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“Cari açık” sorunu doğal olarak 
Türkiye ekonomisinin en yakıcı 
konularından biri; daha doğrusu 
yakalandığı ağır illetin en önde 
kendini gösteren semptomu. 
Çünkü sürdürülebilir bir düzeyin 
hayli üstünde olmaktan ibaret 
değil artık. Türkiye’nin özellikle 
son beş yıldır “reel ekonomi”sinde 
giderek artan bir tempoda kend-
ini gösterir hâle gelen “finansal 
kurnazlık”ın avucuna düşmüş 
olma durumu ve avucun her 
geçen gün kapanması ekono-
mide yakıcı, toplumda boğucu 
bir etki yapıyor.

Bu yakıcı süreci daha somut 
ifadelerle  şöyle çizebiliriz: “Cari 
açık güneş gibi yakıyor” lakin bu 
güneş ekonominin (insanın) içini 
ışıtan, ekonomiyi canlandıran, 
canlı tutan, dinamizmini 
körükleyen  sağlıklı (olması iyi 
gelen) ısıda (derecede) bir yakış 
değil. Tersine cari açık ısısı 
ekonomiyi boğucu / bunaltıcı 
bir hararete yükselmiş hâlde. 
Dinamizmin yerini sıcaktan 
mayışma durumu almış bulu-
nuyor, nitekim “bayılma” vakaları 
giderek artıyor.     
Finansta “Açık”: kabaca gi-

derin gelir den fazla olması du-
rumu olduğu için “denge”yi 
sağlamak üzere, gelir eksiğini 
bir şekilde kapat mak gerekiyor.  
Merkez Bankası aracılığıyla 
“karşılıksız para basmak” bunun 
Hükümet(ler) için en kestirme 
yolu; lakin kısa menzilli olması bir 
yana en tehlikelisi de bu yüzden. 
Çünkü ekonomi gerçeği, bir 
başka deyişle “ekonomik  akıl” 
ile “finansal (parasal)  hizmet 
pratiği” arasındaki ilişki bir anda 
tepe taklak oluyor: aynen ay-
aklar baş oluyor! Para (Finans) 
akılcı kullanıldığında ekonomiye 
hizmet eden bir araç, bir “uşak” 
konumunda iken bu ilişki bozu-
luyor ve bu kez finans “efendi” 
konumuna yükseliyor! Üste-
lik para (finans) bu kez ekono-
mik akla göre değil de finansın 
öz kişiliğine (fıtratına) uygun  
bir şekilde “finansal  kurnazlık” 
esasına göre iş(lev) görür oluy-
or! 

Finans, reel ekonomiye 
hükmeder  konumuna geldiğinde, 
ekonomide  “akıl”ın yerini 
(olduğunu varsayıyoruz; ki bir 
dönem öyle idi) “kurnazlık” alır, 
hem de bu durumlarda genellikle 
olduğu gibi tipik, en “vurguncu” 
tefeci kurnazlığı biçiminde!  

Finans Kurnazlığı Ekonomik 
Aklın Yerini Alınca

Türkiye’de çok uzağa gitmeye 
gerek yok. 1999-2002 döne-
minde Merkez Sağ ve Demokra-
tik Sol koalisyonlar döneminde 
bunu Cumhuriyet tarihinde en 
ağır, en çarpıcı biçimde yaşadık. 
Herkes “milyoner”, hattâ “mil-
yarder” olmuştu! Lakin refah  
değil yoksulluk  tavan yapmıştı! 

Bir simit yemek için bir milyon TL 
ödemek gerekiyordu! TL’nin altı 
sıfırla ifade edilen “değeri” yerl-
erde sürünüyordu!

Uluslararası Para Fonu (küresel 
baş tefeci) önce hasta edip sonra  
tedaviye geçen uyanık tabip 
rolünde “kurtarıcı” olarak devr-
eye girmiş, Türkiye’ye “atadığı” 
Kemal  Derviş yazdığı acı reçete 
ile reel ekonomiyi kendine 
getirtmişti. O reçete ve tedavi 
yöntemi daha sonra  ülke ekono-
misi ve maliyesine hükmeden 
başka ve bu işlerden anlayan 
ellerde yedi, sekiz yıl “dinamik”  
bir tempoda uygulandı. Reel 
ekonominin çarkları yeniden ve 
hızla dönmeye koyuldu. Liradan 
kriz göstergesi sıfırlar atıldı; 
döviz kuru küresel ekonominin 
ölçütlerine  göre “iyi”, “normal” 
sayılır, uluslararası piyasalarda 
“kabul gören” bir düzeye geldi.

2003’ten 2013’e

Fark nerdeydi? “Reel ekonomi” / 
“ekonomik akıl” yeniden başa mı 
geçmişti? Finans’a hükmeder 
konumda  mıydı?

Hayır! Aslında Finans yine 
“efendi” konumunda idi!. Sadece 
“küresel para babaları” ve “küre-
sel politik partnerleri”, Türkiye 
için öngördükleri “yeni düzen”e 
uygun bir mıntıka temizliği 
yapmışlar; ekonominin E’sinden, 
finansın F’sinden anlamayan 
“efendi” bir insan olan Bülent 
Ecevit’i yönlen dirici reçeteler 
ile önce tuzağa düşürmüşler, 
ekonomiyi dibe vurdurmuşlar; 
sonra da Derviş reçeteleriyle 
“ayağa kaldırmışlardı”! Hükümet 
etmek üzere de “taze kan” 

FİNANS, ”HİZMETKAR”  İKEN  REEL 
EKONOMİ’YE “EFENDİ“ OLUNCA

Nazım GÜVENÇ
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zerk edilmişti.Şunu kesinlikle 
anlamak , kavramak, bilmek 
gerekiyor: O gün de, bugün de 
“reel ekonomi”ye (ekonomik 
akıla) “finansal kurnazlık” hük-
mediyor! Fark: yöntemde, yolda, 
yordamda! Daha önce, (siyasal 
arka planına ve ayrıntılarına 
girmeyeceğim) Finans’ın “efen-
di” konumunda reel ekonomiye 
hükmedişi en bayağı düzey-
de; en kaba, en basit şekliyle 
kendini  gösteriyordu: reel 
ekonomide karşılığı olmayan 
para basarak! Maliye bakanları, 
Merkez Bankası başkanları, 
Başbakanlar reel ekonomide yüz 
yüze oldukları sorunları akılları 
sıra “kurnazca” aşmak, önler-
inde açılmış, giderek  büyüy-
en çukurun sözde sağından 
geçerek düşmekten kurnazca 
kurtuluyorlardı! Aslında finansal 
kurnazlıkla reel ekonomiyi  
çalımlayıp geçmek yolunda, 
aslında / gerçekte Finans’ın 
“kölesi” konumuna gelmişlerdi. 
Türk Lirasının sağına eklenen 
her yeni sıfır aslında bu kölelik 
zincirinin yeni bir halkası oluy-
ordu.

“Üst Akıl” IMF kontrolünde, 
Hükümet düzeyinde Kemal 
Derviş’le başlayan, Ali Babacan  
ile 2011’e dek sürdürülen yeni 
yol ise, IMF müttefiki diğer Üst 
Akıl’ın tercihi doğrultusunda 
daha incelikli bir rota ve yol, 

yordam, yöntem öngörüyordu. 
Bu kez: sıkıştıkça para bas-
mak yoktu. Zinhar!  Finans’ın 
egemenliği bu kez içerideki 
tefecilerden  dışarıdaki tefecilere,  
küresel (daha oturaklı bir dille) 
“rantiyeler”e geçmişti. Küresel 
ekonomik ve finansal ortam da 
buna uygundu. Bu kez faizler 
yükseltildi ve döviz ithal edildi! 
Bunun günlük dildeki ifadesi 
“sıcak para”nın Türkiye ekono-
misine akmasıydı!

O “sıcak para” kısa zamanda  
ekonominin içini ısıttı; reel 
ekonomiyi diriltip canlandırmakla 
kalmadı; gerçek anlamda doping  
etkisi yaptı! Üretim patladı, 
ekonomik  büyüme yeniden 
kendini gösterdi. O sürede si-
yasal iktidar reçeteye dikkatle 
uydu: karşılıksız para basmadı. 
Bütçe denkliğini korudu  (geçen 
yıla dek; bu  yıl açık veriyor). 
Yalnız bu kez önce “siyasal 
kurnazlık” öne geçti. (Dış) “Üst-
akıl” (IMF) ile ipler neredeyse 
kopma noktasına getirildi. IMF 
adını taşıyan kuruma olan “kredi 
borçları” ödendi. Böylece sanıldı 
ki artık o Üst-akıl’a “müdana” 
etmeye gerek kalmadı. Zaten 
yeni ve örtülü bir finans kaynağı 
ayarlanmıştı: Arap sermaye-
si (Suudi Arabistan ve Dubai 
kökenli).

Lakin gerçek hayatta her şey 

bu kadar basit, bu kadar kolay 
değildi. Hele asıl “Efendi” Finans 
iken!

Ekonomik Akıl yine sapıttı!

2003’ten itibaren ekonomi 
düzle minde yıllar hızla ve kayar  
gibi geçerken, ekonomi hızla, 
hissedilir, gözle görülür bir 
biçimde büyürken ne yazık ki bu 
kez özel sektör yâni girişimciler 
düzeyinde ekonomik akıl 
kurnazlığa saptı, kolaya kaçtı 
ve kurnazlığa / finansa teslim 
oldu! Dış kaynaklardan kredi 
çekildi; dışa borçlanıldı! Bu kez 
kamunun (görünür) dış borcu 
katlanılır, kaldırılır düzeyde 
sayılabilir. Lakin özel sektörün 
(dövizle) dış borcu son on yılda 
o tarihe dek bütün Cumhuriyet 
döneminde (80 yılda) alınmış dış 
borçların toplamını geçti! İnanılır 
gibi değil ama gerçek! (Tamam 
bu dış borcun içinde aslında 
içerideki kaynağın dışarıda 
kendine ait bir kısım dövizi borç 
adı altında içerideki bilançosuna 
kaydırması da var ama ne yazık 
ki bu devede kulak düzeyinde!)

Fakat asıl reel ekonomide 
Ekonomik  Akıl’dan sapıp yine, 
yeniden Finans’ın Kölesi konu-
muna geçiş süreci 2011’den iti-
baren ve kaçınılmaz olarak her 
geçen gün daha da ivme 
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kazanarak (dibe vuruncaya 
dek) içeride ve özellikle de 
“hane halkı” düzeyinde kendini 
gösterdi. Bunda da yine Finans 
çevreleri kurnazca reel ekono-
mi çevrelerini, hem de en alt 
birimler düzeyinde yâni çoğu 
üretimden uzak fakat tüketim 
iştahı büyük bireysel tüketiciler 
düzeyinde kıstırdı.

Merkez Bankası, doğru, 
para basmadı; lakin diğer 
bankalar fiilen para bastı, 
hem de karşılıksız para bastı! 
Bankamatik’ler, kredi kartları 
aslında sadece mikro-ekonomi 
düzeyinde değil; kaçınılmaz et-
kisi itibariyle düpedüz makro-
ekonomi boyutunda da para 
basmış kadar oldu. T. C. Merkez 
Bankası’nın yapmadığını, haklı 
olarak yapmaktan  kaçındığını 
Finans Piyasaları (en başta 
bankalar) yaptı. Yine en ısrarlı 
ve istilacı şekilde (sadece bu 
kez yeni teknik araçların da 
yardımıyla daha incelmiş tarzda) 
özellikle ve öncelikle bireysel 
tüketici, hane halkı düzeyinde 
karşılıksız para bastı.

Bugün bireysel tüketici 
borçlanması zirvede ve sürdürül-
ebilir olmaktan gitgide çıkıyor. 
Nitekim iflaslar, temerrüde 
düşmeler, ödenmemiş, takibe 
alınmış kredi borçları her geçen 
gün ciddi ölçülerde yükseliyor. 
Önlem olarak son bir yıldır, ban-
ka kredilerine getirilen taksit 
sınırlamaları da bir çare olmak-
tan uzak. Borçlanma hızını bir 

parça düşürdü lakin bu kez so-
run aslında çok daha vahim bir 
sosyal içeriğe bürünmüş durum-
da. Çünkü son dört yıldır kredi 
kullananların çoğu (çoğunluğu) 
lüks veya değil ama olmazsa 
da olur tüketim arzusunu (ki bu 
da meşru bir arzudur) tatmin 
için değil, düpedüz temel ger-
eksinimlerini karşılamak yâni 
düpedüz geçinmek için kredi 
kullanmak durumuna geldi! Bir 
başka deyişle, kamu birimler, 
şirketler değil sadece düpedüz 
haneler, bireyler de borçlu konu-
mundalar ve dahası borcu anca 
borçla kapatıyor çoğu!

Kısacası “reel ekonomi” ve üs-
telik en geniş çapıyla şirketlerin 
yanı sıra haneleriyle, bireysel 
tüketicileriyle borç batağına 
saplanmış, bir başka deyişle 
Finans’ın esiri durumuna 
düşmüş durumdalar! Bu kez 
TL’ye eklenen sıfırlar değilse 
de her ay büyüyen kredi tak-
sitleri finansal kölelik zincirinin 
halkalarını oluşturuyor!

Gidiş Nereye?

Elbette bu gidişat sürdürülebilir  
değil. Kriz, Türk Lirasının sürekli 
değer kaybetmesiyle de kendini 
gösteri bir düzeye geldi. Fai-
zleri arttırmak çare mi, değil; 
ya da tam da dış Finansal Tef-
ecilerin normalde tercih et-
tikleri, en bayıldıkları yol. Ancak 
hem Merkez Bankası’nın faiz 
artışını dizginlemesi, hem de 
siyasal ortamın belirsizlikten de 

öte kaotik hâli özellikle yabancı 
sermayenin (dikkat: sadece 
yabancı finans sermayesi değil; 
bunun yanı sıra gelmiş, iş yapan 
yabancı şirketlerin de) dışarı 
çıkışını tetiklemiş bulunuyor. 
Bir başka deyişle, faizi biraz 
arttırmak bile yabancı sermay-
eyi geri getirmez, en azından 
istenen düzeyde geri getirmez! 
Kaldı ki bu da bir “çözüm” değil. 
Çünkü finansal (paradan para 
kazanmaya yönelik) yabancı 
sermaye sadece Finansal 
Kurnazlığın, ekonomik aklı du-
mura uğramış Reel Ekonomi’yi 
kullanışının, kendisine kukla / 
köle yapışının bir yoludur. 

Uzun sözün kısası: Bir bütün 
olarak Ekonomi ve Finans dü-
zleminde 2015 sonu aynen 2002 
sonundaki gibi olacak! 

Siyasal düzlemde ne olacak? 
derseniz o, ayrı konu. 1 Kasım’da 
belli olacak. Üç olasılık var:

• Babacan ve Derviş koal-
isyonu bir süre acı reçetey-
le elbette durumu “normal”e 
dönüştürecekler ve sonra bir 
daha erken seçim.

• İlk elde Babacan-
Beştepe koalisyonu; sonra 
Beştepe’nin Napolyon’luğu / 
Beştepe cuntasının acı reçetesi 
eşliğinde! (24 Ocak Kararları’na 
benzer bir sivil süreç!)

• CHP-MHP Koalisyonu. 
Bahçeli ile Derviş’in yine birlikte 
dönüşleri!..

İçinizi mi kararttım?
Kusura bakmayın, gerçekleri 
görmek gerekiyor!
“Gözü kara” olmak gerekiyor…
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Merkez Bankası’nın açıkladığı 2015 
Ağustos ayı Ödemeler Dengesi 
Raporu’na göre cari işlemler açığı 
163 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Genel itibarıyla aylık bazda 2 mil-
yar doların üzerinde cari açığa 
alışkın olan Türkiye’de, 2015’in 
Ağustos ayında 163 milyon dola-
ra kadar gerileyen cari açık verisi 
dikkat çekti. Bu tek aya bakılarak 
yapılan değerlendirmelerde düşük 
cari açığın sevindirici bir gelişme 
olduğu değerlendirmeleri yapıldı.

‘MÜCADELE EDİLMELİ’

Katıldığı bir televizyon programında 
gündeme ilişkin soruları yanıtlayan 
eski Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, cari açıktaki düşüşü 
değerlendirdi.

“Cari açık son ay düşük çıktı ama o 
çok ölçü değil. Tek bir aya bakarak 
‘cari açık sorunu çözüldü’ dememiz 
mümkün değil’’ ifadelerini kulla-
nan Babacan, ‘’Yıl sonu geldiğinde 
nereden baksanız yüzde 5’in belki 

biraz altında, belki biraz üstünde 
bir cari açığı yine göreceğiz bu yıl. 
Yani milli gelirin yüzde 5’i. Hala 
yüksek bir cari açık. Bununla mü-
cadele etmeye devam etmek ger-
ekiyor” uyarısı yaptı. 

