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SÖYLEŞİ

Söyleşi:Şenol ÇARIK

Birleşmiş Milletler (BM) 
Kalkınma Programı eski 
Müdürü ve ekonomist Bartu  
Soral ile başta doların 
yükselişi olmak üzere 
ekonomiyi konuştuk.

‘Önümüzdeki dönemde 
yüksek enflasyon ve yeni 
zam dalgasına hazır olalım’ 
uyarısı yapan ve bir süre 
önce doların 3,80 olacağı 
öngörüsünde bulunan Soral, 
“Yükselen döviz fiyatı sadece  
borç yükünü arttırmıyor, bu yıl 
başından beri yaşanan yüzde 
20 oranındaki devalüas-
yon ithal mallarına dayanan 
yerli  üretimimizi de vuruyor. 
İthal girdilerin fiyatı arttıkça, 
üretim maliyetleri artıyor, 
rekabet  gücü ile beraber  
ihracat  da düşüyor. Ayrıca 
ortaya çıkan enflasyon-
dan ötürü halkın kullandığı 
ürünler in fiyatı pahalanıyor. 
Yani önümüzdeki dönemde 
bütün bu sorunların üstüne 

bir de yüksek enflasyon ve 
yeni zam dalgasına hazır 
olalım” dedi.

İşte o söyleşi:

-Ekonomimiz her geçen 
gün daha da kötüye gidiyor. 
Nasıl yorumluyorsunuz bu 
gidişatı?

Bu yıl Ocak ayı hariç, 
seçimlerin yarattığı belirsizlik , 
siyasi gerginlik ve terör 
ortamından ötürü yabancı 
sermaye girişleri aylık cari 
açığı finanse etmekte yeterli 
olmadı. Hatta bazı aylarda 
sermaye çıkışları yaşandı. 
Seçim öncesine kadar ilk beş 
ayda kaydedilen 18.5 milyar 
dolarlık cari açığın 9 milyar 
dolarlık kısmı net hata noksan 
yani ülkeye nereden geldiği 
belli olmayan para ile finanse 
edildi. 3.7 milyar dolarlık 
kısmı ise Merkez Bankası 
rezervleri harcanarak finanse 
edilebildi. Buna karşılık 
doğrudan yabancı yatırım, 
portföy yatırımı (sıcak para) 

ve borçlanma kanallarından 
gelen toplam yabancı 
sermaye  girişi bu dönemdeki 
cari açığın ancak % 32’sini 
finanse edebildi. Yani bu yıl 
Şubat ayından beri Türkiye 
dışarıdan para bulamıyor. 
Ya açıklanamayan para 
girişiyle ya da rezervler inden  
harcayarak  cari açığı finanse  
ediyor. Rezervler imiz  zaten  
diğer gelişmekte olan ülkelere  
göre yetersiz. Şimdi bu yeter-
siz rezervi  de harcamak 
zorunda  kalıyoruz. Uluslar-
arası sermaye piyasalarının 
Türkiye’ye bakışı bir süredir 
sıkıntılıydı. Bu durum ülkeye  
giren yabancı sermayeden  
anlaşılıyor. Erken  seçim 
kararıyla beraber belirsiz-
lik  ve soru işaretleri arttı. 
Önümüzdeki 12 içinde dış 
piyasalardan bulmamız 
gereken  finansman miktarı 
220 milyar dolar. Buna 
karşılık Amerika Merkez 
Bankası (FED) Eylül ayında 
faiz artışına gidiyor.

“MB   PARA   POLİTİKASINI 
SADELEŞTİRİRKEN FAİZ 
ARTTIRMAK ZORUNDA 
KALACAK”

-Bu yüksek finansman 
ihtiyacı nasıl karşılanacak?

Bu finansmanı sağla ma-
sını beklediği m iz yabancı 
yatırımcılara karşı nasıl bir 
tablo çiz diği mize bakın: 
rezervlerimiz  yetersiz, ülke-
yi terör bütünüyle sarmış, 
turizm ve ihracat gelirleri 
geçen yıla göre yüzde 20’ye 
yakın gerilemiş, Şubattan 
beri ülkeye  dış finansman 
girişi çok zayıflamış, ortada 
anayasal zeminde meşru bir 
hükümet yok ve erken seçime 

Bartu Soral

Yüksek Enflasyon ve Yeni Zam Dalgasına 
Hazır Olalım
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gidiliyor. Bunların üstüne 
bir de iktidarı kaybetme mek 
için her yolu deneyen bir 
Cumhurbaşkanı var.

Nitekim Merkez Bankası 
(MB) artan gerginliğin 
farkında; para politikasını 
sadeleştireceğim diyor. 
Aslında Mart ayından beridir 
böyle bir durum var. Piyasada 
oluşan, piyasa oyuncularının 
her gün yüz yüze kaldığı faiz 
bankalar arası gecelik faiz 
oranıdır. Bankaların birbirleri 
ile olan likidite alışverişi bu 
faiz seviyesinden gerçekleşir. 
Mart ayından beridir bu 
faiz tavanda yani yüzde 
10,75 seviye sinde oluşuyor. 
Merkez Bankası basitleştirme 
yapacağım derken bu faiz 
oranını baz alacaktır ama bu 
oran bile yüksek ve cazip bir 
faiz oranı değil. İlk beş aydaki  
girişler bunu gösteriyor. Bu 
sebeple MB para politikasını 
sadeleştirirken faiz arttırmak 
zorunda kalacaktır.

“EN BÜYÜK SIKINTI 
REEL SEKTÖRDE”

Bu yılın haziran sonu 
itibarıyla, özel sektörün yurt 

dışından sağladığı uzun 
vadeli kredi borcu, 2014 yıl 
sonuna göre 10,3 milyar 
dolar artarak 178,2 milyar 
dolara, hane halkının kredi 
ve kredi kartlarıyla oluşan 
toplam borcu ise 410 milyar 
TL’ye yükseldi. En büyük 
sıkıntı ise 2014 başından 
beri borçluluğu süratle artan 
reel sektörde var. Bakınız 
2014 başında reel sektörün 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 
göre borçluluk oranı yüzde 
47’yken bugün bu oran yüzde 
64 seviyesine tırmandı. Bu-
nun yarısından fazlası dolar 
ve avro üzerinden borçlar.

“YÜKSEK ENFLASYON 
VE ZAM DALGASI…”

-Zor günler bizi bekliyor 
yani…

Ekonominin tıkanmasıyla 
beraber 2013 yılında hızla 
borçlanmak zorunda  kalan  
reel sektörün üstüne bir 
de 2015 yılında yaşanan 
devalüasyondan  ötürü oluşan 
dolar ve avro borçlarındaki 
artış bindi. Bu borç dağılımına 
bakınca özellik le son iki yılda 

uluslararası piyasalar değil 
yurt içindeki bankalardan 
borç alındığı görülüyor. 
Faizlerde ve/veya döviz 
kurlarında yaşanacak yukarı 
yönlü yükselişler ilk önce 
reel sektörü, ardından hane 
halkını ve daha sonra bugün 
güçlü gördüğümüz bankaları 
vuracak.

Ayrıca yükselen döviz 
fiyatı sadece borç yükünü 
arttırmıyor, bu yıl başından 
beri yaşanan yüzde 20 
oranındaki devalüasyon 
ithal mallarına dayanan yerli 
üretimimizi de vuruyor.

İthal girdilerin fiyatı arttıkça, 
üretim maliyetleri artıyor, 
rekabet  gücü ile beraber 
ihracat  da düşüyor. Ayrıca 
ortaya çıkan enflasyondan  
ötürü halkın kullandığı 
ürünler in fiyatı pahalanıyor.

Yani önümüzdeki dönem 
de bütün bu sorunların üstüne 
bir de yüksek enflasyon  ve 
yeni zam dalgasına hazır 
olalım.
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Türkiye sürekli dış ticar-
et açığı(ithalat ile ihracat 
arasındaki negatif fark) ver-
mektedir. Bu açığa net yatırım 
gelirleri ve cari transfer-
ler eklendiğinde cari işlemler 
dengesi bulunur ki Türkiye 
yıllardan beri cari açıkla da 
boğuşmaktadır. Cari açık ver-
ilmesi demek dış borç almak 
demektir. AKP’li yıllar küresel 
likiditenin bol olduğu bir dönem 
oldu. Bu nedenle cari açık, hem 
sıcak para, hem de kolay bu-
lunan dış borçla finanse edile-
bildi. Ama 2014’den beri küre-
sel likidite genişlemesinde ciddi 
bir yavaşlama var. Bu da dış 
borçların nasıl ödeneceği veya 
uzatılacağı sorusunu gündeme 
getirmektedir.

Bilinen bir gerçek var; fai-
zleri ödedikçe ana para borcu 
ödenmezse de olur. Vadeler 
uzatılabilir. Ama vade uzatma 
ülkenin ekonomik durumuna ve 
uluslararası finans kurumlarının 
değerlendirmelerine bağlıdır.

Bu makalemizde dış borç 
konusunu enine boyuna ana-
liz ederek bazı gerçeklerin 
hatırlanmasına yardımcı olmak 
istiyoruz.

I-TANIMLAR

1-Kısa Vadeli Borç Tanımı

Kısa vadeli dış borç stoku, 
herhangi bir tarih itibarıyla 
kullanımı gerçekleştirilmiş 
olan ve bir ekonomide yerleşik 
kişilerin yerleşik olmayanlara 
borçlu olduğu; kullanım tarihin-
den itibaren 1 yıl içinde anapara 
ve/veya faiz ödemesi/ödeme-
leri yapılmasını gerektiren cari, 
şartlı olmayan yükümlülüklerin 
bakiyesidir.

2-Kısa VadeOrijinal vadesi 1 
yıla kadar (365 gün dahil) olan 
kredileri içermektedir.

3-Borçluların Tanımı

a-Merkez Bankası

b-Genel Hükümet: Merke-
zi yönetim, yerel yönetim ve 
Hükümet tarafından yönetilen 
sosyal güvenlik kurumlarını 
kapsamaktadır. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT) bu sektöre 
dahil değildir.

c-Bankalar: Merkez Bankası 
dışındaki; kamu veya özel 
kişilerin sahip olduğu, katılım 
bankaları dahil bankaları 
kapsamaktadır. Bu grupta yer 
alan bankalardan T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş., Türkiye Halk 
Bankası A.Ş, Türkiye İhracat 
Kredi Bankası A.Ş. ve Türkiye 
Kalkınma Bankası A.Ş. “kamu 
bankaları”, diğer bankalar 
ise “özel bankalar” olarak 
sınıflandırılmaktadır.

d-Diğer Sektörler: Bu grupta 
aşağıdaki gerçek ve tüzel kişiler 
yer almaktadır.

 Sigorta,emeklilik ve  diğer 
finansal aracılık hizmetleri veren 
şirketlerden oluşan “bankacılık 
dışı finansal kuruluşlar”

 Faaliyet alanı mal ve 
hizmet üretimi olan şirketlerden 
oluşan “finansal olmayan 
kuruluşlar (KİT’ler dahil)”

 Ticari birlikler, yardım 
dernekleri gibi “kar amaçlı 
çalışmayan kuruluşlar”

 Gerçek kişilerden oluşan 
“hanehalkı”.

4-Kalan Vadeye Göre Kısa 
Vadeli Dış Borç Stoku Merkez 
Bankası kaleminde yer alan 
kısa vadeli kredi mektuplu 
döviz tevdiat hesapları ile uzun 
vadeli kredi mektuplu döviz 
tevdiat hesaplarından vade-
si bir yıl içinde dolacak döviz 
hesapları, genel hükümet kale-
minde, gelecek bir yıllık dö-
neme ilişkin genel yönetim borç 
projeksiyonları baz alınarak 
hesaplanan veriler, bankalar/
krediler kaleminde bankaların 
yurtdışından sağladığı kısa 
vadeli krediler ile uzun vade-
li kredilerden vadesine bir 
yıldan az kalmış olan kredil-
er (yurtdışında ihraç edilmiş 
tahviller dahil), diğer sektör-
ler/ticari krediler/ithalat borçları 
kaleminde kısa vadeli ticari kre-
diler ile uzun vadeli emtia kre-
dilerinden vadesine bir yıldan 
az kalmış olanlar, diğer sek-
törler/krediler kaleminde kamu 
ve özel kesimin yurtdışından 
sağladığı kısa vadeli krediler 
ile uzun vadeli kredilerden 
vadesine bir yıldan az kalmış 
olan krediler toplulaştırılarak 
oluşturulmaktadır.

5-Uluslararası Yatırım Poz-
isyonu

Toplam finansal varlıklar 

TÜRKİYE’NİN DIŞ BORÇ SORUNU
Mustafa Pamukoğlu
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ile toplam finansal yükümlül-
üklerin farkı net uluslararası 
yatırım pozisyonu olarak 
adlandırılmaktadır

II-GENEL DIŞ BORÇ 
DURUMU 

Tablo-1

Bu tabloya göre şu 
açıklamaları yapabiliriz.

2015 birinci çeyrek itibariyle; 
Kamu Borçları:

1-Kamu’nun kısa vadeli 
borçları bulunmamaktadır.

2-Diğer kamu kuruluşları ve 
KİT’lerin de KVB yoktur.

3-Kamu bankalarının 18,1 
milyar dolar KVB vardır.

4-MB’nın borcu 290 milyon 

dolardır.

5-Merkezi Yönetimin 80 mil-
yar dolar uzun vadeli borcu 
vardır.

6-Mahalli İdarelerin UVB 2,7 
milyar dolardır.

7-Kamu bankalarının UVB’u 
ise 10,8 milyar dolar olarak yer 
almaktadır.

8-KİT’lerin UVB borcu 913 
milyon dolardır.

9-Merkez Bankası’nın UVB’u 
1,8 milyar dolardır.

10-Kamunun toplam UVB 
toplamı 95,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Özel Sektör Borçları:

1-Bankaların KVB’u 76,8 mil-
yar dolardır.

2-Bankalar dışındaki finans 
kurumların KVB’u ise 2,1 milyar 
dolardır.

3-Finansal olmayan 
kuruluşların(reel sektörün) 
KVB’u 32,1 milyar dolardan iba-
rettir.

4- Bankaların UVB’u 68,8 
milyar dolardır.

5-Bankalar dışındaki finans 
kurumların UVB’u ise 18,2 mil-
yar dolardır.

6-Finansal olmayan 
kuruluşların(reel sektörün) 
KVB’u 79,3 milyar dolardan iba-
rettir.

Toplam Dış Borç

2014 sonu itibariyle 402 

milyar dolar olan toplam dış 
borç 2015 1.çeyerk itibari-
yle 392,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir  

Tablo 2 

 
Bu tabloda kamu ve özel 

dış borçların vade ayrımı 
yapılmaksızın toplamını göster-
mektedir.

Buna göre kamunun 
113,2 milyar dolar, Merkez 
Bankası’nın 2,1 milyar dolar, 
özel sektörün ise 277,4 milyar 
dolar kısa ve uzun vadeli borcu 
bulunmaktadır.

III-DIŞ BORÇ GELİŞİMİ
Türkiye’nin dış borcu devamlı 

artış göstermektedir.2011-2014 
arası eğilime baktığımızda 
bunu görmek mümkündür.

Grafik-1
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Tablo 3

Grafik 2

Tablo 4

 I I I -ULUSLARARASI 
YATIRIM  POZİSYONU

Türkiye’nin 2015 ikinci 
çeyrek itibariyle Uluslararası 
Yatırım Pozisyonu 399,7 milyar 
dolardır.

Tablo 5

Diğer yatırımlar şu kalemler-
den oluşmaktadır:

Efektif ve mevduatlar 
55,6-Krediler 211,6-ticari kredi-
ler 31,3-SDR ödenekleri 1,3 
milyar dolardır. Görüldüğü gibi 
yükümlükler içinde kredi ve 
ticari  krediler önemli bir paya 

sahiptir.

Merkez Bankası rezervlerine 
bakıldığında 120 milyar dolar 
rezerv vardır ama bunun mevd-
uatlar ve menkul kıymetlerden 
bir bölümü serbest kullanılabilir 
rezervlerdir. Bu nedenle dolar 
krizinin yaşandığı son aylar 
itibariyle rezervlerin yeterli 
olmadığını rahatlıkla söyleye-
biliriz.

IV - DIŞ FİNANSMAN 
KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Ülkeler kalkınmaları için 
çeşitli finansman kaynakları 
kullanırlar.

1-Yurt içi tasarruflar

2-Yabancı sermaye yatırımı

3-Dış borçlanma

Bizim gibi az gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkeler yurt içi 
tasarruf yaratmada yetersiz bir 
durumdadır. Bu nedenle daha 
çok dış kaynağa gereksinim 
duyarlar.

