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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi ile Türkiye yeni bir döneme 
giriyor. Seçimlerin ardından gün-

demimize bu sisteme geçişin nasıl olacağı 
ve nasıl işleyeceği tartışmaları oturdu. 
Doğal olarak bu dönemde bir yandan 
beklentiler dile getirilirken bir yandan da 
öneriler geliştiriliyor. İş dünyası da bu 
konuda görüşlerini açıklayarak, sürecin 
içinde yer almaya çalışıyor. Paylaşılan 
ifadelere bakıldığında, iş dünyasının 
beklentilerini ve düşüncelerini bazı ana 
temalar üzerinde toplamak mümkün.

Öncelikle, bir an evvel seçim atmosfe-

rinden çıkılarak reformlara ve özellikle 
ekonomiye odaklanmanın sağlanması 
isteniyor.

Özellikle yatırım ortamının normale 
dönmesi ve üretim faaliyetlerinin destek-
lenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Büyümenin istikrarlı bir çizgide kal-
ması ve kalkınma ile birlikte yürümesi 
bekleniyor.

Hukuk devleti ilkelerinin etkin hale 
gelmesi, başta Merkez Bankası gibi ku-
ruluşların bağımsızlıklarının etkin hale 
getirilmesine önem veriliyor.

Daha kurallı, hızlı ve doğru karar ve-
rebilecek ve bu kararları etkin uygulaya-
bilecek bir hiyerarşik ve bürokratik yapı 
arzusu var.

İş dünyası:
Kısa ve orta vadede ekonomimizin 

içinde yüzdüğü cari açık, enflasyon, 
işsizlik, yüksek faiz, yüksek ve değişken 
kurlar gibi sorunların çözümü için plan-
lamaları ve vizyonu görmek istiyor.

Bu işleri yapacak kadroların ise liyakat 
esaslı oluşturulmasının önemi vurgula-
nırken, verimlilik kavramı daha da öne 
çıkartılıyor.

Dünya sorunlarını doğru algılayan, 
doğru değerlendiren ve doğru hareket 
edebilen bir dış politika yapılanmasına 
ihtiyaç olduğu dile getiriliyor.

Yeniden yapılandırılan ve bazı 
yeni isimlerle oluşturulan Bakanlar 
Kurulu’nun da hızlı ve üretken bir ya-
pıda, toplumu kucaklayarak çalışması 
bekleniyor.

Tüm bu genel beklentileri çerçeveleyen 
bir düşünce de, bu yeni sisteme geçişin 
olabildiğince çabuk, verimli ve üretken 
bir biçimde sağlanmasıdır.

Atılacak tüm bu adımların olmazsa 
olmazı nedir diye baktığımız da ise, başta 
iş dünyası olmak üzere toplumun tüm 
katmanları, kendilerini ilgilendiren konu-
ların yeniden değerlendirilmesi, sorunla-
rın doğru tespit edilip çözüm önerilerinin 
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doğru yapılması ve uygulamaların etkin 
olması süreçlerine doğrudan katılmak 
ve katkı vermek istiyorlar. Ankara’da 
hazırlanan,  “böyle yaptık, bu oldu” 
yaklaşımının doğuracağı sıkıntıları artık 
yaşamak istemiyorlar.

Sanırım bu beklentilerin ne denli 
gerçekleşeceğinin ilk göstergelerinden 
biri, yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) 
hazırlanması süreci olacaktır.

Son yıllarda uygulanan OVP ile yol 
gösterme, rehber olma, planlama ve 
programlama sürecinin çok da başarılı 
olduğunu söylemek zordur.

Geçmişte; sürekli revize edilen, he-
deflerin gerçekleşmelerden uzak kaldığı 
veriler, OVP’lere olan inancı zedelemiş-
tir. 

Ancak, bu dönemde ortaya kona-
cak OVP’nin iş dünyasının, özel sek-
tör örgütlerinin katılımı ve katkısı ile 
yapılması çok önemlidir. Başarılı bir 
OVP tanımının, bilinmezliği azaltarak 
Türkiye’nin ekonomik kırılganlığını bir 
nebze azaltacağını düşünüyoruz.

Dünya, ABD Başkanı Trump’ın çiz-
diği ekonomik ve politik yapılanmanın 
getirdiği ticari gerginliklerin karşılıklı 
görüşmeler ile çözülmesini bekliyor. 
ABD ile Avrupa, yaptığı görüşmeler ile 
bu konularda birbirine yaklaştı. Aynı 
beklenti, ABD ile Çin arasındaki ekono-
mik ilişkiler için de var. Yükseltilebile-
cek sosyo-ekonomik duvarlar, küresel-
leşen ekonomi içinde gelişmekte olan 
ülkeleri gittikçe zorlar hale gelmeden 
çözümler üretilmesi herkesin temenni-
sidir.

Türkiye gibi çok kırılgan bir ekono-
miye sahip olan ülkelerin çok dikkatli 
olması ve doğru politikalar üretmesi 

gereken bir dönemdeyiz. Ticaret savaş-
larının ortaya çıkaracağı bazı olanak-
ları akıllıca değerlendirmek önemlidir. 
Ancak riski yüksek politik ve ekonomik 
adımlardan kaçınmak gerektiği gözük-
mektedir.

OECD, Dünya Bankası, IMF verileri-
ne göre matematiksel olarak Türkiye’nin 
2030 yılında dünyanın ilk 20 büyük eko-
nomisi içinde yer alacağı görülmektedir. 
Ancak bugün yaşayan ekonomik mo-
delimiz devam eder ise, Türkiye ekono-
misine yakın ekonomiler ile aramızdaki 
farklılıklar aleyhimize gelişebilecektir. 
Türkiye’nin G-20 içinde kalması ve hatta 
hedefi olan ekonomik büyüklükte dün-
yanın ilk 10 ülkesi içinde yer alması için 
ekonomik büyüme modelimizi üretim 
ve istihdam ile büyümeye dayalı, katma 
değer yaratan bir görünüme sokmamız 
gerekmektedir.

Bu büyüme modelinin de omurgasını 
yüksek teknoloji-katma değer-inovas-
yon-marka ve tasarım oluşturabilir. Bu 
omurganın oluşumu içinde temel çıpa-
mız eğitim olmak zorundadır.

2030’lar için yapacağımız mücadele 
bitmemiştir. Yapılabilecek işler vardır. 
Ancak, bu işleri toplumsal birliktelik ve 
anonim düşünce içinde siyasi vaatler 
sınıfından çıkararak, uygulanan sistem-
lere geçirme zorunluğumuz vardır. İş 
dünyası, özellikle sanayicilerimiz, bu 
dönemde verebilecekleri her türlü katkı 
için hazırdırlar.

Karar vericilere önerimiz şudur:
İş dünyasının oyuncularını tribünde 

ya da yedek kulübesinde oturtarak sa-
dece oyunu seyrettirmeyin, lütfen onları 
oyuna sokun. Sonucun sahada çok daha 
farklı olduğunu göreceksiniz.
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Çiğli / İZMİR
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E-mail: iaosb@iaosb.org.tr
Web: www.iaosb.org.tr
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5501 Sokak No: 6 Kat: 1 Tuna Mah. Çamdibi - İzmir 
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Atatürk Organize Haber, İAOSB’nin aylık yayın 
organıdır. Dergide yayınlanan yazılar kaynak 

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

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.

Aylık Süreli Yerel Yayın / Basım Tarihi: 31 Temmuz 2018
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8 Yeni Türkiye Yeni Ekonomi

12 Dokuz yeni kurul oluşturuldu

14 İdari yapılanmada ofisler sistemi

15 Yeni sistemde hangi  
 kuruluş nereye bağlandı?

18 Hazine ve Maliye’nin görevleri  
 Resmi Gazete’de yayımlandı

19 Varank: Çok yoğun bir  
 gündemimiz olacak

20 Enflasyonda 14 yılın zirvesi

22 Haziran dış ticaret açığı  
 5,5 milyar dolar

24 Otomotiv sektöründe keskin fren

26 Milyonerler 1 yılda  
 120 milyar dolar biriktirdi

27 Varlık Barışı’nda detaylar belli oldu

28 İnşaat ve gayrimenkulün  
 döviz kredisi stoku 52 milyar dolar

29 Dünyanın en büyük  
 anlaşması imzalandı

30 Cumhurbaşkanlığı Hükümet  
 Sistemi ve ekonomideki  
 gelişmeler nasıl yorumlandı?

34 Çin’den Türkiye’ye işbirliği çağrısı

35 İAOSB’li 13 firma İSO İkinci  
 500 Büyük’te

36 Dünya standartlarında arıtma,  
 çevreyle barışık üretim

38 İAOSB’de ‘İmar Barışı’  
 bilgilendirme semineri

40 Türk Eximbank, İAOSB’li  
 ihracatçılarla bir araya geldi

42 Çevre mühendisleri  
 İAOSB’de buluştu

46 Bankalar kredi  
 standartlarını sıkılaştırdı

48 Merkez Bankası faize dokunmadı

51 Verinin Türkiye’de  
 tutulmasının 5 faydası

52 Sektörlerin yılın ilk 6 ayındaki  
 ihracat performansları

Yeni Türkiye 
Yeni Ekonomi
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24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'de 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 

Temmuz 2018 günü saat 16.43’te TBMM Genel 
Kurulu'nda yemin etti. Erdoğan'ın 'tarafsızlık' 
yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen 
başladı.

Aynı günkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayı-
sında “Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu kararnamesi” 
olarak yayımlandı. Bakanlıklara ilişkin yeni yapı-
lanma ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bu kararna-
me kapsamında düzenleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
devreye girmesiyle de devlet yeniden yapılandı-

rılmaya başlandı. Yeni sistemde bakanlıkların ve 
kurumların görev ve sorumlulukları veya ağır-
lıkları, eski dönemde bakanlıkların ve bakanların 
sahip oldukları görev ve sorumluluklardan daha 
farklı olacak.

Eski sistemde belli konularda yetki ve so-
rumluluklar belli bakanlıklara ve bakanlara 
verilmişti. Yeni sistemde ana sorumlu Cumhur-
başkanı. Açık anlatımla, yeni dönemde bakanlar 
Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışacak. Ba-
kanlıklar 9 kurum, 8 başkanlık, 4 ofisle iş birliği 
içinde olacak. 

Yeni dönemde ekonomide Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı’nın öne çıkması bekleniyor. Çünkü, 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, eski yönetimde 

Yeni Türkiye 
Yeni Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devreye girmesiyle devlet yeniden yapılandırılmaya başlandı. Eko-
nomi ile ilgili bakanlık sayısı 3’e indirildi. Açıklanan kabine ile ekonominin koltuğuna Berat Albayrak getirildi.
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Kalkınma Bakanlığı’nın daha önceleri de Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın yerine getirdiği görev ve 
sorumluluklarını üstlenerek Cumhurbaşkanı’na 
destek verecek. Ekonominin genel dengelerinin 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda kurulması bek-
leniyor. Yeni yönetimin, ekonominin temel soru-
nu olarak cari açık ve dış finansman konularına 
öncelik vermesi kaçınılmaz olarak görülüyor. 
İşte yeni ekonomi yönetimi

Yeni sistem öncesi yayımlanan son KHK ile 
ekonomi ile ilgili bakanlık sayısı 3'e indirildi. 
Ekonomi ile ilgili bakanlıklara Mustafa Varank, 
Berat Albayrak ve Ruhsar Pekcan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye 
Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son 
olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüten Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı 
olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na eski Ka-
rayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’na ise Albaraka Türk 

Katılım Bankası, BİM A.Ş. ve Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliklerini 
sürdüren Bekir Pakdemirli getirildi.

Açıklanan kabine ile bu ekonominin koltu-
ğuna Berat Albayrak getirilirken, uzun süredir 
ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı gö-
revini yürüten Mehmet Şimşek kabine dışı kaldı. 
Milletvekili adayı gösterilmeyen Maliye Bakanı 
Naci Ağbal da kabinede yer almadı. 24 Haziran 
seçimlerinde aday gösterilmeyen Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Faruk Özlü de kabinede yer almayan isimler 
arasında.
Mustafa Varank kimdir?

Cumhurbaşkan-
lığı kabinesinde 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı, Cumhur-
başkanı Başda-
nışmanı Mustafa 
Varank oldu.

Varank, 1976 
yılında Trabzon'un 
Of ilçesinde dün-
yaya geldi. İlköğ-
renimini Yedikule 
İlkokulu’nda, orta 
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öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde ta-
mamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
1999 yılında mezun olan Varank, eğitimini sür-
dürmek üzere ABD'ye gitti. Varank, Tallahassee 
Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi 
alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida Sta-
te Üniversitesi’nde uzman ve araştırmacı olarak 
görev yaptı. Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan 
Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve 
inovasyon araştırmaları yapan Indiana University 
Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve 
sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 
2005 yılında bitirip Türkiye'ye dönen Varank, 
Başbakanlık'ta çalışmaya başladı ve 2011'de Baş-
bakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep 
Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri 
olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçil-
mesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı 
görevine getirildi.

Varank, Erdoğan'a kurulan böcek kumpasının 
ortaya çıkartılmasında kilit rol oynadı. Özellikle 
17-25 Aralık süreci ve sonrasında FETÖ/PDY 
mensuplarının en fazla hedef aldığı isim olarak 
dikkati çekti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine 
katılan Özel Kuvvetlerdeki darbeci kurmayların 
odasında ele geçirilen notta, Varank'ın ismi ve ev 
adresi yazılıydı. Aynı darbe girişiminde, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde Bölüm Başkanı olarak gö-
rev yapan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, darbeci 
teröristler tarafından Şehzadebaşı'nda şehit edildi.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın-
dan Büyükelçi unvanı verilen Varank, iyi derece-
de İngilizce biliyor.

Mustafa Varank evli ve iki çocuk babasıdır.
Berat Albayrak kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. 
Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşlet-
me Bölümü lisans 
mezuniyetinin 
ardından, yüksek 
lisansını New York 
Pace Üniversitesi 
Lubin School of 
Business’ta tamam-
ladı, Bankacılık ve 
Finans Bölümü’nden 
“Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Fi-
nansmanı” tezi ile 
doktora derecesi 
aldı. 1996 yılında 
profesyonel çalışma 

hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve 
finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki 
birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük 
etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden 
ayrılarak Sabah Gazetesi’nde yazar olarak görev 
aldı, Marmara Üniversitesi’nde de bankacılık ve 
finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum 
kuruluşunda aktif görevler aldı.

25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili 
olarak Meclis’e giren Albayrak, 64. ve 65. hükü-
metlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak 
görev yaptı.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde, 
Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politika-
larından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji 
Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğal gaz arz 
güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaş-
tırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma 
Ünitesi) Projesi, yerli fabrika ve Ar-Ge şartlı 
biner megavatlık dünyanın en büyük güneş ve 
rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk 
yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması,              
1 milyon metrekare sondajı hamlesi, Ulusal Bor 
Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya 
örnek olacak birçok proje hayata geçirildi.

İngilizce bilen Albayrak, evli ve 3 çocuk 
babası.
Ruhsar Pekcan kimdir?

Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Ruhsar Pekcan, 
Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet 
Sistemi'nin ilk Tica-
ret Bakanı oldu.

Pekcan, 1958'de 
Manisa'da doğdu. 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
Elektrik Fakültesi 
mezunu olan Pek-
can, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. 
Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Banka-
sında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli 
firmalarda farklı görevlerin ardından Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam 
etti.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi 
Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-
Ürdün İş Konseyi Başkanlığı da yaptı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan 
Yardımcısı olan Pekcan, evli ve iki çocuk anne-
si, İngilizce biliyor. 
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Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkındaki 1 No'lu Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi, 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna 
göre, Cumhurbaşkanlığı bünye-
sinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğ-
retim Politikaları Kurulu, Ekonomi 
Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış 
Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları 
Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları 
Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu, Sosyal Politikalar Kuru-
lu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 
oluşturuldu.

Atatürk Organize Haber Dergisi 
yayına hazırlandığı sırada henüz 
kurullara atama yapılmamıştı.

Kararname ile kurul başkanları, 
başkanvekilleri, üyeler ile kurulların 
genel görev ve yetkileri de belirlendi.

Cumhurbaşkanı, kurulların baş-
kanı olacak, kurullar en az üç üyeden 
oluşacak ve kurul üyeleri Cumhur-
başkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı 
kurul üyelerinden birini başkanvekili 
olarak görevlendirecek.

Kurullar, Cumhurbaşkanınca 
alınacak kararlar ve oluşturulacak 
politikalarla ilgili öneriler geliştirecek, geliştirilen 
politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca 
uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapa-
cak, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı 
strateji ve politika önerileri geliştirecek.

Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve 
kuruluşlarına görüş verecek kurullar, görev alanlarına 
giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, 
sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman 
kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uy-

gulanan politikaları ve gelişmeleri izleyecek, yapılan 
çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunacak.

Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, 
bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını 
izleyecek ve Cumhurbaşkanına rapor sunacak ku-
rullar, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 
ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili 
diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş 
kurul toplantıları gerçekleştirecek.

Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve 
etki analizi yapacak veya yaptıracak kurullar, Cum-

hurbaşkanınca verilen diğer görev-
leri de yapacak.
Doğrudan Cumhurbaşkanı  
ile çalışacaklar 

Kurullar, alanlarında doğrudan 
Cumhurbaşkanı ile çalışacak ve 
Cumhurbaşkanının talimatlarını 
yerine getirecek.Görev alanına 
giren konularda bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, kamu ikti-
sadi teşebbüsleri ve kamu kurumu 
niteliğindeki kuruluşlar ile yakın 
iş birliği içinde bulunacak kurullar, 
kendi görev alanlarıyla ilgili olarak 
her türlü bilgi ve belgeyi ilgili ba-

Dokuz yeni kurul oluşturuldu
Cumhurbaşkanlığı kurulları, Cumhurbaşkanı’nca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler 
geliştirecek. Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri hazırlayacak.
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Moddy’s ile S&P’den yakın markaj
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ile S&P Global, 

Türkiye’de hükümetin ekonomik büyümeyi destekleyici önlemler alıp alma-
yacağına ilişkin politika eylemlerinin yakından takip edileceğini açıkladı. 
Moody’s’ten yapılan açıklamada, “Haziran ayında duyurulan Türkiye’nin rey-
tingine ilişkin değerlendirmenin odağı kişiler değil, gelen hükümetin toplamda 
sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaları uygulama ve kamunun mali 
gücünü koruma kapasitesidir. Yeni hükümetin politika platformunu ortaya 
çıktıkça izleyeceğiz” ifadesine yer verildi. S&P Global de, Türkiye'deki gelişme-
leri yakından izlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı 
olarak Berat Albayrak'ı atamasının iktidarın giderek tek elde toplandığını gös-
terdiğini ifade etti. S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı 
açıklamada Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti.



kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep 
edebilecek, söz konusu talepler kurum ve kuruluş-
larca öncelikle değerlendirilecek.

Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve 
çalışmalara, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluş-
ları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, akade-
misyenler ve yerli veya yabancı uzmanlar davet edi-
lebilecek. Kurullar, görev alanlarına giren konularla 
ilgili olarak çalışma grupları oluşturabilecek, birden 
fazla kurulun görev alanına giren hususlar genişle-
tilmiş kurul toplantılarında ilgili kurullar tarafından 
müştereken çalışılacak ve görüşler müştereken 
oluşturulacak.
Personel ve sekretarya

Kurullarda yeteri kadar personel bulunacak. Ku-
rulda görevlendirilen her türlü personele yapılacak 
ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılana-
cak. Personel görevlendirme yazıları bilgi ve gereği 
için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na 
gönderilecek.

Her Kurulun sekretarya hizmetleri Cumhur-
başkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine 
getirilecek. Kurul personelinin özlük işlemleri Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nca yürütülecek.
Bütçe

Kurulların giderleri için her yıl Cumhur-
başkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulacak. 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurulların üyelerine, 
(100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayı-
sı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek 
ödeme yapılabilecek. Bu ek ödemede, yapılacak işin 
niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate 
alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebile-
cek. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hüküm-
ler uygulanacak ve damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Bu ödeme, 
ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazmi-
nat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, üc-
ret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.
Bilgi toplama ve sır saklama yükümlülüğü

Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan 
bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından 
istemeye yetkili olacak. Kurumlar, kendilerinden 
bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu 
bilgileri vermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde 
edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların 
gizliliğine uyulacak. 

Kurulların başkan ve üyeleri ile personeli, 
görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, 
kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşı-
yan bilgileri, kişisel verileri, gizlilik taşıyan bilgileri, 
ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda 
mevzuat gereği yetkili kılınan mercilerden başka-
sına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü 
kişilerin yararına kullanamayacak. Görevlilerin bu 
yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da 
devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı genel bütçe-
li Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kalkınma planı, 
Cumhurbaşkanlığı planı, orta vadeli program, 
orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık 
programı ile sektörel plan ve programları, ilgili 
kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bün-
yesinde bulunan politika kuruluşlarının da 
görüşlerini almak suretiyle Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve mak-
ro dengelerini oluşturacak. Kalkınma planı, 
Cumhurbaşkanlığı planı, orta vadeli program, 
orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık 
programı ile sektörel plan ve programların 
uygulanmasını izleyecek, gerektiğinde usule 
uygun olarak değişiklik yapacak veya teklifte 
bulunacak.

İktisadi ve sosyal alanda konjoktürel geliş-
meleri izleyip, değerlendirecek ve rapor haline 
getirecek olan Başkanlık, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politi-
kalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapacak. Kamu yatırımlarına ilişkin araştırma-
lar yaparak kamu kuruluşlarının yürüteceği 
projelerin gelişimine destek verecek ve projele-
ri analiz edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
birlikte kamu yatırımlarının gerçekleştirilme-
sinde uygun finansman modelleri geliştirecek, 
kamu-özel işbirliği projelerini analiz edecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na, yayınlanan 
kararname ile Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal 
atandı. 

Devletin bütçesini 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı 
hazırlayacak
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 
geçişin ilk aşaması olan 24 Haziran 
seçimlerinin ardından, 9 Temmuz 

Pazartesi gününden itibaren yürürlükte olan 
yeni dönem, Türkiye’nin daha önce tanışma-
dığı idari yapılanmayı da beraberinde getirdi.