DÜŞÜK BÜYÜMENİN HABERCİSİ

Düşük cari açık verisi ekonomis-
tlerce de temkinli karşılandı. ALB 
Forex Araştırma Uzmanı Enver 
Erkan , düşük cari açığın, düşük 
büyümeyi beraberinde getireceğini 
belirtti. 2015 yılı boyunca or-
talama olarak 3 ila 4 milyar dolar 
civarlarında seyreden cari açığın 
Ağustos ayında oldukça büyük 
bir sapma göstererek 163 milyon 
dolar seviyesine gerilemesinin 
dikkat çekici olduğunu kaydeden 
Erkan, ‘’Cari işlemler hesabı içer-
isinde yer alan ihracat ve ithalat 
rakamlarına baktığımız zaman, 
hem aylık Ağustos rakamlarında, 
hem de Ocak-Ağustos dönemi 
kıyaslamasında ciddi azalma görül-
mektedir. İhracat rakamlarındaki 

geri çekilme konusunda dışsal 
faktörlerde olumlu değişimler 
görmediğimiz sürece, dışarıya 
mal satmak konusunda sıkıntılar 
yaşayacağımızı söyleme gereki-
yor’’ dedi. 

GİZEMLİ PARA GİRİŞİ

İthalattaki düşüşün, dış ticaret 
açığındaki gerilemenin ana ned-
eni olarak görülmekle beraber, 
Türkiye’nin mevcut yapısal durumu 
ithalatı gerekli kıldığı için büyüme 
açısından olumlu bir gösterge 
olmadığını kaydeden Enver Er-
kan, değerlendirmelerini şöyle 
sürdürdü: ‘’İthalattaki azalma, an-
cak ithal ettiğimiz malları kend-
imiz ürettiğimiz zaman olumlu 
olarak değerlendirilebilir, oysa ki 
temel hikaye Türkiye’nin ithal gir-
di bağımlılığıdır. Öte yandan net 
hata noksan kalemindeki değişim 
dikkat çekmektedir. Çünkü Tem-
muz ayında sadece 391 milyon 
dolar net hata noksandan para 
girişi olduğu görülürken, Ağustos 
ayında bu rakam 1.43 milyar dolar 
para girişi olarak gerçekleşmiştir. 
Görünen o ki, sürdürülebilir bir cari 
açık iyileşmesi mevcut şartlarda 
görünmüyor. 

Türkiye’nin büyüme görünümü 
açısından ihracat ve ithalatın aynı 
anda geriliyor olması daraltıcı 
bir etkiye sahiptir. Son açıklanan 
OVP’de büyüme beklentisi yüzde 
4’ten yüzde 3’e çekildi. İlk iki 
çeyrekte açıklanan veriler itibarıyla 
da Türkiye ekonomisinin yüzde 
2.5-3 bandında büyümesi ihtimali 
son derece güçlüdür.’’

Babacan: Cari Açık Sorunu Çözülmedi
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Türkiye’nin Üçüncü Dalga 
Ekonomik Krizi Atlatması Çok 
Zor Görünüyor

Bugünlerde özellikle yaban-
cı gazete ve dergilerde ya 
da çeşitli kurumların piyasa 
raporlarında küresel krizin 
üçüncü aşamasına girdiğimiz 
ve bu aşamada gelişmekte 
olan ekonomilerin krizin parçası 
olacağı ve bunun ciddi sıkıntılar 
ve sorunlar yaratacağını anla-
tan analizler okuyoruz. 29 Eylül 
2011 tarihli Radikal Gazetes-
inde yazdığım ‘Krizin Üçüncü 
Aşaması’ başlıklı yazım, bu 
konuda yapılmış ilk analizdir. 
Bu yazımı burada sizlerle bir 
kez daha paylaşıyorum.

“İlk aşaması ABD’yi, ikinci 

aşaması AB’yi etkileyen krizin 
üçüncü aşaması, gelişme yolun-
daki ekonomileri etkileyecek. İlk 
aşaması ABD’yi, ikinci aşaması 
AB’yi ağır biçimde etkileyen 
küresel krizin üçüncü aşamada 
gelişme yolundaki ekonomileri 
etkisi altına alacağını ve 
asıl krizin  o zaman  ortaya 
çıkacağını tahmin ettiğimi daha 
önce yazmıştım. ABD ve AB’nin 
krize girmesinden bir ölçüde 
etkilenmiş olsalar da gelişme 
yolundaki ekonomiler bugüne 
kadar krizi bir şekilde kendiler-
inden uzak tutmayı başardılar. 
Sanırım artık bu aşamada bu 
pek mümkün olmayacak. 

Yükselen Piyasa Ekonomileri 
Gelişme yolundaki ekonomileri, 

yükselen piyasa ekonomileri 
ve diğerleri olarak iki gruba 
ayırabiliriz. Çin, Hindistan, 
Brezilya, Rusya, Meksika, Tür-
kiye gibi ekonomilerin yer aldığı 
ilk gruptaki ülke sayısı 20 ile 40 
arasında değişiyor. Bu grubun 
dışında kalan 130 dolayındaki 
ekonomi arasında daha az 
gelişmiş ekonomiler yer alıyor. 
Yükselen piyasa ekonomileri 
içinde yukarıda değindiğim 
ekonomiler hem GSYH olarak 
hem de üretim gücü olarak 
gruptan ayrışıyorlar. Yükselen 
piyasa ekonomilerinin bazıları 
küresel sistemin ihtiyacı olan 
bazı hammaddelerin üreticisi 
konumunda bulunuyor. Örneğin 
Rusya önemli bir doğalgaz ve 

Türkiye’nin Üçüncü Dalga Ekonomik 
Krizi Atlatması Çok Zor Görünüyor

Mahfi Eğilmez
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petrol üreticisi, Brezilya dünya 
çapında bir soya üreticisi. 

Bu ekonomiler, dünya 
ekonomisinde yeterli büyüme 
sağlanamadığı dönemlerde ta-
lep gerilemesine bağlı olarak 
yeterince ihracat yapamaz duru-
ma düşüyor ve ekonomik denge 
bozulmaları yaşayabiliyorlar. 

Şu sıralarda içine girdiğimiz 
dönemde dünya büyümes-
inde ciddi bir düşüş yaşanması 
bekleniyor ve bunun etkisiyle 
bu tür hammaddelere olan ta-
lep düşüyor. Bu durum, bu 
tür hammaddeleri üretip sa-
tan ekonomilerin yavaş bir 
seyirle de olsa sıkıntı içine 
girebileceğini gösteriyor. Yük-
selen piyasa ekonomilerinin 
bazıları ise hammadde satıcısı 
değil. Bunlar tıpkı gelişmiş 
ekonomiler gibi sanayi ürünleri 
ya da gelişme yolundaki diğer 
ekonomiler gibi tarım ürünleri 
satarak döviz geliri elde ediyor-
lar. Bir bölümünde turizm gelirl-
eri de ağırlıklı yer tutuyor. Tür-
kiye bu kategoride hem sanayi 
ürünleri ihraç eden hem de 
turizm gelirleri önemli miktarl

lara ulaşmış olan bir yükselen 
piyasa ekonomisi. 

Kriz Çözülemedi

Krizin ilk aşamasında ABD, 
aldığı parasal önlemlerle gidişi 
tersine çevirmeyi, ekonomiyi 
yeniden canlandırmayı denedi 
ama pek de başarılı olamadı. 
Trilyonlarca dolarlık likidite 
desteğine karşın ne tüketim 
ne yeni ev satışları ne de diğer 
alanlarda beklendiği gibi bir can-
lanma ortaya çıktı. Öyle olunca 
işsizlik sorunu da çözülmeden 
kaldı. Krizin ikinci aşamasında 
Euro Bölgesi ekonomilerinin 
bir bölümü kendi aldıkları veya 

almayı planladıkları önlem-
lerle krizden çıkma yolunda 
hiçbir gelişme sağlayamadılar. 
Bu ekonomilere Avrupa Birliği 
fonlarından ve IMF’den yardım 
yapıldı ve hâlâ da yapılıyor ama 
olumlu bir gelişme şimdiye dek 
sağlanamadı. 

Lider Sorunu 

IMF ve Dünya Bankası genel 
kurul toplantıları sırasındaki 
gelişmelere bakılırsa gelişmiş 
ekonomiler henüz sorunun 
nasıl çözüleceği konusunda, 
eylem birliği bir yana, düşünce 
birliği oluşturmaktan bile uzak 
görünüyorlar. Çok açık olarak 
görülüyor ki küresel sistemin 
bugünkü temel sorunu, ortak ey-
lemi organize edecek bir liderin 
olmaması. Geçmişte bu rolü 
ABD Başkanı oynardı. Genel-
likle de arkasında güçlü bir 
İngiliz lider olurdu (Roosevelt-
Churchill, Reagan-Thatcher, 
Clinton-Blair gibi). Bugün Oba-
ma güçlü bir lider değil. İngiltere 
Başbakanı’nın kim olduğunu 
ise çoğu İngiliz bile bilmiyor.

Türkiye, ikinci dalgayı da 
atlatacak ama üçüncü dalgayı 
atlatmak gerçekten çok zor 
görünüyor.”

13
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Aziz Sancar Üzerine…

Aziz Sancar, Türkiye’nin 
karanlıklar içinde olduğu bir 
dönemde bir ışık patlaması 
oldu.

Sancar, DNA’nın bozulma-
lara uğradığında kendini nasıl 
onardığını ortaya çıkartmasıyla 
Nobel Ödülü’ne hak kazandı. 
Aziz Sancar’a verilen Kimya 
dalındaki ödülü bu yıl üç bil-
imci paylaştı.

Sancar, Türkiye’ye bor-
cunu nasıl ödeyeceği konu-
sunda duyarlılıkları olan bir 
bilimciydi. Bir açıklamasında 
“Benim için en büyük ödül, 
Türk araştırmacıların, biyolo-
ji, genetik ya da moleküler 
biyoloji kitaplarında, benim 
buluşlarıma rastlamaları, 
bunları bir Türk buldu deme-
leridir” diyordu.

Telefonla bağlandığı tel-
evizyon kanalına ise , “Bana 
çok güzel öğretim veren 
kendi memleketimdir. Bana 
olağanüstü tıp eğitimi verdi ve o 
buradaki başarımının kaynağı 
oldu” diye konuşuyordu.

Sancar Neyi Buldu?

Sancar’ın araştırmalarını iki 
başlık altında incelemek olası. 
Birincisi, insan vücudunda bi-
yolojik saatinin  nasıl işlediğini 
ortaya çıkaran çalışmalarıdır.

İkinci ve ödüle değer bu-
lunan çalışmaları ise DNA 
onarımının mekanizmaları 
hakkında olmuştur. Bilindiği 
üzere kalıtımın ve canlı 
yaşamının anahtarı DNA 
molekülüdür.

DNA, insan yaşamı bo-
yunca yaşla birlikte hasara 
uğrar. Bu hasarın nedenleri 
arasında solunan hava,  or-
tamdaki kimyasallar, içilen il-
açlar, tüketilen gıda ve geçir-
ilen hastalıklara kadar birçok 
etmen rol oynar. Ancak hasar 
gören DNA, kendi kendini on-
arabilme yeteneğine sahip-
tir. Sancar, bu mekanizmanın 
bilinmesi doğrultusundaki 
buluşlara imza atmıştır. 

Bu mekanizmasının bil-
inmesi ise başta kanser ol-
mak üzere birçok hastalığın 
sağıtımında yeni yollarının 
bulunmasına kapı açacak bilg-
ileri içermektedir.

Onkologlar, Sancar’ın 
buluşu sayesinde kimi kanser 

türlerinin tamamen önlene-
bilmesi yanında, kemoterap-
inin de ortadan kalkmasının 
olası olabileceğini belirtmekte-
dirler.

Türkiye’ye nasıl yansıdı?

Sancar’ın Nobel Ödülü, 
Türkiye’de aklı başında olan-
lar için hiç şüphesiz büyük 
sevinç yaşattı. Ancak bu 
sevince, kimliğiyle ilgili yorum 
ve tartışmalar yakışmadı, san-
ki gölge düşürdü. Kimileri so-
yunun Kürt olduğunu anlatmak 
istedi. Kimileri de ailesinin Arap 
kökenli olduğuna değinmeye 
çalıştı. Kafalar sıyrılmıştı. Sözü 
edilen konulara bakın.

Ödülün ardına sığdırılmış 
bir yaşam boyu emek ve 
çalışkanlık ilk ağızda akla 
gelmiyor ve ödülün özü et-
nik kökende aramaya 
kalkışılıyordu.

Ancak en güzel cevabı Aziz 
Sancar ve eşi veriyordu. On-
lar, kendi maddi girişimleriyle 
ABD’de kurdukları Türk Evi’nin 
önünde okumalarına yardımcı 
oldukları ve barınsınlar 
diye evlerine konuk et-
tikleri öğrencilerle fotoğraf 
veriyorlardı. Üstelik fotoğraf, 
Atatürk’lü bayrağın önünde 
çektiriliyordu. Bu fotoğrafla 
Sancar, dünya ve Türkiye ka-
muoyuna içinden çıktığı ülk-
enin ortak kimliği dışında başka 
bir etnik köken arayışında 
olmadığını gösteriyordu.

Aziz Sancar’a binlerce 
teşekkür ediyorum.

Hem insanlık adına, hem 
de Türkiye’nin etnik kökende 
ayrışması için çanak tutanlara 
karşı birleştirici ortak kimliğe 
vurgu yaptığı için. 

Aziz Sancar Üzerine…
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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TERÖRÜN FİNANSMANI VE 
KÜRESEL MÜCADELE

Son iki aydır ülkede kan-
dan geçilmiyor. Hele en 
son Ankara’nın en önemli 
alanlarından birinde patlayan 
bomba terörün ne kadar organize 
hareket ettiğini gösteriyor. Terör 
birer suç örgütü haline gelmiş 
durumda. Mutlaka belli hesapları 
olan ülkelerce destekleniyor. 
Türkiye’nin parçalanması ve bir 
iç savaşa sürüklenmesi için terör 
örgütleri iş başında. Toplumumu-
zun huzurunun ve güvenliğinin 
kaybolduğu bugünlerde terörün 
finansmanını hatırlamak, terörle 
mücadelede terör örgütlerinin fi-
nansman kaynaklarını kurutmak 
gerektiğini vurgulamak gerekiyor.

TERÖR TÜM ULUSLARIN 
ORTAK SORUNUDUR

Terör küresel bir tehdit 
olarak önemli bir hal almıştır. 

Soğuk savaşın terör örgütleri 
devletlerarası mücadelenin 
aracı iken 1990’lı yıllardan sonra 
bağımsızlaşmış, yaygınlaşmış ve 
ciddi bir tehdit unsuru olmuştur. 
Birleşmiş Milletler, NATO ve 
Avrupa Birliği terör ve terörün 
finansmanıyla mücadeleyi birinci 
sıraya almışlardır.

Terör örgütleri her türlü 
teknolojiyi kullanma becerisi 
gösterdiğinden terörle mü-
cadelede terörün finansmanı 
önemli bir duruma gelmiştir.

Terör örgütlerinin fon toplama 
ve sağlama olanaklarının ortadan 
kaldırılması veya en az düzeye 
indirilmesi için bu fonların tespi-
ti, el konulması ve müsaderesi, 
yasa dışı yollardan elde ettikleri 
suç gelirlerinin aklanmasının 
önlenmesi, terör örgütlerinin ve 
teröristlerin fon gönderme araç 
ve yollarının tespiti, takibi ve 
engellenmesi terörün finansmanı 
ile mücadelenin yollarıdır.

Terör örgütlerinin fonlara 
erişimlerinin azalması, bu akışın 
engellenmesi durumunda eylem-
sel yetenekleri ve motivasyonları 
azalır. Bu da terör örgütlerinin 
daha belirgin eylemler yapmasına 
yol açar ki bu da terör örgütlerini 
daha görünür ve tespit edilebilir 
kılar.

Terörün finansmanı ile mü-
cadele, etnik ayrılıkçı ve sayıca 
fazla olan terör örgütleri ile mü-
cadele eden ülkelerin gündem-
ine 1980’lerden itibaren girmeye 
başlamıştır. İngiltere terörün 
finansmanını 1989’da suç haline 
getirmiştir.

Terör motivasyon ve eylem 
gücü ile başarılı olmaktadır. 
Terörün finansmanı doğrudan 
eylem gücünü ve dolaylı olarak 
motivasyonunu etkilemekte-
dir. Bu nedenle terör örgütlerine 
giden kaynakların kurutulması 
terörle mücadelede çok önemli 

Mustafa PAMUKOĞLU

TERÖRÜN FİNANSMANI VE 
KÜRESEL MÜCADELE
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bir araçtır.