Yabancı sermaye yatırımları 
ülkeye doğrudan gelip 
yatırım yapma amacını taşır. 
Ancak  yabancı yatırımcının 
sermaye  getirmesi için yaptığı 
yatırımdan elde edeceği karın 
sermayesine verilen faizden 
yüksek olması veya yabancı 
sermaye yatırımları önünde 
engeller bulunmaması gerekir. 
Vergileme, teşvik, kar transferi, 
yasal düzenlemeler ve bürokra-
si gibi önemli hususlarda 
sorun  yaşanmaması yabancı 
yatırımcılar tarafından beklen-
mektedir.

Yabancı sermaye kar elde 
etmek yanında gelişmiş ül-
kelere hammadde temini için de 

gelişmekte olan ülkeye yatırım 
yapmaya gelmektedir.

2002-2015 Mayıs ayına ka-
dar ülkemize fiilen giren net UDY 
tutarı 154,7 milyar dolardır. Bu 
yılda ortalama 11,5 milyar dolar 
demektir. Gelen UDY tutarı 
ile GSYH karşılaştırıldığında 
UDY ülkemize yeterli iltifatı 
göstermemektedir. Bunun 
sebebi yukarıda belirttiğimiz 
yabancı sermayeyi ilgilendiren 
düzenlemeler, ekonomik ve 
siyasi istikrarsızlıkların sık sık 
olmasıdır.

UDY ile ödemeler denge-
si açığı kapatılamadığı veya 
azaltılamadığı takdirde dış borç 
gereksinimi gündeme gelme-
ktedir. Türkiye gibi ülkeler dış 
borç olmadan kalkınmasını 
finanse edememektedir. Dış 
borç kullanmak gereklidir ama 
kalkınmanın finansmanında 
kullanılmadığı takdirde dış borç 
bir yük haline gelir ve kriz yaratır. 
Türkiye yukarıda açıkladığımız 
dış borçlarını daha çok 
lüks ve gereksiz tüketimin 
finansmanında kullandı. Bunda 
küresel sermayenin de büyük 
etkisi var. Türkiye ciddi bir 
pazar. Bu pazarda önce talep 
yarattılar, bu talebi karşılamak 
için dış kaynak sağladılar ve biz 
de bu kaynakla ithalat yaparak 
dış borçlarımızı artırdık.

Dış borç yanında sıcak para 
dediğimiz portföy yatırımları 
da bir anlamda borçlanmadır. 
Yabancı yatırımcı Türkiye 
Borsalarından hisse senedi 
ve tahviller almaktadır. Or-
talama 400 gün elde tutma 
süresince kazanç elde etme-
kte ve sonra başka piyasalara 
yelken açmaktadır. Türkiye 
2002’den beri küresel likidite 
bolluğundan yararlandı. Sıcak 
para ülkemize oluk oluk geldi. 
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Bu sıcak para ve kolay dış bor-
çlanma nedeniyle bir ödeme 
krizi ile karşılaşılmadı. Hatalar 
sırıtmadı. Uygulanan ekonomik 
modelin yanlışlığını kimse gör-
medi veya görmek istemedi.

Şu anda sıcak para eskisi 
gibi gelmiyor ve gelmeyecek. 
Dış borç bulmak artık kolay 
değil. Ülkemizde yurt içi tasar-
ruflar hâlâ yetersiz. Bu itibarla 
dış borç sorunu ile karşı karşıya 
gelip, bu sorunu aşmak için si-
yasi ve ekonomik tavizler ver-
mek zorunda kalabiliriz.

V-ÖZEL SEKTÖR BORÇ-
LARINI NEDEN TAKİP 
ETMELİYİZ?

Türkiye gelişmekte olan 
bir ülke. Kalkınmasında özel 
sektörün işlevi ve önemi 
artmıştır. Ancak reel sektör w 
henüz sermaye birikimini 
sağlayamamış durumda olup 

özkaynaklarından daha fazla 
kredi kullanmaktadır.

İlk 500 büyük firmadan 489 
özel sektör sanayi kuruluşunun 
2014 itibariyle özkaynaklar 
toplamı 161,4 milyar TL iken 
toplam borçları ise 242,4 milyar 
TL’dir.

İkinci 500 büyük firmadan 494 
özel sektör sanayi kuruluşunun 
özkaynakları 32,1 milyar TL, to-
plam borçları 48,7 milyar TL’dir.

Özel sektörün dış borçlarının 
değerlendirmelerinde hep 
şu husus öne sürülür. Büyük 
şirketler kendi parasını kredi 
olarak getiriyor ve bilançolarda 
uzun vadeli dış borç olarak yer 
alıyor. Bu nedenle özel sek-
törün dış borçlarını Türkiye’nin 
dış borç tutarından düşmek 
gerekir. Bu son derece yanlış 
bir değerlendirmedir.

 Bir kere kendi parasını 
getirenlerin ne kadar 
borçlandıklarını tespit etmek 
kolay değildir. Tahmin ederek 
bir rakama ulaşmak müm-
kündür.

 Velev ki kendi parasını 
borç olarak getirmiş olsun; bu 

para yabancı finans kurumuna 
verilen teminattır. Özel sektörün 
de borcu bir gecede devlet bor-
cu haline gelebilmektedir. Bu-
nun Arjantin, Brezilya başta ol-
mak üzere örnekleri çoktur. Bu 
nedenle teminatlı olan borçları 
da devlet ödemek zorunda 
kaldığında teminatta duran 
para sahibine geri dönecektir.

 Diğer yandan özel 
sektör kuruluşlarının ödeme 
sıkıntısına girmesi halinde 
yabancı finans kurumları 

teminattaki parayı hemen el 
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koyamamaktadırlar. Belli bir 
prosedür uygulanmaktadır.

 Bıyıklı sermaye de de-
nilen bu tutarın ne olduğu için 
özel sektörün uzun vadeli 
borçlarına bakmak gerekir. Bu 
da 79,3 milyar dolardır. Kendi 
parasını borç olarak getirenin 
ne kadar getirdiği bu tutarda yer 
almaktadır.

 2015 ikinci çeyrek iti-
bariyle özel sektörün dış borç 
toplamı 83,3 milyar dolardır. Bu 
borcun 4,6 milyar doları resmi 
kurumlara,31,1 milyar doları 
yabancı ticari bankalara,20 mil-
yar doları Türkiye’de yerleşik 
bankaların yurt dışı şubelerine, 
6,7 milyar doları bankacılık 
dışı finans kurumlarına,14,5 
milyar doları finansal olmayan 
kurumlaradır.5,2 milyar doları 
da tahvil borçlarıdır. Burada 
bıyıklı sermayeyi Türkiye’de 
yerleşik bankaların yurt dışı 
şubelerinde ve bankacılık dışı 
finans kurumlarında aramak ve 
bu rakamlar içinde tahmin et-
mek gerekir.

VI-DIŞ BORÇ KRİZİNİN 
DOĞMASI

Dış borçların artması, 
GSYH’de payının yüzde 
50’lerde olması her zaman bir 
borç krizine işarettir. Dış borçlar 

artarken MB rezervleri de artıyor 
ise bunu da kriz işareti olarak 
görmek gerekir. Türkiye’nin 
dış borçları sürekli artmaktadır. 
Kısa vadeli dış borcu da 200 
milyar dolara yakın seyretmek-
tedir. Bu borç tutarına cari açığı 
da eklediğimizde 1 yıl içinde 
ülkenin bulması gereken döviz 
tutarı ortaya çıkmaktadır.

Küresel likidite bol bol ül-
kemize gelirken dış borçların 
ödenmesi ve cari açığın 
finansmanı sorun yaratmıyordu. 
Ama şimdi sıcak para gelmiyor. 
Uluslararası doğrudan yatırım 
azaldı. IMF faiz artırımına 
gittiğinde doları ABD kend-
ine çekecek. Bu durumda ül-
kemizden ve birçok ülkeden 
sıcak para çıkışı hızlı olacak. Bu 
durumda dış borcu ve cari açığı 
çevirmede zorlanacağımız kes-
in. Dış borcumuzun tutarı ve 
yapısı Yunanistan gibi dış borç 
krizine yol açmazsa bile borç 
para verenler borçların faizini 
ödedikçe borcumuzu uzatma 
yoluna gidecekler; âmâ tek 
şartla ekonomik ve siyasi tavi-
zler alarak. Bu tavizleri vererek 
dış borç krizinden kurtulma 
gerçek anlamda bir kurtulma 
değildir. Bu anlamda bizi zor 
günlerin beklediğini söylemek 
gerek.

VII-SONUÇ

Ülkemiz şu anda dolar krizini 
yaşamaktadır. Bunun hayatı 
pahalandırma, üretim ve ih-
racat maliyetlerini yükseltme 
gibi sonuçlarını kısa sürede 
yaşayacağız.

Ekonomimiz yıllardan beri 
kırılgan ekonomi olarak düny-
ada ilk beşte. Bugün için ikinci 
sırada.

Ülkemize artık eskisi gibi 
yabancı yatırımcı gelmiyor. 
Gelen de gidiyor ve gitmek için 
fırsat kolluyor.

Kısa vadeli döviz ihtiyacımız 
220 milyar dolar civarında.

Dış borçlarımız 400 mil-
yar dolarda oturdu. Dış 
borçlarımızın GSYH’ye oranı 
yüzde 50 gibi oldukça yüksek 
bir oran.

Ülkedeki terör ve siyasi partil-
erin basiretsizliği ciddi sıkıntılar 
yaratmış durumda. Yeniden 
seçim ekonomik kırılganlığı 
daha da artıracak. Siyasi belir-
sizlik ekonomi aktörlerini karar 
almada oldukça zorluyor.

Bütün bunları ve rakamları 
dikkate aldığımızda bir dış borç 
krizinden kaygılanmamak da 
mümkün olmuyor.

Not:
Kısaltmalar
UDY=Uluslararası Doğrudan 

Yatırım
GSYH=Gayri safi yurtiçi 

hâsıla
KVB=Kısa vadeli borçlar
UVB=Uzan vadeli borçlar
SDR=IMF özel çekme hakları
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Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, zorlu geçen dış 
koşullara ve içerideki siyasi be-
lirsizliklere rağmen Türkiye’nin 
2015’i yüzde 3’ün üzerinde 
bir büyümeyle kapatacağına 
inandıklarını söyledi.

TİM Başkanı Büyükekşi, 
“Düşük Büyüme ve Düşük 
Faiz Ortamında Yol Almak” 
temasıyla 6’ncı kez düzenle-
nen İstanbul Finans Zirvesi’nde 
(IFS) yaptığı konuşmaya, son 
dönemde yaşanan menfur 
saldırılarda hayatını kaybe-
den şehitlere Allah’tan rahmet 
dileyerek başladı. 

Tüm ulusa baş sağlığı 
dileklerini ileten Büyükekşi, 
“Pazar günü Hakkari’den ge-
len şehit haberleri içimizi yaktı. 
Ancak terörle mücadelede or-
taya koyduğumuz kararlı tutu-
mun, en kısa zamanda sonuç 
vermesini ve bu saldırıların 
bir an önce son bulmasını dili-
yoruz. Diğer taraftan Suriye’de 
yaşanan krizden kaçan mi-
lyonlarca mültecinin dramı 
hepimizin yüreğini dağlıyor. 
Bu soruna insanlığa yaraşan 
ortak bir çözüm bulunacağına 

inanıyoruz” diye konuştu.

Büyükekşi, küresel ekono-
mik krizin üzerinden yedi 
yıl geçtiğini anımsatarak, 
buna rağmen dünya ekono-
misinin topyekun sağlığına 
kavuşamadığına işaret etti. 
Dalgalanmalar, kırılganlıklar 
ve iyileşmelerde bölgeler arası 
farklılıkların sürdüğünü vur-
gulayan Büyükekşi, şunları 
kaydetti: “Özellikle gelişen 
ülkelerden kaynaklanan bir 
ekonomik yavaşlama söz ko-
nusu. Buna ek olarak Fed’in 
faiz artırım süreci, dünyanın 
büyüme denklemini alt üst etti. 
Yılbaşından bu yana Fed’in 
faiz arttıracağı beklentisi-
yle yeni küresel mali koşullar 
oluştu. Bunun sonucunda da 
gelişen ülkelerden sermaye 
çıkışları, para birimlerinde 
değer kayıpları ve ekonomiler-
inde yavaşlama yaşandı.

Gelişen ülke para birimleri 
tüm bunların sonucu olarak 
son 15 yılın en düşük değerine 
geri döndü. Yaşanan tüm 
olumsuz gelişmelere rağmen 
gelişen ülkeler için bir kriz 
gözükmüyor ancak ekono-
mik büyümelerin daha da 
yavaşlaması muhtemel. Belki 
de yeni dönemde krizin adı 
‘uzun süreye yayılan yavaş 
büyümeler’ olacak.”

 “Avro/dolar paritesinde-
ki gerilemenin ihracata faturası 
8,9 milyar dolar”Büyükekşi, 
bu yıla dünya ekonomisinde 
yüzde 3,1 büyüme beklentisi-
yle girildiğini ancak şu anda 
bu beklentinin yüzde 2,6’ya 

gerilediğine dikkati çekerek, 
“Dünya ticaretinde 2015 yılında 
daha önce yüzde 4-5 arasında 
beklenen değer bazında ger-
ileme muhtemelen yüzde 5-6 
arasında olacak” dedi.

Dünya mal ticaretinin bu 
yılın ilk yarısında yüzde 10,6 
gerilediğini aktaran Büyükekşi, 
tüm dünyada görülen bu 
yavaşlamanın ihracat üzerinde 
etkili olduğunu söyledi.

 Büyükekşi, avro/dolar 
paritesinde yılın 8 ayında 
yaşanan gerilemenin ihracata 
faturasının toplam 8,9 milyar 
dolar olduğu bilgisini vererek, 
şöyle devam etti: 

“TİM olarak uzun zamandır 
döviz kurlarındaki risklere dik-
kati çekiyor, ihracatçılarımızın 
kur risklerini hedge etme-
leri gerektiğine sık sık vurgu 
yapıyoruz. Ancak son an-
ketimiz ihracatçılarımızın 
yalnızca yüzde 56’sının kur ris-
kini hedge ettiğini gösteriyor. 
Bu anlamda ihracatçılarımızın 
hedge işlemlerinden daha et-
kin şekilde faydalanmalarını 
istiyoruz. 

Diğer taraftan birim fiyat-
ların daki düşüş nedeniyle ger-
ileyen ihracatımız, kilogram 
bazında artış gösterdi. Birim 
fiyatlardaki gerileme dolar 
bazında ihracatımızı aşağı 
çekmesine rağmen, kilogram 
bazında baktığımızda bir artış 
var. Bu da aslında bizim dün-
yaya daha fazla mal sattığımızı 
gösteriyor. Dolayısıyla biz bu 
süreçten hem AB’de hem de 

2015’i Yüzde 3’ün Üzerinde Büyümeyle 
Kapatacağımıza İnanıyorum
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tüm dünyada pazar payı ka-
zanarak çıkıyoruz.”

Zorlu geçen dış koşullara 
ve içeride siyasi belirsizliklere 
rağmen Türkiye’nin bu yılı yüzde 
3’ün üzerinde bir büyümeyle 
kapatacağına inandıklarını 
dile getiren Büyükekşi, bu 
rakamın dünyadaki pek çok 
ülkeyle karşılaştırıldığında 
olumlu gözüktüğünü ancak 
Türkiye için yeterli olduğuna 
inanmadıklarını anlattı. 

 Büyükekşi, Türkiye’nin 
daha hızlı büyüyecek bir 
potansi yele sahip olduğunu 
vurgulayarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Temennimiz, 1 
Kasım seçimleriyle siyasi 
belirsizliğin hızlı bir şekilde son 
bulması, Türkiye’nin güçlü bir 
hükümete kavuşarak ihracata 
dayalı büyümeyi gündemi-
nin ilk sıralarına almasıdır. 
Biz, inovasyonla, teknolo-
jiyle, katma değerli ihracat 
artışıyla atılım yapacak bir 
Türkiye ekonomisinin, sosy-
al barışın sağlanmasına en 
büyük katkıyı vereceğine tüm 
kalbimizle  inanıyoruz. Bu an-
lamda iki gün boyunca düzen-
lenecek zirvenin de Türkiye’ye 
yeni ufuklar açmasını temenni 
ediyoruz.”

“Finansal piyasalarda volati-
litenin arttığı zor zamanlardan 
geçiliyor”

 Borsa İstanbul Genel 
Müdürü Tuncay Dinç, fi-
nansal piyasalarda özellikle 
gelişmekte olan ülkeler için 
volatilitenin arttığı zor za-
manlardan geçildiğini belirt-
erek, “Yatırımcıların, yatırım 
yapacakları piyasalara ka-
rar verirken çok daha seçici 
davrandığını görüyoruz. Bu 
durum, ödevini iyi yapmış, ser-
maye piyasalarının gelişimi için 
doğru adımları atan, finansal 

altyapı için gerekli yatırımları 
gerçekleştiren ülkelerin öne 
çıkacağı bir geleceğin de sin-
yallerini veriyor” dedi.