Fiili olarak son bulan parlamenter sis-
temde yer almayan bazı yapılanmalar, yeni 
dönemde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak 
çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleş-
tirilecek yasama faaliyetlerinin omurgası, 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni ihdas 
edilen, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 
ve Cumhurbaşkanlığı Ofisleri tarafından yeri-
ne getirilecek. Bu kurumlar arasında hiyerar-
şik olarak doğrudan bir bağlantı olmayacak. 
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Politika 
Kurulları; ekonomi, eğitim, bilim, sağlık gibi 
konularda politika belirleyecek. Cumhur-
başkanlığı Ofisleri ise finans, yatırım, dijital 
dönüşüm ve insan kaynakları gibi konularda, 
tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki koordi-
nasyonu sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı ve 
TBMM tarafından yapılan yasal düzenleme-
lerin icrası ise 16 Bakanlık tarafından gerçek-
leştirilecek. Bu yapılanmada yer alan Kurul 
Konsey ve Komisyonlar ise ağırlıklı olarak, 
parlamenter sistemde yer alan, bir kısmı ba-
kanlıklara bir kısmı başbakanlığa bağlı olan 
yapılanmalar. Bunlar da eski fonksiyonlarını 
yerine getirecekler. Bundaki tek istisna ise 
Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kurulu. Bu kurul 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi ile yeni oluşturuldu. Kararnamede bu 
kurulun fonksiyonuyla ilgili herhangi bir bilgi yer 
almazken, sadece Cumhurbaşkanı başkanlığında, 
Cumhurbaşkanının belirleyeceği bakanlardan 
oluştuğu ifadeleri bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Ofisleri

• Dijital Dönüşüm Ofisi
• Finans Ofisi
• İnsan Kaynakları Ofisi
• Yatırım Ofisi
• Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 
• Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 
• Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 
• Ekonomi Politikaları Kurulu 
• Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu 

• Hukuk Politikaları Kurulu 
• Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
• Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
• Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 
• İdari Kurul Konsey ve Komisyonlar 
• Mal Varlığının Dondurulması Değerlendirme 

Komisyonu 
• Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
• Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinas-

yon Kurulu 
• Maden Kanunu 7’nci Maddesinde Belirtilen 

Kurul
• İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme 

Kurulu 
• Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu 
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu
• Petrol Piyasası Kanunu 16’ncı Maddesindeki 

Kurul
• Toptancı Hal Konseyi

İdari yapılanmada 
ofisler sistemi

Atatürkorganize
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Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı hima-
yesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer 

pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
ilgilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ge-
çilmesinden sonra şu ana kadar toplam 13 adet 
genelge ve kararname yayımlandı. Kararname-
ler ile, ilgili kurum ve kuruluşların durumları 
şöyle belirlendi:
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı  
kurum ve kuruluşlar:

l Devlet Arşivleri Başkanlığı
l Devlet Denetleme Kurulu
l Diyanet İşleri Başkanlığı
l Genelkurmay Başkanlığı
l İletişim Başkanlığı
l Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
l Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
l Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
l Savunma Sanayi Başkanlığı
l Strateji ve Bütçe Başkanlığı
l Türkiye Varlık Fonu
l Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na  
bağlı kurum ve kuruluşlar:

l Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü-
dürlüğü

l Gelir İdaresi Başkanlığı
l Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
l Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
l Türkiye İstatistik Kurumu
l Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu
l Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu
l Sermaye Piyasası Kurulu
l Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
l Ziraat Bankası
l Halk Bankası
l Türkiye Vakıflar Bankası
l Türkiye Kalkınma Bankası
l Merkezi Finans ve İhale Birimi
Bunlara ek olarak AFAD ve Göç İdaresi Ge-

nel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na, Avrupa Bir-
liği Bakanlığı'nın yerine kurulan Avrupa Birliği 
Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı.

Kararnamelerle ayrıca KOSGEB Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu 
oldu. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na bağlanırken, Türkiye Emlak 
Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, 
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ise Ticaret 
Bakanlığı'na bağlı oldu.

Öte yandan, 8 nolu kararname ile Hazine ve 
Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek 
Askeri Şura Üyesi yapıldı. 

Yeni sistemde 
hangi kuruluş, 

nereye bağlandı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye 
Bakanı olarak atanan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
ilk toplantısında sunduğu ekonomi eylem planını twitter adresin-

den yayınladı.
Albayrak ekonomi yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın etkin olacağını söyledi: “Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomi-
de değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, 
sorumluluk alan bir liderdir.”

Açıklamada; öncelikli planın enflasyonu durdurmak ama bunu ekono-
mik büyümeden vazgeçmeden yapmak, vergi yükününü dengeleme ve 
bütçe harcamalarını kontrollü hale getirmek gibi tedbirler de göze çarpıyor. 
Albayrak mesajında “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiği-
miz ilk Kabine Toplantımızda, makroekonomik hedeflerimiz doğrultusun-

Albayrak, ilk kabine toplantısı sonrası 
“Ekonomi Planını” açıkladı

Hedefimiz enflasyonla 

mücaDElE…
Berat Albayrak yapılan 
ilk Cumhurbaşkanlığı 
kabine toplantısı 
sonrası ekonomi 
planını açıkladı. 
Albayrak'ın önce-
likli planı, ekonomide 
dengelenmeyi 
sağlamak ve enflas-
yonla mücadele…

Atatürkorganize
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da atılacak bazı adımlarımızı belirledik” dedi ve 
yazılı açıklamayı paylaştı.
Maliye politikası

Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye 
katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek 
şekilde tasarlanacak.
Enflasyonla mücadele

Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halin-
de enflasyonla mücadele hedefine dair makul 
bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan 
edeceğiz. Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek 
hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak 
fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturula-
cak. Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, 
maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara 
hedefleri esas alarak oluşturulacak. Ekonominin 
tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkı-
larını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri 
sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir 
makroekonomik perspektifi olan OVP'yi (Orta 
Vadeli Program) açıklayacağız.
Öngörülemeyen şokları  
asgariye indireceğiz

Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verim-
liliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlana-
cak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda 
harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngö-
rülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle 
enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamala-
rından gelen öngörülmeyen şokları asgariye 
indireceğiz.
Orta Vadeli Plan

Orta Vadeli Plan çerçevesinde, bütçe gelir-
leri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak 
daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya 
kavuşturacağız. Ekonominin tüm kesimlerinin, 
paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecek-
leri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül 
bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik 
perspektifi olan OVP'yi (Orta Vadeli Program) 
açıklayacağız.
Makroihtiyati politikalar

Maliye politikasındaki bu dönüşüm, bir yan-
dan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye 
katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç 
yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar 
ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır.

Albayrak’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulana-
cak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendir-
meleri şöyle:

Uluslararası finansal piyasalardaki tüm 
aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde 

çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarını 
ve kaynak çeşitliliğini artıracağız.

Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflas-
yonun düşürülmesi olacaktır. Enflasyonun en 
kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimi-
ze gerilemesi için adımlarımızı atacağız.

Enflasyonla mücadelede tüm yük para poli-
tikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem 
para politikası ve maliye politikası arasındaki 
koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat 
istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara iliş-
kin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek.
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının 
spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez. 
Yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler 
doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve ka-
rarlı bir para politikası uygulamasının destekçisi 
olacağız.

Kamu bankalarımızın bu süreçte ekonomik 
dinamizme ve kalkınmaya büyük katkı verece-
ğini göreceksiniz.

Türkiye ekonomisinde finansal koşul-
ların sıkılaştığına ve dış açığın yüksek 
olduğuna işaret ederek, bu yıl için büyüme 
tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye revize 
eden IMF, ekonomide “aşırı ısınma işaret-
leri” gözlemlendiği açıklaması yaptı.

 “Türkiye’nin bu yıl yüzde 4,2 ve gele-
cek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz” 
diyen IMF Araştırma Departmanı Direktö-
rü Gian Maria Milesi-Ferretti, Türkiye eko-
nomisinde aşırı ısınma işaretleri gözlemle-
diklerini belirterek, “Türkiye’de cari açık 
genişledi, enflasyon yükseldi” dedi.

Yüzde 4 civarında büyümenin, gelişen 
ülke ekonomilerine yönelik algının ne-
gatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne 
alındığında “iyi bir performans” olduğu-
nun altını çizen Milesi-Ferretti, Türkiye’ye 
yönelik büyüme beklentilerinin aşağı 
çekilmesinde, global finansal şartlarının 
sıkılaşması, artan petrol fiyatları ve Türk 
Lirası’ndaki değer kaybının etkili olduğu-
nu kaydetti. Milesi-Ferretti, büyüme den-
gelenirken cari açık ve yüksek enflasyon 
gibi kırılganlıkların azaltılmasının önem 
taşıdığını da söyledi. 

ImF, ekonomi için 
“aşırı ısınma” 
uyarısı yaptı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 
yeni oluşturulan Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ile görev ve 

yetkileri belirlendi. Hazine Müsteşarlığı ile Mali-
ye Bakanlığı bünyesindeki bazı kurumlar, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı adı altında birleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 
ilişkin, 539 maddelik "1" numaralı Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Kararnamede Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri-
ne ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevi, maliye 
ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yar-
dımcı olmak ve bu politikaları uygulamak olarak 
belirlendi. Bakanlık, devlet hesaplarını tutarak, 
saymanlık hizmetlerini yürütecek, gelir düzenle-
melerine ilişkin çalışmalar yapacak ve her türlü 
gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlayacak. Vergi 
incelemelerine ilişkin temel politikaları belirlemek 
amacıyla çalışmalar yapacak bakanlık, hazine 
işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli ku-
ruluşlar, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, 
uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkiler gibi 
işlemleri de yürütecek. Kambiyo rejimine ilişkin 
faaliyetler de yine bakanlığın görev alanı içinde 
yer alacak. Bakanlık, topluma perspektif sağla-
yan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla 
belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönem-

de belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme 
görevini de yerine getirecek. 

Bakanlığın teşkilat yapısında ise Maliye 
Bakanlığı’na bağlı bazı genel müdürlük ve ku-
rumlar ile Hazine Müsteşarlığı birleştirildi. Yeni 
yapıda Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün adı 
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
olurken, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün 
adı Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü olarak 
belirlendi.  Bakanlık teşkilat yapısında, Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü, Kamu 
Finansmanı Genel Müdürlüğü, Kamu Sermayeli 
Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Dış 
Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sigortacılık 
Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkan-
lığı, Sigorta Denetmenleri Kurulu, Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörle-
ri Kurulu gibi birimler yer alacak.  

Bakanlık teşkilat yapısında defterdarlar, muha-
sebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, sayman-
lık müdürlükleri, mal müdürlükleri, muhakemat 
birimleri de görev yapmaya devam edecek. 

Bakanlık bünyesinde bireysel katılım sermaye-
sine ilişkin sistem de bulunacak. Bu sistemle, yük-
sek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde 
sıkıntı yaşayan başlangıç ve büyüme aşamasın-
daki girişimler için bireysel katılım sermayesinin 
desteklenmesi sağlanacak. 

'Hazine ve maliye'nin görevleri
Resmi Gazete'de yayımlandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, görevi eski Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den dev-

raldı. Bakanlığın makam toplantı salonunda 
gerçekleşen devir teslim töreninde konu-
şan Varank, Özlü'nün bakanlık dönemin-
deki gayret ve emeklerine yakından şahit 
olduğunu söyledi. Varank, "Bu vesileyle 
kendilerine milletimiz adına da ayrıca şük-
ranlarımı sunuyorum. Yapacak çok işimiz 
var, çok yoğun bir gündemimiz olacak. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ha-
yata geçirmek için 'bismillah' diyerek hemen 
çalışmaya başlayacağız. Rabbim inşallah 
milletimize karşı bizleri mahcup etmesin, 
bizlere hayırlı, faydalı hizmetler yapmayı 
nasip etsin" diye konuştu.

Faruk Özlü de, 24 Mayıs 2016'dan bugü-
ne görevi taşımaktan büyük onur ve gurur 
duyduğunu belirtti. Görevinin, millete ve 
devlete hizmet etmek için emanet edildiğini 
hiç unutmadığını vurgulayan Özlü, yaptık-
ları çalışmaların çerçevesini "bilim merkezi, 
teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye" hedefine 
yönelik adımlarla belirlediklerine işaret ederek, "4 
yapısal dönüşüm çalışması yaptık. Bunlardan ikisi 
yasalaştı, birisi Meclis'te, bir diğeri de diğer bakan-
lıklarla koordinasyon aşamasında. 26 ay boyunca 
693 yeni Ar-Ge merkezi, 231 tasarım merkezi, 17 
teknopark ve 26 yeni OSB'yi milletimizin hizmeti-
ne sunduk. İnanıyorum ki ülkemizin 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine ulaşmasında önemli bir kaldıraç 
görevi görecek olan bu vizyon, bundan sonra da 
korunacak ve daha da ileriye götürülecektir" de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Varank'a çok iyi bir altyapı bırakmanın onur ve 
gururunu yaşadığını dile getiren Özlü, Türkiye'nin 
bilim, teknoloji ve sanayi temelli kalkınma ivmesi-
nin artarak devam edeceğine yürekten inandığını 
vurguladı. 

İşte Sanayi ve Teknoloji  
Bakanlığı’nın yeni yapısı

Yeni dönemde sanayinin yapısı tamamen deği-
şiyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kal-
kınma Bakanlığı ile birleşerek Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı oldu. Peki, yeni dönemde bakanlık nasıl 
yönetilecek? Teşkilatı nasıl olacak? Hangi kurum-
lar bakanlığın içinde yer alacak?

Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesine alınırken, önceden Kalkınma 
Bakanlığı’na bağlı genel müdürlüklerden hiçbi-
ri yeni bakanlığın içerisinde yer almadı. ‘Bilim’ 
ibaresi tamamen ortadan kalkarken, yeni bakan-
lığın içerisinde bilimle alakalı bir kurum kalmadı. 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Ar-Ge 
Teşvik Genel Müdürlüğü, bakanlık bünyesinde 
oluşturuldu.

Yapılarını korudular
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı teşkilatından kalan Sanayi ve 
Verimlilik Genel Müdürlüğü, Metroloji ve Stan-
dardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Mü-
şavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü yapısını korudu.

Yeni eklenenler ve birleşenler
Yeni bakanlık bünyesinde Ar-Ge Teşvikleri Ge-

nel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdür-
lüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü oluşturuldu. Sanayi Genel Müdürlüğü 
ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ise birleştirildi.

‘Bilim’ ibaresi kaldırıldı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın bünyesinden kaldırıldı. Bu-
nun yerine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge 
Merkezlerini bünyesinde barındıracak olan Ar-Ge 
Teşvikleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

Öte yandan bilim konusunda Bilim, Tekno-
loji ve Politikaları Kurulu’nun ön plana çıkması 
bekleniyor.

Varank: Çok yoğun bir 
gündemimiz olacak
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Enflasyonda 
14 yılın zirvesi…

TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Beklentilerin üzerinde artış gösteren rakamlarda gıda ve alkol-
süz içecekler grubundaki artışlarla kur geçişkenliği önemli rol oynadı. Çekirdek endeksler de tarihi zirvelerde.

Enflasyon, Haziran ayında beklentilerin 
oldukça üzerinde artış gösterdi. Gıda ve 
alkolsüz içecekler grubundaki artışlar ve 

kur geçişkenliği önemli rol oynadı. Aylık bazda 
yüzde 1,4 artması beklenen TÜFE, yüzde 2,61 
artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15,39'a 
sıçradı. Böylece yıllık enflasyon 2003 bazlı serinin 
en yükseğine geldi.

Çekirdek endeksler yıllık bazda tarihi zirvele-
rine yükselirken, yıllık üretici fiyatları da Temmuz 
2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çe-
kirdek TÜFE, Haziran’da yüzde 14,60 seviyesine 
yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aylık bazda 
yüzde 3,03 artarken, yıllık bazda yüzde 23,71'e 
yükseldi.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkla-
dı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında 
bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 15,39 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 11,49 oranında artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış 5,98 ile gıdada oldu. Ana 
harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayın-
da endekste yer alan gruplardan, haberleşmede 
yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında 
yüzde 2,24 ve eğlence-kültürde yüzde 2,16’lık 
artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ha-
ziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece 
giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,15 oranında 
düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış 24,26 ile ulaştırma grubun-
da yaşandı. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içe-
cekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 
16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artışın 
yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
Yıllık üretici fiyatları yüzde 23,7'ye yükseldi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı 
Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,52, bir 
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önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 23,71 ve on 
iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 16,57 artış 
gösterdi.

Sanayinin dört 
sektörünün bir önceki 
aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocak-
çılığı sektöründe yüzde 
2,44, imalat sanayi 
sektöründe yüzde 3,16, 

elektrik ve gaz yüzde 1,97, su sektöründe yüzde 
1,20 artış olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla artış ham petrol ve  
doğal gazda

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,09 
ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,87 ile kok 
ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5,18 ile elektrikli 
teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kö-
mür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0,24 
düşüş gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 
yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış 
enerjide gerçekleşti.
Ekonomistler yorumladı

Enflasyon Haziran’da yıllık yüzde 15,39 
ile beklentilerin üzerinde artarken, analistler, 
mevsimsel olarak gerilemesi beklenen gıda 
fiyatlarının bu yıl hızlı bir şekilde yükselmesinin 
enflasyonu yukarı taşıdığını, döviz kurları ile 
enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin de etkili 
olduğunu belirtti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk 
Bürümcekçi, manşet enflasyonda baz etkisinin 
Temmuz’da da aleyhte kalmaya devam ettiğini, 
buna karşılık yılın son iki ayında lehte görünen 
yaklaşık 1 puanlık baz etkisi potansiyeli bulun-
duğunu belirtti. Bürümcekçi, "Manşet enflasyo-
nun yılı yüzde 12,5-13,0 aralığında kapatmasını 
öngörmekteyiz. Ancak bu tahmin üzerindeki 
riskler yukarı yöndedir" değerlendirmesini 
yaptı.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı 
Tokalı, yıllık enflasyondaki yükseliş hareketinin 
oldukça belirgin hale geldiğini belirterek, "Yıl 
sonuna kadar yeni kur şoku olmaması ve emtia 
fiyatlarının baskısının ılımlı kalması durumun-
da, enflasyonun yüzde 14-16 bandında dalgala-
nacağını, yılı yüzde 14,3 seviyesinde bitireceğini 
tahmin ediyoruz" dedi.

Denizbank Yatırım Hizmetleri Grubu Stra-
tejisti Orkun Gödek de, gıda fiyatlarındaki hızlı 
artışların, manşet enflasyonun aylık yükselişin-
de belirleyici olduğunu kaydederek, "ÜFE’nin 
performansı, çekirdek TÜFE’deki yüksek seyir, 
yakın dönemde gözlenen TL’nin değer kaybı 
gibi maddeler de listeye eklendiğinde yükseliş 
için henüz zirvenin görüldüğünü düşünmek şu 
aşamada kolay değil" ifadelerini kullandı.

Gödek, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin 
en ciddi etkisinin Mayıs ve Haziran’da görül-
düğünü ifade ederek, "Enflasyondaki yükselişin 
gerek düşük baz etkisi gerekse yakın dönem TL 
gelişmelerinin gecikmeli etkileri ile birlikte Tem-
muz ayında da devam edebileceğini ve yıllıkta 
yüzde 16’lı seviyelere ulaşabileceğini tahmin 
ediyoruz" dedi.

Haziran ayında zirve yapan enflasyon için 
maliyet unsurlarının yanında, talep yönlü 
etkilere de dikkat çeken TCMB, “Enflas-
yondaki artış alt gruplar geneline yayıldı” 
değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası, Haziran ayında tüketici 
fiyatlarının yüzde 2,61 arttığını ve yıllık enf-
lasyonun 3,24 puan yükselerek yüzde 15,39’a 
çıktığını hatırlatarak, çekirdek göstergelerin 
yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerinin kay-
da değer bir biçimde yükseldiğini bildirdi.

Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline 
yayıldığını belirten TCMB, şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Enflasyondaki yükselişe en 
belirgin katkı sebze ürünleri öncülüğünde 
işlenmemiş gıda grubundan gelmiştir. Bu 
dönemde enerji enflasyonundaki yukarı yön-
lü seyir sürmüştür. Döviz kuru gelişmelerine 

bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil 
olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında 
yüksek oranlı fiyat artışları kaydedilmiştir. 
Türk Lirası’ndaki değer kaybı, ithal içeriği 
yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı 
hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir. 
Bu dönemde hizmet enflasyonunda genele 
yayılan artışlar izlenmiştir.”

Enflasyondaki artış genele yayıldı
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Haziran dış ticaret açığı 
5,5 milyar dolar

Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,21 azalışla 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat yüzde 3,62 
azalışla 18 milyar 480 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 2,64 azalışla 31 milyar 451 milyon dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı idari kayıtla-
rından derlenen resmi olmayan geçici dış 
ticaret verilerine göre, 2018 yılı Haziran 

ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat 
ise 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,21 oranında, ithalat ise yüzde 3,62 
oranında azaldı. 2018 yılı Haziran ayında geçen 
yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 1,21 azalarak 
12 milyar 970 milyon dolar, ithalat, yüzde 3,62 
azalarak 18 milyar 480 milyon dolar, dış ticaret 
hacmi, yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon 
dolar, dış ticaret açığı, yüzde 8,87 azalarak 5 mil-
yar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran 
ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
70,2 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 
yılı Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018 yılı Ha-
ziran ayında yüzde 70,2 olarak gerçekleşti. 

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla 
göre yüzde 9,2 oranında artış ile 161 milyar 898 
milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,9 oranında artış 
ile 248 milyar 472 milyon dolar oldu. Dış ticaret 
hacmi bir önceki yıla göre yüzde 15,4 oranın-
da artarak, 410 milyar 370 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yüzde 65,2 oldu. 
Hammaddenin dayanılmaz ağırlığı

2018 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik 
Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğin-
de; en çok ihracat 6 milyar 198 milyon dolar ile 
‘Hammadde (Ara mallar)’ grubunda yapılırken, 
bu grubu sırasıyla ‘Tüketim malları’ (5 milyar 99 
milyon dolar) ve ‘Yatırım (Sermaye) malları’ (1 
milyar 630 milyon dolar) grupları takip etti. 