Terör örgütlerinin kaynak 
bütçeleri oldukça dikkat çeki-
cidir. Örneğin dört bine yaklaşan 
üyesi olan El-Kaide’nin yıllık 
gider bütçesi yaklaşık 50 mi-
lyon dolardır. PKK’nın sırf kırsal 
alanda yaşayanların yiyecek ve 
içecek giderleri için yılda 30 mi-
lyon dolara ihtiyaç duymaktadır. 
TV uydu giderleri ve diğer gerek-
sinmeler dikkate alındığında bu 
rakam yükselmektedir ki PKK ey-
lemlerine bakıldığında maddi bir 
sıkıntı çektiğine ilişkin bir belirti 
yoktur.

Terör örgütleri zamanla suç 
örgütleri ile yakınlaşmış ve suç ge-
lirleri de elde etmeye başlamıştır. 
Bu da terör örgütlerinin kara 
para aklayarak ekonominin ak-
törleri haline getirmiştir. Terörün 
finansmanı suç gelirlerinin kar 
amacı gütmeyen dernek, vakıf 
gibi kuruluşlara aktarılması ile 
değişik bir biçim almıştır.

Teröristlerin suç örgütleri gibi 
gayesi para kazanmak, servet sa-
hibi olmak ve refahlarını arttırmak 
değildir. Terörist faaliyetlerini 
yürütmeyi sağlayacak kaynak-
lara erişmek esas amaçlarıdır. 
Buna rağmen son yıllarda terör 
örgütleri ile suç örgütleri arasında 
yakınlaşma başlamıştır. Çünkü 
Terör motivasyon ve eylem gücü 
ile başarılı olmaktadır. Terörün 
finansmanı doğrudan eylem 
gücünü ve dolaylı olarak moti-
vasyonunu etkilemektedir.

TERÖRÜN        FİNANSMANINDA 
UYUŞTURUCU TİCARETİ

Başlarda terör örgütleri ide-
olojik olarak uyuşturucu imalat 
ve ticaretine karşıydılar. Çünkü 
esas gayeleri politikti. Fakat 
terörün finansman gereksinmes-
inin artması terör örgütlerinin de 
uyuşturucu faaliyetlerine girmesi 
ve suç gelirleri elde etmesine yol 
açmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı 
raporlarına göre dünyada önemli 
25 terör örgütünün en az yarısının 
uyuşturucu gelirleri toplam gelirl-
eri içinde en önemli paya sahiptir.

Terör örgütlerinin gücü 
şiddetten beslendiği için 
uyuşturucu ticaretinde disiplinli 
ve sistemli hareket etmelerini 
sağlamaktadır. Sokaklar, mahal-
leler, bölgeler daha etkin kontrol 
edilebilmektedir.

Kolombiya’da faaliyet gösteren 
FARC ve ELN terör örgütlerinin 
uyuşturucu ticaretinden elde et-
tikleri yıllık gelir 1,5 milyar doları 
bulmaktadır. Bu kaynağa sa-
hip olduklarından dolayı kamu 
otoritesi bu terör örgütleri ile mü-
cadelede yetersiz kalmaktadır.

PKK’nın da en önemli gelirl-
eri uyuşturucu kaçakçılığından 
elde ettiği gelirlerdir. PKK çok 
önemli lojistik yetenek ve ola-
naklara sahiptir. Uluslararası 
bağlantıları ve Avrupa’da yerleşik 
organizasyonları nedeniyle 
uyuşturucu kaçakçılığında en 
önemli terör örgütlerinden biri ka-
bul edilmektedir. Çeşitli kaynaklar 
PKK’nın yıllık gelirinin 500 milyon 
avro civarında olduğunu göster-
mektedir. 

Uyuşturucu kaçakçılığından 
elde ettiği gelir ise neredeyse 
bunun yarısıdır.150 milyon avro 
gelir akaryakıt, sigara, insan 
vb. kaçakçılıktan gelmektedir. 
Uyuşturucu gelirlerinin en az 
250 milyon dolar olduğu konu-
sunda en önemli bir bilgi Ab-
dullah Öcalan’ın 1999 yılındaki 
yargılanması sırasında bizzat 
kendisinin ifade etmiş olmasıdır.

TERÖR ÖRGÜTLERİ 
TÜCCAR  OLDULAR

Terör örgütleri suç gelirlerini 
yani kara paralarını aklayarak 
ekonomik sistemde tüccar, iş 
adamı, işletme sahibi haline 
geldiler. Hepimizin normal olarak 
ticari ilişkide bulunduğumuz 
normal ticari birimler oldular. 
Aldığımız evi yapan müteaahit-
lik şirketi terör örgütünün şirketi 
olarak karşımıza çıktı. Bu da 
terörün finansmanında mücade-
leyi güçleştirdi. Çünkü yasal 
sistem içinde faaliyet gösteren 
ticari birimler siyaset, yargı ve 
bürokrasiyi de etkiler pozisyon 
kazandılar.

Örneğin IRA İrlanda’nın en 
önemli holdinglerinden birine sa-
hiptir. Özel güvenlik şirketleri,300 
taksiden oluşan kooperatif, 
inşaat firması, marketler, lokanta, 
pansiyonlar, galeriler ve birçok 
işletmeye sahiptirler. IRA’nın 
suç gelirleri 10 milyon sterlinin 
üstündedir. Ama ticari gelirleri bu-
nun en az iki katıdır. FARC ve ELN 
yıllık gelirinin 1,5 milyar dolarının 
yüzde 30’u silahlı mücadele için 
harcarken geri kalanını ticarette 
değerlendirmekte bir anlamda ti-
cari sermaye yapmaktadır.

PKK’nın başta Almanya, 
İngiltere, Avusturya, Macaristan, 
Hollanda olmak üzere bir-
çok ülkede lokanta, kafeterya, 
kıraathanesi vardır. Bu noktalar 
hem ticari birimler hem de iletişim 
noktalarıdır. PKK bu ülkelerde 
aynı zamanda iş adamları, sosyal 
ve yardımlaşma dernekleri kurar-
ak bulundukları bölgelerde siyasi 
ve bürokrasi üzerinden etkinlik 
sağlamaya çalışmaktadır. Hizbul-
lah gibi örgütlerin ticari gelirlerinin 
nispi önemi daha azdır.

HEM TÜCCAR OLDULAR 
HEM DE HAYIR İŞLERİNE 
GİRDİLER

Terör örgütleri ekonomi içinde 
yasal ticari birimler kurarken 
kar amacı gütmeyen dernek ve 
vakıflar aracılığı ile de hayır 
işlerine girerek ciddi bağış ve 
yardımlar toplamaya başladılar.

Bu yöntemi en fazla kulla-
nan örgütlerden biri PKK’dır. 
PKK terör örgütü özellikle 
yurt dışında yaşayan Kürt 
asıllı vatandaşlarımızdan old-
ukça yüklü bağış ve yardımlar 
toplamaktadır.

PKK hayır kurum ve 
kuruluşlarını kara para aklamada 
da kullanmaktadır. Uyuşturucu 
gelirlerini Avrupa ülkelerinde ku-
rulu sözde kültür, kadın, sanat 
ve benzeri derneklere bağış 
olarak aktarmış ve aklamıştır. 
Aklanan bu paralar sonrasında 
MEDTV, silah alımı, örgüt içi 
eğitimde kullanılmak üzere dik-
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kat çekmeden PKK hesaplarına 
aktarılmıştır.

KÜRESEL FİNANSAL 
SİSTEM GELİŞTİKÇE 
TERÖRÜN FİNANSMANI DA 
KOLAYLAŞMIŞTIR

1908’lerden sonra neo-lib-
eral politikalar küresel finans 
hareketlerinin yaygınlaşmasını 
sağlamıştır. Bilişim teknolo-
jisindeki olağanüstü gelişmeler 
dünyada fon hareketlerinin nere-
deyse ışık hızında(!) dolaşmasına 
sebep olmuştur. Bankacılık sis-
temindeki gelişmeler terörün 
finansman kaynaklarını daha 
kolay elde edilebilir ve ulaşılabilir 
hale getirmiştir. İlk SWIFT* 
mesajı 1976’da kullanılmıştır. 
Günümüzde yıllık Swift mesaj 
sayısı 5 milyara yakındır. Bu 
5 milyar fon işlemi demektir ki 
bunun için de terör örgütlerinin 
para aktarmaları da vardır. Böyle 
büyük sayıda hareketleri izle-
mek ve denetlemek de oldukça 
zorlaşmıştır.

ATM, kredi kartları, ön ödeme-
li kartlar ve seyahat çekleri terör 
örgütlerinde yaygın kullanılan 
araçlardır. İnternet bankacılığı 
önemli bir avantaj sağlamıştır.

Terör örgütleri paraya ihtiyacı 
olan başta öğrenciler olmak üzere 
kişiler adına hesaplar açtırmakta 
ve birkaç yüz dolara bu hesapların 

şifrelerini satın almaktadır. Para 
transferleri bu hesaplar üzer-
inden gerçekleştirilmektedir. 
Kamu otoriteleri bu hesaplardaki 
hareketlerden şüphelenip sor-
gulama yaptıklarında karşılarına 
hesap hareketleri ile ilgili olma-
yan insanlar çıkmaktadır.

TERÖRÜN FİNANSMANI 
İLE MÜCADELE ÇOK ÖNEM 
KAZANMIŞTIR

Terörün finansmanın ön-
lenmesinde en önemli belge 
Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği 
sözleşmedir.

Birleşmiş Milletler Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşmenin Giriş 
kısmında, terörizmin finansmanı 
ile mücadelenin uluslararası 
boyutunun önem kazanmasının 
nedenleri dört başlık altında 
sıralanmaktadır:

• Terörizmin finansmanı konu-
su uluslararası toplumu bütünüyle 
ve ciddî şekilde kaygılandıran bir 
sorun teşkil etmeye başlamıştır.

• Uluslararası terörizmin ey-
lemlerinin sayı ve vahametinin, 
teröristlerin elde edebildikleri malî 
kaynaklarla orantılıdır.

• Mevcut çok taraflı huku-
ki belgeler, münhasıran 
terörizmin finansmanı konusuna 

eğilmemektedir.

• Terörizmin, finansmanının 
engellenmesi ve failler-
inin kovuşturulması ve 
cezalandırılması suretiyle teczi-
yesine yönelik etkili önlemlerin 
oluşturulması ve benimsenme-
si amacıyla devletlerarasında 
uluslararası işbirliğinin 
geliştirilmesine acilen ihtiyaç 
bulunmaktadır

Mali Eylem Görev 
Gücü(Financial Action Task 
Force-FATF) suç örgütlerinin mali 
sistemi kullanmasını önlemek için 
kurulmuş bir örgüttür. Organize 
suç örgütleri ve terör örgütlerinin 
mali sistemde kaynak temin et-
meleri ve kullanmalarını önlemek 
için 40 tavsiye yayınlamıştır.

Bunun yanında AB, IMF, Dün-
ya Bankası, Avrupa Konseyi de 
terörün finansmanının önlenmesi, 
cezalandırılması ve kurutulması 
için ciddi çalışmalar ve düzenle-
meler yapmıştır.

11 Eylül 2001 Dünya Ticar-
et Örgütüne yönelik terör olayı 
terör ve terörün finansmanında 
milat kabul edilmektedir. Bu tari-
hten sonra terörün finansmanı 
çok ciddi biçim tartışılmaya 
başlanmıştır.
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TERÖRÜN FİNANSMANININ 
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 
ULUSLARARASI  ÇALIŞMALAR

Mali Eylem Görev Gücü (Fi-
nancial Action Task Force-FATF) 
aklama ve terörün finansmanı 
ile mücadele konusunda hukuk, 
finans ve kanun uygulama birim-
lerinden uzmanları bir araya ge-
tiren politika oluşturma organı 
ve uluslararası düzeyde aklama 
ve terörün finansmanı ile mü-
cadele alanında standart koyucu 
(standart setler) kuruluştur.

Konulan standartlara uyumu 
izleyen ve uyumsuzluk duru-
munda, uyumsuz ülkelere ilişkin 
olarak uygulama imkânına sahip 
olduğu müeyyide mekanizmaları 
ile etkisini her geçen gün 
artırmaktadır. 

FATF esas olarak uyuşturucu 
ticaretinin ulaştığı boyut ve 
sınır aşan örgütlü suçların 
oluşturduğu tehditle mücadel-
eye katkı amacına yönelik olarak 
oluşturulmuştur. G-7 ülkeleri 
devlet ve hükümet başkanlarının 
Temmuz 1989 tarihli Paris Zirves-
inde; uyuşturucu üretimi, ticareti 
ve tüketimi ile bu suçlardan elde 
edilen gelirlerin aklanması ile 
etkili mücadele için acil ve et-
kili adımların atılması ihtiyacı 

bulunduğu sonucuna ulaşılmış 
ve bu ihtiyaca cevap olması 
amacıyla eylem gücü (task force) 
oluşturulmasına karar verilmiştir.

Eylül 2009 İtibarıyla FATF 
ÜyeleriAlmanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Arjantin Avrupa 
Komisyonu, Avustralya, Avus-
turya, Belçika Birleşik Krallık, 
Brezilya, Çin, Danimarka, Fin-
landiya, Fransa, Güney Afri-
ka, Hollanda Hong Kong (Çin) 
İspanya, İrlanda, İtalya, İsveç, 
İsviçre, İzlanda, Japonya, 
Kanada, Körfez İşbirliği Konseyi, 
Lüksemburg, Meksika, Norveç, 
Portekiz, Rusya Federasyonu, 
Singapur Türkiye, Yeni Zelanda 
Yunanistan, Hindistan ve Güney 
Kore Cumhuriyeti gözlemci üye 
statüsünde yer almakta olup 
FATF üyeliğinin en yakın adayları 
arasındadır.  FATF’in gözlem-
ci üyeleri arasında aşağıdaki 
kuruluşlar bulunmaktadır:

- Afrika Kalkınma Bankası
- Asya Kalkınma Bankası
- Amerika Ülkeleri Örgütü/

Terörizmle Mücadele Inter-
Amerikan Komitesi

- Amerika Devletleri Örgütü/
Inter-Amerikan Uyuşturucu 
Denetim Komisyonu

- Avrupa Yatırım ve Kalkınma 
Bankası

- Avrupa Merkez Bankası

- Birleşmiş Milletler Uyuşturucu 
ve Suç Ofisi

- Birleşmiş Milletler Terörizm 
Karşıtı Komite

- Dünya Bankası
- Dünya Gümrük Örgütü
- Egmont Grubu
- Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı
- Europol
- Inter-Amerikan Kalkınma 

Bankası
- Interpol
- Off-shore Bankacılık Denetim 

Grubu
-Uluslararası Sigorta 

Denetçileri Birliği
-Uluslararası Menkul Kıymetler 

Komisyonları Örgütü
- Uluslararası Para Fonu
- CFATF
- EAG
- ESAAMLG
- GIABA
- İngiliz Uluslar Topluluğu 

Sekretaryası

Görev ve Yetkileri

 Kara para aklama ve 
terörün finansmanı ile mücadele 
için küresel düzeyde standart ve 
tedbirleri güncellemek, açık ve 
anlaşılır hale getirmek,

 Standartların küresel 
düzeyde uygulamasını teşvik et-
mek,
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 Aklama ve terörün 
finansmanı ile ilgili yeni tehditleri 
tespit etmek ve bunlara karşı 
mücadele yöntem ve araçlar 
geliştirilmek,

 Tüm dünyada üye ve 
paydaşları ile sıkı ilişki içinde ol-
mak.

FATF’in 40+9 Tavsiyesi 1990 
yılında aklama ile mücadele 
için 40 Tavsiye (Forty Recom-
mendations) hazırlanmıştır. 
FATF tarafından aklama ile mü-
cadele kapsamında 40 Tavsiye 
oluşturulurken Viyana Konvan-
siyonundan önemli ölçüde 
yararlanılmıştır. Ancak 
FATF, Viyana Konvansi-
yonundaki yaklaşımdan 
farklı olarak suç gelirl-
erinin aklanması ile 
mücadele için sadece 
aklama fiilinin suç 
haline getirilmesini 
yeterli görmemiştir. 
Bunun yanında bir-
çok önleyici tedbi-
rin de uygulanması 
gerekliliğini ortaya 
koymuştur.54 Bu nedenle 
FATF’in 40 Tavsiyesi üç temel 
alan üzerine yoğunlaşmıştır:

1- Ülkelerin yasal sistemlerinin 
aklama ile mücadele açısından 
güçlendirilmesi;

2- Finansal sistemin aklama ile 
mücadele konusundaki rolünün 
arttırılması ve

3- Uluslararası işbirliğinin 
geliştirilmesi.