Bu kapsamda, İstanbul Fi-
nans Merkezi vizyonu çer-
çevesinde gerçekleştirilen 
projelerin borsa ve sermaye 
piyasaları açısında bir milat 
olduğunu ifade eden Dinç, 
şöyle konuştu:

“Yeni Sermaye Piyasası Ka-
nunu, sermaye piyasamızda 
başlayan bu dönüşümün 
ilk adımı olarak göze 
çarpmaktadır. Söz konusu 
kanunla İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası, İstanbul 
Altın Borsası ve İzmir Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası, 
Borsa İstanbul anonim şirketi 
çatısı altında birleşerek, 
borsamız tam anlamıyla bir 
finansal süpermarket haline 
geldi. Mevzuattaki değişiklikle 
Borsa İstanbul global bir bor-
sa olma yolunda ilerledi. Bir 
taraftan ABD tarafında Nas-
daq, Londra Borsası ve Hong 
Kong Borsası ile işlem saatleri 
açısından da bütün günü kap-
sayan bir ağ oluşturmuş oluy-
oruz. Aynı zamanda kendi 
bölgemizdeki borsalara or-
tak olarak onlar üzerinden 
de bölgede bir çekim alanı 
oluşturuyoruz.”

Dinç, Borsa İstanbul bünyes-
indeki Özel Pazar’da şirketlere 
halka açılmadan finansman 
bulma, payını satmak istey-
en şirket ortaklarına likidite 
sağlama, yatırımcılara ise 
hem yeni yatırım seçenekleri 
hem de yatırımlarını likidite 
edebilme imkanı sunduklarını 
söyledi.  

Borsa   İstanbul’un  Türkiye’-
nin Boğaziçi Üniversitesi  ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
ile finans teknoloji projeler-
ine imza attığını anlatan Dinç, 

“Bu çalışmalar hiç kuşkusuz  
İstanbul’u bölgesel merkez ve 
küresel bir aktör olarak öne 
çıkaracak girişimlerdir. Borsa 
istanbul, 2023 yılında 500 
milyar dolarlık ihracat hacmi 
ve 2 trilyon dolarlık ekono-
mik büyüklük hedefi koyan 
Türkiye’nin bu hedeflere 
erişebilmesi, İstanbul’un Hong 
Kong ile Frankfurt arasındaki 
bölgede küresel bir finansal 
merkez haline gelebilmesi için 
üzerine düşen yükümlülükler-
in farkındadır. Önümüzdeki 
dönemde bu sorumluluklar 
doğrultusunda stratejik hede-
flerimize ulaşmak için faali-
yetlerimiz devam edecektir” 
ifadelerini de kullandı. 

“Sürdürülebilir kal  kın-
ma        bankacılığı Türkiye’nin 
teminatı olacak” Şekerbank 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Basri Göktan, küresel 
krizin başlangıcından bu yana 
7 yıl geçmesine rağmen dün-
ya ekonomisinde belirsizliğin 
ve risk alma iştahsız lığı n ın 
sürdüğünü dile getirdi. 

Özellikle de Fed’in normal-
leş  mesiyle küresel  finansal 
koşulların zorlaş ma sı  nın, 
yapısal kısıtlamalar getiril-
mesinin gelişmekte olan ülke-
lerde potansiyel büyüme     nin 
görünümü açısından daha 
sıkıntılı bir döneme işaret 
ettiğini belirten Göktan,  
yeni dönemde bankacı-
lık sektörünün sürdürüle bi -
lir kalkınmanın finansmanına 
öncelik vermek durumunda 
olduğunu kaydetti.
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Sosyalist Enternasyonal 
Başkan Yardımcısı, CHP’li 
Umut Oran, Fed’in faiz artırımı 
öncesinde seçim hükümetinin 
konuya dikkatini çekerek, 
“Ekonomik kriz ‘‘geliyorum’ 
diyor, kötü senaryoya hazır 
mısınız?” diye sordu.

Oran’ın açıklamaları şöyle:

Seçimden bu yana geçen 
üç ayda ayda TL karşısında 
yüzde 10 değerlenen dolar 
dış borç yükünde kişi başına 
1.500 liraya yakın ek yük get-
irdi. Dolardaki her 1 Kuruşluk 
artış, Türkiye’nin toplam dış 
borç yükünü yaklaşık 4 mil-
yar TL artırıyor. Dolar kurunda 
yılbaşından bu yana kümülatif 
artış ise yüzde 26’ya ulaştı.

Türkiye’nin dış borcunun TL 
cinsi karşılığı 2014 sonunda 
938 milyar lira ediyordu, 30 
Ağustos 2015 kuruyla 1 trilyon 
151 milyar liraya denk geliyor.

Yılbaşından bu yana toplam 

dış borç yükü 213 milyar; kişi 
başına borç yaklaşık 2.745 lira 
büyüdü. Yükselen döviz fiyatı 
sadece borç yükünü artırmıyor, 
ithal girdiye bağımlı üretimi 
de vuruyor. Kur arttıkça, ithal 
girdilerin pahalanması üretim 
maliyetlerini artıyor, gerileyen 
rekabet gücü ile ihracat sert 
biçimde düşüyor. Maliyetten 
kaynaklı enflasyondan ötürü 
halkın tükettiği ürünlerin fiyatı 
artıyor.

Bu süreç yüksek enflasyon 
ve yeni zam dalgaları anlamına 
geliyor. Şu an zaten ekono-
mi fren yapmış, tüketim iyice 
kısılmış durumda.

Tüm sektörlerde risk artıyor, 
yatırımlar erteleniyor, her kesim 
durumunu koruma çabasında. 
Özellikle inşaat sektöründe risk 
büyüyor. En büyük sıkıntı ise 
döviz pozisyon açığı aşırı yük-
sek reel sektör firmalarında…

Reel sektörün 180 milyar 
dolara yakın döviz açık poz-

isyonu bulunuyor ve dolar ku-
rundaki her 1 kuruşluk artış reel 
sektör şirketlerinin 1,8 milyar 
TL kur farkı zararı yazmasına 
neden oluyor.

Ekonomide oluşan tablo 
son derece olumsuz... Ancak 
görünen o ki; bu daha iyi gün-
lerimiz...

 
“ASIL DEPREM RİSKİ 

EYLÜL’DE”

ABD Merkez Bankası 
Fed’in uzun süreli faiz artırım 
beklentisi gelişmekte olan 
ekonomileri olumsuz etkile-
meye devam ediyor. Fed’in 
sürekli ertelediği faiz artırımını 
Eylül ayındaki toplantısında 
gerçekleştirmesine büyük 
olasılık olarak bakılıyor. Fed’in 
faiz artırımına gitmesi, bizim 
gibi gelişmekte olan ülkelerden 
sermaye kaçışı anlamına geli-
yor. Bu da zaten artık doğrudan 
yabancı sermaye ve sıcak 
para girişlerinin hızla azaldığı 
gelişmekte olan ülkeler için 

Ekonomik Kriz “Geliyorum” Diyor!
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felaket senaryosu oluşturuyor.
Türkiye risk primi en yüksek 

10 ülke arasında yer alıyor.
Türkiye’nin önümüzdeki 

bir yıl içinde kısa vadeli dış 
borçlarını çevirmek ve cari 
açığını finanse etmek için 
yaklaşık 220-230 milyar dolarlık 
dış kaynağa ihtiyacı bulunuy-
or. Fed’in faiz artırımına git-
mesi durumunda dış sermaye 
hareketlerinin tamamen aleyhe 
dönmesi kaçınılmaz. Bu faktör, 
Türkiye’nin borç çevirememe 
riskini artırıyor.

Bu senaryoda Türkiye’nin; 
dış yükümlülüklerini yerine 
getiremediği için bir süre önce 
iflasını ilan eden Arjantin’in du-
rumuna düşme tehlikesi de bu-
lunuyor.

Kötü senaryoya göre Fed, 
faiz artırdığında Türkiye ekono-
misinde dengeler tümden alt 
üst olacak, mevcut olumsuz 
koşullar kat kat ağırlaşacak. 
3 TL’yi aştıktan sonra kısmen 
gerileyen ve halen 2.93 TL olan 
doların, bu kez 3 TL’nin çok üz-
erindeki seviyelere yükselmesi 
muhtemeldir.

Fed sonrası dövizde 
yaşanacak güçlü bir yükseliş 
dalgası, enflasyonu azdıracak, 

faizleri aşırı yükseltecek, 
yatırımları tümden durduracak, 
tüketim talebini daraltacak, 
işsizliği patlatacaktır. Bu sena-
ryoda, ne yazık ki döviz açığı 
bulunan şirketlerde yaprak 
dökümü yaşanabilir ve binlerce 
insanımız işinden olabilir.

Dolarda yaşanacak sıçrama, 
ekonomimizde, tahribatı uzun 
süre giderilemeyecek ciddi bir 
krize yol açabilir.

MERKEZ         BANKASI’NIN 
GÜCÜ YETMEZ

Dövizdeki artışla TL varlıkları 
aşırı değer kaybeden ciddi bir 
kesim, Merkez Bankası’ndan 
faiz silahını kullanarak bir 
müdahale bekliyordu, ancak 
Banka bunu yapmadı. Banka, 
Ağustos toplantısında faizi sa-
bit tutma kararı aldı ve doların 
ateşi daha da yükseldi. Merkez 
Bankası’nın bu tavrının nedeni, 
Türkiye ekonomisinde en kötü 
senaryoya yani Fed’in Eylül 
ayında faiz artırımı ihtimaline 
kendini hazırlamasıdır.

Ayrıca Eylül-Aralık döne-
minde 3 önemli kredi kuruluşu 
Türkiye değerlendirmelerini 
yayınlayacak.

Türkiye ekonomisinde yılın 
son çeyreğinin oldukça zor 
geçeceği görülüyor.

Fed kararı açıklanana kadar 
piyasalarda oynaklık devam 
edecek, ekonomik dengelerde 
bozulma artacaktır. Fed’in faiz 
artırması, rating kuruluşlarından 
birinin not indirmesi durumunda 
ise Türkiye ekonomisinde asıl 
büyük deprem yaşanacak. O 
zaman Merkez Bankası, kurda 
yaşanacak aşırı yükselişi fren-
leme çabasıyla, bu günlerde 
yapmadığı faiz artırımını kat 
kat fazlasıyla yapmak zorunda 
kalacak.

Merkez Bankası kullanılabilir 
rezervleri, kurda yaşanacak 
aşırı yükselişi bastıracak güçte 
değildir. Banka, dolardaki 
mevcut tırmanışı frenlemek için 
programlı döviz ihalelerindeki 
satış limitini 30 milyon dola-
rdan 70 milyon dolara çıkarsa 
da büyük savaşa hazırlık için 
faiz silahını en kötü senaryoya 
saklamıştır.

 
YÜKSELEN ÜLKELER, 

ÇİN VE FED ÜÇGENİNDE 
ALARM

2008 ekonomik krizinden 
sonra büyük umut bağlanan 
ve 2009-2014 arasında 2 tri-
lyon dolar dış kaynak çekmeyi 
başaran 19 önde gelen “Yükse-
len Pazar” ülkelerinden son bir 
yıl içerisinde 1 trilyon dolar net 
dış kaynak çıkışı oldu. Yükselen 
Pazar ülkelerindeki bu olumsu-
zluk ve Çin’deki son gelişmeler 
ile FED’in eylül ayındaki faiz 
açıklaması Türkiye’yi son 
derece önemli tehdit içermek-
tedir.
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Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticar-
et verilerine göre; ihracat 
2015 yılı Temmuz ayında, 
2014 yılının aynı ayına göre 
yüzde 16,2 azalarak 11 mil-
yar 181 milyon dolar, ithalat 
yüzde 8,7 azalarak 18 mil-
yar 209 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticar-
et açığı yüzde 6,5 artarak 6 
milyar 596 milyon dolardan 
7 milyar 28 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2014 Tem-
muz ayında yüzde 66,9 
iken, 2015 Temmuz ayında 
yüzde 61,4’e düştü.

Mevsim ve takvim etkiler-
inden arındırılmış seriye 
göre; 2015 Temmuz ayında 
bir önceki aya göre ihracat 
yüzde 0,1, ithalat yüzde 3,9 
arttı. Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise; 
2015 yılı Temmuz ayında 

önceki yılın aynı ayına göre 
ihracat yüzde 17,2, ithalat 
yüzde 12,5 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE 
İHRACAT YÜZDE 13,8 
AZALDI

Avrupa Birliği (AB)’nin ih-
racattaki payı 2014 Temmuz 
ayında yüzde 45 iken, 2015 
Temmuz ayında yüzde 46,3 
oldu. AB’ye yapılan ihracat, 
2014 yılının aynı ayına göre 
yüzde 13,8 azalarak 5 mil-
yar 176 milyon dolar olarak 

gerçekleşti
.
EN ÇOK İHRACAT 

YAPILAN ÜLKE 
ALMANYA 

Almanya’ya yapılan ih-
racat 2015 yılı Temmuz 
ayında 1 milyar 100 mily-
on dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla İngiltere (810 mi-
lyon dolar), Irak (630 milyon 
dolar) ve ABD (605 milyon 
dolar) takip etti.

İTHALATTA ÇİN İLK 
SIRADA

Çin’den yapılan ithalat, 
2015 yılı Temmuz ayında 2 
milyar 86 milyon dolar oldu. 
Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 
980 milyon dolarla Almanya, 
1 milyar 706 milyon dolarla 
Rusya  ve 1 milyar 20 mily-
on dolarla İtalya izledi.
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Kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s’in Başkan 
Yardımcısı Alpona Ba-
nerji, Türkiye hakkında not 
açıklamasında bulundu. Ba-
nerji, Türkiye’ye ilişkin temel 
senaryonun Baa3 seviyes-
indeki yatırım yapılabilir notun 
korunması olduğunu belirtti.

Banerji’nin açıklamaları şu 
şekilde:

Türkiye’ye ilişkin temel 
senaryo “Baa3” seviyesinde-
ki “yatırım yapılabilir” notun 
korunması yönünde. Bu yıl so-
nunda Türkiye’de cari açığın 
37 milyar dolara gerileyerek 
GSYH’ya oranının yüzde 4.7 
olarak gerçekleşmesini bekli-
yoruz. Türkiye’nin kredibi-
litesi olumlu kamu finansmanı 
ölçütleri tarafından desteklen-
meye devam ediyor. Kredi notu 
Türkiye’nin mali gücü, düşük 
borç seviyesi ve büyük bir orta 
gelir ülkesi olması tarafından 
da destekleniyor. “Baa3” notu 
Türkiye’nin nispeten dirençli 
mali yapısı ve ılımlı kamu bor-
cu seviyesi gibi kredi güçlerini 
içeriyor.

‘GELİŞMEKTE OLAN ÜL-
KELER ŞOKLARA DAHA AZ 
HASSAS’

Diğer yandan, Moody’s 
gelişmekte olan ülkelerin 
geçtiğimiz 15 yıl boyunca 
döviz üzerinden yaptıkları 
borçlanmaları azalttıkları için 
ekonomik şoklara artık daha 
az hassas hale geldiklerini be-
lirtti.

Kredi derecelendirme 
kuruluşu tarafından 31 
gelişmekte olan ülke ekon-
omisi hakkında yapılan 
araştırmaya göre toplam borç 
tutarı 2000 yılından bu yana 
yaklaşık yüzde 12 artarken, 
ekonomik büyüme de bu hıza 
eşlik etti ve şu an itibariyle ül-
kelerin kendi para birimleriyle 
yaptığı borçlanmanın toplam 
borç içindeki oranı yüzde 90’a 
ulaştı.

Gelişen ülke borçlarının 
yüzde 68inin artık “yerleşik” 
yatırımcılara ait olduğunu ve 
bu rakamın 15 yıl önce yüzde 
58 olduğunu belirten Moody’s, 
bundan dolayı gelişen 
ekonomilerin artık ‘daha az kriz 
hassasiyeti’ taşıdığını belirtti.

Fakat durum bu kadar basit 
değil. Yabancı yatırımcılar ye-
rel para birimi piyasalarındaki 
varlıklarını artırdılar ve bu du-
rum da gerginlik dönemlerinde 
satış yapmaları halinde ‘küre-
sel mali şokları getirebilir.’

“ŞİRKET BORÇLARIN-
IN GSYH’YE OLAN ORANI 
ARTTI”

Öte yandan ülke borçlarına 
sahip yatırımcılar arasında 
lokallerin payının artması 
ekonominin bankacılık gibi 
sektörlerle olan bağlarının 
daha da derinleşmesine yol 
açabilir.

Bu ilişki, euro bölge-
si borç krizinde de başrolü 
oynamış, Yunanistan, İrlanda 
ve Portekiz’in ülke borçları 
bankalarını zor duruma 
düşürmüş ve bu kısır döngü ül-
kelerin dışarıdan mali yardımla 
kurtarılmasını gerektirmişti.

Her ne ülke borçları içinde 
dövizle olanın payı azalmış da 
olsa, şirket borçlarında bunun 
tam tersi geçerli.

