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SÖYLEŞI

BM eski Kalkınma Programı Müdürü, 
Ekonomist Bartu Soral ile Söyleşi…
Ekonomide Bizi Neler Bekliyor?

1 Kasım seçimleri geride kaldı. AKP 
tek başına iktidar oldu. Peki, ekono-
mide bizi bundan sonrasında neler 
bekliyor. Konuyu uzman bir isimle, 
Birleşmiş Milletler (BM) eski Kalkınma 
Programı Müdürü, ekonomist Bartu 
Soral ile konuştuk.
Soral, uluslararası ekonomi 
kuruluşlarının Türkiye’de risklerinin 
aşırı yükseldiği konusunda uyarıda 
bulunduğunu hatırlattı ve aşırı borçla-
nan, yüksek cari açık veren, kaynakları 
verimsiz yatırımlara ayıran bir ülkeyiz. 
Böyle devam edemeyeceğimiz ortada 
ifadelerini kullandı.

Söyleşi: Şenol Çarık
  
-Yaklaşan krizden söz ediliyor sürekli. 
Neler bekliyor bizi?
Uluslararası ekonomi kuruluşları 
Türkiye’de risklerinin aşırı yükseldiği 
konusunda uyarıyorlar. Kriz beklentisi 
en üst seviyede. Haklılar da. Son 12 
yılda aşırı borçlanan, yüksek cari açık 
veren, kaynakları verimsiz yatırımlara 
ayıran bir ülkeyiz. Böyle devam 

edemeyeceğimiz ortada.
-Hayal mi kuruyoruz, mümkün mü?
Türkiye’nin bu gidişi tam tersine 
çevirebilecek potansiyeli var. Kon-
jonktür de bunu destekliyor. 1930’da 
başlayan büyük buhran süresince 
genç Türkiye Cumhuriyeti büyük bir 
yatırım, üretim atağı başlatmış ve 
başarılı da olmuştu. O günün şartları 
ekonomik açıdan daha zordu, bugün 
daha kolay. Kimse moralini bozmasın, 
Türkiye bu noktadan kurtulup, 15 yıl 
içinde gelişmekte olan ülkeler içinde 
en başarılı durumuna gelebilir.

-Mevcut sistemle olmaz mı?
Önce şunu saptayalım; sıcak paraya 
dayalı, cari açık üreten, eski teknoloji 
kullanan bu ekonomik sistemle hiç 
bir yere varmayız. Banka kredileri-
yle, borçlanma ile sürdürülen ticari 
faaliyetlerden kar etme döneminin 
sonuna geldik. Mevcut sistem gen-
çlerimize hak ettikleri iş olanaklarını 
yaratamıyor, küresel rekabete gire-
bilecekleri eğitimi vermiyor. Emekli-
lerin, memurların, işçilerin alım gücü 
her geçen yıl düştü. Düşmeye de 
devam eder. Seçim vaatleri iyi ni-
yetli. Ama mevcut ekonomik sistemle 
devam ettiğimiz takdirde ne olursa 

olsun bunları gerçekleştiremeyiz. 
Yeni bir kalkınma modeline geçmek 
zorundayız.

-Peki, kaynak nerede?

Herkesin ağzında bir kaynaktır gidiyor. 
Ben size kaynağı söyleyeyim; ihalel-
erden alınan komisyonlar, rüşvetler, 
yolsuzluklar birinci kaynaktır. Son 13 
yıllık iktidarda büyük bir ihale havuzu 
oluştu. Özel sektör dışarıdan borç alıp, 
duble yol, metro, baraj, köprü yapıyor. 
Bunun yüzde 10’u hükümet yetkililer-
ine gidiyor. Bu yolsuzluğu kesersin, al 
sana ilk kaynak. Kamuda büyük bir is-
raf var, araba, bina vs. Bunu durdurur-
sun, al sana ikinci kaynak. Türkiye’nin 
harcamaları kamu-özel hep inşaat yap-
maya, bina yapmaya kullanılıyor, bunu 
da sınırlarsın al sana üçüncü kaynak. 
Bu saydıklarım namuslu bir hüküme-
tin sadece yurt içinden yaratacağı 
kaynak. Bir de işin uluslararası fi-
nansman kısmı var. Dünya’da likidite 
bolluğu var. Uluslararası fonlar proje 
finansmanı, yatırım finansmanı konu-
sunda istekli. Bakın, sıcak paradan, 
borsadan bahsetmiyorum. Uzun vade-
li proje kredilerinden, yatırım krediler-
inden bahsediyorum. Devlet destekli 

BM eski Kalkınma Programı Müdürü, 

edemeyeceğimiz ortada. olsun bunları gerçekleştiremeyiz. 

BM eski Kalkınma Programı Müdürü, 
Ekonomist Bartu Soral ile Söyleşi…
Ekonomide Bizi Neler Bekliyor?
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projeler, yatırımlar için yurt dışından, 
hem de ucuz faiz ile rahatlıkla fon bu-
labiliriz.

-Tabloyu ortaya koydunuz. Sizce ne 
yapmamız lazım?

Teknoloji geliştirmeliyiz. Bunun pra-
tikteki yolu belli, gelişmiş Avrupa ve 
ABD’nin yaptığı gibi önce savunma 
sanayiini geliştireceğiz. Kendi gemim-
izi, uçağımızı, tankımızı üretebilecek, 
bunların yazılımlarını hazırlayabilecek 
teknolojiyi ortaya koyacağız. Bu 
konuda önemli kazanımlarımız var. 
Sadece Havelsan, Aselsan değil, 
teknokentlerde çok başarılı yazılım 
firmalarımız var. Önemli buluşları var 
ama destek görmüyorlar. TÜBİTAK, 
teknokentler, üniversiteler kamu 
finansmanı ve koordinasyonunda, 
temel projeler için bir araya gelecek. 
Buradan üretilen teknolojiyi sanayi 
zaten satın alıyor. Sanayi bu derece 
yüksek teknolojiyi üretemez ama hazır 
olanı satın alır.

Kamu özel sektör ile beraber bir ana 
strateji belirleyecek. Şu anda bir yol 
haritamız yok. 2023’de hangi sek-
törlerde güçleneceğiz, hangi sektör-
lerde küresel rekabete gireceğiz? 
Komşularımıza hangi ürünleri 
satacağız? Bunların yol haritası ortaya 
çıkacak. Şimdi kamuoyu bankaları, 
özel sektörü, TÜSİAD’ı eleştiriyor an-
cak özel girişim mevcut yapıya uy-

gun davranır, akıntıya kürek çekmez. 
Mevcut yapıyı teknoloji üretimine, üst 
düzey teknoloji yatırımlarına, küresel 
rekabete çevirirsen, o da ona uyum 
sağlar.

Savunma sanayiinde üst düzey 
silahları üretebilen bir ülkenin güçlü, 
bağımsız bir ordusu olması, bu or-
dunun dış politikada yaratacağı avan-
tajlar ve caydırıcılık ortada. Bundan 
öte, üretilen yüksek teknoloji, yerli 
sanayi tarafından kullanılacak ve en 
önemli sorunumuz olan dış açıklarımız 
fazlaya dönecektir. Bugünün vizyonu 
yerli otomobil üretmek değil, yerli uzay 
üssünü kurmaktır. Türkiye genetik 
biliminde dünyanın en iyilerinden birisi 
olmak için yatırımlarını planlayacak ki 
arada yerli ama uluslararası rekabete 
girebilen ilaç markasını yaratabilsin.
Enerji konusunu çözmek zorundayız. 
Petrolümüz yok, doğalgazımız yok. 
Buna karşılık her geçen yıl ener-
ji üretimimizi daha çok doğalgaza 

bağladık. Şimdi esir durumdayız. 
Elektrik maliyeti çok yüksek. Ele-
ktrik ve enerji üretimini mutlaka 
çeşitlendireceğiz. Rüzgar, güneş, su 
ve nükleer. Aksi takdirde fiyatı dolarla 
belirlenen doğalgaz ve petrole dayalı 
bir elektrik üretimi ile küresel rekabete 
girebilecek bir sanayi yaratamayız.
Tarım ve hayvancılıkta dev potan-
siyelimiz var, cüce gibi davranıyoruz! 
Ortadoğu ile Avrupa’nın tam 
ortasındayız. Dünya nüfusu hızla 
büyüyor. Buradan Avrupa’yı da, 
Ortadoğu’yu da besleyebiliriz. Hol-
landa örneğine bakın. Uzaydan gel-
mediler ya. Tarımsal alanı açısından 
bizim yedide birimiz, ihracatları bi-
zimkinin beş misli. İşin sırrı; verimli 
üretim modeli, teknoloji kullanımı, 
kooperatifleşme, uluslararası pazar-
lama ve piyasa denetiminde yatıyor. 
Bizim de bu alanda hem bilgimiz, hem 
tecrübemiz var. Ama bunları plan-
layabilip, faaliyete sokabilecek bir 
hükümetimiz yok.ji üretimimizi daha çok doğalgaza hükümetimiz yok.
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Özelleştirme Dalgası Devam  Ediyor...  
22 Kuruluş Daha Özelleşecek!

Özelleştirme Dalgası Devam 
Ediyor...  22 Kuruluş Daha 
Özelleşecek!

1986-2015 yılları arasında 66 milyar  
813 milyon dolarlık özelleştirme 
gerçekleştirildi.

2016 bütçe rakamları ve 
Özelleştirme İdaresi verilerine göre 
devletin özelleştirme programında 
22 kuruluş bulunuyor. Milli Piyango 
İdaresi’nin satışı beklenirken bazı 
limanlar da özel sektöre satılacak. 
Sümer Holding’in de 2020’ye ka-
dar özelleştirilmesi bekleniyor. İki 
boğaz köprüsü de gelecek yıllar 
için özelleştirme programında.

2016 yılı bütçe gerekçesi ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) verilerinden derlenen bilgilere 
göre; 1986-2015 yılları arasında 
66 milyar 813 milyon dolarlık 
özelleştirme gerçekleştirildi. 

2016 bütçe rakamları ve 
Özelleştirme İdaresi verilerine 
göre özelleştirme programında 22 
kuruluş bulunuyor. Milli Piyango 
İdaresi’nin satışı beklenirken bazı 
limanlar da özel sektöre satılacak. 

Sümer Holding’in de 2020’ye ka-
dar özelleştirilmesi bekleniyor. İki 
boğaz köprüsü de gelecek yıllar 
için özelleştirme programında.

Özelleştirilecekler Arasında 2 
Boğaz  Köprüsü de Var

Halen özelleştirme kapsam ve 
programında 22 kuruluş yer alıyor. 
Bu kuruluşların 12’sinde yüzde 
50’nin üzerinde kamu payı bulunuy-
or. Bunun yanı sıra, özelleştirme 
kapsamında 623 taşınmaz, 49 
tesis, 2 liman, 10 otoyol, 2 boğaz 
köprüsü ile şans oyunları lisans 
hakkı da yer alıyor. Gelecek yılın 
bütçesinde de 10,8 milyar lira 
özelleştirme geliri hedefleniyor.

Gelecek dönemin özelleştirme 
programında, elektrik üretim 
tesisleri  önemli yer tutacak. Bu 
tesislerin özelleştirilmesine kurulu 
gücü küçük olan akarsu santral-
leriyle başlanmış, 2013’te toplam 
64 megavat kurulu gücündeki 
17 santralin, 2014’te de toplam 
5,5 megavat kurulu gücündeki 
5 santralin özelleştirme işlemleri 
tamamlanmıştı. Toplam kurulu 
gücü 2,9 megavat olan 5 santralin 
ise devir çalışmaları sürüyor.

Yakın dönemde özelleştirme 
ihaleleri ile dikkati çekecek alan-
lardan biri limanlar olacak. Derince 
Limanı’nın 543 milyon dolar be-
delle 39 yıl için özelleştirilmesiyle 
hız kazanan süreçte, gelecek yılın 
ikinci çeyreğinde de İzmir Yük ve 
İzmir Kruvaziyer Limanlarının ihal-
eye çıkarılması planlanıyor. Öte 
yandan Fenerbahçe Kalamış Yat 
Limanı’nın özelleştirmesinde ik-
inci sıradaki teklif sahibine verilen 
ek sürede 21 Aralık 2015’te sona 
erecek.

10 Aralık’ta Ek Süre Dolacak

Milli Piyango İdaresi’ne ait şans 
oyunlarının özelleştirilmesi ihales-
inde de en yüksek ikinci teklifi 
veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim 
Grubunun (OGG), ÖİB’den istediği 
ikinci ek süre 10 Aralık’ta dolacak. 
ERG-Ahlatcı OGG, bu tarihe ka-
dar lisans sözleşmesini imzalamak 
için bir adım atmazsa, özelleştirme 
sürecinde başa dönülecek ve 
yeniden ihaleye çıkılacak.

Sümer Holding’in Özelleş tiril-
mesi 2020’de

Sümer Holding A.Ş.’nin de 
kendi  varlıklarından kalanlar ile 
birleştirilen şirketlerden gelen atıl 
taşınmazlar ve diğer varlıkların 
özelleştirme işlemleri devam 
ediyor. ÖYK’nın ilgili kararı ile 
holdingin özelleştirme süresi 31 
Aralık 2020’ye kadar uzatılmış 
durumda. Bu tarihe kadar 
mevcut varlıkların özelleştirme 
işlemlerinin sonuçlandırılması 
hedefleniyor.
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7 Haziran ve 1 Kasım seçimler-
inin en önemli seçim vaadi asgari 
ücret oldu.1 Kasım sonrasında da 
AKP iktidar olunca net 1.300TL 
vaadinin yerine getirilmesi bird-
en bire gündeme oturdu. Vaadin 
gerçekleşmesi hususunda işler ci-
ddiyete binince işverenler, işçi kes-
imi ve hükümet tarafı farklı söylem-
lerde bulundular ve hesaplar 
yapmaya başladılar. İşverenlerden 
birçoğu asgari ücretteki bu 
artışın küçük ve orta işletmeleri 
batıracağını ve kayıt dışı istihdama 

yol açacağını işaret ettiler.
Biz de bu makalemizde asgari 

ücret hakkında tüm gerçekleri ird-
elemek istiyoruz.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Genel Tanımı
Devletin piyasaya müdahale  

araçlarından biri taban fiyat 
uygulamasıdır. Bir piyasaya mü-
dahale şekli olarak taban fiyatın 
tarımsal destekleme programları ve 
asgari ücret yasaları olmak üzere 

başlıca iki uygulama alanı vardır. 
Birinci uygulama alanı olan tarımsal 
destekleme programlarında amaç 
tarımsal ürün üreticilerine destek 
sağlamaktır. İkinci alan olan as-
gari ücret uygulamasında ise amaç 
çalışanların gelir düzeyini yükselt-
mektir. İşte dar gelirli çalışanları, 
işçileri yahut emeğiyle geçinenleri 
korumak, onları “insanca yaşama 
koşullarına kavuşturmak” amacıyla 
yapılan ücrete asgari ücret 
denmektedir.Anayasamızdaki 
TanımıAnayasa’mızın 55.maddes-
inde ücret ve asgari ücret aşağıdaki 
şekilde tanımlanmıştır.“VII. 
Ücrette adalet sağlanmasıMadde 
0055:Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları 
işe uygun adaletli bir ücret elde et-
meleri ve diğer sosyal yardımlardan 
yararlanmaları için gerekli tedbirleri 
alır.

 (03.10.2001 tarih ve 4709 
sayılı Kanunun 21 inci maddesi-
yle değişen ve 17.10.2001 tarihin-
den geçerli olarak yürürlüğe giren 
şekli.) Asgari ücretin tespitinde 
çalışanların geçim şartları ile ül-
kenin ekonomik durumu da göz 
önünde bulundurulur.”

ASGARİ ÜCRET NASIL 
HESAPLANIR? 

Asgari ücret  4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 39.maddesinde  “As-
gari ücret,iş sözleşmesi ile çalışan 
ve bu Kanunun kapsamında olan 
veya olmayan her türlü işçinin 
ekonomik ve sosyal durumlarının 
düzenlenmesi için Çalışma ve 
Sosyal  Güvenlik Bakanlığınca 
Asgari Ücret Tespit Komisy-
onu aracılığı ile ücretlerin asgari 

ASGARİ ÜCRET NEDİR, NE DEĞİLDİR?

destekleme programlarında amaç 
tarımsal ürün üreticilerine destek 
sağlamaktır. İkinci alan olan as-
gari ücret uygulamasında ise amaç 
çalışanların gelir düzeyini yükselt-

yapılan ücrete asgari ücret 
denmektedir.Anayasamızdaki 
TanımıAnayasa’mızın 55.maddes-

şekilde tanımlanmıştır.“VII. 