TERÖRÜN FİNANSMANI İLE 
İLGİLİ ULUSAL MEVZUATIMIZ

Bu mücadelede Türkiye 
aşağıdaki yasal düzenlemeler 
çerçevesinde yapılmaktadır.

 6415 sayılı Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun

 5549 sayılı Suç Gelirl-
erinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun

 5237 sayılı Türk Ceza Ka-

nunu

 3713 sayılı Terörle Mü-
cadele Kanunu

 4738 sayılı Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesine 
İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun

 5532 sayılı Terörle Mü-
cadele Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 
Kanun

TERÖRÜN MALİYETİ

Terör ve terörün finansmanı ile 
ilgili mücadeleyi en önemli hale 
getiren terörün insanlık adına 
yarattığı maliyet ve zarardır.

Terörün bilançosu sadece can 
ve mal kaybından ibaret değildir. 
Terörün en büyük maliyeti bir to-
plumun benliğini, sağduyusunu 
ve ruhunu felç etmesidir.

Akademik çalışmalara ve 
Amerikan Kongresi’ne göre, 
11 Eylül’ün Amerika’ya toplam 
ekonomik maliyeti yaklaşık 2 
trilyon dolar civarındadır [Irak 
işgali 806 milyar dolar, Afgani-
stan işgali 443 milyar dolar, ar-
tan güvenlik önlemleri 690 milyar 
dolar]. Birçok ekonomiste göre, 
küresel krizin çıkışında da 11 
Eylül’ün büyük bir etkisi olduğu 
belirtilmektedir.

Eski Dünya Bankası Baş-
ekonomisti ve Nobel ödüllü Prof. 
Joseph Stiglitz, 11 Eylül’ün mali-
yetinin tahmin edilenden daha 
yüksek olduğunu [Irak savaşının 
bile tek başına Amerika’ya mali-
yetinin 3 trilyon dolar tuttuğunu] 
iddia etmektedir. Stiglitz’e göre 
Irak savaşı aşırı serbest para 
politikalarının güdülmesine ned-
en olmuş, petrol fiyatlarını yük-
selterek Amerikan halkının ge-
lirlerini düşürmüştür. Ancak Irak 
savaşının en büyük faturası, 
Amerikan ekonomisinin yapısını 
bozmasıdır. Savaş için harcanan 
trilyonlar, araştırma ve geliştirme 
gibi verimli alanlardan kesilmiş ve 
Amerikan ekonomisinin geleceği 
tehlikeye atılmıştır. 

PKK terör örgütün 
Türkiye’ye verdiği 
zararı geçenlerde 
C u m h u r b a ş k a n ı ’ n ı n 
açıkladığı rakam olan 350 
milyar dolar olarak alabili-

riz. Ölenler, yaralananlar, işini 
gücüne kaybedenler, ülkenin 

motivasyonunun bozulması gibi 
çok önemli hususları da dik-
kate aldığımızda dış borçlarımız 
kadar maddi bir zarara, telafisi 
olanaksız manevi zararlara yol 
açmıştır.

TERÖR ÖRGÜT LE   Rİ GÜÇ
LENMEKTEDİR

Dünyada 25’e yakın önem-
li terör örgütü vardır. Viki-
pedi bu terör örgütlerini şöyle 
tanımlamaktadır.

IŞİD Suriye İnsan Hakları 
Gözleme örgütünün raporuna 
göre Ağustos 2014’te grubun 
Suriye’deki savaşçı sayısının 
50.000, Irak’ta ise 30.000 olduğu 
bildirildi. CIA ise Eylül 2014’te 
örgütün Suriye ve Irak’ta to-
plam 20.000 ile 31.500 arasında 
savaşçıya sahip olduğunu 
açıkladı. Türk istihbarat birim-
lerinin son değerlendirme 
raporlarına göre, şu an IŞİD’in 
içinde 600-700 Türk olduğu tah-
min edilmektedir.
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FARC, 1960’lı yıllarda Kolom-
biya Komünist Partisi’nin askerî 

kanadı olarak kuruldu. 1980’li 
yıllarda faaliyetlerini sürdüre-
bilmek için kokain ticaretine 
başladığı iddiası ABD tarafından 
öne sürülmektedir. Örgütün bu 
yoldan yılda en az 300 milyon 
ABD Doları gelir elde ettiği de 
tahmin edilmektedir. Kolombiya 
Emniyet Genel Müdürü General 
Jose Roberto Leon’a göre ülke 
genelinde uyuşturucu ticaretinin 
% 60’ına hakim olan örgütün yıllık 
geliri $1 milyarı bulmaktadır.

BOKO HARAM, 2002 yılında 
Borno eyaletinin başkenti 
Maiduguri’de kurulan şeriat 
yanlısı radikal İslamcı örgüt. 
Örgüt, özellikle şeriat hükümler-
inin geçerli olduğu Nijerya’nın 
kuzey kesiminde daha etkili 
konumdadır.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu ya 
da kısaca IRA (İngilizce adı olan 
Irish Republican Armynin baş 
harflerinden), Kuzey İrlanda’nın 
Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını 
savunan, 1969 yılında aynı adı 
taşıyan yapının parçalanmasıyla 
ortaya çıkmıştır.

HAREKET EL ŞEBAB EL 
MÜCAHİDİN (Mücahit Gençlik 

Hareketi), veya kısaca El Şebab 
Somali’de Federal Geçiş 

 Hükümeti’ni ortadan kaldırmak 
için savaşan bir silahlı örgüt-
tür. 2011 yılı itibariyle ülkenin 
güneyinin çoğunu kontrol etmek-
tedir. Bu bölgelerde sıkı bir şeriat 
uyguladığı bildirilmektedir.

LEŞKER-İ TAYYİBE Hindistan 
Keşmir’inde bağımsız bir İslam 
devleti kurma gayesinde olan 
ve kendisine Amerika, İsrail ve 
Hindistan’ı düşman olarak seçmiş 
bir terör örgütü.

HİZBULLAH, (Arapça Allah’ın 
partisi) Lübnan’da bulunan, hem 
sivil hem de askeri kanadı olan 
Şiî inançlı siyasi bir partidir. 1982 
yılında İsrail’i, o zamanlar işgal et-
mekte olduğu Güney Lübnan’dan 
çıkartmak amacıyla kurulmuştur

PKK, Kürdistan İşçi Partisi 
(Kürtçe: Partiya Karkerên Kurdis-
tan  Kürtçe isminin kısaltmasıyla 
PKK,Türkiye’nin doğu ve 
güneydoğusu, Irak’ın kuzeyi, 
Suriye’nin kuzeydoğusu ve İran’ın 
kuzeybatısını kapsayan bölgede 
bir devlet kurmayı amaçlayan ve 
bu amaçla söz konusu toprakların 
Türkiye sınırları dahilinde ka-
lan kısmına sahip olabilmek için 
güvenlik güçleri, köy korucuları 
ve sivillere karşı eylem yapan 
yasadışı silahlı örgüt.

KADEK (Kürtçe: Kongreya 
Azadî û Demokrasiya Kurdistanê, 

Türkçe: Kürdistan Özgürlük ve 
Demokrasi Kongresi) ve Kongra-
Gel (Halk Kongresi) isimlerini de 
kullanmıştır.

1974 yılında Abdullah Öca-
lan tarafından kurulan PKK’nın 
ideolojisi, Marksizm-Leninizm 
üzerine kuruludur. PKK’nın 
başlangıçtaki amacı; Kürdis-
tan diye tanımlanan, Kürtlerin 
de yaşadığı, Türkiye’nin doğu 
ve güneydoğusu, Irak’ın kuzeyi, 
Suriye’nin kuzeydoğusu ve 
İran’ın kuzeybatısındaki bölgede, 
bağımsız sosyalist bir Kürt devleti 
kurmaktı.

Bazı politikacı ve yazarlara 
göre, PKK, terör eylemleri için 
bazı Marksist-Leninist örgütler ile 
işbirliği yapmıştır. Bununla birlikte 
PKK’nın bazı ülkelerden maddi, 
manevi ve politik destek gördüğü 
öne sürülmektedir. Eylemlerinin 
finansmanının büyük bir kısmı 
yurt dışından sağlanmaktadır.

PKK; Avrupa Birliği, ABD, 
Birleşmiş Milletler ve NATO ve 
bölgedeki Türkiye, Suriye, Irak, 
İran gibi birçok ülke ve uluslararası 
kuruluş tarafından terör örgütü 
olarak kabul edilmiştir. Ayrıca; 
ABD’nin uyuşturucu kaçakçıları 
listesinde  yer almaktadır. T.C. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 
yayınladığı “Türkiye’de hâlen 
faaliyetlerine devam eden 
başlıca terör örgütleri” listesinde 
“PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan 
Halk Kongresi-KHK)” adıyla yer 
almıştır.

TALİBAN, Sovyet-Afgan 
Savaş   ı  ’  nın ardından Rusların 
1989’da geri çekilmesinden 
sonra Afganistan’daki merkezi 
hükümetlerin zayıflıklarından ya-
rarlanarak iktidara gelmiş ve ül-
kenin büyük bölümünü kontrolü 
altında tutmuştur. 

Temellerini Pakistan’daki 
medrese   lerde eğitim görmüş, 
savaştan kaçan Peştun mültecil-
er oluşturur.
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TERÖRÜN FİNANSMANI İLE 
MÜCADELE YAPAN KÜRESEL 
GÜÇLER

21.yüzyılın en önemli belası 
kabul edilen terörün yok edilm-
esinden en önemli yol terörün 
finansmanı ile mücadele olarak 
kabul edilmiştir.

Bu mücadelede Birleşmiş 
Milletler(BM) başı çekmektedir.

BM bunun önemli adımlar 
atmış, uluslararası sözleşmeler 
düzenlemiştir. Bu sözleşmede şu 
hususlar yer almıştır:

 Terör faaliyetlerin 
finansmanı suç haline getirilmiştir.

 Finansmanı suç ha-
line getirilen terör faaliyetleri 
tanımlanmıştır. Niteliği veya 
kapsamı itibariyle bir halkı kor-
kutmak ya da bir hükümeti veya 
uluslararası kuruluşu herhangi 
bir işi yapmaya veya yapmamaya 
zorlamak amacı taşıyan bir olay-
da bir sivili yada silahlı çatışmaya 
doğrudan katılmayan herhangi 
bir kişiyi öldürmeye veya ağır 
şekilde yaralamaya yönelik olan 
veya Sözleşme ekinde yer alan 
9 terör sözleşmesi tarafından suç 
sayılan eylemlerin tümüyle veya 
kısmen gerçekleştirilmesinde 
kullanılması niyetiyle veya 
kullanılacağını bilerek doğrudan 
veya dolaylı olarak yasa dışı bir 
şekilde fon sağlanması veya 
toplanmasıdır.

 Önleyici tedbirler öngörül-
müştür.

BM Güvenlik Konseyi de 
ciddi  tedbirler alınmasını karar-
laştırmıştır.

FATF terörün finansmanı ile 
mücadelede çok önemli işlev 
görmektedir. Bu konuda 40 tavsi-
ye yayınlamıştır.

Bu sözleşme, tavsiye ve ted-
birler irdelendiğinde terörün 
finansmanı ile mücadelede çok 

önemli bir küresel yol haritası 
olduğu görünmektedir.

GELDİĞİMİZ NOKTA

19.yüzyılın başında suç örgütü 
olarak organize suç örgütleri 
vardı. Bunlar suç işleyip elde et-
tikleri suç gelirlerini aklayarak 
çok güçlendiler. Uyuşturucu ve 
silah kaçakçılığı öne çıktı. Bu da 
dünyada kara paranın aklanması 
ile mücadeleyi getirdi. Çünkü suç 
gelirleri ekonominin içinde yasal 
hale gelmekte ve takibi giderek 
zorlaşmaktadır.

Bilişim ve bankacılık siteminde-
ki muazzam gelişme kara paranın 
aklanmasını kolaylaştırmıştır. Bu 
da kara paranın aklanması ile il-
gili tüm ülkelerde ortak mücadele 
sağlayacak yasal önlemler 
alınmasını ve buna ilişkin yapılar 
kurulmasını zorunlu kılmıştır. 
Örneğin ülkemizde Mali Suçları 
Araştırma Kurulu (MASAK) 
kurulmuş ve yukarıda belirttiğimiz 
yasal düzenlemeler yapılmıştır.

1980’lerden sonra terör dünya 
sahnesinde kendini ciddi biçim-
de hissettirmiş ve 11 Eylül terör 
ve terörün finansmanı ile mü-
cadelede milat olmuştur.

Terörün finansmanı ile 
mücadele de giderek önem 
kazanmaktadır. Çünkü terör 
örgütleri organize suç örgütlerine 
yakınlaşmış ve onlar gibi suç ge-
lirleri elde etmeye başlamışlardır. 
Uyuşturucu gelirleri terörün fi-
nansman kaynaklarının hemen 
hemen yarısını oluşturur hale 
gelmiştir. Yani terör örgütleri 
aynı zamanda bir organize 
suç örgütleri haline de gelmiş 
olmaktadır.

Bu anlamda terörün 
finansmanı ile mücadele ulus 
devlet yapısını korumanın da 
önemli bir silahı haline gelmek-
tedir. Ülkemiz terörden en fazla 
zarara uğrayan ve geleceği ile 
kaygı duyulan ülkelerden biridir. 
Bu nedenle PKK’nın finansman 
kaynaklarını kurutmak silahlı mü-

cadele kadar önemlidir.

Açılım, barış süreçleri gibi ad-
larla adlandırılan PKK ile uzlaşma 
senaryoları aslında terörün 
finansmanını kolaylaştırmaktan, 
bu konudaki mücadeleyi 
etkisizleştirmekten başka bir 
yararı olmayacaktır.

PKK’nın finans gücüne bakıp 
neyin amaçlandığını neyin mü-
cadelesinin verildiğini anlamak 
çok kolaydır.

Ne diyelim… Umarız dünyayı 
terör belasına batıran emperyal 
güçler bir üçüncü dünya savaşına 
sebep olmazlar… Bizim gibi ül-
keler de bu mücadeleden zaferle 
ayrılır…

*SWİFT Nedir?

Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication’ın 
kısa adı olan Swift; tüm dünyada-
ki bankalar arasında elektronik 
fon transferi standardı sağlayan 
bir sistemdir. Bu sistem BIC 
(Bank Identifier Codes) kodu yani 
banka tanımlama kodu sayesinde 
her bankayı tanımlamaktadır. 
Swift sistemi 1973 yılında kuruldu 
ve 1977 yılında fiilen çalışmaya 
başladı.

Kaynaklar:

1Hasan Aykın Aklama Ve 
Terörün Finansmanı İle Mü
cadelenin Küresel Boyutu

2 Küresel terörün ekonomi
siProf. Dr. İhsan Işık

3Vikipedi

4MASAK yayınları
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İhracatçılar Devlet Yardım-
larının 1 Milyar Dolara Çıkarıl-
masını İstiyor

Türkiye’nin zenginliklerini  
ihraç ederek ülkemize 2014 
yılında 157 milyar dolar 
kazandıran ihracat sektörü, 
ihracatçı sektörlere ayrılan 
devlet yardımlarının 1 milyar 
dolara çıkarılmasını istiyor. 
Ekonomi Bakanlığı 2015 yılı 
için ihracat sektörüne 905 mi-
lyon TL kaynak ayırmıştı.

Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan 2015 yılı bütçesinden ih-
racata yönelik Devlet Fiyat 
İstikrar Fonu’ndan ayrılan 
kaynağın 905 milyon 42 bin 
TL olduğuna işaret eden Ege 
İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordi-
natör Başkanı Sabri Ünlütürk, 
2015 yılının 6 aylık döneminde 
bu kaynağın yüzde 57’üne 
denk gelen 508 milyon 352 
TL’sinin ihracatçılara tahsis 
edildiğini önümüzdeki yıllarda 
ihracatçılara ayrılan kaynağın 
1 milyar dolara çıkarılmasını 
istediklerini söyledi.

“KAYNAK ART TIRIL MASI  
YERİNDE OLACAKTIR”

Türk ihracatçısının dev-
let yardımları için Ekonomi 
Bakanlığı’nın istediği yüküm-
lülüklerine yerine getirme ve 
devlet yardımlarından yarar-
lanma kültürünü kazandığını 
ifade eden Ünlütürk, yılın ilk 
altı ayında kaynakların yüzde 
57’sinin kullanılmasının bu-
nun en önemli kanıtı olduğunu, 
devlet yardımları için ayrılan 
kaynağın arttırılmasının doğru 
ve yerinde bir karar olacağını 
dile getirdi.