Moody’s araştırmasında 
McKinsey tarafından yapılan 
bir araştırmaya atıfta bulunu-
larak Çin, Türkiye, Macaristan 
ve Şili’de ülkelerde 2007 ile 
2014 yılları arasında şirket 
borçlarının gayrı safi yurtiçi 
hasılaya (GSYH) olan oranının 
yüzde 20 arttığına dikkat çekil-
di.

Kuruluş ayrıca bu artışın 
büyük oranda döviz üzerinden 
gerçekleştiğini de ekledi.
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Türk İktisat tarihinde yeni 
dünya nizamı içinde yer almaya 
başladığımız 1945 sonrasında 
yapılan her devalüasyon son-
ra iktidar olan parti kaybetti. 
Şimdi 2015 örneğinde bir kez 
daha yaşıyoruz. Ancak AKP bu 
görüntüleri düşük profile indir-
erek tartışmayı ekonominin son 
beş yıldır yaşamakta olduğu 
başarısızlık gerçeğinden ayrı 
tutmaya çalışıyor. 2003-2015 
arasındaki iktidarında AKP her 
alanda, siyasette, dış politikada 
ve ekonomide hep aynı  algı 
yönetimini kullandı. Bu alan-
lardaki politikalarının tamamı 
başarısız oldu ve Türkiye 
bulunduğu bölgede  ciddi güç 
kaybına uğradı.

Şimdi seçim sonrasında, 
sonuçların ortaya koyduğu, AKP 
hükümetinin  toplumda yaratmış 
olduğu “iktidar boşluğu”nun her 
alanda yaşanmakta olduğudur.

Ancak, AKP 14 yılın sonun-
da ortaya çıkmış olan derin “ ik-
tidar boşluğunun” kendi 

politikalarının kaçınılmaz sonuç 
olduğu gerçeğinin üzerini örtm-
eye çalışmakta. Yeni bir dönem 
için iktidar yetkisi istemektedir.

Türkiye 2000’li Yılların 
Başlangıcındaki 15 yılı Heba 
Etti! Sekiz yıl önce bu günlerde, 
2007 yılının ağustos ayının 
başında, ABD ekonomisin-
den başlayan ve bütün batılı 
ekonomilerde de izlenen, aynı 
anda piyasalara yönelik bir dizi 
“doğrudan müdahale” yaşandı. 
Finansal kriz olarak başlayan 
süreç 2008 yılı ortalarında 
ekonomik krize dönüştü. 
2015  yılı ağustos ayındayız, 
sekiz yılı tamamlayıp doku-
zuncu yıla girerken, krizin nasıl 
sonlanacağına ait en ufak bir 
işaret hala yok. Tersine, Merkez 
Ekonomilerin çoğunluğunda, 
ABD hariç, 2015 yılında da 
büyüme hızına ilişkin gösterge-
ler daha iyi bir yıla işaret etmi-
yor. Çevre ekonomilerde, Yu-
nanistan örneğinde olduğu gibi 
“devletlerin iflası” tartışılıyor.

Son iki yüz elli yıllık  kapi-

talizm tarihinin en uzun süren 
durgunluk  dönemi yaşanıyor. 
O nedenle,  başta IMF  olmak 
üzere, bu kriz dönemine “Büyük 
Durgunluk” adı verildi.

Türk Ekonomisinde dünyada, 
“büyük durgunluğun” yaşandığı  
2008 sonrasında, 2012 yılına 
kadar “sıcak para” girişlerine  
bağımlı sürekli dalgalanan bir 
ekonomide yaşadık.

2012 yılının son çeyreğinden 
başlayarak, 2013, 2014 
yıllarında ekonominin, eğik bir 
düzlemde hızla aşağıya inişini 
izledik.

2015 yılının ilk yarısını 
tamamladık, aşağı iniş sürüyor. 
2015 yılının ilk altı aylık döne-
mine ilişkin makro gösterge-
ler, bütün göstergelerin birlikte 
“daha da” kötüleştiğini gösterdi. 
Bu ekonomik koşullar altında 
yapılan genel seçim sonuçları 
AKP’nin tek başına iktidarının 
bittiğini ilan etti.

Son üç yılda izlediğimiz bu 
düşüşe damgasını vuran temel 
göstergelere, yüksek dış ticaret 
açıklarına bağlı  yüksek cari 
açıklar oldu. Kısaca dış denge 
dar boğazı son altmış yıllık ik-
tisat tarihimizde, bir kez daha 
belirleyici oldu. Türk ekono-
misi  bir kez daha, her on yılda 
bir tekrarlanan dış denge kısır 
döngüsünün içine girmişti. Türk 
ekonomisinde her on yılda bir 
tekrar eden, dış dengeden 
kaynaklanan bu kısır döngü 
şimdi bir kez daha yaşanıyordu. 
Dış denge dar boğazının 
yaşandığı  her on yılın sonunda 
“kriz şartları” belirginleşince, 
yönetimdeki siyasi iktidarlar 
“iktidar  olma “ güçlerini hep 

Nazif Ekzen

Çıkış Var mı
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yitirdiler Türk İktisat tarihinin 
“objektif kayıtları” böyle gösteri-
yor.

Gene  değişmedi 2003-
2014 AKP iktidarının son üç 
yıldır hakim olamadığı dış 
ekonomik denge sorunları, 
yüksek ticaret açıkları ve cari 
açık bir kez daha Türkiye’yi 
kaçınılmaz sona “devalüasyo-
na” ve ekonomik krize götürdü 
ve AKP iktidarını kaybetti. 
Seçim sonrasında yaşadığımız 
geçen iki aylık dönemde AKP 
ve Cumhurbaşkanı  seçim 
sonuçlarını yok saymaya yöne-
lik bir “gözbağcılığı” topluma 
her şey yolunda geçici olan 
sorunların üstesinde geliriz 
mesajını veriyor. Türkiye’ye za-
man kaybettiriyor.

Yalçın Küçük, Devalüasyon-
İktidarı kaybeden  yönetimler 
örneğini sıkça hatırlatır. “De-
valüasyon oldu mu iktidarlar 
gider.” 1946, 1970, 1958,1980, 
1994, 1999, 2001 ve şimdi so-
nuncusu 2015 oldu. 2014 ikinci 
yarısından 2015 ilk yarısı so-
nuna kadar piyasalar, %40’a 
aşan oranda, TL’yi devalüe etti 
ve sonunda AKP iktidar gücünü 
kaybetti.

Ancak AKP, seçim sonuçlar-
ının ortaya koymuş olduğu 
“belirsizlik” ortamında iktidarın 

iplerini kaybetmemek üzerine 
strateji oluşturmuş durumda. 
Yaklaşık iki aydır yaşamakta 
olduğumuz “belirsizlik ortamını” 
yeni bir genel seçime çevirmeye 
ve kazanmak için elindeki ik-
tidar imkânlarını sonuna kadar 
kullanmaya gözünü karartmış 
durumda.

Geride Daha Ne Kaldı?

Son 14 yıllık AKP iktidarının 
geride bıraktığı “enkazın” henüz 
muhasebesi çıkartabilmiş 
değiliz. Seçim sonrasında, 
yaşanan ağır yenilgiden sonra 
tüm çaba büyük bir çöküşle 
biten 14 yıllık AKP iktidarının 
yarattığı ağır mali ve ekonomik 
faturanın toplumun gözünden 
kaçırmaya yönelik. AKP yeni 
bir seçime kalkar ve 2015 Haz-
iran seçimi sonuçları tekrar 
ederse Türkiye’nin 2025 yılına 
kadar olan geleceği ipotek 
altına girer. Türkiye son beş-
altı yıldır, GSMH’da 800 milyar 
dolar seviyesin de kaldı. Yukarı 
yönde hareket edemedi.

Türkiye’nin AKP iktidarının 
son döneminde, 2011 seçimleri 
sonrasında, büyük bir yönetim 
boşluğu içine düştüğünü 
gördük. Sıkça söyledik. Dış poli-
tikadan başlayarak iç politikada 
“Taksim Miladı” ile somutlaşan 
bu yönetim boşluğu, iktidar 
gücünün sertleşmesi ve 
tekleşmesi ile doldurulmaya 
çalışılıyor. Bu yönetim boşluğu 
içinde Türkiye’nin en yumuşak 
karnı “ekonomisidir” 

 Ekonomik dengede büyüyen 
yönetim boşluğu 2011 seçim-
leri sonrasından başlayarak 
birikerek geldi ve 2012 yılı 
son çeyreğinden itibaren 
“daralan büyümeye rağmen-
yükselen cari açık” ve dış borç 
ile finansmanı sarmalında 
kronikleşti.

Son üç yıldır Türk ekono-
misinin büyümesini baskı 
altına alan dış denge kısır 
döngüsünün, yurt-içi tasarru-
flardaki hızlı düşüş ile birlikte 
yaşanmış olması Türk ekono-
misi için “düşük büyüme” olgu-
sunu “orta ve uzun vade için 
kalıcı hale getirdi.

Geçen son 13-14 yıllık 
dönemdeki Türkiye’nin yönet-
imine baktığımızda giderek 
çözülen ve politika ürete-
meyen bir koalisyonun adım 
adım dağılışını görürüz. 2002 
sonunda referansının “İslam” 
olduğunu söyleyerek iktidara 
gelen  Muhafazakâr Demokrat 
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AKP’nin, geniş bir koalisyon 

olarak, çoğunluk kazanarak tek 
başına iktidara geldiğini gördük. 
Muhafazakâr  Demokrat bir par-
ti olarak kendini tanımlıyordu. 
Ancak geniş bir liberal kesi-
minde desteği, özellikle 
İstanbul ağırlıklı, yanındaydı. 
Ayrıca AKP’nin organik olarak 
içinde mi, dışında mı olduğu o 
yıllarda tam olarak bilinemeyen 
“Cemaat” bütün gücü ile açık 
destek vermişti.

Muhafazakar Demokrat 
iktidarın ilk yıllarında, 2003-
2007 arasında, görünürde 
AKP’nin  akıl hocalarının nere-
deyse tamamı, “ağabeyler” 
Türkiye’nin kendilerini liberal 
olarak tanıtanlar arasından 
çıktı. Daha önce , “Demokrat” 
oldular, “Sosyal Demokrattılar”, 
bir önceki dönemde de zaten 
“sosyalist” idiler. Şimdi 1900’leri 
kapatıp 2000’lere girerken son 
durak olarak “muhafazakar 
demokrasi” durağındaydılar. 
Tramvaya 2000’li yıllarda mu-
hafazakar demokratlar ile bu 
duraktan bindiler. AKP’nin üst-
üste seçim galibiyetlerinden 
sonra artık demokratlaşmakta 
olduğuna inanmışlardı. Ancak,  
2011 seçimleri sonrası görül-
dü ki, esas olan, İslam’ı refer-
ans alan AKP’nin iktidarıidi. 

Demokrasi tramvayından 

zamanı gelince inecekler ve 
yola daha farklı bir yönetimle 
devam edeceklerdi. Muhafaza-
kar Demokrat olarak kendiler-
ini tanımlayanlar kendilerinin  
referansının, “İslam” olduğunu  
gayet iyi biliyorlardı. Bilmey-
enler açık destek veren, şimdi 
“pişman olduklarını” söyleyen 
“liberallerdi”. “Cemaatçilerin” 
öyküsü de çok farklı değildi.

Geride ne kaldı diye soruy-
oruz. Ancak biliyoruz geride 
kalan bir büyük iktidar boşluğu. 
Bu boşluk sürecek mi? 
Onun cevabı da mecelleden; 
“boşluk olmaz, dolar” diyor.
sağlayacaktı.

     
2001 krizi toplumda mevcut 
siyasi  partilere büyük kızgınlık 
yaratmıştı. Bu ortamda 2002 
genel seçime gidildi ve milli 
görüşten kopan AKP iktidarına 
yol açacak ve 2002’den itibaren 
2015’e kadar sürecek bir döne-
min yaratıcısı oldu.

    
 AKP aslında neo-liberal 
ekonomiyle bütünleşmiş bir 
parti idi. Bunu da zaten iktidar a 
geldiğinde IMF/DB/Derviş 
programını aynen uygulayarak 
kanıtlayacaktı.

SONUÇ

2000 yılı Kasım ayında 
başlayan ve ‘2001 krizi’ olarak 
anılan finans krizinin büyümes-
indeki en temel yanlış IMF’nin 
ekonomi mizdeki gelişmelere 
yanlış teşhis koyması ve 
Merkez Bankası’nı piyasaya 
likidite vermekten alı koyması 
idi.

Tek cümle ile söyleyebiliriz  
ki bu kriz iyi yönetilemediğin-
den ağır sonuçlar  yarattı  ve 
bankacılık sistemi ciddi kayıplar 
verdi.

   
Bu kriz aslında neo-liberal 

anlayışın devamın sağlamaya 
da vesile olacaktı. Gerçi AKP 
2002 seçimini kazanırken seçim 
kampanyalarında neo-liberal  
özelliklerini gizlemeyi  başararak 
bu seçimleri kazandı. Ama 
AKP IMF/Dünya Bankasının 
vesayetini  kabul eden ve neo-
liberal politikaların savunucusu 
bir parti yönetiminde ülke 2008-
2009 yıllarındaki yeni krize bu 
parti ile girecekti.
     
Geldiğimiz şu noktada yeni bir 
ciddi krizin içinde bulunu yoruz. 
Terör ve siyasi belirsiz lik bu 
krizi derinleştirerek bir dış borç 
krizi yaratacak bir etki yaratmış 
durumda.
     
 Bu krizler bizi şunu 
göstermeli ki para politikaları 
ve dış borçlarla krizleri önle-
mek mümkün değil. Ekonomik 
yapımızın yapısal anlamda 
değişmesi ve katma değer yara-
tan üretim modeline dönmesi 
gerekli. 21.yüzyıl yenileşme 
yüzyılı. Bu nedenle klasik 
üretim modelini de inovasyon 
ile bütünleştirmek şart. Ayrıca 
sıcak para ve dış borca dayalı 
bir kalkınmanın olamayacağını 
da idrak etmeli  ve artık akıllı 
borçlanma  yapmalıyız.
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Bu sene 6.’sı düzenle-
necek olan İstanbul Finans 
Zirvesi (IFS) 8-9 Eylül 2015 
tarihlerinde Hilton Convention 
Center’da gerçekleşecek. 
İstanbul Finans Zirvesi 
Yürütme Kurulu’nca yapılan 
açıklamaya göre, zirvede 
ekonomide canlanmanın 
yollarının arandığı bugün-
lerde düşük büyüme ve düşük 
faiz ortamının yarattığı riskler 
ele alınacak. Farklı ülkelerin 
Merkez Bankası başkanları 
ve başkan yardımcılarının 
d e ğ e r l e n d i r m e l e r d e 
bulunacağı “Para Politikası 
ve Finansal İstikrar” konusu 
zirvenin en dikkati çekecek 
oturumlarından olacak.

Bu sene 6.’sı düzenle-
necek olan İstanbul Finans 
Zirvesi (IFS) 8-9 Eylül 2015 
tarihlerinde Hilton Convention 
Center’da gerçekleşecek.

Ekonomide canlanmanın 
yollarının arandığı günlerde 
İstanbul Finans Zirvesi, 
düşük büyüme ve düşük faiz 
ortamının yarattığı risklere 
dikkat çekecek.

Yavaşlayan küresel ekono-
mik büyüme, düşük faize 
ilişkin endişeleri de beraber-
inde getiriyor. Farklı ülkelerin 
merkez bankası başkanları 
ve başkan yardımcılarının     
değerlendirmelerde          
bulunacağı Para Politikası 
ve Finansal İstikrar konusu 
zirvenin en dikkat çeken 
oturumlarından olacak. 
Merkez Bankası Başkanı 
Erdem Başçı ve İzlanda 
Merkez Bankası Başkanı 
Mar Gudmundsson’un yanı 
sıra önemli ekonomist, İtalya 
Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı Salvatore Ros-
si de para politikalarının 
uluslararası seyriyle ilgili 
görüşlerini paylaşacak. ABD 
Merkez Bankası FED’in 
Eylül  toplantısından hemen 
önce gerçekleşecek zir-
ve, katılımcılarına FED’in 
açıklamalarıyla ilgili önemli 
ipuçları sunacak.

 5  YILDA 35 FARKLI   
ÜLKEDEN    173 KONUŞMACIYI 
AĞIRLADI...

Etkinlik, düşük büyüme ve 
düşük faiz konuları ekono-
mideki risk algıları kadar 
ekonominin uzun vadede 
göstermesi beklenen perfor-
mansla da yakından ilişkili. 
Zirvede düşük büyüme ve 
düşük faiz ortamında fi-
nansal karar alıcıların büyük 
risk alma eğilimleri, finansal 
merkezlerin geleceği ve 
küresel kalkınmaya etkiler-
inin konuşulacağı panel de 
gerçekleştirilecek.

