2015 yıl sonuna 
kıyasla 7,5 milyar dolar artarak 203 milyar dolara 
yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 
Mayıs 2016 dönemine ait özel  sektörün yurt dı-
şından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri 
yayımladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun 
vadeli kredi borcu Mayıs’ta geçen yıl sonuna 
kıyasla 7,5 milyar dolar artarak 203 milyar dolara 
yükselirken,  kısa vadeli kredi borcu (ticari 
krediler hariç) 1,1 milyar dolar azalarak 19,4  
milyar dolara geriledi.
Borçluya göre dağılım

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun 
vadeli kredi borcuna ilişkin 2015 sonuna kıyasla 
bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 89 
milyon  dolar, tahvil ihracı şeklindeki borçlanma-
larının ise 1,6 milyar dolar arttığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuru-
luşların kredi biçimindeki  borçlanmaları 319 
milyon dolar azalırken, tahvil 
stoku 774 milyon dolar artışla  
4,2 milyar dolar seviyesin-
de gerçekleşti. Söz konusu 
dönemde, finansal olmayan  
kuruluşların kredi biçimin-
deki borçlanmalarının 
ise 5,26 milyar 
dolar arttığı,  
tahvil stoku-
nun 17 milyon 
dolar azalışla 
5,7 milyar 
dolar sevi-
yesinde  
gerçek-
leştiği 
görüldü.

Kısa 
vadeli 
kredi 
borcuna 

ilişkin, 2015 yıl sonuna göre bankaların  kredi 
biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar 
azalışla 13 milyar dolar,  finansal olmayan 
kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 
milyar dolar  artışla 3,3 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin, Mayıs sonu 
itibarıyla tahvil hariç  özel alacaklılara olan borç 
bir önceki yıl sonuna göre 4,6 milyar dolar artarak  
151,9 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna 
ilişkin olarak ise, özel  alacaklılara olan borcun bir 
önceki yıl sonuna göre 293 milyon dolar azalarak  
18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği 
gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203 mil-
yar dolar tutarındaki uzun  vadeli kredi borcunun 
yüzde 58,7’sinin dolar, yüzde 34’ünün Euro, yüz-
de 5,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer 
döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,4  milyar dolar 
tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 
48,8’inin dolar,  yüzde 29,7’sinin Euro, yüzde 
21,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 0,3’ünün ise diğer  
döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Sektörlere göre dağılım

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu 
itibarıyla, 203 milyar  dolar tutarındaki uzun vadeli 
toplam kredi borcunun yüzde 52,6’sını finansal  
kuruluşların, yüzde 47,4’ünü ise finansal olmayan 

kuruluşların borcu oluşturdu.  Aynı dönemde, 
kısa vadeli toplam kredi borcunun ise 

yüzde 82,7’sini finansal  kuruluşla-
rın 16,1 milyar doları tutarındaki 

borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurt 

dışından sağladığı toplam 
kredi borcu, Mayıs sonu  

itibarıyla kalan vadeye 
göre incelendiğinde, 1 yıl 

içinde gerçekleştirile-
cek olan  anapara 

geri ödemele-
rinin top-
lam 72,5 
milyar 
dolar tu-
tarında 
olduğu 
gözlen-
di.

Özel sektörün yurt dışı borcu arttı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Mayıs’ta 2015 sonuna kıyasla 7,5 milyar dolar 
artarak 203 milyar dolara yükseldi. Kısa vadeli kredi borcu ise 1,1 milyar dolar azalışla 19,4 milyar dolar oldu.
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Önceki iki ayda yavaşlayan sanayi üre-
timi, Mayıs ayında hızlandı. Takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 

yüzde 5,6 arttı.
TÜİK, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi 

verilerini açıkladı. Takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,6 
arttı. Piyasada beklenti yüzde 3,6 artış olacağı 
yönündeydi. Yüzde 1 artması beklenen mevsim 
ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 
arttı. Arındırılmamış sanayi üretimi Mayıs’ta bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış olarak 
hesaplandı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Sanayinin alt 
sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2016 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüz-
de 0,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretiminde ise bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 5,6 artış yaşandı. Sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı 
Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüz-
de 0,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 6,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
3,2 arttı. Öte yandan ana sanayi grupları (MIGs) 
sınıflamasına göre, 2016 yılı Mayıs ayında bir 
önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,5 ile 
sermaye malı imalatında gerçekleşti.
Ulaşım araçlarının imalatında yüzde 12 artış

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 
2016 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
en yüksek artış yüzde 12,0 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, 
yüzde 11,1 ile motorlu kara taşıtı, treyler 
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve 
yüzde 10,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı takip etti.
En yüksek azalış deride 

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 
2016 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 
en yüksek azalış yüzde 7,7 ile deri ve ilgili 

ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, 
yüzde 3,5 ile içeceklerin imalatı ve yüzde 2,4 ile 
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı takip etti.

Sanayide çarklar 
yeniden hareketlendi

Sanayide 
cirolar da arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi, Mayıs’ta bir önceki aya göre 
yüzde 2,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına 
ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı. 

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, Mayıs’ta bir 
önceki aya göre yüzde 2,4 artış kaydetti. Sanayi-
nin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs’ta Nisan’a 
kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 4,7, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 
2,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sa-
nayi ciro endeksinde, geçen yılın Mayıs ayına göre 
yüzde 8,7 artış görüldü. Sanayinin alt sektörlerine 
bakıldığında, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 1,2, 
imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 8,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana 
sanayi gruplarında, Mayıs’ta bir önceki aya göre en 
yüksek artış yüzde 6,5 ile dayanıklı tüketim malla-
rında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 
Mayıs’ta Nisan’a kıyasla en yüksek artış yüzde 30,7 
ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. 
Bu sektörü yüzde 19,1 ile makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı, yüzde 10,9 ile bilgisayarların 
elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.

Mayıs’ta Nisan’a göre en yüksek azalış ise yüz-
de 12,1 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçek-
leşti. Bu azalışı yüzde 5,6 ile içeceklerin imalatı ve 
yüzde 4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünle-
rin imalatı izledi.
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Bütçe, Haziran ayında 7,9 milyar lira açık 
verdi. Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 
Haziran’da 44,1 milyar lira, bütçe giderleri 

ise 52 milyar lira olarak hesaplandı.
Maliye Bakanlığı’nca, bu yılın Haziran ve 

Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları 
açıklandı. Buna göre, Haziran’da bütçe gelirleri, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 44,1 
milyar liraya, bütçe giderleri de yüzde 43,1 artış 
kaydederek 52 milyar liraya ulaştı. 

Bütçe gelirleri Ocak-Haziran döneminde, 
2015’in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 arta-
rak 275 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 15,7 
artarak 273,9 milyar lira oldu. Böylece, merkezi 
yönetim bütçesi Haziran’da 7,9 milyar lira açık, 
Ocak-Haziran döneminde de 1,1 milyar lira fazla 
verdi.

Merkezi yönetim bütçesinden, Ocak-Haziran 
döneminde 273 milyar 852 milyon lira harcama 
yapıldı, bütçe gelirleri ise 275 milyar 1 milyon lira 
olarak belirlendi.

Buna göre, geçen yılın Haziran ayında 36 
milyar 338 milyon lira olan bütçe giderleri, bu 
yılın aynı ayında yüzde 43,1 artarak 51 milyar 983 
milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri 
de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,7 artarak 
49 milyar 779 milyon lira oldu. Bütçe gelirleri 
Haziran’da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
11,4 artarak 44 milyar 67 milyon liraya yükseldi. 

Merkezi yönetim bütçesi, geçen yılın Haziran 
ayında 3 milyar 223 milyon lira fazla, bu yılın aynı 
ayında ise 7 milyar 917 milyon lira açık verdi. Faiz 
dışı açık Haziran’da 5 milyar 713 milyon lira oldu. 
Geçen yılın aynı ayında 4,9 milyar lira faiz dışı 
fazla gerçekleşmişti. 

Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 30,3 artarak 2 milyar 204 
milyon liraya yükseldi.
Bütçe giderleri

Haziran’da 2016 yılı merkezi yönetim bütçe 
giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon 
lira ödeneğin 51 milyar 983 milyon lirası kullanıl-
dı. Bu ayda faiz hariç giderler için öngörülen 514 
milyar 507 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,7’si 
kullanılarak 49 milyar 779 milyon lira harcama 
yapıldı. 

Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 28,4 artarak 13 milyar 98 milyon lira 
oldu. 

Haziran’da sosyal güvenlik kurumlarına 
devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 22,3 artışla 2 milyar 11 milyon lira oldu ve 
bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon lira öde-
neğin yüzde 8,1’i söz konusu ayda harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 4 milyar 579 
milyon lira olarak gerçekleşti. 

Bütçe Haziran’da 
7,9 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanlığı’nca açıklanan bu yılın Haziran ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre bütçe gelirleri geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artışla 44.1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 43,1 artışla 52 milyar lira oldu.
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Bu yılın Haziran 
ayında cari transfer-
ler, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
63 arttı ve 22 milyar 
607 milyon liraya yükseldi. 
Böylece bütçede öngörülen 
217 milyar 674 milyon lira 
ödeneğin yüzde 10,4’ü söz 
konusu ayda kullanılmış oldu. 

Haziran’da sağlık, emeklilik ve sosyal 
yardım giderleri için 9 milyar 155 milyon 
lira transfer yapıldı. SGK primi işveren his-
sesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından 
ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise     
1 milyar 762 milyon lirayı buldu. Geçen ay cari 
transferler içinde yer alan tarımsal destekleme 
ödemeleri 2 milyar 585 milyon lira, mahalli 
idare payları ise 4 milyar 929 milyon lira olarak 
gerçekleşti. 

Faiz giderleri de geçen ay 2015 yılının aynı 
ayına göre yüzde 30,3 artarak 2 milyar 204 mil-
yon lira olarak hesaplandı. 
Vergi tahsilatı arttı 

Haziran’da vergi gelirleri tahsilatı, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 33 milyar 
195 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer 
gelirleri ise yüzde 16,3 artarak 9 milyar 101 
milyon liraya ulaştı. Haziran’da özel bütçeli 
idarelerin öz gelirleri 1 milyar 517 milyon lira, 
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 
ise 253 milyon lira oldu. 

Vergi türleri itibarıyla Haziran ayı gerçek-
leşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına 
göre, Kurumlar Vergisi yüzde 477,7, Damga 
Vergisi yüzde 21,9, Özel Tüketim Vergisi yüzde 
13,1, Gelir Vergisi yüzde 16,2, Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi yüzde 27,1, harçlar yüzde 
3,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,6 arttı, 
dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,7, 
ithalde alınan katma değer vergisi ise yüzde 1,2 
azaldı.
Ocak-Haziran dönemi

Merkezi yönetim bütçesi, bu yılın Ocak-Ha-
ziran döneminde 1 milyar 149 milyon lira fazla 
verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 27 milyar 
539 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde 236 milyar 661 milyon lira olan 
bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 
15,7 artarak 273 milyar 852 milyon lirayı buldu. 
Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüz-
de 19,6 arttı ve 247 milyar 462 milyon lira olarak 
hesaplandı. 

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz 
giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

11,2 
aza-
larak 
26 milyar 
390 milyon liraya 
geriledi. 
Personel giderleri 

Personel giderleri, Ocak-Haziran dönemin-
de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 
artışla 76 milyar 905 milyon liraya çıktı. Aynı 
dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet 
primi giderleri ise yüzde 21 arttı ve 12 milyar 
517 milyon lira olarak kaydedildi. 

Söz konusu dönemde mal ve hizmet alım 
giderleri, yüzde 22,5 artarak 22 milyar 358 
milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, 
cari transferler yüzde 26,8 artışla 111 milyar 284 
milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal 
yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 43,7 artışla 52 milyar 591 milyon lira-
lık transfer yapıldı. 

Aynı dönemde SGK primi işveren hissesinin 
5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi 
amacıyla yapılan transfer tutarı ise 7 milyar 760 
milyon lira oldu. Ocak-Haziran döneminde cari 
transferler içinde yer alan tarımsal destekleme 
ödemeleri 8 milyar 251 milyon lira, mahalli 
idare payları ise 25 milyar 178 milyon lira olarak 
hesaplandı. 
Bütçe gelirleri 

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 237 
milyar 465 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yı-
lın aynı döneminde yüzde 15,8 artışla 275 milyar 
1 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsi-
latı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
11,2 artarak 216 milyar 553 milyon lira oldu. Bu 
dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 arttı 
ve 47 milyar 311 milyon lira olarak hesaplandı. 
Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 8 milyar 292 
milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumla-
rın gelirleri ise 2 milyar 844 milyon lirayı buldu. 
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Dış tica-
rette Türk Lirası kullanımının artmasıyla 
cari açığın yüzde 3’ün de altına inmesini 

bekliyoruz” dedi. 
Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler 

dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabındaki 
açığın bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla, geçen yılın aynı 
dönemine göre 5 milyar dolar azaldığını hatırla-
tan Zeybekci, toplamda yüzde 26,7’lik bir daralma 
anlamına gelen bu gelişmenin ülke ekonomisi için 
sevindirici bir duruma işaret ettiğini ifade etti.

Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığının 
Mayıs ayı itibarıyla 27,2 milyar dolar olduğuna ve 
2010 yılı Temmuz döneminden bu yana en düşük 
düzeyine indiğine dikkati çeken Zeybekci, dış 
ticaret açığındaki gerilemenin cari açıkla mücade-
leyi desteklediğini kaydetti.

Türkiye ekonomisinin 2014 yılından bu yana 
dış ticaret açığını azalttığına, bu duruma bağlı 
olarak da cari işlemler açığının daha düşük se-
viyelere gerilediğine işaret eden Zeybekci, “2016 
yılının başından itibaren devam eden bu ivme, 
Mayıs ayında da kendini göstermiştir” ifadesini 
kullandı.

Geçen yıl küresel ticarette gözlemlenen sar-
sıntılı sürecin bu yıl da devam ettiğine değinen 
Zeybekci, küresel talep seviyesindeki olumsuz-
lukların, dünya genelinde söz konusu olduğu gibi 
Türkiye’nin dış ticaret hareketlerinde de kendisini 
gösterdiğini bildirdi.

Küresel konjonktürün yanı sıra, Ekonomi 

Bakanlığı olarak uygulamaya koydukları önlem-
ler ve etkin politika araçları sayesinde dış ticaret 
açığını istikrarlı olarak daha düşük düzeylere in-
dirdiklerini vurgulayan Zeybekci, “Bu doğrultuda 
ihracata dayalı üretim ve büyüme modeline geçişe 
öncelik veriyor, aynı zamanda da gereksiz ve lüks 
tüketim malı ithalatına karşı tedbirler geliştiri-
yoruz. Bu adımlarımız, dış ticaret açığımızı daha 
da azaltarak cari açığı düşürme gayretlerimize 
yardımcı olmaktadır. Nitekim bu yılın ilk 5 ayında 
ihracatımız toplam 3 ayda artış kaydederken, 
ithalatımız ise ocaktan bu yana azalmaktadır” 
değerlendirmesinde bulundu.
Turizm gelirleri artacak

Türkiye’nin hizmet ticaretinde net ihracatçı 
konumunun da güçleneceğini ifade eden Zeybek-
ci, hizmet ihracatının Mayıs’ta yüzde 13,6 azala-
rak 3,3 milyar dolar olduğunu, 5 aylık dönemde 
de hizmet ihracatı gelirlerindeki azalışın yüzde 
13,5 kaydedildiğini belirtti. Hizmet ihracatında-
ki gerilemenin temel belirleyicisinin en önemli 
ihraç kalemleri olan turizm ve taşımacılık sek-
törlerindeki gelir azalışı olduğuna dikkati çeken 
Zeybekci, “Son dönemlerde bölge ülkeleri ile 
başlatmış olduğumuz siyasi diyalog sürecinin 
pozitif meyveler vermeye başlaması ve hükümet 
olarak sektör taleplerine istinaden yakın dönemde 
hayata geçirdiğimiz tedbirler neticesinde turizm 
gelirlerimiz yılın geri kalanında daha olumlu bir 
trend içerisinde girecektir” görüşüne yer verdi.

Zeybekci: ‘Cari açık yüzde 
3’lerin altına inebilir’
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Türkiye cazibe merkezi  
olmaya devam edecek

Doğrudan yatırım girişlerini artırmak için 
de yapısal reformların süreceğini vurgulayan 
Zeybekci, “Uygulanacak doğru politikalarla 
Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar 
hızlanarak artış kaydedecek, ülkemiz cazibe 
merkezi olmaya devam edecektir” ifadesini 
kullandı.

