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2016’da Küresel Ekonomi ve Finans’ta
Hâl ve Gidiş Ne Yöne, Nasıl?

Nazım GÜVENÇ

İlkin kuramsal düzeyde bir noktanın 
altını çizmemiz, daha doğrusu dile 
getirmemiz farz oldu! Aslında bu 
dünya çapında böyle de bildiğim 
kadarıyla pek konu eden olmadı. 
Adı “kriz kâhini”ne çıkmış olan-
lar dâhil. Kısaca şu: Ekonominin 
(ve finansın) hâlini anlatırken / 
yazarken sorun yok da gidişatını 
öngörürken, ne zaman ne olacak 
diye tahmin yürütürken “takvimsel 
tarih anlamında isabet” ettirmekte 
ciddi sorun yaşanıyor -hele vade 
biçerek, tarih vererek bir “kriz”, 
daha doğrusu “çöküş” kehanetinde 
bulunulmuşsa!
Neden? Kehanette (tahminde, 
öngörüde) bulunanın beceriksizliği 
mi? Hayır, onda sekiz değil, emin 
olun. Sorun başka düzeyde ve 
kolay kolay çözülürlüğü de yok gibi, 
en azından şimdilik. 

Olay şu: Ekonomist olarak bizler, 
ekonominin gidişatını çok yakından 
ve doğruya en yakın verilerle de 
incelesek, çözümlemeyi nesnel / 
bilimsel düzlemde gayet doğru da 

yapsak (ki belli bir düzeyde yurt 
içinde de, dışında da öyle oluyor 
konu etmeye değer bulduğumuz 
sıkı ekonomistler tarafından) “isa-
bet” derecesi büyük çoğunlukla 
düşük kalıyor –“teşhis” doğru 
bile olsa! Bir başka deyişle, tarih 
vererek öngörülen ve ısrarla be-
lirtilen “çöküş” bir türlü gelmiyor! 
Gerçekleşmiyor! Bir başka son-
bahara / kışa kalıyor… “Kriz” ise 
aynen, hattâ genelde biraz daha 
ağırlaşarak sürüyor fakat beklenen, 
arzulanmasa da olacağı öngörülen 
“çöküş” olmuyor.
Kanaatimce bunun nedeni şu:
Biz ekonomistlerin zamanı he-
saplarken kullandığımız “hız” 
ölçüleri ister istemez gündelik 
yaşamımızda kullanmaya alışık 
olduğumuz, şartlanmış olduğumuz 
ölçüler. Bunun dışına çıkamıyoruz, 
insanız. Oysa ekonomi ve finansın 
son çözümlemede bizden özerk, 
hattâ yer yer ve bir dereceye ka-
dar “bağımsız” denecek dere-
cede kendine özel bir “dinamiği”, 
dolayısıyla bir “hız”ı var!
Bunun “saat ayarı”, “zaman 
ölçüsü” bir noktadan sonra yine 
kendi ölçütlerimizle “isabetli” 
diyebileceğimiz bir öngörüde 
bulunmamıza şans tanımayacak 
derecede farklı ve oynak, değişken! 
Zira “mekanik” bir dinamizmle değil 
yer yer epey dinamik bir dinamizm-
le yüz yüzeyiz.

Eğer “öngörülen çöküş” tarihi ile 
“gerçekleşme tarihi” isabetli den-
ebilecek bir örtüşme sergilemişse, 
emin olun, bu “isabetli tahmini” ya-
pan bensem bile yine iddia ederim 

bu çok büyük ölçüde “rastlantı”dır, 
“öyle denk gelmiştir”! Ya da artık 
çöküş 48 saat / 24 saat gibi bir 
eşiktedir ve o zaman “kehanet” 
yumurtlanmışsa bu da zaten 
sayılmaz!
Bu arada, söylememe gerek yok-
tur belki ama yine de belirteyim 
ki sözünü ettiğim ekonomi ve fi-
nanslar elbette “gerçek” anlamda 
“serbest” ekonomiler! Kuzey Kore 
ve az / çok benzerleri ile bazı siyah 
Afrika ülkeleri gibi olanlar değil.

Bu “giriş taksimi”nden sonra gele-
lim asıl konumuza: 2016 yılı için 
ekonomi ve finansta “hâl ve gidiş”e 
ilişkin durum saptaması yapış ve 
gidişatın yönüne ilişkin yorum ve 
öngörüde bulunuş.
Önce küresel boyuttan başlayalım.
“Hâl”i teşhis etmekte sıkıntı çek-
meyiz, zira bir “kriz” yaşanmakta 
olduğu tüm uzmanların kanaati; 
veriler de bu yönde, gündelik mik-
ro boyutta yüz yüze olduğumuz 
sıkıntılar da en somut düzey-
de bunu gösteriyor. Dolayısıyla 
“hâl”i tasvirden ziyade tahliline 
odaklanacağız. 
“Temel”deki yapısal ve derin 
“bozukluğu” yâni “asıl organik kriz”i 
yeri geldikçe hep işaret ettiğimiz ol-
guyu yine anımsatalım: “Reel 
ekonomi” [beden] yaşıyor ama fi-
nansal olarak “oksijen tüpüne” 
bağlı ve bağımlı! Üstelik “oksijen” 
yâni para, resmen ve fiilen “hakiki” 
değil sahte! Dahası “sahte”likte de 
aşama kaydetti ve fiilen “sanal” 
oldu! (“Bit-coin” denen “sanal (elek-
tronik) para birimi” 2009’dan beri 
devrede! Henüz toplamda 
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aşağı / yukarı 10 milyar dolarlık bir 
hacmi olduğu için bu yazıda konu 
etmeyeceğiz.)
“Sahte” derken kast ettiğimiz gayrı-
resmî kişilerin bastıkları sahte par-
alar değil elbette. Düpedüz, res-
men Merkez Bankaları tarafından 
basılan ve karşılığı “gerçek” ol-
mayan, fakat piyasada arz-talep 
ilişkisi içinde fiilen geçerli sayılan / 
kabul gören paralar!
Kısaca şöyle:
“Para” olarak kullanılan ve her ülk-
enin kendi resmî Merkez Bankası 
tarafından basılan “kâğıt”ların, 
“metal yuvarlak nesnelerin” 
geçerli görülmeleri için değerinin 
“altın” olarak “gerçek” / maddî 
karşılığının olması gerekirdi. Bu 
ilke, bu kural yüzyıllarca uygulandı. 
Uzatmayalım,  ABD yönetimi 
15 Ağustos 1971’de Başkan 
Nixon’ın kararıyla Doların altına 
çevrinebilirliğine (bir başka deyişle 
ABD parasının belli bir altına 
denkliğine) son verildi. Doların 
değeri küresel düzeyde altından 
bağımsız olarak arz-talepte kabul 
görme ölçüsüyle ve tabii ABD’nin 
politik, ekonomik gücünün etkisi-
yle belirlenir oldu. Diğer paraların 
değeri de ona göre hizaya girdi.
Bu durum küreselleşmeye yeniden 

geçiş ve uluslararası serbest 
ticaretin yeniden kurumlaşması, 
daha sonra teknolojinin gelişmesi 
ve ülkeler arası para transferinin 
dakikalık bir işlem olması ile daha 
da ileri gitti; hele “kredi kartları”, 
“bankamatik”lerin icadıyla büs-
bütün keskinlik kazandı.

Sonuçta gerek iç, gerekse dış pi-
yasalarda “altın” gibi gerçek, mad-
dî karşılığı olmayan yâni dünyada 
reel ekonomi ile birebir örtüşmeyen 
bir finans hacmi oluştu. Bir başka 
deyişle gerçek anlamda “karşılıksız 
para” basılır oldu ve bunun miktarı, 
belirttiğimiz üzere, bankamatiklerin 
devreye girmesiyle “sanal para” 
düzeyine çıktı! 
Evet, fiilen kabul görüyor, alan 
razı – veren razı, resmî kurum-
lar düzeyinde de onaylanmış 
“resmiyet”e sahip bir durum söz ko-
nusu. Lakin bu “ekonomi-politik” bir 
resmiyet. Oysa bir de “reel ekono-
mi” denen kurumsal ve ilişkisel 
yapının da derininde, temelinde 
“ekonomi” denen bir gerçeklik var 
ki bu gerçek-dışı / sahte / yapay 
/  sanal ağırlığı artık taşıyamaz, 
kaldıramaz noktaya geldiğinde, 
işte o zaman “asıl / büyük çöküş” 
baş gösterir. Finansın sahte, sa-
nal, yapay “patlaması”nın yarattığı 

“oksijen sarhoşluğu”, “oksijen 
bağımlılığı” bir anda “oksijen 
tüpü”nü de patlatan patlamanın 
yıkıcı etkisiyle “tüp bağımlısı” reel 
ekonomiyi çökertir! Onun çökmesi 
bu kez “finans kurumları”nı çökertir.

Daha o noktaya gelmedik. Bunun 
basitçe iki nedeni var:
Biri, başta Çin olmak üzere devr-
eye reel olarak “yeni yükselen 
ekonomiler” diye anılan ülkelerin 
çok büyük bir dinamizmle girmiş 
olmaları.
Diğeri yine Çin’in küresel piyasal-
ara girmesine izin vermesi için 
ABD’ye “rüşvet” olarak durmadan 
onun Hazine bonolarını satın 
alması! Yalnız, bu kez Çin (ve onun 
da etkisiyle çok sayıda dinamik 
“yeni yükselen ülke”) ciddi dere-
cede sıkıntıda ve her geçen gün bu 
hâl ağırlaşıyor. Şunu söyleyebiliriz: 
Dünyada zaten krizde olan Kuzey 
ve Batı ülkelerinin yanı sıra Güney 
ve Doğu ülkeleri de ekonomik krize 
battıkları ölçüde, işte o zaman, kriz 
gerçek anlamda küreselleşecek ve 
o zaman “Dünya ekonomik-finansal 
Büyük Çöküş”le sarsılacak.                             

Gidiş o yöne!
Bu ne zaman? Belki yarın, belki 
yarından da yakın!
Net bir tarih vermek -bugün için- 
pek mümkün değil…

Ülkeler bazında, somut olarak 
nasıl bir manzara ile karşı 
karşıyayız bunu da ikinci bir 
yazıda sergileyeceğiz. Şimdiki yazı 
göreceğimiz manzaranın daha iyi 
anlaşılması, kavranması için ger-
ekli bir “giriş” işlevi gördü.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, icra iflas 
sisteminde reform niteliğinde düzen-
lemeler getiren bir kanun tasarısı 
üzerinde çalışmalarını sürdüklerini 
bildirdi. Bozdağ, Bilirkişilik Kanun 
tasarısının da bugün yapılacak Bakan-
lar Kurulu’nda ele alınacağını açıkladı. 