Gelişen pazarlarda 20 
Küresel Düşünce Lideri’nden 
biri olarak seçilen İngiliz MRL 
Corporation Yönetim Kuru-
lu Başkanı Cornelia Meyer 
moderatörlüğünde yapılacak 
panelde, Casablanca Fi-
nance City Authority Üst Yö-
neticisi (CEO) Said İbrahimi, 
Lüksemburg for Finance Üst 
Yöneticisi Nicolas Mackel, 
borsaİstanbul Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Talat Ulussev-
er ve Frankfurt Main Finance 
Genel Müdürü Hubertus Vath 
de konuşmacı olarak yer ala-
cak.

İstanbul Finans Zirvesi, 
geçen 5 yılda 35 farklı ülk-
eden 173 konuşmacı ve 51 
farklı ülkeden 5 binin üzer-
inde katılımcıyı ağırladı. Bu 
sene de gündemin nabzını 
tutan bir ana temayla düzen-
lenecek zirvede Kuzey 
Amerika, Avrupa, Körfez 
Bölgesi ve Doğu Asya olmak 
üzere birçok küresel lideri bir 
araya getirecek.

İstanbul Finans Zirvesi 8-9 Eylül’de
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 İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Meclisi’nin Temmuz ayı 
olağan toplantısı “Ekonomimizi 
ve Sanayimizi Güçlendirme 
Yolunda Borsa ve Sermaye 
Piyasalarının Sahip Olduğu Po-
tansiyel ve Sunduğu Fırsatlar” 
ana gündemi ile İSO Mec-
lis Başkan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede başkanlığında 
Odakule’de gerçekleştirildi.
 
 Borsa İstanbul (BİST) 
Genel Müdürü Tuncay Dinç’in 
konuk olarak ağırlandığı Mec-
lis toplantısında konuşan 
İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan ülkemizde 
sermaye piyasalarının yeter-
ince derinleşememesinde ve 
tasarruf sahiplerinin menkul 
kıymetlerden ziyade mevdu-
ata yönelmesinde sermaye 
piyasaları konusundaki bilgi 
eksikliklerinin payı olduğunu 
söyledi. Bahçıvan, bu anlam-
da finansal eğitim ve finansal 
tüketiciyi koruma yönündeki 
politikaların önem taşıdığını 
belirtti.İSO Temmuz ayı olağan 
Meclis toplantısının açılışını ya-
pan Meclis Başkan Yardımcısı 

Hasan Büyükdede, geçtiğimiz 
günlerde meydana gelen terör 
olaylarını kınadı.

Dünya ve Türkiye gerçekler-
inin herkesi sorumlu davran-
maya zorladığı bir dönem-
den geçildiğine dikkat çeken 
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 
“Türkiye’nin ekonomik 
altyapısı ile zihinsel üstyapısı 
arasında derin bir uyumsu-
zluk var. Toplumsal uyumsu-
zluklar ekonomik risklerimizi 
artıyor” uyarısında bulundu. 
Bahçıvan “Geçmişte olumlu iz 
bırakmayan koalisyonlar, zayıf 
makro ekonomik dengeler üz-
erine inşa edilmişti. Bugün ise 
kamu maliyesi başta olmak 
üzere güçlü bir yapıdayız” dedi 
ve şöyle devam etti: 
 

“Türkiye’de sermaye 
piyasaları daha gelişkin 
olsaydı, özel sektör finansmanı 
daha yüksek oranlarda yurt 
içi tasarruflara dayanabilir ve 
bugün telaffuz ettiğimiz düzey-
de bir kur riskimiz olmayabil-
irdi.”

Gündemle ilgili yaptığı 
konuşmada son gün-
lerde gerçekleşen terör 
saldırılarında hayatını kaybe-
denlere baş sağlığı dileyen 
Bahçıvan, birlik ve beraber-
lik ruhu eşliğinde her türlü 
hunhar saldırının üstesinden 
geleceğimize yürekten inandık-
larını kaydederek toplum 
olarak dikkatli ve sağduyulu 
davranılması gerektiğine dik-
kat çekti. Terörün arzu ettiği 
karamsarlığa izin vermeden, 
terörden beslenmek istey-
en güçlere fırsat vermemek 
gerektiğini belirten Bahçıvan, 
bu acılı ve zorlu süreci ancak 
el ele vererek aşabileceklerini 
ifade etti.

Üretime odaklı yeni ekono-
mi anlayışının yoğun şekilde 
tartışıldığı bir dönemden geç-
tiklerini hatırlatan Bahçıvan, 
Türkiye’nin ekonomisini 
güçlendirme yolunda sınırlı fi-
nansal kaynakların getirdiği 
engelleri aşmanın sanayi-
ciler için son derece önemli 
olduğunu vurguladı.

Bankalarla kıyaslandığın-
da sermaye piyasaların-
da tasarrufların yatırımlara 
dönüşmesinin doğrudan 
ve daha düşük maliyetler-
le gerçekleşebildiğine dik-
kat çeken Bahçıvan, “Birçok 
araştırma, aktif ve sağlıklı 
işleyen sermaye piyasalarının, 
uzun vadeli sürdürülebilir 
büyümenin en önemli itici 
güçlerden biri olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bunun başlıca 
nedenleri: Ekonomide finans-

Üretim Ekonomisine Dönüş için 
Sanayicinin  Finansman   Sorunu Çözülmeli
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man çeşitliliğinin artması, 
risklerin azaltılması ve belki 
de en önemlisi, tasarrufları 
artırıcı etki sağlamasıdır. İşte 
bu nedenle  biz sanayici lerin 
sermaye  piyasası kuruluşlarıyla 
yakın ilişkiler içinde olmamız, 
en fazla ihtiyaç  duyduğumuz 
konuların başında geliyor” 
dedi.

  “TOPLUMSAL 
UYUMSUZLUK,  EKONOMİK 
RİSKLERİ ARTIRIYOR”

Türkiye’nin uzun zamandır 
yaşadığı kısır tartışmaların 
herkesi yorduğunu belirten 
Bahçıvan, bu yorgunluk ve 
toplumsal enerji kaybının 
panzehrinin uzlaşma olduğunu 
vurguladı. Geçmişte kurulan ve 
toplumsal hafızada olumlu izler 
bırakmayan koalisyonların, 
zayıf makro ekonomik dengeler 
üzerine inşa edildiğini, bugün 
ise Türkiye’nin kamu maliyesi 
başta olmak üzere güçlü bir 
yapıda olduğunun altını çizen 
Bahçıvan, şunları söyledi:
“Tüm siyasi partilerin sabırla, 
bardağın dolu tarafına bakan 
bir anlayışla toplumun kend-

ilerinden beklediği uzlaşmayı 
sağlaması gerekiyor. 

Türkiye’nin GSMH’si 800 
milyar dolar, dış ticaret hacmi 
400 milyar dolar. Bu başarıdan 
kaynaklanan önemli bir sorun 
var. Bu ekonomik altyapısı ile 
zihinsel üstyapısı arasında de-
rin bir uyumsuzluk var. Ankara 
kaynaklı sorunların temelinde 
de bu yatmaktadır. Dünya ve 
Türkiye gerçeklerinin herkesi 
sorumlu davranmak zorun-
da bıraktığı bir dönemdeyiz. 
Toplumsal uyumsuzluklar 
ekonomik risklerimizi artıyor. 
Tüm siyasi partilerimizin milli 
iradenin ortaya koyduğu ter-
cihten hareketle sorumlu 
davranacağına inanmaya de-
vam edeceğiz” dedi.
Sanayicilerin, borsa ve ser-
maye piyasalarının sunduğu 
fırsatlara açık olması 
gerektiğini belirten Bahçıvan, 
“İlk akla gelen uzun vadeli ve 
düşük maliyetli bir finansmana 
ulaşma imkanı… Ülkemizde 
yüzde 13 olan iç tasarruf oranı 
çok düşük. Özel sektörün 
borçları açısından da duruma 
bakarsak, sermaye piyasaları 

ekonominin geneline göre is-
tenen hızda büyümedi. Reel 
sektör finansmanı çoğunlukla 
bankalar eliyle yurt dışından 
edinilen dış kaynaklara 
dayanıyor. Özel sektör bun-
dan dolayı 285 milyar dolarlık 
ağır borç yükünün altında. 
Türkiye’de sermaye piyasaları 
daha gelişkin olsaydı, özel 
sektör finansmanı daha yük-
sek oranlarda yurt içi tasarru-
flara dayanabilir ve bugün tel-
affuz ettiğimiz düzeyde bir kur 
riskimiz olmayabilirdi. Yeniden 
üretim ekonomisine dönüş 
arzusunun fiiliyata geçmesi 
açısından sanayicimizin fi-
nansman sorunu çözülmeli” 
dedi.

Borsalarda işlem gören 
şirketlerin GSYH’ye oranının 
çok düşük düzeyde olduğunu 
da vurgulayan Bahçıvan, 
şunları söyledi: “Burada 
değerlendirilmeyi bekley-
en güçlü bir potansiyel var. 
Şirketlerimizin bu potansiyeli 
değerlendirmesi ve sermaye 
ihtiyaçlarını uzun vadeli ve 
düşük masraflı araçlarla 
karşılaması, borsa ve ser-
maye piyasalarıyla ilgili bilgi 
ve deneyimlerinin artırmasına 
bağlı. Şirketlerimizin halka  
arz “ yoluyla finansman 
ihtiyaçlarını karşılamakta 
çekingen davranmaları doğal. 
Şirket yapısında kapsamlı bir 
dönüşüm gerektiren bu büyük 
adımı atmak kolay değil. Bu 
yolda güven artırımı konu-
sunda Borsa İstanbul’a önemli 
görevler düşüyor.”
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YABANCILARA TOPRAK SATIŞI ÜZERİNE 
GÖZLEMLER

Türkiye’de yabancılara 
toprak satışı hakkındaki gö-
zlemlerimi sürdürüyorum. Bili-
yoruz ki, bilimsel gerçeklerin 
bulunmasının ilk adımı gözlem 
yapmaktır. Gerçekler önce 
mevcut sorunları gösterir, 
ardından bunlara en doğru 
çözüm yollarını.

Şu bir gerçektir ki, AKP 
iktidarı Türkiye için bir felaket 
olmuştur. Bütün uygulamalarıyla 
ülkemize çok büyük zararlar 
vermiştir. Bunlardan biri de 
Türkiye’yi yabancılar için tam 
bir “avlak alanı”na dönüştürmüş 
olmasıdır. Bunu yalnız fabrika 
ve tesislerimizin satılmasında 
görmüyoruz, bir üretim faktörü 
olan topraklarımızın da yabancı 
uyrukluların eline geçmesinde, 
yabancı ülkelerin millî serve-
tine eklenmesinde de görüy-
oruz. Gerçekten, AKP ile bir-
likte topraklarımıza İngiliziyle, 
arabıyla dış kaynaklı müthiş bir 
saldırı başlamıştır. Bir kez daha 
vurgulamam gerekir ki, bizim 
milletçe başlıca kusurlarımızdan 
biri ölçüsüzlüğümüzdür. Bu-
nun çarpıcı örneklerinden birini 
de yabancıya toprak satışında 
görüyoruz. Vur deyince, 

öldürüyoruz: AKP sayesinde 
vatan topraklarını satmakta 
dünyada artık neredeyse başı 
çekiyoruz!

I) İSTATİSTİK VERİLER

Türkiye’de Cumhuriyet’ten 
günümüze (1923-2003) geçen 
80 yılda sadece 425 yabancıya, 
11 milyon metrekare toprak 
satılmıştır. Buna karşılık 10 
yıllık AKP döneminde (2003-
2013) ülkemizde tapu sahibi 
olan yabancı sayısı 112 000’e, 
satılan toprak ise 136 milyon 
m2’ye tırmanmıştır.

Bu satışların cereyan ettiği 
sektöre “gayrimenkul sektörü” 
deniyor. Sektör özellikle kent-
sel dönüşüm uygulamasıyla 
hareketlendi ve bu hareketli-
lik Mütekabiliyet yasasıy-
la hızlandı. Bu kapsam da 
yabancıların gayrimenkul 
alımları da önemli oranda ivme 
kazandı. Yıl olarak 2012’de 
toplam 13 bin 500 taşınmaz 
satılırken, bu sayı 2013’de 
21.700’e ulaştı. 2014’te 20  bin 
57 yabancı Türkiye’den 5.2 mi-
lyon metrekare büyüklüğünde 
taşınmaz satın aldı. Artışta, 
Körfez ülkeleri ön plana çıktı. 
Alınan gayrimenkullerin değeri 
-YapıEndüstri Merkezi’nin 2014 
Türk Yapı Sektörü Raporu’na 
göre- 4,320 milyon dolara 
ulaştı.

Konut satışlarına bakarsak,  
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, yabancılara ko-
nut satışı 2014 yılında, bir önce-
ki yıla oranla yüzde 70 artarak 

yaklaşık 19 bin adetle tarihî bir 
zirve yaptı (2013 yılında 12 bin 
181). Anlaşılıyor ki, 2014’de 
satışları hızlandıran yeni ve 
kuvvetli bir faktör ortaya çıkmış.
Yabancılar taşınmaz alırken en 
çok hangi illeri tercih ediyor?  Bu 
iller, sırasıyla Antalya, İstanbul, 
Bursa, Aydın’dır. Sıralamaya 
Sakarya, Yalova, Trabzon 
da girebiliyor. Görüldüğü gibi 
biri dışında hepsi Batı illerim-
iz… 2013 başından bu yana 
yabancılara Antalya’da 13 bin 
800, İstanbul’da ise 10 bin ko-
nut satılmış bulunuyor.
 

İstanbul için ilginç bir 
notum var, kaydetmeden 
geçemeyeceğim: Başta 
Ruslar ve Araplar olmak üzere 
yabancılar İstanbul’dan milyar 
dolarlık  araziler satın almakta.  
Bunun için, havadan arsa 
“görücülüğü”ne çıkıyorlar. Şehri 
kuş bakışı dolaşıp hangi araziyi 
alacaklarına öyle karar veriyor-
lar. Bu amaçla 10 bin liradan 
başlayan paralar ödeyerek he-
likopter tutuyor, satın almak 
istedikleri bölgelerin üzerinde 
uçuşlar yapıyorlar. En çok da 3. 
köprü ve 3. havaalanı bölgeler-
ini görmek istiyorlarmış. İkinci 
sırada gelenler ise, Büyükçek-
mece ve Çatalca civarı...

II) TOPRAK SATIŞININ OLUM-
SUZ ETKİLERİ

Yabancıya toprak satışı 
öyle sanıldığı gibi basit bir alış 
verişten, herhangi bir bir ticarî 
olaydan ibaret değildir. Türlü 
etkileri, ekonomiye zararları 
vardır. Bunları önceki bir 

Prof. Dr. Cihan Dura
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makalemde inceledim[1]. An-
cak başka zararlı etkilerle de 
karşılaşıyoruz. Son olarak 
köylüyü topraksızlaştırma et-
kisinden söz etmiştim: Bilindiği 
gibi yanlış tarım politikaları 
yüzünden çiftçimiz borç 
batağında; girdi fiyatları yüksek 
ve ürün fiyatları düşük…  Bu 
koşullar borçlarını kapatmak 
zorunda olan çiftçileri toprak 
satışına zorluyor.
 

Basında çıkan haberler 
arasında gözlemlerimi yapark-
en, yabancıya toprak satışının 
üç zararlı etkisine daha 
rastladım.
-Birincisi, sebep olduğu or-
man talanıdır. Örnek: Sapanca 
sınırları içinde Kartepe etekler-
inde orman içinde yabancılara 
satılmak üzere yapılan inşaatlar, 
beton yığınları halinde hemen 
göze çarpıyor ve bir orman 
talanının işareti olarak kendisini 
gösteriyor.
-İkinci olarak, medyada bir 
“Dubai korkusu”na yer verili-
yor. Adı şu haber içinde geçi-
yor, özetliyorum: Yabancıya 
konut satışında Dubai korkusu: 
Mütekabiliyet yasası sonrası, 
son bir yılda Türkiye’ye gi-
derek artan bir yabancı ilgisi 
gözlemleniyor. Kuveyt ve Suu-
di Arabistan konut alımlarında 
başı çekmekte. Ayda yaklaşık 
2 bin konutun yabancılara 
satıldığı, yılda 600 bin konu-
tun üretildiği Türkiye’de 25 bin 
konutun yabancıya satılması 
azımsanacak bir rakam değil. 
Yabancıya konut satışında, aşırı 
talep ve fiyattaki hızlı iniş-çıkışa 
dikkat çeken uzmanlar bundan 
şu sonucu çıkarıyor: “Konutun 
metrekaresini 3 bin dolara alan 
biri, bunu 4 bin dolara satarsa, 
4 bin dolara alan 6 bin dolara, 
6 bin dolara alan 8 bin dolara 
satarsa,  bir tür kartopu etkisi-

yle giderek büyüyen bir yapının 
oluşması riski vardır. Dubai 
bunu yaşadı ve faturasını acı 
ödedi. Yatırımcı başka, kalıcı 
yatırımcı başkadır.”
-Üçüncü etki, satışların Türkiye 
pazarını açarak yabancıya ticar-
et yapma imkânı sağlamasıdır: 
Yabancılar, örneğin İngilizler 
konut alarak Türklere kiraya 
veriyorlar. Çoğu da vergi 
ödemiyor.Kendi insanımız, 
kendi vatanında kiracı ko-
numuna düşerken, devlet de 
vergi kaybına uğruyor. Bun-
dan başka yabancılar “yatırım” 
amaçlı da konut satın alıyorlar. 
Aldıkları konutu birkaç yıl sonra 
satarak Türkiye’nin sırtından 
para kazanıyorlar.