Rezerv varlıklarının artmaya devam ettiğini 
ve Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye 7,3 mil-
yar dolarlık net portföy yatırımı girişi olduğunu 
hatırlatan Zeybekci, bu durumun, ekonominin 
küresel piyasalardaki dalgalanmalardan olumlu 
yönde ayrışmasının bir sonucu olduğunu belirt-
ti. Zeybekci, şunları kaydetti: 

“Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz 
artırma sürecine girmesiyle, ülkemizin finans-
man koşulları için ciddi bir tehdit durumunun 
ortaya çıktığına yönelik algı yerleştirilme-
ye çalışıldı. Türkiye’nin finansman 
koşulları için esas belirleyici 
olan durum, Avrupa Merkez 
Bankası’nın hali hazırda yü-
rüttüğü ve kapsamını giderek 
artırdığı parasal genişleme süre-
cidir. Bu bölgede meydana gelen 
genişleyici süreç, 1 yıldan uzun bir 
süredir vurguladığımız gibi, ülkemize 
yönelecek finansman akımını daha pozitif 
yönde etkilemektedir. 2016, mevcut veriler 
ışığında hem resmi rezerv varlıklarımızın 
artışa geçtiği, hem de ekonomimize yönelen 
portföy yatırımlarının yeniden net girişe geçtiği 
bir yıl olarak kendini göstermektedir.”
Yüzde 3’ün altına inmesini bekliyoruz

Cari açıkla mücadelede en etkili aracın 
daha çok üretim ve ihracat olduğunu vurgu-
layan Zeybekci, ekonomi yönetimi olarak, cari 
işlemler açığı gibi kırılganlık unsurlarını sür-
dürülebilir düzeylere çekmek ve daha sağlıklı 
finansman koşulları oluşturmak için her türlü 
tedbiri almaya kararlılıkla devam ettiklerini 
ifade etti. Bu noktada katma değeri yüksek, 
teknoloji yoğun ve marka değeri taşıyan ihracatı 
artıracak, cari açıkla mücadele etme yolunda 
rekabetçi bir ihracat yapısına kavuşmayı en 
temel hedef olarak kabul edeceklerin kaydeden 
Zeybekci, küresel tehditlere rağmen Türkiye’nin 
üretimini güçlü şekilde artıracak bir döneme 
girdiğini belirtti.

Zeybekci, “Yıl sonuna geldiğimizde, 
cari açığın milli gelire oranı için Orta Vadeli 
Program’da (OVP) belirlediğimiz yüzde 3,9 dü-
zeyini yakalayacağımızı öngörüyoruz”görüşüne 
yer verdi.

Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını 
25 baz puan daha indirdi.

Merkez Bankası, (TCMB) Para Politikası Kurulu 
(PPK) faiz indirimine Temmuz ayında da devam etti.

Faiz koridorunun üst bandı 25 baz puan daha 
düşürülerek yüzde 8,75 seviyesine çekildi. 

Cuma günü gerçekleşen darbe girişiminin 
ardından daha temkinli bir duruş sergilemesi 
beklenen TCMB’nin koridorun üst bandında 25 baz 
puanlık indirim yapacağı öngörülüyordu. 

Merkez Bankası Temmuz toplantısında; yüzde 
7,5 olan politika faizi ve yüzde 7,25 olan koridorun 
alt bandında ise bir değişikliğe gitmedi.

TCMB’deki görev değişiminin ardından Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarında 50’şer baz puan indiri-
me gidilmişti. Son olarak Temmuz’daki 

25 baz puanlık indirimle birlikte 
faiz koridorunun üst ban-

dı bu yıl 2 puan 
düşürülmüş 
oldu.
Geç Likidite Pen-

ceresi uygulaması çerçe-
vesinde, Bankalararası Para 

Piyasasında saat 16.00–17.00 
arası gecelik vadede uygulanan 

Merkez Bankası borçlanma faiz ora-
nı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, 

borç verme faiz oranı yüzde 10,50’den yüzde 
10,25’e indirildi. 

Likidite tedbirleri piyasalardaki  
oynaklığı sınırladı

Duyuruda, sıkı para politikası duruşunun ve 
alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi 
büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği be-
lirtilerek, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler 
ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki 
iyileşmeyi desteklediği ifade edildi.

İç talebin büyümeye pozitif katkı verirken, 
Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat 
üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğü aktarılan 
duyuruda, şunlar kaydedildi: 

“Bu çerçevede, iktisadi faaliyet ılımlı ve istikrarlı 
büyüme eğilimini korumaktadır. Kurul, yapısal 
reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme 
potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değer-
lendirmektedir. Yakın dönemde yurt içi gelişmelere 
bağlı olarak piyasalarda dalgalanmalar yaşanmış-
tır. Kurul, alınan likidite tedbirlerinin piyasalardaki 
oynaklığı sınırladığı değerlendirmesinde bulun-

muştur.”
Duyuruda, Kurulun işlenmemiş gıda ve tütün 

fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak kısa vadede 
enflasyonda belirgin bir artış gözlenebileceğine 
dikkati çektiği belirtildi.

Merkez’den, faiz 
indirimine devam
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Kalkınma Bakanı Elvan, açıklanan istihdam 
verilerini yorumlayarak, iyileşmenin yeni 
reformlarla süreceğini söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yapısal reform-
lara kararlılıkla devam edilmesine bağlı olarak 
istihdam piyasasındaki iyileşmenin sürmesini ön-
gördüklerini belirtti. Bu arada Elvan, asgari ücret 
zammının istihdama olumsuz bir etki yapmadığı-
nı açıkladı.

Elvan, yazılı açıklamasında, Nisan ayına 
ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının, geçen yılın aynı 
dönemine göre 0,3 puan azalarak yüzde 
9,3 olduğunu anımsatan Elvan, işsizlik 
oranının piyasa beklentilerinin oldukça 
altında gerçekleştiğine dikkati çekti. 
Elvan, söz konusu oranın son bir yılın 
en düşük seviyesi 
olduğunu 
vurguladı.

Söz konusu 
verilerin reel 
sektörde canlan-
manın devam 
ettiğine işaret 
ettiğini ifade 
eden Elvan, 
Mayıs’ta 

sanayi üretiminde kaydedilen artışın istihdam 
piyasasına da yansıdığı bildirdi.
İşsizlik oranında gerileme sürüyor

İstihdamda artış ve işsizlik oranında 
gerilemenin devam ettiğini vurgulayan Elvan, 
şunları kaydetti: “İşgücüne katılma oranında kay-
dedilen 0,9 puan artışa karşın istihdam oranı 

1 puan artmıştır. İşgücüne katılma oranının 
artmasına rağmen işsizlik oranında azalış 

gerçekleşmesi olumlu bir gelişmedir. 
Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0,6 puan 
azalarak yüzde 11 seviyesinde ger-
çekleşti. Gençlerde işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1 

puan azalışla yüzde 16’ya geriledi. 
Özellikle genç nüfusta istih-
damın artması sevindiricidir. 

Söz konusu dönemde 2015 
yılının aynı dönemine göre, 
istihdam tarım dışı sektör-
lerde 1 milyon 159 bin kişi 
artış kaydetti. Sanayi sektö-
ründe istihdam 2016 yılında 
ilk kez artışa geçmiş ve bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre 55 bin kişi arttı.”

Elvan: İstihdamda 
iyileşme sürecek

Başbakan Yardımcısı Canikli, “Dünyada halen ken-
dine yön arayan bir sermaye var. Yön arayan paraya 
liman olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu, “Beklentilerin üzerinde mak-
roekonomik rakamlar görmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Nurettin Canikli, «Dünyada halen 
kendine yön arayan bir sermaye var. 
Yön arayan paraya liman olmak isti-
yoruz» dedi. Canikli ayrıca, kara para, 
terör parası, rüşvet parasını kesinlikle 
Türkiye›ye sokmayacaklarını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Canikli, “Yatı-
rımcının maliyetlerini azaltmak hedefi-
miz. Bu da harç ve damga vergilerinin 
kaldırılmasıyla sağlanıyor. Bu yıllık 750 
milyon liralık kaynağın yatırımcıya aktarıl-

ması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.
Canikli, şöyle devam etti:
“Yatırımcıya rekabet edebileceği bir maliyetle, 

düşük faizle kredi finansmanı sağlama-
mız gerekiyor uzun vadeli. Onu gerçek-
leştirmek için de kalkınma bankacılığını 
aktive ediyoruz. Büyük, ucuz ve kolay 
erişilebilen finansman modellerini hayata 
geçiriyoruz. İlk adımı attık.”

Faiz içermeyen finans unsurları-
nın geliştirildiğini ifade eden Canikli, 
“Gayrimenkul sertifikası ihraç edilecek. 
Düzenleme, Resmi Gazete’ye gönderildi. 
Yatırımcı, yatırım karşılığında metrekare 
bazında sertifika ihraç edebilecek. 
Herkes bir konut alamayabilir ama bu 
sayede her bir metrekare için bir sertifika 
üretilmiş olacak” değerlendirmesinde 
bulundu.

Yön arayan paraya liman olmak istiyoruz
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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu 
güncelledi. Brexit sonrası oluşan belirsizlikler 
nedeniyle büyüme beklentisi 2016 ve 2017 

yılları için 0,1 puan düşürülerek, sırasıyla yüzde 
3,1 ve 3,4 olarak belirlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı (Brexit) 
almasıyla oluşan belirsizlikler nedeniyle küresel 
ekonomik büyüme beklentisinin bu yıl için yüz-
de 3,2’den yüzde 3,1’e, gelecek yıl için ise yüzde 
3,5’ten yüzde 3,4’e düşürüldüğünü açıkladı.

IMF, Nisan ayında yayımlanan Dünya Eko-
nomik Görünüm Raporunu güncelledi. “İngil-
tere Referandumu Sonrası Belirsizlik” başlığıyla 
güncellenen raporda, Brexit’in, küresel finansal 
piyasaları şaşırttığı ve dünya ekonomisi için 
önemli derecede aşağı yönlü riskler barındırdığı 
ifade edildi.

Raporda, Brexit’in ekonomik, siyasi ve 
kurumsal belirsizlikleri artırdığı belirtilerek, 
İngiltere’nin aldığı bu kararın makro ekono-
mik açıdan yatırım, güven, finansal koşullar 
ve piyasa duyarlılığını olumsuz etkileyeceği 
vurgulandı.

IMF’nin, Brexit kararı sonrasında oluşan 
belirsizlikler nedeniyle küresel ekonomi ve 
gelişmiş ülkelere yönelik 2016 ve 2017 büyüme 
beklentilerini aşağı yönlü revize ettiği aktarılan 
raporda, şunlar kaydedildi:

“2016 ve 2017 yılına ilişkin küresel büyüme 
beklentimizi sırasıyla yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e 

ve yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e revize ettik. Ayrıca, 
gelişmiş ülkelere yönelik büyüme beklentimizi 
de 2016 için yüzde 1,9’dan yüzde 1,8’e, 2017 için 
ise yüzde 2’den yüzde 1,8’e düşürdük. Brexit’in 
artırdığı belirsizlik, İngiltere’nin iç talebini 
önemli ölçüde zayıflatacak. Bu doğrultuda 
gelişmiş ülkeler arasında, büyüme beklentilerine 
yönelik en büyük aşağı yönlü revizyon İngiltere 
için yapıldı. Gelişmeler nedeniyle İngiltere’nin 
büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,9’dan 
yüzde 1,7’ye ve gelecek yıl için ise yüzde 2,2’den 
yüzde 1,3’e çektik.”

Euro Bölgesi’nin bu yılın ilk çeyreğinde 
beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret edilen 
raporda, bu nedenle bölgeye yönelik 2016 bü-
yüme öngörüsünün yüzde 1,5’ten yüzde 1,6’ya 
yükseltildiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Brexit’in tüketici ve iş ortamı 
üzerine artırdığı belirsizlik nedeniyle Euro 
Bölgesi’nin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini-
nin ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,44e indirildiği dile 
getirildi.

Gelişmekte olan ve gelişen ülkelere yönelik 
değerlendirmelere de yer verilen raporda, söz 
konusu ülkelere yönelik 2016 ve 2017 büyüme 
beklentileri sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 4,6’da 
bırakıldı.

Raporda, IMF’in küresel görünüme ilişkin 
daha detaylı değerlendirmeyi, Ekim ayında ya-
yımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Rapo-
runda yapacağı bilgisi verildi.

IMF küresel büyüme 
beklentisini düşürdü
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Fiyatlar 
sanayide 1, 
hizmetlerde 2 
artıyor
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Fiyatlar 
sanayide 1, 
hizmetlerde 2 
artıyor

Makina Mühendisleri Odası araştır-
masına göre sanayide fiyatlar hız 
kaybederken hizmetlerin fiyatları 

sanayiyi yüzde 54 geçti. TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar 
Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı 
Sanayinin Sorunları bülteninin 18’ncisini “sa-
nayide fiyatlar” sorununa ayırdı…

Merkez Bankası, TÜİK, Dünya Bankası ve 
Hazine verileri kullanılarak yapılan araştır-
mada, özellikle 2016’da ortaya çıkan sanayi 
fiyatlarındaki hissedilir düşüşün nedenleri 
araştırıldı. Sanayi ürünü fiyatlarının üretici ve 
tüketici boyutlarının araştırıldığı araştırmada, 
hizmetler sektörü fiyatlarının sanayi fiyatları-
nı katladığına dikkat çekildi.

Araştırmanın bulgularına göre son yıllar-
daki eğilimin tersine 2016’da sanayi ürünle-
rinin fiyatlarındaki artışlar yavaşladı, hatta 
hizmetlerdeki fiyatların yarısında kaldı.  Öte 
yandan dünyadaki ekonomik daralmanın 
etkili bir büyüme ivmesi yakalayamamasının 
etkisiyle düşük seyreden enerji, tarım 
ürünleri ve metal-maden fiyatları da içeride 
sanayi fiyatlarının yatay seyrinde etkili oldu. 
2013 sonrası yaşanan dolar/TL paritesin-
deki yükseliş, sanayinin birçok alt dalında, 
özellikle ithal girdi, ara malı ve makineye 
yüksek bağımlı alt sektörlerde önemli 
fiyat artışlarına yol açmışken, 2016’nın ilk 
yarısında bu etki ucuzlayan dolar ile azaldı.

2016’nın ilk 5 ayında yaşanan dolar 
fiyatındaki düşüş, sanayinin maliyet ve ürün 
fiyatlarının gerilemesinde de etkili oldu. 
Bütün bu iç ve dış faktörlerin etkisiyle, sanayi 
ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yatay seyrin, 
2016’nın ikinci yarısında da etkili olması 
bekleniyor.

Tüketicinin kullandığı konut ve hizmet 
ürünlerinde ise fiyatlar belli katılıklarını koru-
yor. Hem kira hem konut ile ilgili harcamalar, 
sağlık, eğitim gibi hizmetlerin fiyatlarında 
inişler yerine çıkışlar gözleniyor. Rusya’nın 
ambargosunun etkisiyle yaşanan ziyaretçi 
azalmasının sonucunda, konaklama ve paket 
tur fiyatları ise gerilemiş durumda. Vergi 
ağırlıklı sigara-içki fiyatlarındaki artışlar, tü-
ketici fiyatlarını ayrıca yukarı çeken kalemler 
olmaya devam ediyor.

Ekonomist Yazar Mustafa Sönmez’in araş-
tırması, sanayi fiyatlarındaki inişi gösteriyor.

Son yıllardaki eğilimin tersine 2016’da sanayi 
ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar yavaşladı, 
hatta hizmetlerdeki fiyatların yarısında kaldı. 
Dünyadaki ekonomik daralmayla birlikte  
düşük seyreden emtia fiyatları da etkili oldu.
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2016 yılı ilk 5 ayının verileri, sanayi ürünleri 
fiyatlarının dikkate değer bir azalma trendi 
gösterirken inşaat, ticaret ve öteki hizmet-

lerdeki fiyat artışlarının katılıklarını koruduğu-
nu ortaya koyuyor. Sanayi ürünü fiyatlarında, 
özellikle gıda ürünü fiyatlarında keskin bir düşüş 
gözlenirken, dünya fiyatlarındaki düşüşe paralel 
olarak enerji ve hammadde fiyatlarında da iniş 
eğilimi belirgin. 

Bilindiği gibi, sanayi ürünlerinde yaşanan fiyat 
artışlarını Türkiye İstatistik Kurumu izlemekte-
dir. TÜİK’in tüketici fiyatını takip ettiği 430’un 
üzerindeki maddenin çoğu sanayi ürünüdür. 
TÜİK, ürünlerin, sanayicinin elinden çıkan fiyat 
olarak izlediği  “Yurt İçi Üretici Fiyatı” endeksini 
de aylık olarak yayımlamaktadır. Tüketicilerin 
sanayi ürünlerine ödediği fiyatlar ise yine aylık 
olarak yayımlanan “Tüketici Fiyatları Endek-
si” içinde, inşaat, ticaret ve öteki hizmet ürünü 
fiyatları ile birlikte yer almaktadır. Böylece, çeşitli 
sanayi ürünlerini kullanan tüketicinin ödediği 
fiyatlarda ne tür değişiklik olduğu da aylık bazda 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

TÜİK’e göre, sanayi firmaları, 2015 yılında 
ürettikleri sanayi ürünlerinin fiyatlarını, 2014’e 
göre yüzde 6,4 oranında artırdılar. Bu artış, 

2014’te yüzde 7 ve 2013’te yüzde 2,5 olmuştu. 
Dolayısıyla 2014 ve 2015’te sanayicilerin 
fiyatlarını daha yükseğe taşıdıkları söylenebilir. 
Ancak, 2016’da durum değişmiştir. 2016’nın 
Mayıs ayı itibarıyla, 12 aylık sanayici fiyatları yüz-
de 3,3’e inmiştir. Bu durumun böyle devam edip 
etmeyeceği sonraki aylarda gözlenecektir.