Bakanlığının 2016 yılı bütçesini 
Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunan 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ üzer-
inde çalıştıkları konular hakkında 
bilgi verdi. Ceza mahkemelerinin 
iş yükünün azaltılmasını öngören 
bir tasarı hazırladıklarını belirten 
Bozdağ, yine özel hukuk alanında 
öncelikle iş mahkemelerinin dosya 
sayısının azaltılması, dava sürelerinin 
kısaltılması, yargılama sürecini uzatan 
unsurların sistem dışına çıkarılması ve 
iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 
zorunlu hale getirilmesine yönelik bir 
çalışma yaptıklarını bildirdi. Bozdağ, 
bu düzenlemenin kanunlaşması 
halinde iş uyuşmazlıklarının daha hızlı 
çözüleceğini ve çalışma barışına katkı 
sağlanacağını kaydetti. 

Noterlik Müessesesi Reforma Tabi Tu-
tulacak
Bekir Bozdağ, reforma tabi tutmayı 
düşündükleri alanlardan birinin de 
noterlik olduğunu bildirdi.
Halen, avukatlar, hakimler ve savcıların 
listeye yazılarak, noter olmayı bekl-
ediklerini ifade eden Bozdağ, şu anda 
sistemde bulunanların sırayla gitmesi 
halinde, ömürlerinin noter olmaya 
yetmeyeceğini kaydetti. O nedenle, 

Noterlik Kanunu’nda değişiklik ya-
parak, sıra beklemeyi kaldıracaklarını 
belirten Bozdağ, müktesep hakların 
korunacağını söyledi. Bozdağ, “Bun-
dan sonra hukuk fakültesi mezunları 
noter olmak için noterlik sınavına 
girecekler. Noter yardımcısı olmak 
için de bir sınav olacak” diye konuştu. 
Türkiye’deki noter sayısının bin 844 
olduğunu aktaran Bozdağ, noterlerin 
baktığı işleri artırmak üzere hazırlık 
yaptıklarını bildirdi.
Avukatlık Kanunu Değişecek
Avukatlık Kanunu’nu değiştirmek 
üzere hazırlık içinde olduklarını an-
latan Bozdağ, taslağı görüşe gön-
derdiklerini söyledi. Bozdağ, “Bundan 
sonra avukatlığa geçişi de sınavlı hale 
getireceğiz. Burada da müktesepleri 
koruyacağız” dedi. 
Adli Yardımlaşma Kanunu, Siyasi 
Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu 
tasarı taslakları üzerinde çalıştıklarını 
kaydeden Bozdağ, bu çalışmalar 
bittiğinde, siyasi partilerle görüşülerek, 
üzerinde çalışılacağını ve parlamen-
toya sevk edileceğini anlattı. 
İstinaf Mahkemeleri Fiilen Hayata 
Geçirilecek
Bakan Bozdağ, yıl içerisinde 
yapacakları en önemli değişikliğin, 
istinaf mahkemelerinin fiilen hayata 
geçirilmesi olacağını belirterek, şunları 
söyledi: 
“Adli yargıda istinafın kurulması 
yasası 2004’te çıktı, ancak 12 yılı 
aşkın zaman geçmesine rağmen fiilen 
uygulamaya konulamadı. Bölge İdare 
Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yasa da 2014’te parlamentomuzdan 
geçti. İdari yargıda istinaf da faali-
yete geçirilemedi. Şu anda HSYK 
tarafından istinafın faaliyete geçirilm-
esi için adımlar atılmış durumda. İlke 
kararları yayımlandı. Tayin, atama 
kararnamesinin ilanı yapıldı. 18 Mart 
2016’da atamalar yapılacak, 20 Tem-
muz 2016’da da istinaf uygulamaya 
geçecek” dedi. 
Bozdağ, yargılamaların makul sürede 
çözümünün sağlanması için yargıda 
zaman yönetimi uygulamasına geçilm-
esi, basit uyuşmazlıkların daha kolay 
ve hızlı çözümünün sağlanması ve al-
ternatif uyuşmazlık çözüm yöntemler-
inin geliştirilmesinin öncelikli alanları 
olmaya devam edeceğini söyledi. 
Uzayan yargılamanın şikayet konusu 
olduğunu belirten Bozdağ, bu kap-
samda atılacak adımları da anlattı.
Adli Zaman Yönetimi Projesi
Yeni dönemde bu kapsamda “Adli 
Zaman Yönetimi” projesini hayata 
geçireceklerini ifade eden Bozdağ, 
projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Ku-
rulacak takip sistemi ile geciken do-
syalar için aksayan yönler dosya, 
mahkeme, yargı çevresi ya da ülke 
geneli için tüm yönleriyle ortaya konu-
larak çözüm üretilmesi mümkün hale 
gelecek. Bakanlığımızda kurduğumuz 
komisyonlar halen çalışmalarına de-
vam ediyor. Komisyonların çalışması 
şubat ayı itibarıyla tamamlanacak ve 
tüm kesimlerin görüşü alındıktan son-
ra çalışma HSYK’ya sunularak ideal 
yargılama süreleri duyurulacaktır. Bu 
sayede vatandaşlarımız davalarının 
ne kadar sürede sonuçlanacağı konu-
sunda bilgi sahibi olacaktır.”
Adli Veri Bankası Kurulacak
Üzerinde çalıştıkları önemli bir konu-
nun da adli veri bankası kurulması 
olduğunu ifade eden Bozdağ, bu 
istatistiklerin tüm yargı kurumlarının, 
parlamentonun ve kamuoyunun 
kullanımına sunulabilmesi için adli 
veri bankası kurulması çalışmalarını 
sürdürdüklerini kaydetti. Adalet 
Bakanlığı’nın 2016 bütçesi 9 milyar 
118 milyon 768 bin TL olarak öngörül-
dü.

İcra ve İflas Sistemine Reform Geliyor

9
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2008’de Lehman Brothers’ın 
batışıyla başladığı kabul edilen 
(gerçekte birikimi çok da es-
kiye dayanan) küresel kriz 
sonrasında birçok ekonomide 
çöküşler, durgunluklar, gerile-
meler yaşandı. Az sayıda ekono-
mi bu olumsuz durumu atlatmış 
görünüyor, bazı ekonomiler at-
latmaya yakın durumda bulu-
nuyor, bazı ekonomiler ise hala 
uğraşıyor.

1929’da başlayan Büyük Depr-
esyondan çıkış için uygula-
nan ekonomi politikalarında 
ağırlık büyük ölçüde mal-
iye politikasındaydı. Ver-
giler düşürülmüş, kamu 
harcamaları artırılmış, kişilerin 
ve kurumların elinde daha çok 
para olmasına çalışılmıştı. Bu 

yolla kişi ve kurumların talebi 
artırılarak büyümeye geri dönüş 
sağlanmıştı. Küresel krizden 
çıkma yolunda uygulanan 
ekonomi politikalarının ağırlığı 
maliye politikası araçlarına değil 
para politikası araçlarına ver-
ildi. Bu krizde merkez bankaları 
devreye girdi gevşek para 
politikası uygulamasına geçil-
di. ABD Merkez Bankası (Fed) 
ve İngiltere Merkez Bankası 
(BOE) uygulamanın öncüsü 
oldular. Piyasadan tahvil alarak 
karşılığında para verdiler 
(niceliksel gevşeme – quanti-
tative easing) ve böylece pi-
yasada parayı bollaştırdılar. 
Likiditeye sıkışan bankalar ve 
onlar aracılığıyla da reel kesim 
para sıkıntısına girmedi. Fed ve 
BOE, bu uygulamaya bir yan-

dan da düşük faiz politikasıyla 
destek verdiler. Bu uygulama-
lar ABD ve İngiltere’nin krizden 
çıkış yolunda önemli gelişmeler 
kaydetmesini sağladı.

Fed ve BOE’nin bu 
uygulamalarının başarılı 
olduğunu gören Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) ve onu izleyerek 
Japonya Merkez Bankası (BOJ) 
bu uygulamayı kendi alanlarında 
benzer biçimde uygulamaya 
koydular. ECB, önce faizleri 
düşürdü, ardından parasal 
gevşemeye başladı, BOJ önce 
parasal gevşeme yaptı ardından 
faizleri düşürdü. Gerek Euro 
Bölgesi gerekse Japonya’da bu 

Dr. Mahfi Eğilmez

Başkaları Faizi Düşürürken Biz Niçin Düşüremiyoruz?
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uygulamalar henüz başarıya 
ulaşmış değil, ama Euro Bölges-
inde bir toparlanma eğilimi 
belirmiş görünüyor.

Burada kritik soru şu: ABD, 
İngiltere, Euro Bölgesi ve Ja-
ponya bu kadar parayı pi-
yasaya sürer bir yandan da 
faizi düşürürken Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu gelişme 
yolundaki ülkeler niçin hala yük-
sek faiz uygulamak zorunda bu-
lunuyorlar?
Bu sorunun yanıtını verebilmek 
için önce 4 gelişmiş ekonomi 
(ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve 
İngiltere) ve 4 gelişmekte olan 
ülkenin (Brezilya, Rusya, Tür-
kiye ve Güney Afrika) ortalama 
enflasyon oranlarını ve Merkez 
Bankalarınca uygulanan ortala-
ma politika faizlerini bir grafikte 
gösterelim.

Grafiğin üst kısmında gelişmekte 
olan 4 ülkenin enflasyon ve 
politika faizlerinin ortalamaları, 

alt kısmında ise gelişmiş 4 
ekonominin enflasyon ve politika
faizleri ortalamaları yer alıyor.

Faizin bazı ekonomilerde düşük 
bazılarında yüksek olmasının iki 
nedeni vardır: 
(1) Bir ekonomide enflasyon 
düşükse merkez bankası faizi 
düşük tutabilir, tersine enflasyon 
yüksekse merkez bankası da 
faizi yüksek tutmak zorundadır.
(2) Bir ekonomi dış kaynağa 
muhtaç ise o zaman bu 
kaynakları ülkesine çeke-
bilmek için faizi yüksek tutmak 

zorundadır.