2018 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik 
Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendi-
ğinde; en çok ithalat 13 milyar 684 milyon dolar 
‘Ham madde (Ara mallar)’ grubunda yapılırken, 
bu grubu sırasıyla ‘Yatırım (Sermaye) malları’ (2 
milyar 445 milyon dolar) ve ‘Tüketim malları’ (2 
milyar 171 milyon dolar) grupları takip etti. 
En fazla ihracat yapılan fasıl  
‘motorlu kara taşıtları’

2018 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen 
‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, mo-
tosikletler, diğer kara taşıtları’ faslını (2 milyar 132 
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milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (1 milyar 
240 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (880 mil-
yon dolar) ihracatı takip etti. 
Petrol ve ürünleri ithalatı

2018 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen 
‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler’ faslını (3 
milyar 475 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ 
(2 milyar 203 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ 
(1 milyar 595 milyon dolar) ithalatı takip etti. 
İhracatta Almanya, ithalatta Çin lider

2018 yılı Haziran ayında en fazla ihracat ya-
pılan ülke Almanya (1 milyar 313 milyon dolar) 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (891 milyon 
dolar) ve İtalya (817 milyon dolar) izledi. 

2018 yılı Haziran ayında en fazla ithalat 
yapılan ülke Çin (1 milyar 837 milyon dolar) 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu            
(1 milyar 829 milyon dolar) ve Almanya (1 mil-
yar 793 milyon dolar) izledi.
Denizyolu ile taşıdık

2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen 
ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok 
ihracat ‘Deniz Yolu’ (8 milyar 151 milyon dolar) 
ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara 
Yolu’ (3 milyar 670 milyon dolar) ve ‘Hava 
Yolu’ ulaşımı (969 milyon dolar) izledi. 2018 yılı 
Haziran ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma 
şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz 
Yolu’ (12 milyar 586 milyon dolar) ile yapılırken, 
bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ ulaşımı (3 
milyar 94 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ (1 milyar 

968 milyon dolar) izledi. 
Mayıs’ta cari açık 5,9 milyar dolar

Cari işlemler açığı, Mayıs ayında piyasa bek-
lentilerinin bir miktar üzerinde, 5,9 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin 
ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlem-
ler açığı Mayıs ayında 5,9 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Analistler cari açığın 5,45 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.  
Cari denge, Ocak-Mayıs döneminde 27,72 mil-
yar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 
ise 57,64 milyar dolar olarak kaydedildi.
5 ayda 7,1 milyar 'gizemli para' geldi

Kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını 
gösteren net hata-noksan kalemi Mayıs’ta 3,38 
milyar dolar fazla verirken, 5 aylık 'gizemli para' 
girişi 7,11 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası açıklamasında; Mayıs’ta 
ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı-
nın bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon 
dolar artarak 6,5 milyar dolara, birincil gelir 
dengesi açığının ise 214 milyon dolar artarak 
1,16 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

TCMB, açıklamasında hizmetler dengesin-
den kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın 
aynı ayına göre 768 milyon dolar artarak 1,9 
milyar dolar olurken, bu gelişmede, seyahat ka-
leminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon 
dolar artarak 1,7 milyar dolara yükselmesinde 
etkili olduğunu belirtti. Birincil gelir dengesi ka-
lemi altında yatırım geliri kaleminden kaynakla-
nan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 
218 milyon dolar artarak 1,1 milyar dolar oldu.
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Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı yüzde 38,99 düşüşle 51 bin 37 adet 
oldu. 2018 yılı 6 aylık döneminde ise bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 da-
ralma yaşandı ve 353 bin 348 adet olarak gerçek-
leşti. 2017 yılı 6 aylık dönemde 401 bin 158 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) 
yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında 
2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları 
yüzde 9,82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç 
satışları ise yüzde 18,64 gerileyerek 77 bin 478 
olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda Haziran ayında ise 51 bin 37 

araç satıldı. Bu rakam geçen yılın Haziran ayında 
83 bin 658 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil 
ve hafif ticari araç pazarının yüzde 38,99 küçüldü-
ğünü ortaya koydu.

Haziran’da otomobil satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 37,69 azalarak 41 bin 225'e, 
hafif ticari araç satışları da yüzde 43,91 gerileye-
rek 9 bin 812'ye düştü.
Otomatik şanzımanlı otomobillerin  
payı yüzde 65,37'ye yükseldi

Haziran sonunda otomobil satışları 1600 cc 
altında yüzde 9,9, 1600-2000 cc aralığında yüzde 
13,7 ve 2000 cc üstünde yüzde 27,8 azaldı. Bu 

dönemde 98 elektrikli ve 
2 bin 113 hibrit otomobil 
satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın Haziran ayı so-
nunda otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerle-
rine göre en yüksek paya 
yüzde 41,38 ile 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller 
114 bin 145 adetle sahip 
oldu. Aynı dönemde dizel 
otomobil satışlarının payı 
yüzde 60,55'e gerilerken, 
otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı yüzde 
65,37'ye yükseldi.

Haziran ayı sonunda 
otomobil pazarı segmenti-
nin yüzde 83,54'ünü vergi 

Otomotiv 
sektöründe 
keskin fren

Otomobil ve 
hafif ticari araç 
pazarı, 2018 
Haziran ayında 
yüzde 39 da-
ralma yaşadı.
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oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 54,5 
pay ve 150 bin 252 adetle C segmenti ulaştı. Kasa 
tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi 
yüzde 50,5 pay ve 139 bin 292 adetle yine sedan 
otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç paza-
rında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 
69,08 pay ve 53 bin 524 adetle van ulaşırken, 
bunu yüzde 12,25 pay ve 9 bin 492 adetle kam-
yonet, yüzde 10,11 pay ve 7 bin 836 adetle pick-
up, yüzde 8,55 pay ve 6 bin 626 adetle minibüs 
takip etti.
Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Sanayi üretimi Mayıs ayın-
da beklentileri aşarak yüzde 
6,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Mayıs ayına ilişkin 
'Sanayi Üretim Endeksi' rapo-
runu açıkladı. Sanayi üretimi, 
Mayıs’ta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,4 arttı. 
Aynı ay arındırılmamış sanayi 
üretimi ise yıllık yüzde 7 artış 
gösterdi. Analistler sanayi 
üretiminin yıllık yüzde 5 civa-
rında artmasını bekliyordu.

Sanayinin alt sektörleri 
(2015=100 referans yıllı) in-
celendiğinde, 2018 yılı Mayıs 

ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Bir önceki aya göre azalma var
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 

1,6 azalma kaydetti. Sanayinin alt sektörleri 
(2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endek-
si yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise 
yüzde 0,1 azaldı.
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milyonerler 1 yılda 
120 milyar dolar biriktirdi

Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, 
Mayıs’ta, 2017'nin aynı ayına göre 119 
milyar liralık döviz, 58 milyar liralık Türk 

Lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın 
ekledi. Son bir yılda milyonerlerin toplam döviz 
birikimi TL birikimlerini solladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Ma-
yıs 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon 
lira ve üzeri bakiye olan 141 bin 753 kişi bulunu-
yor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 
ise Türk Lirası bazında 939 milyar 759 milyon lira 
düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının 
dağılımına bakıldığında, bunun 441 milyar 624 
milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 493 
milyar 958 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 
4 milyar 177 milyon lirasını da kıymetli maden 
depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında Mayıs 
sonu itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar liralık altın, 494 
milyar liralık döviz, 442 milyar liralık da Türk Li-
rası cinsinden para bulunuyor. Geçen yılın Mayıs 
sonunda ise milyonerlerin hesabında 3,2 milyar 
liralık altın, 375 milyar liralık döviz ve 384 milyar 
liralık Türk Lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte 
hesaplarına 1 milyar liralık altın, 119 milyar liralık 

döviz, 58 milyar liralık da Türk Lirası cinsinden 
para ekledi.
Milyonerlerde kurumlar  
dövize, bireyler altına yöneldi

Türkiye'de Mayıs ayı itibarıyla bankalarda bu-
lunan 4,2 milyar liralık altının büyük bir kısmının, 
gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişi-
lerin hesabında 3 milyar 269 milyon liralık altın 
bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlar-
da 907 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 mil-
yon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının 
yüzde 78,3'ünün gerçek kişilerin sahip olduğuna 
işaret etti.

Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesabın-
da ise yaklaşık 299 milyar 603 milyon lira karşılı-
ğında döviz mevcut. 

Bu rakam gerçek kişilerde 188 milyar 390 mil-
yon lira, resmi kuruluşlar da 5 milyar 965 milyon 
lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve 
üzeri 493 milyar 958 milyon liralık döviz hesabı-
nın yüzde 60,7'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda 
bulunduğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 
144 milyar 255 milyon lira, resmi kuruluşlarda 77 
milyar 860 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlar-
da da 219 milyar 509 milyon lira olarak dağılıyor.
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Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını, 30 Kasım'a kadar Türkiye'de-

ki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek 
ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilecek.

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, men-
kul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırıl-
ması ile yurt dışından elde edilen bazı kazanç-
ların Gelir veya Kurumlar Vergisi’nden istisna 
edilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi ve Diğer 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre, yurt dı-
şında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım'a 
kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara 
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu var-
lıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bildirilen 
varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi inceleme-
si ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Tebliğe göre, bildirime konu edilecek var-
lıklar, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde 
Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara 
yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olundu-
ğunun anılan fıkra hükmünden yararlanılması 
açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında 
bulunan söz konusu varlıklar, 18 Mayıs'tan 30 
Kasım'a kadar, bankalara veya aracı kurumlara 
bildirilebilecek. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi 
dairelerine herhangi bir beyanda bulunulması 
gerekmiyor. Yurt dışında bulunan ancak kapsa-

ma girmeyen varlıklar da (örneğin taşınmazlar) 
30 Kasım'a kadar kapsamdaki varlıklara dönüş-
türülmek suretiyle Türkiye'ye getirilebilecek.
Türkiye'deki varlıkların beyanı

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince 
sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak ka-
nuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, 
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçları ile taşınmazlar da 30 Kasım'a beyanna-
me ile Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden 
bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan veya 
elektronik ortamda beyan edilebilecek. Beyan 
edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi da-
irelerince yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek. 
Bu şekilde hesaplanan vergi, 31 Aralık'a kadar 
ödenebilecek.
Yurt dışı kazançlarına istisna uygulaması

Tebliğe göre, yurt dışından elde edilen bazı 
kazançlar, Gelir veya Kurumlar Vergisinden 
istisna edilebilecek. Düzenlemeye göre, 31 Ekim 
tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak 
üzere; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulun-
mayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin 
yurt dışında satışından doğan kazançlar, iştirak 
kazançları ve yurt dışında bulunan işyeri veya 
daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari ka-
zançlar istisna kapsamına giriyor. Uygulamadan 
yararlanabilmek için; yurt dışı iştirak kazancı, 
yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı 
şube kazancı ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de 
bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan 
kazancın 31 Aralık'a kadar, Türkiye'ye transfer 
edilmiş olması gerekiyor.

Varlık Barışı'nda 
detaylar belli oldu
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İnşaat sektörü ve inşaat mal-
zemeleri sanayisinde, ikinci 
çeyrekte faaliyetler yavaşlar-

ken şirketlerin mali yapıları da 
zarar görmeye başladı. Haziran 
2018’de inşaat sektöründe 
mevcut işlerin seviyesi 3,6 
puan düştü. Bu gerile-
mede mali gösterge-
lerdeki bozulmalar ile 
finansman olanak-
larındaki sıkılaşma et-
kili oldu. Alınan yeni iş 
siparişleri, Nisan’da bir ön-
ceki aya göre 1,5 puan yük-
seldikten sonra Mayıs’ta 
2,2 puan, Haziran’da ise 
3,4 puan geriledi. Böylece 
seçim kararı alınmasının 
ardından yeni alınan 
işler endeksinde Nisan’a göre 5,6 puan düşüş 
yaşanmış oldu. Seçimin yarattığı belirsizlikler 
inşaat sektöründe yeni iş siparişlerini de olumsuz 
etkiledi. Yeni siparişlerin geleceği ise yeni dönem-
de uygulanacak politikalara göre şekillenecek.
Yapılandırma yolda

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin ‘Haziran 2018 Sektör Raporu’na 
göre, inşaat sektöründe Şubat 2018 itibari ile yurt 
içi ve yurt dışında alınmış olan toplam 39,3 milyar 
dolar tutarında döviz kredisi stoku bulunuyor. 
Gayrimenkul sektöründe ise aynı tarih itibariyle 
döviz kredisi stoku 12,59 milyar dolar civarın-
da. Her iki sektörün toplam 51,89 milyar dolara 
ulaşan döviz kredisi stoku döviz kurlarındaki 
artış nedeniyle mali olarak endişe yaratıyor. Her 
iki sektörün döviz kredilerinden oluşan toplam 
stokun 29,24 milyar doları yurt içindeki bankalar-
dan, 22,65 milyar doları ise yurt dışındaki ban-
kalardan alınmış bulunmaktadır. Bu kredi stoku 
içinden yeniden yapılandırma talepleri ortaya çı-

ka-
bilme 
ihtimali çok 
yüksek. Konut 

satışlarında 
geçen yılın Eylül 
ayından itibaren 
ortaya çıkan gerilemeye 
önlem olarak Mayıs’ta konut kredi 

faizlerini aylık ortalama yüzde 0,99’a indi-
ren bir kampanya başlatıldı ve birçok banka 
bu oranı uyguladı. Buna bağlı olarak aylık 
konut kredisi faiz oranları yüzde 1,12 olarak 
gerçekleşti. 

Ancak uygulamanın azalması ile birlikte 
Haziran ayında bankacılık sektöründe konut 

kredisi ortalama aylık faiz oranları yeniden 
yüzde 1,18’e yükseldi. Konut kredisi faiz oranla-
rında artış devam edecek.
Bozulma kaçınılmaz

Bozulan makroekonomik dengelerin iyileş-
tirilmesi ve mali göstergelerde yeniden istikrar 
sağlanması için sıkılaştırıcı maliye ve para poli-
tikalarına ihtiyaç duyuluyor. Buna bağlı olarak 
uygulanacak sıkılaştırma politikalarının şiddetine 
göre inşaat sektöründeki faaliyetlerde de en azın-
dan 6-12 aylık bir yavaşlama kaçınılmaz olacak. 
Genişletici politikalar uygulanması halinde ise 
makro dengeler ile mali göstergelerdeki bozulma-
lar inşaatı daha olumsuz etkileyebilecek.
Kiraya yüzde 16,57 zam

Eğer kira sözleşmesini geçtiğimiz yıl Temmuz 
ayında yaptıysanız zam zamanı geldi. Kira artış 
oranı Borçlar Kanunu’na göre Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre yapılıyor. Yİ-
ÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak kira 
artışı belirleniyor. Yani kira artış oranı Temmuz 
2018’de yüzde 16,57 olacak. 

İnşaat ve gayrimenkulün 
döviz kredisi 
stoku 
52 milyar 
dolar…
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AB ve Japonya arasında ticaret ve stratejik 
ortaklık anlaşmaları imzalandı. Anlaşma 
dünyanın şimdiye kadarki en büyük ser-

best ticaret anlaşmasını olarak nitelendiriliyor.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Konseyi 

Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı 
Jean-Claude Juncker, Tokyo'da gerçekleştiri-
len AB-Japonya Zirvesi kapsamında Ekono-
mik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık 
Anlaşması’na imza attı. 

Programda konuşan AB Konseyi Başkanı 
Tusk, AB ve Japonya'nın coğrafi olarak uzak 
olmasına rağmen ekonomik ve siyasi ilişkilerin 
çok güçlü olduğunu söyledi. İmzalanan anlaş-
malarla ortaklığın yeni bir seviyeye çıkarıldığını 
belirten Tusk, "Bu, şimdiye kadar yapılan en 
büyük ikili ticari anlaşma" dedi.

Tusk, küresel ekonomik sistemin sorgulandı-
ğı dönemde böyle bir ticari anlaşma yapılması-
nın korumacı ekonomi politikaları karşıtı net bir 
mesaj olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker de, Japon-
ya ve AB'nin küresel olayları benzer şekilde 
gördüğüne dikkati çekerek, ticaret anlaşmasının 
gümrük vergilerinin büyük kısmını ortadan 
kaldırarak karşılıklı ticareti önemli ölçüde artı-

racağını söyledi.
Anlaşmayla, adil ve serbest ticarette ör-

nek davranış sergilediklerini anlatan Juncker, 
"Ticaret, gümrük ve bariyerlerle değil değer ve 
ilkelerle ilgilidir" ifadesini kullandı.

Juncker, AB ve Japonya arasında verilerin 
serbest akışının sağlanması konusunda da anlaş-
ma sağlandığını sözlerine ekledi.

Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Avrupa 
Parlamentosu ve Japonya yasama organının 
onayının alınması gerekiyor. Onayların ardın-
dan anlaşmanın 2019'da başlaması bekleniyor.
Ticaret anlaşması

İmzalanan ticaret anlaşmasıyla, karşılıklı 
olarak şirketlerinin ödedikleri gümrük vergile-
rinin büyük bölümü ortadan kalkacak. Taraflar, 
birbirlerinin "coğrafi işaretine" sahip ürünlerini 
koruma altına alacak. Tarım, finansal hizmetler, 
elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma alanla-
rındaki şirketlerin karşılıklı olarak pazarlara 
erişimi genişleyecek. 

Şirketlerin karşılıklı olarak kamu ihalelerine 
katılımı sağlanacak. Hassas olarak tabir edilen 
otomotiv sektöründe piyasalar kademeli bir 
süreç içerisinde açılacak. 

Dünyanın en büyük 
anlaşması imzalandı



Albayrak’ın konumu 
Erdal Sağlam

Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat 
Albayrak’ın konumu 
ve işlevi piyasaların 
geleceği açısından 
çok önemli olacak. 
Albayrak’ın Enerji 
Bakanlığı deneyimi 
biliniyordu ancak 
makro ekonomiyle 
ilgili görüşlerinin tam 
olarak bilindiği söyle-
nemez. Bir başka açı-
dan bakılacak olursa, 
tüm bakanlıklar için 
geçerli tabi ama, makro 

dengeleri belirleyecek bu konumun Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam uyumlu olarak 
çalışacağını söylemek mümkün. Piyasaların ilk 
tepki geçtikten sonra, yapılacak açıklamalar ve 
atılacak ilk adımları yakından takibe alması ve 
ondan sonra yeni ekonomi yönetimi hakkında 
karar vermesinin gerekeceğini söylemek yanlış 
olmayacak.

Aslında yeni bakanlardan bağımsız olarak ba-
kıldığında ekonomide yapılacaklar ve önceliklerin 
belli olduğunu görüyoruz. Yeni ekonomi yöne-
timinin ilk görevinin yurt içi ve dışı piyasalarda 
Türkiye ekonomisine olan güveni yeniden kazan-
dırmak olduğu da açık. Şimdi bakanların isimleri-
ne göre piyasa kendine bir yol çizse bile, kısa süre 
içinde ekonominin geleceği açısından beklentileri 
atılacak adımlar ve alınacak kararlar belirleyecek. 
O nedenle kısa süre içerisinde ekonomiyle ilgili 
alınacak kararlar ve yapılacak tercihlerin kilit 
önemi olacak. Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da-
ki toplantısında alınacak kararın da Bakanlar 
Kurulu’ndaki isimler kadar etkili olacağını dün 
belirtmiştik. Çünkü piyasalar Merkez Bankası’na 
faiz konusunda müdahale olup olmayacağını, 
alınacak karara bakarak değerlendirecekler.
Merkez’in kilit konumu

Merkez Bankası bağımsızlığının ne kadar 
önemli olduğu, Bakanlar Kurulu listesi açıklan-
madan çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname 
ile ispatlandı. KHK ile Merkez Bankası başkan 
yardımcılıklarına atama için Başkan’ın önerisinin 
alınmayacağı, 10 yıllık deneyim şartının ve 5 yıl 

görevde kalma şartının kaldırılması piyasalar 
tarafından tepki gördü. Bu KHK yayımlanana ka-
dar kurlarda ciddi bir geri geliş yaşanırken, KHK 
ardından kurlar yeniden artışa geçti ve TL kazan-
cını geri verdi. Bunun yeni dönem için talihsiz bir 
başlangıç adımı olduğu söylenilebilir. Bu kararın 
Merkez Bankası bağımsızlığına müdahale olarak 
anlaşıldığı ve Kuruma ilişkin bundan sonraki 
adımların çok daha titiz biçimde izleneceği de 
açık.

Başkanlık sistemi yeni  
yapılanmasını tamamlarken… 
Güngör Uras

Maliye ve Hazine 
Bakanı Berat Albay-
rak, ekonominin temel 
sorunlarından olan 
enflasyon ve faiz ko-
nusunda yapılacakları 
anlattı. “Hiç olmadığı 
kadar etkin bir Merkez 
Bankası yeni dönem 
politikamızın temel 
hedefleri arasında yer 
alacaktır” dedi. Temel 
önceliğin enflasyonun 
düşürülmesi olacağını 
belirtti.

Enflasyonla mü-
cadelede tüm yükün para politikası üzerinde 
kalmayacağına vurgu yapan Albayrak, “Yeni 
dönemde hem para politikası ve maliye politikası 
arasındaki koordinasyonun süreklilik gösterece-
ğini hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal 
unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planının 
hayata geçirileceğini” söyledi. Albayrak, Merkez 
Bankası’nın bağımsız bir kurum olarak, ekonomi-
nin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiri-
yorsa onu yapacağını vurguladı.
Spekülasyonlara karşı

“Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve karar 
alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu 
edilmesi kabul edilmez” dedi.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede 
özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak 
ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez 
Bankası’nın hareket alanını genişleteceklerini 
vurguladı. Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin 
bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın 

cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 
ekonomideki gelişmeler nasıl yorumlandı?
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temel hedefleri arasında yer alacak” ifadesini 
kullandı.

Orta Vadeli Program (OVP) dönemi boyunca 
ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, 
bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda 
gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin ma-
liye politikaları uygulayacaklarını söyledi.
Yakın ilişki kurulmalı

Albayrak, “Önümüzdeki dönemde makro 
politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileş-
meye yönelik olarak ‘ekonomide dengelenme’ 
önceliğiyle kurgulanacağını” anlattı.