TÜFE içinde sanayi fiyatları ile hizmet fiyatla-
rındaki artış oranları ise farklı bir seyir izlemekte-
dir. 2015’in ve 2016’nın ilk çeyreği dikkate alındı-
ğında, sanayi fiyat artışlarının sadece 2 çeyrekte 
hizmet fiyat artışlarını geride bıraktığı, diğer 3 
çeyrekte hizmet fiyat artışının hep önde olduğu 
görülmektedir. 2015’in tamamında sanayi fiyatları 
yüzde 8,8 artarken, hizmet fiyatlarında artış yüz-
de 8,9 olarak gerçekleşmiş, ancak ayrışma 2016’da 
belirginlik kazanmıştır. 2016’nın ilk çeyreğinde 
sanayi fiyat artışı yüzde 1,5 iken, hizmetlerdeki 
fiyat artışı yüzde 2,3’ü bulmuştur. 

Mayıs ayı itibarıyla, yıllık artışlara bakıldığın-
da makas daha da açılmaktadır. 2016 Mayıs ayı 
itibarıyla TÜFE’de sanayi mallarındaki yıllık artış 
yüzde 5,7 iken, hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 
8,8’i bulmuş ve hizmet fiyat artışlarında hız farkı 
yüzde 54’e ulaşmıştır.   

Sanayicinin 2016 fiyatlarındaki inişte, gıda ve 

Sanayi fiyatları inişte…

2015 yılının tamamında sanayi fiyatları yüzde 8,8 artarken 
hizmet fiyatlarındaki artış yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiş, 
ancak ayrışma 2016 yılında belirginlik kazanmıştır. 2016’nın 
ilk çeyreğinde sanayi fiyat artışı yüzde 1,5 iken, hizmetlerde-
ki fiyat artışı yüzde 2,3’ü bulmuştur.
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seyrinde, 
dünya ortalama 

fiyatları kadar, yılın ilk 
yarısında dolar kurunun 

düşüşü de etkili olmuştur. 
Dünyadaki emtia fiyatları-

na göz atıldığında şöyle bir görüntü 
ortaya çıkmaktadır: Dünya ham petrol dünya 
fiyatları, 2013’te varil fiyatı olarak 109 dolar 

iken 2016 Nisan ayında 42 dolara kadar inmiştir. 
Dünya kömür, doğalgaz fiyatlarında da çarpıcı 
düşüşler söz konusudur. 

Küresel daralmanın getirdiği talep azalışının 
etkisiyle hızla düşen dünya fiyatlarındaki seyir, 
enerjinin yanı sıra, temel tarım ürünlerinde ve 
metal maden fiyatlarında da geçerlidir. Buğday, 
şeker, pamuk, gübre fiyatlarında önemli dü-
şüşler vardır. Örneğin sadece 2013-2016 Nisan 
arasında buğday fiyatlarındaki düşüş yüzde 
40’ı, pamuk fiyatlarındaki düşüş yüzde 23’ü 

geçmiştir. Aynı zaman içinde, bakır fiyatlarında-
ki düşüş yüzde 34’ü, demir cevheri fiyatlarında-
ki düşüş yüzde 55’i bulmuştur. 

Enerji, tarım, maden ihracatçısı Orta Doğu, 
Afrika, G. Amerika ülkeleri, Rusya,  bu fiyat 
düşüşünden önemli ölçüde olumsuz etkilenir-
ken, bunları ithal eden ülkeler görece avantaj 
yakalamışlardır. Türkiye de bu ürünlerin önemli 
ithalatçısı olarak, dolar kurunun TL karşısındaki 
durumuyla da ilintili şekilde, fiyat düşüşlerini 
avantaja dönüştürmüştür. Ucuz ithalat, sanayi 
ürün maliyetlerini de düşürerek fiyatların yatay 
seyrinde etkili olmuştur. 
Döviz kurunun fiyatlara etkisi

Yine de ucuzlayan ithal girdinin maliyetinde 
döviz kurunun seyri etkili olmuştur. 2013 orta-
larında ABD Merkez Bankası’nın faiz artırma 
sinyalleri ile birlikte, aralarında TL’nin de oldu-
ğu yükselen ülkelerin yerel paralarında değer 
düşüşleri yaşanmıştır. Bu durum kısmi dalga-
lanmalar gösterse de 2014 ve 2015 yıllarında da 
sürmüş, 2016’nın ilk yarısında ise yine dalgalan-
malara uğramıştır.

Küresel büyüme görünümündeki kötüleşme-
ye bağlı olarak 2016’nın ilk yarısında gelişmiş 
ülkeler para politikasında yeni bir gevşeme 
dalgası gözlenmiştir. Anılan dönemde Japonya 
Merkez Bankası negatif faize geçmiş, ardından 
Avrupa Merkez Bankası da (ECB) faiz indirimiy-
le birlikte güçlü bir parasal genişleme programı 
açıklamıştır. Buna paralel olarak ABD Merkez 
Bankası (FED), Mart ayı toplantısı sonrasın-
da, para politikasındaki sıkılaştırmayı daha 
kademeli ve ılımlı yapacağına ilişkin sinyaller 
vermiştir. 

Gelişmiş ülkeler grubu faizlerinin daha 
uzunca bir süre düşük seviyelerde kalacağı bek-
lentisinin hakim olmasına bağlı olarak, yabancı 
fonların risk iştahı artmış ve gelişmekte olan 
ülke risk primleri düşmüştür. Buna bağlı olarak, 
uluslararası fonlar, ağırlıklı olarak gelişmekte 
olan ülkelere yönelmiştir. Özellikle Şubat ayın-
dan başlayarak TL dahil olmak üzere yükselen 
ülkelerin yerel paraları dolar karşısında kayıpla-
rının bir kısmını telafi etmişlerdir. Bu durumun 
yılın ikinci yarısında sürüp sürmeyeceği, FED’in 
faiz artırma kararlarına büyük ölçüde bağlıdır. 

Doların TL olarak fiyatına dönüp bakıldığın-
da son 5 yılın özeti şöyledir. 2013 yılında dolar 
fiyatı yüzde 7 dolayında artarken, bu artış 2014 
yılında yüzde 6’da kalmış ama 2015’te yüzde 25 
dolayında sert bir sıçrama yaşamıştır. 2016’nın 
Mayıs ayı itibarıyla da 12 aylık artış oranı yüzde 
11’e yaklaşmaktadır. 2016’nın Şubat ayından 
itibaren dolar fiyatında hissedilir bir gevşeme 
yaşanmış, yabancı fonların portföy yatırımla-
rında, özellikle devlet kağıtlarına dönük bir 
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SANAYİ FİYATLARI İNİŞTE…

2016 yılının ilk 5 ayının verileri, sanayi ürünleri fi-
yatlarının dikkate değer bir azalma trendi göste-
rirken inşaat, ticaret ve öteki hizmetlerdeki fiyat 
artışlarının katılıklarını koruduğunu ortaya koyu-
yor. 

Sanayi ürünü fiyatlarında, özellikle gıda ürünü 
fiyatlarında keskin bir düşüş gözlenirken, dünya 
fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak enerji ve ham-
madde fiyatlarında da iniş eğilimi belirgin. 

Bilindiği gibi, sanayi ürünlerinde yaşanan fiyat 
artışlarını Türkiye İstatistik Kurumu izlemektedir. 
TÜİK’in tüketici fiyatını takip ettiği 430’un  üze-
rindeki maddenin çoğu sanayi ürünüdür. TÜİK, 
ürünlerin, sanayicinin elinden çıkan fiyat olarak 
izlediği  “Yurt İçi Üretici Fiyatı” endeksini de  ay-
lık olarak yayımlamaktadır. Tüketicilerin sanayi 
ürünlerine ödediği fiyatlar ise yine aylık olarak 
yayımlanan “Tüketici Fiyatları Endeksi” içinde, 
inşaat, ticaret ve öteki hizmet ürünü fiyatları ile 
birlikte yer almaktadır. Böylece, çeşitli sanayi 
ürünlerini kullanan tüketicinin ödediği fiyatlarda 
ne tür değişiklik olduğu da aylık bazda kamuoyu 
ile paylaşılmaktadır. 

TÜİK’e göre, sanayi firmaları, 2015 yılında ürettik-
leri sanayi ürünlerinin fiyatlarını, 2014’e göre yüz-
de 6,4 oranında artırdılar. Bu artış, 2014’te yüzde 
7 ve 2013’te yüzde 2,5 olmuştu. Dolayısıyla 2014 
ve 2015’te sanayicilerin fiyatlarını daha yükseğe 
taşıdıkları söylenebilir. Ancak, 2016’da durum de-
ğişmiştir. 2016’nın Mayıs ayı itibarıyla, 12 aylık 
sanayici fiyatları yüzde 3,3’e inmiştir. Bu durumun 
böyle devam edip etmeyeceği sonraki aylarda 
gözlenecektir.

TÜFE içinde sanayi fiyatları ile hizmet fiyatların-
daki artış oranları ise farklı bir seyir izlemektedir. 
2015’in  ve 2016’nın ilk çeyreği dikkate alındığın-
da, sanayi fiyat artışlarının sadece iki çeyrekte 
hizmet fiyat artışlarını geride bıraktığı, diğer 3 
çeyrekte hizmet fiyat artışının hep önde olduğu 
görülmektedir. 2015’in tamamında sanayi fiyatları 
yüzde 8,8 artarken, hizmet fiyatlarında artış yüzde 
8,9 olarak gerçekleşmiş, ancak ayrışma 2016’da 
belirginlik kazanmıştır. 2016’nın ilk çeyreğinde 
sanayi fiyat artışı yüzde 1,5 iken, hizmetlerdeki 
fiyat artışı yüzde 2,3’ü  bulmuştur. 

Mayıs ayı itibarıyla, yıllık artışlara bakıldığında 
makas daha da açılmaktadır. 2016 Mayıs ayı itiba-

Kaynak: Merkez Bankası Enflasyon Raporu, 2016-I

Grafik 1. TÜFE’de Sanayi ve Hizmet Ürünü Fiyat Artışları, Çeyrek Yıllar (%)



artış gözlenmiştir. Bunun da 
etkisiyle dolar fiyatı göreli 
ucuzlamış, bu da ithalatın 
maliyetini ve fiyatlarını görece 
düşürmüştür. 
Sektörler ve fiyatlar

Dünya emtia fiyatlarındaki 
seyir ve doların TL karşısında-
ki durumunun da etkisiyle sa-
nayi ürünlerinin fiyatları belli 
dalgalanmalar göstermiştir. 
Alt sektörler itibarıyla durum şöyle özetlenebilir: 

Yılın ilk 5 ayında zayıflayan birikimli dö-
viz kuru etkilerine bağlı olarak sanayi ürünleri 
enflasyon eğiliminde belirgin bir iyileşme göz-
lenmiştir. Aynı dönemde döviz kuruna duyarlı 
kalemlerdeki artışlar ve ücret gelişmelerine ek 
olarak genel enflasyon düzeyinin oluşturduğu 
katılıklar sonucunda tüketiciye dönük “hiz-
met enflasyonu”nun eğilimi yüksek seyrini 
sürdürmüştür. Bu gelişmeler çerçevesinde 
çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde 
sanayi grubu kaynaklı olarak önemli bir 
yavaşlama kaydedilmiştir. 

Sanayi ürünlerinden dayanıksız tüketim malı 
tanımına giren gıda gibi ürünlerde yıllık fiyat 
artışları 2014’te yüzde 14’e yaklaşırken, 2015’te 
yüzde 7’lere düşmüş, 2016’da ise özellikle meyve-
sebze ve diğer işlenmemiş gıda ürünlerinin düşük 
fiyat seyirlerinin etkisiyle yüzde 4’ün altına 
inmiştir.

Enerji fiyatlarının ise 2013’te başlayan gerile-
mesi, izleyen yıllarda sürdü. Fiyatlar 2014’te yüz-
de 8’e yakın gerilemenin ardından, 2015’te yüzde 
3’e yakın daha düştü ve nihayet, 2016 Mayıs ayı 
itibariyle 12 aylık gerileme, yüzde 9,5’u buldu.

Dayanıklı tüketim mallarında 2014 fiyat 
artışları yüzde 8’e yaklaştı. Üretilen ara malı ve 
yatırım mallarındaki fiyat artışları ise yüzde 6-6,5 
dolayında kaldı. Dolar kurunun yüzde 25 arttığı 
2015’te dayanıklı tüketim mallarının fiyatı yüzde 
12,5, ara malı fiyatları yüzde 6’ya yakın arttı. Ya-
tırımlar gerilese de yatırım malları ya da sermaye 
malı fiyatları 2015’te yüzde 10’un üstünde artış 
gösterdi.

2016’nın Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık fiyat 
artışlarına bakıldığında, dayanıklı tüketim malı 
fiyat artışlarının yüzde 11,4’ü bulduğu, sermaye 
mallarında fiyat artışının yüzde 8’i, ara malların-
da da yüzde 5’i geçtiği gözlendi. 

Özetle, yılın ilk 5 ayı sonunda gıda 
enflasyonundaki iyileşme ve ithalat fiyatlarının 
destekleyici seyri, sanayideki enflasyonda belirgin 
bir düşüşe neden oldu. 

2015’te ve 2016’da fiyatlar
İmalat firmaları, ortalama olarak 2014’te 

fiyatlarını yüzde 7,6 ve 2015’te yüzde 6,4 
artırdılar. 2016 Mayıs ayı itibariyle 12 aylık artış, 
yüzde 4,5’e düşmüş durumdadır. 2014’te ima-
lat sanayinde fiyatlarını en çok artıranlar gıda 
firmaları olmuştu. Gıda ürünlerinde fiyatlar bir 
yılda yüzde 17,3 artmış ve ortalama imalat sanayi 
fiyatlarının yaklaşık 10 puan üstüne çıkmıştı. 
Gıda fiyatları 2015’te göreceli olarak  gerilemiş 
ve imalat sanayi fiyat ortalamasına eşitlenmiştir 
(yüzde 6,3). Ancak 2016 Mayıs ayı yıllık artışlar 
yüzde 2,8’e gerileyerek imalat sanayi ortalaması 
olan yüzde 4,5’in de çok gerisine düşmüştür.  

2015’te fiyatlarını en çok artıran sanayi sektör-

İmalat firmaları, ortalama olarak 2014’te fiyatlarını yüzde 7,6 ve 2015 yılında yüzde 6,4 artırdılar. 2016 Mayıs 
ayı itibariyle 12 aylık artış yüzde 4,5’e düşmüş durumdadır. Gıda firmalarının fiyatları da 2 yılda gerilemiştir.
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Küresel büyüme görünümündeki kötüleşmeye 
bağlı olarak 2016’nın ilk yarısında gelişmiş ülke-
ler para politikasında yeni bir gevşeme dalgası 
gözlenmiştir. Anılan dönemde Japonya Merkez 
Bankası negatif faize geçmiş, ardından Avrupa 
Merkez Bankası da (ECB) faiz indirimiyle birlik-
te güçlü bir parasal genişleme programı açıkla-
mıştır. Buna paralel olarak ABD Merkez Bankası 
(Fed), Mart ayı toplantısı sonrasında, para politi-
kasındaki sıkılaştırmayı daha kademeli ve ılımlı 
yapacağına ilişkin sinyaller vermiştir. 

Gelişmiş ülkeler grubu faizlerinin daha uzunca 
bir süre düşük seviyelerde kalacağı beklentisinin 
hakim olmasına bağlı olarak, yabancı fonların risk 
iştahı artmış ve gelişmekte olan ülke risk primleri 
düşmüştür. Buna bağlı olarak, uluslararası fonlar, 
ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelere yönelmiş-
tir. Özellikle Şubat ayından başlayarak TL dahil 
olmak üzere yükselen ülkelerin yerel paraları do-
lar karşısında kayıplarının bir kısmını telafi etmiş-
lerdir. Bu durumun yılın ikinci yarısında sürüp sür-
meyeceği, Fed’in faiz artırma kararlarına büyük 
ölçüde bağlıdır. 

Doların TL olarak fiyatına dönüp bakıldığında 
son 5 yılın özeti şöyledir. 2013 yılında dolar fiyatı 
yüzde 7 dolayında artarken, bu artış 2014 yılında 
yüzde 6’da kalmış ama 2015’te yüzde 25 dolayın-
da sert bir sıçrama yaşamıştır. 2016’nın Mayıs ayı 
itibarıyla da 12 aylık artış oranı yüzde 11’e yaklaş-
maktadır. 

2016’nın Şubat ayından itibaren dolar fiyatında 
hissedilir bir gevşeme yaşanmış, yabancı fonların 
portföy yatırımlarında, özellikle devlet kağıtlarına 
dönük bir artış gözlenmiştir. Bunun da etkisiyle 
dolar fiyatı göreli ucuzlamış, bu da ithalatın mali-
yetini ve fiyatları görece düşürmüştür. 