Bilimde en önemli konu ned-
en-sonuç ilişkilerinin doğru 
kurulmasıdır. Bu ilişki doğru kuru-
lamazsa odaklanılan konu yanlış 
olur ve çözümden uzaklaşılır. Bu 
ilişkinin doğru kurulabilmesinin 
temel koşulu bu konuya, diğer 
bütün konularda olduğu gibi, 
değer yargılarından kurtulmuş 
olarak yaklaşabilmektir. ABD’de, 
Avrupa’da, Japonya’da faizler 
bu kadar düşükken bizde niçin 
yüksek diye sormadan önce 
ABD’de, Avrupa’da, Japonya’da 
enflasyon bu kadar düşükken 

bizde niçin yüksek diye sormaz-
sak olayın özünü kavrayamayız. 
Çözümsüz gibi görünen so-
runlar genellikle neden-sonuç 
ilişkilerinin karıştırılmasıyla or-
taya çıkar. Çoğumuzun “bütün 
kitapları okudum ama analiz 
yapamıyorum” diye yakınmasının 
altında neden-sonuç ilişkilerini 
doğru kuramaması, onun 
altında da değer yargılarından 
kurtulamaması yatar.
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İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben-
im, et ve kemikten, geçici Mustafa 
Kemal... Diğeri Ölümsüz Mustafa 
Kemal… Onu “ben” kelimesiyle an-
latamam; o, ben değildir, o bizdir! 
O, ülkemizin her köşesinde yeni 
fikir ve yeni hayat için, büyük ülkü 
için uğraşan aydın ve savaşçı bir 
topluluktur. Ben, onların rüyasıyım 
sadece. Benim girişimlerim, onların 
özlemini çektikleri şeyleri tatmin 
içindir. O Mustafa Kemal sensin; o 
Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsi-
niz. Geçici olmayan Mustafa Ke-
mal, yaşaması ve başarılı olması 
gereken, Ölümsüz Mustafa Kemal 
sizlersiniz!

Bu yazıda Mustafa Kemal 
Atatürk “uluslararası ilişkileri ve 
dış politikamızı anlatıyor. Ölüm-
süz Mustafa Kemal güncelliyor, 

tamamlıyor, düzenliyor.

1-Benim üzerinde önemle 
durduğum konulardan biri de 
uluslararası ilişkiler olmuştur. 
Çeşitli tarihlerde yaptığım konuşma 
ve görüşmelerde, yazışmalarımda 
Uluslararası ilişkilerin mahiyeti 
ve faydası, bu ilişkilerin ülkeler-
in kalkınmasındaki rolü, nasıl 
olmaları gerektiği konuları üzerinde 
durdum. Güçlü devletlerle ittifakın 
yarattığı sorunlar, savaşın önlen-
mesi, Milletler Cemiyeti hakkındaki 
görüşlerimi belirttim. Şunları söyl-
edim:

2- Bütün milletlerin birbiriyle 
ilişkileri, bugünkü uygarlığın 
doğurduğu hayırlı etkenlerdendir. 
Uluslararası ekonomik ilişkiler mil-
letlerin siyaseti üzerinde çok et-

kilidir. Ancak şu da var ki, milletleri 
antlaşmalardan ziyade duygular 
bağlar. Çoğu kez kişilerin karşılıklı 
sevgileri bunların mensup oldukları 
toplumlar arasındaki dostluğun, 
sevginin artmasına yardım eder.

3- Her ülkede, ekonominin yeniden 
kalkınması için harcanan gay-
retlerin, mantıklı ve iyi düşünülmüş 
uluslararası toplu önlemlerle 
tamamlanması zorunludur. Bu 
alanda ulusal ve uluslararası 
emeklerin, her millete kendi özel-
liklerine uygun olarak gelişme 
imkânları bahşedecek bir şekilde 
birleştirilmesi gerekir. Dünya ekon-
omisinin feyizlenmesi için herkes 
tarafından kabul olunması gereken 
düşünce, her ülkenin kendisine 
özgü koşullar dahilinde ilerlemek 
ve refaha erişmek hususundaki 

ATATÜRK ANLATIYOR: ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE 
DIŞ POLİTİKAMIZ

Prof. Dr. Cihan Dura
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hakkına riayet etmektir.

4- Bağımsız bir devlet bütün dünya 
milletleriyle, hükümetleriyle barış 
yapar. Barış halinde bulunduğu 
devletlerden çıkarları ortak olan-
larla da ittifaklar yapabilir. Ancak 
güçlü olan devletlerle ittifak so-
run yaratır. Bununla ilgili görüşüm 
şudur: Uluslararası dostlukların, 
ilgililere sağladığı menfaatları ve 
getirebileceği sonuçları daima göz 
önünde tutmak ne kadar faydalı ise, 
küçük devletlerin büyük devletlerle 
ittifakında mevcut olan bir tehlikeyi 
de unutmamak icap eder. Güçlü ile 
zayıfın ittifakı, dış şekli ne olursa 
olsun, kuvvetsizin kuvvetliye tabi 
olması, onun emri altına girmesi gibi 
bir olaydır. Bundan başka dünyada 
bir denge vardır, denge politikası 
vardır. Biz bunun da dışında 
değiliz. Savaş felaketlerinin de mil-
letlerin kendi yazgılarını kendiler-
inin belirlemesi prensibinin, ancak 
Müslümanlar dahil, bütün milletlere 
içtenlikle uygulanması halinde 
önlenebileceğine inanıyoruz.

5- Dünyanın bugünkü hastalığı için 
çare “aptalca şüphe ve güvensi-
zlik değil, akıllıca işbirliği”dir. Mil-
letler Cemiyeti bir çare olabilir mi? 
“Hem evet, hem hayır… Şüphe 
yoktur ki, halis bir Cemiyeti Ak-
vam ülküsü, milletler için esenlik 
sebebi sayılacak niteliktedir. An-
cak Cemiyet’in bir hatası vardır; 
o da belli bazı milletleri yönet-
mek, diğer milletleri de yönetilmek 
üzere ayırmış olmasıdır. Wilson’un 
kendi kaderini belirleme fikri, garip 
şekilde ortadan kalkmış görünüyor. 
Biz Cemiyeti Akvam’ın güçlülere 
baskı aracı olmayarak, milletler 
arasında ahenk ve beraberliği 
temin, anlaşmazlıkları hak ve ada-
let dairesinde incelemeye ve çözm-

eye araç olacak bir kurum halinde 
tecelli etmesini ve gelişmesini dili-
yoruz.

6- Uluslararası ilişkiler hakkındaki 
başlıca görüşlerim bunlar. Ancak 
benim söyleyeceklerim bitmez. 
Çünkü daha Ölümsüz Mustafa 
Kemal var, onu dinliyoruz: Ben 
Yirminci Yüzyıl’ın başında em-
peryalistlerin oyununu bozdum, 
ardından dünyaya yeni bir model 
önerdim. Türk devrimi ile ve daha 
1920’lerde yeni bir dünya düzenin-
den söz ettim. Ama benim “yeni 
dünya düzenim” bugünün tek 
ülkenin güdümünde, ulus ötesi  
şirketlerin yönetiminde kurulma-
ya çalışılan Yeni Dünya Düzeni 
değildi. Daha 1920’lerde “bu dünya 
yeni baştan düzenlenmelidir” derk-
en, şuydu göz önünde tuttuğum: 
Bütün ulusların eşit haklarla içinde 
yer aldığı bir yeni dünya düzeni ve 
insanlık kültürü… Yaptığım devrimi 
tarihin en büyük devrimi yapan, 
dünyada Aydınlanma yolunu açmış 
olan Batı’nın da üstüne çıkaran, 
benim bu ilkeleri söylemekle 
kalmayıp uygulamaya koymamdır. 
“Yurtta barış, dünyada barış” ilke-
mi, yurdumuzu işgal eden güçleri 
yener yenmez onlara elimi uzata-
rak uygulamaya koydum.

7- Bugün “küreselleşme” diyorlar, 
“bu bir gerçektir, uymak zorundayız” 
diyorlar. Oysa küreselleşmeyi ka-
bul etmek başkadır, ulusal çıkarları 
yeni dünya düzenine feda etmek 
başkadır. Ulus-devlet, yeni dünya 
düzeni içinde, egemen sömürgeci 
güçler karşısındaki tek engeldir, 
en etkili silahımızdır.  Dikkat edin: 
Benim dönemim, kapıların dün-
yaya kapatıldığı değil, açıldığı, 
Türkiye’nin, bölgesi ve dünya ile 
bütünleştiği bir dönemdi. Ancak şu 

farkla ki, biz eşit uluslar arasındaki 
bir küreselleşmeyi savunuyorduk.

8- Uluslararası ilişkiler hakkındaki 
görüşlerimi yukarda sundum. 
Aşağıda ise devletimizin dış 
politikasına dair görüşlerimi ve 
uygulamalarımızı sunuyorum. 
Önce bir özet yapmak isterim: İlk 
olarak belirteyim ki, dış politikanın 
dayanağı iç politikadır. Diğer 
devletlerle dost geçinmeyi, eşit 
koşullarda işbirliği ile ahde vefayı 
esas alırken, her zaman açık 
ve samimi politikadan yana old-
uk. Uygar milletlerle ilişkilerimizi 
yeniden kurmayı, artırmayı ve 
geliştirmeyi hedef bildik. Barış, 
insancıllık ve dürüstlükle birlikte 
ülkemizin güvenliği, haklarımızın 
korunması dış politikamızın en 
esaslı prensibi oldu. Mutlak bir 
bağımsızlığı savunduk; ancak 
dünya dengesinin de dışında 
kalmamalıydık. Savaş hakkında 
şöyle düşünüyorduk: Savaşa an-
cak milletin hayatı tehlikeye gir-
erse, başvurmalıdır. Asıl gerekli 
olan dayanışma ve özgüvendir. 
Savaş olasılığına karşı hazırlıklı 
olmak esastır, tercihimiz harpsiz 
anlaşmadır.

9- Dış siyasetimiz nasıl olmalıdır? 
Öncelikle belirteyim ki, dış siya-
setin dayanağı kuvvetli bir iç si-
yasettir, iç idare, iç teşkilattır. İç 
siyasetle dış siyaset daima ilişkili 
olmalıdır. Olaylar eski siyasetlerin 
sonuçlarını bize bugün pek güzel 
gösterdi. Aynı kültürden ve soydan 
olan kitlelerin yaşadığı yerlerde 
kalmak, örgütlenmek, uygarlaşmak 
bizim için en akıllıca bir siyasettir.

10- Benim dış politikada bir vasi-
yetim diğer devletlerle dost geçin-
mek, eşit koşullarda işbirliği 
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yapmaktır. Asla şu ya da bu büyük 
devletin çizgisinde yürümek, onun 
uydusu olmak, bütün varlığını 
o büyük devletin politikasına 
bağlamak değildir. Milletler 
arasındaki dostça ilişkiler karşılıklı 
tanışma ve anlaşma ile kuvvet bu-
lur. Biz uluslararası ilişkilerde dost-
luklara vefalı, hiçbir milletin aleyhin-
de bulunmayan açık ve sağlam bir 
görüş ve zihniyet sahibiyiz. Cum-
huriyet Türkiye’sinin, dostluklarına 
çözülmez bağlılığı, geçmiş yıllarda 
türlü işlerde denenmiştir. Ulusumu-
zun dünyaca tanınmış niteliğinin 
bir gereği de karşılıklı olarak 
verilmiş sözü tutmaktır. Buna ne 
türlü özenildiği, bundan böyle de 
özenileceği bellidir.