“KÜRESEL BİR DURGUN
LUK VAR”

Ekonomide küresel bir dur-
gunluk olduğunu, Çin, Ameri-
ka Birleşik Devletleri, Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler başta olmak 
üzere tüm dünyanın küresel 
ekonomik durgunluktan olum-
suz etkilendiğine işaret eden 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordi-
natör Başkanı Sabri Ünlütürk, 
“Ekonomideki global durgun-

luktan Türk ihracatçısının 
yara almadan çıkması için 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
verilen devlet yardımlarının 
1 milyar dolara çıkarılmasını 
istiyoruz. Türkiye’ye 157 mil-
yar doların üzerinde döviz 
kazandıran Türk ihracatçısının 
ihracat rakamlarındaki düşüşe 
bu sayede dur diyeceğine 
inanıyoruz. 2023 yılı için ortaya 
koyduğumuz 500 milyar dolar 
hedefine ulaşmak için de bu 
desteklerin artmasını gerekli 
görüyoruz” şeklinde konuştu.

“DESTEKLER 10 PUAN ART
TIRILSIN”

Ekonomi Bakanlığı, yurt dışı 
fuar destekleri, pazara giriş 
desteği, yurtdışı birim, marka ve 
tanıtım faaliyetlerinin desteklen-
mesi, Pazar araştırması, 
Turquality ve Tarımsal 
Ürünlerde İhracat İadesi 
destekleriyle, ihracatçılarımızın 
rekabetçiliğine ciddi katkı 
sağlıyor. 

İhracatçılar tarafından en    
yaygın kullanılan destek türler-
inden biri olan yurtdışı fuarlara 
katılımdaki yüzde 50 desteğin 
yüzde 60’a çıkarılmasını 
öneren EİB Koordinatör 
Başkanı Sabri Ünlütürk, yüzde 
70 oranındaki hedef ülkeler-
deki fuar destek oranının ise 
yüzde 80’e çıkarılmasının 
Türk ihracatçısının avantajına 
olacağını, diğer tüm destek tür-
lerinde de 10 puanlık artış talep 
ettiklerini kaydetti.

İhracatçılar Devlet Yardımlarının 
1 Milyar Dolara Çıkarılmasını İstiyor
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Karşılıksız Çekte Yüzde 
15’lik Artış

Türkiye Bankalar Birliği, 
karşılıksız işlemi yapılan 
çeklerin tutarında da yüzde 
41 artış olduğunu bildirdi. 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
verilerine göre, Ocak-Eylül 
2015 dönemini kapsayan 9 
aylık sürede, karşılıksız çek 
adedi geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 15 arttı. Ey-
lül ayında, adet bazında en 
fazla karşılıksız çek işlemi 
İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) Risk Merkezi, Ocak-
Eylül dönemine ait çek bilg-
ilerini açıkladı. Buna göre; 
Ocak-Eylül 2015 dönemini 
kapsayan 9 aylık sürede, 
karşılıksız çek adedi geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 15 artarken, karşılıksız 
işlemi yapılan çeklerin 
tutarındaki artış ise yüzde 41 
oranında gerçekleşti.

557 BİN ADET ÇEK 
İÇİN KARŞILIKSIZ İŞLEMİ 
YAPILDI 

2015’in  ilk 9 ayında bank-
a   lara ibraz edilen çeklerin 
sayısı 17 milyon adede 
ulaşırken, bu çeklerin par-
asal tutarı da 487 milyar 
TL oldu. Bu dönemde ibraz 
edilen çek sayısı geçen yıla 
göre yüzde 12 artarken, çek 
adedi yüzde 2 azaldı.

Ocak-Eylül 2015 döne-
minde parasal tutarı 19,7 
milyar TL’yi bulan 557 bin 
adet çek için karşılıksız 
işlemi yapıldı. Bununla birlik-
te, aynı dönemde karşılıksız 
işlemi yapılan 2,9 milyar TL 
tutarındaki 109 bin adet çek 
daha sonra ödendi.

Eylül ayında karşılıksız 
işlemi yapılan çeklerin 
bankalara ibraz edilen 
çeklere oranı, adet olarak 
yüzde 3,4 ve tutar olarak 
yüzde 3,8 oldu. Ocak-Ey-
lül 2015’i kapsayan 9 aylık 

dönemde ise karşılıksız 
işlemi yapılan çeklerin 
bankalara ibraz edilen 
çeklere oranı, adet bazında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre 0,5 puanlık artışla 
yüzde 3,3 ve tutar bazında 
0,9 puanlık artışla yüzde 4,1 
olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KARŞILIKSIZ 
ÇEK İSTANBUL’DA

Eylül ayında, adet bazında 
en fazla karşılıksız işlemi 
yapılan 5 il sırasıyla İstanbul, 
Ankara, Antalya, İzmir, ve 
Bursa oldu. Tutar olarak 
en fazla karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin bulunduğu 
illerde ise İstanbul yine ilk 
sırada yer alırken, bu ili 
sırasıyla Ankara, Antalya, 
İzmir ve Kocaeli izledi.

Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) Risk Merkezi’nin 
açıkladığı verilere göre Ey-
lül ayında, tutar olarak, 
karşılıksız işlemi yapılan 
çeklerin ibraz edilen çeklere 
oranının en yüksek  olduğu 
il yüzde 13,6 oranla Bingöl 
oldu. Bingöl’ü sırasıyla, 
yüzde 11,8 ile Bitlis, yüzde 
10,1 ile Hakkari, yüzde 9,3 
ile Artvin ve yüzde 9,3 oran-
la Van takip etti. Tutar olarak 
en düşük karşılıksız çek 
oranına sahip iller ise Bolu, 
Karaman ve Karabük  olarak 
sıralandı.

Karşılıksız Çekte Yüzde 15’lik Artış
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Enerji uzmanı Necdet Pamir, 
Türkiye ve Rusya arasında dış 
politikada yaşanan gerginliğin 
Türkiye’nin enerji ihtiyacına 
yansımalarını değerlendirdi. 
“Bu kadar bağımlı isen, dış 
politikanda da, ekonominde 
de güvenliğinde de risk 
altında kalırsın!” diyen Pamir, 
“Türkiye’nin halen devreye 
alınmamış olan linyit, hidroe-
lektrik, güneş, rüzgar, jeoter-
mal, biyokütle kaynakları; 
doğru ve temiz teknolojilerle 
devreye alınıp, enerji sek-
törüne yönelik ekipmanın yerli 
imalatı da gerçekleştirilebilirse, 
Türkiye’nin enerjideki 
bağımlılığı da hızla azalacaktır” 
ifadelerini kullandı. Pamir, 
DW Türkçe’deki yazısında 
“Rusya’nın doğal gazı kes-
mekte bir yararı olmadığı ve 
Türkiye’nin de iç politikaya 
ve seçime yönelik söz ko-
nusu açıklamaları fiiliyata 
dönüştürmesinin en azından 
hukuken mümkün olmadığı 
(aksi halde sorumlu duruma 
düşer) da göz önüne alınırsa, 

devran büyük olasılıkla 
gene eskisi gibi (eski tas, eski 
hamam) devam edecektir” 
dedi.

Pamir’in yazısı şöyle:

Değerlendirmemize, önce 
Recep Tayyip Erdoğan’ın son 
günlerdeki bazı açıklamalarıyla 
başlayalım. Sayın Erdoğan di-
yor ki: “Arife günü Moskova’da 
Putin ile yüz yüze görüştük; 
hava operasyonlarının hemen 
akabinde telefon görüşmemiz 
oldu. Tüm bunların ardından, 
yaşananlar da hava sahası ihla-
lleri de ciddiyetle bağdaşmıyor. 
Elbette kırgınlık içindeyiz. 
Böyle bir şey olmamalıydı.” 
Ve ardından bir gazetecinin 
“Doğal gazla ilgili projeler, Mer-
sin Akkuyu (Nükleer Santrali) 
gibi projeler yaşanan süreçten 
nasıl etkilenir?” biçimindeki 
sorusuna şu yanıtı veriyor: “Bu 
tek taraflı bir konu değil. Bun-
lar aynı zamanda Rusya’nın da 
düşünmesi gereken meseleler. 
Akkuyu’yu Ruslar yapmaz ise 

bir başkası gelir yapar. Oraya 
3 milyar dolarlık bir yatırım 
yaptılar zaten. Dolayısıyla o 
konuda daha hassas olması 
gereken Rusya. Doğal gaz ko-
nusuna gelince... Biz Rusya’nın 
bir numaralı doğal gaz tüketi-
cisiyiz. Türkiye’yi kaybetmek 
Rusya için ciddi bir kayıp 
olur. Türkiye, gerektiğinde, 
doğalgazı çok farklı yerlerden 
temin yoluna da gidebilir. 
İcabında farklı alternatiflere 
yönelir.”

Bu görüşlerin (ne yazık ki) 
bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu 
açıdan, belki en son söylenecek 
şeyleri, en başta söylemek ger-
ekir: Herhangi bir ülkeye, enerji 
ithalatındaki aşırı bağımlılık, 
enerji güvenliği için olduğu ka-
dar, ekonomik güvenlik ve dış 
politika açısından da büyük 
risk oluşturur. Nitekim Avru-
pa Birliği de Rusya’ya doğal 
gazdaki bağımlılığını kabul 
edilebilir seviyelere (% 30’un 
altına) düşürmeye çalışıyor; 
kaynak çeşitlendirmek için tüm 
olanaklarını seferber ediyor. 
Eğer herhangi bir ülkeye aşırı 
bağımlı konumda iseniz, özel-
likle dış politikanızda attığınız 
adımlarda ve politika tercihler-
inizde bu ülke ile ilişkilerinizin 
olumsuz etkilenmemesine 
azami dikkat etmeniz ve bu 
ülkeye (ya da ülkelere) aşırı 
bağımlılıktan da bir an önce 
kurtulmanız gerekir. Özetle, 
“Camdan köşkte oturup, sağa 
sola taş atmaya kalkarsanız, 
bedelini ağır ödeyebilirsiniz.”

Türkiye ve Rusya Arasındaki 
Gerginliğin Enerji İhtiyacımıza 
Yansımaları…

Enerji Uzmanı Necdet Pamir
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ 
HARİTASI

Türkiye’nin enerjideki duru-
munu özetleyelim: Birincil en-
erji tüketiminde, ithalata 

bağımlılığımız yüzde 73,5. AKP 
iktidara geldiğinde bu oran, 
yüzde 67’ydi. 2002 yılında en-
erji ithalat faturamız 9,2 milyar 
dolardı. 2014 yılında, düşen 
enerji talebine ve azalan petrol 
fiyatlarına rağmen bu rakam, 
tam 55 milyar dolar oldu. Ener-
jide en yüksek oranda bağımlı 
olduğumuz ülke Rusya Fed-
erasyonu. Doğal gazımızın 
yüzde 98’ini ithal ediyoruz. 
Bu ithalatımızın yüzde 55’i 
Rusya’dan gerçekleştiriliyor. 
Petrolde (petrol ürünleri 
de dâhil edilirse) Rusya’ya 
bağımlılık yüzde 16’lar sevi-
yesinde... Kömür ithalatımızın 
yüzde 35’i de gene bu ülk-
eden… Bu yetmezmiş gibi ül-
kemizde inşa etmeye karar 
verdikleri (AKP’nin Meclis’teki 
parmak çoğunluğu ile) Ak-
kuyu Nükleer Santrali’nin de 
inşaatından işletmesine, yakıt 
tedarikinden atık yakıtın mua-
melesine her aşamasında 
Ruslar yüzde 100 işin sahibi… 
Yani, enerjide mevcut aşırı 

bağımlılık yetmezmiş gibi, 
bir de nükleerde yüzde 100 
Rusya’ya bağımlı olacağımız 
macerayla, gırtlağımıza kadar 
bağımlı hale getiriliyoruz.

Ama bu arada, ülkemize 

(Rusya ve İran’ın şiddetle tepki 
verdiği) Patriot füzeleri ve füze 
kalkanı yerleştiriliyor. Rusya 
açısından stratejik öneme sa-
hip Suriye’ye karşı saldırgan 
bir politika izleniyor. Rusya, 
Suriye’deki Tartus ve Laz-
kiye üslerindeki (kendisi için 
yaşamsal gördüğü) varlığını 
hızla arttırırken, AKP iktidarı 
rejim muhaliflerine yardım 
yağdırıyor. Putin’in, Lavrov’un 
ve Rusya’nın “şahin” Genel-
kurmay Başkanı, diploma-
tik “teamülleri” zorlayan ve 
tehdit olarak tanımlanacak 
açıklamalar yaparken; AKP eki-
bi, bunları dikkate almadığını/
önemsemediğini kanıtlamak 
istercesine maceracı 
politikalarını sürdürüyor. Ama 
bu arada bir yandan Türk 
Akımı’nı yaşama geçirmek, 
bir yandan da mevcut hat-
lardan biri olan Mavi Akım’dan 
alınan yıllık 16 milyar me-
treküplük gazın 19 milyar 
metreküpe çıkarılmasına 

çabalıyorlar. Türkçe’de bir 
deyim vardır: “Bu ne perhiz, 
bu ne lahana turşusu?” Tüm 
bunların ardından da Rusya’ya 
“kırılıyorlar”! Pes doğrusu…

Gelelim, Recep Tayy-
ip Erdoğan’ın “Türkiye, 
gerektiğinde, doğal gazı çok 
farklı yerlerden temin yoluna 
da gidebilir” iddiasına... Herh-
alde bu kışı kastetmiyordur! Ya 
da gelecek kışı…

DOĞAL GAZIN YARIDAN 
FAZLASI RUSYA’DAN

Türkiye, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, tükettiği (ya 
da ithal ettiği) gazın yüzde 
55’ini Rusya’dan alıyor. Daha 
anlaşılır olması için günlük alım 
kapasitemize bakalım. Mevcut 
anlaşmalar çerçevesinde, 
Rusya’dan Batı Hattı ile günde 
42, Mavi Akım’dan günde 48 
milyon metreküp alımımız var. 
İran’dan (Suriye konusunda 
Rusya ile aynı safta yer alan) 
günlük alım hakkımız 29, 
Azerbaycan’dan 19, Nijerya ve 
Cezayir’den (LNG) toplam 22 
milyon metreküp. Özel şirkete 
ait Egegaz’dan 22 milyon me-
treküp (spot alımlar yapılabilir), 
yerli üretim 2 milyon metreküp 
ve mevcut (sınırlı) depomuzdan 
geri çekme kapasitemiz günde 
18 milyon metreküp… Yani, 
özel şirketi ve depomuzu da 
devreye soksanız, 196 mi-
lyon metreküp gaz tedarik 
edebilirsiniz. Geçen yıl soğuk 
günlerde tüketim, 210 mily-
on metreküpe yaklaştı. Eğer 
bazı talep azaltıcı ve zorlayıcı 
tedbirler olmasa, bu rakamın 
günde 240 milyon metreküpe 
erişebileceği biliniyor. Bu yıl, 
bu seviyeyi görebiliriz. Durum 
özetle böyle…
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Durum böyleyken, Erdoğan 
“Rusya yerine başkasından 
alırız” diyor. Bu iş, yandaki mar-
ketten ekmek peynir almaya 
benzemez. Günlük 90 milyon 
metreküp doğal gazı, örneğin 
bu kışın ortasına kadar, hangi 
boru hattı ile ya da hangi LNG 
deponuz aracılığıyla, hangi 
ülkeden alacaksınız? Bunun 
mümkün olmadığını tüm ilgililer 
ama en iyi de Rus tarafı biliyor 
ve bıyık altından gülüyorlar. 
Kaldı ki ne İran’ın (çok istese 
de) ne Azerbaycan’ın, 90 mily-
on metreküplük günlük hacim-
le kıyaslanabilecek ilave ihraç 
imkanı (kısa vadede) yok. Kaldı 
ki mevcut altyapı da söz konu-
su hacimler karşısında çok yet-
ersiz… Keşke doğal gaza bu 
kadar yüksek oranda bağımlı 
olmasaydık da doğal gaz 
arzını, ülkeler bazında gerçek-
ten çeşitlendirebilseydik. Ya 
da atıl bekleyen yerli ve çoğu 
yenilenebilir kaynaklarımızı, 
şu 13 yıllık AKP iktidarında 
(ve daha öncesinde), kademeli  
olarak daha fazla devreye  alıp; 
doğal gazın enerji tüketimin-
deki yüzde 31 ve elektrik 
tüketimimizdeki yüzde 49’luk 
ağırlığını azaltabilseydik. 
AKP’nin söylemi ile eylemi 
taban tabana zıt. Durmaksızın 
yeni doğal gaz santrali lisansı 
verip, bir taraftan da “gaza 

bağımlılığı azaltıyoruz” diyor-
lar. Bir yandan da ithal kömür 
santrali lisansı yağdırıyor 
Enerji  Piyasası Düzenleme 
Kurulu.  Bağımlılık, onlara az 
gelmiş olsa gerek!!!Gelelim 
nükleer santrali iptal edip, 
başkasına vermeye… Cüm-
lenin ilk kısmını, yani iptal 
kısmını keşke yapabilseler; 
en çok ben sevinirim. Ama 
Erdoğan’ın da söylediği gibi 
(doğruysa) Ruslar şimdiden 3 
milyar dolar harcamış. Bunu 
“sarayın” bütçesinden mi 
ödemeyi düşünüyor acaba? 
Daha da önemlisi, bu santralin 
yapımına dair anlaşma, bizler-
in muhalefetine karşın, AKP 
milletvekillerinin TBMM’deki 
parmak çoğunluğu “sayes-
inde” onaylandı ve uluslararası 
anlaşma statüsü kazandırıldı. 
Eğer yolsuzluk, usulsüzlük ya 
da hukuksuzluk gibi konularda 
somut belgeler ortaya konu-
labilirse, bu tehlikeli inşaat 
durdurulabilir. Ama bunu AKP 
iktidarı yapamaz.