Şirketlerin borçlarının gelişmekte olan benzer 
ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebi-
lir seviyede olduğunu hatırlattı.

Albayrak, görevi devraldığı gün yaptığı güç-
lü para politikası vurgusuna değinerek, “Güç-
lü para politikası derken, fiyat istikrarı temel 
hedefi doğrultusunda şekillenen politikalarını 
kastediyoruz. Makroekonomik denge açısından 
enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında 
geliyor” dedi.

Maliye ve Hazine’nin önemli bir görevi 
de iç ve dış finansman açıklarını kapatmaktır. 
Onun için Hazine bono çıkarıyor, dışarıda kâğıt 
satıyor. Bunlar yeni dönemde devam edecek. 
Maliye ve Hazine’nin bir başka önemli sorumlu-
luğu dünyanın finans piyasalarında yakın ilişki 
kurmak, finans piyasalarını bilgilendirmek. 
Böylece dış finansmanda beklenen hedeflere 
ulaşmaktır.

Önceki hükümetlerde bu dış ilişkileri 
Hazine’den sorumlu bakanlar yürüttüğüne göre, 
yeni dönemde de dış finansman sorunlarının çö-
zümü için, dış piyasalarla yakın teması sağlama 
sorumluluğu Bakan Albayrak’ın olacaktır.

Yeni kabineden ne beklemeliyiz?  
Alaattin  Aktaş

Önce gelin yeni 
kabineden ne beklen-
memesi gerektiğini 
söyleyelim. Aslında 
bu bizim dile getir-
diğimiz bir görüş de 
değil, onu da belir-
telim. Bu görüşün 
sahibi Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yeni kabi-
neyi açıklarken bakın 
neler söyledi:

“1 numaralı Cum-

hurbaşkanlığı kararnamesiyle Anayasamızın 
verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim sistemi-
mizin çatısını resmen hayata geçirmiş olduk. Ne 
bizim ne de bizden sonra gelecek olan cum-
hurbaşkanlarının yürütme görevi konusundaki 
aksaklıklar, eksiklikler konusunda milletimize 
karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. 
Elbette anayasa ve yasa gerektiren reformları 
Meclis’te uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiye-
tindeyiz. Ancak anayasanın Cumhurbaşkanı’na 
verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı 
yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma 
hakkımız bulunmuyor. Bunun için milletimize 
verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece 
gündüz çalışacağız.”

Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması, beklenti-
leri büyüten bir içeriğe sahip. “Hiçbir mazerete 
sığınma hakkımız bulunmuyor” diyor Erdoğan 
ve “Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece 
gündüz çalışacağız” diye de ekliyor. Siyaset-
çilerin görevi, yalnızca söz konusu alanlarda 
adımlar atmak ve bu sözlerini yerine getirmekle 
sınırlı değildir elbette. Zaman içinde ortaya çı-
kan aksaklıkların, sorunların da üstüne gidilme-
si gerekir.

“Ne yapılacak, nasıl yapılacak da bu darbo-
ğazdan çıkılacak” başlıklı yazımıza, “Türkiye’de 
darboğaz mı var ki” diye ciddi ciddi karşı görüş 
dile getiren okurlar da oldu. Bir görüştür, saygı 
duyarız. Ama biz Türkiye’nin ciddi bir ekono-
mik darboğaz içinde bulunduğunu ve sorunun 
giderek büyüdüğünü, yeni yönetimin öncelikle 
üstüne gitmesi gereken konunun da bu olduğu-
nu düşünüyoruz.

Dolayısıyla yeni kabineden öncelikle ekono-
mik alanda sıkıntıları hafifletecek adımlar bek-
lendiğini belirtelim. Bu konuda başarılı olunup 
olunmayacağı ya da başarının ölçüsünün ne 
olacağı ayrı bir tartışma konusu; ama yapılacak 
belli, öncelikle ekonomiye eğilmek.

Sorunları tekrar tekrar uzun uzadıya sıra-
lamaya gerek yok. Ama öncelikle yüzde 20’ye 
doğru yol alan enflasyonu nasıl frenleyeceğimi-
zi, döviz kurundaki artışı nasıl yavaşlatacağı-
mızı, GSYH’nin yüzde 7’sine yaklaşan cari açığı 
nasıl aşağı çekebileceğimizi ve halkın refahını 
nasıl daha iyi bir düzeye getireceğimizi herkes 
bilmek istiyor.
İsimlerin pek önemi yok

Bir kere yeni yönetim biçiminde bakanlıkla-
rın yanında başkanlıklar, başkanlık ofisleri ve 
kurullar oluşturulacak. Bu ofisler ve kurullar ile 
bakanlıklar arasında zaman içinde bir uyuşmaz-
lık, bir anlaşmazlık, yetki kargaşası çıkacak mı, 
kestirmek pek kolay değil.

Ama tüm isimler sonuçta Cumhurbaşkanı’na 
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bağlı olduğu için, son sözü her zaman Cumhur-
başkanı söyleyeceği için hep tek ses duyacağız. 
Kaldı ki şimdiye kadar da hükümet içinden farklı 
sesler çıkmıyor değildi ama bunlar pek duyulmu-
yordu, en azından karar alma süreçlerinde önemli 
bir sıkıntı yaşanmıyordu.

Dolayısıyla “Şu makama şu geldi, işler artık 
daha iyi gider” ya da “O değil de şu gelseydi 
daha iyi olurdu” şeklinde değerlendirmeler 
yapmanın fazla bir önemi yok. Tabii ki isimlerin 
makama katacakları önemlidir; ama asıl olan 
Türkiye’nin uygulayacağı ve sonuçta Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın şekil vereceği politikanın ne 
olacağıdır.
İşletmeci ağırlıklı kabine

Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında 
ekonomi geliyor ve ilginçtir kabinede ekonomi 
eğitimi almış bakanların ağırlıkta olduğu dikkati 
çekiyor.

Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasa-
poğlu işletme ve ekonomi eğitimi almış isimler.

Ekonomiyle hiç ilgisi bulunmayan bir bakan-
lığı sürdürmekte olan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu da işletme fakültesi mezunu. Lisans eğitimi 
uluslararası ilişkiler olan Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu da ekonomi alanında yüksek lisans 
yapmış bir isim.

Piyasaların asabı bozuk 
Ege Cansen

ABD 1776’da kurul-
du. Bu tarihten kabaca 
87 yıl sonra, ülke 4 
yıl (1861-1865) süren 
büyük bir iç savaşa 
(Civil War) sürüklen-
di. Savaş sırasında 
ABD’nin nüfusu 31 
milyon dolayındaydı. 
Bu savaşta milyonlar-
ca insan yaralandı ve 
2,4 milyon askerden 
620 bini öldü. Ölü 
sayısının nüfusa oranı 
yüzde 2’dir. Savaşı 
sona erdiren Abraham 

Lincoln, ABD’nin gelmiş geçmiş en büyük başka-
nı kabul edilir. Başkan Lincoln, savaşın bittiği gün 
ABD’nin “kuruluş felsefesini” anlatan bir konuş-

ma yapmıştır. Bu tarihi nutuk bir sayfadır ve şöyle 
biter: “Halkı, halk için yöneten halk hükümetleri, 
yeryüzünden hiçbir zaman silinmeyecektir”.

Bu ifade “demokrasi”nin temel tanımıdır. 
Ülkemizde kısa bir süre önce “meclis hüküme-
ti” sisteminden “başkanlık hükümeti” sistemine 
geçişin, ilk genel seçimi yapıldı. Halkı, halk için 
yönetecek bir başkan seçildi. O da hükümetini 
kurdu.
Başkanın icraatından halk sorumludur

“Halkın, halk için, halk tarafından idare 
edilmesi” ilkesinin diğer hükümet kurma şekil-
lerine göre en büyük üstünlüğü, ister meclis ister 
başkanlık hükümeti olsun, icraatından halkın 
sorumlu olmasıdır. Yönetim biliminde “yetki dev-
redilir, sorumluluk devredilemez” kuralı vardır. 
Üst (burada seçmen oluyor), astına (yani seçile-
ne) “yönetim” yetkisini devreder. Kural gereği, 
ast devraldığı yetkiye koşut bir sorumluluk da 
üstlenir. Ama astın da sorumlu olması, ona yetki 
devreden üstü sorumsuz kılmaz.

Halkımız, başta ekonomi olmak üzere, ülke-
nin iç ve dış siyasetini idare etme yetkisini Sayın 
Erdoğan’a vermiştir. Dolayısıyla olacakların nihai 
sorumlusu ona bu yetkiyi veren halktır. Halk 
mızıkçılık edemez. Başkan Erdoğan’ın, seçmenin 
yüzde 47,5’inden oy almamış olması bu gerçeği 
değiştirmez.

Başkan Erdoğan, bir muamma değildir. Kim-
senin acaba Başkan nasıl bir ekonomi politikası 
izleyecek diye düşünmesine gerek yoktur. Kendisi 
2003’den beri iş başındadır. Kemal Derviş tarafın-
dan IMF’nin destek ve yol göstermesiyle hayata 
geçirilen “Güçlü Ekonomiye Geçiş” programının 
uygulanmaya devam edildiği ilk 5 yıldan sonra 
izlenen iktisadi yol, esas olarak Erdoğan’ın terci-
hidir. Ekonomimiz aynı yolda gidebildiği kadar 
gidecektir.





Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos 
Vekili Ni Xiaojing, Çin Halk Cumhuriyeti 
İzmir Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu 

Liu Weiguo, Çin Halk Cumhuriyeti Ataşesi Wei Ji, 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı ziyaret etti. 
Çin hükümeti ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri 
pekiştirmek amacıyla kentin önde gelen kurum ve 
kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelmek istedik-
lerini belirten Xiaojing, Çin hükümetinin sürdürdü-
ğü Tek Kuşak ve Tek Yol projelerinin aynı zamanda 
Türkiye’nin çalışmalarını sürdürdüğü Orta Koridor 
Projesi ile uyumlu olduğunu, bu konuda işbirliği 
yapabileceklerini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne yeni atanan Ticaret 
Başkonsolosu Liu Weiguo’nun da yardımı ile ticari 
ilişkileri mevcudiyetinden daha ileri seviyeye 
taşımak istediklerini vurgulayan Xiaojing; “Çoklu 
ticaret sistemi kurmak istiyoruz. Buna istinaden Tür-
kiye gibi Bulgaristan ve Almanya ile de görüşerek 
ticaret engellerinin kaldırılması için gereken çaba-
lar üzerine konuştuk. Bu kapsamda Kasım ayında 
Çin’in Shangay şehrinde bir Uluslararası İthalat 
Fuarı düzenleyeceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki 
yıl Türkiye’de İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ana 
partner olmak için Çin Hükümeti olarak çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Tüm bu faaliyetler ve hedefler 

için de sizinle işbirliği yapmak istiyoruz” çağrısında 
bulundu.

Bütün dünyadan kaliteli servis ve mal alarak 
ithalat miktarını daha da yükselteceklerini söyleyen 
Xiaojing, “1,4 milyar nüfuslu Çin, dünyanın en bü-
yük tüketim piyasasına sahiptir. Bu yüzden de po-
tansiyeli çok yüksektir. Bu kapsamda ithalat konu-
sunda sizinle sürekli alışveriş yapmayı umuyoruz. 
Çin’de birçok kişi mallarını e-ticaret yoluyla almaya 
başladı. Türk malları da e-ticaret yoluyla piyasaya 
girebilir. İzmir’de hem tarım hem sanayi ürünlerinin 
rekabet gücü çok yüksek. Örneğin buradaki tekstil 
ürünleri hem kaliteli hem de fiyatları çok uygun. 
Şu an Avrupa’daki tekstil ürünlerinin fiyatları çok 
yüksek ancak Türkiye’de bu orta markalı ürünlerin 
Çin’de daha büyük bir tüketici grubu bulacağına 
inanıyorum. Bunun yanı sıra Ege Bölgesi’ndeki ta-
rım ürünleri çok taze ve kaliteli ve bu da Çin’de çok 
büyük ihtiyaç duyulan bir pazar. Bu yüzden uma-
rım iki ülke Tek Kuşak ve Tek Yol projesi içerisinde 
daha kapsamlı işbirliği yapacak, lojistik hizmetlerini 
geliştirerek ticaret hacmini daha da arttıracaktır” 
şeklinde konuştu.

Uğurtaş’tan “kazan-kazan” önerisi
Türkiye ile Çin arasındaki ticari dengenin sağ-

lanmasının Türkiye için önemli bir nokta olduğunun 
altını çizen İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, ikili ilişkilerde ticaretin tek taraflı olmak 
yerine döngülü olması gerektiğinden bahsederken, 
yaklaşık 650 firmanın, 40 bin çalışanın bulunduğu 
bölgede Çin malı materyallerin çok kullanıldığını, 
bununla birlikte Çin’e ihracat konusunun daha da 
geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Uğurtaş, “Çin’in ithalatı önemsemesi ve bo-
zuk olan dış ticaret dengesinin düzeltilmesi Çin’in 
kendi ticaretlerinin gelişmesine de yol açacaktır. 
Aslında biz buna “kazan-kazan” diyoruz. E-ticaret 
Türkiye’de de ciddi ölçüde bir yatırım alanı ve bu 
sayede dünyanın etrafındaki her şirkete ulaşabili-
yorsunuz. Tabi biz de Çin’e mal satmak istiyorsak 
Çin’in kullanma alışkanlıklarını öğrenmemiz lazım. 
Sizin ihtiyaç duyabileceğiniz ürünleri yapabilirsek, 
belki böyle bir talebimiz olabilir. Bizim de bu ko-
nuda çalışmamız, emek harcamamız lazım. Çünkü 
Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Artık dünya tek ku-
tuplu yapıdan kurtulmak zorunda. Genç ve eğitimli 
bir nüfusumuz var. Türkiye’nin de kendi kaynakları 
yetmediği zamanlarda dış sermayeye ihtiyaç oluyor. 
Üstelik biz Avrupa’ya çok yakın bir pazarız. Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamız var. Bu an-
lamda yapılacak işbirlikleri iki tarafın da faydasına 
olacaktır” dedi.

Çin’den Türkiye’ye 
işbirliği çağrısı
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
“Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kurulu-

şu” 2017 yılı araştırması 
açıklandı. Listede ilk 
sırayı 309,4 milyon 
TL’lik üretimden 
satışı ile Oğuz 
Gıda alırken, 
ikincilik 309,2 
milyon TL 
üretimden sa-
tışlarıyla Zeki 
Mensucat’ın, 
üçüncülük ise 
308,3 milyon 
TL ile S.S. Mar-
mara Zeytin’in 
oldu. 

İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren firmalar da 
her yıl olduğu gibi bu yıl 
da listelere adlarını yazdırdı. 
İAOSB’li 13 firma İSO Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu” 2017 yılı araştırmasında yer 
aldı. 

Araştırmaya göre, İSO İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 
2016 yılında 82,2 milyar TL olan 
üretimden satışları, 2017 yılında 
yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar 
TL’ye yükseldi.

İkinci 500 kuruluşlarının, “üretimden satışlar” 
ile “esas faaliyet karı” gibi temel bazı paramet-
relerde, aynı Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 
kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergile-
dikleri görüldü. Araştırmanın ortaya koyduğu 
veriler incelendiğinde, üretimden satışlardan bu 
satışlardaki reel değişime, esas faaliyet karından 
vergi öncesi kar ve zarar toplamına kadar son yıl-
ların en iyi performansını ortaya koyan İSO 500 
gibi, İkinci 500 kuruluşları da iyi bir performans 
sergiledi. İkinci 500 verilerinde en dikkati çeken 
gösterge, karlardaki sıçrama oldu. İkinci 500’ün 
karlarındaki artış oranlarının Birinci 500’ün de 
üzerinde gerçekleştiği görüldü. 

2017 yılında İkinci 500’de faaliyet karı yüzde 
43,9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FA-

VÖK) yüzde 49,3, vergi öncesi kar 
ve zarar toplamı ise yüzde 67,2 

büyüdü. Bu oranlar Birinci 
500’de ise sırasıyla yüz-

de 34,8, yüzde 24,4 ve 
yüzde 40,7 olarak 

gerçekleşmişti. 
İkinci 500’ün 

her üç kar bü-
yüklüğüne reel 
olarak bakıl-
dığında da 
faaliyet karı 
yüzde 28,5, 
FAVÖK yüzde 
33,4, vergi ön-
cesi dönem kar 

ve zarar top-
lamı (VÖDKZ) 

yüzde 49,3 gibi 
çok ciddi artışların 

söz konusu olduğu 
görüldü. Bu oranlar İSO 

500’de aynı sırayla yüzde 
20,5, yüzde 11,2 ve yüzde 25,7 

olarak gerçekleşmişti.
İkinci 500’ün karlılıklarındaki 

bu olumlu verilere karşın, aynı 
İSO 500’de olduğu gibi İkinci 
500’deki sanayi kuruluşlarının da 
ağır bir finansman yükü altında 
oldukları ve 2017’deki faaliyet 
karlarının yüzde 42,8’ini finans-
man gideri olarak kaybettikleri 

görüldü. 2017 yılında faizlerde görece bir düşüş 
olmakla birlikte bugünkü mevcut faizlerle bu 
karlılıkların sürdürülebilirliği mümkün görülme-
diği kaydedildi.
Ar-Ge’ye yatırım artıyor

İkinci 500 şirketleri geçen yıla göre Ar-Ge 
harcamalarını yüzde 68,5 artırarak 488,5 milyon 
TL’ye çıkarırken, Ar-Ge harcamalarının üretim-
den satışlara oranını da yüzde 0,35’den yüzde 
0,45’e yükseltmeyi başardı. İkinci 500’ün Ar-Ge 
yapan firma sayısı ise 177’den 188’e yükseldi. 

Ar-Ge harcamalarındaki artış oranı İSO 500 
şirketlerinde yüzde 23,7 iken, yapılan harcama-
ların üretimden satışlara oranı da yüzde 0,57’den 
yüzde 0,53’e gerilemişti. Ar-Ge yapan firma sayısı 
da 239’dan 254’e yükselmişti.

İaOSB’li 13 firma 
İSO İkinci 500 Büyük’te…

İSO Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu listesinde yer alan 
İAOSB firmaları

• Nemak İzmir Döküm San. A.Ş.
• Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

• Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
• ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.

• Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.
• Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

• Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
• Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

• Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları           
San. ve Tic. A.Ş.

• Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.
• Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.

• Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.
• Bareks Plastik Film Ekstrüzyon                 

San. ve Tic. A.Ş. 
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Sorunsuz, kesintisiz ve ekonomik üretim 
ile çevre kirletmeyen proses süreci İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk 

hedefidir. Gerek Bölge yönetimi, gerekse, bölgeyi 
oluşturan firmalar,  faaliyetlerini  sürdürürken bu 
hedefle ilerlemekte ve doğal çevrenin dengesini 
bozacak her türlü faaliyet için gerekli tedbirleri 
almaktadırlar. Bölge tesislerinde yapılan üretim 
sonucunda oluşan evsel ve endüstriyel atık sular, 
Atıksu Arıtma Tesisleri’nde, bilgisayar kontrolün-
de arıtılmakta, körfeze kirlilik yaratabilecek hiçbir 
atık bırakılmamaktadır. 

İAOSB Atıksu Arıtma Tesisleri’nin inşaatı 24 
ayda tamamlanmak üzere 15.11.1990 tarihinde 
Türk-Danimarka ortak girişiminden oluşan bir 
konsorsiyuma ihale edilmiştir. Arıtma Tesisinin 

12.000 m3/gün kapasiteli birinci etabı 1993 tari-
hinde tamamlanmış, gelecekte yer alacak tesisler 
dikkate alınarak 2000 yılında inşa edilen 9.000 
m3/günlük tevsi bir yatırım ile arıtma tesisinin 
kapasitesi 21.000 m3/güne çıkarılmıştır. 

İAOSB Atıksu Arıtma Tesisleri’nde; çevre 
mühendisleri, teknisyenler, laborantlar, destek 
birim çalışanları görev almaktadır. Atıksu Arıtma 
Tesisimiz kumanda odasından PLC ve SCADA 
sistemleriyle kontrol edilmektedir. Tesiste görev 
alan işletme teknisyenleri 7 gün 24 saat kesintisiz 
3 vardiya sistemiyle görev yapmaktadır.

Tesisimizde yer alan atık su ve temiz su la-
boratuvarımızda, hem tesisimizin işleyişini hem 
de Bölgemizde faaliyet gösteren proses atıksuyu 
bulunan işletmeleri denetlemek amacıyla alınan 

İAOSB ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Dünya standartlarında arıtma 
çevreyle barışık üretim

Çevreci kimliğiyle öne çıkan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde katılım-
cılarına sorunsuz, kesintisiz ve ekonomik üretim yapısıyla doğa ile dost proses süreci sağlamaktadır.
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numunelerin analizleri yapılmaktadır.
Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan 

İAOSB Atıksu Arıtma Tesisleri, 4 arıtma prose-
sinden oluşmaktadır.

a) FİZİKSEL ARITMA PROSESİ: Izgara, 
kum, yağ tutucu ve dengeleme tankından oluş-
maktadır. Bu bölümde, atık suyun içinde bu-
lunan ağır tanecikler, yağ ve 1,5 cm’den büyük 
olan kirlilikler ortamdan alınarak diğer arıtma 
işlemlerine zarar vermesi engellenir.

b) KİMYASAL ARITMA PROSESİ: Kimya-
sal madde dozlama ünitesi, hızlı ve yavaş karış-
tırma üniteleri ile çökeltim tankından oluşur. Bu 
bölümde atık suyun içinde bulunan kimyasal 
kirlilikler ve ağır metaller, kimyasal madde 
ilavesiyle çökelebilir bileşikler oluşturulur ve çö-
keltim tankında dinlendirilerek ortamdan alınır.

c) BİYOLOJİK ARITMA PROSESİ: Hava-
landırma tankı ve son çökeltim ünitelerinden 
oluşur. Atık suda bulunan organik kirlilikler, ha-
valandırma tankında üretilen aerobik bakteriler 
tarafından çökelebilir hale getirilip atık sudan 
alınır. Bu işlemlerin sonunda arıtılan su çevreye 
zarar vermeyecek şekilde deşarj edilir.

d) ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA: Arıtma 
işlemleri sonucunda oluşan kimyasal ve biyolo-
jik çamurlar yoğunlaştırılarak çamur kurutma 
yataklarında susuzlaştırılır. Oluşan kuru çamur, 
ilgili Çevre Mevzuatı gereği lisanslı atık bertaraf 
tesisine nakledilerek Bölgeden uzaklaştırılıp, 
bertaraf edilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınla-
nan Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği 
kapsamında kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün 
ve üzeri olan atık su arıtma tesislerince sürekli 
atıksu izleme sistemi kurulması ve işletilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. 