11- Biz uluslararası ilişkilerde 
karşılıklı güven ve saygıyı 
hedefleyen  açık ve samimi 
politikanın en hararetli taraftarıyız. 
Duyarlılığımız; bu vadide ortaya 
çıkan düzenleme ve yükümlül-
üklere karşı, bunların bizim için de 
fiili ve gerçek bir güven sağlayıp 
sağlamayacağı noktasındadır.

12– İmparatorluk zamanında 
sultanın hükümetleri Türk milletinin 
Avrupa ile temasına engel olmak 
için ellerinden geleni yapmışlardır. 
Milletin arzu ve iradesinden uzak ve 
ayrı olarak hükümet icra etmişler, 
Türk milletini ilerlemenin dışında 
bırakmışlardır. Biz milliyetçiler gö-
zleri açık adamlarız. Gözlerimizi 
her gün daha fazla açmaktayız ve 
gerek içerde gerekse dışarda olup 
biteni görüyoruz. Milletimizin uygar 
milletlerle temasını kolaylaştırmak 
çıkarlarımız gereklerindendir. 
Bu temasın, ilişkilerin yeniden 
kurulmasını yalnız arzu etmekle 
kalmıyoruz, onları geliştirmek için 
her şeyi yapıyoruz. Tavrımız çok 
açık ve tartışmasız olarak, Türkler-
in zenofobisi, yani yabancı korku-
su olduğu şeklindeki yanlış zannı 
çürütmektedir.

13-  Evet, gerçekten biz yabancılara 
karşı herhangi düşmanca bir 
duygu  beslemediğimiz gibi, onlarla  
içtenlikli ilişkilerde bulunmak 
arzusundayız. Türkler bütün uygar 
milletlerin dostlarıdır. Yabancılar 
ülkemize gelsinler, bize zarar ver-

memek, bağımsızlığımıza zorluk 
çıkarmaya çalışmamak koşuluyla 
daima iyi kabul göreceklerdir. 
Amacımız yeniden yakınlık kur-
mak, bizi başka milletlere bağlayan 
bağları artırmaktır. Ülkeler çeşitlidir, 
fakat uygarlık birdir ve bir milletin, 
ilerlemesi için de bu tek uygarlığa 
katılması gerekir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun düşüşü, Batı’ya 
karşı elde ettiği zaferlerden çok 
mağrur olarak, kendisini Avrupa 
milletlerine bağlayan bağları kestiği 
gün başlamıştır. Bu bir hata idi, biz 
bunu tekrarlamayacağız.

14- Türklerin yüzyıllardan beri 
izlediği hareket, hep aynı bir 
yönü muhafaza etti. Biz daima 
doğudan batıya doğru yürüdük. 
Eğer bu son yıllarda yolumuzu 
değiştirdikse, itiraf etmelisiniz ki, 
bu bizim hatamız değildir. Bizi 
Avrupalılar mecbur etti. Ricat son-
radan ve ister istemez oldu. Kabul 
etmelidir ki, doğuda ikametgâh 
seçmeye mecbur olduğumuz için, 
soyumuzun  beşiği ile ilgili olması 
itibariyle mümkün olduğu kadar 
yakın batıda bir ikametgâh seçtik. 
Fakat vücutlarımız doğuda ise, 
fikirlerimiz Batı’ya yönelik kalmıştır.

15- Türkiye Cumhuriyeti 
uluslararası ailenin, faydalı, 
çalışkan ve iyi geçimli bir un-
suru olmak amacındadır. Uluslar 
topluluğunda gerçek barış ve 
elbirliği isteğiyle çalışıyoruz. Barış 
ve insancıllık dış politikamızın en 
esaslı prensipleridir. Dürüstlük, ül-
kemizin güvenliğine ve gelişmesinin 
muhafazasına dikkat şiarı da 
hareketimize kılavuz olmaktadır. 
Esaslı reform ve gelişmeler içinde 
bulunan bir ülkenin, hem kend-
isinde hem çevresinde barış ve hu-
zuru ciddî olarak arzu etmesinden 
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daha kolay açıklanabilecek bir hu-
sus olamaz.
16- Dış siyasetimizde ülkemizin 
dokunulmazlığını, güvenliğini, 
yurttaşların haklarını herhangi  
bir tecavüze karşı bizzat 
savunabilmek  kudreti özellikle 
göz önünde tuttuğumuz noktadır. 
Türk’ün yüksek haklarını dünya 
devletleri karşısında başarıyla 
savunup  sonuçlandırabilen 
yüksek  diplomatlarımızla kıvanç 
duyuyoruz. 

17-Türkiye’nin güvenliğini amaç 
edinen, hiçbir milletin aleyhin-
de olmayan bir barış istikameti 
bizim  daima prensibimizdir. Dış 
siyasetimizde  başka bir devletin 
hukukuna tecavüz yoktur. Ancak 
hakkımızı, hayatımızı, ülkemi-
zi, namusumuzu savunuruz ve 
savunacağız.

18- Güçlü ile zayıfın ittifakı; dış 
şekli ne olursa olsun, güçsüzün 
güçlüye tabi olması, onun emri 
altına girmesi gibi bir olaydır. Bunun 
için hükümetim dış politikasında 
mutlak bir bağımsızlık kaygısı gü-
derek kendisinden çok daha güçlü 
olanlarla ittifak siyasetine iltifat 
etmemiştir.

19- İkinci olarak, dünyada bir 
denge vardır. Biz onun dışında 
değiliz. Doğu’da büyük bir devlete 
veyahut Batı’da bir veya birkaç 
devlete temas etmek, anlaşmalar 
ve belki ittifaklar yapmak suretiyle 
denge alanında yerimizi belirleme 
düşüncesi vardır. Ne Doğu’ya ve 
ne de Batı’ya önem vermeksizin 
yalnız kendi varlığımıza dayan-
makla yetinilebilir mi sorusu da 
hatıra gelir! Doğrusunu söyle-
mek gerekirse, bugün bu daki-
kada dayanmaya değer ve güven 

verici olan siyaset, yalnız kendi 
varlığımıza dayanarak yürümek-
tir. Ne Doğu’ya, ne Batıya gönül 
bağlayamayız! Fakat bu demek 
değildir ki, yarın meydana gelecek 
gelişmeler karşısında herhangi bir 
tarafa daha çok yaklaşmak müm-
kün değildir veya uygun değildir.

20- Ben savaşçı değilim. 
Savaş ancak hayati şeyler için 
yapılmalıdır. Milletimi mücadeleye 
sevk ettiğimden dolayı hiçbir za-
man vicdan azabı duymuyorum.  
 “Sizi mahvedeceğiz” dediler, 
“ölmeyeceğiz” yanıtını veriyoruz. 
Milletin yaşamı, varlığı tehlikede 
bulunmadıkça savaşa girişmek bir 
cinayettir. Bugünlerde bize lazım 
olan şey, dayanışma ve kendimize 
güvenmektir.

21- Samimî bir düşünce olarak 
bildiğimiz bir şey vardır ki, eğer 
bu ülkenin bir gün herhangi bir 
yerde bir badireye girmesi, bir 
savaşa tutulması veya katılması 
kaçınılmazsa, hükümet olarak 
bu hususta Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne ve millete, onu, 
her yönüyle irdeleyerek, bildir-
erek ve anlayarak karar vermek 
imkânını hazırlamak, başlıca 
görev saydığımız bir iştir. Yani 
istemiyoruz  ki, uluslararası 
herhangi  bir olayda bir hükümetin 
veya birkaç hükümetin girişecekleri 
taahhütlerinin doğal cereyanları şu 
veya bu biçimde birbirini lüzumlu 
kılarak, milleti geçmişte birçok 
olaylarda olduğu gibi bir emrivaki 
karşısında bıraksın. 

22- Milletlerin faaliyetlerinde bütün 
olayları önceden tahmin edip 
bir karara  bağlamak mümkün  
olmamıştır. Bununla birlikte Tür-
kiye Büyük Millet    Meclisi’nin bu 

ülkenin yazgısında düşünerek 
bir karar vermesi ve ancak onun 
verdiği kararların uygulanabil-
ir olduğunun içerde ve dışarda 
herkese anlatılmasının, bu ülk-
enin esenliği için esaslı bir çare 
olduğunu sanıyoruz. Türkiye şu 
veya bu biçimde herhangi bir 
yere sürüklenmiş gibi başıboş bir 
idare manzarası göstermeyi asla 
kabul edemez. Büyük devletler 
arasındaki mücadele, gerginlik, 
husumet o haldedir ki, bunların 
arasında bulunarak bir badir-
eye karışmak olasılığı vardır. Bu 
olasılığa karşı ise en yüksek dere-
cede dikkatli, tedbirli ve soğukkanlı 
bulunarak, postu kurtarmaya 
çalışmak durumundayız.

23- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin dünyada takibini 
yöntem olarak ileri sürdüğü harpsiz  
anlaşma, tercih ettiğimiz yoldur. 
Fakat bizi aldatma yoluna sapılırsa, 
hiç umulmayacak derecede ciddî 
davranmamız zorunludur. Bu ci-
ddiyetin gerektirdiği son önlemler 
askerîdir.
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Rusya’ya ait bir savaş uçağının 
düşürülmesinin ardından Kremlin’in 
aldığı yaptırım kararlarının Türk ve 
Rus ekonomisine nasıl yansıdı?
Alman Deutsche Welle’in Türkçe si-
tesi, Putin’in uçak krizinin ardından 
Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım 
kararlarının Türkiye ekonomisine et-
kilerini 5 başlık altında topladı.

-Türkiye’den tarım ürünü ithalin-
in yasaklanması ihracatçıyı ve iç 
piyasayı etkiledi mi?

Rus tüketicinin alıştığı taze Türk sebze 
ve meyvesine ithal yasağı getirilmesi 
tahminlere göre artan fiyatlar üzerin-
den Rusya’daki talebin gerilemesine 
yol açacak. Türkiye’deki üretici ve 
pazarlamacı şirketler taze Türk ürün-
lerine başka pazar bulunabileceğini ve 
üretim fazlasının Türk piyasasındaki fi-
yat baskısını azaltabileceğini belirtiyor-
lar. Kendisi de Batı’nın yaptırımlarına 
muhatap olan Rusya’nın misilleme 
olarak Avrupa’dan yapılan bazı 
gıda maddelerinin ülkeye girişini 
yasaklaması yüzünden artan fiyatlar 
enflasyonu körüklüyor ve Rusları yerli 
ürünlere alışmak zorunda bırakıyor.