  DIŞ POLİTİKA BAĞIMLILIĞI

Sonuç: Bu kadar bağımlı 
isen, dış politikanda da, 
ekonomi nde de güvenliğinde 
de risk altında kalırsın! Bir 
kez daha: Camdan “sarayda” 
oturup,  sağa sola taş atmak, 

çok ama çok riskli bir iştir! 
Üstelik  bu “eğlencenin” bede-
lini, sadece  sarayın camları 
değil, tüm vatandaşlar öder.
Erdoğan’ın açıklamaları, 
kanımca tamamen iç politi-
kaya yönelik açıklamalardır. 
Hava sahamız ihlal edilip, 
destek verdiğimiz Suriye “mu-
halif” güçleri, Rusya tarafından 
hırpalanırken sessiz kalmak, 
hoş bir görüntü vermiyor zira…
Oysa Türkiye’nin halen devr-
eye alınmamış olan linyit, hi-
droelektrik, güneş, rüzgar, je-
otermal, biyokütle kaynakları; 
doğru ve temiz teknolojilerle 
devreye alınıp, enerji sektörüne 
yönelik ekipmanın (türbinler, 
paneller, jeneratörler, vb.) yerli 
imalatı da gerçekleştirilebilirse, 
Türkiye’nin enerjideki bağım-
lılığı da hızla azalacaktır. 
Buna, özellikle binalardaki ve 
sanayideki enerji verimliliğinde 
yapılacak iyileştirmeler ekle-
nirse, geleceğe yönelik kaygı 
duymamız için hiçbir ned-
en olmayacaktır. Geçen yıl 
tükettiğimiz elektrik enerjisi 
miktarı olan 257 milyar kilovat-
saat     temel alınırsa, yukarıda 
saydığım atıl kaynak potan-
siyelin bunun 3,2 katı (818 mil-
yar kilovat-saat) olduğu görül-
ecektir. Dolayısıyla Türkiye, bu 
kısır ve bağımlı geleceğe mah-
kum değildir.

Son tahlilde, Rusya’nın 
doğal gazı kesmekte bir yararı 
olmadığı ve Türkiye’nin de iç 
politikaya ve seçime yönelik 
söz konusu açıklamaları fiiliya-
ta dönüştürmesinin en azından 
hukuken mümkün olmadığı 
(aksi halde sorumlu duruma 
düşer) da göz önüne alınırsa, 
devran büyük olasılıkla gene 
eskisi gibi (eski tas, eski 
hamam) devam edecektir.
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Rusya  Ortadoğu’da Dengeleri  
Değiştiriyor

Türkiye’nin Suriye sınırında 
kısaca İHA denen insansız 
hava aracını düşürmesi, 
birkaç gün önce de Rus 
uçaklarının Türk hava sahasını 
iki kez ihlal etmesi, iki ülke 
ilişkilerini gerdi. Rusya’nın özür 
dilediği açıklanırken, Rusya 
Dışişleri Bakanı, Ankara’daki 
büyükelçilerinin Türk dışişlerine 
çağırıldığından habersiz  
olduğunu söyledi. Yani, 
Türkiye’nin haklı tepkisini fa-
zla ciddiye almadı. Rusya’nın 
hem Türkiye sınırını ihlal etme-
si hem de “Biz IŞİD’i ve diğer 
terör örgütlerini vurarak aynı 
zamanda Türkiye’nin sınırını da 
koruyoruz” demesi manidardır. 
Türkiye’nin içine düştüğü 
yalnızlığı göstermesi açısından 
ibret vericidir. Gelişmeler, iki 
ülkenin ekonomik ilişkilerinin 
sıcaklığının, politik ve diploma-

tik ilişkilerde olmadığını göster-
di. Hem Ankara hem de Mosk-
ova ilişkileri kompartımanlara 
ayırıp, farklı raflara koyarak, 
iktisadı ve siyaseti birbirine 
karıştırmamakta kararlılar. Zira 
Türkiye’nin Rus doğalgazına 
olan bağımlılığı yüzde 60’ı 
bulduğu gibi, ikili ticaret 35 mil-
yar dolar, hedef ise 100 milyar 
dolar. 

İlk nükleer santral ihalesini 
Rusların aldığını da bir kenara 
yazalım. Rusya lideri Putin’in 
Güney Akım Projesi’ni iptal 
ederek Türkiye’ye önerdiği 
Türk Akımı Projesi’nde ise 
görüşmelerin tıkandığını, 
başlangıç tarihinin ertelendiğini 
anımsatalım. Ve kışa girerk-
en Rusya’nın Türkiye’nin ek 
doğalgaz talebine olumsuz 
yanıt verdiğini ekleyelim.
Gelelim Suriye’de artan Rus 
ağırlığına… Rusya’nın havadan 
desteğinin ardından karada 

Suriye ordusunun harekâtları 
hızlandı. Harekâtların etkisi de 
arttı. Bağdat’ın diplomatik, İran 
ve Hizbullah’ın aktif, eylemli 
desteğini, Çin’in ise basına 
da yansıdığı üzere (Resmen 
doğrulanmasa da) Suriye’ye 
hava kuvveti yollayacağı 
yönündeki bilgileri not edelim. 

Rusya’nın Hazar Denizi’nden 
fırlattığı füzeler ve etkili hava 
akınları IŞİD’i ve diğer rejim 
muhalifi terör örgütlerini hayli 
hırpaladı. Bunu yapan Mosko-
va aynı zamanda, dünyanın en 
büyük silah üreticilerinden ve 
gelişmiş askeri güçlerinden biri 
olarak, hem savunma sanay-
isindeki teknolojik birikimini hem 
de savaş kabiliyetini gösterdi 
bir kez daha. IŞİD hedeflerini 
vururken kullandığı güzergâh, 
İran-Irak-Suriye hattı, ABD’nin 
en çok yüklendiği hat. Moskova 
bu yolla Washington’a “Bölgede 
artık bana rağmen iş 

Rusya Ortadoğu’da Dengeleri Değiştiriyor

Doç. Dr. Barış DOSTER
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tutamazsın” mesajı veriyor.
Ve ülkemize gelelim… Türkiye, 
Suriye’de rejim karşıtı her türlü 
terör örgütüne destek vererek 
Suriye sınırını kim bilir kaç yüz 
kez ihlal etti. Ama Irak söz ko-
nusu olduğunda sesi çıkmadı. 
Çünkü PKK terör örgütü Irak 
sınırından geçip, 

Türkiye’ye giriyor. Askerimizi, 
polisimizi şehit ediyor. Türkiye 
ne Kuzey Irak’taki Barzani’ye 
ne de Bağdat’taki merkezi 
hükümete “terör örgütüne 
karşı önlem alın” diye güçlü bir 
baskı yapmıyor. Ve en önemlisi 
Kuzey Irak’ta terör örgütünün 
en büyük hamisi olan ABD’ye 
karşı hiç tepki göstermiyor. 
Tersine, NATO’dan medet 
umuyor. Ortadoğu bataklığına 
dalmanın, bölgede ılımlı (ne 
demekse o), radikal, Kürtçü, 
İslamcı tüm terör örgütlerine 
destek vermenin karşılığını da, 
son olarak Ankara Garı’nda pat-
layan ve 102 yurttaşı katleden 
saldırılarla alıyor. 

AVRASYA’DA GÜÇLÜ OL
MAK İÇİN…

Rusya’nın hamleleri şunu bir 
kez daha gösterdi: Avrasya’da 
güçlü olmak için Ortadoğu’da 
etkili olmak, Ortadoğu’da etkili 
olmak için de Avrasya’da 

güçlü olmak şarttır. Rusya’nın 
son hamleleri zamanlama 
açısından da başarılıdır. ABD 
ise bir o kadar şaşkındır. 
Hazırlıksız yakalanmıştır, 
aynen Ukrayna bunalımı 
sırasında Kırım’ın Rusya 
tarafından ilhakında olduğu 
gibi. Rusya, tam da Suriye or-
dusunun yorgunluğuna dair 
işaretlerin arttığı, Esad rejiminin 
kararlılığını korumakla birlikte 
zor bir dönemden geçtiği süreçte 
kritik adımlar atmıştır. Kendisi 
için en uygun  zamanı kollamış, 
İran’ın nükleer anlaşma 
imzalamasını beklemiş, eğit-
donat projesinin çöktüğünün 
dünya alem tarafından görül-
mesini istemiş, ABD’nin IŞİD’e 
yönelik hava saldırılarının 
beklenen etkiyi yaratmadığını, 
Esad’ın desteği olmadan İŞİD 
vahşetinin yenilemeyeceğinin 
iyice anlaşılmasını sağlamıştır. 
Kısacası Rusya, sadece kend-
isinin ihtiyaçlarını ve Esad’ın 
durumunu gözeterek değil, aynı 
zamanda bölgesel ve küre-
sel dengeleri de hesaplayarak  
atmıştır bu adımı. Stratejinin 
temel unsurları olan kuv-
vet, zaman, mekân dengesini 
gözetmiştir.

Rusya bu süreçte Tartus 
limanına ek olarak iki deniz üssü 
daha yapıyor. Latakya’daki 
varlığı anlamlı. İncirlik Üssü’ne 

nazire yaparcasına Lazkiye’de 
ileri hava üssü kurarken, 
bölgedeki Kürtleri tamamen 
ABD’ye kaptırmamanın da 
hesabını yapıyor. Bu amaçla 
Talabani’den başka Barzani 
üzerinde de nüfuzunu artırıyor. 
Havada it dalaşını, muhtemel bir 
yanlış anlamayı engellemek için 
ise İsrail’le görüşüyor. Hemen 
belirtelim, İsrail’in bu tavrının, 
İran - ABD nükleer anlaşmasına 
İsrail’in verdiği sert tepkiyle bir-
likte düşünülmesi gerekiyor. 
ABD, İsrail’in İran konusundaki 
hassasiyetini dikkate almazken, 
İsrail de, her ne kadar Esad 
konusunda Rusya ile tam zıt 
pozisyon alsa da, Suriye ned-
eniyle Rusya’yla açıktan ters 
düşmüyor. Türkiye’nin yaptığı 
hatayı yapmıyor.
 
NEYİN OLMAYACAĞI 
GÖRÜLDÜ    
 
Siyasette, diplomaside neyin 
olmayacağını görmek önem-
lidir. Şöyle ki; ABD’nin İran ve 
Suriye’de değişen siyaseti, 
bir tercihin değil, koşuların 
zorlamasının ürünüdür. İran ile 
anlaşma imzalaması, Suriye’de 
“Önceliğim Esad değil, IŞİD” 
demesi, Türkiye dahil bölgede-
ki pek çok ülkede bulunan 
üslerine, askerlerine rağmen, 
İran’da, Suriye’de geri adım 
atması, ABD’nin azalan dev-
let kapasitesiyle açıklanabilir 
ancak. Bu durum kaçınılmaz 
olarak Irak siyasetine de 
yansımaktadır. O yüzden 
ABD desteğine güvenerek 
bölgede maceralara kalkışan 
bir ülkenin, bu aşamadan son-
ra başarı şansı yoktur. Öyle ki, 
Türkiye’yi yöneten ve ABD’ye 
olan yakınlığı müseccel olan 
kadro bile, Suriye’ye saldırması 
için ne ABD’yi ikna edebilmiş ne 
de kendi adına ABD’den gerekli 
izni almıştır. Dahası, emperyal-
izmin ihtiyaçları açısından 
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henüz tam olarak raf ömrü dol-
masa da, iç siyasette eli daha 
da zayıflamıştır. 2.5 milyona 
ulaşan Suriyeli sığınmacılar, 
dünkü çözüm ortağı, açılım     
müttefiki olan PKK’nın terör 
eylemleri, yakın zamana dek 
“asabi çocuklar” denilerek arka 
çıkılan IŞİD’in vahşeti, birkaç 
yıl öncesine dek kardeşi olan 
cemaat ten gelen salvolar, artan  
işsizlik, yükselen enflasyon, 
patlayan cari açık ilk akla gelen 
sorunlardır.Diğer nesnel poli-
tik ve diplomatik  gelişmelerin 
yanında, Avrupa  kapılarına 
dayanan Suriyeli sığınmacılar 
da, batıda havanın değişmesini 
sağlayan unsurlardan biridir. 
Avrupa başkentlerinde “Esad’lı 
geçiş şart, Esad’sız olmaz, 
öncelik  Esad değil” düşüncesini 
pekiştirmiştir, hele de IŞİD 
vahşetinden sonra. ABD’nin 
müttefiklerini ve taşeron terör 
örgütlerini kullanarak Esad’ı 
yenemeyeceği görülmüştür. 
Rusya, Çin, İran Akdeniz’e 
uzanan bir Kürt koridoruna, 
yani ikinci İsrail projesine, kolay 
kolay razı gelmeyeceklerini 
eylemli  olarak, sahada göster-
mektedir. ABD’nin, “IŞİD’e karşı 
mücadele ediyorum” diyerek 
Suriye’yi bölme ve bölgeye et-
kili biçimde yerleşme projesi 
çökmüştür. ABD karşıtı 

cepheyi dağıtamadığı gibi, İran 
ve Rusya’nın Irak ve Suriye’den 
başlayarak tüm bölgede ar-
tan etkisini önleyememiştir. 
Tersine ABD’nin bölgede 
ve Avrupa’daki müttefikleri 
arasında çatlaklar oluşmuş, 
IŞİD gibi taşeronlarının vahşeti 
ortalığa saçılmıştır.
 
ORTADOĞU SİYASETİNİN 
İFLASI
 
“Ortadoğu sokaklarını adım 
adım biliyoruz”, “Bölgede bizden 
habersiz kuş uçmaz”, “İslam 
dünyasının öncüsü, Ortadoğu 
halklarının sözcüsü, Sünni 
aleminin lideriyiz” gibi sözleri 
dillerinden düşünmeyenlerin 
cehaletinin bedelini Türkiye 
ödüyor. İddia ettikleri gibi Arap 

sokaklarını karış karış bilse-
lerdi, Irak’ı, Suriye’yi yöneten-
leri sevmeyen Araplar arasında 
bile bu ülkelerin toprak 
bütünlüğünün önemsendiğini 
bilirlerdi. Arapların, bir Arap ül-
kesinin bölünmesini, etnik-mez-
hepsel temelde parçalanmasını 
içlerine sindiremeyeceklerini 
anlarlardı. Irak’ın kuzeyinde 
Barzani peşmergesinin de, 
Türkiye’de PKK, Suriye’de 
PYD-YPG, İran’da PJAK 
terör örgütlerinin de, ABD 
desteği olmaksızın başarılı 
olamayacaklarını, devlet kurma, 
devlet örgütleme yeteneklerinin 
olmadığını öngörebilirlerdi.

Kıssadan Hisse: Emperyal-
izmi tahlil etmeden siyaset 
yapılmaz, hele de Ortadoğu’da 
asla. O yüzden 1990’daki 
Birinci Körfez Bunalımı’ndan 
beri Ortadoğu’nun en çok 
kazananları arasında olan 
Kürtlerin de, kendi aralarında 
hayli bölünmüş olan Arapların 
da, Türkiye’yi maceralara 
sürükleyen siyasi heyetin de 
çok iyi tarih ve iktisat bilmesi 
gerekir. 100. yılını çeşitli et-
kinliklerle hatırladığımız Harbi 
Umumi’nin sebep ve sonuçları, 
günümüz ve geleceğimiz için 
de ibretlik derslerle doludur.
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
2016’da vergi artışı ve yeni vergin-
in olmayacağını açıkladı. Bu sene 
Türkiye’nin yüzde 3 büyüyeceğini 
söyleyen Şimşek, “Ekonomi bizim 
arzuladığımız kadar iyi gitmiyor” 
dedi. Bakan Şimşek, 2016’da ka-
muya 74 bin yeni personel alımı 
planlandığını açıkladı.