İAOSB Sürekli Atık su İzleme Sistemimiz 
(SAİS) 2017 yılında ihale edilmiş, 2018 Ocak 
ayında kurulumu sağlanmış ve ardından 2018 
Mart ayında Bakanlıkça onayı alınmıştır.

SAİS kabinlerinde ölçülmesi zorunlu olan 
parametreler yerinde ölçüm parametreleri olan; 
pH, iletkenlik, sıcaklık ve çözünüş oksijen de-
ğerlerine ek; Askıda Katı Madde (AKM) ve Kim-
yasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametreleridir.

Sistemin ana bileşenleri; arıtılmış atık su 
deşarj hattından sürekli emiş yapan ve yedekli 
çalışan iki pompa, su kolonu içerisinde pH, 
iletkenlik, sıcaklık, çözünüş oksijen sensörleri ve 
KOİ parametresi ölçümü için kullanılan bir adet 
analizörden oluşmaktadır. 

Ölçülen tüm parametreler bir ekranda top-
landıktan sonra bilgisayarda yazılım üzerinden 
bakanlık sistemine sürekli iletilmektedir. Ölçüm 
değerlerinin sınır değerlerini aşması durumun-
da su kolonundan anında numune çekebilecek 
Bakanlıkça mühürlenmiş bir adet buzdolaplı 
otomatik numune alma cihazımız da bulunmak-
tadır.

Onayından bu yana sorunsuz bir şekilde 
çalışmakta olan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi-
mizde okunan ve 24 saat boyunca anlık olarak 
Bakanlık sistemine gönderilen değerler, tesisimi-
zin iyi işletilmesini kanıtlar niteliktedir.

Mevzuatta belirtildiği üzere 3 ayda bir 
yapılması gereken Bütünleşik Karşılaştırma 
Testlerini gerçekleştirmek üzere 18.07.2018 
tarihinde İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü denetiminde, akredite olan 
Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuvarınca 
numune alınarak analizi yapılmış ve Müdür-
lüğümüzde kurulu SAİS’in doğru ölçümlere 
devam ettiği teyit edilmiştir. 
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Semi-
nerleri kapsamında düzenlenen “İmar Barışı 
ve Yeni Düzenlemeler” konulu toplantı, İzmir 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan’ın 
katılımıyla Atatürk Toplantı Salonu’nda düzen-
lendi. 

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, İmar Barışına yönelik yeni düzenleme-
ler ve başvurular hakkında detaylı bilgiler verildi. 

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin 
Varan, kaçak yapılaşmanın nedenlerine deği-
nerek, günümüze uzanan süreci değerlendirdi. 
1950’li yıllarda ülke nüfusunun yüzde 80’lik kıs-
mının kırsal bölgelerde, yüzde 20’sinin ise büyük 
şehirlerde yaşadığını belirten Varan, günümüzde 
söz konusu oranın tam tersine döndüğünü söyle-
di. Varan, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018 yılına geldiğimizde ülke nüfusunun 
yüzde 92’sinin şehirlerde, yüzde 8’inin ise kırsal 
alanlarda ikamet ettiğini görüyoruz. Şehirlere 
gelen vatandaşlar, barınmak için ya arsa almış 
üzerine ev yapmış, ya da Hazine arazisi veya 
belediye arazisi üzerine ev yapmışlar. Yıllardır 
da bu yaptıkları inşalarda yaşıyorlar. Söz konusu 
kaçak yapılaşmanın noktalanması adına yıllar 
içerisinde çeşitli yasalar çıkartılmış olsa da istenen 
netice elde edilememiş. Bugün ise, ‘Devletimiz 
ile vatandaşımız helalleşiyor’ sloganı ile Bakanlı-

İaOSB’de ‘İmar Barışı’ 
bilgilendirme semineri

İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan yapıları kapsıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden 
yapılıyor. İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş yapılar için vatandaşlara Yapı Kayıt Belgesi veriliyor.

Atatürkorganize
38



ğımız yola çıkarak yeni bir düzenlemeye imza 
attı. Söz konusu kaçak yapılara ya da yapıların 
bölümlerine uygulanacak düzenleme ile yasal 
olmayan yerler tanınmış olacak. Böylece kentsel 
dönüşüm süreci ile çarpık kentleşmenin odağın-
da yer alan bu yapılar hem daha güvenli, hem 
daha modern hem de daha konforlu olacak. 
Gerek çevremiz gerekse yapılarımız daha güzel 
olacak.”
Başvurular, 31 Ekim’e kadar

İzmir’de çarpık yapılaşmanın yüzde 65’lere 
dayandığını vurgulayan Varan, söz konusu yüz-
deliğin 2 milyon 356 bin yapıya işaret ettiğini 
söyledi. İmar Barışına, zamanında kaçak yapı-
laşma gerçekleştiren vatandaşların birçoğunun 
olumlu yaklaşacağına inandıklarını bildiren 
Varan, başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“İmar Barışı 31Aralık 2017 tarihinden önce 
yapılmış yapıları kapsıyor. Başvurular e-Devlet 
üzerinden yapılıyor. İmar Barışı kapsamında 
değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturula-
cak belgeye Yapı Kayıt Belgesi adı veriliyor. Bu 
belgenin bedeli ise arsa emlak değeri ile yapı 
yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan 
bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i 
olacak şekilde belirleniyor. Yapı Kayıt Belgesi, 
imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, mükte-
sep oluşturmaz. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen 
yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte 
olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapı 
Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğal 
gaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi aldıktan 
sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek 
ve Yapı Kayıt Belgesi için ödenen bedel kadar 
ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat 

mülkiyeti tesis edebilecek. Müracaatlar 31 Ekim 
2018 tarihine kadar yapılabilecek. Yapı Kayıt 
Belgesi bedelinin ise 31 Aralık 2018 tarihine ka-
dar yatırılması gerekmektedir. Üçüncü kişilere 
ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan 
yapılar, Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli 
araziler üzerinde bulunan yapılar ve 3194 sayılı 
İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi’nde belir-
tilen istisnai alanlarda bulunan yapılar İmar Ba-
rışından faydalanamayacaklar. Bununla birlikte 
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli 
olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar 
Barışı’ndan faydalanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi, 
yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel 
dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.”

E-DEVLET ÜZERİNDEN  
YAPILACAK MÜRACAATTA 

GEREKEN BİLGİLER
1- e-Devlet şifresi 
2- Geçerli bir cep telefonu numarası 
3- Geçerli bir e-posta adresi 
4- Beyan edilecek yapının adresi 
5- Tapusu, varsa ada ve parsel bilgileri 
6- Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari 

birimlerin ayrı ayrı / toplam alanları (m2) 
7- Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı 
8- Arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (TL/

m2) (İlgili belediyesinden alınabilecek) 
9- Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa 

tapudaki alan - yoksa beyan edilecek alan (m2) 
10- Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçenekler-

den seçilecek) 
11- İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi 
12- Yapıyı gösteren ve mevzuata aykırılık kısmı-

nı gösteren birer adet fotoğraf
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Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldı-
rım ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Atatürk Orga-

nize Sanayi Bölgesi’ndeki ihracatçı firmalar ile bir 
araya gelerek, kredi sistemleri hakkında bilgi ver-
diler. Eskinazi; Türk Eximbank ile yakından çalış-
tıklarını, bu doğrultuda KOBİ’lerin başta sigorta 
olmak üzere tüm konular hakkında bilgi almaları 
için bir irtibat ofisi açtıklarını belirtti. Eskinazi, 
Türk Eximbank’ın faiz oranları ile ihracatçıya ve 
sanayiciye her zaman destek olduğunu önemle 
vurguladı. Her sene yeniden yapılandıklarını 
belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım ise ihracat yapan firma sayısı yoğun olan 
OSB’lerde toplantılar düzenleyerek görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Yıldırım, “Eskiden beri desteği ve enstrüman-
ları ile süregelen bir Eximbank var. 2017 ve 2018 
yılında bu geleneği doğrudan ihracatçı şirketlerle 
çalışır bir hale getirdik. Önceki yapı diğer ban-
kalardan sadece teminat mektubuyla çalışabili-
yordu. Biz onu dönüştürdük, bu çalışmaları da 
ihracatçıların ve sanayicilerin içinde bulunduğu 
çerçeveden hiç çıkmadan üç boyutlu olarak sür-
dürdük. Buradaki önceliğimiz kendimizi iyileş-
tirmek ve şubeleşerek hizmet verdiğimiz kesimin 
işini kolaylaştırmak oldu. Bununla bağlantılı 
olarak biz, Haziran ayından itibaren bankalar-
dan teminat mektubu olmadan, hem yurt içinde 
hem de yurt dışında teminat verebilen bir yapıya 
geldik. Daha öncesinde yurt dışı teminat mektubu 

ve garanti programlarını devreye almıştık. Artık 
içerde de kendi bankanızdan işletme kredisi kul-
lanmak isterseniz, artık biz de o bankaya garanti 
verir hale geldik” dedi. 

Türkiye’deki 52 banka arasında kredi büyük-
lüğü bakımından 9’uncu, aktif büyüklüğü bakı-
mından da 10’uncu önde gelen banka olduklarını 
belirten Yıldırım, geçen yıl 39,3 milyar dolar 
verdikleri desteği bu yıl 46 milyar dolara çıkar-
mayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye ekonomisi 
yüzde 7, ihracatı ise yüzde 10 oranında büyürken, 
Türk Eximbank olarak dolar bazında desteklerini 
yüzde 19 artırabildiklerinin altını çizen Yıldırım, 
bu yıl desteklerini dolar bazında asgarinin iki katı 
üzerinde artıracaklarını kaydetti.

Türkiye’deki ihracatlı kredilerin yüzde 45’ini 
tek başına kullandırdıklarını, verdikleri kredi 
sigorta desteklerinin de bugün itibari ile yüzde 
25’ini oluşturduğunu söyleyen Yıldırım, ihra-
cat yapan şirketlerin içerdeki sigorta alacakları 
arasında Türkiye’nin en büyük şirketi olduklarına 
dikkat çekti.
Yeni destekler

Yeni bir uygulamayı devreye soktuklarını 
açıklayan Yıldırım, “Yurt dışı sigortada alacakları, 
yurt içi sigortada da poliçeyi teminat mektubu 
yerine kabul edeceğiz. Sigortanın binde 3 maliyeti 
var. Biz bu dönüşümü sağlarken, böylesine zor 
bir dönemde 2017 yılında fonlama maliyetlerimizi 
düşürdük. Orta ve uzun vadeli fonlama mali-

Türk Eximbank İaOSB’li 
ihracatçılarla bir araya geldi

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Eskinazi ile birlikte İAOSB’yi ziyaret eden Türk Eximbank Genel 
Müdürü Yıldırım, 2017’deki 39,3 milyar dolarlık desteği bu yıl 46 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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yetlerini düşürsek de ihracatçılara bir an önce 
ulaşması için kısa vadeli programlara da bunu 
yansıttık ve hiç faiz artırmadık. Bir de yatırım 
kredilerinde 10 yıl, işletme kredilerinde de 6 yıl 
vadeli olmak üzere bir program açtık. Bakanlar 
Kurulu bir karar aldı; Eximbank’tan, reeskont 
kredileri hariç, kredi kullananlar normal kredi-
lerde 1 puanını, yüksek teknoloji ürünlerinde ise 
1,5 puanını geri alabilecekler. Dolayısıyla yatı-
rım kredilerinde maliyet euribor artı 4 puan ve
1 puan geri alındığında maliyeti 3, yüksek 
teknolojide 2,5 oluyor. Onun için bu programla-
ra başvurulmasını anlamlı buluyorum. Bunun 
dışında reeskont dışındaki bütün döviz prog-
ramlarının tamamında Dolar, Euro, Yen, Pound, 
İsviçre Frangı gibi istediğiniz yabancı para 

cinsinden kredi kullandırıyoruz. 
Diğer bir yeni uygulama kredi kayıt bürosu ve 
Vakıf Bank ile beraber e-teminat mektubu uy-
gulamasını başlatıyoruz. Ocak ayında Akbank, 
ardından İş Bankası ve QNB Bankası geliyor. 
Teminat mektuplarını ve öncesi uygunluk bel-
gelerini elektronik ortamda alıp yine elektronik 
ortamda iade edebiliyor olacağız. 
Bonolar da Merkez Bankası’na eletronik or-
tamda gidip gelecek. Yıl sonuna kadar tüm bu 
sistem oturduğunda işlemlerin hızı artacak” 
şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde ihracata yüzde 10,5, Ege 
Bölgesi’nde ise yüzde 32,5 oranında destek 
verdiklerini vurgulayan Yıldırım, toplantının 
ardından ihracatçıların sorularına yanıt verdi. 

Merkez Bankası, e-bono işlemleri 
sistemini 20 Temmuz’dan itibaren 
uygulamaya geçirdi. Türk Eximbank 

da reeskont kredileri kapsamında bu sistemi 
uygulamaya başladı. Daha önce iki kurum 
arasında fiziksel ortamda işlem gören kredi 
evrakı, her iki kurumun sistemlerinin enteg-
rasyonunu sağlanması neticesinde itibaren 
elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi 
onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden 
gerçekleştirilecek. Kredinin TCMB nezdinde 
hangi aşamada olduğu online olarak rahatlıkla 
takip edilebilecek.

E-Bono Sisteminin uygulamaya girmesiyle 
reeskont kredisi işlemlerine hız kazandırılaca-
ğını ve maliyet tasarrufu sağlanacağını belirten 
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldı-
rım, şöyle konuştu:

“Türk Eximbank olarak elektronik dönü-
şüm kapsamında 4 Temmuz 2018’de başlattı-
ğımız E-Teminat Mektubu uygulamasından 
sonra ikinci bir adım olarak E-Bono uygulama-

sına başlıyoruz. Yıl sonunda doğru elektronik 
dönüşüm sürecinin son adımı olarak E-taahhüt 
kapama sistemi uygulamasını da hayata geçi-
recek şekilde hazırlık yapıyoruz.
Hem hız, hem tasarruf sağlayacak

Eximbank olarak bundan böyle en çok talep 
gören TCMB kaynaklı reeskont kredileri kap-
samında TCMB ile aynı anda E-bono uygula-
masına geçiliyor. Daha önce iki kurum arasın-
da fiziksel ortamda işlem gören kredi evrakı, 
her iki kurumun sistemlerinin entegrasyonunu 
sağlanması neticesinde bu günden itibaren 
elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi 
onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden 
gerçekleştirilecek. Böylelikle ihracatçı firmala-
rımız tarafından sunulan ıslak imzalı belgeler 
tek tuşla anında TCMB’ye ulaştırılacak. Ayrıca, 
bu uygulama ile belgeler üzerinde her iki taraf 
için de kontrol kolaylığı sağlanmış olacak. Kre-
dinin TCMB nezdinde hangi aşamada olduğu 
ise yine online olarak takip edilebilecek.”

Reeskont kredilerinde 
'elektronik' dönem
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Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Teknik Müdür Yardım-

cısı Muammer Karadaş öncülüğünde Bölge 
firmalarında çalışan çevre mühendisleri ile bir 
araya geldi. Toplantıda; oda çalışmaları, mes-
leki uzmanlık alanları, mesleki faaliyetler ve 
yaşanılan süreçler hakkında bilgi paylaşımında 
bulunuldu. 

Çevre Mühendisleri İzmir Şubesi Başkanı 
Helil İnay Kınay meslektaşlarını odanın faaliyet-
lerinden, amaçlarından ve yapılacak çalışmalar-
dan haberdar etmek amacıyla toplantılar düzen-

lediklerini bildirerek, bu noktada kendi çalışma 
alanlarını, mesleklerini ve kişisel değerlerini 
nasıl ileriye götürebilecekleri ile ilgili çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. 

Çevre Mühendisleri Odası ile ilgili detaylı 
bilgiler aktaran Kınay, “Çevre mühendisleri 
1992 yılında kurulmuş bir meslek odasıdır. 
Odamız meslektaşlarımız ile bir arada olacağı-
mız, gönüllü olarak mesleğimiz ile ilgili süreç-
leri yürüteceğimiz bir örgütlenme biçimidir. 
Yaklaşık 20 tane birimi ile Türkiye'de 27 yıllık 
süreçte örgütlenmesini tamamlamaya çalışan bir 
organizasyondur. Biz de İzmir Şube olarak diğer 

birimlerimizle beraber odanın 
temel faaliyet alanları ve amaçları 
kapsamında çalışmalar yürütü-
yoruz. Bu kapsamda 2 yılda bir 
yapılan seçimler ile Şube Yöne-
tim Kurulları ve üyelerimizin de-
ğerlendirmesi ile beraber yazım 
kuralları belirleniyor. Bu 2 yıllık 
süreç Türkiye'deki tüm birimle-
rimizin dâhil olduğu bir çalışma 
dönemini kapsıyor. Bu dönem-
de çevre sektörü ile ilgili kendi 
çalışma alanlarımızdaki süreç-
lerle ilgili yapabileceğimiz tüm 
faaliyetler, eğitimler, seminerler, 
teknik raporlar, değerlendirmeler 
ile toplantılar yürütülüyor. Biz 
de mevzuata uygun bu süreçleri 
yönetmeye çalışıyoruz. Şubemiz-
de Ortalama haftada en az 1 tane 

Çevre mühendisleri 
İaOSB’de buluştu
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eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.
Aktif çalışma

Birçok üyeye her zaman açık olacak şekilde 
çeşitli çalışma komisyonlarının bulunduğunu 
belirten Kınay, “Bu çalışma komisyonları mes-
leki uzmanlık alanlarına göre su, hava, toprak, 
enerji, kalite yönetim sistemleri ve iş güvenliği 
gibi farklı dallardan oluşuyor. Bu çalışmalara 
katkı koymak isteyen üyelerimiz kendi içlerinde 
oluşturdukları mail gruplarıyla beraber kendi 
çalışma yöntemlerini kendileri belirliyorlar ve 
buralarda çeşitli söyleşiler, etkinlikler, çalışma 
kitapçıkları ya da eğitimler gibi o alanda ya-
pılmasına ihtiyaç duyduğumuz çalışmalara bir 
alt yapı oluşturuyorlar. Bu anlamda su ve atık 

komisyonu şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. 
Konuyla ilgili atık su arıtma tesisinin iş sağlığı 
güvenliği ile ilgili bir el kitapçığı hazırlama aşa-
masındalar” dedi.

Yönetim Kurulu olarak çeşitli ziyaretler ger-
çekleştirerek mevzuatlara çevre mühendisi gözü 
ile olması gerekenleri aktarmaya çalıştıklarını 
söyleyen Kınay, sistemde 1050 kayıtlı üye oldu-
ğunu, üyelerden gelen görüşleri ve çalışmaları 
Bakanlar Kurulu’na ya da ilgili diğer kurumlara 
merkez üzerinden gönderdiklerini söyledi.

Çevreciliğe teşvik amaçlı proje yarışma-
larının, sosyal medya vasıtasıyla farkındalığı 
artırmanın yararlı olabileceği belirtilen toplan-
tıda, sorular sorularak karşılıklı fikir alışverişi 
yapıldı. 

Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim 
Kültür Merkezi’nde Türkçe eğitim 
alarak öğrenim gören Makedon öğren-

ciler, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni 
ziyaret etti.

İAOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, İAOSB 
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Şefi Meryem 
Yazıcıoğlu, Makedon öğrencilere Bölge hakkın-
da bilgiler verdi.

Hayata geçirdiği projeler ile birçok ilke atan 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin di-
ğer OSB’lere örnek olan çalışmalarına değinen 
Yazıcıoğlu, 40 bin kişiye istihdam sağlayan 

Bölge’nin, Türk ekonomisinin lokomotifleri 
arasında yer aldığını söyledi.

Programda konuşan Makedonya'dan gelen 
Kimya Öğretmeni Sevdiye Selim ise Türkiye'yi 
ana vatanları gibi hissettiklerini söyledi. Selim, 
"Türkçe'yi unutmuş bölgelerden çocukları alıp 
kendi ana dilinden Abdülhakim Hikmet Do-
ğan Eğitim Kültür Merkezi’ne gelerek eğitim 
alan öğrencilerimiz ile İzmir’e bir gezi yaptık 
ve çocuklarımıza üniversiteleri, önde gelen 
kurum ve kuruluşları gezdirdik. Biz burada ana 
vatanımızdayız. Biz Makedonya'da arkamızda 
Türkiye Cumhuriyeti varken çok mutluyuz” 
diye konuştu.

makedon öğrenciler İaOSB’de
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TCMB değerlendirmesinde bankaların, 2018 
yılının ikinci çeyreğinde tüm kredi türleri 
için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı 

belirtilerek, "Türk Lirası cinsinden açılan krediler 
için uygulanan standartların bu dönemde sıkı-
laşmaya başladığı, yabancı para cinsinden açılan 
krediler için ise sıkılaşmanın artarak devam ettiği 
görülmektedir" denildi.

TCMB'nin, bankaların 2018'in ikinci çeyreği-
ne ilişkin değerlendirmeleri ve üçüncü çeyreğe 
dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim 
Anketi'nin sonuçları ve değerlendirmesi yayınlan-
dı.

Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin 2018 yılı 
ikinci çeyrek sonuçları incelendiğinde, bankaların, 
2018 yılının ikinci çeyreğinde tüm kredi türleri 
için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı gö-
rülmektedir. Türk Lirası cinsinden açılan krediler 
için uygulanan standartların bu dönemde sıkı-
laşmaya başladığı, yabancı para cinsinden açılan 
krediler için ise sıkılaşmanın artarak devam ettiği 

görülmektedir. 2018 yılının üçüncü çeyreği için 
beklentiler, bütün kredi türlerinde standartların 
sıkılaştırılmaya devam edeceği yönündedir.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelen-
diğinde, işletmelerin kredi talepleri genel olarak 
azalmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde, Türk Lirası cin-
sinden açılan kredi talebinde artışın zayıflayarak 
devam ettiği, yabancı para cinsinden açılan kredi 
talebinde ise azalışın güçlenerek devam ettiği 
görülmektedir. Bankaların yılın üçüncü çeyreğine 
ilişkin beklentileri ise Türk Lirası cinsinden açılan 
kredi talebindeki artışın hızlanarak, yabancı para 
cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın ise 
zayıflayarak devam edeceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi 
incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi ve 
yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma güçle-
nerek devam etmiştir. 