SEKTÖRLER VE FİYATLAR

Dünya emtia fiyatlarındaki seyir ve doların TL kar-
şısındaki durumunun da etkisiyle sanayi ürünleri-
nin fiyatları belli dalgalanmalar göstermiştir. Alt 
sektörler itibarıyla durum şöyle özetlenebilir: 

Yılın ilk 5 ayında zayıflayan birikimli döviz kuru 
etkilerine bağlı olarak sanayi ürünleri enflasyon 
eğiliminde belirgin bir iyileşme gözlenmiştir. Aynı 
dönemde döviz kuruna duyarlı kalemlerdeki artış-
lar ve ücret gelişmelerine ek olarak genel enflas-
yon düzeyinin oluşturduğu katılıklar sonucunda 
tüketiciye dönük “hizmet enflasyonu”nun eğilimi 
yüksek seyrini sürdürmüştür. Bu gelişmeler çer-
çevesinde çekirdek enflasyon göstergelerinin eği-
limlerinde sanayi grubu kaynaklı olarak önemli bir 
yavaşlama kaydedilmiştir. 

Sanayi ürünlerinden dayanıksız tüketim malı ta-
nımına giren gıda gibi ürünlerde yıllık fiyat artış-
ları 2014’te yüzde 14’e yaklaşırken, 2015’te yüzde 
7’lere düşmüş, 2016’da ise özellikle meyve-sebze 
ve diğer işlenmemiş gıda ürünlerinin düşük fiyat 
seyirlerinin etkisiyle yüzde 4’ün altına inmiştir. 

 Yıllar ABD Doları Yüzde Değişme EURO Yüzde Değişme EURO/$ Paritesi

2012 1,797 7,3 2,310 -0,8 1,286

2013 1,903 5,9 2,528 9,4 1,328

2014 2,190 15,1 2,909 15,1 1,328

2015 2,722 24,3 3,021 3,9 1,110

2015-5 2,649 26,6 2,958 2,8 1,117

2016-5 2,929 10,6 3,318 12,2 1,133

Tablo 2. Döviz Kuru-TL Gelişmeleri 

Kaynak: TCMB
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leri sıralamasında, döviz kurunun 
hızlı artışına bağlı olarak, ithalata 
dayalı sanayiler dikkat çekti. Örne-
ğin mobilya (yüzde 13,7), elektrikli 
teçhizat (yüzde 12), makine-ekip-
manlar (yüzde 11), tekstil ürünleri 
(yüzde 13), kağıt ürünleri (yüzde 
11) , bilgisayar-elektronik (yüzde 10) 
yıllık yüzde 10-14 arasında değişen 
fiyat artışları ile yüzde 6,4’lük orta-
lama imalat sanayi fiyat artışını çok 
geride bıraktılar.
Tüketici ve sanayi ürün fiyatları…

Tüketicinin ödediği fiyatlar 
(TÜFE), tüketici tarafından satın 
alınan sanayi ürünleri fiyatlarının 
yanı sıra kullanılan hizmet ürünlerindeki fiyat 
artışlarını da kapsamaktadır. 

TÜFE, 2013’te yıllık yüzde 7,4 artarken 
2014’te yüzde 8,2 ve 2015’te de yüzde 8,8 artış 
gösterdi. 2016 Mayıs ayı itibarıyla da yıllık 
TÜFE yüzde 6,6 artış göstermiştir. 

TÜFE’nin kapsamı sanayi ürünlerinin yanı 
sıra inşaat, ticaret ve öteki hizmet sektörü 
ürünlerini de kapsamaktadır. İmalat sanayinin 
yanı sıra enerji ve madencilik alt sektörlerindeki 
ürün fiyat artışlarını da kapsayan Yurtiçi 
Üretici Fiyatları’ndaki (Yİ-ÜFE) artışlar 

TÜFE’nin gerisinde seyretmektedir ve yıllar 
itibarıyla farklar artmaktadır. Bu da belli 
ölçülerde, TÜFE’nin kapsadığı inşaat, ticaret 
ve öteki hizmet fiyatlarındaki hızlı artıştan 
kaynaklanmaktadır. 

TÜFE kapsamında 2015’te, imalat sanayinde 
tüketici fiyatları en çok otomotivde arttı ve araç 
fiyatlarındaki artış yüzde 14’ü geçti.  

2015’te vergi oranı yüksek alkollü içecek-
lerdeki fiyat artışı da yüzde 12,5’u buldu. Su 
fiyatlarının yüzde 15’e yakın artışı da dikkat 
çekti. 2013-2015 döneminde gıda sanayinin 
ürettiği ürünlerdeki fiyat artışı yüzde 10-13 arası 
artışla dalgalandı. Özellikle alt ve orta ailelerin 
bütçelerinde üçte birlik yer tutan gıda sanayii 
ürünlerini, 2015’te tüketici ortalama yüzde 11 
zamlı kullandı. 

2013-2015 döneminde mobilya, mefruşat 
fiyatları yıllık ortalama yüzde 10 dolayında arta-
rak ortalama TÜFE’yi geride bıraktı. 

2016 Mayıs ayının yıllığını da dikkate aldı-
ğımızda, 2013-2016 döneminde TÜFE’nin yıllık 
ortalaması yüzde 7,7’yi bulurken birçok ürün ve 
hizmetin bu ortalamanın üstünde artmış olduğu 
gözleniyor. 

Yemek hizmetleri 2013-2016 döneminde 
yüzde 12,8 yıllık artış ile ilk sırayı alıyor. Bunu 
yüzde 12,6 ile otomotiv fiyat artışlarının izlediği 
görülüyor. Bu 4 yılda alkollü içkilere yılda yüz-
de 11,7 zam yapıldığı görülüyor.  

Bazı sanayi ürünlerinde fiyat artışlarının 
yıllık TÜFE’nin gerisinde seyrettiği ortadadır.
Tüketici enflasyonunda 2015 ve 2016 farkı 

Özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarındaki, 
sebze/meyve, kırmızı et vb. fiyatlarındaki 
düşüşlerin yanı sıra dolar kurundaki ve dünya 
emtia fiyatlarında süren ucuzlamanın etkisiyle, 
2015’ten görece farklı bir yıl görüntüsü çizen 
2016’da tüketici fiyatları da gerileme halinde. 

2016’nın ilk 5 ayının yüzde 3,2’lik birikim-
li tüketici enflasyonu 2015’in ilk 5 ayına ait        
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Kaynak: TÜİK

Grafik 3. Sanayicinin Fiyatları ve Alt Dallarda Yıllık Artışlar (%): 2013-2016

Enerji fiyatlarının ise 2013’te başlayan gerilemesi, 
izleyen yıllarda sürdü. Fiyatlar 2014’te yüzde 8’e 
yakın gerilemenin ardından, 2015’te yüzde 3’e ya-
kın daha düştü  ve nihayet, 2016 Mayıs ayı itiba-
riyla 12 aylık gerileme, yüzde 9,5’u buldu.

Dayanıklı tüketim mallarında 2014 fiyat artışları 
yüzde 8’e yaklaştı. Üretilen ara malı ve yatırım 
mallarındaki fiyat artışları ise yüzde 6-6,5 dolayın-
da kaldı. Dolar kurunun yüzde 25 arttığı 2015’te 
dayanıklı tüketim mallarının fiyatı yüzde 12,5, ara 
malı fiyatları yüzde 6’ya yakın arttı. Yatırımlar ge-
rilese de yatırım malları ya da sermaye malı fiyat-
ları 2015’te yüzde 10’un üstünde artış gösterdi.

2016’nın Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık fiyat artış-
larına bakıldığında, dayanıklı tüketim malı fiyat 
artışlarının yüzde 11,4’ü bulduğu, sermaye malla-
rında fiyat artışının yüzde 8’i, ara mallarında da 
yüzde 5’i geçtiği gözlendi. 

Özetle, yılın ilk 5 ayı sonunda gıda enflasyonun-
daki iyileşme ve ithalat fiyatlarının destekleyici 
seyri, sanayideki enflasyonda belirgin bir düşüşe 
neden oldu. 

2015’TE VE 2016’DA FİYATLAR

İmalat firmaları, ortalama olarak 2014’te fiyatlarını 
yüzde 7,6 ve 2015’te yüzde 6,4 artırdılar. 2016 Ma-
yıs ayı itibariyle 12 aylık artış, yüzde 4,5’a düşmüş 
durumdadır. 

2014’te imalat sanayiinde  fiyatlarını en çok artı-
ranlar gıda firmaları olmuştu. Gıda ürünlerinde 
fiyatlar bir yılda yüzde 17,3 artmış ve ortalama 
imalat sanayi fiyatlarının yaklaşık 10 puan üstü-
ne çıkmıştı. Gıda fiyatları 2015’te görece gerilemiş 
ve imalat sanayi fiyat ortalamasına eşitlenmiştir 
(yüzde 6,3). Ancak 2016 Mayıs ayı yıllık artışlar 
yüzde 2,8’e gerileyerek imalat sanayi ortalaması 
olan yüzde 4,5’un da çok gerisine düşmüştür.  

2015’te fiyatlarını en çok artıran sanayi sektörleri 
sıralamasında, döviz kurunun hızlı artışına bağlı 
olarak, ithalata dayalı sanayiler dikkat çekti. Ör-
neğin mobilya (yüzde 13,7), elektrikli teçhizat 
(yüzde 12), makine-ekipmanlar (yüzde 11), teks-
til ürünleri (yüzde 13), kağıt ürünleri (yüzde 11) , 
bilgisayar-elektronik (yüzde 10) yıllık yüzde 10-14 
arasında değişen fiyat artışları ile yüzde 6,4’lük  
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yüzde 5,3’lük enflasyondan 
2,2 puanlık bir gerileme ya-
şandığını ortaya koyuyor. 

Bu gerilemede gıda-
da yaşanan düşüş, başat 
özelliktedir. Gıda fiyatları 
2015’in ilk 5 ayında yüzde 
7,6 artmıştı. 2016’nın aynı 
döneminde ise artış değil 
yüzde 0,5 gerileme mevcut-
tur. Dolayısıyla gıdadaki 
sert düşüş, tüketici enflas-
yonunu gerileten en önemli 
kalem olmaktadır. 

Gıda fiyatlarına bağlı 
olarak lokanta-kafe gibi 
yeme-içme hizmetlerinde-
ki fiyatlarda da 2016’nın ilk 5 ayında 2,5 puan 
gerileme yaşandı ve artışlar yüzde 3,5’te kaldı. 
Rusya’nın ambargosunun ve Türkiye’nin politik 
riskinin etkisiyle gerileyen dış ziyaretçi girişi, tu-
rizm fiyatlarını da aşağı çekti. Hem konaklamada 
hem de paket turlarda dikkate değer fiyat düşüş-
leri gözleniyor. 

2016’nın ilk 5 ayında, 2015’e göre ev eşyası ve 
giyim fiyatlarında da 1,7 puan gerilemeler yaşan-
dı. Haberleşme, ulaştırma, konut harcamalarında 
da fiyat artışları değil, küçük de olsa gerileme-
ler yaşandı. Fiyatı fahiş ölçüde artan kalem ise 
sigara fiyatları oldu ve 2015’in ilk 5 ayına göre 
yüzde 11’e yakın artış gösterdi. Bu, 7 puanlık fark 
demek. Sağlık ve eğitim hizmetlerinde de 2015’e 
göre artışlar gözlendi.
Sonuç

Son yıllardaki eğilimin tersine, 2016’da sana-
yi ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar ve bunun 
tüketici enflasyonu üstündeki baskısı azalma yo-
luna girmiştir. 2016’nın ilk 5 ayı sonunda sanayi 
fiyatları (Yurt içi ÜFE) 2,5 puan gerileyerek yüzde 
2,8’e inmiştir. Sadece imalat sanayisi alındığında 
fiyat düşüşleri 2 puanı bulmaktadır. 

2015’in ilk 5 ayına göre sanayi fiyatlarında 
yaşanan bu dikkate değer azalmada, gıda fiyatla-
rındaki düşüş önemlidir. Özellikle sebze-meyve, 
et fiyatlarındaki fiyat azalmaları, gıda ürünü 
fiyatlarında önemli bir gerileme yaratmıştır. Tarı-
mın iyi bir sezon geçirmesinin yanı sıra, Rusya’ya 
ihracata konulan ambargonun, işlenmemiş gıda 
fiyatı düşüşlerinde etkisi önemlidir. 

Öte yandan dünyadaki ekonomik daralmanın 
etkili bir büyüme ivmesi yakalayamamasının 
etkisiyle düşük seyreden enerji, tarım ürünleri ve 
metal maden fiyatlarındaki düşük seyir de sanayi 
fiyatlarının yatay seyrinde etkili olmuştur. 

2013 sonrası yaşanan dolar fiyatındaki yük-
seliş, sanayinin birçok alt dalında, özellikle ithal 
girdiye yüksek bağımlı alt sektörlerde önemli 

fiyat artışlarına yol açmışken, 2016’nın ilk yarısın-
da yaşanan dolar fiyatındaki gevşeme, sanayinin 
ürün fiyatlarının gerilemesinde başka bir etken 
olmuştur. 

Bütün bu iç ve dış faktörlerin etkisiyle, sanayi 
ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yatay seyrin, 
2016’nın ikinci yarısında da etkili olması beklen-
mektedir. 

Döviz kurunun birikimli etkilerinin yavaşla-
masıyla tüketicinin kullandığı sanayi ürünleri-
nin enflasyonu son 8 ayın en düşük seviyesine 
gerilemiştir. 

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs itibarıyla, yıllık 
yüzde 3,25 olmuştur.

İmalat sanayide yıllık enflasyon yüzde 4,45’e 
yükselirken petrol ve ana metal hariç imalat 
sanayinde yüzde 5,79’a gerilemiştir. 

Sonuç olarak Mayıs ayında, tüketici fiyatları 
üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü 
baskılar bir önceki aya kıyasla artsa da zayıf seyri-
ni sürdürmüştür. Yıllık enerji enflasyonu yüzde 
1,65 olmuştur. 

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enf-
lasyonu yüzde 2,5 ile düşük seyrini korumuştur. 
Ancak, işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 8,70 
ile yüksek seyretmektedir. Bu grupta ekmek ve 
tahıl ürünlerinde yıllık enflasyon, son altı aylık 
dönemde yukarı yönlü bir görünüm izleyerek 
yüzde 9,93’e ulaşmıştır.

Sanayi fiyatlarındaki yataylık, tüketicinin 
kullandığı sanayi ürünlerinin fiyatlarında da ya-
şanırken, tüketicinin kullandığı konut ve hizmet 
ürünlerinde ise fiyatlar belli katılıkları korumak-
tadır. Hem kira hem konut ile ilgili harcamalar 
ve sağlık, eğitim gibi hizmetlerin fiyat artışları 
katılıklarını korurken, yine Rusya’nın ambargosu-
nun etkisiyle yaşanan ziyaretçi azalmasının sonu-
cunda, konaklama ve paket tur fiyatları gerilemiş 
görünmektedir. 

Vergi ağırlıklı sigara-içki fiyatlarındaki artışlar, 
tüketici fiyatlarını ayrıca yukarı çeken kalemler 
olmaya devam etmektedir. 
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Tablo 5. Tüketicinin Ödediği Sanayi Ürünlerinin Fiyatlarında Artışlar (%): 2013-2015 

2013 2014 2015

Yemek hizmetleri 10,2 15,0 14,2

Araç satın alımı 10,3 13,7 14,1

Alkollü içecekler 5,2 12,4 12,5

Gazete, kitap ve kırtasiye 7,4 12,3 12,6

Su (Şebeke suyu) ve konutla ilgili hiz. 9,2 10,6 14,8

Diğer eğlence araçları ve malzemeleri 11,0 16,6 6,6

Mobilya, mefruşat, halı vb. 9,7 7,7 11,0

Alkolsüz içecekler 5,3 9,9 10,7

Tütün 10,9 7,3 5,2

Diğer temel dayanıklı eğlence ve kültür araç. 4,2 11,9 9,6

Gıda 10,0 12,9 10,9

Ayakkabı 6,5 9,5 9,9

Genel 7,4 8,2 8,8

Ev içi tekstil 6,2 5,4 12,0

Giyim 4,3 8,1 8,7

Tıbbi ürünler, aletler ve malzemeler 2,0 5,6 6,7

Elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 2,3 4,7 2,6

Görsel-işitsel sistemle  ilgili ekipman -0,4 -4,6 7,0

Telefon ve telefaks ekipmanı -15,1 -6,6 -2,1

12,8 12,6 
11,7 11,2 

10,5 10,1 9,9 9,4 9,0 8,9 8,9 8,7 
8,0 7,7 

7,0 6,6 

3,4 

1,2 

-6,1 

Grafik 4. Tüketicinin Ödediği Fiyatlarda Yıllık Artışlar: 2013-2016 (Ortalama, %)









Meydanlar, kentsel alan içinde kamusal 
mekânların en önemlisidir. Sadece insan-
ların özgürce bir araya geldiği, eğlendiği, 

siyasi, kültürel ve sportif aktivitelere katıldığı, askeri 
ve dini törenleri ortak bir şekilde izlediği yer olduğu 
için değil. Meydanların bu kadar önemli olmasını 
sağlayan yönü, bireyler üzerinde hem tarihsel hem 
de kentlilik bilincinin oluşmasını sağlayan ve ortak 
hatıraları barındıran işlevler üstlenmesidir. Bir kent 
ekonomisinin canlı olup olmadığına da meydandan 
bakarak karar vermek mümkündür. Binalara göre 
zamana çok daha dayanıklı olan meydanlar, peyzaj 
yapıları değişse de üzerinde yaşananların nesilden 
nesle aktarılmasıyla bir hatıra deposu haline gelir.