0055:Ücret emeğin karşılığıdır.

yararlanmaları için gerekli tedbirleri 
alır.

sayılı Kanunun 21 inci maddesi-
yle değişen ve 17.10.2001 tarihin-
den geçerli olarak yürürlüğe giren 
şekli.) Asgari ücretin tespitinde 
çalışanların geçim şartları ile ül-

önünde bulundurulur.”

Mustafa Pamukoğlu
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sınırları en geç iki yılda bir belirle-
nir.” Şeklindeki hükme göre tespit 
edilir.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 
NASIL OLUŞUR?

Asgari Ücret Tespit Komisy-
onu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının tespit edeceği üyeler-
den birinin başkanlığında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürü veya 
yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürü veya yardımcısı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik 
İstatistikler Dairesi Başkanı veya 
yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı 
temsilcisi, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığından konu 
ile ilgili dairenin başkanı veya yetki 
vereceği bir görevli ile bünyesinde 
en çok işçiyi bulunduran en üst işçi 
kuruluşundan değişik işkolları için 
seçecekleri beş, bünyesinde en 
çok işvereni bulunduran işveren 
kuruluşundan değişik işkolları için 
seçeceği beş temsilciden kurulur.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 
NASIL ÇALIŞIR VE KARAR 
ALIR?

Asgari Ücret Tespit Komisy-
onu en az on üyesinin katılmasıyla 
toplanır. Kurul, üye oylarının 
çoğunluğu ile karar verir. Oyların 
eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyon kararları kesindir.  
Kararlar Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girer.
Komisyonun toplanma ve çalışma 
şekli, yönetmelikte belirlenmiştir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun  
sekretarya hizmetleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yerine getirilir.

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET 
GELİŞİMİ

Tablo-1

Grafik-1  

Asgari ücretin gelişimine 
baktığımızda son 10 yılda 
yaklaşık yüzde 62 oranında bir 
artışın olduğunu görmekteyiz. 
Bu da yılda ortalama yüzde 6 
oranında bir artışın olduğunu 
gösterir.

ASGARİ ÜCRETİN NET 
HESAPLANMASI 

2015 yılı asgari ücreti taban 
alınarak aylık 1.273,50 TL as-
gari ücretin net hesabı şöyle 
yapılmaktadır.

Tablo-2

İşverenler çalışana net ücreti 
ödedikten sonra işçi ve işveren 
kanuni yükümlülük paylarını 
cebinden öder. Bu nedenle 
işverene maliyeti 495,82 TL al-

12
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mak gerekir.

ASGARİ ÜCRET YETERLİ 
KABUL EDİLİYOR MU?

Son 10 yılda artış oranına 
baktığımızda ve diğer ülkeler-
deki  asgari ücretleri ile 
karşılaştırdığımızda yeterli 
oldu ğunu kabul etmek müm-
kün değildir. Zaten Asgari Ücret 
Komisyonunda işçi temsilciler-
inin itirazları bunu teyit etmekte-
dir. İşçi temsilcileri şu hususları 
dikkate getirmektedirler.

1. Anayasa’da yer alan 
“geç i  m  şartları” yaklaşımına 
öncelikle uyulmalıdır.

2. Ücretlerde adaleti sağla-
mak açısından, en düşük dev-
let memuru maaşı dikkate 
alınmalıdır.

3. İşçinin ailesi ile bir-
likte günün ekonomik ve so-
syal koşullarına göre insanca 
yaşamasını mümkün kılacak, 
insanlık onuruyla bağdaşacak 
bir tutar belirlenmelidir.

4. İşçinin ve ailesinin bilim-
sel olarak belirlenmiş harcama 
kalıbı esas alınmalı ve hesap-
lamalarda Türkiye İstatistik Ku-
rumu verileri kullanılmalıdır.

5. Perakende fiyatlar 
kullanıl ar ak hesaplanan net 
harcama  tutarı, işçinin eline net 
geçecek biçimde düzenlenme-
lidir.

6. Asgari ücret, sanayi/
tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı 
yapılmadan yine ulusal düzey-
de tek olarak belirlenmelidir.

7. İşçilerin arasında nitelik, 
kıdem, işin mahiyeti gibi ekono-
mik amaçlı değerlendirmelerin 
tümünden bağımsız olarak ele 
alınmalı, ekonomik ölçülerin 

ötesinde sosyal bir ücret olarak 
kabul edilmelidir.

8. İşçinin satın alma 
gücünün ileriye dönük olarak 
korunabilmesi için gerekli bir 
iyileştirme ayrıca ilave  edilme-
lidir.

9. Asgari ücret 
belirlenirken,  gelir dağılımında 
adaleti sağlama ya yönelik 
olarak ayrıca refahtan pay ver-
ilmelidir.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK 
SINIRINDA!

Türk-İş, çalışanların geçim 
koşullarını ortaya koymak 
amacıy la    her ay yaptırdığı 
“açlık ve yoksulluk sınırı” 
araştırmasının 2015 Ekim 
ayı sonuçlarını açıkladı. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, 
4 kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslen-
ebilmesi için yapması ger-
eken gıda harcaması tutarı 
(açlık  sınırı) 1379 lira 9 kuruş, 
gıda harcaması ile giyim, ko-
nut (kira, elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve ben-
zeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu  diğer harcamaların to-
plam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 
4.472 lira 61 kuruş  oldu.

Bu durumda vaat edilen 
2016 yılında uygulanacak 

1.300 TL net asgari ücretin 
Ekim 2015 dönemindeki açlık 
sınırının da altında olduğunu 
görüyoruz. 

BAZI AVRUPA ÜLKELERİ 
İLE TÜRKİYE’NİN KARŞILAŞ-
TIRILMASI   

Tablo-3    
     
    
 Tablonun incelediğimizde 
Türkiye    ’de uygulanan asgari 
ücretin birçok Avrupa ülkes-
inden oldukça  geri olduğunu 
görüyoruz.

Grafik-3

NET ASGARİ ÜCRETİN 
ARTIŞININ GETİRDİĞİ 
MALİYET

Hükümet asgari ücreti net 
1.300 TL’ye çıkaracak. Bu du-
rumda ilave maliyetin hesabını 
yaparken normal olarak Asgari 
Ücret Komisyonu’nun yapacağı 
artışı düşmek gerekir. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, “2016 yılında 
60+60=120 TL artış yapılacaktı” 
ifadesini dikkate alarak verilen 
vaadin ilave kısmını 1.300-
1.120=180 TL olarak dikkate 
almak durumundayız.

Buna göre hesaplama şöyle 
olacak:

Netten brüte giderken işçiye 
ait vergi ve sigorta yükümlül-
üklerin oranını yaklaşık yüzde 
22 alabiliriz. Bu durumda ilave 
maliyet toplam yaklaşık 270 TL 
olmaktadır.

13



www.usiad.org.tr

MAKALE

Tablo-4 
 

*vergi oranlarındaki değişme 
ve asgari geçim indirimi ihmal 
edilerek hesaplama yapılmıştır.
Türkiye’de Türk-İş tarafından 
açıklanan asgari ücretli sayısı 
5,4 milyon. Bu durumda 1 
aylık ilave maliyet 1,5 milyar 
TL,1 yıllık maliyet ise 18 milyar 
olarak hesaplanmaktadır.

GİNİ KATSAYISI

Gini katsayısı, bir ülkede milli 
gelirin dağılımının eşit olup 
olmadığını ölçmeye yarayan 
bir katsayıdır. Katsayı 0 ile 
1 arasında değerler alır ve 
yüksek değerler daha büyük 
eşitsizliğe tekabül ederler. 
Örneğin herkesin aynı geli-
re sahip olduğu bir toplumun 
Gini katsayısı 0 iken tüm geli-
rin bir kişide toplandığı (birden 
çok kişinin mensup olduğu) 
toplumun  bu katsayısı 1’dir.

Tablo-5

Grafik-5

Grafiğe baktığımızda gini kat-
sayı sının 0-1 arasında hareket 
ettiğini görüyoruz. 2014’de 
sıfır a biraz daha yaklaşan gini 
katsayısı gelir dağılımındaki 
adaleti göstermekten uzaktır.

SONUÇ

İki seçimde de partilerin  ekono-
mik vaatlerinin başında yer alan 
asgari ücret 2016’da net 1.300 
TL olacak. Bu durumda180 TL 
fazladan bir artış söz konusu.

Bu ilave artışın işverene 
getireceği yük aylık 1-1,5 mil-
yar TL olarak hesaplanabilme-
ktedir. Bu maliyet dışında diğer 
ücretlerin de artacağı ileri sürül-
üyor.

İşverenler bu ilave maliyetin  
özellik le  Kobileri oldukça 
zorlayacağı ve kayıt dışı 
istihdamı artırıcı etkisi ni vur-
gularken üretimin merdiven 
altına kayabileceğini ve üretim-
lerin komşu balkan ülkelerine 
götürülebileceğini de bir tehdit 
olarak ileri sürmekten imtina et-
miyorlar.

AKP de bu zammı 2016 yılını 
tamamına ve hatta 2017’de 
zam yapmayarak iki yıla yayma 
hazırlığı içinde. Böyle olduğu 
takdirde  bu vaat sulanmış ola-
cak.

İşverene gelecek ilave 
yükün bir bölümünü devletin 
üstleneceğini de Başbakan 
açıkladı.

Ancak maliyet ve işverene et-
kisi konusunda oldukça farklı 
görüşler var.

Bekleyip göreceğiz…
Ama bir gerçek var ki, açlık 
sınırında olan asgari ücret artışı 
enflasyonla kısa bir sürede geri 
alınacak. Yine başa döneceğiz.

14
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“Yüzde 5 ve Üzeri Büyümeliyiz”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “İşsizlik meselesinin 
çözümü için yüzde 5 ve üzerinde 
büyümeyi yakalamalıyız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, ESSİAD’ın 
gerçekleştirdiği öğle buluşmalarının 
konuğu oldu. ‘Seçim Sonrası Ül-
kemizin Öncelikleri’  başlıklı kon-
feransta güncel ekonomik konuları 
değerlendiren Yorgancılar, “Ül-
kemizin önünde güvenlik riski, 
ekonomik risk ve ayrışma riski 
olmak üzere 3 büyük risk var. Bu 
riskleri bertaraf etmeli ve sürdürüle-
bilir büyümeyi gerçekleştirmeliyiz” 
dedi. Türkiye’nin güçlü ekonomi  
için gerçekleştirdiği makro 
reform ların başarısına değinen 
Yorgancılar, “Bu yapısal reformları 
destekleyecek bazı mikro 
reform ları da bir an önce hayat 
geçirmeliyiz”  diye konuştu. Genel 
işsizlik ora nının yüzde 10.1, genç 
işsizlik oranının yüzde 18.3 olarak 

açıklandığını yıl sonu büyüme 
beklentisinin ise yüzde 2. 8 olarak 
gerçekleşmesinin beklendiğini 
ifade eden Yorgancılar,  “Bu 
büyüme oranı ile işsizlik meseles-
ini çözebilmemiz mümkün değil. 
İşsizlik sorunun çözümü için yüzde 
5 ve üzeri, sürdürülebilir büyümeyi 
gerçekleştirmemiz gerek. Üretim 
yoksa kalkınmak hayaldir, üretim 
yoksa işsizliğe çözüm bulmak 
hayaldir” dedi. 

40 milyar dolara mal olabilir 

Konuşmasında ABD’nin Pasifik  ve 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri  arasında 
imzalanması gündemde  olan 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına da 
değinen Yorgancılar şöyle de-
vam etti, “Dünya milli gelirinin 
yüzde 47’si ve küresel doğrudan 
yatırımların da yaklaşık yüzde 
70’ini oluşturan bu sistemin 
dışında kalma tehlikesi ile karşı 
karşıyayız. Böyle bir eşitsizlik 
olmaz. Serbest ticaret anlaşmaları 
geleceğimizi çok etkiliyor. Yapılan 
hesaplara göre ihracattaki 
kaybımız 40 milyar doları bulabilir. 
G20 Zirvesi’nde gündeme gelen 
bu konu Hükümetimizin en önce-
likli konularından biri bu olacaktır 
diye tahmin ediyorum.” 

3 Aralık’ta  özel görüşme yapacak
ESSİAD üyelerinin asgari ücretin  
bin 300 liraya yükseltilmesi ve 
işverene yükü ile ilgili bir soruyu 
yanıtlayan Yorgancılar, “Asgari 
ücretin yanı sıra kıdem tazminatı, 
zorunlu mesleklerin işverene yükü, 
taşeron sistemi ve esnek çalışma 
gibi konuları da konuşmalıyız. Zira 
asgari ücret çalışma hayatındaki 
konulardan sadece bir tanesi. Zira 
sadece asgari ücrette yapılacak bir 
düzenleme yeterli olmayacaktır. O 

nedenle 3 Aralık’ta Hükümetimizin 
yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı ile 3 Aralık’ta Ankara’da 
bir görüşmemiz olacak. Bu konu-
larla ilgili düşüncelerimizi aktarma 
fırsatı bulacağım” yanıtını verdi. 
Alkışlarla teşekkür

EBSO Başkanı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı 
Ender Yorgancılar toplantıda, 
ESSİAD üyelerine bir de müjde ver-
di.  Yorgancılar, TOBB’un ESSİAD 
öncülüğünde İzmir’de hayata geçir-
ilecek olan Uluslararası Isıtma, 
Havalandırma İklimlendirme, 
Soğutma Akredite Test ve Ana-
liz Laboratuvarı’na (EHİSLAB) 
500 bin lira destek verme kararını 
açıkladı. Yorgancılar’ın müjdes-
ini alkışlarla karşılayan ESSİAD 
Başkanı Hakan  Semerci ise “Lab-
oratuvar, yurtdışına giden test 
giderlerinin ülkemizde kalmasının 
yanı sıra bölgedeki tek laboratu-
var olacağı için Ortadoğu, Balkan-
lar ve Orta Asya’da ihtiyaca yanıt 
verecek.  Bu laboratuvar sayes-
inde sektör mensupları artık test 
için ürünlerini yurtdışına gönder-
mek zorunda kalmayacak. Mily-
onlarca euro ülkemizde kalırken, 
kendini daha da geliştirecek sek-
tör firmaları, katma değerlerini 
artırarak Türkiye’ye daha çok 
döviz kazandıracak. Sektörün 
20 yıllık hayali bu laboratuvarın 
hayata geçirilmesinde maddi 
ve manevi destekleriyle sürekli 
yanımızda olan EBSO Başkanı, 
TOBB Başkan Yardımcısı Ender 
Yorgancılar’a sektörüm adına 
teşekkür ediyorum”  dedi. 

Toplantının ardından ESSİAD 
Başkanı Hakan Semerci, toplantısı 
anısına EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar’a plaket verdi.

“YÜZDE 5 VE ÜZERİ BÜYÜMELİYİZ”
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e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv 
ile Ticaret Hayat Değişiyor

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-
Bilet gibi uygulamaların kapsamı 
genişliyor.  20 bin şirketle 
başlayan değişimin 2015 so-
nunda 62 bine çıkacağı belirtili-
yor. Yeni uygulamalar, ticaret 
hayatında devrimsel bir dalgayı 
tetikliyor.

2014 veya müteakip hesap 
dönemleri brüt satış hasılatı 10 
milyon TL ve üzeri olan mükelle-
flerin 01.01.2016 itibariyle e-
Fatura ve e-Defter zorunluluğu 
bulunuyor.        Firmaların neler 

yapması gerekiyor? e-Fatu-
ra, e-Defter, e-Arşiv ve e-Bilet 
yani kısacası “e-Dönüşüm” 
uygulamalarını konunun uzmanı 
isimlerle; VBT Bilgi Teknolojileri 
A.Ş. Yazılım Geliştirme Müdürü 
Ali Bulut ve İş Geliştirme Müdürü 
Mümin Sürer ile konuştuk.

1 Ocak 2016’dan itibaren e-
fatura ve e-defter kullanmanız 
gerekebilir!

Neler yapmanız gerekiyor? Bu 
söyleşiyi mutlaka okumalısınız…

Söyleşi: Şenol Çarık

Ali Bulut, Mümin Sürer: e-

Fatura, e-Defter ve e-Arşiv 
uygulamalarının devreye alın-
masını belki de son 30 yılın en 
önemli finansal gelişmesi olarak 
sayabiliriz. Bunun nedeni olarak; 
birçok firmayı aynı anda etkilem-
esi ve ilk defa; “yönetmelikte be-
lirtilen koşullara haiz” tüm firma-
lara eşit şekilde uygulanmasını 
ele alabiliriz. Ya da; Türkiye’nin 
en köklü firmaları ile; 1-2 yılda 
hızla büyümüş firmaları aynı po-
tada eridi de diyebiliriz.

Birçok sorunlarına rağmen E-
fatura ve E-defter uygulamaları 
hayata geçti. Artık ilgili firmalar 
rahatlıkla faturalarını gönderip 
alabiliyorlar, defterlerini kolayca 
oluşturup Berat’larını GİB’e gön-
derebiliyorlar.