Şimşek, ekonomide sayılara el-
bise giydirildiği iddialarına ilişkin 
olarak, “Türkiye’de üretilen 
bütün istatistikler, Avrupa Birliği 
normlarındadır. Yabancının elini 
taşın altına koyarak yatırım için 
koyduğu para ilk 8 ayda 11,8 mil-
yar dolar” dedi.

“BÜTÇE AÇIĞI OLMASI GER
EKENDEN ŞEKLEN DAHA FA
Z LA”

Bakan Şimşek, eylül ayı bütçe 
açığına ilişkin olarak, “Biz emekli 
maaşlarını bayram nedeniyle öne 
aldık, ayrıca geçen senenin aynı 
ayına göre 2 milyar lira ilave faiz 
olduğu için burada dönemsellik var, 
6 milyar lira dönemsellik arz edi-
yor. Bütçe açığı olması gerekend-
en şeklen daha fazla,önümüzdeki 
aylarda düzelecek” dedi.
Mehmet Şimşek, eylül ayı ve 9 

aylık bütçe sonuçlarının hedeflerle 
son derece uyumlu olduğunu belir-
terek, “Burada en ufak bir kaygıya 
gerek yok” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bu arada Maliye Bakanı Şim-
şek’ten vergilerle ilgili bir açıklama 
geldi. Şimşek, ‘’2016’da vergi 
artışı da yok, yeni vergi de yok’’ 
diye konuştu.

“RAKAMLAR ÇOK İYİ”

Ekonomideki son gelişmeleri 
değerlendiren Bakan Şimşek, 
“Rakamlar Türkiye’nin karşı 
karşıya kaldığı şokları dikkate 
alırsanız çok iyi. Seçim arifes-
inde olduğumuz için nasıl başka 
partilerin seçim propagandası 
yapmak için bazı verileri yerden 
yere vurduğunu görüyoruz. Re-
formlarla birlikte Türkiye’nin te-
melleri sağlamlaştı, şoklara karşı 
direnci arttı. Büyüme her şeyin 
başıdır. Ekonomi büyüyorsa, 
refah artıyor. Bu sene Türkiye 
muhtemelen yüzde 3 büyüyecek. 
Bütün gelişmekte olan ülkeleri 
esas alalım; Çin ve Hindistan’ı 
çıkar, IMF yeni açıkladı rakamları, 
gelişmekte olan ülkelerin ortalama 
büyümesi 2015’te yüzde 1,9. 

Brezilya bu sene küçülüyor. Rusya 
da küçülüyor. Bütün şokların 
merkezinde Türkiye var” dedi.

“EVET, BİR CARİ AÇIK SORU
NUMUZ VAR”

Türkiye’nin cari açık sorunu 
olduğunu belirten Bakan Şimşek, 
“Evet, bir cari açık sorunumuz 
var. Fakat cari açık daralıyor. Bu 
önemli bir şey. Çok daha fazla 
daralacaktı. Fakat şöyle bir şey 
oldu; biz malların çoğunluğunu 
dolarla ham madde ithal ediyor-
uz, avro ile satıyoruz. Avro, dolar 
karşısında 1,35’lerden 1,10’lara 
kadar düşünce bizim ihracatın 
değeri düştü. Ona rağmen cari 
açık daralıyor. 

En azından sorun büyümüyor, so-
run küçülüyor. Enflasyon hala tek 
hanede. Arzuladığımız gibi yüzde 
5’lere yakın değil ama hala tek 
hanede yüzde 7 civarında. Biz 
Türkiye’nin geleceğini düşünmeyip 
kısa vadeli parti mülahazaları üz-
erinden gitseydik, şu anda bizim 
bütçe açığını kat kat arttırmış 
olurduk, yapmadık. Türkiye için 
doğrusu budur” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Şimşek: 2016’da Vergi Artışı 
ve Yeni Vergi Olmayacak!
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TMMOB Makina Müh-
endisleri Odası, sanayi-
cinin satışların yüzde 70’ini 
işletme dışından temin et-
tikleri makine-teçhizat, ham 
maddeye ayırdığı, içeriden 
katma değer katkısının ise 
yüzde 30’un altına düştüğünü 
bildirdi.

TMMOB (Türk Mimar ve 
Mühendis Odaları Birliği) 
Makina Mühendisleri Odası, 
Odanın hazırlandığı ‘Sanay-
inin Sorunları ve Analizleri’ 
konulu araştırma raporu 
yayımladı.
Hazine Müsteşarlığı ve 
İstanbul Sanayi Odası verileri 
kullanılarak gerçekleştirilen 
araştırmada sanayinin ürettiği 
ve satışa sürdüğü ürünlerde 
dış katkıların ağırlık taşıdığı, 
şirketlerin katkıları satış 
gelirlerinin yüzde 30’una 
bile ulaşamamakta olduğu 
kaydedildi.

Raporda satış gelirlerinin 
yüzde 70’i makine-teçhizat, 
ara malı, yarı mamul, enerji 
alımına gittiği, bu sonucun 
oluşumunda iktidarların, son 
13 yılda da AK Parti iktidarının 
izlediği sanayiyi umursama-
yan, düşük kur ve neoliberal 
dış ticaret politikalarının etkili 
olduğu tespiti aktarıldı.
Rapordan Notlar

* Düşük döviz kuru, yerli 
üretim yerine, ithalatı cazip 
kıldıkça, daha önce içeride 
üretilen, içeriden tedarik 
edilen birçok makine-teçhi-
zattan ara malı, ham madd-
eye kadar girdi, enerji, ithal 
yoluyla temin edilmiştir. 

* 2004 yılında o yılın milli 
gelirinin yüzde 25’i tutarında 
olan 97.5 milyar dolarlık 
ithalat, 2014 yılında 242 
milyar doları aşmış ve milli 
gelire oranı da yüzde 30’u 
geçmiştir. 

* İSO verilerinden yapılan 
araştırmaya göre, 2014 
yılında net satış gelirleri 272 
milyar TL’ye ulaşan en büyük 
255 sanayi firmasının satış 
hasılatında, firma bünyeler-
inde istihdam edilen 354 bin 
işçinin ürettiği değer yaklaşık 
81 milyar TL dolayında kalmış 
ve işletmenin katma değer 
katkısı satışlar içinde yüzde 
30 dolayında gerçekleşmiştir. 

* Yine İSO’nun ikinci 500 
sıralamasındaki firmalar 
arasında brüt katma değer/
net satış oranı 2014’te yüzde 
22’de kalmıştır. 

* 2014 İSO en büyük 500 sa-
nayi firması verileri, sektörel 
olarak bakıldığında, sanayi 
firmaları satışlarında ye-
rli üretim payının en yüksek 
olduğu sektörlerin madenci-
lik ile “savunma” ve çimen-
to-cam sektörleri olduğu; 
üretimin satışa katkısının 
düşük seyrettiği sektörlerin 
ise montajcı özellikteki oto-
motiv, beyaz eşya, elektrikli 
cihaz ile demir-çelik, kimya 
sektörleri olduğu görülmek-
tedir.

Sanayi Ürünlerinin Yüzde 70’i Dışarıdan
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Ulusal ve uluslararası ölçekte 
yaklaşık 350 firmanın katıldığı 
franchising fuarı “Bayim Olur 
Musun?”, 13. kez kapılarını 
ziyaretçilere açtı. Yeşilköy 
CNR Expo Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ve bu yıl 13’üncü 
kez kapılarını açan fuara ulusal 
ve uluslararası ölçekte yaklaşık 
350 firma katıldı.

15-18 Ekim 2015 tarihleri 
arasında İstanbul Yeşilköy 
CNR Expo Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ve bu yıl 13’üncü 
kez kapılarını açan fuara, ulusal 
ve uluslararası ölçekte yaklaşık 
350 firma katıldı.
Türk markalarının uluslararası 
arenada boy gösterebilmes-
ine aracılık yapan çok sayıda 
yabancı yatırımcının da yer 
aldığı fuarın açılışına Malezya 
Ticaret Bakanı Hamzah Bın 
Zaınudın da katıldı.

Malezya Franchise Derneği de 
fuara Malezya kökenli 15 mar-
kayla iştirak edtti.
 
22 bin metrekare alanda 
gerçekleşen fuar, franchise 
sektörünün her geçen yıl ne ka-
dar geliştiğinin de bir göstergesi 
olarak kabul ediliyor.

ÖNCELİKLİ TERCİH

Kendi eko sistemini yara-
tan franchising sektöründe, 
bu yıl da önemli bir büyüme 
yaşanacağını belirten Medya-
fors Fuarcılık Genel Müdürü 
Aycan Helvacıoğlu, “2015’te 
22.000 metrekare alanda 
400 markanın katılımı  ile 
gerçekleşen fuar franchise sek-
törünün her geçen yıl ne kadar 
geliştiğinin göstergesi. Hızını 
arttıran markalar 2015’te de 
dur demeyecek. Artık Türkiye, 
coğrafi konumu, kıtalar arası 
oluşturduğu köprü açısından 
bayilik ve distribütörlük ver-
mek isteyen markaların önce-
likli tercihi. Türkiye pazarının 
büyüklüğü tartışılmaz boyutlar-
da” dedi.

ÖNEMLİ MARKALAR KATILDI 

Tüm sektörleri franchise çatısı 
altında toplayan “13. Bayim 
Olur Musun?” fuarı, bu yıl da 
Ortadoğu, Balkanlar, ABD, 
Avrupa  Birliği  ve Türki Cum-
huriyetlerden gelen yatırımcıları 
Türk markalarıyla buluşturdu.
Ortadoğu’nun franchise konu-
sunda lider kuruluşu Francorp 
Türk markalarıyla bir araya gel-
di. 
Malezya Franchising Derneği, 
beraberinde getirdiği 10 
markasıyla fuarda yerini aldı.

Avrupa piyasasına hakim, 
İngiliz danışmanlık  firması 
How 2 Franchise’ın franchise 
uzmanı Rod Hindmarsh da 
fuarda yerini alanlardandı.

20 yılı aşkın süredir uzman 
franchise danışmanları ile 
İngiltere’de hizmet veren The 
Franchise Company Türk 
markaları için İstanbul’a geldi.
Ayrıca Avrupa Franchise 
Federasyonu’nun (EFF) her 
yıl düzenlenen toplantısı bu yıl 
fuar da gerçekleştirildi.

“TÜRKİYE FRANCHİSİNG 
HACMİ 2016’DA 50 MİLYAR 
DOLAR OLACAK”

Uluslararası Franchising 
Derneği (UFRAD) Genel 
Başkanı ve Avrupa Franchise 
Federasyonu (EFF) Başkan 
Yardımcısı da olan İstanbul 
Aydın Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Mustafa 
Aydın, fuarın bu konseptte 
düzenlenen fuarlar arasında 
dünyada ilk beşte yer aldığını 
söyledi.
Aydın, Türkiye’nin franchising 
sektöründe 43 milyar dolarlık 
bir hacme sahip olduğunun 
altını çizen Aydın, 2016 yılında 
ise bu rakamın 50 milyar dola-
ra ulaşacağını da ekledi. Dün-
yayla birlikte markaların da 
küreselleştiğini belirten Aydın, 
“Eğer kendi imkanlarımızla bir 
marka yaratamıyorsak ulusal 
ve uluslar arası platformlarda 
kendisini kanıtlamış ekonomik 
güce sahip olmuş bir markayla 
iş birliği yaparak onun ekono-
mik ve sosyal gücünü, tanıtım 
gücünü arkamıza alarak hizmeti 
farklı mekanlara hep birlikte 
taşıma şansına sahip oluyoruz. 
Franchising sektörü bu anlam-
da ciddi şekilde yatırım imkanı 
sunmaktadır” diye konuştu.

Bayilik Arayan Bu Fuara Koştu
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KOSGEB ile Vakıfbank arasında 
KOBİ’lerin ihtiyaçlarını uygun 
koşullarla karşılamak üzere 
işbirliği protokolü imzalandı. Bu 
kapsamda işletmeler 60 aya varan 
vadelerde uygun faiz oranlarıyla 
masrafsız kredi kullanabilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
ile Vakıfbank arasında sağlanan 
işbirliğiyle KOBİ’ler 60 aya varan 
vadelerde uygun faiz oranlarıyla 
masrafsız kredi kullanabilecek.

KOSGEB ile Vakıfbank arasında 
KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını 
uygun koşullarla karşılamak üzere 
işbirliği protokolü imzalandı.
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
protokol imza töreninde yaptığı 
konuşmada Türkiye ekonomisi 
için KOBİ’lerin önemine işaret 
etti. Biçer, KOBİ’leri güçlendirmek 
için önemli çalışmalar yaptıklarını 
belirterek, devam etmekte olan 
projelerden bahsetti. Söz konusu 
protokolün, KOBİ’lerin finansman 
ihtiyaçlarının karşılanması husu-
sunda önemli bir adım olduğuna 
dikkati çeken Biçer, “KOBİ’leri 

destekledikçe, geliştirdikçe, 
Türkiye’de gelişecek” ifadesini 
kullandı.
Biçer, veri tabanlarında 800 
bin civarında kayıtlı KOBİ’nin 
bulunduğu belirterek, bu 
rakamı artmayı amaçladıklarını 
bildirdi.“KOBİ’ler Önem-
li Odak Alanlarımızdan Biri 
Vakıfbank Genel Müdürü Halil 
Aydoğan, KOBİ’lerin Türkiye’nin 
kalkınmasının temel dinamiklerin-
den birini oluşturduğunu kaydet-
ti. Vakıfbank’ın en önemli odak 
alanlarından birini de KOBİ’lerin 
oluşturduğunu belirten Aydoğan, 
söz konusu protokolle KOBİ’lere 
özel fırsatlar sunacaklarını söyledi.
Aydoğan, KOSGEB veri tabanına 
kayıtlı bulunan ve güncel KOBİ 
beyannamesi onaylı işletmelerin 
protokolle uygulanacak imkan-
lardan yararlanabileceklerini vur-
gulayarak, “İşbirliği kapsamında 
özel bir krediyi, VakıfBank-
KOSGEB İşbirliği Taksitli İşletme 
Kredisi’ni hizmete sunduk. Bu kre-
diden yararlanan işletmelerimiz, 
avantajlı faizlerle kredi kullanabi-
lecek. Böylece işletmelerimiz, kısa 
ve orta vadeli nakit ihtiyaçlarını uy-
gun koşullarla karşılayarak rek

abet avantajı elde edecekler” diye 
konuştu.

KOBİ’ler için maliyet yönetiminin 
öneminin farkında olduklarını be-
lirten Aydoğan, işbirliği programına 
bankacılık ürün ve hizmetlerindeki 
maliyetleri önemli ölçüde azal-
tacak kalemlerin de eklendiğini 
vurguladı.
Aydoğan, Türkiye’nin küresel rek-
abette güçlenmesi ve öne çıkması 
için en temel gerekliliklerden birin-
in, istikrarlı ve yenilikçi yatırımların 
hayata geçirilmesi olduğunu be-
lirtti.
KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 
güncel KOBİ beyannames-
inin onaylı işletmelerin avantajlı 
koşullarla kredilerden yarar-
lanmak için gerekli belgeleri 
sağlayarak Vakıfbank şubelerine 
başvurmaları gerekiyor.
Bankanın değerlendirme kriterler-
ine göre krediye uygun bulunan 
ve KOSGEB resmi sitesindeki 
bilgilerine göre kurum desteklerin-
den yararlanma şartlarını taşıyan 
işletmeler, gerekli teminatları ve 
diğer kredi kullanım koşullarını 
sağladıktan sonra krediyi alabi-
lecek. 

KOSGEB ve Vakıfbank’tan KOBİ’lere 
Uygun Kredi
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	 Yıl	Sonu	EnflaSYon	BEklEntİSİndE	artış

Merkez Bankası yılsonu TÜFE beklentisini yüzde 8,25 olarak 
belirledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı beklenti anketinde, yıl 
sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 7.98’den 
yüzde 8.25’e yükseldi. Doların ise yıl sonunda 2.9943 olacağı 
tahmin edildi. Önceki ay dolar için yıl sonu tahmini 3.0414’tü.
Cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde 

yüzde 7,98 iken, bu anket döneminde yüzde 8,25’e yükseldi. 12 ay ve 24 ay 
sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,34 ve yüzde 6,88 olarak gerçekleşti.
2015 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahmin-

leri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 21,9 olasılıkla yüzde 6,50-6,99 
aralığında, yüzde 32,4 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 27,6 olasılıkla ise yüzde 
7,50-7,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

2015 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,04 TL iken, bu 
anket döneminde 2,99 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönem-
lerinde sırasıyla 3,15 TL ve 3,12 TL olarak gerçekleşti.