-Türk turizmciliği uçak krizi ve terör 
saldırısı nedeniyle karşılaştığı çifte 
darbeyi nasıl atlatacak?

Uçak krizinin ardından Kremlin’in 
talimatıyla Türkiye’ye yapılan charter 
saferleri kaldırılmış ve rezervasyon-
lar iptal edilmişti. Sultanahmet’teki 
bombalı saldırı 11 Alman turistin 
ölmesi ve terör eylemlerinin sürmesi 
Türkiye’deki en kalabalık yabancı 

turist grubunu oluşturan Almanları 
da tedirgin etti. Dünyanın en büyük 
tur organizatörlerinden TUI Türkiye 
paket tur rezervasyonlarının yüzde 
40 oranında gerilediğini duyurdu. 
Şirketin Türkiye’ye taşıdığı Alman tu-
rist sayısının bu yıl yarıya düşerek 1 
milyonda kalacağı tahmin ediliyor. 
2016 yılında Türk turizminin milyar-
larca dolarlık kayba uğrayacağı ve 
Türkiye’nin kaybının en çok İspanya’ya 
yarayacağı belirtiliyor. Türk turizm-
cilerinin hükümetin de desteğiyle 
başlattıkları tanıtma kampanyasının 
kayıpları telafi etmeye yeteceği 
şüpheli.

-Yaz tatilini Türkiye ve Mısır’da geçirm-
eye alışan Ruslar ne yapacak?

Mısır ve Türkiye’nin Rus turistler-
le kapatılmasından sonra Kremlin 
vatandaşlarını iç turizme yönlendirm-
eye çalışıyor. 2014 yılında 4,4 milyon 
Rus turisti ağırlayan Türkiye, charter 
seferlerinin ve 19 büyük Türk seyahat 
acentesinin ruhsatının iptal edilmesi ve 
karşılıklı vize muafiyetinin kaldırılması 
yüzünden yaz sezonunu ‘Russuz’ 
geçirecek. Dünyanın en büyük ülkes-
inin güneş ve sıcak kıyılar açısından 
zengin olmamasının yanı sıra turizm 
altyapısının gelişmemiş olması, yük-
sek fiyatlar ve servis yetersizliği de 
Rus turiste yurtdışında bulduğu kon-
foru aratacak. Ekonomik kriz, petrolün 
ucuzlaması ve yaptırımlar Rusların ta-
tile çıkma hevesini kırdı. 2015’te yurt 
dışında tatil yapan turistlerin sayısı 
yüzde 30 oranında azaldı. Avrupa’nın 
sosyetik merkezlerinde bu oran yüzde 
70’i buldu. 2014 yılında Almanya’daki 

geceleme sayısı 424 milyonu bu-
lurken, Rusya’nın toplam 1,5 milyon 
yataklı otellerindeki geceleme sayısı 
184 milyonda kaldı.

-Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar 
Rusya’yı nasıl etkiliyor?

Tarım ve turizm dışında Rusya’da 
çalışan Türklerin çalışma izinlerinin ip-
tal edilmesi ve binlerce Türk’ün ülkes-
ine dönmek zorunda bırakılması önce-
likle Türkiye’ye zarar veriyor. Devlet 
Başkanı Putin’in talimatıyla uygulanan 
yaptırımların Türkiye ekonomisine 
dokuz milyar dolar kaybettireceği tah-
min ediliyor. Rusya’da faaliyet gös-
teren Türk şirketleri kapanmak ya da 
satılmak zorunda kalıyor. Bu kuruluşlar 
arasında bankalar ve Rusya’da üretim 
yapan gıda maddesi imalatçıları da 
bulunuyor. Rusya’daki yedi Türk 
bankasından Credit Europe’nin 
Azeri milyarder God Nisanov’a 
satılacağına dair söylentiler çıkmıştı. 
Türk inşaatçılık şirketleri sınırlı da 
olsa faaliyetini sürdürürken, sahibi 
Türk vatandaşı olan gayrı menkullerin 
durumu tam açıklık kazanmadı. Rus 
medyasında çıkan bir habere göre 
Türk sahibinin yaptırımlar kapsamına 
girmesi nedeniyle Moskova’nın 
merkezindeki Swissotel rezervasyon 
kabul edemiyor. Türk Akımı projesinin 
durması ve Rusya’nın doğalgazdaki fi-
yat indirimini kaldıracağını açıklaması 
Türkiye’yi enerji bağımsızlığı yolunda 
hamle yapmaya zorluyor.

-Türk-Rus gerginliği yabancı şirketleri 
de etkiliyor mu?

Evet. Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı 
yaptırımlar Rusya’da faaliyet gös-
teren Alman şirketlerini de etkiledi. 
Rusya’daki 850 Alman şirketinin üçte 
ikisinin krizden olumsuz etkilendiği ve 
Türkiye’den yedek parça ve işçi get-
irten Alman şirketlerinin sıkıntıya girdiği 
açıklanmıştı. Üretimde Türkiye’den 
ithal ettiği parçaları kullanan Alman 
şirketleri Rus gümrüğünün işi ağırdan 
almasından ve teslimatı bloke etmes-
inden şikâyetçi. Rusya Sanayi ve 
Ticaret Bakan yardımcısı Viktor Yev-
tuhov aralık ayında, yerli sanayi ürün-
leriyle ikame etmek üzere Türkiye’den 
yapılan sınai ürün ithalatının yüzde 80 
oranında azaltılmasının planlandığını 
açıklamıştı.

Rusya’nın Yaptırımları Türk Ekonomisini Nasıl Etkiledi?
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İhracatın Kilit Üsleri Yükselişte
Üretim ve ticaret odaklı binlerce 
işletmesiyle Türkiye ekonomisinde 
devinimi sağlayan Serbest Bölge 
(SEB)’ler, istihdamda çıtayı 60 bin-
lere yükseltti.

Sanayi Gazetecilik, Türkiye Ser-
best Bölgeler Rehberi’yle 19 ihra-
cat üssüne ulaştı. Türkiye ekono-
misinin avantaj merkezleri olan 
Serbest Bölge’ler, yatırımcılarına 
sundukları vergi muafiyetleri ve 
ucuz enerji olanaklarının yanında, 
imza attıkları ticari başarılarla 
adlarından söz ettiriyor. Yıllık 21 
milyar dolarlık ticaret hacmine sa-
hip olan Serbest Bölge’ler, 2 bini 
aşkın işletmesiyle ekonomide akışı 
sağlayan yapılar olarak gün geç-
tikçe yükseliyor. Sanayi gazetesin-
den Tuğçe Erol’un haberine göre, 
Bölgeler, Türkiye Serbest Bölge 
(SEB) Rehberi’nde istihdamdan fir-
ma sayısına, dış ticaret hacminden 
üretim faaliyetlerine kadar pek çok 
istatistikî bilgiyle boy gösteriyor.

2 bin 72 İşletmenin Ev Sahibi

Mardin’den Kayseri’ye, 
Samsun’dan Denizli’ye kadar 19 
kentin ekonomi çarkını döndüren 
Serbest Bölge’ler, kalkınmanın 
‘ihracat’ ayağını diri tutuyor. Faali-
yetlerinin 3’te birini üretime ayıran 
ihracat merkezleri, yıllık 21 mil-
yar dolarlık dış ticaret hacmiyle 
yatırımcının gözünde cazibeler-
ini katlıyor.  61 bin 734 istihdamla 
büyük bir açığı kapatan Serbest 
Bölge’lerde kurulu olan toplam 
işletme sayısı ise 2 bin 72… 

Yeni Serbest Bölge Modeli 
Tasarlanacak

Ekonomiye basamak atlatan Ser-
best Bölge’lerle ilgili Türkiye SEB 
Rehberi’ne değerlendirmede bu-
lunan camianın tepe isimleri ise, 
‘yeni model, yeni reformlar’ sin-
yali veriyor. Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı İbrahim Şenel, Serbest 
Bölge’lerin dünya pazarlarıyla en-

tegre olmayı hızlandırıcı yapılar 
olduklarını belirterek; “Pek çok 
ülke serbest ticareti Serbest 
Bölge’lerde öğrenmiştir. Ser-
best Bölge’lerimize, ihtiyaçlarımız 
doğrultusunda yeni yaklaşımlar 
gerekmektedir” şeklinde konuştu. 
Yatırım ve üretim teşvikçisi 
yapılarla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Serbest Bölge Yurtdışı Yatırım 
ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur 
Öztürk ise; “Serbest Bölge’ler, 
doğrudan yabancı yatırımları 
hızlandıran mekanizmalardır. 
Uluslararası yatırımlar Serbest 
Bölge’lerde yükseliş göstermekte-
dir” değerlendirmelerinde bulundu. 
Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden 
katılımcı firmaların istihdam ettikleri 
personele ödedikleri ücretlerde ge-
lir vergisinden müstesna olduğu 
Serbest Bölge’ler, yatırımcısına 
A’dan Z’ye ‘zincirleme kar’ olanağı 
sunuyor.

İhracatın Kilit Üsleri Yükselişte
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Vakıflar ekonomi ve sosyal 
yaşamda çok ciddi bir yer tutar. 
Önemli işlev ve avantajları olan 
bu organizasyonların daha bilinir 
olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu makalemizde vakıfları tüm 
boyutları ile inceleyeceğiz. Bura-
da soru-cevap yöntemini tercih 
edeceğiz.

1-Vakıf Nedir?
Medeni Kanunu 

vakıfları aşağıdaki şekilde 
tanımlamaktadır:

Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra, şahısların isteği üzerine, 
bağımsız mahkemeler tarafından 
kurulup, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından kuruluş 
senedine uygunluk yönünden 
denetlenen vakıflardır.

2-Vakıflar Nasıl Bir Kişidir?
Vakıflar özel tüzel kişiliğe sa-

hiptir.

3-Kaç Tür Vakıf Vardır?
Mazbut vakıf: 5737 sayılı Ka-

nun uyarınca Genel Müdürlükçe 
yönetilecek ve temsil edilecek 
vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisinin yürürlük tar-
ihinden önce kurulmuş ve 2762 
sayılı Vakıflar Kanunu gereğince 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yönetilen vakıflardır.

Mülhak vakıf: Mülga 743 sayılı 

Türk Kanunu Medenisinin yürür-
lük tarihinden önce kurulmuş ve 
yönetimi vakfedenlerin soyundan 
gelenlere şart edilmiş vakıflardır.

Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup 
olmadığına bakılmaksızın 2762 
sayılı Vakıflar Kanunu gereğince 
tüzel kişilik kazanmış, mensupları 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan Türkiye’deki gayrimüslim ce-
maatlere ait vakıflardır.

Esnaf vakfı: 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun yürürlüğünden önce 
kurulmuş ve esnafın seçtiği 
yönetim kurulu tarafından 
yönetilen vakıflardır.

Yeni vakıf: Mülga 743 sayılı 
Türk Kanunu Medenisi ile 
4721 sayılı Türk Medeni Ka-
nunu hükümlerine göre kurulan 
vakıflardır.

4-Vakıfları Analiz Ede-
bilmek İçin Bilinmesi Gereken 
Tanımlar

Vakıf yönetimi: Mülhak, ce-
maat ve esnaf vakıfları ile yeni 
vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyan-
namesi, vakıf senedi, 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu ve bu Ka-
nuna göre vakfı yönetmeye ve 
temsile yetkili organı

Vakıf yöneticisi: Mülhak, ce-
maat ve esnaf vakıfları ile yeni 
vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyan-
namesi, vakıf senedi, 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu ve bu Ka-
nuna göre vakfı yönetmeye ve 
temsile yetkili kişi veya yetkili or-
ganlarda görev alan kişiler

Vakıf Resmi Senedi: Vakıf 
senedinde vakfın adı, amacı, bu 
amaca özgülenen mal ve haklar, 
vakfın örgütlenme ve yönetim 
şekli ile yerleşim yeri gösterilir.

Hayrat: Mazbut, mülhak, ce-
maat ve esnaf vakıfları ile yeni 
vakıfların, doğrudan toplumun 
istifadesine bedelsiz olarak 
sundukları mal veya hizmetler

Akar: Vakıf amaç ve faaliyetler-

inin yerine getirilmesi için gelir ge-
tirici şekilde değerlendirilmesi zo-
runlu olan taşınır ve taşınmazlar

Mukataalı vakıf: Zemini vakfa, 
üzerindeki yapı ve ağaçlar tasar-
ruf edene ait olan ve kirası yıllık 
olarak alınan vakıf taşınmazlar

İcareteynli vakıf: Değerine 
yakın peşin ücret ve ayrıca yıllık 
kira alınmak suretiyle süresiz 
olarak kiralanan vakıf taşınmazlar

Taviz bedeli: Mukataalı ve 
icareteynli taşınmazların serbest 
tasarrufa terki için alınan bedel,

Galle fazlası: Mazbut ve mül-
hak vakıflarda, vakfın hayrat 
ve akarlarının onarımı ile vak-
fiyelerindeki hayrat hizmetlerin 
ifasından sonra kalan miktar

İntifa hakkı: Mazbut ve mül-
hak vakıflarda, vakfiyelerindeki 
şartlara göre ilgililere bırakılmış 
galle fazlaları ve haklar

Galle fazlasının hesabı
 Mahkeme kararı ile gal-

le fazlası almaya hak kazanan 
vakıf evladı veya ilgilisi bulunan 
vakıflarda; % 15 ihtiyat akçesi, 
hayır şartı giderleri, yönetim ve 
temsil payı, tevliyet ücreti ile 
vakıf için yapılan diğer gider-
ler, vakfın gerçekleşen gayri safi 
gelirinden düşüldükten sonra 
vakıf evlatlarına veya ilgililerine 
ödenecek galle fazlasının miktarı 
belirlenir.

 Galle fazlasının 
hesaplanmasında o yıla ait gelirin 
tamamı dikkate alınır.

 Vakfın onarıma ihtiyacı 
olan taşınmazı varsa, o yıl için 
gerçekleşen gayri safi gelirin-
den yönetim ve temsil payı veya 
tevliyet ücreti ile kanuni gider-
ler ayrıldıktan sonra kalan miktar 
onarıma ayrılır.

 Temsilen yönetilen mül-
hak vakıflarda ayrıca tevliyet 
ücreti kesilmez.   

VAKIFLARIN EKONOMİK VE SOSYAL İŞLEVİ

Mustafa PAMUKOĞLU
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5-Yeni Vakıflar Nasıl Kurulur?
Kuruluş şekli
Vakıf kurma iradesi, noterde 

düzenleme şeklinde yapılacak bir 
resmî senetle veya ölüme bağlı 
tasarrufla açıklanır. Ancak vakfın 
kurulması için yetkili asliye hukuk 
mahkemesine başvurularak tes-
cilinin sağlanması gereklidir. 
Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi 
nezdinde tutulan sicile tescil ile 
tüzel kişilik kazanır.

Resmî senetle vakıf kur-
ma işlemi temsilci aracılığıyla 
yapılabilir. Ancak, temsil yet-
kisinin noterlikçe düzenlenmiş bir 
belgeyle verilmiş olması ve bu 
belgede vakfın amacı ile özgüle-
necek mal ve hakların belirlenmiş 
bulunması gereklidir.

Vakıf senedinin içeriği
Türk Medeni Kanununun 

106’ıncı maddesi gereğince, 
vakıf senedinde vakfın adının, 
amacının, bu amaca özgül-
enen mal ve hakların, vakfın 
örgütlenme ve yönetim şeklinin 
ile yerleşim yerinin gösterilmesi 
zorunludur.

a) Vakfın adı; kanuna ahlaka 
adaba aykırı olmamalı ve vakfın 
amaçları ile uyumlu olmalıdır. 
Üçüncü kişileri vakfın amacı ko-
nusunda yanıltıcı ya da yanlış 
çağırışımlar uyandıracak isimler 
verilemez. Her hangi bir kamu 
kurum ya da kuruluşunun ismi 
kullanılamaz.

b) Vakfın amacı; Hukuka uy-
gun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve 
süreklilik arz etmelidir.

c) Özgülenen mal ve haklar; 
kurucuya ait olmalı ve amacı 
en azından başlangıç itibari ile 
gerçekleştirmeye yetmelidir. 

Özgülenen malvarlığı nakit ise 
paranın vakıf adına Türkiye’de 
kurulu bir bankaya  kuruculardan 
birinin hesabına yatırılıp, vakıf 
adına bloke edilerek dekontu-
nun tescil başvurusu yapılan 
mahkemeye ibrazı, taşınmaz 
ya da taşınır bir malvarlığı ise 
değer tespitinin mahkemece 

yaptırılması ve ilgili sicillerine 
(tapu sicili, trafik sicili gibi) vakıf 
adına tescili sağlanmalıdır.

Vakfın kurulması ile özgülenen 
mal ve haklar vakıf tüzelkişiliğine 
geçer.

d) Organları; Vakfın bir yönetim 
organı olması zorunludur. 
Vakfın işleyişinin kolaylaşması 
açısından, amacının kapsamına 
ve faaliyetlerine uygun olarak 
mütevelli heyeti, yönetim organı 
ve bir denetim birimi olması uy-
gun olur.

Bu sayılan organlar dışında 
onur kurulu, araştırma kurulu, 
çalışma kurulu gibi vakfın yöneti-
mi ile ilgili olmayan kurulların 
vakıf organları arasında göster-
ilmemesi gerekir.

Vakfın organlarının kaç kişiden 
oluşacağı, toplantı ve karar yeter 
sayılarının senet metninde gös-
terilmesi, organların görev ve yet-
ki sınırlarının yeterince belirtilm-
esi halinde, vakfın işleyişinde 
sıkıntıya düşülmesinin önüne 
geçilmiş olur.

Vakıf organlarında kamu 
görevlileri görev unvanlarını kul-
lanarak görev alamaz.

e) Vakfın yerleşim yeri; vakfın 
faaliyetlerini yürüttüğü merke-
zin bulunduğu yerdir. Vakıf sen-
edinde gösterilecek adresin açık 
olarak ayrıntılı şekilde yazılması 
zorunludur.

Vakfın tescili
Vakfın tesciline ilişkin açılan 

davada mahkemece davanın 
reddine ya da vakfın tesciline 
ilişkin vereceği karar, tebliğ tari-
hinden başlayarak bir ay içinde, 
başvuran veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından temyiz 
edilebilir.

Aynı şekilde, vakfın 
kurulmasını engelleyen sebepler-
in varlığı hâlinde, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü veya ilgililer, iptal 
davası açabilirler.

Tesciline karar verilen vakıf, 
vakfın yerleşim yeri mahkemesi 
nezdinde tutulan sicile tescil edil-
ir.

Yerleşim yeri mahkemesinin 

yapacağı bildirim üzerine vakıf, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
merkezî sicile kaydolunur ve 
Resmî Gazete ile ilân olunur.

6-Vakıf Kuruluş Asgari Varlık 
Ne Tutardadır?

Yeni vakıfların asgarî kuruluş 
mal varlığı limiti, 2016 yılı için 
60.000 TL’dir

7-Vakıfların Şube Açmaları 
Nasıl Olur?

Yeni vakıflar, vakıf senetler-
inde yazılı amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne beyanda 
bulunmak şartıyla şube ve temsil-
cilik açabilirler.

8-Yabancılar Vakıf Kurabil-
irler mi?

Yabancılar, Türkiye’de, hukuki 
ve fiili mütekabiliyet esasına göre 
yeni vakıf kurabilirler.

9-Vakıflar Nasıl Yönetilirler?
Mazbut vakıflar, Genel Müdür-

lük tarafından yönetilir ve temsil 
edilir.

Mülhak vakıflar, Anayasaya 
aykırılık teşkil etmeyen vakfiye 
şartlarına göre Meclis tarafından 
atanacak yöneticiler eliyle yöne-
tilir ve temsil edilir. Vakıf yöneti-
cileri kendilerine yardımcı tayin 
edebilirler. Mülhak vakıf yöneti-
cilerinde aranacak şartlar ile 
yardımcılarının nitelikleri yönet-
melikle düzenlenir. Vakfiyedeki 
şartları taşımamaları nedeniyle 
kendilerine yöneticilik verilemey-
enler bu şartları elde edinceye, 
küçükler ile kısıtlılar fiil ehliyetler-
ini kazanıncaya ve boş kalan yö-
neticilik yenisine verilinceye ka-
dar, vakıf işleri Genel Müdürlükçe 
temsilen yürütülür.

Cemaat vakıflarının yöneticileri 
mensuplarınca kendi aralarından 
seçilir. Vakıf yöneticilerinin seçim 
usul ve esasları yönetmelikle 
düzenlenir.

Esnaf vakıfları, mülhak 
vakıfların tabi olduğu hüküm-
lere tabidir. Bu vakıflar, esnafın 
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seçtiği yönetim kurulu tarafından 
yönetilir.