E-dönüşüm 2010’larda Mali-
ye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi’-
nde  çalışmalar başlatıldı. 2012’-
de güncellenen tebliğler ve 
kılavuzlarla 2014’ün başında 
geçiş için ilk kapsam belirlendi. İlk 
kapsamda e-fatura ve e-deftere 
geçmesi gereken mükelleflerin 20 
milyonluk bir ciro sınırı ve madeni 
yağ firmalarıyla çalışan, onlardan 
fatura alıp verenler ile ÖTV listes-
ine dahil olan bazı firmalar var, 
brüt satış hasılatı 10 milyon TL 
sınırına girenlerin hepsi e-Defter 
ve e-Fatura’ya 01.01.2014’te 
geçmek zorunda kaldı. İlk sefer-
deki kapsam (limit) biraz daha 
yüksek tutuldu. Cirosu yüksek 
olan firmaları kapsam içine al-
makla başladı. Verginin hacmi 
itibariyleneredeyse yüzde 60’ını 
karşılayan firmalardı. 2014’ün 
geçişi biraz sıkıntılı oldu. Çünkü 
e-fatura tarafında hem GİB (Gelir 
İdaresi Başkanlığı) tarafında hem 
de bu konuda servis sağlayıcı 
olarak hizmet veren firmalar, 
yazılım firmaları bu konuda çok 
fazla hazır değildi. Bu geçiş 

önemli finansal gelişmesi olarak 
sayabiliriz. Bunun nedeni olarak; 
birçok firmayı aynı anda etkilem-
esi ve ilk defa; “yönetmelikte be-

ele alabiliriz. Ya da; Türkiye’nin 
en köklü firmaları ile; 1-2 yılda 

tada eridi de diyebiliriz.

fatura ve E-defter uygulamaları 

alabiliyorlar, defterlerini kolayca 
oluşturup Berat’larını GİB’e gön-
derebiliyorlar.

ye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi’-

de güncellenen tebliğler ve 

geçiş için ilk kapsam belirlendi. İlk 

geçmesi gereken mükelleflerin 20 

yağ firmalarıyla çalışan, onlardan 
fatura alıp verenler ile ÖTV listes-

E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV İLE TİCARET HAYAT DEĞİŞİYOR
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sırasında 75-76 kişilik bir ekip 
hizmet verdi.

2014 geçişinde sadece e-
Fatura ve e-Defter vardı, 20 bin 
mükellef geçti. 2016 yılı başındaki 
geçişte 31 bin yeni mükellef geli-
yor. Bu sefer hem e-Fatura, e-
Defter ve e-Arşiv bir de buna ek 
olarak ÖKC (Ödeme Kaydedici 
Cihazlar) de yeni nesil yazar 
kasalara geçiş var.

-E-defter nedir? Anlatabilir 
misiniz?

Mümin Sürer: Tebliğdeki 
açıklamayla e-Defter, Vergi Usul 
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri gereğince tutulması 
zorunlu olan defterlerin GİB 
(Gelir İdaresi Başkanlığı)’in 
belirlediği format ve standartlara  
uygun biçimde elektronik dosya  
biçiminde hazırlanması, bas-
tır   ıl mak sızın kaydedilmesi, 
değiş mezliğinin, bütünlüğünün 
ve kaynağının doğruluğunun 
garanti  altına alınması ve 
ilgililer  nezdinde ispat aracı 
olarak kullanılabilmesine imkân 
tanımayı hedefleyen hukuki ve 
teknik düzenlemeler bütünüdür.

Daha anlaşılır şekliyle, 
firmaların genelde yıl sonlarında 
bastıkları noter onaylı defterlerin 
ortadan kalkması, bunun yer-
ine defterlerin elektronik olarak 
oluşturulması, firmanın kendi mali 
mührü ile imzalaması ve GİB’e 
göndermesi olarak açıklayabiliriz.

İlk olarak yevmiye defteri 
ve büyük defter (Defter’i Ke-
bir) elektronik  defter kapsamına 
alındı.

Önümüzdeki yıllarda firmaların 
bastığı diğer defterlerin de -en-
vanter defteri, şirket karar deft-
eri vb- kapsama gireceğini 
söyleyebiliriz. 
-E-defter’in faydaları nelerdir? 

Firmaların ticari defterl-
eri, kâğıda basılı olarak tutma 
zorunlulukları, işlem sayısı 
çok olan mükelleflerin, yüksek 
bakım, saklama ve onaylama 
maliyetlerine katlanmalarına 
sebep olmaktaydı. Ayrıca özel-
likle yüksek hacimdeki defter-
ler, firmaların iç ve dış denetim-
lerinde fonksiyonel bir şekilde 
kullanılamamaktaydı. Mükelle-
flerin elektronik ortamda deft-
er tutmalarının avantajlarını 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

* İşgücü ve zaman tasarrufu,

* Onaylama maliyetleri ve 
zamanında tasarruf,

* Arşivleme harcamaları tasar-
rufu,

* Baskı, kağıt, toner ve kartuş 
gibi kırtasiye harcamaları tasar-
rufu,

* Basım, tasdik, saklama ve 
depolama yükümlülüklerini or-
tadan kaldırarak, elektronik or-
tamda işlem yapılmasına imkan 
sağlamak,

* Elektronik ortamda denetim 
imkanı sağlamak,

* Uluslararası denetime imkan 
sağlamak,

* Uluslararası firmaların iç ve 
dış denetim ihtiyaçlarını, ortam bir 
format ve standartta sağlamak.

Geçiş Yapacak Firmalar için…

-GİB’in yeni genişleme tebli-
ğine göre kapsamda olduğunu 
öğrendiniz ya da gönüllü olarak 
e-defter’e geçmek istendiğinde; 
nereden başlamalı? Neleri 
araştırıp, nereleredikkat edilmeli?

İlk olarak muhasebe sistem-
lerinin uygunluğunu araştırılmalı. 
Sektörde kullanılan birçok ERP 
ve muhasebe programı mevzuatı 

destekliyor. Ya da desteklemek 
için versiyon yükseltmenizi istiyor. 
Muhasebe sisteminin yanında e-
Defter’i oluşturacağınız Uyumlu 
Yazılımı seçerken de birçok para-
metre var.

-Bulut çözüm mü? Local 
çözüm mü?

İki çözümün de birbirine göre 
avantajları ve dezavantajları var.

Local Çözüm:
Defter içeriğinde firmanızın 

tüm finansal verileri yer aldığı 
için bu verileri dışarıda bir yere 
aktarıp, defterleri oluşturmak, 
saklamak (opsiyonel) yerine 
kendi içinizde barındırmayı ter-
cih edebilirsiniz. Tabi bunun için 
IT yapılanmanızın olması ger-
ekli. Yani firma networkünde ya 
da veri merkezinizde bir sunu-
cunuz olacak, veri tabanınız ola-
cak. Ayrıca bu sistemlerin ayakta 
kalması ve yedeklenmesinden 
sorumlu olacaksınız.

Enterprise firmalar genel 
olarak Local çözümü tercih etme-
ktedirler ancak Kobi düzeyinde 
bir Firma için Local çözüm pek 
mantıklı olmayabiliyor.

Bulut Çözüm:
Maliyetlere önem veren, IT 

yapılanması olmayan, finansal 
verilerinin dışarı çıkarılmasında 
bir sakınca görmeyen firmalar 
için uygun bir çözüm diyebiliriz.

Uyumlu Yazılım Seçimi

E-defter başvurusu esnasında 
hangi uyumlu yazılım ile e-
Defter’lerin oluşturulacağını ve 
GİB’e gönderileceğini listeden 
seçmek gerekiyor. Berat’lar GİB’e 
gönderilirken bu seçilen firmanın 
kodu ile gönderiliyor. Başvuru 
esnasında seçilen firmanın kodu 
dışında başka bir kodla Berat’lar 
gönderilemiyor.
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GİB, e-Defter programı yazan 
firmaları detaylı testlerden 
geçirdikten sonra onay verip kendi 
sitesinde, Uyumlu Yazılımlar Lis-
tesi altında yayınlıyor. Yapılması 
gereken Uyumlu Yazılım listes-
inden bir tedarikçi seçmek. Tabi 
seçim yaparken dikkat edilmesi 
gereken birçok parametre var.

Başvuru/Geçiş Tarihi Belirleme 

E-Defter’e, en geç 31.12.2015 
tarihine kadar aşağıdaki adresten 
başvuru yapılması gerekiyor.

Tabi şimdiden başvuru 
sayfasın daki “e-Defter Uygu-
lama sına Başlangıç Tarihi” 
değerini 01.01.2016 seçerek 
başvuru yapılabilir.

https:/ /uyg.edefter.gov.tr/
edefterbasvuru/

31 bine yakın yeni mükellefin 
sisteme dahil olacağını, başvuru 
için Mali mühür gerektiğini de 
düşünürsek bir an önce mali 
mühür başvurusu yapıp, olabi-
lecek en erken tarihte Geçiş tari-
hini 01.01.2016 seçerek başvuru 
yapılmalı. Aralık ayına kalınması 
durumunda KamuSM ve GİB 
tarafında yaşanacak yoğunluktan 
olumsuz etkilenebilinir.

Mali Mühür Temini 
E-Defter’e başvuru yapıla-

bilmesi için Mali Mühür gerekiyor. 
KamuSM’ye başvuru yapıldıktan 
sonra  mali mührün geliş süresi 
en erken bir hafta. Yoğun zaman-
larda geliş süresinin ucu açık. 
31 bin yeni mükellefin kapsama 
girdiğini ve mali mühür başvurusu 
yapacağını düşünürsek en erken 
tarihte mali mühür başvurusu 
yapmakta yarar var.

Saklama Hizmeti 
E-Defter oluşturulacak firma 

seçtikten sonra iş bitmiyor. Defter  
ve Berat’ların saklaması nasıl 
yapılacak?

Hizmet sağlayıcıda defterleri 
oluşturup kendi bilgisayarınıza 
indirip istediğiniz yerde saklaya-
bilirsiniz.

Saklama hizmeti veren bir 
Hizmet Sağlayıcı seçip 10 yıl sak-
lama hizmeti de alınabilir.

Bir ve ikinci seçeneği bir arada 
kullanarak iş sağlama alınabilir.

Şunu belirtmekte yarar var; 
Saklama hizmeti alında bile olası 
bir kötü senaryoda sorumluluk 
yine firmaya ait.

Referanslar Önemli
Seçilecek firmanın web sites-

inden referanslarına bakılıp 4-5 
tanesinin aranılmasını tavsiye 
ederim. Bu işlem için ayrılacak 
yarım saat kafa/gönül rahatlığı 
olarak geri dönecektir.

-Destek ne kadar önemli? 
Hangi firma seçilirse seçil-

sin arandığında ulaşılabilen, 
ulaşıldığında konuşulabilen, 
sorunları/istekleri anlayan ve 
destek olan bir firma tercih etm-
eye çalışılmalı. Sadece maliyete 
bakıp karar vermek ilerleyen za-
manlarda sorumlu kişileri üzebilir. 
Çünkü e-Defter’in şakaya gelir bir 
tarafı yok.

ERP/Muhasebe Sisteminizden 
Veriyi Kim Aktaracak?

Firmalar, e-Defter verisini 
kendileri aktarabiliyorsa problem 
yok. Platform bağımsız onayı 
olan firma ile anlaşabilirler. Ancak 
veriyi aktarma bilgi birikimleri yok-
sa kullandıkları ERP/muhasebe 
sisteminden veriyi aktarabilen bir 
firma seçmeliler.

e-Defter’de Bilinmesi Gereken-
ler

- Yevmiye ve  Büyük Defter 
kapsamda.

- Önümüzdeki yıllarda envant-
er defteri ve şirket karar defteri 
kapsama girecek.

- Uluslararası bir standart olan 
XBRL yapısında oluşturuluyor.

-Defter oluşturma periyodu 
aylık. İlgili ayı takip eden üçüncü 
ay sonunda GİB’e gönderecekler. 
Yani Ocak 2016 defterini Nisan 
2016 sonuna kadar göndermek 
zorunlu.

-Firmaların verisini içeren deft-
erlerin kendisi GİB’e gönderilmi-
yor. Berat dosyası GİB’e gönder-
iliyor.

-Defter ve Berat’lar zaman 
damgası ile imzalanıyor.

-Defter ve Berat’lar firmanın 
mali mührü ile imzalanmak 
zorunda. E-Fatura’da Özel 
Entegratörün mali mührü 
kullanılabiliyor.

-Defter ve Berat’ın saklanması 
firmanın sorumluluğunda.

-Bir yevmiye kaydı bir belgeye 
dayanıyorsa belge tipi, tarihi ve 
numarası GİB’e gönderilmek zo-
runda.

-Bir  yevmiye kaydı bir ödeme 
ya da tahsilata dayanıyorsa 
ödeme şekli GİB’e gönderilmek 
zorunda.

-Bir belge bir fiş kuralı: Bir 
yevmiye kaydı içerisinde sadece 
bir belgenin bilgileri yer alabilir.

-E-defter’de devreden bakiye 
mantığı yok.

-Söyleşimize E-fatura’yla de-
vam edelim isterseniz. E-fatura 
nedir?

Yararları, bilinmesi gereken-
ler, geçiş yapması gerekenlerin 
dikkat edeceği hususlar nelerdir?

Ali Bulut: Öncelikle Mali 
Mühür nedir, bunu açıklayalım.

Mali Mühür Nedir?
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Mali Mühür Elektronik Sertifika 
Hizmet Sağlayıcısı (MM ESHS), 
TÜBİTAK BİLGEM Kamu Ser-
tifikasyon Merkezi (Kamu SM) 
tarafından, tüzel kişiler ile kurum, 
kuruluş ve işletmelere elektronik 
sertifika sağlama hizmeti vermek 
üzere Gelir İdaresi Başkanlığı için 
kurulmuş ve işletilmektedir.

Vergi Mükelleflerinden GİB’in 
yayımladığı tebliğlerdeki koşulları 
sağlayan şahıs veya kurumlar; 
Nitelikli Mali Mühür Sertifikası 
edinerek, gönderecekleri E-fatu-
ralarda ve aldıkları E-Faturalara 
verdikleri uygulama yanıtlarında 
kullanmak zorundadırlar.

Mali Mühür Cihazları 2 Tipte 
Üretilmektedir

USB Cihazlar: Bunlar; bir 
USB flash olarak hazırlanmış 
ve sertifikaları bir sim karta 
yüklenmiş halde bulunurlar. Fir-
malar bu cihazları KAMUSM’den 
istediği miktarda temin edebilirler

 

HSM cihazları : Genelde; 
sayı olarak çok fazla faturası ve 
dolayısıyla imza ihtiyacı olan fir-
malar; bu cihazı temin edebilirler. 
Bu cihazların içerisine mali müh-
ür seritifikaları soft olarak GİB’in 
göndereceği teknik bir eleman 
vasıtası ile yüklenebilmektedir 

E-Fatura’nın Yararları:
•Matbu fatura sayısında azal-

ma, dolayısı ile maliyetlerde azal-

ma sağlıyor.

•Fatura’nın kargolanması, 
ulaştırıl ması, iade, takip vs. 
işleri artık olmayacak. Zaman ve 
paradan tasarruf ediliyor.

•Fatura ulaştı veya ulaşmadı 
derdine son. Elinizde GİB sorgu-
lama sonuçları var ve tek geçerli 
sonuç bu.

•Faturaların geldiğini ancak 
birisi masamıza bıraktığında 
öğreniyorduk. Artık gelir gelmez e-
mail ile bilgilendirme yapılabiliyor.

•Kaşe yerine elektronik imza 
(Mali Mühür) kullanılıyor, daha 
güvenli.

•Naylon fatura olayı ortadan 
kalkıyor.

•Alınıp verilen veriler standart 
bir formatta olduğu için; tüm 
kullanıcıların düzenlediği 
e-fatura ların içindeki data yapısı 
aynı.

•Fatura numarası oluşturma 
firmanın kendi inisiyatifine 
bırakılmış, gereksiz birçok noter, 
matbaa ve vergi dairesi işleri or-
tadan kalkmış durumda.

Nasıl Başvurulacak?
Önce Mali Mührünüzü 

KAMUSM’den almış olmanız ger-
ekiyor

Başvurunuz onaylanırsa, size 
onaylandığına dair bir bilgi emaili 
geliyor

Bu arada GİB’in test tanım for-
munu doldurup online GİB’e ileti-
yorsunuz (Entegrasyon yöntemi 
için)

Eğer PORTAL kullanımını 
seçtiyseniz, Mali Mühür teslimin-
den sonra, canlı sistemi kullan-
maya geçmek istediğinizi online 
bildiriyorsunuz ve kullanıcınız ak-
tif hale geçiyor

Entegrasyon yöntemi için bir 
dizi testler yapıyorsunuz ve GİB 
bu test sonuçlarına göre size E-
fatura sistemin ekabul ediyor.