III) TOPRAKLARIMIZ HANGİ 
YOLLARDAN SATILIYOR?

AKP hükümeti Türkiye’de 
yabancıya toprak satışını 
artırmak için elinden gelen bütün 
imkânları deniyor. Örneğin, 
oturma izninin uzatılması, ask-
eri bölgelerin satışa açılması, 
tarımda şirketleşme,“2B ara-
zileri” ile kentsel dönüşüm gibi 
uygulamalar da bu amaçla 
kullanılıyor. Yabancılar yalnız 
ikamet amacıyla değil, “yatırım” 
amacıyla da konut talep ediyor.  
Doğrudan yatırımlar da ev sa-
hibi ülke arazisinin yabancıların 
eline geçmesi sonucunu 
doğurmaktadır.
-Yabancılar büyük şehirlerdeki 
kentsel dönüşüm projeleriyle 
özellikle ilgileniyorlar. Kent-
sel dönüşümün lokomotifi 
İstanbul… Burada da, 3’üncü 
köprü ile 3’üncü havalimanı gibi 
büyük projeler yabancıya gay-
rimenkul satışında öne çıkıyor.
Yeni belirlediğim üç hususu 
şöyle kaydedebilirim:
Birincisi, AKP iktidarı artık haz-
ine arazilerini de satıyor. Sad-

ece son dört yılda, değeri 10 
milyar liradan fazla olan dev-
let arazisi satıldı. 2014 sonu 
itibarıyla, kamunun 246 mil-
yar metrekare yüzölçümüne 
sahip taşınmazının satışı 
gerçekleştirilmiş bulunuyordu 
[ulusalkanal.com.tr,15.3.2015]. 
Bunlar arasında yabancıların 
eline geçen, bu yoldan yabancı 
ülkelerin millî servetine ekle-
nen arazilerin de bulunması 
olasılığı yüksektir, önemle tak-
ibi ve araştırılması gerekir.
İkincisi, yabancı plasmancılar 
Emlak Konut ihalelerine de 
ilgi gösteriyor!  Dolar kurunun 
artması yabancı “yatırım”ı 
(doğrusu: plasman) artırınca, 
yabancılar ihalelere girmeye 
başladı. Talep çok, ancak şirket 
veya ortak bir girişim kurmak 
zorunluluğu var.
-Büyükşehir Yasası ile 
yabancılar artık köylerde de ev 
ve arazi sahibi olabiliyor. Çünkü 
daha önce köy statüsünde 
olan yerler, yasa ile mahalleye 
dönüştürülmüş bulunuyor.

IV) T0PRAKLARIMIZI KİMLER 
SATIN ALIYOR?

Ülkemizden en fazla gay-
rimenkul satın alanlar 36 bini 
aşkın müşteri ile İngilizler… 
Bunları sırasıyla Almanlar ve 
Ruslar izliyordu. 2013 yılında 
Ruslar atak yaparak İngiliz ve 
Almanları geride bıraktı. Al-
manlar ise her zaman ilk üç 
arasındadır. Toprak deyince, 
karşımıza İsrail mutlaka çıkar.  
İsrail vatandaşları AKP döne-
minde Türkiye’de rekor düzey-
de toprak alımı yaptı.
Türkiye son yıllarda Arap 
zenginlerinin de hücumuna 
uğramış bulunuyor. Artık gün-
demde olanlar, onlar... Bu yeni 
eğilim “Körfez ülkelerinin işgali” 
olarak niteleniyor. Aşağıda, bu 
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nedenle ayrıntılı bilgi veriyo-
rum.

Gerçekten Mütekabiliyet 
yasasında 2012’de yapılan 
değişikliğin ardından, Türkiye’de 
mülk edinen Ortadoğuluların 
sayısında büyük artışlar oldu. 
Şundan ki, yasadan önce Kör-
fez ve Ortadoğu ülkelerinin 
Türkiye’de mülk edinmeleri 
daha zor koşullara bağlıydı. 
Doğrudan mülk edinemedikleri 
için, bu ülkelerin vatandaşları 
Türkiye’de ancak şirket kurarak 
mülk alabiliyorlardı.

İstatistiklere göre Körfez  
sermayesi   2013 yılında 
Türkiye’de 735 bin metrekare-
lik mülk sahibiydi. 2014’ün ilk 
on ayında 2 milyon metrekare 
daha yer satın aldı. Suudi Ar-
abistan 910 bin metrekare-
lik taşınmazla birinci sıraya 
yerleşti. Körfez yatırımcıları 
en çok İstanbul’dan mülk aldı, 
İstanbul’u, Yalova, Sakarya, 
Bursa, Kocaeli ve Trabzon izli-
yor.

Araplar deyince, artık 
İstanbul’un tepeleri, yalıları akla 
geliyor. Çünkü bu tür yerlere çok 
düşkün görünüyor Araplar…, 
birer birer el koyuyorlar. Örnek 
vereyim: Sarayburnu’ndan 
Ortaköy’e kadar geniş bir alanı 
gören Sultantepe 2 milyar TL’ye 
satıldı... Sevda tepesi 400 mi-
lyona el değiştirdi. Sultantepe 
koruluğunda, 150 yıllık tarihî 
Hüseyin Avni Paşa Köşkü de 
bulunuyor. Küçüksu Kasrı’nın 
hemen yanında bulunan ve 
Boğaz’a hakim olan Sevda Te-
pesi ise, artık Suudi Arabistan 
Prensi Abdullah bin Abdülaziz’in 
mülkü olmuş bulunuyor. 
Türkiye’nin birinci, dünyanın ise 
dördüncü pahalı yalısı olarak 
bilinen Yeniköy’deki Erbilgin-
ler Yalısı da tam 100 milyon 
Yuro’ya Katarlı iş adamı Ab-

dulhadi Mana A SH Al-Hajri’ye 
satıldı. Bu sonuncuda Erbilgin-
ler Yalısı’nın yanı sıra 2 ayrı 
köşk daha bulunuyor.

Araplar Türkiye’de gayri-
menkul almakta o kadar hızlı 
ki, 2015 yılı Türkiye’den konut 
alacak Arapların yılı olarak ilan 
edilmiş bulunuyor. Bizim “vatan 
satıcıları” bunun hesabını da 
yapmışlar: Arap Gayrimenkul 
Yatırımcıları Komisyonu’nun 
tahminlere göre Araplar bu 
yıl Türkiye’de 20 bin gayri-
menkul (konut ve arsa) satın 
alacakmış. Bu satışlardan Türk 
firmalarının kasasına yıllık 6 
milyar dolar sıcak para girmesi 
bekleniyormuş. İnşaat sektörü 
ve siyasi irade bu “yatırımlar”ı 
destekleyici ve kolaylaştırıcı 
çözüm ve tedbirleri bir an önce 
almalıymış.

Arapların son birkaç yıldır is-
tila ettiği yerlerden biri de Sapan-
ca... Büyükşehir Yasası’ndan 
sonra ilçeye bağlı göl manzaralı 
orman içi köylerdeki ev ve 
araziler, Türk ortaklı önem-
li bölümü Suudi Arabistanlı 
ve Katarlı olan plasmancılar 
tarafından satın alınıyor, aka-
binde lüks villalar inşa ediliyor. 
Büyükşehir Yasası’ndan önce 
köy statüsünde olan ve şimdi 
mahalleye dönüşen Kartepe’de, 
orman içindeki ev ve arsaların 
tamamı satın alınarak, müteah-
hit firmalar tarafından ‘Villaköy’ 
e dönüştürülüyor.
Daha önce köy olan Dibektaşı 
Mahallesi’ndeki tüm arsa ve ev-
ler de satın alınarak burada Su-
udilerle ortak ‘Dibektaş Hills’ adı 
altında lüks villalar inşa ediliyor. 

Araplar arsa alıyor, Türk 
taşeronlar inşaat yapıyor. 250 
bin dolardan başlayıp 600-650 
bine lüks villalar var. Daha 
çok Suudi, Katar, Dubaili ve 
diğer zengin Arap ülkelerinin 

vatandaşları alıyor.

V) TOPRAKLARIMIZI KİMLER 
SATIYOR?

Ülke topraklarını satarak 
geçimini sağlamak, Türkiye’de 
artık bir meslek haline geldi. 
Pek çok örnek verilebilir buna. 
Ben gözlemlerim sırasında 
karşılaştığım firmaları kaydet-
mekle yetineceğim.  Bun-
lar Türkiye’nin topraklarını 
yabancılara satarak para 
kazanıyorlar.

Biri yabancı:  Coldwell 
Banker… Diğeri yerli: Ağaoğlu 
İnşaat… Ve üç kuruluş daha: 
Sapanca’nın daha önce köy olan 
Dibektaşı Mahallesi’ndeki tüm 
arsa ve evleri satın alarak bura-
da Suudilerle ortak ‘Dibektaş 
Hills’ adı altında lüks villalar 
inşa eden Efendioğlu İnşaat 
Şirketi…  Ve bir aracı şirket: Ni-
ssa İnşaat… Bir diğeri platform 
(realestatenews.com.tr): Amacı 
yabancıların Türkiye’de gayri-
menkul alımlarını arttırmakmış. 
Ev almak isteyenleri Türkiye’de 
ağırlayacakmış. Ne vatan-
severlik ama, insanın gözleri 
yaşarıyor!

İşte bir kuruluş daha: 
Gayrimenkul alımlarında 
Arap yatırımcıların, yaşadığı 
mağduriyetleri gidermek, onların 
huzur ve güvenli yatırım yapa-
bilmelerini sağlamak (Türkçesi: 
Türkiye’de toprak sahibi ola-
bilmelerini sağlamak) için bir de 
Arap Gayrimenkul Yatırımcıları 
Komisyonu kurulmuş. “Komisy-
on, Türkiye’de yatırım yapa-
cak Arapların haklarını koru-
mak ve Türkiye’deki güvenilir 
dostları olmak için herhangi bir 
çıkar gözetmeksizin faali-
yet gösterecekmiş. Arapların 
güvenli yatırım yapmaları 
için gereken her türlü desteği 
vereceklermiş.
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VI) MEVZUAT

Son olarak mevzuat-
taki -belirleyebildiğim- bazı 
değişikliklerle bunlarla ilgi-
li gelişmeleri, değişikliklerin 
sonuçlarını kısaca belirteyim.
Önce Mütekabiliyet yasası…  
Konut satışlarında müteka-
biliyet yasasının etkileri kend-
ini iyiden iyiye göstermeye 
başlamış bulunuyor. Yapılan 
yasal değişiklikler,  eskiden ko-
nut almaları mümkün olmayan 
birçok ülke vatandaşının da 
artık bu hakka sahip duruma 
gelmesi, talebi önemli ölçüde 
artırdı. Uzmanlar şu yorumu 
yapıyor: “Orta vadede aylık 4 
bin-5 bin rakamlarına ulaşmak 
mümkün. Ancak bu rakama 
ulaşılsa bile, yıllık 60 bin adet ko-
nut; yıllık 1 milyon adetlik satış 
rakamı içinde, sektörün ufak bir 
kısmını (yüzde 6) oluşturacak.” 
Ancak bu değerlendirme uzun 
vadeli etkileri hesaba katmıyor. 
Not etmem gereken bir husus 
da şu: Karşılıklılık aramaksızın 
bazı Arap ülkeleri yurttaşlarının 
Türkiye’de taşınmaz mal edin-
melerini mümkün kılan yasa, 
Anayasa Mahkemesi’nce ip-
tal edilmiş olmasına rağmen, 
karar Resmi Gazete’de 
yayımlanmadı. Araplara satış 
devam etti.

Bir diğer husus, arsa ve 
arazilerle ilgili: “Yabancı uyruk-
lu gerçek kişiler ile yabancı 
ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarına göre kurulan tü-
zel kişiliğe sahip şirketlere, 
satın aldıkları arsa ve ara-
zi gibi yapısız taşınmazda 
geliştireceği projeyi 2 yıl 
içinde ilgili Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın onayına sunma 
zorunluluğu getirildi. Aksi halde 
devletin arsayı bedelsiz geri 
alma hakkı bulunuyor.”  İşte 
bir emlakçının,  Altın Emlak  

Genel Müdürü’nün bununla 
ilgili  yorumu: “Yabancıların, 2 
yıllık süre içinde sahip oldukları 
arsaya ilişkin proje üreterek 
bakanlığın onayına sunması 
gerektiğinin anlatılması gereki-
yor. Bilgilendirilmemesi halinde 
yabancılar bu yatırımlarını kay-
betme riski ile karşı karşıya 
kalacak. Bu da ülke ekonomi-
sine duyulan güvenin ortadan 
kalkmasına neden olacaktır.”
Bu yılın Ocak ayında basında 
yer alan bir habere göre, İmar 
Kanunu’nu değiştirecek bir 
tasarı ile yabancıların yatırımına 
imar güvencesi getiriliyordu. 
Buna göre, şirketlerin yatırım 
için aldıkları arazi ve arsaların 
imar planları 10 yıl süreyle 
değiştirilemeyecek. Tasarı 
yasalaştı mı, bilemiyorum. 
Yatırımın bu teşvikten yarar-
lanabilmesi için, yeni teknoloji 
getirmesi, büyük ölçekli veya 
katma değeri yüksek olması 
gerekiyor. Yabancı gayrimenkul 
yatırımcıları ihalesine girdikleri 
arsaların imarlarının, izleyen 
yıllarda değiştirilmesinden 
şikâyetçi idi.

SONUÇ

1) Bundan önceki yazımda[2] 
şu bulgu ve sonuçları 
kaydetmiştim:
-Türkiye yabancıya toprak 
satışı konusunda dünyanın en 
önde gelen ülkelerinden biri ha-
line gelmiştir. Bu bir “ifrat”tır.
-Yabancıya toprak satışının 
pek çok sakıncası var, bun-
lardan yeni biri de “köylü-
nün topraksızlaşması”dır. 
Dolayısıyla tarımsal üretimi 
azaltıcı bir etkisi daha olduğu 
anlaşılıyor.
-Araştırmacılar, yabancıların 
Türkiye’den toprak alımında 
siyasi faktörün rolü üzerinde 
önemle durmalıdır.
-Yabancılar topraklarımızı 
kentsel dönüşüm, tarımda 

şirketleşme, 2B gibi çok çeşitli 
yollardan ele geçiriyor.
-Bir yanıt bekleyen husus da 
şudur: Türkiye’de tarım kesimi 
bunca sorun yaşarken, AKP 
hükümeti neden yurt dışında, 
Sudan’da tarım alanı kiralama 
yoluna gitmiştir?
-Türkiye’den toprak satın alan 
ülkelerden özellikle İngiltere, 
Almanya ve İsrail’in amaçları 
üzerinde durulmalı, bunların 
alımları ciddî bilimsel analizlere 
konu olmalıdır. Bu alımlarda si-
yasal amaç gütme olasılığı yük-
sek görünüyor.
2) Son gözlemlerimle bunlara 
aşağıdaki bulgu ve sonuçları da 
ekleyebiliyorum:
-AKP iktidarı boyunca 
yabancıya toprak satışında baş 
döndürücü bir artış görülüyor.
-Yabancılar en çok batı iller-
imizden taşınmaz satın alıyor. 
En çok satış olan iller arasında 
bir doğu ilimizin, Trabzon’un 
yer alması anlamlı… Nedeni 
araştırılmalıdır.
-Yabancıya taşınmaz satışının 
pek çok olumsuz etkilerine üç 
etki daha ekleyebiliyoruz: Or-
man talanı, “Dubai korkusu”, 
yabancıya ticaret imkânı.
-Bir diğer sonuç topraklarımızın 
satış yöntemleri ile ilgili…  Bir-
çok usule başvuruluyor. Son 
belirlediklerim şunlar:  Hazine 
arazilerinin satılması, emlak 
konut ihaleleri,  köylerde ev ve 
arazi edinilmesi…
-Türkiye’den gayrimenkul satın 
alan “klasik” ülkeler arasına 
Arap ülkeleri de katılmış bulu-
nuyor.
-Mevzuat giderek liberalleştirildi. 
Bu, insana “suda haşlanan 
kurbağa” öyküsünü hatırlatıyor. 
Başlangıçta yasal imkânlar 
bugün olduğu kadar gevşek 
değildi. Adım adım, hisset-
tirilmeden bugünkü noktaya 
gelindi. 
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Bünyesinde yaklaşık 6 bin 
işletmenin faaliyet gösterdiği 
Türkiye’nin en büyük organize 
sanayi bölgelerinden OSTİM’deki 
yapıların tamamı, birkaç yıl içinde 
çevreye duyarlı bir anlayışla tama-
men yenilenecek.