Geleneksel Osmanlı kent yapısında, günümüz-
deki anlamıyla ‘Meydan’ bulmak pek mümkün de-
ğildir. Sokakların genişleyerek kesiştiği bölgeler yok 
değil. Ancak buraları kendine özgü işlevler üstlen-
miş, rastlantısal olarak ortaya çıkmış boşluklardan 
öte değildir. Genellikle cami, mescit, çeşme, kahve 
önlerinde ve ticaret bölgelerinde ortaya çıkan bu 
gibi yerler yukarıda saydığımız işlevlerden oldukça 
uzaktır.  İzmir’de Ali Paşa Meydanı, Hisar Camii 
Meydanı ve artık var olmayan Limoncular Çarşısı 
Meydanı bunlara en iyi örneklerdir. 

Hiç kuşkusuz biçimlendirilmiş meydanların 
yokluğu, insanların başta eğlence olmak üzere 
çeşitli aktiviteler için bir araya geldikleri mekânların 
olmadığını göstermez. 1671’de İzmir’e gelen Evliya 
Çelebi Halkapınar düzlüğünde İzmirlilerin açık 

hava eğlencelerinden canlı bir tablo sunar bize. 
Şehrin güneyinde yer alan Bayramyeri ve Katipzade 
Çayırı, hatta kentin ortasında bulunan ve Roma’nın 
Agorasına Türklerin verdiği adla Namazgâh, benzer 
amaçlar için kullanılıyordu. Ancak bunlardan hiçbiri 
Batılıların “piazza / plaza / square” kavramlarıyla 
karşıladıkları meydanın karşılığı değildir. İzmir’de 
bu anlamda bir meydan biçimlenmesi, biraz da tesa-
düfi olarak 19. yüzyılın ilk yarısında gündeme gelir.
Konak Meydanı 

Katipzade Konağı’nın Vilayet Konağı olarak 
kullanılmaya başlamasıyla birlikte, binanın önünde 
bulunan küçük boşluk Konak Meydanı olarak anıl-
maya başladı. İlerleyen yıllarda boşluğun çevresinde 
inşa edilen resmi (Sarı Kışla ve mahkeme gibi) ve 
resmi olmayan (depolar) binalar meydanın belirgin-
leşmesini sağladı. Meydanı tamamlayan esas öğe, II. 
Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptı-
rılan Saat Kuleli Çeşme oldu. Ancak bu meydanın 
sahip olduğu alan, bugünkü haliyle karşılaştırılama-
yacak kadar küçüktü. Bu nedenle tiyatro, kütüpha-
ne, kulüp vb. yapılarla çevrili, ağaçlarla donatılmış 
kamusal alan arayışı sonraki yıllarda devam etti. 
Eşref Paşa döneminde (1906) Kışla’nın bitiminde-
ki Kalafat adını taşıyan bölge ve II. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra bizzat Kışla’nın bulunduğu alan 
üzerinde benzer projeler üretildi. 

Ancak Cumhuriyet dönemine kadar Konak 
Meydanı rakipsiz olarak İzmir’in tek meydanı oldu. 

Ekonominin 
kalbi İzmir’de 
meydandan 
atar…

Katipzade Konağı’nın Vilayet Konağı olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, binanın önünde bulunan 
küçük boşluk Konak Meydanı olarak anılmaya başladı. Konak, Cumhuriyet dönemine kadar rakipsiz kaldı.
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Meydan, kentin tarihsel belleğini oluşturan pek 
çok olaya tanık oldu; II. Meşrutiyet’in ilanı kut-
lamaları, Avusturya ve Yunanistan’ı protesto mi-
tingleri, İzmir’in İşgali ve Yunan katliamı, İzmir’in 
kurtuluşu, Mustafa Kemal’e kastedenlerin idamları 
bunlardan bazılarıdır. 
Kent planlarında meydanlar

Yangın alanının imarı için 1924’de Rene ve Ray-
mond Danger kardeşlere yaptırılan plan, yıllardır 
tartışılan bulvar, cadde ve meydanlarıyla yepyeni 
bir İzmir öngörmekteydi. Planın ilk şekline göre 
Kordon üzerinde bina yer almayacak, böylece 
imbat şehrin içlerine doğru engelsiz bir şekilde 
serinlik sağlayacaktı. Bulvarlar 50, caddeler 20 
metre genişliğinde olacak ve birbirlerine meydan-
larla bağlanacaktı. Planda öngörülen ve daha sonra 
Lozan ve Montrö ve Dokuz Eylül meydanları bu 
plana göre oluşturuldu. Ancak ilerleyen yıllarda 
bu meydanlar, Fuar’ın açılış törenleri ve bazı top-
lumsal gösteriler dışında daha çok trafiğin akışını 
düzenlemek amacıyla kullanıldı. 1924 planı doğ-
rultusunda, meydan konusunda asıl dikkat çeken 
uygulama Cumhuriyet Meydanı’dır.
Cumhuriyet Meydanı

Danger kardeşlerin planı, Kordon’un 
Pasaport’un çıkışına denk gelen bölümünü oluş-
turan alanda, büyük bir meydan öngörmekteydi. 
Devlet daireleri, belediye ve üniversite binalarıyla 
çevrelenecek olan bu meydan yeni rejimin sembolü 
olacaktı. Daha açılmadan Gazi Meydanı olarak ad-
landırılan meydanın en önemli öğesi, hiç kuşkusuz 
ortaya dikilecek olan Gazi Heykeli olacaktı. 1927 
yılı ortalarında meydanın açılması çalışmalarına 
başlandı. Hem meydanın hem de İtalyan heykel-
tıraş P. Canonica sipariş edilen Gazi Heykeli’nin 
1928 yılı başlarında açılması planlanmıştı. Ancak 
çeşitli nedenlerden dolayı heykelin gecikmesi 
üzerine sadece basit bir meydan düzenlemesiyle 
yetinildi. 

Gazi Meydanı “resmi” kimliğini 27 Temmuz 

1932’de Başbakan İsmet (İnönü) Paşa’nın katılımıy-
la gerçekleştirilen Gazi Heykeli’nin açılışı sonrasın-
da kazandı. Gazi Meydanı oluşumunun öncesinde 
resmi törenler ya Konak Meydanı’nda ya da Gazi 
Bulvarı’nın önündeki küçük meydanda gerçekleş-
tirilirdi. Meydandaki ilk görkemli kutlama da Gazi 
Heykeli’nin açılış töreni oldu. Sonrasında üç gün 
boyunca süren kutlamalarıyla Cumhuriyet’in 10. 
Yılı törenlerinin de en önemli adresi bu meydan-
dı. Birinci gün kutlamaları, ikinci gün İzmir’den 
alınan toprağın Ankara’ya gönderilmesi mera-
simi ve üçüncü gün Maarif Şenliği Cumhuriyet 
Meydanı’ndan başlatıldı. Meydan’ın “Cumhuri-
yet” adını alması da aynı yıldır.
Konak Meydanı bilmecesi

Türkiye’nin en bahtsız meydanlarından birinin 
ise hiç tereddütsüz Konak Meydanı olduğunu 
söyleyebiliriz. Meydan, İzmir Belediye Meclisi’nin 
15 Şubat 1937 tarihli toplantısında Atatürk Mey-
danı adını aldı. Aynı toplantıda Gazi Heykeli’nin 
bulunduğu alanın adı da Gazi Meydanı olarak 
onaylandı. 1950’lerden itibaren üretilen projeler, 
beledi ve siyasi uygulamalar, yıkımlar ve yapımlar 
Konak Meydanı’nı kılıktan kılığa sokmuş, yukarı-
da değindiğimiz tarihsel kimliğini yok etmiştir. 

İlk darbe, 1955’de, meydanın en eski ve önemli 
unsurlarından biri olan Sarı Kışla’nın yıkılmasıyla 
geldi. Yıkım, meydanın geleceği için 1951’de 
İzmir Belediyesi tarafından açılan İzmir Şehri 
Uluslararası İmar Planı Yarışması’nın bir sonucuy-
du. Yarışmada birinciliği kazanan Kemal Aru ve 
arkadaşlarının projesi başta olmak üzere ödül ve 
mansiyon alan bütün projeler Konak Meydanı’na 
öncelik veriyor ve meydanı tamamen değiştiriyor-
du. Bütün projeler Sarı Kışla kaldırılmasıyla elde 
edilen alan üzerinden üretilmişti. 195’de İzmir’e 
davet edilen Düdok, Sarı Kışla’nın yerine yapıl-
ması düşünülen binaların bir planını hazırladı. 
Tahmin edileceği gibi projelerden hiç biri uygu-
lanmadı; ancak ok yaydan çıkmış, Konak Meydanı 

kimliğini kaybetmeye başlamıştı.
Sarı Kışla’dan sonra depolar yı-

kıldı ve ardından I. ve II. Kordon’u 
Mithatpaşa Caddesi’ne bağlamak 
için alan trafiğe açıldı. Yolun dışında 
kalan bölge uzun süre otobüslere 
ve dolmuşlara ev sahipliği yaptı. Bu 
arada 1970’de tarihi Hükümet Kona-
ğı ve Adliye binası yandı. 1950’ler-
den 2000’li yıllara kadar uzanan 
süreçte İzmir gazeteleri Konak 
Meydanı’yla ilgili tartışmalarla do-
ludur. 2000’li yıllarda günümüzdeki 
şeklini alan Konak Meydanı’nın bu 
şekliyle kalıcı olup olamayacağını 
ise ilerleyen süreçte göreceğiz.
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Şirket varlıklarının sürekliliği, bulundukları 
pazar ya da iş bölümünde rekabet edebilme-
leri gibi etkenler şirket bölünmelerini fazlaca 

görmemize neden olmaktadır. Bölünmenin 
yaygınlaşmasının en önemli nedeni ise şirketlerin 
artık bünyelerinde bulundurmak istemedikleri 
malvarlığı unsurlarını, halen kontrol edebilecek-
leri şekilde aktiflerinden çıkarabilmesine imkan 
tanımasıdır.

Şirketlerin bölünmesi ilk defa 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 159’uncu ve devamı madde-
lerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre 
şirket bölünmesi tam bölünme ve kısmi bölünme 
olarak iki tür olarak tanımlanmıştır.

Tam bölünmede, şirketin malvarlığının tama-
mı bölümlere ayrılarak diğer şirketlere devri söz 
konusu olmaktadır. Bölünen şirketin ortakları, 

devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap 
etmektedir. Bu işlem sonrasında tam bölünen 
ortaklık sona ermekte ve ticaret sicilinden silinme-
siyle tüzel kişiliği son bulmaktadır.

Kısmi bölünmede ise, bir şirketin malvarlığı-
nın bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere 
devrolmaktadır. Bölünen şirket varlığını sür-
dürmekte ve bu şirketin malvarlığının bir kısmı 
kendisinde kalırken, diğer bir kısmı mevcut ya 
da yeni kurulacak bir ya da birden fazla şirkete 
devredilmektedir. Bölünen şirketlerin ortakları, 
devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap 
edecek ya da bölünen şirket devredilen malvarlığı 
bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki 
payları ve hakları elde ederek yavru şirketini 
oluşturacaktır. Ayrıca tam ve kısmi bölünmede 
devredilen malvarlığı bölünme sonucunda kısmi 
külli halefiyet yolu ile devralan şirketlere geçmek-
tedir. 

Yasa koyucu geçerli bölünmelerin ancak ser-
maye şirketleri ve kooperatiflerin yine sermaye 
şirketleri ve kooperatiflere bölünmesiyle gerçek-
leşebileceğini belirtmiştir. Bunun dışındaki geçerli 
olmayan bölünmeler ise tür değiştirme yoluyla 
aşılabilecektir.

Kısmi bölünmede, tam bölünmeden farklı 
olarak bölünen şirketin malvarlığının belirli bir 
parçası başka bir şirkete devredilmekle,  dev-
reden şirketin malvarlığında ve sermayesinde 
bir azalma meydana gelmektedir. Bununla ilgili 
olarak yasa koyucu hangi koşullarda sermayenin 
azaltılabileceği ve oranı hakkında bir düzenleme 
getirmemiştir. Bu nedenle kısmi bölünme duru-
munda sermaye azaltılmasının gerekip gerekme-

Ticaret şirketlerinde bölünme
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diği şirket yönetimi tarafından belirlenecektir. 
Kanunda sermaye azaltılması işlemleri arasında 
yer alan yönetim kurulu raporu hazırlanması ve 
alacaklılara çağrı işlemleri yapılmadan sermaye 
azaltılmasına izin verilerek, sermaye azaltılması 
işleminin uygulanabilirliği kolaylaştırılmıştır.

Bölünme işlemiyle, bölünen şirketin malvar-
lığının bir parçasının devralan şirketin bünye-
sine girmesiyle devralan şirketin malvarlığında 
bir artış meydana gelmektedir. Bu durum Türk 
Ticaret Kanunu’nun 163’üncü maddesinde, dev-
ralan şirket sermayesini bölünen şirketin pay 
sahiplerinin haklarını koruyacak ölçüde artır-
ması gerektiği öngörülmüştür. Aynı maddenin 
ikinci fıkrasında ise bölünmede ayni sermaye 
konulmasına ilişkin hükümlerin uygulanmaya-
cağı düzenlemesiyle bölünme yoluyla yeniden 
yapılandırmaya gitmek isteyen şirket için kolay-
lık sağlanması hedeflenmiştir. Ancak sermaye 
artırım kararının da esas sözleşme değişiklikleri-
ne ilişkin usule göre alınması gerekmektedir.

Şirketin bölünme işlemi, bölünen ortaklığın 
kendisinden ayrılan bir malvarlığı bölümünün 
mevcut ya da bölünme için yeni kurulan bir 
şirkete devri bir bölünme, daha sonrada bir 
birleşme işlemini barındırmaktadır. Öte yan-
dan bölünme yoluyla şirketin malvarlığından 
çıkarılacak unsurların her birinin büyüklüğü ve 
maddi değerinin saptanarak devir olacak şirkete 
hangi malvarlığının aktarılacağının açıkça belir-
tilmesi gerekmektedir. 

Şirket bölünmesi için şirketin yönetim organı 
şirket genel kuruluna bölünme sözleşmesi ve 
bölünme planını sunması gerekmektedir. Bö-
lünme sözleşmesinin onaylanması ve yürürlük 
kazanabilmesi için de birleşmeye katılan tüm 
şirketlerin genel kurullarında yasada öngörülen 
yetersayılara göre karara bağlanması aranmak-
tadır.

Yasaya uygun olarak alınan bölünme kararı 
ticaret sicil müdürlüğüne sunulması akabinde 
sicil müdürlüğü bölünme kararında aranılan 
hukuki şartların eksiksiz olması halinde tescil 
kararı verir. Bölünmenin ticaret siciline tescili 
ile geçerlilik kazanacaktır. Tescil ile tescil anında 
envanterde yer alan aktif ve pasifler devralan 
şirket ya da şirketlere geçecektir. Bu kapsamda 
bölünmede hak ve yükümlülükler tek işlemle 
kendiliğinden devralan şirket veya şirketlere 
geçmektedir.

Sonuç olarak şirket bölünmeleri, ticari haya-
tın bir gereksinimi olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bölünmeler şirket verimliliğinin artırılması, 
kar marjının üst seviyeye taşınması, sektörel 
seçimin ticari hayata entegre edilmesi, rekabet 
piyasasında devamlılığın sağlanmasına yönelik 
önemli bir ticari karardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu’nda kabul edilen Yatırım Ortamı-
nın İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’na göre, gerçek kişi tacir ile tüzel 
kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, 
ticaret unvanını ve bunun altına atacağı im-
zayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret 
sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda 
yazılı beyanda bulunmak suretiyle de vere-
bilecek.

Şirketlerin tür değişikliğine gitmesinde 
yeni türe ilişkin sözleşmenin bütün ortak-
lar tarafından imzalanması zorunluluğu 
kaldırılıyor. Tür değiştirmede yönetim 
organınca hazırlanan tür değiştirme planı 
dışında, yeni türün şirket sözleşmesinin 
genel kurulun onayına sunulması öngörü-
lüyor. 

Sermaye şirketlerinin tasfiye sürecini 
kolaylaştırmayı amaçlayan tasarı, tasfiye 
halindeki şirketin, kalan mal varlığını dağı-
tabilmek için alacaklılara yönelik yapılacak 
üçüncü ilandan itibaren gerekli bekleme 
süresi 1 yıldan 6 aya düşürülüyor.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
tasfiye olunan şirketlerde, İcra İflas Kanu-
nu'ndaki tasfiye ve ceza yaptırımı hükümle-
ri uygulanmayacak.