Testler bitikten ve başarılı 
olarak geçtikten sonra, GİB’e 
canlı ortama Kabul dilekçesi ve 
Canlı Tanım formunu (online) 
doldurup gönderiyorsunuz

1 hafta içinde canlı sisteme 
geçiş isteğinizi belirtmezseniz, 
testleri yeniden yapmak 
zorundasınız.

Özel entegratör kullanan-
lar için ise, başkanlığa online 
olarak başvurunuzu yapıp sonra 
da özelentegratöre başvurup 
kullanıcınızın açılmasını talep 
ediyorsunuz.

Mali mührünüzü özel ente-
gratöre verebilirsiniz (ilk kullanıcı 
açarken kesin kullanılıyor) ya 
da fatura gönderip alırken en-
tegratörün mali mührünün 
kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Kaynakça: GİB e-fatura sitesi 
(efatura.gov.tr)

-E-Fatura’ya Kimler Dahil? 
Kimleri kapsıyor?

e-Fatura Kapsam
Maliye Bakanlığı’nca (Gelir 

İdaresi Başkanlığı) daha önce 
yayımlanmış bulunan 421 Sıra 
No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile bazı işletmelere e-fatu-
ra kullanma zorunluluğu getirildi.

a)5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu kapsamında madeni yağ 
lisansına sahip olanlar,

b)Bunlardan 2011 takvim 
yılında mal alan mükelleflerden 
31/12/2011 tarihi itibariyle as-
gari 25 Milyon TL brüt satış 
hasılatına sahip olanlar,



www.usiad.org.tr20

SÖYLEŞI

c)4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu’na ekli (III) 
sayılı listedeki malları imal, 
inşa veya ithal edenler,

d)Bunlardan 2011 takvim 
yıl ın da mal alan mükelle-
flerden 31/12/2011 tarihi iti-
bariyle asgari 10 Milyon TL 
brüt satış hasılatına sahip 
olanlar, e-fatura uygulamasına 
en geç 01.04.2014 tarihine ka-
dar geçmek zorundadır.

Zorunluluk kapsamında 
olma ma sına karşın dileyen 
mükellefler de gerekli teknik 
altyapıyı kurmak ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı’ndan izin al-
mak kaydıyla diledikleri zaman 
e-fatura uygulamasına geçe-
bilirler.

Gerek zorunluluk 
kapsamında olanlar ger-
ekse gönüllü olarak e-fatura 
uygulamasına geçilmesine ve 
uygulamanın şekline ilişkin 
usul ve esaslar ilgili Vergi Usul 
Kanunu genel tebliğlerinde ve 
kılavuzlarda açıklanmıştır.

Zorunluluk Kapsamının 
Geniş letilmesine İlişkin Genel 
Tebliğ ile Yapılan Düzenleme-
ler

Maliye Bakanlığı’nca (Gelir 
İdaresi Başkanlığı) 20.06.2015 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan 454 sıra numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile, 421 sıra numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği gereğince zorunlu-
luk getirilen mükelleflere il-
ave olarak aşağıda sayılan 
mükelleflere kural olarak 1 
Ocak 2016 tarihinden itibaren 
e-fatura uygulamasına geçme 
zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hes-
ap dönemleri brüt satış hasılatı 

10 milyon TL ve üzeri olan 
mükellefler.

b) 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı 
listedeki malların imali, ithali, 
teslimi vb. faaliyetleri nedeni-
yle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan (EPDK) lisans 
alan mükellefler.

c)Özel Tüketim Vergisi 
Kanu nu’ na ekli III sayılı list-
edeki mal ları imal, inşa ve ithal 
eden mükellefler.

İhracat İşlemlerinde de e-
fatura Uygulaması Zorunluluğu 
Getirilmişti

454 sıra numaralı Ver-
gi Usul Kanunu Genel 
Tebliği gereğince; e-Fatu-
ra uygulamasına kayıtlı 
olan mükelleflerden, 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 11’inci maddesi 
kapsamındaki mal ihracı ve 
yolcu beraberi eşya ihracı 
kapsamında fatura düzen-
leyecek olanlar, söz konusu 
faturalarını da 1/1/2016 tari-
hinden itibaren e-fatura olarak 
düzenleyeceklerdir.

Kaynakça: GİB e-fatura si-
tesi (efatura.gov.tr), Dünya 
gazetesi internet sitesi

 
E-Fatura’dan Yararlanma 

Yöntemleri

Sayıca az ve kendi bünyes-
inde yeteri kadar bilgi işlem 
kaynaklarına sahip olma-
yan firmalar, GİB’in kendiler-
ine ücretsiz olarak sağladığı 
PORTAL sistemini kullanarak 
e-faturalarını gönderip alabil-
irler.Burada dikkat edilecek 
bazı konular:

•Manuel fatura kesim 
yapılır ken işlem biraz yavaş 
olabilir.

•Çok sayıda fatura arka ar-
kaya kesilip onayladığınızda 
gerçekten zaman alacaktır.

•Eğer UBL-TR XML’lerini 
kendiniz hazırlayıp yüklemek 
isterseniz, ayda yalnıza 500 
tane XML yüklemesi yapabil-
irsiniz. 500 faturadan sonrak-
ileri elle girmeniz gerekecektir.

• Portal sistemi yalnızca son 
6 aylık e-fatura bilgilerinizi sak-
lar, bundan önceki e-faturaları 
kendi bilgisayarınıza indir-
meniz ve saklamanız gerek-
mektedir. Zamanı dolanlar oto-
matik olarak silinmektedir.

•Portal kullanan firmaların 
fatura görünümlerini kendi 
istedikleri gibi ayarlayamazlar, 
GİB’in standart görünümünü 
kullanmak zorundadırlar.

 
-E-arşiv nedir?

433 sıra numaralı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından 
belirlenen standartlara uygun 
olarak faturanın, elektronik or-
tamda oluşturulması, elektronik 
ortamda muhafazası, elektron-
ik ortamda ibrazı ve elektronik 
ortamda raporlanmasını kap-
sayan uygulamaya denir.

-E-Arşiv uygulaması 
hangi mükellefler için zorun-
ludur?

İnternet üzerinden mal ve 
hizmet satışı yapan ve 2014 
yılı gelir tablosu brüt satış 
hasılatıtutarı 5 milyon lira ve 
üzerinde olan mükellefler en 
geç 1/1/2016 tarihine kadar 
e-Arşiv uygulamasına geçmek 
zorundadır.

E-Arşiv’de Fatura Nasıl 
İletilecek?

E-Arşiv Faturaları aşağıdaki 
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yollardan biri ile alıcısına il-
etilebilir:

1-Kağıda baskı alınarak

2-E-mail ile PDF ve XML 
görüntüsü gönderilerek

3-Portal üzerinden alıcı 
fatura görüntüsünü görür veya 
dosya olarak indirebilir

4-SMS ile faturanın linki 
alıcıya gönderilebilir.

E-Arşivden Yararlanma 
Yön temleri:   

Uygulamadan yararlanmak  
için mükelleflerin 397 sıra 
numaralı Vergi Usul Kanunu 
GenelTebliği ile getirilen e-
Fatura  uygulamasına kayıtlı 
olmaları gerekmektedir.

1-Özel Entegratör ile

2-Kendi bilgi işlem sistem-
lerinden direk

Firmalar E-Arşiv Uygulama-
sına nasıl geçecek (Özel en-
tegratör haricinde kendisi 
yapmak isterse)?

1-E-Arşiv Uygulamasının 
kendi bilgi işlem sistemleri üz-
erinden kullanılmak istendiğini 
belirten ve temsile yetkili kişi 
tarafından imzalanan dilekçe,

2-BİS(Bilgi İşlem Sis-
tem) Raporu, (Söz konusu 
raporda; e-arşiv uygulaması 
kapsamında fatura ve rapor 
oluşturma, imzalama/onayla-
ma, zaman damgası kullanma 
ve iletim/aktarım süreçlerinin 
ayrıntılı olarak açıklanması 
gerekmektedir.)

3-TS ISO IEC 27001 veya 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi Standardı 
Belgesi,

4-ISO 22301 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi Standardı 
Belgesi,  

5-TS ISO IEC 20000 veya 
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri 
Hizmet Yönetim Sistemi Bel-
gesi,  

6-Tebliğde ve kılavuzlarda 
öngörülen usul ve esaslara 
uygun kağıt ve elektronik or-
tamda düzenlenmiş fatura ve 
rapor örnekleri.

I-Gate E-Arşiv Uygulama-
sının Özellikleri:

•Birçok ERP ile Entegrasy-
on

•Anında yazdırmak için PDF 
dosyası oluşturma ve e-mail 
gönderim

•Tek “tıklama” ile arşivleme

•Kağıt tasarrufu, çevre ile 
dost

•Kağıt Faturalardan doğan 
Arşiv maliyetlerinin ortadan 
kalkması

•Çok hızlı arşivdeki fatu-
ralara erişim

•Faturaların GİB standart-
larında gösterimi

•İmzalı arşiv dosyalarının 
download edilebilmesi 
(denetimler için)

•Arşivleme süreçlerinin 
daha kısalması

•Web üzerinden gönderim 

yapılarak hızlı fatura ulaşımı ve 
maliyetlerin ortadan kalkması

•E-Arşiv Raporunun manuel 
veya otomatik GİB’e gönderimi

KUTU:

Türkiye’nin e-dönüşüm por-
tal  ı     :

 e-donusum.vbt.com.tr

-E-defter, e-fatura, e-arşiv  -
yani bir bütün olarak bakıl  -
dı  ğında  e-dönüşüm uygu-
la malarındaki en önemli 
hus us lardan birisi satış sonrası 
hizmet. 

VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. 
bu konuda vizyonu ve çözüm-
leri  ile müşterilerine destek ve 
hizmet sunuyor.

Ali Bulut ve Mümin Sürer, 
22 yıllık bir geçmişe sahip 
VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. 
olarak e-dönüşüm hizmetler-
inde oldukça iddialı olduklarını 
belirtiyor  ve ekliyorlar:

E-dönüşümle ilgili sıkça 
sorulan sorular için de bir in-
ternet sitemiz mevcut. Sürekli 
güncelleniyor.  

Tebliğler, GİB’in duyuruları 
e-donusum.vbt.com.tr internet 
sitesinde.
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Küresel kriz sonrasında 
eskiden normal kabul edilen 
göstergelerde değişiklikler 
olduğu ve yeni normallerin  
ortaya  çıktığına önceki 
yazımda değinmiştim. Bunlar 
dünya genelinde; daha düşük 
büyüme, daha düşük enflasyon,  
daha yüksek işsizlik oranı, daha 
düşük bütçe açıkları ve daha 
düşük cari açıklar ve fazlalar 
idi. Ya da belki şöyle özetlesek 
daha doğru olur: İşsizlik 
dışındaki makro  göstergelerin 
daha düşük olduğu yeni bir 
dünya.

Konu yalnızca bu tür 
göstergelerin eski normallerine 
göre değişme göstermesiyle 
bitmiyor. Uygulanan ekonomi  
politikaları da değişiyor. 
Bunlara  değinelim.

Para politikası maliye  politi-
ka sının yerini aldı. Ekonomi-
yi bir otobüs gibi düşünün. 
Yolcuları, bir şoförü bir de 
muavin var. 1970’lere kadar 
maliye politikası otobüsün 
şoför koltuğunda oturuyor, para 
politikası ise muavin koltuğunda 
yer alıyordu. 1980’lerden iti-
baren şoförsüz otobüs mod-
eline geçildi. Görünmez el 
geçmişten çıkıp gelmiş ve oto-
büsün yönetimini ele almıştı. 
Yalnızca bir muavin kaldı o 
da para politikasıydı. Kurallar 
gevşetildi, serbestleştirmeler, 

özelleştirmeler öne geçti. 
Görünmez elin yönettiği otobüs 
yoldan çıktıktan sonra (küre-
sel kriz) para politikası direk-
siyona geçti, maliye politikası 
da muavin oldu. Benzer bir 
durum Türkiye’de de görüldü. 
Bugün Türkiye ekonomisi oto-
büsünün şoför koltuğunda para 
politikası, muavin koltuğunda 
da maliye politikası var.

Karşılıksız para basmak ayıp 
olmaktan çıktı. Eskiden normal 
olarak karşılanan, bir merkez 
bankasının karşılıksız para 
basmasının doğru olmayacağı, 
bunun enflasyon yaratacağı 
görüşüydü. Kabaca ekonomi 
reel olarak ne kadar büyüyorsa  
o kadar para basılmasının en-
flasyon yaratmayacağı tezi 
genel kabul görmüş ve merkez 
bankalarının uygulamalarına 
egemen olmuştu. Küresel 
krizle birlikte bu yaklaşım 
terk edildi. Parasal gevşeme 
(QE) adı altında merkez 
bankaları, Hazine tahvillerini 
alıp karşılığında para vermeye 
yöneldiler. Böylece hazinelerin 
bütçe açıklarını karşılamak 
için aldığı borçları, Hazine 
adına kişilere ve kurumlara 
erken ödemeye tabi tutmuş 
oldular. QE uygulamasının 
merkez bankalarınca Hazin-
eye kredi verilmesinden hiçbir 
farkı yoktur. Böylece eskiden 
anormal olarak kabul edilen bir 
uygulama yeni normal halini 

aldı. Türkiye, buna benzer bir 
uygulamayı biraz daha farklı bir 
biçimde kısa vadeli avans adı 
altında yıllarca uyguladıktan 
sonra iptal etmişti. Küresel 
kriz süresince de böyle bir 
uygulamaya girerek Hazine’ye 
karşılıksız destek sağlamadı. 
Yani Türkiye bu konuda yeni 
normale geçmedi.

Ekonomi politikası çeşitlen-
di.    Küresel krizde uygulamaya  
konulan para politikası 
araçlarının yanı sıra makro 
ihtiyati  önlemler adı altında 
yeni bir politika seti geliş-
tirilerek para politikasına 
destek olunmaya  çalışıldı. Bir 
başka ifadeyle şoför koltuğun-
da para politikasının muavin 
koltuğunda maliye politikasının 
oturduğu otobüse yeni bir 
muavin alındı: Makro ihtiyati 
önlemler. Aslında ayrıntılarına 
baktığımızda makro  ihtiyati ön-
lemlerin çok da yeni bir politika 
seti olmadığını görüyoruz. Bu 
önlemler;  kural ların geliştiril-
mesi ve uygulanması, eskiden 
uygulanan  kredi tavanı gibi 
uygulamaların yumuşatılarak 
uygulamaya sokulması gibi 
önlemlerden oluşan bir politika  
demeti görünümü sunuyor. 
Türkiye, bu alt politikayı etkin 
biçimde uygulamaya başladı.

Özetle söylemek gerekirse; 
yeni normal olarak sunulan 
ekonomi politikası değişiklikleri 
hiçbir şekilde yeni birer 
politika  seti değil. Çoğu eski 
politikaların süslenip püslenip 
yeniden sunumundan iba-
ret. “Para basacağız” deseniz 
koşullanmışlıklar nedeniyle in-
sanlar isyan ediyor. Ama onun 
yerine “parasal gevşemeye 
(quantitavie easing)” gideceğiz 
derseniz herkes destekliyor.

Belki bu tür bir illüzyonu 
da yeni normaller arasında 
sınıflandırmak gerekir.

Dünya Ekonomi Politikasında Yeni Normaller   ve Türkiye

Mahfi Eğilmez
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Türkiye’nin 2016-18 dönemi-
ni  kapsayan Orta Vadeli 
İstikrar Programı’nda ortaya 
konulan büyüme hedeflerine 
ihracatın katkısının olmayacağı 
tespiti ne Ekonomist Prof. Dr. 
Kerem Alkin tepki gösterdi. 
Alkin, “Hükümetin asıl ihracat-
ın büyümeye nasıl katkısı 
olacağını çalışması gerekir”  
dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde; 
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği ve TÜGİAD 
Ege Şubesi işbirliğinde düzen-
lenen, “Yeni Bir Seçim Arifes-
inde 2016 Beklentileri” konulu 
toplantıda TÜGİAD Ekonomi 
Danışmanları Prof. Dr. Kerem 
Alkin ve Dr. Can Fuat Gürlesel 
2016 yılı ve sonrasındaki yıllara 
ilişkin öngörülerini İzmir iş 
dünyası temsilcileriyle paylaştı. 