Temelleri 1967’de atılan ve 
1977’de ilk atölyelerin faaliyet 
göstermeye başladığı OSTİM’de 
özellikle eski binaların modern ve 
çevreci bir görünüme kavuşması 
için Revizyon İmar Planı hazırlandı. 
Geçen yıl başlatılan ve bugün 
itibarıyla 102 binada yenileme 
çalışmalarının sürdürüldüğü proje, 
birkaç yıl içerisinde tüm OSTİM’i 
kapsayacak.
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve geçen 
yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanan 
plan çerçevesinde başta sayıları 
2-3 bini bulan eski binalar ol-
mak üzere bütün yapıların ye-
rden yüksekliği 9,5 metre olacak. 
Böylece binaların kapalı kullanım 
alanı herhangi bir alan genişlemesi 
gerekmeksizin 3 katına kadar arta-
cak. Plan kapsamında, yenilecek 
binaların çatı bölümlerinde güneş 
panellerinin kurulması ve inşa 
aşamasında enerji verimliliğine 
duyarlı yapı malzemesinin 
kullanılması zorunlu olacak.

‘DIŞ GÖRÜNTÜSÜ FİRMALARIN 
KAPASİTESİNİ YANSITMIYOR’

İmar planının ayrıntıları hakkında 
bilgi veren OSTİM OSB Bölge 
Müdürü Adem Arıcı, bölgedeki sa-
nayicilerin zaman içinde yer tale-
plerinin arttığını söyledi.
OSTİM’in kendisini yenilem-
esi anlayışıyla imar planı 
hazırladıklarını kaydeden Arıcı, 
“Firmaların ciddi anlamda üretim 
kapasitesi var ama binaların dış 
görüntüsü firmaların kapasitesini 
yansıtmıyor” dedi.
Yeni anlayışla inşa edilecek 
binaların öncelikle sanayiciler-
in ihtiyaçlarını karşılamasına 
özen gösterdiklerinin altını çi-
zen Arıcı, “Showroom ihtiyacını 
da karşılayacak şekilde binaları 
tasarladık. Ayrıca firmalar, 
yabancı müşterileri için merkez 
adres olarak OSTİM’deki yerlerini 
bildiriyorlar. Firmalar uluslararası 
anlamdaki bu bilinirliklerini 
kaybetmek  istemiyorlar” ifadelerini 
kullandı.

ÇATILARA GÜNEŞ PANELLERİ 
KURULACAK

Revizyon İmar Planı’nda 
binaların çatılarına güneş pan-
eli kurulmasını zorunlu tuttuklarını 
dile getiren Arıcı, bütün yeni bi-
nalarda enerji verimliliğine duyarlı 

yapı malzeme kullanılmasının bir 
başka zorunluluk olduğunu belirt-
ti. Arıcı, “Proje tamamlandığında 
OSTİM, bütün binaların çatılarında 
güneş panelleri, kendi enerjisini 
kendi üreten bir sanayi ve teknolo-
ji tesislerinin bulunduğu bir yapıya 
bürünecek” diye konuştu.

YENİ BİNALAR YAPILIRKEN 
ÜRETİM AKSAMAYACAK

Projenin geçen yılın ekim 
ayından itibaren uygulan-
maya başlandığını hatırlatan 
Arıcı, şunları kaydetti: “Mevcut 
üretimler in devam ettiği binaların 
dönüşümü ile ilgili süreç biraz 
geç ilerliyor. Özellikle ekonomik 
ömrü tamamlanmış binalar için bu 
durum  daha fazla geçerli. Binanın 
dönüşümü için firmalara uygun 
şartlarda krediler verilmesi konu-
sunda bankaları çalıştırıyoruz. 
Ayrıca işletme sahiplerinin, yeni 
binaları hazırlanırken, geçici 
olarak imalat yapabilecekleri bir 
alan oluşturmayı düşünüyoruz.”

KULLANILAN ALAN 3 KAT 
ARTACAK 

Arıcı, proje ile firmalarının 
kullandıkları alanın 3’e 
katlanacağını belirterek, çatılara 
konulacak güneş panelleri ile aylık 
bin 500-2 bin lira enerji tasar-
rufu sağlanacağını kaydetti. Arıcı, 
bu tasarruf sayesinde firmanın, 
yaptığı yatırımı 5-6 yıl içinde am-
orti edebileceğini bildirdi.
İnşa aşamasında enerji 
verimliliğine duyarlı yapı malzeme-
lerinin kullanılmasının da bu kon-
udaki önemli kayıpların önüne 
geçeceğini vurgulayan Arıcı, “Eski 
iş yerlerimiz tuğla ile yapılmış ve 
çalışma konforu iyi değil. Yeni bi-
nalarda ise işverenler ve çalışanlar 
çok daha konforlu bir ortama 
kavuşacaklar” şeklinde konuştu.

OSTİM Yenileniyor
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Türkiye’nin ihracatta 
lokomo tif  sektörleri hazır  giyim   
ve tekstilin ana hammaddesi  
konumunda  olan ve Türkiye  
ekonomisine 35 milyar dolar 
katma  değer kazandıran 
pamuk ta Türkiye dünyanın 
üçüncü büyük ithalatçısı 
konumu na geldi.

2014 yılında 910 bin ton pamuk 
ithal eden Türkiye’de pamuk 
üretiminin artması ve üretilen 
pamuğun kalitesinin yükselmesi  
için pamuğun tüm paydaşları 
pamuğa desteğin arttırılması 
istiyor.

Ege İhracatçı Birlik-
leri  ve İzmir Ticaret Borsası 
işbirliğinde, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nde düzen  le   n  en, 
“Pamuk ta Elektronik Ürün 
Senedi Uygulamaları, Pamuk  
Piyasalarının Durumu ve 
Tedarik Zincirine Etkileri” 
konulu seminerin açılışında 
konuşan Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör  Başkanı Sabri Ün-
lütürk, Türkiye’nin 2014 yılında 
910 bin ton pamuk ithal ettiğini, 
dünyanın üçüncü büyük 

ithalatçısı konumuna geldiğini 
belirterek, “Türkiye tekstil ve 
hazır giyim sektöründe geçmiş 
yıllarda pamuk üreticisi ülke 
olmanın avantajını iyi kullandı. 
Kaliteli pamuk üretiminin 
artması için üniversiteler, bor-
salar, ihracatçı birlikleri ve sek-
törün diğer paydaşları işbirliği 
yapmalıyız” dedi.

Türkiye’de pamuk üreti-
minin tekstil ve konfeksiyon 
sanayinin dünya piyasalarında 
rekabet gücüne önemli katkı 
sağladığını ifade eden İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli şöyle 
devam etti. “Ülkemiz için strate-
jik bir ürün olan pamuğun, çok 
detaylı bir swot analizini yapıp, 
bu ürünü yeniden hak ettiği 
yere getirmemiz çok ama çok 
önemli. Eğer bir ülke, dünyanın 
en büyük üreticilerinden olduğu 
bir üründe kısa bir zaman dili-
minde en büyük üç ithalatçıdan 
biri haline geliyorsa burada dü-
zeltilmesi gereken bir yanlış var 
demektir.”

TEKSTİL VE HAZIRGİYİM 
SEKTÖRÜ PAMUĞA DESTEK 
İSTİYOR

Türkiye’nin yıllık 19 milyar 
dolar konfeksiyon, 9 milyar dolar 
tekstil ürünleri ihraç ettiğini, bu 
ihracatın yüzde 70’inin de pa-
muklu ürünlerden elde edildiğini 
anlatan Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Kızılgüneşler, iç piyasada da 
15 milyar dolarlık pamuklu ma-
mul tüketimi olduğunu kaydetti.

Türk hazırgiyim sek-
törünün çok ucuz işgücüne 
sahip Bangladeş, Kamboçya, 
Hindistan gibi ülkelerle re-
kabet edebilmesi için ham-
madde, hızlı ulaşım, modada 
markalaşma gerektiğini vur-
gulayan Kızılgüneşler, “Güçlü 
altyapı ile bu sektörde kala-
biliriz. Yoksa 28 milyar dolar 
ihracat büyüklüğü çabucak 
erir. İşte bu sebeple yıllardır 
pamuk stratejik ürün olmalı ve 
ekstra korunmaları alınmalıdır 
diyoruz. Tarladaki pamuğun kg 
değeri nihai ürüne kadar 12 kat 
değer kazanıyorsa bu ürün ülke 
için stratejik öneme sahip değil 
de nedir” diye sordu.

İzmir Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Barış Kocagöz ise, 19 
ortağın bir araya gelmesi ile ku-
rulan lisanslı depoculuk ve bu 
depolar tarafından oluşturulan 
ürün senetlerinin alım satımının 
yapılacağı elektronik işlem plat-
formu ELİDAŞ’ın 2015 yılında 7 
bin ton pamuk alımı yaptığını, 
yüzde 60 kapasiteye ulaştığını 
kaydetti. Kocagöz, ELİDAŞ 
sayesinde tekstil ve konfeksi-
yon sanayicilerinin kalitesi ve 
standardı garanti altına alınmış 
ürün temin etme fırsatına 
kavuştuğunu ifade etti.

Pamuk İthalatı 1 Milyon Ton’a Koşuyor
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Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), terör, 
döviz kuru artışı ve siyasi belirsiz-
lik risklerinin birleştiği çoklu risk 
ortamında ekonominin, kamu 
yönetimi gündeminin ancak alt 
sıralarında yer bulabildiğine dikkat 
çekti.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), her ay 
düzenli olarak yayınladığı bültenin-
in yeni sayısında terör, döviz kuru 
artışı ve siyasi belirsizlik riskleri-
nin birleştiği çoklu risk ortamında 
ekonominin, kamu yönetimi 
gündemi nin ancak alt sıralarında 
yer bulabildiğine dikkat çekti.

“TURİZM SEKTÖRÜ KAOS 
NEDENİYLE CİDDİ KAYIPLARA 

UĞRADI”

TİSK’in Ağustos ayına ilişkin 
yayınladığı aylık ‘Ekonomi 
Bülteni’nde, Türkiye’de ekonomik 
ve siyasal risklerin arttığına işaret 
edildi ve “terör eylemlerindeki 
artışın ekonomiye olumsuz etkisi  
sadece terörün yoğun olduğu 
bölgelerde değil, tüm ülkede 
hissedil mektedir. Özellikle turizm 
sektörü bu kaos ortamı nedeniyle 

ciddi kayıplara uğramıştır” denildi. 
Bültende, yükselen ekonomilerde  
de kırılganlıkların artmaya 
başladığı hatırlatılarak, “Çin 
ve Brezilya ekonomilerindeki 
değişimin Türkiye ekonomi-
sinde sorun yaratma olasılığı 
artmaktadır. Çin’in üst üste yaptığı 
devalüasyonlar ülkemizin ihracat 
gücünü zayıflatacaktır” ifadesi 
kullanıldı.

Türkiye’nin ihracatında sorun-
lar ın  devam ettiğine işaret edilen 
bültende, ithalatın ihracata baskın 
geldiği kaydedildi.

Bültende ayrıca net turizm 
gelirinin ve doğrudan yabancı 
yatırımların azalmasının, yılın ilk 
6 ayında cari açığın beklenenin 
üzerinde seyretmesine yolaçtığı 
görüşlerine de yer verildi.

“TL’NİN HIZLI DEĞER 
KAYBI VE GİDİŞATININ 
ÖNGÖRÜLEMEMESİ…”

“Hükümetin kurulamaması ve 
yeni bir seçim sürecine girilmesi,  
ekonomik alanda önümüzde-
ki aylara  dair olumlu dönüşüm 
beklentilerini büyük ölçüde ortadan 
kaldırmıştır” tespitinin yapıldığı 

TİSK’in Ekonomi Bülteni’nde şu 
görüşlere yer verildi:

“Döviz kurunda son iki haftadır 
yaşanan hızlı yükselişte, bu 
olumsuz beklentilerin önemli rolü 
bulunmaktadır. TL’nin hızlı değer 
kaybı ve gidişatının öngörüleme-
mesi, özellikle enflasyon, yatırım 
ve işletme bilançoları açısından 
ciddi kaygılar yaratmaktadır.
Terör, döviz kuru artışı ve siyasi 
belirsizlik risklerinin birleştiği çoklu  
risk ortamında ekonomi, kamu 
yönetimi gündeminin ancak alt 
sıralarında yer bulabilmektedir.”

TL’deki Değer Kaybı KaygıYaratıyor!
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İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 
2016 yılı Ocak ayında İran’ın 
başkenti Tahran’da ‘Expo 
Turkey’ fuarı düzenleme  
kararı aldıklarını belirterek,  
“Biz İran’ı sadece mal 
satacağımız bir ülke olarak 
görmüyoruz. Türk girişimcisi 
İranlı girişimci ile ortak üretim 
yapacaktır. Bu sayede 
üçüncü ülkelere de birlikte 
açılabiliriz” diye konuştu.

İTO Başkanı İbrahim 
Çağlar, İran’la BM Güvenlik 
Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve 
Almanya arasında nükleer 
müzakerelerde anlaşmaya 
varılmasını değerlendirdi.

Çağlar, “Bu karar 
komşumuz İran için olduğu 
kadar, Türkiye için de tarihi 
öneme sahip. Hatırlamakta 
fayda var. 80 milyonluk 
İran nüfusunun 3’te biri 
ile dil sorunu  yaşamadan 
ticaret yapabiliyoruz. Kapı 

komşumuza geçtiğimiz yıl 
yaptığımız ihracat 4 milyar  
dolar bile değil. Nükleer 
müzakerelerde uzlaşma 
sağlanmasının ardından 
Avrupa ülkeleri ve özellikle 
Çin İran’da lobi yarışına 
girecek. Başka bir deyişle, 
barış ortamı İran’a yatırımcı 
akınına neden olacak. 
Haliyle  bu yatırım akınında 
Türk girişimcileri de dost ülke 
İran’ın yanında bulunacak. 
Yeni iş fırsatlarını birlikte  
geliştireceğiz. Biz İran’ı 
sadece  mal satacağımız bir 
ülke olarak görmüyoruz. Türk 
girişimcisi İranlı girişimci 
ile ortak üretim yapacaktır. 
Bu sayede üçüncü ülkelere 
de birlikte açılabiliriz” diye 
konuştu.

“RÜZGAR İKİ ÜLKE 
LEHİNE ESİYOR”

İstanbul Ticaret Odası 
olarak geçen Ocak ayında 
İran’da Türk Hazır Giyim  
ve Konfeksiyon Fuarı 

düzenlediklerini ve fuarın 
İranlılardan büyük bir ilgi 
gördüğünü belirten İbrahim 
Çağlar, 2016 yılı Ocak ayında 
ise bu sefer genel ticaret 
alanında çok daha büyük 
bir fuara hazırlandıklarını 
söyledi. 

İTO Başkanı Çağlar, 
“Önümüzdeki Ocak ayında 
Tahran’da ‘Expo Turkey in 
Iran’ fuarı düzenleme kararı 
aldık. Fuar yatırımcılarımız 
için önemli bir yatırım 
imkânının ilk adımını 
oluşturacak. x”Biliyorsunuz, 
yılbaşında yürürlüğe giren 
Tercihli Ticaret Anlaşması 
(TTA) ile Türkiye ve İran 
tarafında 300’e yakın 
üründe gümrük vergileri 
aşağıya çekildi. Öngörüler 
gerçekleşirse yaptırımlar 
da 65 gün içinde kalkacak. 
Rüzgar iki ülke lehine esiyor. 
Yeter ki iki ülke işadamları 
tecrübe ve zenginlikleri-
ni birbirleriyle paylaşsın” 
ifadelerini kullandı.

İTO, Ocak’ta Tahran’da ‘Expo Turkey‘
Fuarı Düzenleyecek
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Dolarla ilgili şok tahmin!
Morgan Stanley dolarla ilgili ilginç tahminlerde bulunarak, 

Türk Lirası karşısında önce 3 liraya, 2016’da ise 3,85 liraya 
kadar yükseleceğini iddia etti.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, gelişen ülke 
para birimlerinin dolar karşısındaki önümüzdeki dönemde 
görecekleri seviyelere yönelik tahminlerini paylaştı.

Banka, 31 Ağustos tarihli notunda, dolarda boğa 
piyasasının henüz bitmediğini ve gelişen piyasa/emtia 

para birimlerinin muhtemelen daha da baskı altında kalacağını 
kaydetti. Tahminler 2015 yılının 3. çeyreğinden 2016nın 2. çeyrek sonuna 

kadarki dönemler için yapıldı. Morgan Stanley, bu doğrultuda, dolar/TL kuru tahminini 
2015 yılının 4. çeyreği için 2.95ten 3.00e yükseltti ve 2016nın 2. çeyreği için ise 
3.63ten 3.85e çıkarttı. Banka ayrıca euro/dolar paritesinde 2015 yılının 4. çeyreği için 
tahminini 1.05ten 1.13e ve 2016 yılının ikinci çeyreği için 1.002den 1.08e yükseltti.