Yeni vakıfların yönetim organı 
vakıf senedine göre oluşturulur ve 
bu vakıfların yönetim organlarında 
görev alanların çoğunluğunun, 
Türkiye’de yerleşik bulunması 
gerekir.

10-Vakıflarda Yönetici Ola-
mayacaklar Kimlerdir?

Vakıflarda; hırsızlık, nite-
likli hırsızlık, yağma, nitelikli 
yağma, dolandırıcılık, nitelikli 
dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, 
sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, güveni kötüye kullan-
ma, kaçakçılık suçları ile Devletin 
güvenliğine karşı işlenen suçların 
birinden mahkûm olanlar yönetici 
olamazlar.

Vakıf yöneticisi seçildik-
ten sonra yukarıdaki suçlardan 
mahkûm olanların yöneticiliği 
sona erer.

11-Vakıf Yöneticilerin 
Sorum lu lu ğu Nedir?

Vakıf yöneticileri; vakfın 
amacına ve yürürlükteki mevzua-
ta uymak zorundadır.

a. Vakfın amacı 
doğrultusunda faaliyette bulun-
mayan,

b. Vakfın mallarını ve ge-
lirlerini amaçlarına uygun olarak 
kullanmayan,

c. Ağır ihmal ve kasıtlı fiilleri-
yle vakfı zarara uğratan,

d. Denetim Makamınca 
tespit edilen noksanlık ve 
yanlışlıkları verilen süre içer-
isinde tamamlamayan, düzelt-
meyen veya aykırı işlemlere de-
vam eden,

e. Medeni hakları kullanma 
ehliyetini kaybeden veya görevi-
ni sürekli olarak yapmasına en-
gel teşkil edecek hastalığa veya 
maluliyete yakalanan,

Yöneticiler Asliye Hukuk 
Mahkemesi kararı ile görevden 
alınabilirler.

Vakıf yönetiminde yer alan 

kişiler ile vakıf çalışanları ku-
surlu fiilleri nedeniyle vakfa ver-
dikleri zararlardan sorumludur-
lar. Çünkü Vakıflar, varlıklarını, 
ekonomik kural ve riskleri gözet-
mek suretiyle değerlendirmek 
zorundadırlar.

11-İdari Para Cezası Nasıl 
Uygulanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan tebligata 
rağmen, bu Kanun uyarınca is-
tenen beyanname, bilgi ve bel-
geleri zamanında vermeyen, 
organların vakfiye veya vakıf sen-
edine aykırı olarak toplanmasına 
sebebiyet veren veya gerçeğe 
aykırı beyanda bulunan vakıf 
yönetimine Genel Müdürlükçe 
her bir eylem için beş yüz Türk 
Lirası idari para cezası verilir.

12-Vakıflar Mal Edinebilirler 
mi?

Vakıflar her türlü malları ikti-
sap edebilirler.

Mülhak, cemaat, esnaf 
vakıfları ile yeni vakıflara, 
başlangıçta özgülenen mal 
ve haklar, vakıf yönetiminin 
başvurusu üzerine, haklı kılan 
sebepler varsa, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Denetim Makamının 
görüşü alınarak mahkeme kararı 
ile sonradan iktisap ettikleri mal 
ve hakları ise bağımsız eksper-
tiz kuruluşlarınca düzenlenecek 
rapora dayalı olarak vakıf yetkili 
organının kararı ile daha yararlı 
olanları ile değiştirilebilir veya 
paraya çevrilebilir.

13-Vakıflar İktisadi İşletme 
Kurabilirler mi?

Vakıflar ticari faaliyetlerini 
yürütmek amacıyla tüzel kişiliği 
olmayan iktisadi işletme kura-
bilirler. Aşağıdaki belgeleri 
hazırlayarak Vakıf merkezinin 
bağlı olduğu Ticaret Sicili 
Müdürlüğü’ne başvururlar.

 Derneğin/Vakfın unvanı, 
merkezi, vergi kimlik numarası; 
işletmenin unvanı, sermayesi, 
ticari ikametgâhı, işletmenin 
açılış tarihi, bu tarihteki gerçek 
faaliyetinin konusu ve bu konuyu 

gösterir NACE kodu, işletmeyi 
temsile yetkili kılınan kişilerin 
adı ve soyadı, yerleşim yeri, 
kimlik numarasının da yer aldığı 
başvuru dilekçesi,

 İşletmeyi temsile yet-
kili kişilerin noter huzurunda 
düzenlenmiş ve ticaret unvanı 
altına atılmış imza beyanname-
leri,

 Derneğin faaliyette 
olduğunu gösteren resmi belge 
/ Vakfın tüzel kişiliğinin devam 
ettiğini gösteren resmi belge,

 Dernek tüzüğünün / Vakıf 
senedinin aslı ile birlikte ibraz 
edilmek kaydıyla bir örneği veya 
noter onaylı örneği,

 Taahhütnamede veya 
başvuru belgesinde yer almaması 
halinde dernek/vakıf yöneticilerin-
in bu göreve seçilmelerine ilişkin 
yetkili organ kararının bir örneği,

 İşletmenin açılmasına 
ve tesciline ilişkin yetkili organ 
kararının noter onaylı örneği,

 Derneğin / Vakfın bir ticari 
işletme kurabilmesinin resmi bir 
makamın iznine veya onayına 
bağlı olduğu hallerde bu izin veya 
onaya ilişkin belge

 Oda kayıt beyannamesi

14-Vakıflar Şirket Kurabil-
irler mi?

Vakıflar; amacını 
gerçekleştirmeye yardımcı ol-
mak ve vakfa gelir temin et-
mek amacıyla, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne bilgi vermek 
şartıyla iktisadi işletme ve şirket 
kurabilir, kurulmuş şirketlere or-
tak olabilirler. Şirketler dahil ik-
tisadi işletmelerden elde edilen 
gelirler vakfın amacından başka 
bir amaca tahsis edilemez.

15-Yabancı Vakıflar Şirket 
Kurabilirler mi?

Kurabilirler veya ortak olabilirl-
er. Ancak kurucuların çoğunluğu 
yabancı uyruklu olan vakıfların 
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kurduğu yahut paylarının yarıdan 
fazlasına bu nevi vakıfların sahip 
olduğu şirketlerin mal edinmeleri 
hakkında aynı vakıfların mal ed-
inmelerini düzenleyen hükümler 
uygulanır.

16-Vakıflar Uluslararası 
Faaliyette Bulunabilirler mi?

Vakıflar; vakıf senetlerinde yer 
almak kaydıyla, amaç veya faali-
yetleri doğrultusunda, uluslararası 
faaliyet ve işbirliğinde bulunabilirl-
er, yurt dışında şube ve temsilci-
lik açabilirler, üst kuruluşlar kura-
bilirler ve yurt dışında kurulmuş 
kuruluşlara üye olabilirler.

17-Vakıfların Bağış ve 
Yardım Toplamlarında Kısıt-
lama Var mı?

Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki 
kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni 
ve nakdi bağış ve yardım alabil-
irler, yurt içi ve yurt dışındaki ben-
zer amaçlı vakıf ve derneklere 
ayni ve nakdi bağış ve yardımda 
bulunabilirler. Nakdi yardımların 
yurt dışından alınması veya yurt 
dışına yapılması banka aracılığı 
ile olur ve sonuç Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne bildirilir. 

18-Vakıflar Yardım Topla-
ma Kanunu Hükümlerine Tabi 
midir?

2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanununa göre; kamu yararına 
uygun olarak, amaçlarını 
gerçekleştirmek, muhtaç kişilere 
yardım sağlamak ve kamu 
hizmetlerinden bir veya birkaçını 
gerçekleştirmek veya destek 
olmak üzere gerçek kişiler, 
dernekler, kurumlar, vakıflar, 
spor kulüpleri, gazete ve dergiler 
yardım toplayabilirler.

Kişiler ve kuruluşlar, yetkili 
makamdan izin almadan yardım 
toplayamazlar. Ancak, kamu 
yararına çalışan dernek, kurum 
ve vakıflardan hangilerinin izin al-
madan yardım toplayabilecekleri, 
İçişleri Bakanlığının önerisi üzer-
ine Bakanlar Kurulunca belirlenip 
ilan edilir.

19-Vakıfların Denetimi Nasıl 
Yapılır?

Mülhak, cemaat, esnaf 
vakıfları ile yeni vakıflarda iç 
denetim esastır. Vakıf; organları 
tarafından denetlenebileceği gibi, 
bağımsız denetim kuruluşlarına 
da denetim yaptırabilir.

Vakıf yöneticileri, en az yılda 
bir defa yapılacak iç denetim 
raporları ile sonuçlarını, rapor 
tarihini takip eden iki ay içerisinde 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
bildirir.

Vakıfların amaca ve yasalara 
uygunluk denetimi ile iktisadi 
işletmelerinin faaliyet ve mev-
zuata uygunluk denetimi Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nce yapılır.

20-Vakıflara Tanınan Muafi-
yetler ve İstisnalar Nelerdir?

 Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ve mazbut 
vakıflara ait taşınmazlar Devlet 
malı imtiyazından yararlanır, hac-
zedilemez, rehnedilemezler. Tüm 
iş ve işlemleri, her türlü vergi, 
resim, harç ve katılım payından 
istisnadır.

 Genel Müdürlük 
tarafından açılacak davalarda 
teminat aranmaz.

 Genel Müdürlüğün ve 
mazbut vakıfların tahsil edilemey-
en gelirleri, 21.07.1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre Genel Müdür-
lükçe tahsil edilir.

 Vakıf kültür varlıklarının 
onarımları ve restorasyonları 
ile çevre düzenlemesi ve 
kamulaştırma işlemleri, 180 sayılı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabi değildir.

 Vakıf kültür varlıklarının, 
restorasyon veya onarım karşılığı 
kiralama işlemleri, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine 
tabi değildir.

 Yurt içi veya yurt dışında 
vakıf kültürünü araştırmak, 
geliştirmek ve desteklemek 

amacıyla gerçek ve tüzel kişiler; 
Genel Müdürlüğün görev alanı 
ile ilgili faaliyet ve yatırım 
programlarında yer alan her 
türlü ilmi organizasyon, stratejik 
araştırma, konferans, sempozy-
um ve benzeri kültürel faaliyetler-
in yürütülmesi kapsamında spon-
sorluk yapabilirler. Bu faaliyetlerle 
ilgili sponsor kişi veya şirketler 
Genel Müdürlüğün belirleyeceği 
esaslar dahilinde reklam alabilirl-
er. Vakıflar adına kayıtlı taşınır ve 
taşınmaz vakıf kültür varlıklarının; 
bakım, onarım ve restore edilm-
esi, yaşatılması, çevre düzen-
lemesi ve kamulaştırılması dahil 
Genel Müdürlüğün kontrolünde 
gerçek ve tüzel kişilerin kendileri 
tarafından yapılacak harcamalar, 
bağış ve yardımlar ile sponsor-
luk harcamalarının tamamı Gelir 
ve Kurumlar Vergisi matrahından 
düşülür.