İlk konuşan Prof. Dr. Alkin, 
“Hükümetin asıl ihracatın büyü-
meye nasıl katkısı olacağını 
çalışması gerekir. 2016 yılında 
huninin en dar yerinden geç-
eceğiz. Türk halkını intihar 
eder ce  sine borçlandırmaya 
devam ettirerek büyüme kabul 
edile bilir değil. Gelişmekte olan 
ekonomilerde ortalama büyü-
menin yüzde 1.7’ye düştüğü bir 

ortamda 2016 yılında yüzde 4, 
2017 yılında yüzde 4.5 ve 2018 
yılında yüzde 5 büyüme hedefi 
kaptanın gemiyi kayalıklara son 
sürat çarpmaya götürmesidir. 
2016 yüzde 3, 2017 yüzde 3.5, 
2018 yüzde 4 büyüme hede-
flenmeli. İhracat da büyümeye 
katkı sağlamalı” dedi. 

Vahşi Kur Savaşları Yaşanıyor

Dünya genelinde vahşi kur 
savaşları yaşandığına da işaret 
eden Alkin, 22 Mayıs 2013 
tarihinde dönemin Amerikan 
Merkez Bankası Fed Başkanı 
Ben Bernanke’nin parasal 
genişlemeye önümüzdeki  
dönem  de azaltılarak son verile-
ceğini açıklaması sonrasında 
Amerika ile Avrupa Birliği 
arasında kur savaşlarının hız-
lan dığına işaret etti. Alkin şöyle 
devam etti: “Kur savaşlarının 
sonucu Almanya Yunanistan 
krizini bilinçli olarak kötü yönet-
ti. FED, Almanya’nın tutumuna 
karşı faiz indirimini erteledi  
ve 1.05 seviyesine kadar 
gelen  pariteyi tekrar 1.13-1.14 
bandına getirdi.”

Türkiye Dolardan 80 Kuruş 
Tokat Yedi, Doları 40 Kuruş 
Kendimiz Yükselttik

“Türkiye’de dolar kurunun  
bugün 2.23 seviyelerini konuş-
mamız gerekiyordu” diyen 
Prof. Dr. Alkin, buna karşılık 
Türkiye’de 3.03 dolar kuruna  
şahit olduğumuzu bu 80 
kuruşun 40 kuruşunun FED’in 
politikalarından, 40 kuruşunun 
ise Türkiye’nin gezi olayları, 
17-25 Aralık süreci, siyasi 
ve ekonomik istikrarsızlık, 
arka arkaya yapılan seçimler 
yüzünden oluşan ekonomik 
ve siyasi kırılganlıklarından 
kaynaklandığını savundu. 
Alkin, “22 Mayıs 2013’ten bu 
yana Hindistan Rupisi dolar 
karşısında yüzde 16 değer 
kaybederken, Türk Lirasındaki 
değer kaybı yüzde 38’e ulaştı. 
Bu aradaki farkın nedeni 
Türkiye’deki kırılganlıklar oldu. 
1 Kasım seçimleri sonrasında 
oluşacak olan TBMM bizi 
yeni bir hükümetle tanıştırırsa 
normalleşiriz. Aksi takdirde 
gökyüzüne giden dolar hepimizi  
sıkıntıya sokar” diye uyarıda 
bulundu.

Çin Bir Transformasyondan  
Geçiyor

Çin’de bir dönüşüm, transfor-
masyon olduğuna işaret eden 
Alkin, bu değişimi de şöyle 
özetledi: “Çin birkaç yıl önces-
ine kadar 6 trilyon dolar ekono-
mik büyüklüğe sahipken, 2 tri-
lyon dolar ihracat yapıyordu, 
günümüzde ise 15 trilyon dolar 
ekonomik büyüklüğe ulaştı. Bu 
şartlarda Çin’in dünyaya 5 trily-
on dolar ihracat yapması gere-
kiyor. Çin’in bugünkü şartlarda 
bu ihracatı yapması mümkün 
değil. Çin’in ihracatı 2.3 trilyon 
dolar seviyesinde kaldı. Çin’in 
ulaşabileceği ihracat rakamı 
önümüzdeki süreçte  

İhracat Büyümeye Katkı Sağlayacak 
Şekilde Kurgulanmalı
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3trilyon dolar. Çin 3 trilyon 
dolar dünyaya mal satıyorsa, 
12 trilyon doları Çin’de iç piyas-
ada satmak zorunda. Bunun 
için halkının refahının arttırması 
gerekiyor. Halkın refahını 
arttırmanın en önemli yolu ken-
di para biriminin değer artışına 
izin vermesinden geçiyor.  Bu 
nedenle Çin parasının değer 
kazanmasına izin vermek zo-
runda.”

Çin’in transformasyonunu 2 
akrobatın 150 km hızla giden 
1 motordan diğer motora 
atlamasına benzeten Alkin, 
Çin’in bu değişimi yapabilmesi 
için büyümesini yavaşlatması 
gerektiğini, önümüzdeki yıllar-
da Çin’de yüzde 5.5-6 büyüme 
rakamları görüleceğini ifade 
etti.

Önümüzdeki Yıllarda Borç-
lan ma     Zorlaşacak

Dünya’da 2008 ekonomik 
krizi sonrasında bankaların 
güç kaybettiğini ve Merkez 
Bankalarının devreye girdiğini 
anlatan Dr. Can Fuat Gürlesel, 
bu süreçte FED’in de aralarında 
bulunduğu 4 büyük Merkez 
Bankasının 15.5 trilyon  dolar 
parasal genişleme sağladığını, 
2016-17 dünya ekonomisin de  
ise borçlanmanın eskisi  gibi 
olmayacağını, sıkı bir kredi-
lendirme sürecinden geçileceği 
ve kolay para bulunamayacağı 
uyarısında bulundu. 

FED’in piyasaya verdiği 
15 trilyon doları çekeceği için 
dünya genelinde daha yüksek 

faizler beklediklerini dillendiren 
Gürlesel, “Türkiye’de faizler 2-3 
puan artacak” dedi.

Çin’deki Politika Değişik-
liği Orta Vadede Türk İhracat-
çısına Avantaj Sağlayacak

Çin’in devlet kapitalizmi 
ile büyüdüğünü, çok çeşitli 
desteklerle Çin sanayisini 
daha rekabetçi hale getirdiğini 
anlatan Gürlesel şöyle de-
vam etti: “2014 başında gelen 
Çin Yönetimi örtülü destekleri 
geri çekiyor bu orta vad-
ede bizim ihracatçılarımızın 
rekabetçiliğini arttıracak.”

Dünyada 2016-2017 yılların-
d a    daha yavaş büyüme 
olacağı ön görüsünde bulunan  
Gürlesel,  yüzde 7-8 büyüyen  
gelişen ekonomilerin yüzde 
4 büyüyeceğini, Çin’in ise 
önümüzdeki 5 yıl yüzde 6 
seviye  sinde büyüyeceği tahmi-
n in de bulundu.

Ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel 2016-17 tahminler-
ini ise şöyle sıraladı:“Daha 
güçlü dolar bekliyoruz. Gelişen 
ülke lerin para birimleri dolar 
karşısında değer kaybetmeye  
devam edecek. 2016-17  de 
FED faiz arttıracak. Avrupa’da 
parasal genişleme olacak. 
2016  -17  yıllarında dünya 
emtia  fiyatlarında yüzde 5 
gerile    me  olup dip yapacak. 
Türkiye  emtia  fiyatlarındaki 
bu avantajı kullanmalı. Petrol 
fiyatları 2016 yılında 50 dolar 
seviyesindekalacak. Gelişmiş 
ülkelerde  deflasyon, gelişmekte 

olan ülke lerde enflasyon olacak 
bunu 2016 yılında yaşamaya 
devam edeceğiz. Gelişmiş 
ülke   ler de ihraç fiyatlarımızda 
bir miktar indirim talepleriyle 
karşılaşabiliriz. Türkiye’den 
sermaye çıkışı var. Kişi başı 
milli gelir 9 bin dolara düşecek. 
2018 yılında tekrar 10 bin 
doları görebiliriz. Dışa açık 
ekonomiler de küresel etki-
ler     TL’nin değerini belirliyor. 
Bundan  sonra TL değer kaybet-
m e   ye  devam edecek. 

İhracatçılarımız Büyük 
Pazarlara Yoğunlaşsın

Ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel,  2016-17 yıllarında 
Türk ihracatçılarına; ABD, 
Çin, Japonya, AB gibi güçlü 
ekonomilerdeki pazar payımızı 
arttırmak için çaba göstermeleri 
çağrısında bulunarak sözlerine 
son verdi. 

TÜGİAD İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin  Canpolat ise yaptığı 
konuş      mada, iş dünya sı nın 
puslu,  sisli, bilinmezlik  hava-
la      rı nı  sevmediğini, puslu, sisli 
havalar da iş dünyasının yatırım 
ve program  yapamadığını, 
iş dünyası için istikrar kısa, 
orta ve uzun vadeyi görebil-
menin çok önemli  olduğunu 
vurguladı.Canpolat, “Ancak 
son yıllar da     Türkiye’de siyasi 
yapının değişimi sonucu seçim 
sandığı pek çok kez önümüze 
geldi.  Önümüze sandığın her 
gelişiyle birlikte belirsizlikler ve 
riskler arttı. Global ekonomi-
de  ki iniş ve çıkışlara bir de 
bunlara bizleri çok üzen terör 
belası eklendi. Önünü göreme-
yen   sanayici ve işadamları 
borç lanmadan uzaklaşarak 
mevcut konumlarını korumak 
durumunda kaldı. Oysa Türkiye  
gelişmek için daha fazla 
üretme ye ve istihdam yapmaya 
mecbur. Biraz olsun önümüzü 
görmek istiyoruz” dedi.

3trilyon dolar. Çin 3 trilyon faizler beklediklerini dillendiren 
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CUMHURİYET ve TOPRAK 
DEVRİMİ

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Atatürk’ün önderliğinde Türk 
milletinin Batının emperyal 
güçlerine karşı vermiş olduğu 
milli mücadelenin sonucunda 
Cumhuriyet kuruldu. O’nun 
1905’te öğrencilik yıllarından 
beri  “Bu topraklarda cumhuri-
yet kurulmalı, Latin alfabesine 
geçilmeli ve kadınlarımız kara 
çarşaftan kurtulmalı. Cumhuri-
yete tepeden inme diyenler, 
aslında cumhuriyetin milli mü-
cadeledeki asıl amaç olduğunu 
unutmamalı.” sözleri yeterince 
bilinmiyor.

Diğer yandan Cumhuri-
yetimizin niteliğini belirleyen 
“Cumhuriyet, Kimsesizlerin 

Kimsesidir” özdeyişi neredey-
se unutulmuş gibi.

Oysa bu özdeyiş, Türk 
Milleti ve milletin o yıllarda 
belkemiğini oluşturan ve savaş 
cephelerinde birlikte olduğu 
köylüleri iyi tahlil etmesinin bir 
sonucuydu.

Atatürk Toprak Devrimi 
İçin Neler Söylemişti?

Bu bağlamda Atatürk, milletin 
büyük çoğunluğunu oluşturan 
köylülerin yaşamlarını iyileş tir-
mek için, onların toprak sahibi  
olmalarının gerektiğini biliyor-
du. Bu amaçla yaptığı söylev-
lerin kimilerini şöyle sıralamak 
olası: 

• “Şark vilayetlerimizin  
bir kısmında ihdas edilen 

umumi müfettişlik isabetli 
ve faydalı olmuştur. Cum-
huriyet kanunlarının emni-
yetle sığınılacak yegane yer 
olduğunun anlaşılması bu 
havalide huzur ve inkişaf için 
esaslı bir mebdeydir. Yeni faal-
iyet devremizde gerek bu hav-
alide, gerek memleketin diğer 
kısımlarında toprağı olmayan 
çiftçilere toprak tedarik et-
mek meselesiyle ehemmiyetli 
olarak iştigal buyuracaksınız”

 (1 Kasım 1928, TBMM 
Açış Konuşması).

• “Çiftçiye arazi vermek 
de, hükümetin mütemadi-
yen takip etmesi lazım ge-
len bir keyfiyettir. Çalışan Türk 
köylüsüne işleyebileceği kadar 
toprak temin etmek, memleke-
tin istihsalatını zenginleştirecek 
başlıca çarelerdendir” (1 Kasım 
1929, TBMM Açış Konuşması). 

• “Toprak Kanunu’nun bir 
neticeye varmasını Kamutay’ın 
yüksek hizmetlerinden bekler-
im. Her Türk çiftçisi ailesinin, 
geçinebileceği ve çalışacağı 
toprağa malik olması, beheme-
hal lazımdır. Vatanın sağlam 
temeli ve iman bu esastadır 

“ (1Kasım 1936, TBMM 
Açış Konuşması).

• “Bir defa memlekette  
topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. 
Bundan daha önemli olanı ise, 
bir çiftçi ailesini geçindirebi-
lecek toprağın, hiçbir sebep ve 

CUMHURİYET VE TOPRAK DEVRİMİ

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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suretle bölünemez bir maliyet 
alması, büyük çiftçi ve çiftlik sa-
hiplerinin işletebilecekleri arazi 
genişliği, arazinin bulunduğu 
memleket bölgesinin nüfus ke-
safetine ve toprak verim dere-
cesine göre sınıflamak lazımdır 
(1 Kasım 1937, TBMM Açış 
Konuşması).

Atatürk’ün yönlendirmesi-
yle, kuruluş yıllarında köylüleri 
toprak sahibi yapmaya yönelik 
kimi kanunlar kabul edildi. Bu 
bağlamda da topraksız ve az 
topraklı köylülerin bir kesimine 
toprak dağıtıldığı biliniyor 1925 
Bütçe Yasası’yla yetki alan 
hükümet, daha önce çıkarılan 
716 sayılı yasaya dayanarak 
göçmenlere ve topraksız 
köylülerin kimilerine toprak 
dağıttı. Bu bağlamda Ziraat 
Bankası da kullanıldı. Örneğin 
Ankara’da 7 bin dönümlük bir 
çiftlik satın alındı ve 89 köylü 
ailesine dağıtıldı. Köylüleri to-
prak sahibi yapmak için ayrıca 
1924 Anayasası’nın 74. mad-
desine 1937’de çıkarılan 
bu yasa ile bir fıkra eklendi. 
Fıkra’da “Çiftçiyi toprak sa-
hibi yapmak ve Osmanlı Dev-
leti tarafından idare etmek 
için istimlak olunacak arazi 
ve ormanların istimlak bedel-
leri ve bu bedellerin tediyesi 
sureti mahsus kanunlarla tayin 
olunur”  yazıldı.  

Atatürk’ün ölümünden sonra, 
2.Paylaşım Savaşı’nın da ge-
tirdikleri olumsuzluklar eklen-
ince çiftçiyi topraklandırma 
konusu, neredeyse 1945 yılına 
kadar askıda kaldı. 1945 tari-
hinde, Atatürk’ün söylevleri 
doğrultusunda 4753 sayılı 

Çiftçiyi Topraklandırma Ka-
nunu kabul edildi. Yasa, 
büyük toprak sahiplerinin 
topraklarının kamu mülkiye-
tine geçirilmesini, bunların 
bir kesimini topraksız ve az 
topraklı köylülere dağıtılmasını 
ve kırsal bölgelerde köklü 
değişiklikleri içeriyordu.

Daha sonra Toprak Devrimi 
konusunda atımlar atılmadı 
değil. Bülent Ecevit döneminde 
kimi girişimler oldu. Toprak 
Reformu adıyla örgütlenmeler 
gerçekleştirildi.

Bununla birlikte, anılan 
girişimler hayata geçirileme-
di. Siyasete ve ekonomiye 
egemen olan büyük toprak sa-
hipleri, toprak ağaları, aşiret 
reisleri ve şeyhler kanunun 
uygulanmasını engellediler.

Özetle, Atatürk’ün özlem -
i ni çektiği, ancak  gerçekleş-
tiremediği konulardan  birisi,  
günümüzde Güneydoğu 
Anadolu  ve Doğu Anadolu’da 
ağırlıklı olarak egemen olan 
ağalık (feodalite) düzenini 
sona erdirecek olan, toprak 
devrimiydi.

Toprak Devrimi Neden 
Gerçekleşemedi?

Nedeni şu: Kimilerinin 
Doğu Sorunu, kimilerinin Kürt 
sorunu  dediği sorunun temel 
çözümünü Toprak Devrimi’nde 
aramakla yoksulları da içine 
alacak çözümlerin üretilm-
esi, Kürt feodallerinin de Türk 
egemenlerinin de işine gelmi-
yor. Kürt ve Türk kökenli 
yoksulların ve çalışanlarının 

çözümlemede örgütlü olarak 
devrede olmaması da işlerine 
geliyor. Bir başka deyişle 
sorun un çözümünde, sendika-
lar ve köylülerin örgütleri 
devrede değildir. Yani, çözüm 
arayışında, Kürt tarafının yok 
sayılan toplumsal güçlerinin 
karşılığında Türk tarafının yok 
sayılanları da yoktur. Özetle  
çözüm, emek ekseninde,  
emek ve sermaye ilişkisinde 
aranmıyor. Aslında hiçe sayılan 
ya da emeği ile üreten Türk ve 
Kürt kökenli yurttaşlarımızın 
çıkarları ortak. Bu konu 
farkına varıldığında çözüm 
kendiliğinden gelecektir.