2018 yılı üçüncü çeyreği için bankaların 
beklentileri söz konusu eğilimin devam edeceği 
yönündedir.

Banka Kredileri Eğilim Anketi 2018 2. Çeyrek sonuçları açıklandı

Bankalar kredi 
standartlarını 

sıkılaştırdı
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Kredilere uygulanan standartlar
Bankalar, işletmelere kullandırılan kredilere 

uygulanan standartları geçen dönem beklenti-
lerinin üzerinde sıkılaştırmıştır. İşletme kredi-
lerine uygulanan standartları gevşetici yönde 
etkileyen faktör bulunmazken, standartları 
sıkılaştırıcı yönde etkileyen faktörler genel eko-
nomik faaliyetlere ilişkin beklentiler, endüstri ya 
da firmalara ilişkin görünüm, sermaye yeter-
liliği ile ilgili kısıtlar, bankanın likidite pozis-
yonu ve talep edilen teminatlara ilişkin riskler 
olmuştur.

Bireysel kredilere uygulanan standartların 
değişimi incelendiğinde; bankaların tüm kredi 
türlerine uygulanan standartları sıkılaştırdığı 
görülmektedir. Konut ve taşıt kredilerinde stan-
dartları gevşetici yönde etkileyen faktör bulun-
madığı görülürken, konut kredilerini sıkılaştı-
rıcı yönde etkileyen faktörler genel ekonomik 
faaliyetlere ilişkin beklentiler ile emlak piyasası-
na ilişkin beklentiler olmuştur. Taşıt kredilerini 
sıkılaştırıcı yönde etkileyen faktörler ise genel 
ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler, tüketi-
cilerin kredi itibarı ve talep edilen teminatlara 
ilişkin riskler olmuştur. Gelecek çeyrek dönem 
için beklentiler, tüm işletme ve bireysel kredi 
türlerinde standartların sıkılaşmaya devam 
edeceği yönündedir.
Kredi talepleri

2018 yılının ikinci çeyreğinde kredi talepleri 
incelendiğinde; işletmelerin banka kredilerine 
olan talebi genel olarak azalış göstermiştir. Bu 
çeyrekte, küçük-orta ölçekli işletmelere verilen 
kredi talepleri azalırken, büyük işletmelere 
verilen kredi taleplerindeki artış eğilimi yavaş-
layarak devam etmiştir. Kısa vadeli kredi talep-
lerinde artış yavaşlayarak devam ederken, uzun 

vadeli kredi taleplerindeki azalış güçlenmiştir. 
Ayrıca bu dönemde, Türk Lirası kredi talebinde-
ki artışın yavaşlayarak, yabancı para cinsinden 
açılan kredi talebindeki azalışın ise güçlenerek 
devam ettiği gözlenmiştir. İşletmelere verilen 
kredilerde, sabit yatırım, stok artırımı ve işletme 
sermayesi, iç finansman, diğer bankalardan 
alınan krediler, borçlanmak için menkul kıymet 
ihracı ve hisse senedi ihracı talebi azaltıcı yönde 
etkileyen faktörler olurken; borcun yeniden 
yapılandırılması, birleşmeler/satın almalar ve 
yeniden yapılanma ile satıcıların peşin alım-
larda uyguladığı iskonto ve kolaylıklar talebi 
artırıcı yönde etkileyen faktörler olmuştur.

Bireysel kredi türlerinden konut kredisi 
talebini etkileyen faktörlere bakıldığında; tüketi-
ci güveni, konut piyasasına ilişkin beklentiler, 
diğer bankalardan sağlanan krediler, bireysel 
tasarruflar ve konut alımı dışındaki tüketim 
harcamaları talebi azaltıcı yönde etkilerken, 
vergi ve fonlar ile diğer finansman kaynakları 
talebi artırıcı yönde etkileyen faktörler olmuş-
tur. Taşıt kredilerinde bütün faktörler talebi 
azaltıcı yönde etkilemiştir. 

Kredi koşul ve kuralları
İşletmelere kullandırılan kredilere uygula-

nan kredi koşul ve kurallarına bakıldığında; or-
talama krediler üzerindeki kar marjının ve daha 
riskli krediler üzerindeki kar marjının artırılarak 
koşulların sıkılaştırıldığı görülürken, teminat 
ihtiyacı, vade, kredi sözleşmesi özel koşulları ve 
kredi ya da kredi limitinin büyüklüğüne ilişkin 
koşul ve kuralların da sıkılaştırıldığı görülmek-
tedir.

Konut kredilerine uygulanan koşul ve ku-
rallar açısından; ortalama krediler üzerindeki 
kar marjının azaltılarak koşulların gevşetildiği, 
daha riskli krediler üzerindeki kar marjının ise 
artırılarak koşulların sıkılaştırıldığı görülmek-
tedir. Teminat ihtiyacı ve kredi teminat oranına 
ilişkin koşul ve kuralların da sıkılaştırıldığı 
görülmektedir. Taşıt ve diğer bireysel kredilerde 
ise ortalama ve daha riskli krediler üzerindeki 
kar marjının artırılarak koşulların sıkılaştırıldı-
ğı ayrıca teminat ihtiyacı, vade ve faiz dışında 
alınan ücret ve komisyonlara ilişkin koşul ve 
kuralların da sıkılaştırıldığı görülmektedir.
Fonlama koşulları

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişi-
mi incelendiğinde; yılın ikinci çeyreğinde yurt 
içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaş-
manın güçlenerek devam ettiği görülmektedir. 
Yurt dışı fonlama maliyeti ve diğer koşul ve ku-
rallar, yurt dışı fonlama koşullarını sıkılaştırıcı 
yönde etkilemiştir. 2018 yılı üçüncü çeyreği için 
beklenti, fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın 
zayıflayarak süreceği yönündedir.
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Bir önceki toplantıda beklentilerin üzerinde 
faiz artışı gerçekleştiren Merkez Bankası, 
Temmuz ayı PPK toplantısında ise ekono-

mistlerin 100 baz puan artış beklentilerinin aksine 
haftalık repo faiz oranında değişiklik yapmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 
Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı top-
lantısını 24 Temmuz günü gerçekleştirdi. Banka, 
politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına 
karar verdi. Ekonomistlerin beklentisi 100-125 baz 
puan artış olacağı yönündeydi. Merkez Bankası, 
bir önceki toplantısında (7 Haziran) 50-100 baz 
puan artışına gidileceği yönündeki beklentilerin 
ötesine geçerek, politika faizinde 125 baz puan 
artışa gitmişti.

Para Politikası Kurulu toplantısından sonra 
yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faali-
yette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret 
etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç 
talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve 
gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde et-
kili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt ka-
lemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği 
dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin 
azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enf-
lasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler 
fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya 
devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para 
politikasının uzun bir müddet korunmasının gere-
kebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı 
doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya 
devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin 
bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki 
sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon 
beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası 
kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının 
dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu 
etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından 
izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal 
sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü 
yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik 
politika duruşunu değiştirmesine neden olabilece-
ği önemle vurgulanmalıdır."

TCMB’nin faiz kararının ardından piyasaların 
tepkisi sert oldu. Bankanın kararını 4,76 TL seviye-
sinde bekleyen Dolar/TL, açıklamanın ardından 

hızla 4,94 sınırına, Euro ise 5,75 sınırına yükseldi. 
Borsa İstanbul ise kararı yüzde 3,5 kayıpla karşıla-
dı ve endeks 91,722’ye kadar geriledi.
JCR: 'Ekonomik durgunluğu' ortaya çıkardı

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eura-
sia Rating'in Başkanı Orhan Ökmen, Merkez 
Bankası'nın bu kez faiz artırmamış olmasının, baş-
lamış olan ekonomik durgunluğun farkındalığına 
katkı yaptığını söyledi.

Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada şunları 
söyledi: "TL'nin değer kaybı yaşadığı mevcut bu 
döngüde, konjonktür farkı gözetilmeden, faiz 
oranlarını artırarak döviz fiyatlarına müdahele 
etme yolunun tercih edilmesi, ekonominin üretim 
kapasitesini zayıflatacak, faktör işsizliğine neden 
olacaktır. Zira fiyatlar üzerinde kur geçişkenliğin-
den kaynaklanan maliyet sarmalından kurtulmak 
için bu aşamada faiz genel seviyesinin artırılması 
yoluna gidilmesi, Türkiye ekonomisinin mevcut 
döngüsel yapısı açısından artık yararsız ve gerek-
siz bir aksiyon haline gelmiştir."

Orhan Ökmen, "Faiz aracını kullanamamasın-
dan kaynaklı olarak kendi bağımsızlığını kanıt-
lamanın ön şartı haline gelmiş olan piyasa faiz 
artırım beklentilerine rağmen MB’nin bu kez faiz 
artırmamış olması, başlamış olan ekonomik dur-
gunluğun farkındalığına katkı yapmıştır" dedi.

merkez Bankası 
faize dokunmadı





6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte 
bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerine 
internet sitesi açma yükümlülüğü getirilmiş-

tir. İşbu yükümlülüğün getiriliş amacı özünde; 
kamuyu aydınlatma, şeffaflığın sağlanması ve 
menfaat sahiplerinin veya ilgililerin bilgilendiril-
mesidir. Bu doğrultuda Türk Ticaret Kanunu’nda 
birtakım yükümlülüklere yer verilmiş ve yüküm-
lülüklere uyulmaması halinde ise cezalar öngörül-
müştür. Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesin-
de; Bakanlar Kurulu’nca denetime tabi tutulacağı 
belirlenen sermaye şirketlerinin kuruluşlarını 
ticaret siciline tescil ettirdikleri tarihten itibaren üç 
ay içerisinde internet sitesi açma zorunluluğunun 
bulunduğu ve sitenin belirli bir bölümünü kanu-
nen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına 
özgülenmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Bakan-
lar Kurulu’nun 26.03.2018 tarihli “Bağımsız Dene-
time Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” ile 
hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulacağı 
düzenlenmiştir. Bahsi geçen karara göre; herhangi 
bir ölçüte bağlı olmaksızın kararın ekli (I) sayılı lis-
tesinde belirtilen şirketlerin (örnek vermek gerekir 
ise; bankalar, faktoring şirketleri, varlık yönetim 
şirketleri, finansal kiralama şirketleri vs.) ve aşağı-
daki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art 
arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketlerin 
bağımsız denetime tabi olacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda sermaye piyasası araçları bir 
borsada veya diğer piyasalarda işlem görmeyen 
ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamında 
halka açık sayılan şirketler için eşik değerler; Aktif 
toplamı 15 milyon Türk Lirası olan, yıllık net satış 
hasılatı 20 milyon Türk Lirası olan, çalışan sayısı 
50 kişi ve üzeri olan şirketler şeklindedir. 

Bahsi geçen kararın ekinde yer alan diğer 
listede belirtilen şirketler açısından da birtakım 
ölçütler öngörülmüş ve işbu ölçütlerden yine en 
az ikisinin sağlanması halinde bağımsız denetime 
tabi olacağı belirtilmiştir.

31 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan 28663 sayılı Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile; 
internet sitesinde bulunması gereken unsurlar, 
internet sitesinin açılmasına dair usul ve esaslar 
belirlenmiştir. Buna göre, internet sitesinde sürekli 
olarak ve en az altı aylık süre için yayımlanması 
gereken unsurlara yer verilmiştir. İnternet sitesin-
de sürekli olarak yayımlanması gereken unsurlar 
aşağıdaki şekildedir:

- Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, 

merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye mik-
tarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan 
ve üyelerinin ad ve soyadları, bir tüzel kişinin 
anonim şirketlerde üye olarak seçilmesi durumun-
da ise tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi tarafından 
belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olundu-
ğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS 
numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile 
birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı, 
seçilen denetçinin adı ve soyadı /unvanı, yerleşim 
yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesidir.

Şirketin internet sitesinde en az 6 aylık süreyle 
yayımlanması gereken unsurlara ise ilgili Yönet-
meliğin 6. maddesinin 3. fıkrasında genişçe yer 
verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. mad-
desinin 1. fıkrasında;  internet sitesinde yayımla-
nacak içeriklerin, Kanunda belli bir süre belirtil-
miş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin 
dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği 
tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda 
ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en 
geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet 
sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanma-
sı gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte 
siteye konulacağı düzenlenmiştir. İnternet sitesin-
de yayımlanması gereken her türlü içeriğin, diğer 
kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun 
bir süre öngörülmedikçe, üzerinde bulunan tarih-
ten itibaren en az 6 ay süreyle internet sitesinde 
kalması gerekmektedir, aksi halde konulmamış 
sayılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uyulma-
ması halinde, alınan ilgili kararların iptal edilme-
sine yol açabilir ve kusuru bulunan yöneticiler ile 
yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden 
olur.

Yine yükümlülüğe uyulmamasının cezai 
anlamda sonucu da bulunmaktadır. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 562. maddesinin 12. fıkrası gereğince; 
internet sitesini oluşturmayan bağımsız denetime 
tabi şirketlerin yönetim organı üyelerinin, 100 
günden 300 güne kadar adli para cezasıyla ceza-
landırılacağı ve yine aynı şekilde internet sitesine 
konulması gereken içeriği usulüne uygun bir 
şekilde koymayan yönetim organı üyelerinin 100 
güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı 
düzenlenmiştir.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki; yukarıda 
belirtmiş olduğumuz söz konusu hükümler de-
netime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında 
uygulanmayacaktır.

anonim şirketlerde 
internet sitesi yükümlülüğü
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Yeni nesil teknolojiler ve dijitalleşme 
modern ekonomiye yön vermeye devam 
ediyor. Son yılların en önemli teknoloji 

hizmetleri arasında yer alan bulut bilişim, veri-
nin depolanması için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Birçok şirket yurtdışında barındırdıkları ver-
ilerinin hangi ülkede ve hangi veri merkezinde 
bulunduğundan haberdar değil. Bu nedenle 
verilerinizin nerede barındırıldığını bilmek ve 
güvenliğinden emin olmak için yerel bir veri 
merkezinden hizmet almak büyük önem taşıyor. 
Şirket verilerinin Türkiye’de barındırılması 
yasal mevzuatlara uyum sağlamanın yanında 
bulut bilişimin avantajlarından çok daha etkin 
şekilde yararlanılmasını sağıyor. Türkiye’de 
bulut bilişimin gelişmesi ve sektörün büyümesi 
açısından da bu yaklaşım öne çıkıyor.

Bulut bilişimin avantajlarından yararlanırken 
herhangi bir aksaklık yaşamamak için yerel bir 
veri merkezinden hizmet almanın önemine dik-
kat çekilirken verinin ülke içinde tutulmasının 
faydalarını şu başlıklar halinde özetlemek 
mümkün:

n Mevzuatlara uyum
n Kolay erişim ve çözüm fırsatı
n Daha fazla bilgi güvenliği
n Daha hızlı erişim
n Ülke ve sektörün gelişimi
Örneğin bankacılık ve elektronik ödeme 

sektöründe verinin ülke içinde tutulması bir 
zorunluluk. Bulut depolama hizmetini yerel veri 
merkezlerinden alan işletmeler, benzer yasal zo-
runluluklara doğrudan uyum sağlayabiliyorlar.

Birçok yönetici, sunucularını şirket dışına 
taşıdığında gerektiği zamanda erişim imkânı 
olmayacağından endişe ediyor. Oysa yerel bir 
veri merkezinde sunucuları barındırmak her an 
kontrol edilebilir, fiziksel bir sunucu dünyası 
da sunuyor. Yerel veri merkezlerinde ana dilde 

iletişim kurmanın ve teknik destek alabilmenin 
avantajı bulunuyor. Bu sayede bir aksaklık 
yaşandığında, arzu edilirse destek veren profe-
syonelle yüz yüze tanışmak ve çok daha hızlı bir 
şekilde çözüme ulaşmak bile mümkün.

Bulut bilişimin nimetlerinden yararlanırken, 
şirket verisine erişim ve güvenliği konusu soru 
işareti yaratıyor. Oysa yerel bir veri merkezinde 
hem siber hem fiziksel güvenliği bire bir olarak 
kontrol etmek mümkün.

Bununla birlikte şirket ofisine yakın bir 
yerde barındırılan sunucular için de yöneticile-
rin aklına bir soru işareti düştüğünde alınan 
yedekten, sistemin izlenme sürecine kadar takip 
etmek mümkün oluyor.

Bir web sitesinin ziyaretçilerinin büyük 
çoğunluğu Türkiye’de olmasına rağmen yurt 
dışında barındırılması, aradaki fiziksel me-
safe nedeniyle daha uzun bir yanıt süresine 
yol açıyor. Bu da kullanıcı deneyimini negatif 
etkileyerek, özellikle e-ticaret sitelerinde önemli 
kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Günde 
100 bin TL’lik cirosu olan bir web sitesinin 1 
saniyelik gecikme sonunda yıllık zararı 2,5 
milyon TL’yi aşıyor. Yerel bir veri merkeziyle 
çalışmak, yerel ağlardan hiç çıkmadan, çok daha 
verimli ve hızlı bir veri aktarımı gerçekleşmesini 
sağlıyor.

Verinin yurt dışında barındırılması aynı 
zamanda dünya çapındaki bulut bilişim ekono-
misinden Türkiye’nin pay alamaması anlamına 
geliyor. Gartner verilerine göre, dünya çapında 
genel bulut (public cloud) gelirleri 2018 yılı 
sonunda 186 milyar doları aşacak. Yine aynı 
rapora göre, dünyanın en büyük ilk 10 bulut 
sağlayıcısı 2021 yılına gelindiğinde tüm pazarın 
yüzde 70’ine hâkim olacak. Verinin Türkiye’de 
tutulması hem işletmelere hem de ülkenin ve 
piyasasının gelişmesine katkı sağlayacak.

Verinin 

Türkiye’de 

tutulmasının 

5 faydası
Bulut bilişim kullanımı hızla artarken, verinin ülke içinde tutulması hem 
işletmeler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.



Otomotiv
2018 yılı ilk yarısının lideri olan otomotiv 

endüstrisi yüzde 14,5 artış ile 16,4 milyar dolarla 
toplam ihracattan yüzde 20,5 pay aldı.
Hazır Giyim ve Konfeksiyon

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 7,7 
artışla 8,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 11 oldu.
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 6,4 
artışla 8,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 10,5 oldu.

Çelik
Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 22,4 

artışla 7,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 8,9 oldu.
Elektrik,Elektronik ve Hizmet

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 15,5 
artışla 5,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 6,8 oldu.
Tekstil ve Hammaddeleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 8,1 
artışla 4,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 5,4 oldu.

Sektörlerin yılın ilk 6 ayındaki 
ihracat performansları
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Demir ve Demir Dışı Metaller
Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 

24,7 artışla 4,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 
da toplam ihracattaki payı yüzde 5,1 oldu.
Makine ve Aksamları

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
22,5 artışla 3,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 
da toplam ihracattaki payı yüzde 4,3 oldu.
Hububat, Bakliyat, Yağlı  
Tohumlar ve Mamulleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 0,2 
artışla 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 4 oldu.
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
14,8 artışla 2,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 
da toplam ihracattaki payı yüzde 3,1 oldu.
Madencilik Ürünleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 0,1 
artışla 2,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 2,8 oldu.
İklimlendirme Sanayi 

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
22,7 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 
da toplam ihracattaki payı yüzde 2,8 oldu.
Mücevher

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
1,7 düşüş yaşadı ve 1,7 milyar dolar ile toplam 
ihracattaki payı yüzde 2,1 oldu.
Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
12,6 artışla 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 
da toplam ihracattaki payı yüzde 1,9 oldu.
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
17,5 artışla 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 

da toplam ihracattaki payı yüzde 1,5 oldu.
Yaş Sebze ve Meyve

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
23,2 artışla 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla 
da toplam ihracattaki payı yüzde 1,5 oldu.
Halı

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 8,4 
artışla 1,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 1,4 oldu.
Savunma ve Havacılık Sanayi

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüz-
de 13,9 artışla 906,4 milyon dolara ulaştı. Bu 
rakamla da toplam ihracattaki payı yüzde 1,1 
oldu.
Deri ve Deri Mamulleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüz-
de 16,5 artışla 852,8 milyon dolara ulaştı. Bu 
rakamla da toplam ihracattaki payı yüzde 1,1 
oldu.
Fındık ve Mamulleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
4,7 düşüş yaşadı ve 804 milyon dolar ile toplam 
ihracattaki payı yüzde 1,0 oldu.
Meyve ve Sebze Mamulleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
16,7 artışla 764 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla 
da toplam ihracattaki payı yüzde 1,0 oldu.
Kuru Meyve ve Mamulleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 6,2 
artışla 605,6 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 0,8 oldu.
Gemi ve Yat

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
21,7 düşüş yaşadı ve 503,6 milyon dolar ile top-
lam ihracattaki payı yüzde 0,6 oldu.
Tütün

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 5,2 
artışla 439,5 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 0,5 oldu.
Zeytin ve Zeytinyağı

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 47 
artışla 242,2 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla da 
toplam ihracattaki payı yüzde 0,3 oldu.
Süs Bitkileri ve Mamulleri

Sektörün ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 
28,2 artışla 65,1 milyon dolara ulaştı. Bu rakam-
la da toplam ihracattaki payı yüzde 0,1 oldu.

Kaynak: TİM
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Teknoloji ve iletişim çağının yarattığı global 
ekonomi tüm işletmeleri dört bir yandan 
kavramış durumdadır. Neredeyse kimsenin 

girmediği, hiçbir pazar, hiç alan kalmamıştır.
Arz ve talep dünyasındaki artan rakamlar, her 

alanda ciddi bir rekabet yaratmıştır. Hammadde-
den tutun insan kaynaklarına kadar her alanda 
arz ve talep arasındaki makas açıldıkça iyi olana, 
doğru olana, güçlü olana sahip olma mücadelesi 
kızışmaktadır. Bu arada global ekonominin makro 
alanlarında yaşanan her türlü değişimler de bu 
rekabeti daha sertleştirmektedir.