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

Tasfiye 
kolaylaşıyor
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Geçtiğimiz ay içinde İngiltere’de yapılan 
referandumda 33 milyon seçmenin 17 
milyonunun oyunu alan AB’den ayrılma 

kararının güncel adı olan BREXIT’in neler geti-
receği, neler götüreceği fazlasıyla konuşuluyor.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarete bak-
tığımızda,  İngiltere’nin 630 milyar dolara varan 
ithalatında, ülkemizin payı yüzde 1,8. Buna 
karşılık, İngiltere’nin ihracatındaki yerimiz ise 
yüzde 1,2.

Son yıllarda İngiltere’ye ihracatımız artış 
ivmesi içinde... İngiltere’nin Türkiye’nin ihraca-
tındaki payı yüzde 7,5’lere varıyor. Türkiye’nin 
ithalatı içindeki İngiltere’nin payı ise 5,5 milyar 
dolar ile yüzde 2,8’de kalıyor. İngiltere parası 
olan sterlinin ise ihracatımız içindeki yeri yüzde 
3,5 ile çok sınırlı…

Ülkemize gelen yabancı yatırımlar tablosuna 
baktığımızda ise İngiltere 2015 yılında ülkemize 
doğrudan yatırım olarak gelen yaklaşık 12 mil-
yar dolar içinde yüzde 5 pay alarak, ülkemize 

en fazla yatırım yapan 8. ülke konumunda yer 
alıyor. 

Türkiye’den yurt dışına çıkan yatırımların 
rakamı olan 5,3 milyar doların yüzde 12’si ise 
İngiltere’ye gitmiş.  Yaşanan bu süreç sonrasında 
İngiltere’nin önünde seçenekler mevcut. Bunlar;

İngiltere Gümrük Birliği içinde de kalabilir, 
ikili anlaşmalara yönelebilir, WTO kurallarına 
tabi olarak bir yapılanmaya gidebilir ya da AB 
ile özel bir statü üzerinde anlaşabilirler.

BREXIT 
sonrası İngiltere 
Türkiye ilişkile-
rine bakıldığında 
ise en azından 
kısa dönemde 
ciddi bir değişim 
ve sorun gözük-
memektedir. 
Ülkelerin siyasi 
platformlardaki 
değişimler ve 
farklılıklardan 
dolayı zaman, 
zaman farklı 
duruşlar ser-

gilense ve hükümetler arasında sözler gidip 
gelse de İngiltere Türkiye ilişkilerinde özellikle 
ekonomik alanda bir kayıp beklemek pek olası 
gözükmemektedir. Ancak aksine İngiltere’nin 
yaşayacağı BREXİT döneminde uygulanacak 
akıllı stratejiler ile İngiltere ile ticaretimize yeni 
boyutlar katmak mümkün olabilir. Bu yeni 
dönemde İngiltere ile ABD arasında gelişebile-
cek yeni ekonomik adımları dikkatle izlemeli 
ve Türkiye’nin kazanımına imkan sağlayacak 
alanlarda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

BREXIT ne getirecek, ne götürecek?
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun doğum 
yeri istatistiklerini teşvik bölgelerine göre 
incelediğimizde hangi teşvik bölgesinde 

doğanların hangi teşvik bölgesinde çalıştığını 
görebiliyoruz. Bu resim bize iç göçün akışını ve 
teşvik bölgelerine göre dağılımı hakkında önemli 
ipuçları veriyor. Yüksek bölgesel teşvik verile-
rek cazibe merkezi haline getirilmesi düşünülen 
bölgelerin bile bu cazibeyi yaratamadığını görü-
yoruz. Örneğin, en gelişmiş illerin yer aldığı 1. 
Teşvik Bölgesi’nin çalışanlarının dağılımına baktı-
ğımızda, 2. Teşvik Bölgesi’nde doğanların yüzde 
16’sının, 3. Teşvik Bölgesi’nde doğanların yüzde 
19’unun, 4. Teşvik Bölgesi’nde doğanların yüzde 
32’sinin, 5. Teşvik Bölgesi’nde doğanların yüzde 
33’ünün, 6. Teşvik Bölgesi’nde doğanların ise yüz-
de 22’sinin bu bölgelerde olduğunu görmekteyiz.

Bırakın 3., 4., 5., 6. Teşvik Bölgeleri’ni, 2. Teşvik 
Bölgesi bile iç göç içinde cazibe merkezi olamamış 
durumda. 6. Teşvik Bölgesi’nde doğanların sadece 
yüzde 4,5’i, 5. Teşvik Bölgesi’nde doğanların sa-
dece yüzde 6’sı, 4. Teşvik Bölgesi’nde doğanların 
sadece yüzde 5’i, 3. Teşvik Bölgesi’nde doğanların 
sadece yüzde 4’ü ikinci bölge illerini tercih etmiş 
durumda.

Diğer teşvik bölgeleri ise neredeyse hiç 

tercih edilmemektedir. Örneğin, tüm Teşvik 
Bölgeleri’nde doğanların ancak yüzde 1’i, 6. 
Teşvik Bölgesi’nde çalışıyor durumdadır.  Kısa-
ca, hangi bölgesel teşvik sistemini uygularsanız 
uygulayın iç göçün hedefi öncelikle gelişmiş 
iller olmakta, özellikle de İstanbul... Bu dengesiz 
gelişme süreci ne yazık ki, geri kalmış olarak 
sınıflandırılan bölgelerimizin ekonomik ve sosyal 
açıdan daha da geri kalmasına neden olmakta ve 
ciddi sosyal problemlerin kaynağı haline gelmek-
tedir. Bir süredir Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
şehirlerimizde yaşanan terör dalgası da iç göçü 
batıya göre daha da hızlandırmıştır. 

Bu iç göç nedeniyle yığılma merkezleri haline 
gelen İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Es-
kişehir, Muğla, Antalya gibi illerimizde de sosyo-
ekonomik ihtiyaçların karşılanması ve kentleşme 
ciddi bir zorlanma içindedir. 2015 yılında hangi 
teşvik bölgesi ne kadar göç aldı diye bakarsak 
toplam göçün yüzde 41,5’i 1.Teşvik Bölgesi’ne, 
yüzde 15,5’i 2. Teşvik Bölgesi’ne gerçekleşmiştir. 
6. Teşvik Bölgesi genel göçün içinde yüzde 9,4’lük 
nüfusu çekmiştir diye bakıp mutlu olmamız gere-
kirken, bu oranın sadece yüzde 7,5’lik kısmı diğer 
bölgelerdendir. 

Kaynak: TUİK+ Dünya Gazetesi (İ. Ozkul) 

Bölgesel teşvik 
ile göç ilişkisi

TÜİK’in doğum yeri istatistiklerinden hangi teşvik bölgesinde doğanların hangi teşvik bölgesinde çalıştığı be-
lirlenebiliyor. Cazibe merkezi haline getirilmesi düşünülen bölgelerin bu cazibeyi yaratamadığını görüyoruz.



Ülkemiz ne yazık ki, tasarruf miktarı ve 
oranı olarak gelişmiş ekonomilerin bir 
hayli gerisindedir. 2014 yılında yüzde 

16’ya yaklaşan tasarruf oranımız bize alınan bazı 
karar ve önlemlerin tasarruf bilincini ve oranının 
arttırmaya yaradığını ama yine de bu rakamın 
istenilen düzeyde olmadığını gösteriyor. Tasar-
ruf azlığının bir başka göstergesi ise 2016 yılı 
ilk çeyreğinde dış borçların GSMH’ya oranının 
yüzde 58’e tırmanmasıdır. Ancak bu borçlanma 
sorunu sadece bankaların ya da reel sektörün 
olduğu kadar evlerimizin de ailemizin de soru-
nudur. Oysa TCMB’nin hane halkının borçları-
nın varlıklarına oranına baktığımız da ise yüzde 
45 gibi bir rakam görüyoruz. Yani, borçlanması 
fazla, tasarrufu az bir finansal yapı içindeyiz. 
Bir başka deyişle tüketim eğilimi yüksek bir 
toplumuz. 2016-2018 yıllarını kapsayan OVP’de 
2018 yılında tasarruf oranının yüzde 18’lere 
varması hedefleniyor. Ancak, bunun olması için 
istihdam seviyesinde ciddi bir yükselme yarata-
bilecek, çalışan nüfus sayısını arttırabilecek bir 
ekonomik modele geçişimiz hızlandırılmalıdır. 
Biz tasarruf kavramına, insanlarımızın belli bir 
gelire sahip olduğu varsayımı ile yaklaşarak, 
ülkemizde tasarruf bilincinin istenilen düzeyde 
olmadığını söyleyebiliriz. Tasarruf edebile-
cek kaynağı olan insanlarımızın önüne çıkan 
alternatifler ise genellikle geleneksel yatırım 
ve tasarruf araçları oluyor. Bankacılık 
sistemimiz her ne kadar hizmetlerini 
dijital ortama çekse ve çeşitlendir-
se de, insanlarımız şeffaf, kolay 
anlaşılabilir, getirisini rahatça 
görebildiği enstrümanlarla 
pek karşılaşamıyor. Özellikle 
yaşanan krizler sonrasında, ta-
sarruflarda kayıplara yol açan 
yanlış seçim ve uygulamaların 
yarattığı korku, tasarruf et-
mekten ziyade alım ve tüketime 
yönelme ya da yastık altı diye tabir 
ettiğimiz kayıt dışı tasarrufa yönel-
mekte.  Genel finansal ve ekonomik 
sistem sorunları nedeniyle kayıtdışı 
istihdam, kayıtdışı ekonomiden söz 
ederken kayıtdışı tasarrufu da 
gözden kaçırmamalıyız. 

Ülkemizde sistem içine 
giren tasarrufun bir 
başka çıkmazı da 
değişken denge-
ler nedeniyle 
çok kırılgan 

bir yapıya sahip olan ekonomik yapımızdır. Bu 
nedenle tasarruflar yatırım perspektifine sa-
hip, uzun vadeli enstrümanlardan ziyade, acil 
durumda derhal çıkış yapılabilecek, döndürüle-
bilecek enstrümanları tercih etmektedir. Yenilikçi 
birikim ürünleri hakkında bilgi verilmesi, tasar-
rufun bu ürünlere yönlendirilmesi ve tasarruf 
sahiplerinin bilinçlendirilmesi gibi konular 
son yıllarda daha da önem verilir hale gelse de 
içimizde yer etmiş olan güvensizlik kaynaklı 
davranışlar kararlarımızı etkilemektedir. Bunun 
en belirgin göstergesi başta altın olmak üzere 
değerli madenlere yapılan yatırımın ülkemizde 
en çok kullanılan ve en çok kazandıran yöntem 
olmasıdır. Dünya Altın Konseyi’nin 2015 yılın-
daki raporuna göre ülkemizde, yastık altında 3 
bin 500 ton altın olduğu düşünülmektedir. Ayrı-
ca, sistemde tutulan tasarrufların yaklaşık yüzde 
75’ine yakının da TL veya yabancı para mevduat 
hesaplarında olduğunu görmekteyiz. Ülkelerin 
tasarruf eğilimlerini etkileyen faktörlere bak-
tığımızda, öncelikle gelir düzeyi ve büyümeyi 
görmekteyiz. Bu faktörleri reel faiz, enflasyon, 
demografik ve politik yapı ve maliye politikaları 
izlemektedir. 

Yani tasarrufu arttırmanın en önemli adımı 
istihdamın arttırılması, istihdam edilen kesimin 
de gelir düzeyinin yükseltilmesidir. Ülkemizi 

rekabet düzlemimizde olan ülkelerden 
daha çok büyütebilir, üretebilir 

ve istihdam yaratabilir duru-
ma getirebilirsek tasarruf 

edilecek kaynak miktarını 
da attırabiliriz. Ancak bu 
demek değildir ki, bu 
makro hedeflere ulaşana 
kadar tasarruf edemeyiz. 
Ayağını yorganına göre 
uzat,  işten artmaz dişten 
artar, sakla samanı gelir 
zamanı, ak akçe kara gün 

içindir, her çok azdan olur, 
altını saklamak değil kuruşu 

saklamak hünerdir, gençlikte 
taş taşı yaşlılıkta ye aşı gibi onlarca 

atasözümüz bize tasarrufun 
ne anlama geldiğini 

çok güzel anlat-
maktadır. Yeter 

ki niyetimiz 
tasarruf 

etmek 
olsun! 

TASARRUFU ANLAMAK

Atatürkorganize
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SAĞLIKLI BESLENİYOR MUYUZ?

Sağlıklı beslenme isteği son yılların en 
önemli fenomeni oldu. Bu nedenle gaze-
telerde sürekli sağlıklı beslenme köşeleri 

açıldı, hatta bu haftalık ilavelerle desteklenir 
oldu. Radyolar, TV’ler kısaca tüm medya sağlıklı 
beslenme konusunda çeşitli programlarla halkı 
bilgi bombardımanına tutuyor. Hatta birinin 
söylediği, diğerini tutmayabiliyor. Çeşit çeşit 
kitaplar yazılıyor, diyetler, gıda tamamlayıcıları, 
çeşitli bitkiler öneriliyor. İnsanımızın aklı karışık. 
Bu bilgilerin doğru olup olmadığından emin 
değil. Zaten karnını zor doyuran halkımız bir de 
bunları takip etmeye kalkarsa spekülatif olabi-
lecek birçok öneri ile gereksiz harcama yaparsa 
daha da aç kalabilir.

İşte tam burada doğru, tarafsız bilgi çok 
önem kazanıyor. Bunun mutlaka Sağlık Bakanlı-
ğımız aracılığı ile ve çok çeşitli yollarla halkımı-
za ulaştırılması gerek. Sağlık Bakanlığımız sağ-
lıklı beslenme web siteleri oluşturmalı, broşürler 
hazırlamalı, özellikle aile hekimlerimiz aracılığı 
ile bu konuda aklı karışmış insanımıza ulaşarak 
doğru, sağlıklı beslenme yöntemlerini söyleme-
lidir. Aile hekimine her ne sebeple başvurursa 
vursun, bu konu gündem edilmeli, kısa da olsa 
beslenme konusunda hastanın dikkati çekilme-
lidir. Daha ideali ise, kişisel beslenme verileri 
toplanmalı, kaydedilmeli ve bir kişisel beslenme 
datası oluşturulmalıdır. “Sen ne diyorsun? Dok-
tor hastalığımı, ilacı bile bana anlatmıyor bir de 
beslenmemle mi uğraşacak?” dediğinizi duyar 
gibiyim. Ama ne çare ben size işin doğrusunu 
idealini yazmalıyım, siz de bu konuda talepli 
olursanız belki bir gün gelir gerçekleşir. Aslında 
genellikle sağlıksız beslenmenin sonucu oluşan 
obezite tanısı hekimlerimiz tarafından gerçekte 
olduğundan çok daha az konmakta, genellikle 

dikkatlerden kaçmakta, belki çok ileri aşamalara 
morbid (ölümcül) obeziteye varınca tanı kon-
maktadır. Aslında hekimlerimizin de obeziteyi 
çok iyi tanıması, ciddiye alması daha işin başın-
dayken hastayı uyarması gerekmektedir.

Bu görev aile hekiminin yanında, eczacısına 
da düşmektedir. Hele hele ilaç-besin etkileşme-
lerinden söz etmek, sağlıklı beslenme yöntemleri 
önermek, görece olarak daha fazla görüşme 
vakti olan eczacıyı bu konuda çok daha öne 
çıkarmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın bu konuda 
hazırladığı dokümanı hastaya vermek, çeşitli 
beslenme yöntemleri önermek, hastanın beslen-
me alışkanlıklarını not etmek, bir data meydana 
getirmek eczacılık hizmetlerinin de kalitesini 
arttıracaktır. Hasta bu ilgi ve bilgi karşısında 
eczacısına daha da bağlanacak, ilacın, raporun 
bitiyor telefonlarına bile gerek kalmadan eczane-
sini benimseyecektir.

Aslında bu beslenme öyküsü, sıklıkla zaman 
kısıtlılığı veya hasta, doktor, eczacı ya da her 
üçü tarafından öncelikli olmadığı düşüncesi 
nedeniyle kenara itiliyor. Şu an çocuk ve yetiş-
kinlerdeki giderek kötüleşen, hatta adeta salgın 
hastalık gibi değerlendirilmesi gereken obezite 
nedeniyle, bu önerileri dikkate almanın tam 
zamanıdır. Eski alışkanlıklarımız değiştirilmeli 
ve bu konuda ciddi bir farkındalık yaratılmalı-
dır. Tabii ki bu konudaki en büyük görev Sağlık 
Bakanlığımıza düşmektedir.