“Yerli Otomobil Hayal Değil”
Mercedes’in kurucusu olan Daimler Şirketi Küresel 

Çeşitlilik Ofisi Yöneticisi Nejdet Niflioğlu, Türkiye’nin 
yerli otomobil üretmemesi için hiç bir neden olmadığını 
söyledi. Niflioğlu, dünyanın en ünlü otomobil tasarımcısı 
Murat Günak’ın bir Türk olduğunu ve İzmir’de bazı iş 
adamlarıyla da bu konuda görüşmeler yaptığını söyledi.

Niflioğlu, Türkiye’nin yerli otomobil üretmesi konu sun-
da  gelen bir soruya ise “Bence bu hayal değil. Türkiye’nin 
yerli otomobil yapması yakın bir zamanda gerçekleşebilir. 
Bir dönem Mercedes’in tüm modellerinde imzası 
bulunan,  Dünya’daki otomobillerin yüzde 60’ında 
imzası olan Murat Günak bir Türk. Kendisinin İzmirli 
bazı iş adamlarıyla bir dönem görüşmeler yaptığını, bu 
konuda çalışma içerisinde olduğunu biliyorum.  Ayrıca 
yaklaşık 10 yıldır Hacettepe Üniversite si ile yaptığımız 
ortak çalışmayla kurduğumuz Otomotiv  Mühendisliği 
bölümünden önemli yetenekler de mezun oluyor. 
Bence yerli otomobil  Türkiye için hayal değil”   yanıtı 
verdi.

34
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KOBİ’lere ‘markalaşma’ desteği
KOBİ’lerin sağlıklı büyümesi, kurumsallaşması, ulusal ve 

uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi ve markalaşmaları için 
bu yıl içinde “markalaşma ve kurumsallaşma” destek programı 
için 100 milyon liralık çağrıya çıkıldığını anımsatan Bilim, Sanayi  
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “215 projeye toplam 45,4 milyon 
lira destek sağlandı. Kalan bütçenin faydalandırılması için de 
en kısa sürede yeniden çağrıya çıkılacak” dedi.

En hızlı büyüyen 100 şirketin 82’sinin KOSGEB veri 
tabanına kayıtlı olduğunu ve bunların 43’ünün KOSGEB 
destek programlarından yararlanwdığına dikkati çeken Işık, 
“KOBİ’ler Türkiye’nin geleceği, bu sebeple ülkenin değişmez 
gündemlerinden biri olmalı. Hükümet olarak KOBİ’lerin önünü açacak 
her çalışmaya destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. KOBİ’lerin üzerine  
düşen de bu destekleri sonuna kadar etkin şekilde kullanarak, ülke büyümesine katkı 
sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB tarafından geçen yıl 22 bin 867 işletmeye 164 milyon 465 bin 277 lira kaynak aktarıldığını 
hatırlatan Işık, bu yıl ağustos ayı itibarıyla ise 27 bin 645 işletmeye toplam 202 milyon 449 bin 728 
lira destek sağlandığını bildirdi.

Sanayiden bozulma sinyali
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sektörün faaliyet 

koşullarının ölçülmesine yönelik en hızlı ve güvenilir  
öncü gösterge olan Türkiye PMI (Satın Alma Yöneticil-
eri Endeksi) İmalat Sanayi Raporu için Markit Financial 
Information Services ile işbirliği anlaşması imzaladı. 
Dünyanın 30’u aşkın ülkesinde PMI verilerini açıklayan 
Markit ile Türkiye’de 3 yıl için işbirliği yapan İSO, 
anlaşma kapsamında her ayın ilk günü “İstanbul Sanayi 
Odası, Türkiye  PMI İmalat Sanayi Raporu” adı ile verileri  
açıklayacak. İşbirliği ile ayrıca Türkiye’de bir ilke de 

imza atılarak İstanbul Sanayi Odası, İstanbul PMI İmalat Sanayi Raporu 
da açıklanacak. Konuya ilişkin işbirliği anlaşması İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan 
ve Markit Direktörü Richard Willis tarafından imzalandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, konu ile ilgili yapılan basın toplantısı ve işbirliği protokolü imza töreninde, “İşbirliği, 
İSO’nun Türkiye’nin teknoloji ve katma değer üreten bilgi toplumu olma çabasına önemli bir 
katkıdır” diye konuştu.

35
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‘Kentsel dönüşümde esnaf unutuldu’
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşüm programı çerçevesinde esnafın 

unutul maktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Vatandaşı depreme karşı dayanıksız evlerden kurtarmak, kentin sağlıksız 

alanlarını modernleştirerek mekân ve yaşam kalitesini yaygınlaştırmak 
için 35 İlde kentsel dönüşüm programı çerçevesinde projelerin 
hayata geçirildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken,  “Yıkım yapılan mahallelerde evlerin 
yanında dükkânlarda vardı. Ama yıkılan evlerin yerine  
yeni projede ev yapılırken, dükkânı yıkılan esnaf  için 
yeni dükkân düşünülmemiş. Süreçte, esnaf belirsizlik-
ten şikâyetçi. Çünkü konut sahibine yapılması gereken 
yardım düşünülürken, esnafla ilgili bir düzenleme  yok. 
Planlara bakıldığında çarşılar yerine Alış Veriş Merkezi  
(AVM) yapılması için yerlerin ayrıldığını görüyoruz. 
Böyle dönüşüm olursa esnafın mahalleden silineceği bir 
dönüşüm yaşanacaktır” dedi.

Yıkım başlayan yerde esnaf için başka sorunlarda 
yaşandığını anlatan Bendevi Palandöken, “Sermayesini 
koyduğu dükkânının yıkılacak olması ve kendisine yeni bir 
yer gösterilmemesi nedeniyle mahalle ve dükkânı yıkılıncaya 
kadar bir yere gidemiyor. Yıkım başlasa bile mahalleyi en son 
esnaf terk ediyor. Çünkü veresiye defteri dolu olduğu için

 -Acaba tahsil edebilir miyim?
- Diyerek son ev yıkılıncaya kadar mahalleyi bekliyor” diye 

konuştu.

  
 

Etteki indirim tüketiciye yansımıyor  mu  
   

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) 
Başkanı Bülent Tunç, et fiyatlarının 20 gün içinde yaklaşık 
yüzde 10 düştüğünü ancak bu düşüşün raflara, dolayısıyla 
vatandaşlara hiçbir şekilde yansıtılmadığını savunarak, 
“Bölgesel olarak farklılık göstermekle 30-35 liradan aşağı 
kıyma, 45-50 liradan aşağı kuşbaşı yok” dedi.

Tunç, Et ve Süt Kurumunun da müdahalesiyle et fiyatlarının 
besicide  2,5 lira civarında düştüğünü ve kilogramı 26,5 liraya kesilen büyükbaş hayvanın 24 

liraya kesilmeye başladığını, buna rağmen kasap ve marketlerde fiyatların aynı kaldığını söyledi.
Et fiyatlarının besiciler tarafından yükseltildiği yönünde yanlış bir inanış olduğuna dikkati çeken Tunç, 

şunları kaydetti:
“Spekülatör besiciymiş gibi yansıtılıyor. Bunun böyle olmadığını hiç kimseye anlatamıyoruz. Bugün 

besicide etin kilogramı 20 liraya düşsün iddia ediyorum kasap ve marketlerde bir lira düşmeyecek, 
tüketiciye düşüş yansıtılmayacaktır. Ne olursa olsun etteki indirim tüketiciye yansıtılmıyor. Et fiyatları 
20 gün içinde yaklaşık yüzde 10 düştü ama raflara, dolayısıyla vatandaşlara hiçbir şekilde yansıtılmadı. 
Bölgesel olarak farklılık göstermekle 30-35 liradan aşağı kıyma, 45-50 liradan aşağı kuşbaşı yok.”

Tunç, sıkıntıyı tüketiciler kadar besicilerin de çektiğini dile getirerek, “Biz de et fiyatlarının gereğinden 
fazla yükselmesinden rahatsız oluyoruz. Fiyatlar aşırı derecede yükselince bu sefer vatandaş et 
tüketemiyor,  besicinin ahırındaki hayvanlar elinde kalıyor. Besici elindeki hayvanı kesim zamanı gelince 
çıkarabilsin ki yerine yenisini koyabilsin. Bu döngüyü sağlayamadığı zaman hem kendisi hem ülke zarar 
ediyor” ifadelerini kullandı.

Besicilerde et fiyatları 2 lira yükselince reyonlara en az 5 lira yansıtıldığını, tüketicinin gözünde “et 
pahalı” imajı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Tunç, fiyatların “sektörün cambazları” tarafından 
vatandaşın isyan etmesi için bilinçli yükseltildiğini vurguladı.
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İş Bankası Genel Müdürü Bali: “Rezervler yeterli değil”
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Merkez Bankası (MB) FED’in olası faiz artırımının Türk bankacılık sektörüne etki-

sine ilişkin öngörülerini aktarırken; böyle bir tablonun oluşması halinde, 
özellikle  MB’nin yürüttüğü fonlama politikaları ve likiditedeki sıkılaştırmaya 
bağlı olarak, mevduat ve uluslararası borçlanma maliyetleri ile fonlama  
açısından çok ciddi, majör bir yükseliş beklemediğini söyleyen Bali, 
MB politikasına ilişkin de, gelişmelere bakıldığında daha fazla parasal 
sıkılaştırma alanının olduğu kanaatini de taşıdığını vurgulayarak, “Şu anda 
yaşadığımız hadiseler,  daha ileri bir parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu 
gösteriyor” dedi.

Döviz kurlarındaki yükselişin ekonomiye ve sektöre etkilerine ilişkin de 
konuşan Bali, döviz kurunun Mayıs 2013’ten bu yana sepet bazında yüzde 
46, dolar bazında yüzde 60 arttığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Bugün 
geldiğimiz nokta, referans aldığımız yere göre değişir ama dolar kuru için 
1.80’leri alırsanız başka çıkar, 2.20’leri alırsanız başka çıkar.

Çok ciddi seviyelere gelmiş durumda. Bunun maalesef belli işlerin 
fizibilitelerine  ağır etkilerinin olabileceğini öngörmemiz gerekir. Henüz şu 
anda bu yönde çok önemli bir emare görmüş değiliz. Sektörde görmüş 
değiliz, biz kendi hesaplarımızda görmüş değiliz. Tabii vadeler var burada. 
Tahammül ne kadar edilip edilmeyeceğine dair, o döneme kadar koşulların 
düzelip düzelemeyeceğine dair imkanlar var.

İşte bu bakımdan bunların yönetimi çok kritik.”

         Konut fiyatındaki artış hız kesti
Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış haziranda hız kesti. Fiyat 

artışı önceki aya göre yüzde 1.56 artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı 

haziran  ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. 
Bir önceki  yılın aynı ayına göre yüzde 18,96 artan TKFE, aynı 
dönemde reel olarak yüzde 10,97 arttı.

Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyat-
lar 2014 yılı haziran ayında 1.405,47 TL/metrekare iken 2015 
yılı haziran ayında 1.649,33 TL/metrekare olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 45 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen 
konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan 
Türkiye  Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE) haziranda bir 
önceki aya göre yüzde 1,44 artarak 183,29’a yükseldi. Endeks 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,41, reel olarak ise 
yüzde 9,52 arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 
2015 yılı haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,22, yüzde 

0,86 ve yüzde 2,02 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de sırasıyla yüzde 27,57, 12,20 ve 15,94 artış gösterdi.

     Antep fıstığı üretiminde artış 
beklentisi;   yüzde 80

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Antep fıstığı 
rekoltesinin bu yıl geçen seneye göre yüzde 80 artışla 144 bin 
112 tona yükselmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu senenin Antep fıstığı 
rekoltesi nin gerçeğe yakın olarak tespit edilebilmesi, farklı kurum  
ya da kuruluşlarca birbiriyle uyumsuz rekolte sonuçlarının 
açıklanmasının önlenmesi, piyasada spekülatif dalgalanma-

lara meydan vermeksizin fiyatın gerçek arz/talep dengesine  göre 
oluşmasının sağlanması ve ürüne yönelik sağlıklı alan, ağaç sayısı, verim, üretim 

bilgilerinin temini amacıyla “Antepfıstığı Rekolte Tahmin Komisyonu” kurulduğu hatırlatıldı.
Gaziantep Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep, Şanlıurfa, 

Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş ve Kilis gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri, ziraat odaları ve ticaret 
borsa temsilcilerinin katılımlarıyla kurulan komisyonun, piyasaya yönelik çalışmalarını tamamladığını ifade 
edilen açıklamada, 2015 yılı Antep fıstığı rekoltesinin 2014 yılına göre yüzde 80 artışla 144 bin 112 ton 
olacağının öngörüldüğü kaydedildi.
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KİTAP DÜNYASI

Aksaray’da İnecek Var

Musa’nın Çocukları ve Takunyalı Führer gibi çok ses getiren kitapların yazarı Ergün 
Poyraz’ın son kitabı Aksaray’da İnecek Var.
Bu kitapta; dün yırtık ayakkabıyla gezerken bugün 3 bin dolarlık ayakkabıyla dolaşan; 
dün Mahmutpaşa’dan ikinci el takım elbiseyi zar zor alabiliyorken bugün 30 bin dolarlık 
takım elbiselere  bürünen; dün kirada otururken bugün milyon dolarlık villaları, gemi-
cikleri, pırlanta ortaklıkları olan; hastane sektörünü elinde tutan, arazi, gayrimenkul 
zengini ailesiyle dünyanın en zengin on başbakanı içinde yer aldığı iddia edilen, 
şimdi de başkanlık hayali peşinde koşan Tayyip’in çöküşe giden seyir defterini 

bulacaksınız. (Tanıtım Bülteninden)
(Ergün Poyraz, Aksaray’da İnecek Var, Bilgi Yayınevi, 320 sayfa)

Resim Sanatı Tarihinde Devrimler ve Karşıdevrimler

Atilla Cemal Eşen, bu kitabında resim sanatını ilkel komünal toplumlardaki 
mağara resimlerinden günümüze kadarki süreçte ekonomi ve politikayla etkileşimi 
temelin de ele alıyor. Tektanrılı dinlerin, Fransız İhtilali’nin, sosyalist devrimlerin ve 
nazizmin resim sanatına etkilerini materyalist bir bakış açısıyla inceliyor.
Yazar, emperyalizmin etkisiyle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kültür ve sanat  
hayatına giren postmodernizmi ayrıntılı olarak değerlendirip mahkûm ediyor. 
Ülkemiz özelinde Türk Devrimi’nin ve Atatürk’ün ölümüyle başlayan karşıdevrim 
sürecinin Türk resim sanatına etkilerini tarihsel bağlamı içinde tartışıyor.
Resim Sanatı Tarihinde Devrimler ve Karşıdevrimler sade dili ve akıcı üslubuyla 
okuyucuyu sanat tarihinin içinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
(Atilla Cemal Eşen, Resim Sanatı Tarihinde Devrimler ve Karşıdevrimler, 
Kaynak Yayınları, 312 sayfa)

KİTAP DÜNYASI

Tuğralar Perişey

Benim geceyi söndüren
Sonsuz parmaklı büyücü,
Bulutların arasından şehre
Güneşi dağıtan benim.
Sabahın mor kıvılcımı,
Piyanodaki son at,
Dalga ve dalgakıran benim.
Mektup benim, zarf ben,
Benim yelkene dolan hava,
Yelken, yelkende parçalanan
Martı ve hallaç benim.
Benim bu ayna, bu sûret -
Bu yüz: Benim. (Tanıtım Bülteninden)
Enis Batur, Tuğralar Perişey 
(Lirik Şiirler 1973 - 1992), 
Kırmızı Kedi Yayınevi, 316 sayfa.

Bodrum ve Turizm 
Sevdam 

Uğur Çilingiroğlu ve Hüseyin 
Ayaz (Ekim 2013, Bodrum)
“Daha çok anlat” dedim.
“Hoşuna gidiyor mu?”
“Çok. Elimden gelse seninle sekiz 
yüz elli iki bin kilometre hiç durma-
dan konuşurdum.”
“Bu kadar yola nasıl benzin 
yetiştiririz?” dedi.
“Gider gibi yaparız” dedim.
(Şeker Portakalı, José Mauro de Vasconce-
los, Can Yayınları)
Satır aralarında Bodrum sosyal hayatını ve 
turizm inin kısa tarihini bulacağınız, çiftçi-
likten turizme; yelken şampiyonluğundan 
adalar arası Türk-Yunan dostluk elçiliğine 
uzanan bir yaşam öyküsü. (Tanıtım Bül-
teninden)
(Hüseyin Ayaz, Bodrum ve Turizm 
Sevdam, Destek Yayınları, 720 sayfa.)