Ancak, Kürt sorununun 
çözümü, egemenler arasında 
etnik kökenli kültürel zeminde 
ve kimi zamanlar açıkça 
dile getirilen ucu açık özerk 
yapılanmalarda aranıyor. Sanki 
bunlar gerçekleştirildiği zaman 
Kürt kökenli yurttaşların yok-
sulluk sorunları çözülecekmiş 
gibi bir görüntü yaratılıyor.

Çözüm, kırsallığın ağır 
bastığı Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu’da toprak devrimi te-
melinde ve kooperatifleşme ile 
sağlanabilecektir. Bu durum 
Türkiye’nin başka bölgelerine 
de örnek olabilecektir. Ancak 
bu örnek, Kürt egemenleri 
kadar en az Türk egemen-
leri tarafından istenmeyen bir 
örnektir. Köylülerin örgütlen-
mesi, işçilerin de, diğer emeği 
ile geçinenlerin de örgütlen-
mesine hız getirecek ve daha 
eşitlikçi bir düzeni Türkiye’de 
oluşturacaktır.



www.usiad.org.tr

MAKALE

27

Tarihin kırılma noktaları vardır. İç 
ve dış dinamikler kesişir. Tarihin 
pususuna yatmış, zamanlama 
dehası devrimciler bu süreçten 
yararlanırlar. Ötekiler ise ayak 
altında kalır, ezilirler. Son yıllarda 
ülkemizde, bölgemizde ve düny-
ada yaşananlar, yine bir tarihsel 
kırılma noktasından geçtiğimizi 
gösteriyor. Belki de 100 yılda bir 
görülebilecek bir zaman diliminde 
yaşıyoruz, Harbi Umumi’nin 100. 
Yılını anarken. O döneme ilişkin 
bilgilerimizi tazeliyoruz. Empery-
alizmin ihtiyaçlarını, emperyal-
ist merkezler arasındaki çelişkiyi, 
bölgesel aktörlerin büyük güçlerle 
kurdukları ittifakı anlamak için, 
olguları sıralayalım öncelikle.

1-ABD bölgede, sadece Suriye’de 
Esad’la değil, onun arkasındaki 
Rusya, Çin ve İran’la da mücadele 
ediyor. Kendi yarattığı ve kullandığı 
IŞİD’e karşı hava akınları yapan 
ABD, bu konuda Rusya ve İran’ın 
desteğine muhtaç. Türkiye’nin 
tam desteğini almaya mecbur. O 
yüzden ABD, “Türkiye’nin PKK 
terörüne karşı 

mücadelesini destekliyoruz” diyor. 
Birkaç gün önce “Artık PYD’ye 
silah vermeyeceğiz” demesinin 
nedeni, IŞİD’e karşı Türkiye’nin 
tam desteğini alma çabasıdır. 
Zira ABD, IŞİD’i sadece havadan 
vurarak, Barzani peşmergesi ve 
PKK-PYD’yi “kara gücü” olarak 
kullanarak yenemeyeceğini bil-
ir. Rusya, İran ve Hizbullah’ın 
desteğini arkalayan Esad’ı, 
Türkiye,  Suudi Arabistan ve 
Katar’ın yenmesinin mümkün 
olmadığını bilir. 2016’da başkanlık 
seçimlerine hazırlanan ABD, 
kendisi kara gücü yollamadan 
önce, tüm seçenekleri zorlayacak, 
Türkiye’nin bu işe soyunmasını 
isteyecektir. Tüm bunlar olmaz 
ise ancak son aşamada kendisi 
kara gücü yollar. Hem başkanlık 
seçimleri, hem de ABD’nin azalan 
siyasi, iktisadi ve askeri kapasitesi 
nedeniyle kendisi hemen asker 
yollama hevesinde değildir.

 ABD VE ERDOĞAN’IN 
AJANDALARI  ÖRTÜŞÜYOR

2-ABD için Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın siyasi ömrü henüz 
dolmamıştır. Çünkü ABD ve 
Erdoğan’ın ajandası Suriye, Irak, 
Ortadoğu, Kürt meselesi, açılım 
gibi konularda örtüşmektedir. ABD, 
Türk siyasetinde Erdoğan’dan 
daha güçlü bir aktör olmadığını 
bildiği gibi, Erdoğan da ülke 
içindeki desteği ne kadar yük-
sek olursa olsun ABD desteğine 
gereksinim duymaktadır. Mesele 
şudur: Türkiye’yi bölmek, federa-
syonu dayatmak, özerkliği get-
irmek, komşularıyla savaştırmak 
isteyen bir emperyalist devlet; he-
deflerine, terör örgütünün uzantısı 
olan, yüzde 10.5 almış partiyle 
değil, Türkiye’yi yöneten, yüzde 50 
oy almış partiyle ulaşacağını bilir. 
Türkiye’yi Diyarbakır’dan değil, 
Ankara’dan böleceğini bilir. Avra-
sya ile Atlantik, enerji bağımlılığı 
ile NATO bağımlılığı, Rusya ile 
ABD, yükselen ekonomik güçlerle 
duraklayan Batı güçleri arasında 
sıkışıp kalan Türkiye’yi yöneten 
siyasi irade de, yüzde 50 halk 
desteğine yaslansa bile, bu-
nun küresel diplomaside yeterli 
olmadığını bilir. Hele de bölges-

Suriye’ye Kara Harekâtı Yapılabilir mi?

Doç. Dr. Barış DOSTER
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inde yalnızlaşmış, iç ve dış borç 
toplamı 550 milyar doları aşmış, 
cari açığı patlamış, üretim gücünü 
yitirmiş, ekonomisi dışa bağımlı, 
ordusunun caydırıcılığı, itibarı 
azalmış bir Türkiye, dış telkinlere 
ve tertiplere daha açıktır. O yüzden 
1 Kasım seçimleri sonrasında, 
ABD ile Erdoğan’ın yeni bir sayfa 
açması şaşırtıcı değildir.

3-ABD her ne kadar bölgedeki Kürt 
örgütlerini kullansa, onları batıda 
parlatsa, IŞİD’e karşı savaşan 
“özgürlük savaşçıları” olarak cila-
lasa da, bunların Türkiye’nin yerini 
tutmayacağının farkındadır. Böl-
geyi Kürt örgütleri eliyle karıştırır, 
parçalamaya çalışır ama bölgeye 
Kürt örgütleri üzerinden şekil vere-
mez. Bu daha kapsamlı bir iştir 
ve bu iş için Türkiye’nin desteği 
şarttır. Ne peşmerge, ne PKK-
PYD teröristleri, bölgeye 20 bin 
askerle girecek bir Türk ordusu-
nun yerini tutamaz. ABD’nin son 
dönemde PKK ve PYD konusun-
da Türkiye’nin hassasiyetlerini 
gözeten tutumunun kökeninde, 
ABD’nin çıkarları vardır. ABD 
başta TSK, Türk siyaseti ve Türk 
ekonomisi olmak üzere Türkiye 
içinde örgütlü bir emperyalist güç 
olarak, havuç-sopa taktiği izle-
mektedir. Türkiye, Suriye’ye kara 
gücüyle girme konusunda istek-
siz davrandıkça da, PKK terörü, 
patlamalar, saldırılar devreye 
sokulmaktadır. Formül şudur: 
“Sen havadan ve karadan saldırıp 
IŞİD’i bitir, ben de PKK ve PYD’yi 
vurmana izin vereyim”. Bu formüle 
Musul petrollerinden küçük bir pay 
da bazen ilave edilmektedir.

BAŞKANLIĞA KARŞILIK 
ÖZERK  LİK ve HDP’NİN TUTUMU 

4-Türkiye bu oyuna gelmemelidir. 
Çünkü ABD terör örgütünden asla 
vazgeçmez. PKK, ABD’nin elinde 
önemli bir araçtır, taşerondur. 
Hem bölge ülkelerine karşı, 
hem de diğer Kürt örgütlerini hi-
zaya sokmak için. Emperyalist 
bir güç, tüm aktörleri kullanmak, 

el altında tutmak ister. Fayda-
maliyet analizi yapar. Duygusal 
davranmaz. Gerektiğinde takım 
çantasını yeniler, günceller. Hiçbir 
kuvvetle Katolik nikâhı kıymaz. 
Hem Türkiye’ye hem de terör 
örgütüne açılım sürecini yeniden 
başlatmaları için baskı yapması, 
HDP içinden, “Al başkanlığı, 
ver özerkliği. Başkanlık sistem-
ine toptan karşı değiliz” sesler-
inin yükselmesi, bunun kanıtıdır. 
Bağdat’taki büyükelçiliğinde 16 bin 
kişi çalıştıran, 6 milyar dolar bütçe 
ayıran ABD, Türkiye’yi gözden 
çıkarmaz. Zira elinde Türkiye’nin 
yerine koyacağı seçenek yoktur. 
Suriye’de Rusya, İran ve Esad’a 
karşı yenilen bir ABD’nin, Katar ve 
Suudi Arabistan’la sonuç alması 
olanaksızdır. Kaldı ki Türkiye’nin 
gücü sınırlıdır. Suriye meselesinin 
en büyük kaybedenlerinden biri 
Türkiye’dir.

5-ABD’de, Avrupa’da, Esad’sız 
geçişin olanaksız olduğunu, 
Rusya’ya rağmen Esad’ın 
gitmeyeceğini belirtenlerin sayısı 
artmıştır. Diğer unsurların yanında, 
Avrupa kapılarına yığılan Suriyeli 
sığınmacılar da Avrupa’da havanın 
değişmesini, Esad’lı seçeneklerin 
öne çıkmasını hızlandırmıştır.

6-Hava saldırıları IŞİD’i sendele-
tir ama bitirmez. Kara gücünün 
desteğini almayan hava akınları, 
son kertede mutlak başarıdan 
yoksundur. Askerlikte kuraldır: Pi-
yadenin ayak basmadığı yer sizin 
değildir. ABD’nin kara gücü olan 
Kürt örgütlerle, eğit-donat gibi 
fiyaskoyla sonuçlanan çabalar-
la IŞİD’i yenmek olanaksızdır. 
Türkiye hem IŞİD’e karşı mü-
cadele ediyor hem IŞİD’ittttt n 
boşalttığı yerlere PKK’nın Suriye 
kolu PYD’nin yerleşmesini istemi-
yor hem de Esad’ı devirmeye 
çalışıyor. Bu üçünü aynı anda 
başarmak olanaksızdır. Esad’ın 
desteği olmadan ne IŞİD’i bitirmek 
mümkündür ne de Suriye’nin 
bütünlüğünü savunmak.

RUSYA’NIN DİPLOMATİK 
HESAPLARI 

7-Türkiye’nin sadece politik ve 
diplomatik konumu değil, Rusya’yla 
gelişen ekonomik ilişkileri, bu ülk-
eye yüzde 60 oranındaki doğalgaz 
bağımlılığı da, Ankara’nın manevra 
sahasını daraltmaktadır. Rusya, 
Esad’a karşı savaşan herkesi 
vururken, Türkiye Esad’a karşı 
savaşan herkesi desteklemiştir ve 
faturasını sadece topraklarımız 
dışında değil, ülkemiz içinde de 
ödemektedir. Rusya, Suriye’de 
kendini dışlayan bir çözümün 
olanaksız olduğunu, Suriye ko-
nusunda anahtarın Moskova’da 
olduğunu dünyaya gösterirken, so-
runun daha fazla uzamadan çözül-
mesini, Rus askerinin Suriye’deki 
varlığının siyasal ve diplomatik 
neticelerinin görülmesini isteme-
ktedir. Suriye konusunda hergün 
yeni bir diplomatik öneri sunmak-
ta, inisiyatif almaktadır. Böylece 
Ortadoğu’da zaten artmakta olan 
ağırlığı daha da pekiştirmenin 
hesabını yapmaktadır.

8-Türkiye Suriye’de mezhepçi 
(Sünnici), Irak’ta etnikçi (Kürtçü) 
bir ülke olarak algılanmaktadır. 
Bu da ülkemizi yalnızlaştıran 
bir unsurdur. İran’ın P5+1 ile 
imzaladığı nükleer anlaşma 
sonrası Türkiye’nin bölgede etkisi 
daha da azalmış, İran’ın ağırlığı 
ise artmıştır. İran, bölgesel ak-
tör olma konusunda Türkiye’den 
öndedir. Türkiye ise ABD’nin, At-
lantik güçlerinin kuryesi, Truva atı 
olarak görülmektedir.

Sözün özü: ABD Türkiye’ye “Hem 
PKK, hem PYD’yi vurmana ses 
çıkarmam, sen de kara gücünü 
hazırla” dese de, Türkiye’nin 
Suriye’ye karadan saldırması, ger-
ekçesi IŞİD olsa bile, Esad’ın yanı 
sıra, Rusya ve İran’ın da tepkisini 
çekeceğinden, kolay değildir.
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1 Kasım öncesi partilerin 
asgari ücret konusundaki 
vaatlere herhangi bir yorumda 
bulunmayan iş dünyasından 
konuya ilişkin her gün yeni 
bir açıklama geliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı İbrahim Çağlar’ın 
da dahil olduğu asgari ücret 
tartışmalarında, ücretin bin 
300 liraya çıkartılmasının 
özel sektöre 16 milyar lira yük 
getirileceği hesaplandı. SGK 
priminin işveren payında üç 
puan indirilirse işverenin nef-
es alacağını söyleyen Çağlar, 
“Hükümet tulumbaya su ko-
yarsa, biz de yatırımlarımızı 
daha rahat yaparız” dedi. 
İşte asgari ücret tartışmasına 
ilişkin değerlendirmeler…

Şu anda Sosyal Güvenlik  
Kurumu  (SGK) verilerine göre 
yaklaşık 14 milyon sigortalı 
çalışanın, 5 milyonu  aşkın 
kişisi asgari ücretle  çalışıyor. 
Asgari ücretin 1.300 liraya 
çıkmasının işverene yıllık 
maliyetinin ise 16.2 milyar 
lirayı bulacağı belirtiliyor. 
İşveren örgütleri asgari 
ücret artışı karşılığında ilave  
teşviklersağlanmasını istiyor.  

Zeybekci: Hazine Yardımı 
Olacak

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci,  zamlı asgari ücret 
konusunda  Hazine   yardım-
ıyla iş dünyasının yükünü 
hafifletecek lerini söyledi.  
Zeybekci,  “Asgari  ücretin 
artırımı ile ilgili şirketleri-
mizin, üretimimizin, KOBİ’ -
leri mizin ve ihracatçıları-
mızın uluslararası rekabet 
güçlerine  zarar verebilecek  
ve maliyetleri artıran bir 
durum varsa eğer, ki var, 
bunun bir kısmını Hazine 
olarak karşılama, hafifletme 
olarak bir yaklaşımımız var. 
Böyle bir çalışma yapılıyor, 
yakın bir zamanda rakam da 
netleşecektir” dedi.

“Romanya’ya Gideriz”

İstanbul Hazır Giyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi asgari ücretin  
1.300 TL olması durumun-
da  üretimin Romanya,  
Bulgaristan,  Slovakya, 
Moldova  ve Mısır gibi ülkelere 
kayabileceğini söyledi.

Asgari ücretteki artışın brüt 
olarak işverene yaklaşık 450 
lira yük getireceğini belirten 
Tanrıverdi, “Bunun beyaz 
yakalılara da sirayet ettiğini 
düşünürseniz bu fark daha 
da büyüyor. Firmalarımızın 
birçoğu bu farkı kaldıramaz.

Zaten kıdem tazminatı yükü 
var, böyle bir artışla o da 
yüzde 30 artmış olur. Bun-
dan asgari ücretteki artışın 
gelir vergisi, SGK katkısı gibi 
devletin yapacağı düzen-
lemelerle karşılanarak 
işçinin eline geçen paranın 
artırılması daha doğru olur 
diye düşünüyorum” dedi. 

Türkiye hazır giyim ve kon-
feksiyon ihracatının yaklaşık 
yüzde 75’ini gerçekleştiren 
İHKİB’in Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, asgari ücretin 
net 1300 lira olması duru-
munda üretimin Romanya, 
Bulgaristan, Slovakya, Mol-
dova ve Mısır gibi ülkelere 
kayabileceğini söyledi.

Tanrıverdi, hükümetin 
planlandığı gibi asgari ücreti 
net 1.300 liraya çıkarması ve 
bunun maliyetinin tamamının 
sanayiciye yüklemesi du-
rumunda hazır giyim sek-
törünün çok ciddi sıkıntılar 
yaşanacağını ve üretimin 
çevre ülkelere kayabileceğini 
söyledi.