Sağlıklı beslenme konusu irdelenirken egzer-
siz konusu da atlanmamalıdır. Zira biliyorsunuz 
obeziteyi oluşturan ikinci neden de hareketsiz 
yaşamdır. Bu da dikkate alınmalı, beslenme 
öyküsüne, egzersiz öyküsü de eklenmelidir. 
Çağdaş ülkelerde hekimler, beslenme ve egzer-
siz reçeteleri yazmaya başlayalı yıllar oldu.
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İzmir; Ege’nin incisi, batının en doğusu, 
doğunun en batısı… İzmirli büyük ozan 
Homeros’un ‘gök kubbenin altındaki en güzel 

şehir’ olarak betimlediği, Aristo’nun İskender’e 
‘görmezsen eksik kalırsın’ diyerek önemini vur-
guladığı, büyük yazar Victor Hugo’nun onu hiç 
görmeden adına şiir yazıp bir ‘prenses’e benzetti-
ği;  farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların 
binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı ka-
vimler kapısı; Doğu Akdeniz’in merkezi, Ege’nin 
gerdanlığı!

Söylencelere göre İzmir’in adı; ‘Smyrna’ adlı 
bir Amazon kraliçesinden gelmektedir. Bugün 
İzmir olarak kullandığımız isim aslında Smyrna 
kelimesinden dönüşmüştür. Bazı kaynaklar 

Smyrna kelimesinin daha erken söyleniş biçim-
lerine ilişkin Samorna ve Smurna adlarını da 
vermektedirler. Ama kentimiz 20. yüzyılın başına 
kadar yaygın olarak Smyrna ismiyle tanınmıştır.   
Smyrna Antik Kenti

Antik çağlardan günümüze bir ticaret ve liman 
kenti olan İzmir,  kuruluşundan bu yana bu özel-
liğini hiç kaybetmemiştir. Bu özelliği sayesinde 
farklı kültürler İzmir’de harmanlanmış ve bu olgu 
kentin mimari dokusuna da sinmiştir. Yakın za-
manlara kadar İzmir’in en eski yerleşim alanı ola-
rak bilinen Bayraklı’daki Tepekule kazılarından 
elde edilen buluntular M.Ö. 3000 yıllarına kadar 
uzanmaktaydı. Doğu Helen dünyasının en eski 

GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE 
“EGE’NİN 
İNCİSİ İZMİR”

İzmir, çağdaş Türkiye’yi dünyanın evrensel değerlerine eklemleyen öncü bir kenttir. 8 bin 500 yıllık zengin 
tarihsel ve kültürel birikimiyle taşıdığı bu devasa değerleri üçüncü bin yıla da aktarmaya devam etmektedir.
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kutsal yapılarından biri olan Athena Tapınağı 
ve yine Helen dünyasının çok odalı ev tipleri-
nin en eski örnekleri ve İon Uygarlığı’na ait en 
eski parke döşeli yol burada yapılan kazılarda 
ortaya çıkarılmıştır. Ancak 2006 yılında Ege 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından İzmir 
Bornova’da bulunan Yeşilova Höyüğü’ndeki 
kazılarda kentin tarihinin M.Ö. 8500’e kadar 
uzandığı tespit edilmiştir. 

Çağlar boyunca çeşitli istilalara uğrayan 
İzmir’in üçüncü kuruluş süreci ise, M.Ö. 333 
yılında İzmir’e gelen İskender sayesinde 
olmuştur. Söylenceye göre; Pagos (Kadifekale) 
Dağı eteklerinde uyuyakalan İskender’e rü-
yasında iki su perisi İzmir’i burada kurmasını 
öğütlemiştir. O da kenti ikinci kez Kadifekale 
sırtlarında kurmuştur.  

Kadifekale
Roma İmparatorluğu döneminde; 

Roma’ya karşı Bergama Kralı Attalos’un oğlu 
Aristonikos’un öncülüğünü yaptığı ayaklanma-
ya destek vermediği için İmparatorluk tara-
fından  ‘özgür kent’ olarak tanımlanan İzmir, 
ardından gelen Bizans egemenliği döneminde 
dinsel bir merkez haline gelmiştir. Böylelikle 
İzmir, Bizans döneminde dinsel merkez olma 
özelliği nedeniyle başkent İstanbul düzeyine 
çıkarılmıştır. Bizans İmparatoru Leon, İzmir’i, 
İstanbul dışındaki kentlerin başkenti ilan etmiş 
ve bu süreçte İzmir’e ‘kendi kendini yönetebi-
len kent’ ünvanı verilmiştir.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
Anadolu’nun yoğun Türkmen akınlarına sahne 
olmasıyla birlikte İzmir ve çevresinde ilk kez 
Türk egemenliği görülmeye başlamıştır. 1081’de 
denizci Türkmen Beyi Çaka Bey, İzmir’i merkez 
alarak bir beylik kurmuş ve yaklaşık 16 yıl ege-
menliğini sürdürmüştür. Çaka Bey’in 16 yıllık 
hâkimiyetinden sonra İzmir ve çevresinde Türk 
izlerini kuvvetlendiren asıl dönem, Aydınoğul-
ları Beyliği’nin 1308’de Birgi’de kurulmasıyla 
başlamıştır. 1317’de İzmir’i ele geçiren Aydı-
noğlu Mehmet Bey, İzmir’in yönetimini oğlu 
Umur Bey’e vermiştir. Umur Bey döneminde 
özellikle İzmir’in Kadifekale sırtlarında yoğun 
bir Türkleşme olgusu yaşanmıştır. 

Umur Bey’in İzmir ve Ege Denizi’nde elde 
ettiği başarılar karşısında; ortaçağın güçlü 
denizci İtalyan kent devletleri olan Venedik ve 
Ceneviz bu durumdan olumsuz etkilenmişler ve 
Umur Bey’in faaliyetlerine son vermek amacıyla 
1345 yılında Papalığı harekete geçirerek Fransız 
Humbert komutasında bir Haçlı donanmasını 
İzmir’e göndermişlerdir. Bu donanma İzmir’e 
baskın yaparak sahilde bulunan Liman Kaleyi 
zapt etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucun-
da, Umur Bey’in donanması ve tersanesi tahrip 
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edilmiştir. Türkler yalnızca Kadifekale eteklerinde 
tutunabilmişlerdir. Süreç içerisinde Kadifekale 
ve çevresi ‘Türk-Müslüman İzmir’, günümüzde 
Hisarönü Camii civarında bulunan Liman Kale’de 
sahil kesimi ise ‘Hıristiyan-Gâvur İzmir’ olarak 
adlandırılmıştır.

Umur Bey, Liman Kaleyi Latinlerden geri 
almak için çok uzun süren mücadeleler vermiştir. 
1348’de Liman Kaleyi kuşatmış; ancak, kaleden 
atılan bir okla şehit düşmüştür. İzmir; 1425 yılın-
da Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisine 
girmiş, ve uzun yıllar imparatorluğa bağlı  ‘Sığla 
Sancağı’ olarak anılmıştır.                                  

Bir liman kenti olması ve stratejik konumu do-
layısıyla kent, süreç içerisinde daha da gelişmiştir. 
Yönetim açısından önceleri voyvodalık daha son-
ra da sancak merkezi olan İzmir, 1841-43 yılları 
arasında Aydın Vilayeti’nin merkezi olmuştur. 

İzmir’in kentsel gelişimi, 17. yüzyıldan 
itibaren ivme kazanmıştır. 1425’de başlayıp 17. 
yüzyıla kadar geçen süre içinde kasaba irisi 
bir kent özelliği taşıyan İzmir;  17. yüzyılla 
birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun Batıya 
açılan kapısı olmuştur. Hinterlandında verimli 
tarım arazileri olan İzmir’in dünya kapitalist 
sistemine eklemlenen bir ‘Liman Kent’ olarak 
kentsel gelişimi;  17. yüzyılda Batı Avrupa’nın 
Osmanlı coğrafyasına doğru yayılma emelleri 
taşımasıyla paralellik taşımaktadır. Batı 
Anadolu’nun zengin tarım ürünlerinin 
tek ihraç kapısı niteliğinde olan İzmir, 
bu tarihten itibaren batılı şirketlerin ve 
onların aracısı konumundaki Levanten aile 
işletmelerinin en önemli ilgi odaklarından 
birisi haline gelmeye başlamıştır. Bu 
olgu, kentin sosyolojik yapısını ve 
mekânsal görünümünü önemli bir 
değişime uğratmış olup farklı kültürler 
ve yaşam biçimleri İzmir’de bir arada 
barış içerisinde yaşamaya başlamıştır. 19. 
yüzyılın bütün yolculuk güncelerinde 
‘Küçük Paris’ olarak adlandırılan İzmir, 
giderek batılı yaşam tarzının en rafine 
örneklerinin yaşandığı bir kent haline 
gelmiştir. Farklı dillerde yayınlanan 
gazeteleriyle, Avrupadakileri aratmayan 
kafeleriyle, tiyatro binaları ve konser salonla-
rıyla İzmir; kültürel olarak da Doğu Akdeniz 
liman kentleri içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip 
olmuştur.
Kordon

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın 
ardından İzmir, gümrük sisteminde yapılan 

düzenlemelerle sanayileşmiş Batı Avrupa ülkele-
rinin ithal mallarının yoğun işgaline uğramıştır. 
Bu ithalat patlamasıyla birlikte İzmir’de meydana 
gelen ticari canlılık, 1908 yılında II. Meşrutiyet’in 
ilânına kadar sürmüştür. Bu süreç içerisinde İzmir 
Limanı, adeta Asya’nın Avrupa’ya bağlandığı 
bir köprü işlevi görmüştür. Anadolu’nun zengin 
tarım havzalarının ürünlerinin deve kervanlarıyla 
İzmir’e getirilerek, limandan Avrupa’nın değişik 
şehirlerine ihraç edildiği bu süreci; 1860’ların 
ortalarından itibaren dünya kapitalist sisteminin 
bir ürünü olan demiryollarının Batı Anadolu’daki 
yapımı izlemiştir. Bu gelişmeler ışığında İzmir-
Aydın Demiryolu’nun devreye girmesiyle, Gediz 
ve Menderes Ovaları’nın tarım ürünleri İzmir 
Limanı’na daha rahat ve kolay 
bir şekilde taşınmıştır. 
Bütün bu gelişme-
lerle birlikte 
Osmanlı 
merkezi 
otori-
te-

2006 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Yeşilova 
Höyüğü’ndeki kazılarda kentin tarihinin Milattan Önce 8500 yılına kadar uzandığı tespit edilmiştir.
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sinin ticaret üzerindeki denetiminin zayıflaması 
ve konsolosluk mahkemelerinin yargı alanla-
rının genişlemesi yabancı tüccarların İzmir’e 
akın etmesine neden olmuştur. 1856 yılında 
yabancılara mülk edinme yasasının çıkarılma-
sıyla birlikte İzmir nüfusunda önemli değişimler 
meydana gelmiştir. 1847’de yaklaşık 15 bin olan 
kentteki yabancı nüfus, 1880’de 50 bin’e ulaş-
mıştır. Artan ticaret hacmi doğal olarak yabancı 
sermayeli kuruluşların İzmir’de faaliyet göster-
melerine neden olmuştur. Örneğin; 1843 yılın-
da Commercial Bank of İzmir, 1860’da Credit 
Lyonnais ile 1863’de Osmanlı Bankası İzmir’de 
şubeler açmıştır. 1850’de yirmi değişik ülkenin 
tüccarlarının İzmir’de ticaret evleri kurmasıyla 
birlikte kent bünyesindeki 17 konsolosluk bu 
yabancı tüccarlara hizmet vermeye başlamıştır. 
Hiç kuşkusuz bu durum İzmir’in sosyo-ekono-
mik yapısını tamamıyla değiştirecek gelişmeleri 
de beraberinde getirmiştir. İzmir’in gündelik 
yaşam pratikleri değişmeye başlamıştır. Kon-
solosluklar, Levanten aile şirketleri ve yabancı 
sermayeli kuruluşların geliştirdikleri yeni 

yaşam biçimleri İzmir’in başta Kordon olmak 
üzere mekânsal görünümünü de değiştir-

miştir. İzmir Rıhtım Şirketi’nin denizi 
doldurarak oluşturduğu bölgede 

ve Kordon’da, yabancılar kendi 
yaşam alışkanlıklarını sürdüre-

cek mekânlar yaratmışlardır. 
Özellikle yüksek gelir grupla-

rına yönelik pek çok kulüp 
ve dernek binası bu civarda 
konuşlanmıştır. Örne-
ğin Avrupalılar Derneği  
(Club Europen), Tüccar-
lar Derneği ve Kulübü, 
Avcılar Kulübü, Sporting 
Club ve Concert Ame-
rica Tiyatro Salonu bu 

bağlamda inşa edilmiş en görkemli yapılardı. 
Ayrıca Kramer Palas Oteli ile onun üst katında 
bulunan Club Hellenique de bu kompozisyonu 
tamamlıyordu. Artık kentin insan kitlesinde 
büyük farklılaşmalar oluşmuştu. Söz konusu bu 
kitle, Kordon’da konutlar da edinmeye başla-
mıştı. Pasaport yöresinden kuzeye doğru, konut 
alanları yoğunlaşmıştı. Sakız’dan gelen tüccarla-
rın oturdukları Sakız tipi mimari; yani iki katlı, 
cumbalı konut mimarisi de İzmir’de giderek 
yaygınlaşmıştı.
Kordon’daki evler

Bunların dışında Whitall, Giraud, Charna-
ud, Forbes, La Fontaine, Patterson gibi zen-
gin Levanten tüccar aileleri; Buca, Bornova 
ve Karşıyaka’da geniş araziler alıp görkemli 
malikâneler yaptırmışlardı.

Kentin canlanan ekonomik yaşamı, bera-
berinde ticari organizasyonları da yaratmakta 
gecikmemiştir. 1850’li yıllarda ayrı ayrı ticaret 
odaları kuran İngiliz ve Fransız tüccarları, İtal-
yanlar ve Hollandalılar izlemiştir. 1885 yılında 
bütün bu odalar birleştirilerek İzmir Ticaret 
Odası kurulmuştur. Bunu 1892 yılında İzmir 
Ticaret Borsası’nın kuruluşu takip etmiştir. 
19. yüzyılda İzmir Belediyesi’nin kuruluşu

Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetim-
lerin doğuşu genel olarak 19. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra gerçekleşmiştir. Tanzimat ve 
Meşrutiyet reformlarının sınırlarını çizmiş oldu-
ğu Osmanlı modernleşmesi ve bu modernleşme 
projesinin yereldeki en önemli adımlarından bi-
risi olan belediye örgütlenmeleri öncelikli olarak 
imparatorluğun İstanbul, İzmir ve Selanik gibi 
liman kentlerinde ortaya çıkmıştır. Bu kentler, 
imparatorluğun önemli ticaret merkezleri olma-
nın yanı sıra içlerinde barındırdıkları çok kültür-
lü sosyal doku, belediye örgütlenmelerinin ilk 
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kez bu kentlerde filizlenmesine neden olmuştur.
1877 tarihli  ‘Vilayetler Belediye Kanunu’ 

Osmanlı Devleti’nde Belediyecilikle ilgili ilk hu-
kuksal düzenleme olmasına rağmen, Türkiye’de 
kentsel hizmet kurumu olarak belediye örgüt-
lenmelerinin tarihi, 19. yüzyılın ikinci yarısına 
dayanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi 
Sanayi Devrimi sonrasında genişleyen Avrupa 
iktisadi yayılımı; 19. yüzyılda İzmir, Selanik ve 
İstanbul gibi Osmanlı liman kentlerini batıya açık 
bir pazar haline dönüştürmekle kalmamış; aynı 
zamanda, bu kentlerde ulaşımdan haberleşmeye 
varıncaya kadar kentsel altyapı hizmetlerinin 
de devreye girmesine neden olmuştur. Osmanlı 
limanlarında ticaret yapan yabancılar, Osmanlı 
kentlerinin alt yapı hizmetlerinin yetersizli-
ğini sürekli gündeme getirmişlerdi. Nitekim 
İstanbul’dan sonra İzmir’de de bir belediye biri-
minin oluşturulması yolunda ilk girişimler, İzmir 
ve hinterlandında ticari etkinliklerini sürdüren 
yabancı tüccarlar, konsolosluklar ve Levanten aile 
şirketlerinden gelmiştir.

İstanbul’da bulunan Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’ndeki bir belgede, Osmanlı Devleti’nin 
25 Kasım 1867’de İzmir’de bir belediye dairesi 
kurulmasına izin verdiği görülmektedir. Söz 
konusu belgede ayrıca, yabancı tüccar ve 
sermaye sahiplerinin Belediye Meclisi’nde temsil 
edilmeleri gerektiği konusunda bir vurguya da 
yer verilmiştir. Bu gelişmeler ışığında, İzmir’de 
belediyenin resmen kuruluş süreci 25 Kasım 
1867 tarihinden itibaren başlamış, 1868 itibariyle 
de gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla İzmir 
Belediyesi çalışmalarına başlamıştır.  Nitekim 31 
Aralık 1867 tarihli Ruzname-yi Ceride-yi Havadis 
adlı gazetede bu gelişmeler şu satırlarla duyurul-
muştur: “Belediye dairesinin kurulmasının gözle 
görülür faydaları olduğunun herkesçe kabul 
edilmiş olmasından dolayı İzmir’de de böyle bir 
dairenin kurulmasına dair padişahın izin verdiği-
ni haber aldık.”
İzmir’in belediye olmasına dair belge

İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk beledî örgütlenmesi olarak kurulan ve 
Paris Belediyesi örnek alınarak oluşturulan 
Altıncı Daire-i Belediye’den sonra 
İzmir’de ticaret yapan Levanten 
aile şirketleri ve çok sayıda 
konsolosluk İzmir’de de 
İstanbul’dakine benzer 
bir belediye dairesinin 
kurulması gerektiği 
konusundaki taleplerini 
1860’ların başından 
itibaren dillendirmeye 
başlamışlardır. Bu 
gelişmeler ışığında, İzmir 

Belediyesi’nin İstanbul’daki Altıncı Daire-i 
Belediye’den sonra 1867 yılı 25 Kasım’ında 
kuruluş çalışmalarına başlanmış ve 1868 yılından 
itibaren resmen çalışmalarına başlamıştır.