Dünya ekonomisi çeşitli dönemlerde o döne-
me özgün trendler yaşamaktadır. Örneğin 2007 
yılına kadar küresel finansal genişleme dönemi 
yaşanmıştır. 2008-2013 arasında parasal genişleme 
dönemi yaşanmıştır. 2013’e kadar global ekonomi-
de hızlı büyüme yaşandı.

Bu ortamlarda işletmelere “hedefiniz ne?” diye 
sorsak, sanırım büyük çoğunluğu öncelikle “ayak-
ta kalmak” diyecektir. “Nasıl ayakta kalırsınız?” 
dediğimizde ise sanırım ilk cevapları “rekabetçi 
olmalıyız” olacaktır.

Ancak iş tarihi bizlere göstermiştir ki, sade-
ce ayakta kalmaya yönelik stratejiler oluşturan 
işletmeler, eninde-sonunda iş dünyası sahnesin-
den çekilmek zorunda kalmışlardır. Yani bugünün 
rekabetçisi olmak hiçbir şirketi geleceğe taşıma-
mıştır. Bugün rekabetçi olmanın tanımı temel iş 

öğeleri ile şekillenmektedir.
Oysa; verimlilik-sorun çözmek-bilgi analizi-ka-

lite yönetimi-insana ve çevreye özen-sivil toplum-
la barışık-üretken-katma değeri yüksek-Ar-Ge ve 
inovasyona dayalı olmak gibi öğeler zaman ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda değişmekte ve geliş-
mektedir. İşte bu noktada rekabet denen herkesin 
içinde koştuğu yarıştan ziyade, rekabetin çizdiği 
limitlerin dışına çıkarak, rekabet üstü olmayı 
becerebilmek ve kendi yarışında koşabilmek, yeni 
değer tekelleri yaratarak, zihinsel mühendisliğin 
yardımı ile geleceğe ulaşmak gerekmektedir.      

Zihinsel mühendislik ile, yaratıcılığı hareket 
geçirerek üretim tanımımızı sadece değer üreti-
mine çıkarmamız çok önemlidir. Sahip olduğu-
nuz şeylerin bir değer ifade etmesini istiyor ve 
bu değeri önce korumasını sonra da arttırmasını 
bekliyorsanız sıradan olmayan kaynakları kullan-
mak zorundasınız. Bu kaynakların en başta geleni 
de yetenek barındıran, özelliği olan beyinleri 
işletmelerinize kazandırmak, onları üst düzeyde 
kullanabilmek ve bu sistemi sürdürülebilir bir 
hale getirmektir. Öz yeterliliğin, yani kurumun 
rakiplerine göre en iyi yaptığı şeylerin temelinde-
ki en önemli yapı taşları insanlardır. Çünkü her 
insan farklıdır, taklit edilemez ve bu nedenlerden 
dolayı yarattıkları değerlidir. 

Peki bizim aradığımız insandaki yetenek 
nedir? Bir şeyi anlama ve yapabilme kapasitesi-

Yetenek yönetimi  
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dir. Kabiliyet ya da duruma uyma 
konusunda doğuştan gelen bir 
özelliktir. Bir kapasitedir. 
Yetenek etrafında yaratı-
cılık, zeka, motivasyon, 
değer katma, bağlılık,  
bilgi, deneyim ve 
beceri gezegen-
lerini toplayan 
kocaman bir 
güneştir. İşte bu 
güneşlerden ne 
kadar çok bulur-
sanız ve ne kadar 
çoğunu işletme-
nize katabilirseniz 
işletmenizin bugü-
nü ve yarını o denli 
parlak olacaktır. Ancak 
anlaşıldığı üzere yetenek 
farklılıktır. Yetenek özenle 
yönetilmesi gereken bir değer-
dir.

Yetenek yönetimi; şirketinizin marka değe-
rini arttırır, doğru insanı doğru zamanda doğru 
yerde kullanmanızı sağlar, şirket performansını-
zı yükseltir, personel devir hızınızı azaltır, şirket 
ve çalışan bağını güçlendirir.

Neden yetenek yönetimimize ihtiyaç var 
derseniz? Bilgi çağına geçişte işgücü profilinizi 
değiştirmek zorundasınız. Farklılık için yete-
nekli istihdam sayınızı arttırmak zorundasınız. 
Ancak böyle büyüyebilirsiniz…

Yetenek yönetimi anlayışı öyle kolay bir 
süreç değildir. Ciddi bir değişim rüzgarı es-
tirmeniz gereklidir. Yeteneklere bakış açınızı 
değiştirmek zorundasınız. Kurum içinde yete-
neklere sahip olmanın önemine inanmalısınız. 
Yetenekleri kurumunuza kazandırmak, onları 
geliştirmek ve elde tutmak önceliğiniz olmalıdır.

Çalışan değerine bakış açınızı değiştirmek 
zorundasınız. Çalışan memnuniyetine gereken 
önemi vermelisiniz. Yetenekleri çekmek ve elde 
tutmak için ayırt edici özellikler yaratmalısınız. 
İşe alım sürecinizi geliştirmek zorundasınız. Her 
pozisyon için yetkinlikleri ve yetkinliklerin üs-
tündeki yetenekleri tespit etmek zorundasınız. 
Tespit ettiğiniz özelliklerinin olup olmadığının 
sorgulanması önem sıranızda başlarda olmalıdır.

Lider geliştirme stratejileriniz olmalı. Gelişim 
performansını takip etmelisiniz. Gelişim için ki-
şisel tecrübeler kadar “Mentor” gibi “Koç” gibi 
enstrümanları kullanmasını bilmelisiniz.

Farklılaştırma inancınız ve gayretiniz olmalı. 
En iyileri seçebilmeli ve farklılaşmış imkanlar 
sunabilmelisiniz. Düşük performansları iyileştir-
me sürecine koyabilmelisiniz.

Tüm bu olgulara şöyle bir baktığımızda ye-

tenek yönetiminin 3 temel prensip 
üzerinde durduğunu söylemek 

yanlış olmaz: Cezbetmek, 
geliştirmek, elde tut-

mak…
Peki, işletmeleri-

mizde yetkin insanı 
nasıl tanımlayaca-
ğız?

Yetkin insan; 
kendinin lideri 
olmalıdır. Cesa-
retli, öğrenme me-
rakına ve kişisel 

bütünlüğe sahip, 
çalışkan ve enerji 

dolu olmalıdır
Yetkin insan; işinin 

lideri olmalıdır. Tek-
nik bilgiye sahip olmalı, 

kaynak yönetimini bilme-
li, yenilikçi ve vizyon sahibi 

olmalıdır.
Yetkin insan; ekibin lideridir. Birlikte başar-

maktan zevk alır. Güçlü iletişim kurar. Güveni-
lirdir.

İzmir’de yetenekleri ortaya çıkarmak, yete-
nekleri bulmak belki de daha kolay… İzmir’in 
yetenekleri cezbetme, kazanma, onları buraya 
çekme, kendilerini ortaya koyma imkanları 
açısından farklılığı çok açık. Peki, yeteneğin bu 
denli önemli olduğu ve fark yarattığı günümüz 
dünyasında yeteneklere bu ortamı sağlayan 
İzmir’imiz neden bazı alanlarda henüz isteni-
len düzeyde değil? Sanırım bu sorunun cevabı 
yetenek yönetiminin 3 temel prensibinin içinde, 
cezbetmek dışında olan geliştirmek ve elde tut-
mak alanlarındaki eksiklerimizde.

Peki neden bu yetenekler en üretken, en 
verimli, en güçlü olduğu zamanlarda İzmir’de 
değiller? İzmir, sahip olduğu ya da dışarıdan 
cezbedeceği yetenekleri İzmir’e nasıl bağlayaca-
ğını, onları burada nasıl tutacağını bilmiyor mu? 
Nedir yetenekli insanları İzmir’i çok sevdikleri 
halde İzmir’den uzaklaştıran şeyler?

Yetenek yönetimi; her ailede, her işletmede, 
her sivil toplum örgütünde, her siyasi partide, 
her okulumuzda kafamızı yormamız gereken, 
sadece düşünmek değil, yönetilecek bir süreç 
olarak görülmesi gereken bir zorunluluktur.

İzmir de, az önce saydığım her yapılanma 
kendi içindeki yetenekleri buldukça, onları ge-
liştirdikçe ve onları başkalarına-başka şehirlere-
başka ülkelere kaptırmadıkça her türlü rekabetin 
üzerine çıkabilecek, rekabet üstü olabilecek bir 
şehirdir. Unutulmamalıdır ki; en mutlu insanlar, 
sevdikleri işlerde çalışabilen, sevdikleri şehirler-
de yaşayabilen insanlardır.
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1) İş yerinde (işte) mutlu olmayı seçiyorum
Beni mutsuz eden hiçbir işte çalışmayı kabul 

etmiyorum. Bu kadar basit. Sabah uyanmak 
ve çalışmak için sabırsızlanıyorum. Yaptığım 
işler ve beraber çalıştığım insanları başkalarına 
gururla anlatmak istiyorum. Pazartesi sabahını 
da Cuma öğleden sonrayı da aynı şekilde dört 
gözle bekliyorum.

2) İş yerinde mutlu olabilirim.
Aslında herkes mutlu olabilir. Tabi mutlu 

olmayı seçtikçe…
3) İşte mutlu olmak benim sorumluluğum.
İşyerindeki yöneticim, çalışma arkadaşlarım, 

çalışanlarım ve işyerim mutluluğumu etkilese 
de, bunun en büyük sorumlusu sadece ve sade-
ce benim.

4) İş yerinde beni neyin mutlu edip etmeyece-
ğini bilmek benim sorumluluğum.

İş yerinde beni mutlu edecek şeyin ne ol-
duğunu biliyor olmam, bunu elde etmemin ilk 
adımıdır. Eğer ben bilmiyorsam kim bilecek? 

5) Başkalarının beni iş yerinde mutlu eden 
veya etmeyen şeyleri bilmeleri benim sorumlu-
luğum.

İş yerinde beni mutlu eden şeyin ne olduğu-
nu bulmak için yöneticimin, çalışma arkadaş-
larımın, çalışanlarımın veya işyerimin aklımı 
okumaları gerekmiyor. Onlara söylemek benim 
sorumluluğumda. 

6) Bir şeyler yaparsam bir şeyler gerçekleşir.
  Oturduğum yerde yöneticimin, çalışma 

arkadaşlarımın, çalışanlarımın veya iş yerimin 
beni mutlu edecek bir şeyler yapmalarını bekle-
diğim sürece hiçbir şey olmayacak.

7) İş yerindeki mutluluğumun iş dışındaki 

mutluluğumu etkilediğini biliyorum.
Iş yerinde kötü bir gün geçirmek evde de 

kötü olmama neden oluyor. Ancak iş yerinde 
güzel bir gün geçirmek evde geçireceğim güzel 
bir öğlen ve akşam için enerji veriyor. Harika 
geçen bir iş haftası, harika bir hafta sonu için 
sıçrama tahtasıdır. 

8) Mutluluğun sağlığımı etkilediğini            
biliyorum.

Mutsuz ya da stresli olmak beni hasta edebi-
lir, depresyona sokabilir ve sonunda öldürebilir. 
Tam tersine mutlu olmak ise beni fiziksel ve 
zihinsel olarak sağlıklı ve güçlü kılar.

9) Saatlerimi iş yerinde harcadığımın farkın-
dayım ancak bu saatlerin bir şeylere değmesini 
istiyorum.

İş yerinde; aileme, arkadaşlarıma ve hobileri-
me ayıracağım vakitten daha fazla vakit harcıyo-
rum. Bu saatlerin daha eğlenceli, hoş geçmesini 
ve bir anlamı olmasını istiyorum.

10) İş yerinde kötü gün de geçirebilirim.
İş yerinde kötü günüm olabilir. Ama kötü 

hafta, kötü ay veya kötü yıl geçiremem.
11) Mutluyken elimden gelenin en iyisini 

yaparım.
Mutlu olduğum zaman, motive olmuş, daha 

yaratıcı, daha az riskli, daha çok fikirlerini suna-
bilen ve daha üretken biriyim.

12) Mutluluğun fazlası diye bir şey yoktur.
Ne kadar mutlu olursam olayım, biraz daha 

fazlası asla zarar vermez.
13) Sosyal hayatımda kaliteli zaman          

geçirmem işime pozitif yansıyor.
Tatiller, hafta sonları, günler ve iş dışında ge-

çirdiğim zamanlar bana düşünme ve rahatlama 
fırsatı, yeni fikirler ve bilgiler veriyor.

14) İş yerindeki mutluluk tanımı 
herkes için farklı anlama gelir.

Birine cehennem gibi gelen iş, diğer 
bir insanın hayalindeki iş olabilir. 

15) İşte mutlu olmak şu an yarattı-
ğım bir şey.

Önümüzdeki ay, gelecek çeyrek yıl 
ya da yıl değil. Ya şimdi mutluyum ya 
da asla…

16) Aslında mutluluğum iş yerinde 
kötü   şeylerin olup olmamasına bağlı 
değil.

Tüm iş yerlerinde tatsız insanlar, 
çok fazla iş, fazla müşteri talepleri, 
stres, bürokrasi, rahatsızlıklar ve can 
sıkıcı şeyler olabilir. Bunları minimum 
seviyeye indirmeye çabalasak da, hep-
si ortadan kalkana kadar mutlu olmayı 
beklemeyeceğim. Eğer beklersem asla 
mutlu olamam.

17) Mutluluk bulaşıcıdır-ben taşı-
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yıcı olacağım.
Mutlu insanlar diğerlerini de mutlu ederler. 

Ben de başkalarını bu şekilde etkilemek isterim. 
Mutsuzluk da aynı şekilde bulaşıcıdır ancak bu 
virüsü bulaştırmak hiç de eğlenceli değildir.

18) İş yerinde kendimi mutlu etmemin en iyi 
yolu, başkalarını mutlu etmektir.

Sadece kendimi mutlu etmeye çalışmamın 
hiçbir anlamı yok. Mutluluk bulaşıcı olduğu için, 
eğer sadece tek başıma kendim mutlu olursam, 
bu mutluluğumu çok çabuk kaybederim.

19) Bunu yapmak için zaman gerekli.
İşte kendimi ve başkalarını mutlu etmek 

zaman ister. Bu zaman harcanan en iyi zamandır, 
çünkü mutlu olmak beni daha çok üretken yapar. 
Bu zamanı mutlulukla kullanabilirim.

20) İşimi düzeltirim ya da giderim.
Eğer şuan ki mevcut işimde mutlu olabilme-

min hiçbir yolu yok ise, işten ayrılmalıyım. Evet, 
bu korkutucu ama her gün işe motivasyonu dü-
şük, küçümseyerek, stresli ve çaresiz hissederek 
gitmek daha korkutucu değil mi?

21) İşte mutlu olmak roket bilimini bilmeyi 
gerektirmez.

İş yerinde mutlu olmamı gerektirecek şeyler 
gerçekten çok basit ve hemen hemen her iş yerin-
de uygulanabilecek şeyler; tanıma, pozitif davra-
nış, öğrenmek ve gelişmek, kararları paylaşma ve  
şeffaflık.

22) Önce ben adım atarım.
Başkalarının beni hiç takdir etmediğini dü-

şünüyorsam, onları önce ben takdir etmeliyim. 
Beni dinlemiyorlarsa ben onları dinlerim. Herkese 
örnek olurum ve önce adımı ben atarım.

23) Yüksek maaşın beni iş yerinde mutlu etme-
yeceğinin farkındayım.

Yüksek maaş almanın bir zararı yok. Sadece 
beni işte mutlu etmesini beklemiyorum.

24) Güç, statü, büyük bir ofis hatta işe jet ile 
gidip gelsem de bu beni mutlu etmeyebilir.

İlk başlarda iyi hissettirdiğine eminim ancak 
bu heyecan geçicidir ve kötü bir işi asla telafi 
edemez.

25) Senin ve benim, şimdi ve burada yaptıkla-
rımız bize mutluluğu getirir. 

Başlıyorum ve diğerlerini de dahil edeceğim.
Kaynak: www.positivesharing.com

Çeviri: Bestenigar BAZİKİ

İşyerinde Mutluluğun Manifestosu, iş hayatında mutsuzluklurı yerini pozitife çevirmek adına etkili öneriler 
sunuyor, buna göre, “ya mutluluğu tercih edin ya da o iş yerinden gidin. O iş başkasının hayali olabilir”.



İletişim, iki ucu kör kuyu… İyi kullanıldığın-
da başarılı bir vezir, kötü kullanıldığında ise 
ser’den eden dünyanın en etkili silahı… İyi 

kullananın etrafında biriken yığınlar, kötü kul-
lananın dert yanacak kişi bulamaması… Tarihe 
adını yazdıran liderlerin en büyük ortak beceri-
leri iletişimi iyi kullanabilmeleri değil midir? 

Öyle insanlar vardır ki tıpkı deniz fenerine 
benzerler. Karanlıkta kaldığınızı düşündüğünüz 
anda soluğu yanında alırken bulursunuz 
kendinizi. Herkesin yok mudur aile üyeleri 
dışında bir deniz feneri? İşte onlar, iletişim 
üstadıdır. 

Bir defa çok iyi bir dinleyicidir; ahkam kes-
mez, sözünüzü bölmez, siz hararetle bir şeyler 
anlatırken kalkıp size akıl vermez, eleştirmez.

İyi bir iletişimci kibir dolu sözcükleri 
yüzünüze vurmaz, şayet yol göstermesini 
isterseniz açıklıkla düşüncelerini paylaşır. 
Unutmayın, açık sözlülük ile terbiyesizlik aynı 
şey değildir. “E ne yapayım canım, ben açık 
sözlüyüm, içimde tutamazdım ya” demek, 
sizin doğru değil, kibirli davrandığınızın 
göstergesidir. Böyle ‘açık sözlü’ kimseler, ‘kendi 
kendileri ile’ istedikleri açıklıkta sohbet ederler, 
çünkü yanlarında iletişim kuracakları bir başka 
‘kurban’ kalmaz zamanla. 

İyi iletişim kurabilen kişi her konuyu kendi 
cephesine çekmez. Siz orada bir sorununuza ağ-
larken, o lafı dönüp dolaşıp kendi meselelerine 
getirmez. ‘Seni anlıyorum, yanındayım’ mesajını 
verir. 

Saatlerce konuşup ikna etmeye çalışmaz, 
yönlendirmez. Çünkü herkesin yaşanmışlıkları 
ve karakterleri farklıdır. Sizi öyle iyi dinler ki siz 
konuşmanızın sonunda kendi kendinize bir çıkış 
yolu bulmaya başlamışsınızdır bile. 

Yazar Maya Angelou’nun da dediği gibi, “İn-
sanlar ne söylediğinizi ve yaptığınızı unuturlar 
ancak onları nasıl hissettirdiğinizi asla unut-
mazlar”. ‘Deniz fenerleri-muhteşem iletişim 
yeteneğine sahip kişiler, iletişim kurduğu kişi ile 
duygusal bağ oluşturur. Aktarana kendini öyle 
iyi hissettirir ki, konular açıldıkça açılır… Psiko-
logların ‘işleri başındayken’ iyi birer iletişimci 
oldukları su götürmez bir gerçektir. 

Ve belki de en önemlisi; olumlu düşünüp, 
olumlu düşünceler içinde olurlar. Kısaca topar-
layacak olursak; 

l Size söylenenleri dikkatle dinleyin, 
l Eleştirmeyin, yargılamayın, fikrinize danı-

şılırsa düşüncelerinizi paylaşın,
l Beden dilini iyi okuyun, ses tonuna dikkat 

edin, 
l Alt metni görmeye çalışın,
l Empati kurun,
l Olumlu düşünün, olumlu yaklaşın,
l Karşınızdaki kişiye saygı gösterin,
l Değer verdiğinizi, önemsediğinizi hissetti-

rin, beden dilinizi kullanın, özellikle göz teması 
kurun,

l Karşınızdaki kişinin sözünü kesmemek 
için elinizden geleni yapın, iyi bir dinleyici olun,

l En önemlisi samimiyetle bağlantı kurun.

Deniz feneri olmak mı?
Onunla yol bulmak mı?
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İzmir’in Osmanlı Dönemi’nde 17. yüzyıl başla-
rından itibaren bir ticaret limanı olarak cazibe 
merkezi olmaya başladığını daha önceki 

yazılarda belirtmiştim. Kentin bu anlamda ticari 
yükselişini iki bağlamda ele almakta yarar var.

Birincisi 17. yüzyıl başlarından 18. yüzyıl 
ortalarına kadar olan dönem, kentin transit bir 
liman kenti olarak önem kazanması; ikincisi ise 
18. yüzyıl ortalarından itibaren başlayan ve kentin 
kolonyal bir liman kenti özelliği kazanmaya baş-
lamasıdır.

Bu özelliği belirleyen en önemli etken İzmir’in 
bu iki dönemde oynadığı roldür. İlk dönem olarak 
nitelediğim transit liman kenti özelliği daha çok 
konsolos-tüccarların rol oynadığı ve Anadolu 
içlerinden, İran ve Uzak Doğu’dan gelen malların 
İzmir Limanı’nda yükleme-boşaltma yapılması-
dır. Bu bağlamda İzmir’in deniz kıyısı boyunca 
–bugünkü Konak Pier civarından- doğuya doğru 
yerleşen Batı Avrupalılar o günlerin deyişiyle 
Frenkler bu bölgede bir koloni oluşturmuşlardır. 
Buna bağlı olarak bölge Frenk Mahallesi, yüzü 

denize dönük binaların arka cephelerinde kıyının 
kıvrımına uyumlu olarak ortaya çıkan caddeye de 
Frenk Caddesi adıyla anılmaya başlamıştır. Bu-
rada deniz kıyısına kurulan bu binaların önünde 
her birinin kendisine ait yükleme-boşaltma iskele-
leri bulunmaktaydı ki bunlar arasında en ünlüsü 
olan ve İngilizlerin adıyla varlığını sürdüren ve 
yaklaşık olarak bugünkü Cumhuriyet Meydanı’na 
tekabül eden İngiliz İskelesi idi.