İHKİB verilerine göre, 
Türkiye’nin en büyük ikinci 
ihracatçısı olan hazır giyim 
ve konfeksiyon sektöründe, 
Ocak-Ekim döneminde 
Türkiye’den 205 ülkeye 14.2 

Asgari Ücret Krizi; 16 Milyarlık Yük Tartışılıyor



www.usiad.org.tr30

HABER

milyar dolar değerinde ihra-
cat yapıldı. Sektörel ihracat 
2014 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 10.6 azaldı.
Türkiye’nin toplam ihracatı 
aynı dönemde yüzde 8.6 
düşüşle 119.6 milyar dola-
ra geriledi. Hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının to-
plam ihracattaki payı yüzde 
12 seviyesinde bulunuyor. 
En büyük pazarlar arasında 
Almanya, İngiltere ve İspanya 
bulunuyor. Tanrıverdi, “As-
gari ücretin 1,300 liraya 
çıkması ve bunun da san-
ayiciye kalması neticesinde 
hazır giyim ve tekstil sektörü 
çok ciddi sıkıntılar yaşar. Za-
ten rekabette zorlandığımız, 
dünya piyasalarının daraldığı 
bir dönem içerisindeyiz” dedi.

“İşverene 450 Lira Yük 
Getirir”Tanrıverdi üretimin 
kayabileceği ülkeler arasında 
Romanya, Bulgaristan, Slo-
vakya, Moldova, Mısır gibi ül-
kelerin bulunduğunu kaydet-
ti. Asgari ücretteki artışın brüt 
olarak işverene yaklaşık 450 
lira yük getireceğini belirten 
Tanrıverdi, “Bunun beyaz 
yakalılara da sirayet ettiğini 
düşünürseniz bu fark daha 
da büyüyor. Firmalarımızın 
birçoğu bu farkı kaldıramaz. 
Zaten kıdem tazminatı yükü 
var, böyle bir artışla o da 
yüzde 30 artmış olur. Bun-
dan asgari ücretteki artışın 
gelir vergisi, SGK katkısı gibi 
devletin yapacağı düzen-
lemelerle karşılanarak 
işçinin eline geçen paranın 
artırılması daha doğru olur 
diye düşünüyorum” dedi. 
Toplam 1 milyon işçinin 
hazır giyim ve tekstil sek-
töründe olduğunu söyleyen 

Tanrıverdi, burada sadece 
asgari ücret alanlar değil 
tamamının etkileneceğini 
söyledi ve “Sanayinin üzer-
inde kalırsa kayıt dışılık daha 
da artar” dedi.“2016’dan 
umutluyuz, 2015’teki belirsi-
zlik ve yaşanan terör olayları 
maalesef önümüzde engel 
oluşturdu” diyen Tanrıverdi, 
“Ama 2016’da terörle mü-
cadelenin ve tamamen 
ekonomiye odaklı Türkiye’nin 
gelecek yılı çok daha iyi 
geçireceğini düşünüyorum” 
dedi. Sektörün  ihracatının 
bu yıl yüzde 10 daralmasının 
beklendiğini ifade eden 
Tanrıverdi, gelecek yıl 
ihracatın yüzde 10 veya 
üzerinde  büyüyeceğini 
tahmin  etti.“Tamamını Devlet 
Karşılasın” İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Başkanı İbrahim 
Çağlar, “Bize asgari ücretin 
getirdiği 16 milyar liralık bir 
yük var, bunun en azından 
yarısını devletimizden talep 
ediyoruz. Hükümetimiz bu-
nun tamamını da verecek 
kapasitede. İşsizlik fonunda 
birikmiş 86 milyar lira para var, 
o fonda biriken paradan ver-
ilebilir. Bu talebi karşılayacak 
fonlar Türkiye’de var” dedi. 
Çağlar, asgari ücrette artışın, 
asgari ücretle çalışanlar 
dışında diğer çalışanların da 
zam talebine yol açacağına 
dikkat çekti. Yeni asgari ücre-
tle oda aidatının 135 liradan 
165 liraya yükseleceğini be-
lirten Çağlar, asgari ücretle 
hesaplanan birçok ücretin 
bu artıştan etkileneceğini 
kaydetti.

“İşçi Çıkarma Yoluna Gi-
dilebilir”

OSİAD (Ostim Sanayici ve İş 
Adamları Derneği) Başkanı 
Ahmet Kurt, işçiye bin 300 
lira asgari ücret verilmesi ko-
nusunda devletin fedakarlık 
yapması gerektiğini aksi 
takdirde işletmelerin mali-
yetler artacağı için işçi 
çıkarabileceğini söyledi.
Kurt, işverenlerin işçisinin 
cebine koyduğu paranın 
miktarı ile ilgili bir sorunu 
olmadığını, işçisinin cebine 
ne kadar fazla para koyabil-
irse bundan mutlu olduğunu 
ancak bunu yaparken Ge-
lir Vergisi, SSK primi ve 
İşsizlik ödeneğinin işçi ve 
işveren paylarının maliyetler 
üzerinde ciddi artışa neden 
olduğunu söyledi. 

Kurt, asgari ücretin tüm-
den kaldırılması yönündeki 
görüşlere katılmadıklarını, 
asgari ücretle çalışan önemli 
bir hizmet sektörü çalışanı 
olduğundan, bir taban ücret 
olması gerektiğini belirtti. As-
gari ücretin şu anki haliyle 
bin 560 liraya mal olduğunu, 
bu maliyet içinde işçilerin 
yüzde 15 gelir vergisi, yüzde 
14 sosyal güvenlik primi, 
yüzde 1 işsizlik fon kesintisi 
bulunduğunu ifade etti. As-
gari ücretin bin 300 liraya 
çıkarılması durumunda mali-
yetlerin yüzde 30 artacağını 
ifade eden Ahmet Kurt, 
işçinin ödediği payı devletin 
üstlenmesinin daha doğru 
olacağına dikkat çekti.
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İKİ SEÇİM ARASINDA 
MİLYARLARCA LİRALIK 
KAYIP

7 Haziran ile 1 Kasım 
seçimleri arasındaki si-
yasi açıdan belirsiz 5 
aylık süreçte ekonomide 
yaşanan olumsuzluk-
lar vatandaşın cebine de 
yansıdı. Türkiye’de iki 
genel seçim arasındaki si-
yasi belirsizlik milyarlarca 
liralık kayıplara yol açtı. 
Enflasyon yükselirken, 
büyüme hızı yavaşladı, iç 
talep azaldı.

7 Haziran seçimi önces-
indeki anketlerle tek parti 
hükümeti kurulamayacağı 
beklentilerinin arttığı gün-
lerden 1 Kasım seçimine 
kadar geçen süreçte, ülk-
enin büyüme hızı iç talep 
azalmasıyla yavaşlarken, 
döviz kurlarındaki sert 
yükseliş ile yatırımlar 
azaldı, enflasyon ve bor-
çlanma maliyetleri yükseldi. 

Dünya’da yer alan habere 
göre; yatırımcıların, ekono-
mik ve siyasi istikrarın 
bozulacağı endişesi, önce-
likle döviz kurları ve faizler-
in yükselişine neden olurk-
en, enflasyon, borçlanma 
maliyetleri ve ticaretin 
yavaşlaması kanalıyla da 
hızlı şekilde vatandaşın 
cebine yansıdı.
Tüketici güven endeksi de 
66,4 seviyelerinden ey-
lülde 58,5’e gerileyerek 
son 6,5 yılın en düşük 
düzeyine indi. Merkez 
Bankası brüt döviz rezerv-
leri 3 yıl aradan sonra 100 
milyar doların altına düştü, 
toplam rezervler de 117,5 
milyar dolara gerileyerek 
yaklaşık 3 yılın en düşük 
seviyesini gördü.

Borsa ve Dolarda Durum

7 Haziran’da gerçek-
leştirilen genel seçim 
öncesinde 89.000 puan 
sınırına kadar yükse-

len Borsa İstanbul 100 
(BIST 100) endeksi, an-
ketlerde tek başına hiç bir 
partinin hükümet kurmak 
için gerekli çoğunluğa 
ulaşamayacağı tahmin-
leri ile düşüşe başlamış 
ve seçim sonuçları ile 
düşüşünü hızlandırarak 
70.000 puan seviyelerine 
kadar gerilemişti.
Borsa İstanbul’a kote 
şirketlerin toplam piya-
sa değeri bu dönemde 
yaklaşık 120 milyar lira 
eriyerek 536 milyar liraya 
kadar düştükten sonra 1 
Kasım seçimi öncesinde 
598 milyar lira seviyeler-
inde dengelendi.
Küresel piyasalarda ABD 
Merkez Bankasının (Fed) 
faiz artırım sürecine ilişkin 
beklentiler ve belirsiz-
liklerin etkisiyle doların 
değerlenmesi, yurt içinde 7 
Haziran seçimi ile hızlandı. 
TL, bu dönemde diğer ülke 
para birimlerinden negatif 
ayrışarak dolara karşı 

İKİ SEÇİM ARASINDA MİLYARLARCA LİRALIK KAYIP
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yüzde 15’in üzerinde değer 
kaybetti ve tüm zamanların 
en düşük seviyesini gördü. 
7 Haziran seçimi önces-
inde 2,65 lira seviyelerinde

ki dolar, haziran seçiminde 
hiçbir partinin tek başına 
iktidarı elde edememes-
inin ardından ivme ka-
zanan yükselişiyle 3,0753 
lira ile tüm zamanların en 
yükseğine çıktı.

Özel sektörün ortalama 
30 milyar düzeyindeki kısa 
vadeli dış borcunun da 
döviz kurundaki yükseliş 
dikkate alındığında TL 
bazında yaklaşık 10 milyar 
lira arttığı tahmin ediliyor.

Hazine’nin Borçlanma 
Maliyeti Yükseldi

Aynı dönemde piyasa fai-
zlerindeki yükselişin etkisi-
yle Hazine’nin borçlanma 
maliyetlerinde de önemli 
artışlar görüldü. Mayıs 
ayındaki borçlanmalarını 
ortalama yüzde 9,8 bileşik 
faizle gerçekleştiren 

Hazine   ’nin, ekim ayındaki 
borçlanma maliyetleri 110 
baz puan civarında arta-
rak yüzde 11’e yaklaştı. Bu 
dönem içinde düzenlediği 
ihalelerle toplam 28,5 mil-
yar lira borçlanan Hazine’ye 

faizlerdeki yükselişin mali-
yetinin 300 milyon lirayı 
bulduğu hesaplanıyor.

Faizlerdeki Yükseliş Tüm 
Borçlanma Maliyetlerine 
Yansıdı

Taşıt kredi faiz oranları da 
7 Haziran seçimi önces-
indeki yüzde 13 düzeyin-
den seçim sonrasında 
yüzde 16 seviyesine yük-
selirken, 7 Haziran ve 1 
Kasım seçimleri arasındaki 

5 ayda artış 300 baz puanı 
buldu.

Bu süreçte 30 bin TL ve 36 
ay vadeli taşıt kredisi kul-
lanan vatandaş, yaklaşık 2 
bin TL fazladan para ödedi.
Karşılıksız Çek Tutarı 
Yüzde 34 Arttı

Faizlerdeki artış ve TL’nin 
dolar karşısındaki değer 
kaybı, ticaret hayatında da 
dalgalanmalara yol açtı. 
Haziran-Eylül döneminde 
toplam 3 milyar 434 milyon 
TL tutarında senet protesto 
edildi. Bu tutar, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
18,9 artışa işaret ediyor. 
Aynı dönemde protestolu 
senet sayısı da yüzde 0,5 
artarak 341 bin 831’e yük-
seldi.

Bu dönemde “karşılıksız” 
işlemi yapılan çek sayısı 
ve tutarı arttı. Haziran-eylül 
aylarında geçen yılın aynı 
dönemine göre karşılıksız 
çek sayısında yüzde 18,3, 
tutarında da yüzde 33,5 
artış kaydedildi. Haz-
iran-eylül dönemindeki 
karşılıksız çeklerin tutarı 
ise 8,9 milyar TL’ye yük-
seldi.

yüzde 15’in üzerinde değer Hazine   ’nin, ekim ayındaki 

seldi.

32

HABER



TACETTİN BAYIR-CHP İZMİR 
MİLLETVEKİLİ

Cumhuriyet Halk Partisi’-
nin     mevcudiyetini korumuş 
olmasını elbette başarı 
sayamayız ama başarısızlıkla 
da adlandırmamak gerekiyor.  
Gün beraberlik günüdür. 
2019’u hedeflemeliyiz. Bu 
süreçte fanatik  takım tutar 
gibi herhangi birinin arka   sı  -
na takılmak, partiyi hırpa-
lamak, Genel Başkanı-
mızı sorgulamak  kesinlikle 
kimsenin  haddi olmamalıdır 
diye düşünüyorum.

AV. KAZIM ARSLAN-CHP 
DENİZLİ MİLLETVEKİLİ

Birliğe ve beraberliğe her 
alanda  dayanış ma  ya, Türki-
ye         ’       nin önünün açılma sına, 
Cumhuriyetin  korunma-
sına, yapılan yanlışların 
düzeltilmesine  katkı için ve 
terörün bitirilmesi  noktasında 
üzerimize düşen görevi 
sonuna  kadar yapacağız. 1 
Kasım seçim sonuçları il ve 
ülke genelinde  arzu ettiğimiz 
gibi olmadı. Ama sandıktan 
çıkan sonuçlara saygılıyız. 
Bunun gereği olarak üzerime  
düşen görevleri yerine 
getireceğiz.
Denizli ve Türkiye için 
Mecliste çok çalışacağız.

PROF. DR.NURETTİN DEMİR 
CHP MUĞLAMİLLETVEKİLİ

Ulu Önder Mustafa Kemal  
Atatürk’ü andığımız bu 
gün    de mazbata  larımızı 
aldık.26.dönemde de 
Muğla  ’    mı  zın meclisteki sesi 
olacağız. Atatürk’ün kurdu    -
ğu Cumhuriyet  i  ve değerleri 
sonsuza kadar yaşatmak 
için mücadeleye devam  
edeceğiz. Biz Muğlalılara 
bunun  için söz verdik. Önceki  
dönemlerde olduğu gibi 
26. dönemde de ülkemizin  
aydınlık yarınları için çok 
çalışacağız. Süreç yılgınlığa 
kapılma değil, önce Türkiye 
diyerek daha çok çalışma 
zamanıdır.

ÜYELERİMİZ YENİDEN TBMM’DE

Derneğimizin İzmir Temsilcisi Tacettin Bayır, Denizli Şube Başkanımız Av. Ka-
zım Arslan ve üyemiz Prof. Dr. Nurettin Demir 7 Haziran’da olduğu 1 Kasım se-
çimlerinde de yeniden CHP’den milletvekili seçildiler.
26. Dönem mazbatalarını alan İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Denizli Milletveki-
li Av. Kazım Arslan ve Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir’i tebrik ediyor, 
başarılar diliyoruz.
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CARİ İŞLEMLER, 95 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Cari 
İşlemler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler 
dengesi Eylül ayında 95 milyon dolar fazla verdi.

TCMB verilerine göre cari işlemler açığı Eylül’de yıllandırılmış 
bazda 40,57 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı Ağustos’ta 163 milyon dolar açıktan 27 
milyon dolar fazlaya revize edildi.

Cari işlemler Ağustos ayında 163 milyon dolar açık vermiş ve 2009 yılı Ekim 
ayından bu yana ilk kez fazla vermeye çok yaklaşmıştı.

‘ENFLASYON İYİLEŞENE KADAR PARA POLİTİKASINDAKİ SIKI DURUŞ SÜRECEK’

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, para politikasındaki sıkı 
duruşun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana 
kadar sürdürüleceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 
Ankara’da “Türkiye’de Dengeli Büyüme Görünümü” konulu bir 
sunum yaptı. Mevcut politika duruşunun enflasyon görünümüne 
karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı 
destekleyici olduğunu söyleyen Başçı, sunumunda para 
politikasındaki sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin 
bir iyileşme sağlanana kadar sürdürüleceğini belirterek, “Cari 
işlemler dengesindeki iyileşme devam edecek” dedi.

Başçı, “Avrupa’daki talep artışı büyümeyi ve dengelenmeyi destekliyor. Açıklanan yapısal 
reformların uygulamaya geçirilmesi büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabilir” diye konuştu.

    AÇLIK SINIRI BİN 400 LİRAYİ AŞTI

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli 
olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması açıklandı. Yapılan 
araştırmaya göre ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 
1.414,776 TL, yoksulluk sınırı ise 3.905,781 TL olarak tespit 
edildi. Araştırmaya göre eylül ayına göre ekim ayında gıda 
madde  fiyatlarında ortalama yüzde 0,30’luk bir düşüş yaşandı.