 İzmir’in 140 yıllık yerel yönetim geleneği için-
de hizmetleriyle bu kentin çağdaş ve modern bir 
kent olarak gelişmesine öncülük etmiş çok önemli 
belediye başkanları vardır. Bazı belediye başkan-
larının, kurumsal olarak belediyenin de önüne 
geçerek, İzmir yerel tarihi içerisinde önemli bir 
yer teşkil ettiği söylenebilir. 1868’lerden Cumhu-
riyet dönemine kadar uzanan gelişmelerde İzmir 
Belediyesi’nde görev yapan belediye başkanları, 
gerçekleştirmiş oldukları alt yapı hizmetleriyle 
İzmir’i batılı modern bir kent havasına bürün-
dürmüşlerdir. Elimizdeki kaynaklar İzmir’in ilk 
belediye başkanının kim olduğunu tam olarak 
bize göstermese de Hüseyin Rıfat’ın Ticaret 

Rehberi’nde İzmir’in ilk Belediye Başkan-
ları arasında Süleyman Bey isminde 

birinin zikredildiği bilinmektedir. 
Bütün bunlarla birlikte kaynak-

ların saptayabildiği ilk belediye 
başkanı 1875’te İzmir Belediye 
Reisi olan Yenişehirlizade 
Ahmet Efendi’dir.
İzmir’in işgali ve kurtuluş

Osmanlı 
İmparatorluğu’nun I. Dünya 
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Savaşı’nı yenik kapamasıyla birlikte 30 Ekim 
1918’de imzaladığı Mondros Mütarekenamesi 
Anadolu’yu emperyalist devletlerin işgaline açık 
bir alan haline getirmiştir. I. Dünya Savaşı’nda 
emperyalistler arasında yapılan gizli anlaşmalar-
da aslında İzmir ve çevresi İtalya’ya bırakılmıştı. 
Ancak savaş sonrasında İngiltere, Ortadoğu’daki 
petrol bölgelerini İngiliz çıkarları doğrultusunda 
koruyacak bir taşeron güç aramaktaydı. Bunun 
için Yunanistan biçilmiş kaftandı. Bu gelişmeler-
le birlikte İtilaf Devletleri, 19 Ocak 1919’da top-
lanan Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’ın, 
İzmir ve çevresini işgal etmesini kararlaştırmış-
tır. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunan Ordusu 
tarafından işgal edilmesi, tüm Anadolu’da milli 
bilinci harekete geçirmiştir.
Kordon’da işgal güçleri

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın nihai 
hedefini İzmir’in düşman işgalinden kurtulması 
olarak belirlemiştir. İşgaliyle birlikte İzmir; mo-
dern Türk ulus-devletinin kuruluşunun temel 
harcını oluşturmuştur. 15 Mayıs 1919’da Gazete-
ci Hasan Tahsin’in Yunan ordusuna karşı sıktığı 
ilk kurşun, üç yıl dört ay sürecek olan Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın da ilk kıvılcımı olmuştur. 
Türk ulusu, Mustafa Kemal Paşa önderliğin-
de 20. yüzyılda emperyalizme karşı ilk ulusal 
bağımsızlık hareketini bu gelişmeler ışığında 
başlatmıştır. 26 Ağustos 1922’de TBMM’nin, Baş-

komutan Mustafa Kemal önderliğinde giriştiği 
Büyük Taarruz sonucunda 9 Eylül 1922’de yani 
üç yıl dört ay sonra İzmir, emperyalist işgalden 
kurtulmuştur.
Türk ordusunun İzmir’e girişi

İzmir hem kurtuluşun hem de kuruluşun 
simge kenti olmuştur. Atatürk, modern 
Türkiye’yi kurarken bütün önemli 
mesajlarını İzmir’den duyurmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde 
ilklerin kenti olan İzmir, bu özelliğini 20. yüzyıl-
da da sürdürmüştür.

İzmir, çağdaş Türkiye’yi dünyanın evrensel 
değerlerine eklemleyen öncü bir kenttir. Türk 
kadını tiyatro sahnesine ilk kez İzmir’de 
çıkmıştır. Ülkemizde futbol ilk kez İzmir’de 
oynanmıştır. 17 Şubat 1923’te Cumhuriyet’in 
ilk İktisat Kongresi İzmir’de toplanmıştır. 
Cumhuriyet’in ilk Uluslararası Fuarı İzmir’de 
açılmıştır. Akdeniz Olimpiyatları ve Universiade 
gibi dünyanın büyük spor organizasyonlarına 
İzmir, büyük bir misafirperverlikle ev sahipliği 
yapmıştır. Demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü 
içtenlikle duyumsayanların ve onu bir yaşama 
biçimi haline getirenlerin kenti olan İzmir, 8 bin 
500 yıllık zengin tarihsel ve kültürel birikimiyle 
taşıdığı bu devasa değerleri üçüncü bin yıla da 
aktarmaya devam etmektedir.

Kaynak: Apikam
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Prof. Dr. Michio Kaku dünyanın en zeki 
insanı olarak tanınıyor. Çocuklara 
teknolojiyi öğretmek gerektiğini söyleyen 

Kaku, çocuklarda internet yasaklarına karşı. Bir 
de 10 yaşa dikkat çekiyor.

Yazdığı kitapları satış rekorları kıran “dün-
yanın en zeki insanlarından biri” olarak tanım-
lanan fizikçi ve fütürist Prof. Dr. Michio Kaku 
Türk Eğitim Derneği’nin (TED) “Türkiye’nin 
Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” 
başlığıyla düzenlenen IV. Uluslararası Eğitim 
Forumu’ndaki konuşmacılardan biri oldu. 
Kaku’ya göre birçok mesleği gelecekte robotlar 
yapacak ama öğretmenlerin elinden işini 
alamayacaklar. 
İşte Kaku’nun başta eğitim olmak üzere gelecekle 
ilgili anlattıkları…

“Hepimiz aslında doğuştan bilim insanıyız, 
“Neden” diye sorarız. Çocukların geleceği 10 
yaşında başlıyor. Bu yaşta anne babanın dışında 
başka hayatları keşfediyor, merak başlıyor. Ama 
süreç 16 yaşında duruyor, bilimsel merak bitiyor. 
Birinci neden akran baskısı ‘Neden futbol yıldı-
zı ya da pop star olmuyorsun?’ diyebiliyorlar. 
İkinci neden ezbere dayalı eğitimde bilimin sıkıcı 
gelmesi. 10-16 yaş arasında çocuklara ilham ver-

mek, rol model bulmak, bilimsel merakını öldür-
memek ve heyecanlandırmak gerekiyor ki bu ilgi 
tüm yaşamı boyunca sürsün.

Eğitim sistemi 1950’li yıllarda nasıl yaşayabile-
ceğimizi çok iyi öğretiyor ama gelecekteki deği-
şimlere nasıl ayak uyduracağımıza ilişkin bilgi 
vermiyor.

Bilgiye herkes ulaşabilecek. Tabletler, ders ki-
tapları kalmayacak. Google gözlükleri gibi kontak 
lensler olacak. Öğrenci ‘göz kırpma’ ile tüm bilgi-
lere ulaşacak. Bu da eğitimi altüst edecek. Öğrenci 
formülleri ezberlemek zorunda kalmayacak. Tüm 
derslikler üç boyutlu olacak. Ezber kalkacak. Bu 
yüzden öğretmen çok önemli olacak. Öğretmen 
kılavuzluk edecek, yol gösterecek, mentor olacak.

Öğrencinin ‘dersi kaçırdım’ bahanesi 
olmayacak. Ders odasının duvarına yansıtılacak. 
Kaçırdığınız derste anlamadıklarınız olursa 
roböğretmen anlatacak. Ama gerçek öğretmen-
lerin yerini öğrencileri anlayamadığı, mentorluk 
yapamadığı için tutmayacak. Okullar, sınıflar hep 
olacak. Çocuklar okullarda hem internet hem de 
sosyal becerileri öğreniyorlar.

İnternetten çocukları mahrum bırakırsanız 
sosyal olarak başarısız olurlar. Hem eski yöntemle 
yani diğer çocuklarla birlikte olup, kıskançlık, 

Dünyanın 
en zeki 
insanı
10 yaşa 
dikkat 
çekiyor

Kitapları satış rekoru kıran “Dünyanın en zeki insanlarından biri” olarak tanımlanan fizikçi ve fütürist Prof. Dr. 
Kaku’ya göre birçok mesleği gelecekte robotlar yapacak ama öğretmenlerin elinden işini alamayacaklar.
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Türkiye’nin ilk yerli uydusu Türk-
sat 6A’da son viraja girildi. Yaklaşık 
550 milyon liraya mal olan ve tüm testler-
den tam not alan uydunun 2019 yılında uzaya 
fırlatılması planlanıyor.

Uydu davranış simülasyonları ise Uzay Sistem-
leri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde gerçekleşti-
rilirken, uydu tasarımı tüm testlerden tam not aldı. 
Ankara’nın Kazan ilçesinde kurulu Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesisleri içerisinde yer alan 
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde 
(USET) Türkiye’nin ilk yerli uydusu olma unvanını 
taşıyacak olan Türksat 6A’nın çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor.

Türksat 6A’nın teknik çalışmaları mühendisler ta-
rafından tamamlandı. Uydunun parça tasarımların-
da ise sona gelindi. Uydu davranış simülasyonları 
da uydu test merkezinde yapılırken, Türksat 6A şim-
diye kadar ki tüm testleri başarıyla geçti. Türksat 6A 
uydusunun toplam maliyeti yaklaşık 550 milyon lira 
olarak belirlendi. Bunun 150 milyon lirası TÜBİTAK 
tarafından, geri kalan kısmı da Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karşılanacak. 
Türksat 6A haberleşme uydusu uzaya gönderildi-
ğinde, Türkiye haberleşme uydusunu üretebilen 10 
ülke arasına girecek.

Öte yandan Türksat 5A ve 5B uydusu için de tek-

nik 
şart-
name değerlendirme safhasına geçildi. Bu yılın 
sonunda proje toplantısı yaparak yüzde 25’i yerli 
olması planlanan 5A uydusunun 2018’in son çey-
reğinde veya 2019’un başında, 5B uydusunun da 
2019’un sonunda fırlatılması planlanıyor. 

2019’da fırlatılması planlanan 5A, 5B ve 6A uy-
dularıyla birlikte Türkiye uzayda etkinliğini artırarak, 
söz sahibi ülkeler arasına girmeyi planlıyor. Türksat, 
mevcut 3 yörüngeyi de 5’e çıkartarak, dünya karasal 
coğrafyasının yüzde 71’ine, dünya nüfusunun da 
yüzde 91’ine yayın götürmeyi hedefliyor.

Türkiye 2019 yılında fırlatılacak 3 yeni uydu ile 
birlikte toplamda 7 uyduya sahip olacak. 2016 
yılı başında ömrünü tamamlayan ancak yapılan 
çalışmalar neticesinde 3 yıl daha kendisine tanımlı 
yörüngede Türkiye’ye hizmet vermesi öngörülen 42 
derece yörüngede konumlu 2A ile 3A ve 4A uyduları 
ile 50 derece yörüngede konumlu 4B uydusu hizmet 
vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

TÜRKSAT 6A yola çıkmaya hazırlanıyor

paylaşım, kavga gibi insani duyguları 
sosyalleşerek yaşamalı, hem de sosyal medyayı 
öğrenmeliler.

Gelecekte üniversite diploması daha önemli 
olacak. Diploması olmayanların maaşı için tavan 
olacak ve bunu aşamayacaklar. Varlık ve refah 
teknolojiden ve bilimden gelecek. 
Geleceğin en büyük üniversitesi iCloud (bulut) 
olacak. Günümüzde bile MIT ya da Stanford’da-
ki derslere internetle erişiliyor. Ama e-eğitimi 
bırakanların oranı yüzde 90. Çünkü burada ev 
ödevi, değerlendirme, yönlendirme, hatta akran 
baskısı yok. Onlara kılavuz edecek kimse yok. 
Eğitimde başarı için iletişim, kişisel dokunma 
şarttır. Bu yüzden işte öğretmenler hep olacak.

Kendini tekrarlayan işler yani brokerlik, 
acentelik gibi meslekler robotlar tarafından 
yapılacak. Ama çöpçülük, bahçıvanlık, polislik, 
inşaat işçiliği gibi meslekler gelecekte hep ola-
cak. Yaratacılık, hayal gücü gerektiren konular-

da robotlar çalışamayacak. 
Zekanın IQ ya da babanızın parasıyla ilgisi 
yok. Zekâ geleceği görmek, geleceği tasarlamak 
demektir. Başarılı ve zeki insanlar, 10 yıl, 20 yıl 
sonrasını düşünür. Daha az zekiler ‘Şu an ne 
yapabilirim?’ der, kısa vadelidir.

Gençler her şeyi Facebook’a yüklüyor. 15-20 
yıl içinde duygu ve anılar da SMS olarak gönde-
rilip, sosyal medyada paylaşılacak. İlk kullanıcı-
lar çocuklar olacak. 

Bugün Japonya’da gençler partide kulaklık 
takıyor, size ilgi duyan varsa kulaklıklar aşağı 
yukarı inip çıkıyor.

Tuvaletlerde çipler olacak ve likit biyopsi 
yapacak. Kanser genlerinizi size oluşmadan 
tuvalet söyleyecek. Üç boyutlu tasarımları evini-
zin salonunda yapacaksınız. İnsan organlarının 
çıktısını yazıcıdan alacaksınız. Kendi hücreleri-
nizden böbreğinizi salonunuzda üreteceksiniz.” 

Kaynak: Habertürk
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Türkiye ve Tunus’a gelmeyen turistler, 
İtalya’ya yöneldi. İtalyan hükümeti, turist-
ler için alternatif güzergahlar hazırlıyor.

İtalya’nın “aşırı turist akınıyla karşı karşıya 
olduğu” ve hükümetin buna karşı bir önlem 
planı hazırladığı belirtiliyor. İtalyan La Stampa 
gazetesinde yayımlanan “Çok fazla turist. İtalyan 
şehirleri sayıların kısıtlanmasını istiyor” başlıklı 
habere göre, aralarında Venedik, Floransa, Capri 
ve Cinque Terre’nin de bulunduğu turistik kent 
ve bölgelerin yöneticileri, ziyaretçi sayısının baş 
edilemez şekilde arttığından şikayet ediyor.

BBC’nin haberine göre 2015’te de rekor kıran 
turist sayısının bu yıl bu bölgelerde yüzde 5 ile 
yüzde 20 arasında arttığı belirtiliyor.

Hem yabancı hem de İtalyan turistlerin tatil 
için ünlü İtalyan kentlerini tercih etmesinde, 
Türkiye’nin de aralarında yer aldığı, eskiden po-
püler olan tatil yerlerinde saldırı ve istikrarsızlık 
korkusunun etkili olduğu belirtiliyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı David 
Scowsill, “Tunus, Mısır ve Türkiye’de yaşanan 
olayların ardından buralardaki turist sayısı yüzde 
25 ile 45 arasında düştü. İtalya ise bu turistleri 
topluyor” dedi. Gazete, İtalya’daki turist akınını, 
“Ziyaretçilerin Türkiye ve Tunus gibi destinas-
yonlardan kaçınmasıyla İtalya çok fazla sayıda 
turiste boğulmaktan korkuyor” başlığıyla haber-
leştirdi.

Alternatif güzergahlar
İtalyan Turizm Kurulu (Enit) yöneticisi Fabio 

Lazzerini de, “Kalabalık yerlerin sorununu çöz-
mek için neler yapılabileceğine bakıyoruz. Bazı 
bölgeler turist sayısını kısıtlamayı, kent merkez-
lerine giriş için vergi almayı düşünüyor” diye 
açıklama yaptı.

İtalyan hükümeti, turistlerin genelde tercih 
ettiği şehirler yerine pek bilinmeyen küçük 
kasabaların ziyaret edilmesini teşvik ederek 
turistik kentlerin üzerindeki yükü azaltmayı 
hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı 
Dorina Bianchi, “Hükümet turizm için bir stra-
tejik plan üzerinde çalışıyor. Amacımız alternatif 
güzergahlar sunarak, aşırı yoğunluktan kilitlenen 
bölgeleri rahatlatmak ve topraklarımızın tamamı-
nı değerlendirmek” dedi.

İtalya turist fazlasından şikayetçi