İkinci dönemin özelliği ise kentte ticaret 
erbabının İzmir ve çevresini de önemli bir üretim 
merkezi olarak değerlendirmeye ve aynı zaman-
da milletler bazında kurumsallaşma sürecinin 
başlamasıdır. Üretim bağlamında ilk örnek 1750’li 
yıllarda kente iki defa gelen Yahudileri Hıristi-
yanlaştırma misyonundan Alman Pastör Stephan 
Schulz’un aktarımıyla İzmir’de pamuk üretimi-
ne geçilmesidir. Diğer bir önemli ipucu da ipek 
üretimidir ki, bunun için –bugünkü Hocazade 
Cami’nin çapraz karşısında kalan bölgede- koza 
işleme atölyesinin kurulmasıdır. Kurumsallaşma 
örnekleri için ise, hastane, okul, mezarlık ve kilise 

18. yüzyıl ikinci yarısında 
İzmir’de ticaret – 1

İzmir, 17. yüzyılın başlarından 18. yüzyıl ortalarına kadar transit liman özelliğiyle ekonomiye damga vururken, 
18. yüzyılın ortalarından itibaren de üretim merkezi niteliği ve milletler bazında kurumsallaşmayla dikkat çekti.
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gibi yapılar gösterile-
bilir. Özellikle 1765 yı-
lında yaşanan şiddetli 
veba salgını sonra-
sında yerel idarenin 
her cemaate hastane 
kurma zorunluluğu 
getirmesi önemli 
bir dönüm noktası-
dır kurumsallaşma 
açısından. Öyle ki 
kentte kurulan birçok 
hastanenin temelini 
bu dönemde kurulan 
veba hastaneleri oluş-
turmuştur.

18. yüzyıl ikin-
ci yarısı, İzmir 
Tarihi’nde önemli 
yer tutan felaketler 
açısından kayda 
değer bir dönem 
olmuştur. Öncelikle 
neredeyse her yıl 
tekrarlanan veba sal-
gınları kentte önemli 
bir nüfus azalmasına 
yol açmıştır. Ayrıca 
depremler önemli bir 
zarara yol açmış ve de 
gerek depremlerden 
sonra gerekse başkaca 
ihmallerden çıkan 
yangınlar kentin ticari 
yaşamına olumsuz 
etki yapmıştır.

Bu felaketler ara-
sında yukarıda belirttiğim 1765 veba salgının-
dan sonra aynı dönem içinde önemli bir felaket 
olarak karşımıza çıkan olay ise 1778 depremi ve 
ardından başlayan büyük yangın ve aynı yılın 
Eylül ayında baş gösteren veba salgınıdır.

3 Temmuz 1778 günü meydana gelen dep-
rem kentte büyük 
yıkıma yol açmış, 
tam 90 yıl önce 
yaşanan büyük 
depremden sonra 
büyük bir felaket 
daha yaşanmıştır. 
Depremden sonra 
meydana gelen 
yangın 2 güne ya-
kın sürmüş, dep-
remin yok ede-
mediğini yangın 
yerine getirmiş 
ve sürmekte olan 

ve de felaketten sonra Eylül ayına kadar devam 
eden veba salgını kentin 3 ay boyunca kâbuslar 
içinde kalmasına neden olmuştur.

Fransız kayıtlarında deprem ve sonrasındaki 
yangınla ilgili olarak şu bilgiler yer almakta-
dır: “…Büyük bir talihsizlik eseri Temmuz’un 
4’ünü 5’ine bağlayan gece Fransız Konsolosluğu 
yakınındaki ve Derviş Han bitişiğindeki bir 
Rum evinde yangın çıktı ve kuvvetli bir kuzey 
rüzgârıyla civardaki evleri ve tavernaları alevler 
sardı. Rüzgâr o kadar kuvvetli ve devam ede-
gelen sarsıntılar o kadar korku vericiydi ki halk 
kenti adeta kaderine terk etmek zorunda kaldı. 
Yangın da çok şiddetli idi ve 36 saat sürdü. 
Kentin merkezinde Derviş Hanı, Küçük Vezir 
Han ve Büyük Vezir Han’ın bir kısmı ile hepsi 
kâgir olan 20 han daha yandı. Fransız, İngiliz, 
Napoli, Venedik, Ragusa Konsoloslulukları ile 
çok sayıda zengin Fransız ve Rum evleri de yan-
dıktan sonra yangın Frenk Sokağı’nın yakınında 
durdu. Bu arada yangından kurtulabilen mallar 
genellikle olduğu gibi yağmaya maruz kaldı. 
Fransızlardan ölen olmadı. Ancak yangına 
koşan pek çok insan sarsıntı sonucu yıkıntılar 
altında kaldı.”

Tüm bu felaketler yüzyıl sonuna kadar de-
vam etmiş, kentte ticaret büyük ölçüde akamete 
uğramıştır. Ancak bundan önce yaşanan felaket-
lerde olduğu gibi kentin ticari yaşamı felaketler 
atlatıldıktan bir süre sonra yeniden canlanmış 
ve eskisinden daha da büyüyerek devam etmiş-
tir.

Bize kentin 18. yüzyıl ikinci yarısındaki ticari 
durumunu aktaran önemli kaynaklardan biri 
de hiç kuşku yok ki Fransız araştırmacı Jaques 
Peuchet’in (1758-1830) dev çalışmasıdır. Peuc-
het, yüzyıl dönümünde yayınladığı (1802-1804) 
“Bibliothèque commerciale” adlı çalışmasıyla 
iktisat alanında öncü bir rol oynayarak ekonomi 
istatistiği çalışmalarında tarihteki yerini almıştır.

Yazının ikinci bölümünde Peuchet’nin eko-
nomi verilerinde yer alan İzmir’e dair ekonomi 
bilgilerine yer verilecektir.

bir zamanlar
izmir sanayi tarihinden
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Tarçın çok sevdiğimiz bir baharat. O kadar ki 
kedilerimize, köpeklerimize bile bu ismi ve-
rebiliyoruz. Sevildiğinden daha fazla sağlı-

ğımıza yarar sağlıyor. Örneğin tarçın doğru ürün 
ve doğru kullanım sağlanırsa şeker ilaçlarından 
bile daha etkili olabiliyor. Ayrıca boza üzerinde, 
tarçınlı kekte, kurabiyede, sütlü tatlıların üze-
rinde damak çatlatan lezzetler sunuyor bizlere. 
Ancak sadece lezzet değil, sağlık da sunması için 
mutlaka doğru tarçın türünü kullanmamız lazım.

Çin’de, Seylan’da ve Güney Doğu Asya’da 
yetişiyor. Bunlardan Çin tarçını -ki Cassia de-
niyor- daha kalın bir kabuğa sahip ve daha az 
yararlı, ancak fiyatı ucuz. Bir çok baharatçı hangi 
tür tarçın sattığını dahi bilmiyor. Ya da doğru tür 
olan Seylan tarçınını toz haline getirip, ucuz Çin 
tarçını ile karıştırarak satıyor. Vatandaş da ucuz 
diye Çin tarçını tercih ediyor.

Seylan tarçını ince kabuklar halinde satılıyor. 
Bu tür tarçın almalı ve toz ederek bu tarçını kul-
lanmalıyız. Cassia (Çin) tarçını türünde bir kan 
sulandırıcı olan coumarin daha fazla var ve bu tür 
tarçın fazla miktarda tüketilince zararlı. O gü-
zel aromayı veren “ojenol” isimli madde Seylan 
tarçınında ideal oranda bulunuyor. Ama fiyatı da 
pahalı. Ambalajında hangi türden elde edildiği 
yazıyorsa “Cinnamomum Ceylanici” yazan doğru 
üründür. “Cinnamomum Cassia” ise yanlış ürün.

Bir de daha da yanlış ürün olan Saygon ya da 
Vietnam tarçını var ki o sağlığa zarar verebiliyor. 
“Cinnamomum Loureiri” ağacı kabuğu. Bundaki 
kumarin miktarı daha da fazla ve kan sulandırıcı 
ilaç kullanan hastalarda bu etkiyi katlayarak etki 
ettiği için kanama riskini arttırabiliyor. Bir kaşığı 
bile dikkatli kullanılmalı. Ayrıca bu madde kara-
ciğeri de yorduğu için sıkıntılı.

Ayrım yapabilmeniz için tekrar yazıyorum. 
Bir defa toz tarçın tüketmeyeceğiz, zira ne tarçını 
olduğu belli olmuyor-
dur. Kabuk tarçın alıp 
tüketeceğiz. Onun da 
ince tabakalar halinde 
olanını alacağız. İçi boş 
tüp gibi ve kalın tabakalı 
olmayacak.

Biraz da 
tarçın 
hakkında 
yapılan 
bilimsel 
çalışma-
lardan söz 
edelim: Ohio 
Northem Üniversitesi 

Raabe Eczacılık Fakültesi’nden biyokimyacı Amy 
Stockert’in, tarçının etkilerini ortaya çıkartmak 
için 2015 yılında yaptığı bir araştırma, her gün 
tarçın içerikli destekleyici haplar alan tip 2 şeker 
hastalarının kan şekerlerinde plasebo alanlara 
kıyasla çok daha belirgin bir düşüş sağlandığını 
ortaya koyuyordu.

Kırmızı şarapta bulunan, yaşlanmayı gecik-
tirici ve kolesterolü düşürücü özelliklere sahip 
resveratrol adlı bir antioksidanın Sirt-1 genini 
devinime geçirdiği bilim çevrelerinde bilinen bir 
gerçek. Tarçının fenoller adıyla bilinen benzer bir-
takım bileşikler içermesinden yola çıkan Stockert, 
bunların da Sirt-1 moleküllerine benzer biçimde 
bağlanabileceklerini düşündü. Bu düşüncesini 
doğrulamak için yaptığı araştırmada tarçındaki 
fenollerin bu proteinle benzer ve kimi zaman çok 
daha güçlü etkileşimler kurduğuna tanık oldu. 
Bu da tarçının yalnızca kan şekerini düşürmekle 
kalmayıp çok daha başka yararları da olduğu 
anlamına geliyor. Stockert, “Tarçın, lipid meta-
bolizmasından, hücre büyümesiyle ilgili değişik-
liklerden ve çeşitli genlerin ifadesinden sorumlu 
olan bir proteini etkiliyor” diyor.

Stockert’in daha önceki araştırmaları, günde 1 
gram tarçın tüketen insanların kan şekeri düzey-
lerinde ilaçlardan sağlanması beklenen orana 
kıyasla çok daha fazla bir düşüş meydana geldi-
ğini ortaya koyuyordu. Stockert ayrıca, pişirme 
sürecinde ya da çeşni katma amacıyla tüketilen 
çok daha düşük miktarlarda tarçın bile sağlığa 
yararlı etkiler yaratabileceğine inanıyor. Bunun 
yaşlanmayı geciktirici bir etki yaratması, antioksi-
dan denetimi ve insan sağlığı açısından gerçekten 
önemli daha birçok yararlı etkilerle ilintili olması 
da olası. Üstelik tüm bu etkilerin yaratılması için 
günde 1 gram tarçın tüketmekte gerekmiyor. 
Daha az miktarı bile yararlı. 

SEYlaN TaRÇINI
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Pergamon antik Kenti
Bergama ismi, antik Pergamon isminin değiştirilerek günümüze gelmiş hali olup, “korunaklı kale” anlamına 
gelir. “Kale Tepesi” olarak bilinen yerin en üst kısmına kurulan kent, yamaçlardan ovaya doğru genişlemiştir.

Helenistik Dönemin en görkemli yerleşim 
merkezlerinden biri olan Bergama’nın 
tarihi, M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. 

Kent M.Ö. 281-133 tarihleri arasında yaklaşık 
150 yıl süren Pergamon Krallığı'nın başkenti 
olmuştur. Antik Pergamon kenti, Kale Tepesi'nde 
yapılan teraslamalar üzerine kurulmuş; tapı-
nakları, sokakları, sosyal ve ticari meydanları ile 
Helenistik Dönemin en muhteşem şehir merkezle-
rinden olmuştur. Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı, 
Athena Tapınağı, Demeter Tapınağı, 200 bin rulo 
kitaptan oluşan ünlü Pergamon Kütüphanesi, 
tiyatro, gymnasion, kral sarayları, Traian Tapına-
ğı, su yolları, çeşmeler, sarnıçlar ve arsenaller Kale 
Tepesi’nde inşa edilmiş dünyaca ünlü anıtlardır.

Bergama ismi, antik Pergamon isminin biraz 
değişerek günümüze gelmiş hâli olup “korunaklı 
kale” anlamına gelir. “Kale Tepesi” olarak bilinen 
yerin en üst kısmına kurulan kent, daha sonra 
yamaçlardan ovaya doğru genişlemiştir. Tepenin 
en yüksek noktasında yer alan ve kentin yönetim 
merkezini oluşturan Akropol, bütün görkemiyle 
kente gelen konuklarını ağırlamaktadır. Bugün 
teleferikle de çıkılabilen ve çıkarken muhteşem 
bir Bergama manzarası sunan Akropol, 330 metre 
yüksekliktedir. Bergama krallarının sarayları, 
tiyatro, kutsal alanlar, kütüphane, tapınaklar, 
agora, gymnasion, heroon ve diğer Roma Dönemi 
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kalıntıları hep bu görkemli tepe üzerindedir.
1878 yılında başlayan Bergama kazıları sıra-

sında çıkarılan en önemli eser olan Zeus Sunağı, 
bugün ana vatanından binlerce kilometre uzak-
ta, Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Helenistik Dönem anıt mimarisinin 
ve heykeltıraşçılığının en güzel örneği olan ve 
Zeus’a adanan yapıt, 2. Eumenes zamanında, 
Galatlara karşı kazanılan zaferin anısına yapıl-
mıştır. Temelin üzerindeki 130 m uzunluğun-
da, 2,30 m yüksekliğindeki kabartmalı frizde, 
Gigantlarla Olymposlu tanrıların savaşıyla ilgili 
sahneler betimlenmiştir.

Ören yerindeki en görkemli yapılardan 
bir diğeri, baş döndüren yüksekliğiyle Traian 
Tapınağı’dır. Tapınağın üç tarafı galerilerle 
çevrilidir.

Dünyanın en dik (yaklaşık 70 derece) tiyat-
rosu da yine Akropol’de yer almaktadır. 10 bin 
kişilik tiyatronun 80 sıralı seyir bölümünün en 
üst sırası ile orkestra arasında 36 metrelik bir kot 
farkı vardır.

Tiyatronun terasının üstündeki Athena 
Kutsal Alanı, bugün yalnızca temelleri kalan, 
Bergama’nın en eski tapınağıdır. Tapınak, kentin 
koruyucu tanrıçası Athena’ya adanmıştır.

Helenistik Dönem’de yaptırılan ve sahip ol-
duğu 200 bin yazma eserle döneminin en büyük 
ikinci kütüphanesi olan Pergamon Kütüphanesi, 
kent Roma egemenliğine geçtiğinde Antonius 
tarafından Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya arma-
ğan edilmiştir. Bergamalılar, kendi icatları olan 
parşömen kağıdından yapılmış kitaplarla, bu 
kütüphanede büyük bir kültür hazinesi yarata-
rak değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamışlardır.

Akropol’de yer alan tapınaklara göre oldukça 
sade yapılar olan saraylar, depolar, son derece 
detaylı şekilde planlanmış su yolları ve yukarı 
agora da (pazaryeri) oldukça etkileyicidir.

Kale Tepesi’nin yamacında yer alan Deme-
ter Kutsal Alanı, Hera Kutsal Alanı ve tiyatro 
terasının kuzey ucunda yer alan, İon tarzında 
tamamen mermerden inşa edilmiş Dionysos 
Tapınağı, baş döndüren yapılardır.

“Tarih Üç Boyutlu Canlanıyor” projesiyle, 
antik yapıların yanlarındaki panolara karekod 
sistemi yerleştirilmiştir. Böylece antik kenti 
gezmeye gelen ziyaretçiler, akıllı cihazlarına 
indirdikleri ücretsiz bir uygulamayla Kızıl 
Avlu’nun, Zeus Sunağı’nın, Athena Tapınağı’nın 
ve Zeus-Asklepios Tapınağı’nın 2 bin yıl önceki 
görüntülerini 360 derece sanal olarak izleme 
olanağına sahiptir.

Kaynak:www.visitizmir.org
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Yolcuların uçaklara yanlarında 100 mili-
litreden fazla sıvıyla binmesini yasakla-
yan uygulama, yeni bir x-ray cihazıyla 

sonlanabilir. İngiltere’nin başkenti Londra’daki 
Heathrow Havalimanı’nda denenecek teknoloji, 
3 boyutlu x-ray görüntüsü sağlıyor.

Güvenlik görevlileri bu sayede eşyaları kabin 
valizlerinden çıkarmadan kontrol edebiliyor, 
patlayıcıları da tespit edebiliyor. Dünya çapında 
uçuşlarda sıvı yasağı uygulaması, 2006 yılında 
İngiliz polisinin ortaya çıkardığı “bir terör saldı-
rısı planının” ardından alınmıştı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Heathrow’daki 
“az sayıda denemenin” 6-12 ay arasında bir süre 
devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Bir bakanlık sözcüsü, “İngiltere dünyada 
en katı kurallar uygulayan ülkelerden biri ve 
yolculara daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatmak 
için yeni teknolojileri kullanma konusunda da 
liderlik ediyoruz” dedi ve ekledi:

“Eğer deneme başarılı olursa gelecekte yolcu-
ların eşyalarını kabin valizlerinden çıkartmasına 
gerek olmayacak. Son teknolojinin nimetlerin-
den yararlanmak için uluslararası mevkidaşları-
mızla işbirliği yapmaya devam ediyoruz.”

Bilgisayarlı tomografi teknolojisi daha önce 
de Amsterdam ve New Yok’taki havalimanların-
da da denenmişti. AB’nin yürütme organı olan 
Avrupa Komisyonu, kıta çapındaki kısıtlamala-
rın gelişen teknoloji ile önlenebileceğini umdu-
ğunu 5 yıl önce açıklamıştı.
Kurallar değişmedi

Mevcut kurallara göre yolcular 100 mililitreyi 
geçmeyen sıvıları şeffaf ve kilitlenebilir poşetler 
içinde taşımak zorunda. Bu sıvıların güvenlik 
kontrolünden geçerken kabin valizinden çıkarıl-
ması gerekiyor.

Kurallar, küçük sıvı şişelerine saklanan likit 
patlayıcılarla uçakların havada düşürülebileceği 
endişesinin ardından getirilmişti.

Dünya çapında, yolculara sadece kabin valizi 
hakkı tanıyan düşük fiyatlı havayolu şirketle-
rinin arttığı bir dönemde gelen bu uygulama, 
uzun güvenlik kuyruklarına yol açıyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise 
eski kuralların halen yürürlükte olduğunu, yeni 
teknolojinin sadece deneme aşamasında olduğu-
nu vurguluyor.

Kaynak: www.bbc.com

Uçaklarda sıvı kısıtlaması 
son mu buluyor?
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde Kibyra Antik 
Kenti'ndeki 3 bin 600 kişilik odeonun 
orkestra bölümünü süsleyen yaklaşık 2000 

yıllık dişi canavar figürü Medusa Mozaiği ziya-
rete açıldı.

M.S. 1. yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mito-
lojide "Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa 
çevirdiğine" inanılan "yılan saçlı, keskin dişli, 
dişi canavar" olarak bilinen Medusa'yı tasvir 
eden "Opus Sectile" tekniği ile renkli mermer-
lerden inşa edilen mozaiğin dünyada benzeri 
bulunmuyor.
2000 yıllık ihtişam

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahke-
me ve üzeri kapalı tiyatro görevi yapan Kibyra 
Odeonu'nun ortasını süsleyen Medusa Mozaiği, 
2000 yıllık ihtişamıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın 
10 ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 
farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merke-
zine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Kibyra 
Antik Kenti'ndeki Medusa Mozaiği, Ağustos 
ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Özüdoğru, 
Medusa'nın bulunduğu yapı odeonda 2009 
yılında kazı çalışmalarının başladığını, 2012 yı-
lında yapının kazısının tamamlandığını belirtti.

Odeon yapısının restorasyon ve koruma 
projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca ha-
zırlandığını ifade eden Özüdoğru, "Bu yapının 
ortaya çıkmasıyla Kibyra ünlendi çünkü odeon 
gibi yapılar genellikle büyük antik kentlerde 
Efes, Miletos veya Atina gibi ünlü antik kentler-

de olmasına rağmen Kibyra Odeonu Türkiye'de 
orijinalinde üzeri çatıyla kapatılmış en büyük 
antik yapı konumunda" dedi.
Türkiye'de en iyi korunmuş antik yapılardan biri

Özüdoğru, 3 bin 600 kişilik odeon yapısının 
ortasını, renkli ince plak mermerlerden yapılmış 
Medusa Mozaiği’nin süslediğini vurgulaya-
rak, "Bu mozaik kendi türünde yapım tekniği 
ile dünyada tek. Başka bir benzeri ne İtalya'da 
ne Yunanistan'da ne de antik Mezopotamya'yı 
kapsayan başka bir ülkede bulundu. Sadece 
Anadolu'da Kibyra'da biliniyor bu mozaik" 
bilgisini aktardı.

Medusa Mozaiği’nin M.S. 1. yüzyılın ilk 
evrelerinden itibaren odeonun ortasını süsle-
diğini vurgulayan Özüdoğru, 2012 yılında Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın proje desteği ile 
restorasyonunun yapıldığını, sadece yüzde beş-
lik kısmının tümleme geriye kalanının orijinal 
olduğunu söyledi.

Özüdoğru, mozaiğin bulunduğu yapının, 
antik dönemde yangın ve deprem felaketleri 
geçirdiğini dile getirerek, bunlara rağmen mev-
cut yapısı ile Türkiye'de en iyi korunmuş antik 
yapılardan biri olduğuna işaret etti.
Benzersiz bir mozaik

Kibyra Odeonu'ndaki Medusa'nın "Opus 
Sectile" tekniği ile ince mermer plakalarla yapıl-
mış benzersiz bir mozaik döşemesi olduğunu 
anlatan Özüdoğru, ziyaretçi sayısının son yıl-
larda arttığını kaydetti. Özüdoğru, Medusa'nın 
bulunduğu odeon yapısının önünde iki duvarla 
sınırlanmış, tabanı 540 metrekarelik bir başka 
mozaik cadde de olduğunu söyledi.

Benzersiz canavar…
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