Ekimde göze çarpan en büyük artışlar yüzde 14,02 artışla 
domates,  yüzde 12,58 artışla kuru soğan, yüzde 12,16 artışla 
üzüm en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 30,76 azalışla limon, 
yüzde 19,27 azalışla patlıcan, yüzde 15,78 azalışla çar liston biber, 
yüzde 14,59 azalışla elma madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma 
madde fiyatında ise eylül ayına göre ekim ayında yüzde 0,08’lik bir 

düşüş tespit edildi.
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STANDARD POOR’S TÜRKİYE’NİN 
KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ, GÖRÜNÜMÜ 
NEGATİFTE  BIRAKTI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Standard & Poor’s, Türkiye’nin BB+ olan kredi 
notunu teyit etti ve görünümü de negatif olarak 
korudu.

Bloomberg’in haberine göre Standard & 
Poor’s, Türkiye’yle ilgili olarak, “Görünüm, 
dış finansmanın daha pahalı ve nafir hale 
gelmesi,  kurumsal  dengelerin daha da 
kötüleşeceği alternatif senaryosunu  dikkate 
alıyor” değerlendirmesini yaptı. S&P’den yapılan 
açıklamada, “Türkiye’nin esnek döviz kuru ve 
bankacılık sistemi dış şoklara karşı tampon  
olacak,  bu nedenle yerel ve yabancı para 
cinsinden  not teyit edildi” ifadeleri kullanıldı.

2015 yılında büyümenin % 3.1 olmasını 
beklediğini açıklayan S&P, 8 Mayıs’taki 
değerlendirmesinde Türkiye’nin yabancı para 
cinsinden kredi notunu “BB+” ve not görünümünü 
ise “negatif” olarak teyit ederken, yerel para 
cinsinden kredi notu ise “BBB”den “BBB-”ye 
düşürmüştü.

TÜRKİYE’NİN DEĞERİ 83 MİLYAR 
DOLAR ERİDİ

Suriye’deki iç savaşın etkisi ve PKK ile 
çatışmalar, geçen yıl 751 milyar dolar alan 
Türkiye’nin marka değerini bu yıl 668 milyar 
dolara  indirdi.

Dünya çapında marka değeri ölçümleri 
yapan  bağımsız kuruluş Brand Finance’in 2015 
raporuna  göre, Türkiye ilk 20 içinde en fazla 
değer kaybeden  üçüncü ülke.

Marka değeri en yüksek ülkeler arasında ABD 
ilk sırada yer alırken, ilk 20 içinde bulunan Rusya 
geçen yıla göre yüzde 31, Brezilya yüzde 17 
değer kaybına uğradı. Bu iki ülkeden sonra geçen 
yıla göre en fazla değer kaybına uğrayan ülke, 
yüzde 11’le Türkiye oldu. ABD, yatırım çeken 
bir ülke olarak dünya çapında ihracat yapan  
şirketleri, özellikle küresel çapta piyasayı domine 
eden müzik ve eğlence endüstrisiyle başı çekiyor. 
Listede ikinci sırada yer alan Çin, geçen yıla göre 
yüzde 1’lik değer kaybına uğradı. Büyümenin  
yavaşlaması ve borsada yaşanan türbülans 
değer kaybının en önemli sebepleri oldu. 

OECD BÜYÜME TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

OECD’ye göre 2015’in küresel büyüme hızı durgunluk 
nedeniyle  yarım puan düşecek.

Genç sanayi ülkelerindeki durgunluk küresel büyüme 
hızının artmasını engelliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı OECD beklentilerin kötüleşmesi nedeniyle tahminlerini revize 
etmek zorunda kaldı.

Teşkilatın tahminlerine göre 2015 yılının dünya ekonomisi büyüme hızı yüzde 3,3 olacak. 
Haziran ayı tahminlerini yarım puan düşüren OECD’nin ekonomi politikaları etütleri uzmanı 
Christian Kastrop dünya ekonomisindeki toparlanmanın ‘son derece zahmetli, nazik ve 
uzatmalı’ geçmekte olduğunu söyledi.

OECD’nin ülkelerle ilgili tahminlerine göre Alman ekonomisi bu yıl yüzde 1,8, 2016’da ise 
yüzde 1,9 oranında büyüyecek. Yıllık mesai günü sayısına göre yapılan Almanya ile ilgili 
arındırılmış tahminler ise 2015’te yüzde 1,5’luk, önümüzdeki yıl ise yüzde 1,8’lik büyümeye 
işaret ediyor.
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RUSLAR ROTAYI TEKRAR TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ

Bu yaz ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeni-
yle yurtdışı gezilerini azaltan ve bu nedenle Antalya’yı 5 
milyar dolara yakın zarara sokan Rus turistler, Mısır’da 
yaşanan uçak faciasının ardından yüzlerini yeniden 
Türkiye’ye çevirdi. Mısır faciasının ardından Rus tur op-
eratörleri, ucuz tatil yapmak isteyen turistlere Türkiye 
seçeneğini sunmaya başladı.

Önümüzdeki dönemde Mısır’ı ziyaret edecek bir çok turist Türkiye’ye 
gitmeyi tercih ediyor. Mısır’da yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine 
neden olan facianın ardından Rusya Havayolları, Mısır’dan çıkamayan vatandaşları 
için boş uçaklar gönderiyor.

RIA Haber Ajansı’na konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı şu anda Mısır’da 80 
bin turistin olduğunu söyledi

Mısır’da kalan turistlerden bazıları, bavullarına ne olacağını bilmediklerini ve bu 
konuda endişeli olduklarını belirtti.

Bu yaz ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeni-
yle yurtdışı gezilerini azaltan ve bu nedenle Antalya’yı 5 

Önümüzdeki dönemde Mısır’ı ziyaret edecek bir çok turist Türkiye’ye 
gitmeyi tercih ediyor. Mısır’da yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine 

FINDIK FİYATLARI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Erim Yaman, “Fındık fiyatı o kadar hızlı 
yükseliyor  ki biz bile artık takip etmekte zorlanıyoruz. 
Bu hızla devam ederse bir kaç ay içerisinde fiyat 
20 lira düzeyine ulaşacaktır” dedi.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim 
Yaman, yaptığı açıklamada, Giresun serbest piyasasında 54 randıman fındığın 

14,50 ila 15 liradan alınıp satıldığını söyledi. 
Yeni mahsul fındığın yarıya yakınının, ağustos ve eylül aylarında piyasaya indiğini belirten 

Yaman, “Pazara inen fındık işlendi ve satıldı. Stoklarda ürün olmadığından piyasada çok ciddi 
fındık açığı doğdu. Şu anda pazarda fındık işi tamamen durmuş durumda. Bu da fiyatın hızla 
yükselmesini sağlıyor” diye konuştu.

Yaman, fındık fiyatındaki yükseliş hızının kendilerini de şaşırttığını ifade ederek, “Fındık 
fiyatı o kadar hızlı yükseliyor ki biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Örneğin perşembe günü 54 
randıman fındık 14,50 lirayken bugün bu rakam 15 liraya ulaştı. 2 gün içerisinde 50 kuruşluk 
artış yaşandı. Fındık fiyatı adeta uçuyor. Çok şaşkınız. Çünkü bu kadar hızlı artışı biz de 
beklemiyorduk. Bu hızla devam ederse birkaç ay içerisinde fiyat 20 lira düzeyini bulacaktır” 
değerlendirmesinde bulundu.

Başkanı Erim Yaman, “Fındık fiyatı o kadar hızlı 
yükseliyor  ki biz bile artık takip etmekte zorlanıyoruz. 
Bu hızla devam ederse bir kaç ay içerisinde fiyat 
20 lira düzeyine ulaşacaktır” dedi.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim 
Yaman, yaptığı açıklamada, Giresun serbest piyasasında 54 randıman fındığın 
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KONUT ALACAKLARA KRİTİK UYARI
Banka kredisiyle konut satın alan tüketicilerin, beyan 

ettikleri emlak vergi değerinin kullandıkları kredi 
miktarından düşük olması durumunda ciddi vergi 
cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri, bu durumu 
yaşamamaları için belediye ve tapu müdürlüklerine 
dilekçe vererek düzeltme yapmaları gerektiği bildirildi.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak 
Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, emlak vergisi ikinci 
taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım olduğunu be-
lirterek, tüketicileri gecikmemeleri konusunda uyardı.

Özellikle konut kredisi çekenlerin emlak vergisini 
öderken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kolçak, “Banka kredisi-
yle konut satın alan tüketiciler, beyan ettikleri emlak ver- gi değerinin kullandıkları 
kredi miktarından düşük olması durumunda ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. 
Örneğin, 200 bin lira banka konut kredisi kullanarak ev satın almış bir tüketici, aldığı konu-
tun belediyede rayiç değeri daha düşük olması nedeniyle 100 bin lira beyan ederek emlak 
vergisi ödüyor. Bu durum genellikle ortaya çıkıyor ve cezalar devreye giriyor. Yıllık emlak 
vergisini  az ödemeyi  amaçlayan tüketiciyi, kullandığı kredi miktarı ele veriyor. Bu durumda 
tüketici, vergi cezası ödeyebilir” diye konuştu.

Banka kredisiyle konut satın alan tüketicilerin, beyan 

yaşamamaları için belediye ve tapu müdürlüklerine 
dilekçe vererek düzeltme yapmaları gerektiği bildirildi.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak 
Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, emlak vergisi ikinci 
taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım olduğunu be-

Özellikle konut kredisi çekenlerin emlak vergisini 
öderken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kolçak, “Banka kredisi-
yle konut satın alan tüketiciler, beyan ettikleri emlak ver- gi değerinin kullandıkları 

SANAYİ ÜRETİMİ SABİT KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2015 ‘Sanayi  
Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, mevsim  ve 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki  
aya göre aynı kaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 2,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi yüzde 3,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 0,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2015 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 9,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 6,0 arttı.

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 
en yüksek azalış yüzde 6,3 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt 
sektörleri  incelendiğinde, 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 13,1 
ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 12,5 ile 
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, yüzde 6,4 ile mobilya imalatı takip etti. İmalat 
sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış 
yüzde 15,1 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,2 ile temel 
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, yüzde 7,6 ile kayıtlı medyanın 
basılması ve çoğaltılması takip etti. 2015 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,1; takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı.

Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, mevsim  ve 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki  
aya göre aynı kaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 2,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Eylül ayında bir 

endeksi yüzde 3,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 0,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
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KİTAP DÜNYASI

Viking Destanı

Egill’in Sagası, İskandinav ortaçağ edebiyatının eşsiz örneklerinden biridir. Norveç  
kralının ayakları altında kalmaktansa sürgün olmayı tercih eden gururlu, baş 
eğmez Vikinglerin birkaç kuşağa ve farklı coğrafyalara yayılan öyküsü anlatılır bu 
kitapta.  Egill’in Sagası söylemek ile eylemek, söz ile yaşam arasındaki karmaşık 
gerilimi ve gelgiti hiç de yüceltmeden sunar. Egill, Hamlet değildir; olmanın ya 
da olmamanın eylemsiz kararsızlığını taşımaz. Egill, Raskolnikov değildir; sözü 
eyleme  taşıdıktan sonra teslim olmak ya da olmamak meselesine takılmaz. Egill 
bir Viking’dir: Duygulu  bir baba, romantik bir erkek, gözü kara bir savaşçı, bir ozan, 
akıllı bir Viking!  Soylu  Arinbjörn, ödünsüz Kral Haraldr, uğursuz infaz bölüğü, kılıç 
işlemez berserk  savaşçıları, düello, yoldaşlık, eğlence, evlat acısı; kısacası bir 
yüzünde şiirsel bilgelik, öteki yüzünde ise vahşi bir öfke yer alan, sallanıp duran 
bir madalyon.  Bu harikalar  diyarında gezinmeye başlamadan önce Egill’in edebi 
bir yalvaçlığı ima eden tekinsiz dizelerini akılda tutmalı: “Birçokları helak oldu bu 
uğurda, belirsiz harflerin karanlığında.”
(Viking Destanı - Egill’in Sagası, Emre Aygün , Kaynak Yayınları, 280 s.) 

Viking Destanı

Yaşayan Makinelerin Olağanüstü Düşleri

2000 yılı aşkın bir süredir bizimle birlikte yaşayan, tekinsiz olduğu 
kadar cazip bir kavram: Otomat. Yaşayan Makinelerin Olağanüstü 
Düşleri: Avrupa İmgeleminde Otomatlar, tekniğin, düşüncenin ve 
edebiyatın yollarının kesiştiği bu büyüleyici konuya dair en kapsamlı 
metinlerden biri.
Minsoo Kang, çok sayıda önemli felsefe ve edebiyat yapıtının ışığında 
bizleri Yaşayan Makinelerin Olağanüstü Düşleri’ne davet ediyor…
“Özellikle robotbilim, yapay zekâ ve sibernetik gibi çağdaş meselelere 
ilgi duyan genel okur için, her bir tarihsel dönemde otomatın kullanımı, 
otomata dair düşünceler ve fanteziler konusunda bilgiler veren tarih-
sel ve düşünsel bağlamları kısa ve öz bir biçimde anlatarak, Batı’nın 
otomata duyduğu içkin hayranlığın geniş kapsamlı bir anlatımını 
sundum. Bu noktada amacım, Batı uygarlığının ilk dönemine kadar 
uzanan otomat hayranlığını gözler önüne sermek ve günümüzde 
yapay varlıklara beslenen merakın, bitmez tükenmez bir takıntının 
son tezahürü olduğunu göstermektir.”

(Minsoo Kang, Yaşayan Makinelerin Olağanüstü Düşleri, Çeviren: 
Orhan Düz, İthaki, 496 s.)

2000 yılı aşkın bir süredir bizimle birlikte yaşayan, tekinsiz olduğu 
kadar cazip bir kavram: Otomat. Yaşayan Makinelerin Olağanüstü 
Düşleri: Avrupa İmgeleminde Otomatlar, tekniğin, düşüncenin ve 
kadar cazip bir kavram: Otomat. Yaşayan Makinelerin Olağanüstü 
Düşleri: Avrupa İmgeleminde Otomatlar, tekniğin, düşüncenin ve 
kadar cazip bir kavram: Otomat. Yaşayan Makinelerin Olağanüstü 

edebiyatın yollarının kesiştiği bu büyüleyici konuya dair en kapsamlı 

Minsoo Kang, çok sayıda önemli felsefe ve edebiyat yapıtının ışığında 

“Özellikle robotbilim, yapay zekâ ve sibernetik gibi çağdaş meselelere 
ilgi duyan genel okur için, her bir tarihsel dönemde otomatın kullanımı, 
otomata dair düşünceler ve fanteziler konusunda bilgiler veren tarih-
sel ve düşünsel bağlamları kısa ve öz bir biçimde anlatarak, Batı’nın 
otomata duyduğu içkin hayranlığın geniş kapsamlı bir anlatımını 

KİTAP DÜNYASI

Ya Bizdensin Ya Da...

Bu kitap, medya kuşatma altındayken yazıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
böylesi  görülmedi. İktidarda olanlar, ‘Ya Bizdensin Ya da…’ zihniyetiyle kendisi 
gibi düşünmeyeni Persona non Grata ilan etti, yani istenmeyen kişi. 2015 yılında 
işsiz bırakılan gazeteci sayısı, bir önceki yıla oranla tam dokuz kat arttı. 
İçinden geçtiğimiz dönem, gazetecisiyle, okuruyla, özgürlükleri kısıtlananıyla, 
hepimizin  canını yakıyor. Bu fotoğrafın içindeki herkes, her kademedeki gazeteciler, 
medya yöneticileri ve patronlar içinde yüzdüğümüz suyun ne kadar kirli olduğunu 
biliyorlar. Bu kitapta, işten atanla atılanın yüzleşmelerine tanık olacaksınız. Susan 
ve susturulanın, susmak istemeyince işsiz bırakılanın samimiyetle anlattıklarıdır, 
okuyacaklarınız. Tarihe not düşülmesi gereken bir dönemdir yaşadıklarımız…
Çünkü susan ve susturulan her bir gazeteciyle, gerçeğin bir parçası daha 
kayboluyor! 
Can Dündar, Fatih Yağmur, Ayşenur Arslan, Uluç Özcü, Murat Aksoy, Sibel Oral, 
Doğan Ertuğrul, Fatih Altaylı, Derya Sazak, Sevim Gözay, Rıdvan Akar, Bekir 
Coşkun, Yekta Kılıç, Hasan Cemal, Mine G. Kırıkkanat, Kadri Gürsel, Mustafa 
Kuleli, Ahmet Şık ve Aydın Doğan.
(Yayınevinin Tanıtım Bülteninden)
Tuluhan Tekelioğlu, Ya Bizdensin Ya Da..., Kırmızı Kedi 
Yayınevi, 234 s.