EkmEktE	1.4	mİlYar	lİralık	İSraf

Türkiye’de kişi başı yıllık ekmek tüketiminin 200 kiloya 
çıktığını, bunun dünya rekoru sayılabileceğini hatırlatan 
İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Fikri Sırtı, buna paralel 
olarak ısrafın da arttığını hatırlattı. Sırtı, “Türkiye’de her yıl 
1.4 milyar liralık ekmek çöpe gidiyor. Oysa bu para ile 24 
derslikli 191 ilkokul ya da 954 spor salonu veya 100 yataklı 84 hastane yapılabilir, 10 milyon 147 
bin 518 öğrencinin bir aylık okul gideri karşılanabilir. Pek çok otoyol, hastane, okul yapılabilir. İsraf 
dinimizde de haramdır ama ne yazık ki Türk halkı tarafından kutsal bir gıda olarak kabul edilen 
ekmek gereksiz yere israf ediliyor” dedi.

Türk ekonomisine de önemli bir yük getiren bu israfın önlenmesi için herkese görev düştüğünü 
kaydeden Fikri Sırtı, “İzmir’de her isteyen ekmek üretememeli. Ruhsatsız ekmek üreten işletmeler 
fırıncılara büyük sıkıntılar yaşatıyor. Bir işletmenin ekmek üretebilmesi için GSM Ekmek Üretim 
Ruhsatını alması gerekiyor. Maalesef pek çok unlu mamül üreten işletme, GSM Ekmek Üretim 
Ruhsatı olmadan aynı işletmede ekmek de üretiyor. Bu da camiamızda haksız rekabet yaratıyor. 
Oda olarak ruhsatsız ekmek üreterek üyelerimizle haksız rekabete giren işletmelerle mücadele 
halindeyiz. Belediyelerle yaptığımız görüşmeler sonucu ruhsatsız işletmelerin çoğu mühürlenip 
kapatıldı. Mühürü söküp çalışanlar da var. Bunlarla mücadelemizi de yargı yoluyla sürdüreceğiz” 
dedi.
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ıhlamur	CEp	YakıYor

Ihlamurun kilosu 200 lira oldu. KIŞ aylarında gripten korunmak için 
tüketilen ıhlamur, fiyatı ile çeyrek altını geçti. Kilosu 200 liradan satılan 
ıhlamur fiyatları karşısında vatandaş gramla almaya başladı.

Soğuk algınlığına karşı kullanılan ıhlamur fiyatları ile şaşırttı. Geçen 
ay kilosu 150 lirayı bulan ıhlamur, kışın yaklaşmasıyla birlikte 200 
liraya çıktı. Manisa’daki aktarlarda da ıhlamurun kilosu 200 liradan, 
yeşilçayın kilosu da 50 liradan satıldı.

Aktar Fatih Kulak, hava şartlarındaki değişimlerden dolayı 
ıhlamur üretiminin de etkilendiğini ayrıca büyük firmaların stok 
yaptığını söyledi.

Halen 10-15 liradan satılan adaçayının fiyatında artış olacağını 
öne süren Kulak, “Üretimdeki düşüş nedeniyle fiyatların 25-30 liraya 
yükseleceği söyleniyor. Bu fiyatları gören vatandaşların bazıları 
adaçayını bile almadan geri dönüyor” diye konuştu.

Gümrük	Bİrlİğİ	GEnİşlEtİlECEk

Alman Handelsblatt gazetesi, AB 
Komisyonu’nun Türkiye ile Gümrük Birliği’nin 
kapsamını genişletmeyi planladığını öne sürdü.

Handelsblatt gazetesi söz konusu haberi, AB 
Komisyonu’nun birliğin gelecek yıllardaki ticar-
et politikasına ilişkin taslak metne dayandırdı. 
Gazete, AB Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili 
olarak, “Modernleştirilmiş bir Gümrük Birliği, 
hizmetleri tarım ve kamu ihalelerinin ekonomik 
potansiyelini de açığa çıkartmaktadır” ifadelerine 
yer verdiğini bildirdi. Habere göre, Komisyon’un 
metninde, Türkiye ile AB arasında hâlihazırda 
mevcut olan ticaret ve yatırım ortaklığının ‘opti-
malin altında’ olduğu belirtiliyor.

AB Komisyonu’nun ticaretten sorumlu üyesi 
Cecilia Malmström’ün bahsi geçen planı yakın 
bir tarihte kamuoyuna açıklaması bekleniyor. 
AB Komisyonu’na göre, Gümrük Birliği’nde 
yapılacak bir reform ile Türkiye de gelecekte 
AB’nin serbest ticaret anlaşmalarına taraf ola-
bilir. Bununla AB ile ABD arasında müzakereleri 
devam eden TTIP’in (Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı Anlaşması) kastedildiği belir-
tiliyor. Ankara yönetimi, geçmiş dönemde ABD 
ile AB arasında böyle bir anlaşma imzalanması 
durumunda dezavantajlı konuma düşebileceği 
endişesini dile getirmişti.

BESİlİk	 haYvan	 İthalatı	 260	 Bİnİ	
GEçtİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan, 
bugüne kadar Türkiye’ye 260 binin üzerinde besi 
hayvanı girişi olduğunu belirterek, “2014 yılından 
bu yana sınırlı olarak açtığımız ithalat kapısından 
geçen hayvanların fiyatlarında yüzde 20’lik bir 
artış gerçekleşti. Şu anda ithalatta ilk dönemlere 
göre yüzde 20’lik bir azalış görüyoruz” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan 
yaptığı açıklamada, besilik hayvan ithalatını ilk 
olarak 2014’ün Aralık ayında kademeli ve kon-
trollü olarak açtıklarını hatırlattı. Besi sığırcılığı 
yapan işletmelerin et performansı daha yüksek 
etçi ırk ile üretim gerçekleştirmek istediklerini 
anlatan Kayhan, oysa Türkiye coğrafyasının bu 
ırkların gelişimine çok da uygun olmadığını ifade 
etti.
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BorSa	İStanBul’un	halka	arz	YEtkİ	SürESİ	uzatıldı

Borsa İstanbul’un halka arz işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yetki süresi, Başbakan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın onayıyla bir yıl uzatılarak 31 Aralık 2016 olarak belirlendi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, “Şirketimizin Hazine mülkiyetindeki paylarının 
halka arz işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları be- lirleyen söz 
konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki halka arz yetki 
süresinin, Başbakan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın 
07 Ekim 2015 tarihli onaylarıyla 31 Aralık 2016 tarihine ka-
dar uzatıldığı Hazine Müsteşarlığımız tarafından şirketimize 
bildirildi” dedi. Halka arz yetki süresinin uzatılmasını, şirket 
olarak bekledikleri bir gelişme olarak değerlendiren Dinç, 
söz konusu süre uzatımının Borsa İstanbul’un daha önce 
belirlenen yol haritasına uygun, yalnızca yetkilendirme 
yönünden ihtiyaç duyulan bir sürecin tamamlanmasına 
yönelik olduğunu belirtti. Dinç, süre uzatımını Borsa 
İstanbul’un hedefleriyle uyumlu bir gelişme olarak nitelen-
direrek, “Halka arzın, Borsa İstanbul’u karlılık hedefine sahip, rasy-
onel hareket eden ve dünya borsalarıyla yarışacak bir noktaya taşınmasında önemli 
bir araç olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Borsa İstanbul’un halka arzı Hazine’ye ait 
yüzde 49 oranındaki paylardan gerçekleştirilecek. Hazine’ye ait payların yüzde 42,75’e ka-
dar olan kısmının halka arzda değerlendirilmesi bekleniyor.

Yurtdışı	 ürEtİCİ	 fİYat	 EndEkSİ	 EYlüldE	
arttı

 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ey-
lülde bir önceki aya göre yüzde 3,94,  geçen yılın 
aralık ayına göre yüzde 17,36 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 eylül 
ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. 

Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,94, 
geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,26, 12 

aylık ortalamalara göre ise yüzde 6,11 artış kaydetti. 
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş 

ocakçılığı sektöründe yüzde 2,52, imalat sanayi sektöründe de yüzde 3,97 artış gözlendi. 
Eylülde bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler yüzde 6,08’le 

bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 5,67 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) 
ve yarı treyler (yarı römork), yüzde 5,66’yla diğer mamul eşyalar; en fazla düşüş gösterdiği alt 
sektör yüzde 0,68’le metal cevherleri oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre eylül ayında en yüksek aylık ve yıllık artış sermaye 
mallarında gerçekleşti.
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İşSİzlİk	çİft	hanEYE	daYandı
Turizm ve inşaat sektörünün en canlı olduğu 

dönem olan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını 
kapsayan Temmuz döneminde işsizlik yüzde 9.8 
ile iki haneye dayandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veriler-
ine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Temmuz döne-
minde geçen yılın aynı dönemine göre 103 bin kişi 
artarak 2 milyon 970 bin kişiye çıktı.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 
9.8 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı aynı düzeyde kalarak yüzde 12 olurken, 
15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.1 puanlık 
artış ile yüzde 18.3’e çıkarken,15-64 yaş grubunda 
da bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10 olarak 
gerçekleşti.

markEtlErdE	 fİYatlar	 arttı,	 dİlİm	 karpuz	
dönEmİ	Başladı

Gıda fiyatlarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle tüketici alışkanlıkları 
da değişti. Market alışverişlerinde alınan ürünlerin gramajı düştü. 
TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, artık marketlerde bu yüzden dilim 
karpuz bile satılmaya başladığını söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), İzmir’de EGE 
PERDER ev sahipliğinde düzenlediği “Perakende Konferansı” ile 
‘gıda fiyat artışları’ konusunu masaya yatırdı. Gıda fiyatlarındaki 
aylık artışların, aylık enflasyon oranının üzerinde seyrettiğinin 
altını çizen TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, tüketicilerin yüksel-
en gıda fiyatları sebebiyle aldıkları ürünlerde daha düşük gramajlı 

ürünlere yöneldiğini söyledi.  
Altunbilek, “Yerel marketlerde bir müşteri ortalama 17-20 liralık alışveriş yapıyor. Tüketici 

sepete giren ürünlerde gramajları düşürdü. Ancak bu şekilde daha fazla çeşit alabiliyor. Örnek 
vermek gerekirse geçmişte yarım karpuz satın almak diye bir şey yoktu. Şimdi marketlerimizde 
yarım karpuz bile satıyoruz. Dilim karpuz dahi satılıyor. Ancak bu şekilde evine götürecekleri 
çeşidi arttırabiliyor” dedi.

çİn,	mİlYardEr	SaYıSında	aBd’Yİ	GEçtİ
Çin’in zenginler listesinde birincilik 34,4 milyar dolar serveti ile “Dalian 

Wanda Group”un sahibi Wang Jianlin’in oldu.
1 milyar doların üzerinde parası olan Çinli sayısı ABD’yi geçti. Çin’deki 

milyarder sayısı, geçen yıldan bu yana 242 kişi artarak 596’ya çıktı. 
ABD’de ise 537 milyarder bulunuyor.

Çin’in Şanghay merkezli iş, ekonomi ve araştırma dergisi “Hurun 
Report”un açıkladığı verilere göre, Çin’deki milyarder sayısı, geçen 

yıldan bu yana 242 arttı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, milyarder 
sayısı 537 olan ABD’yi geride bırakarak ilk kez zirveye oturdu.

Raporda, Çin’in 2014 yılındaki “zenginler listesi”nde zirveyi elektronik ticaret devi Alibaba’nın kurucusu 
Jack Ma’ya devreden ülkenin en büyük gayrimenkul şirketi “Dalian Wanda Group”un sahibi Wang Jianlin’in bu 
yıl zirveyi Ma’dan geri aldığı açıklandı. İspanya futbol takımlarından Atletico Madrid Kulübü’nün hisselerini bu 
yılın başında satın alarak Avrupa futbol kulübüne yatırım yapan ilk Çinli şirket olan “Dalian Wanda Group”un 
sahibi Jianlin’in servetinin 34,4 milyar dolar (218 milyar yuan) olduğu belirtildi.
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KİTAP DÜNYASI

Usta gazeteci Yılmaz Özdil’den yeni kitap: KADIN
Eşit eğitim hakkı
1924
Eşit birey hakkı
1926
Eşit seçme seçilme hakkı
1934

Kadın erkek eşitliği fıtrata ters
kürtaj olma
sezaryen yaptırma
en az üç doğur
hamileysen sokağa çıkma
kahkaha atma
bankta kızlı erkekli oturma
talibin çıkarsa seçici olma
haddini bil
itaat et
okuma
düşünme
sus!
2015
(Kırmızı Kedi Yayınevi’nin tanıtım bülteninden)

Mehmet Ali GüllerAmerikan Koridoru

100 yıl önce adı “Sevr”di, 100 yıl sonra “BOP” oldu, Büyük Ortadoğu Projesi. 
Genişletildi, “Geniş Ortadoğu Projesi” oldu. Hedefe yeni yerler eklendi, “Geniş 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi” oldu. Adı değişti, ancak özü hep aynı kaldı: Böl-
geyi parçalamak, yeni devletçikler kurmak. Neden? Sömürebilmek için! İngiliz ve 
Fransız emperyalizmi 100 yıl önce bu topraklara Sevr için saldırdı. ABD iki kez 
Irak’a Sevr için saldırdı. Ve ABD Suriye’ye yine Sevr için saldırdı. ABD’nin Sevr’i, 
Basra’dan Doğu Akdeniz’e uzanan bir koridordu. Bu koridorun geçeceği Irak, Suri-
ye, Türkiye ve İran’ın adım adım bölünmesi gerekiyordu. İlk adımı Irak’ta attılar ve 
“Barzanistan” adı altında Irak koridorunu kurdular, şimdi Suriye’de ikinci bir koridor 
inşa etmeye çalışıyorlar. Dün Irak’ta Özal’ı kullandılar, bugün Suriye’de Erdoğan’ı 
kullanıyorlar. Fakat şartlar artık değişti. ABD daha zayıf, Atlantik Cephesi yekpare 
değil ve bölge ülkelerinin arkasında bu kez somut olarak Rusya ve Çin var. Üstelik 
İran, Irak ve Suriye bir blok olarak hareket ediyor. Bu tablo, Amerikan Koridoru 
inşa etmek için Suriye’ye Sevr dayatanlara Lozan yanıtı üretmeye çalışmaktadır.
Kısacası Atlantik ile Avrasya Suriye’de çarpışmaktadır.
Elinizdeki kitap bu büyük çarpışmayı incelemektedir. Sevr’e karşı Lozan savaşı!
Rafet Ballı’nın önsözüyle…

KİTAP DÜNYASI

Doç. Dr. Hüner Tuncer’in kaleminden “KırımSavaş ve Diploma
si”

Tecrübeli diplomat Doç. Dr. Hüner Tuncer, yeni bir çalışmaya imza attı.
Tuncer’in kaleminden “Kırım-Savaş ve Diplomasi” Tarihçi Kitabevi etiketiyle kısa bir süre önce ra-
flardaki yerini aldı.

Hüner Tuncer, yeni çalışmasını şu sözlerle anlatıyor:
Kırım Savaşı, modern savaşların öncüsüdür. Bu savaşta ilk kez demiryolları, zırhlı gemiler ile mayınlar 
kullanılmış ve Birinci Dünya Savaşı’ndan yarım asır önce siper savaşı tekniği uygulanmıştır.
Kırım Savaşı, Florence Nightingale’in öncülüğünde kadınların önemli rol oynadığı ve telgrafın 
kullanılması sayesinde, savaştaki gelişmelerin anında halklara yansıtıldığı bir savaş olma özelliğini 
taşır.
Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bir savaş olmaktan ziyade, Büyük Güçler 
arasındaki bir savaş olarak tarihte yerini almıştır.
Osmanlının çöküş süreci artık başlamıştır! Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti’nin, ancak Avrupalı Büyük 
Güçlerin destekleriyle savaşı kazanabildiğinin ve varlığını sürdürebildiğinin açık bir göstergesidir.
Ülkemizde Osmanlı’yı hortlatmak isteyenlerin, Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin niçin bu aciz 
duruma düşmüş olduğunu düşünmeleri ve Osmanlı’nın çöküşüne yol açan etkenleri irdelemeleri ger-
ekir!