 Kuruluşunda veya ku-
rulduktan sonra vakıflara 
bağışlanan taşınır ve taşınmaz 
mallar Veraset ve İntikal Vergisin-
den istisnadır.

21-Vakıflar Kurumlar Vergi-
sine Tabi midir?

Vakıflar kurumlar vergisine 
tabi değildir. Eğer vakfın iktisadi 
işletmesi varsa bu iktisadi işletme 
kurumlar vergisine tabi olur.

22-Vakıfların Muhatap 
Olduğu Diğer Vergiler Nelerdir? 

 Kiralama yaparlarsa 
ödeyecekleri kiralardan vergi 
kesintisi yapar ve muhtasar bey-
anname ile vergi dairesine bildirir.

 Satın aldıkları mal ve 
hizmetlere ait KDV tutarını öder-
ler. Muhasebeye bu KDV tutarları 
maliyet olarak yazılır.

 Çalıştırdıkları kişilere ait 
gelir vergisi ve sigorta primler-
ini tahakkuk ettirip beyan etmek 
zorundadırlar.

 Yaptıkları sözleşmelere 
damga vergisi ödemek 
zorundadırlar. Ancak kira 
sözleşmelerinde vakıflar damga 
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vergisinden muaftır.

 Yaptıkları işlemlerle ilgili 
harç, damga vergisi vb. ödeme-
leri yapmak zorundadır.

23-Vakıflara Vergi Muafiyeti 
Nasıl Sağlanır?

a-Vergi Muafiyeti 
Başvurusunda Bulunan Vakıfların 
Başvuru Dilekçesine Eklemeleri 
Gereken Belgeler:

• Vakıf resmi senedinin bir 
örneği

• Gelir getirici malvarlığı ve 
yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeler 
(Banka mevduatı için bankadan 
alınan imzalı ve mühürlü/kaşeli 
yazı, kira geliri için kira kontratı, 
bu kira kontratlarına konu edilen 
taşınmazların tapu senedi 
örnekleri gibi.)

• Son beş yıl içindeki faali-
yet raporları

b-Malvarlığı ve Yıllık Gelir 
Ölçüleri:

• Faaliyet Süresi En Az Bir 
Yıl Olan Vakıflar İçin;

 
Yıl 2016
Gelir Getirici Malvarlığı 

954.000,00 TL
Yıllık Geliri 87.000,00 TL
 
• Faaliyet Süresi Altı Ay 

Olan Vakıflar İçin;
Yıl 2016
Gelir Getirici Malvarlığı 

1.908.000,00 TL
Yıllık Geliri 174.000,00 TL

c-Vakıfların Vergi 
Muafiyeti Başvurusunun 
Değerlendirilmesinde Esas 
Alınacak Kriterler:

Vergi muafiyeti tanınacak 
vakfın;

• Sağlık, sosyal yardım, 
eğitim, bilimsel araştırma ve 
geliştirme, kültür ve çevre koru-
ma ile ağaçlandırma konularında 
faaliyette bulunmayı amaç edin-

mesi ve bu faaliyetlerinin kamuya 
açık ve Devletin kamu hizmeti 
yükünü azaltıcı etki yapacak 
düzeyde olması,

• Belli bir yöre veya belli bir 
kitleye hizmeti amaç edinmem-
esi,

• Kuruldukları tarihten iti-
baren en az bir yıl süreyle faali-
yette bulunmuş olması (gelir 
getirici mal varlığı ve yıllık gelir 
tutarları, başvurunun yapıldığı yıl 
için geçerli olan hadlerin iki katını 
aşan vakıfların, faaliyet süresinin 
altı ay olması yeterli olup, vakfın 
diğer şartları da taşıması)

• Bilanço esasına göre deft-
er tutması,

• Vergi muafiyeti talebinde 
bulundukları tarihte gelir getirici 
mal varlığı ve yıllık gelir tutarı as-
gari ölçülerin üzerinde olması,

• Elde ettiği brüt gelirin en 
az üçte ikisinin vakfın amaçlarına 
harcanacağının vakıf resmi sen-
edinde yazılı olması ve son bir 
yılda veya son iki yılın ortalaması 
bazında bu koşullara uyulması 
(Devlet üniversitelerinin faali-
yetlerinin devam ettirilmesi ve 
desteklenmesini amaç edin-
mek üzere kurulan vakıfların ise 
yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte 
üçünün, üniversitede sunulan 
eğitim kalitesinin yükseltilmesine 
matuf yapılacak fiziki ve teknik 
yatırımlar ile üniversitede görevli 
eğitim görevlilerine harcanması),

• Maliye Bakanlığı ve ilgili 
kuruluşlarca yapılacak inceleme 
sonucunda vergi muafiyeti ver-
ilmesi yönünde olumlu görüş 
bildirilmesi gerekmektedir.

 
24-Türkiye’de Vergi Muafi-

yeti Tanınan Vakıflar?
Makalemizi yazdığımız tarih 

itibariyle 262 vakfa vergi muafi-
yeti tanınmıştır.

25-Vergi Muafiyeti Tanınan 
Vakıflara Yapılan Bağışlar 
Vergiden İstisna mı?

Kurumlar vergisi mükellefleri 
makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımların toplamının o 
yıla ait kurum kazancının % 5’ine 
kadar olan kısmı kurumlar vergi 
matrahından düşülebilir.

Gelir vergisi mükellefleri vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara yıllık 
toplamı beyan edilecek gelirin % 
5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler 
için % 10’unu) aşmamak üzere, 
makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımları gelir vergisi 
matrahından düşebilirler.

SONUÇ

Bu açıklamalardan görüleceği 
üzere iyi bir amaç için kurulmuş 
ve iyi yönetilen vakıflar ekono-
mik ve sosyal bakımından önemli 
işlev görürler.

Şirketlerin kuşaktan kuşağa 
devam etmesi isteniyorsa vakıf 
bu amaca hizmet edebilir.

Miras kavgalarına meydan 
vermemek için bir aile vakfı 
faydalı olabilir.

Gazete, dergi, yayıncılık faali-
yetlerinde isim hakkı, çeşitli im-
tiyazlar bir vakfa özgülenerek 
daha verimli ve etkin yönetim 
sağlanabilir.

Daha çok sosyal amaçlı ikti-
sadi işletmelerin sahibinin vakıf 
olması daha verimli sonuçlar elde 
edilmesini sağlayabilir.

Sosyal sorumluluk projeleri 
vakıflar eli ile daha güvenilir 
yapılabilir.

Bazı durumlarda bağış ve 
yardım yapılabilmesi için vakıf 
şartı aranır.

Vakıfların kamu kurum, 
kuruluşlarından hizmet talepler-
inde daha avantajlı pozisyonda 
olduklarını kabul etmek gerekir.

Ancak vakıflar kötü amaçlar 
için de kullanılabilmekte, sebe-
psiz zenginleşme ve yolsuzluk 
aracı da olabilmektedir.
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HABER

Ziraat Mühendisleri Odası: “İthalat’ın Et 
Fiyatlarını Yükselttiğini Halâ Anlamadınız mı?”

Kırmızı etin fiyatı yükseliyor. 
Tüketiciler zarara uğramasın, fi-
yatlar disipline olabilsin diye yine 
kırmızı et ithalatı gündemde geldi. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu, konuyla ilgili bir açıklama 
yaptı. ZMO’dan yapılan yazılı 
açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Hatırlayalım, 2010 yılında et 
fiyatlarındaki artışı durdurmak 
için önce canlı hayvan, ardından 
et ve sonrasında da saman ve 
kurbanlık hayvan ithalatına izin 
verilmişti. İthalat odaklı hayvancılık 
politikasının ne denli başarılı 
olabildiğini inceleyelim.

 İthalat konusu 2010 yılında 
gündeme geldiğinde kasaptan 
kıymanın 1 kilosunu 18,50 TL’ye 
alıyorduk. O yıl 140 bin büyükbaş, 
235 bin küçükbaş hayvan ve 51 
bin ton et ithalatı için 550 milyon 
dolar ödendi. Yıl içinde kıymanın 
fiyatı 28 TL’ye yükseldi. İthalat 
2011 yılında da artarak devam 
etti; 471 bin büyükbaş, 1,5 mi-
lyon küçükbaş hayvan ve 111 bin 
ton et ithalatı için 1,5 milyar dolar 
ödendi. Kıymanın fiyatı kısa bir 
süre için 13,75 TL’ye düştü ve 
hemen ardından 17,50 TL’ye ka-
dar yükseldi. 2012 yılında 472 bin 
büyükbaş, 406 bin küçükbaş hay-
van ve 25 bin ton et ithalatı için 
914 milyon dolar ödendi. Kıymanın 
fiyatı yılın büyük bölümünde 24 TL 
civarında seyretti. 2013 yılında 194 
bin büyükbaş, 96 bin küçükbaş 
hayvan ve 6 bin ton et ithalatı için 
341 milyon dolar ödendi. Yıl içer-
isinde kıymanın fiyatı 26 TL’ye ka-
dar yükseldi. 2014 yılında 50 bin 
büyükbaş, 16 bin küçükbaş hay-
van ve 640 ton et ithalatı için 118 
milyon dolar ödendi. Sürekli artış 
gösteren kıymanın fiyatı 32 TL`ye 
tırmandı. 2015 yılında 203 bin 
büyükbaş, 3 bin küçükbaş hayvan 
ve 18 bin ton et ithalatı için 404 mi-
lyon dolar ödendi. Kıymanın fiyatı 

40 TL’yi gördü.
Kırmızı ette fiyat istikrarını 

sağlamak amacıyla 2010 yılından 
2015 yılı sonuna kadar 1,5 milyon 
büyükbaş, 2,3 milyon küçükbaş 
hayvan ve 212 bin ton et ithalatına 
toplam 3,8 milyar dolar ödendi. 
İthalatın başladığı dönemde 18,50 
TL olan kıymanın fiyatı % 116 
artışla 40 TL’ye ulaştı.

Yıl 2016, Et Fiyatı Yerinde 
Tutulamıyor. Sunulan Çözüm Yine 
‘İTHALAT!’

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü 2015 yılında “Kırmızı 
Et Stratejisi” raporunu yayımladı. 
Raporda zaman zaman başvurulan 
et ve besilik hayvan ithalatının so-
runu çözmekten uzak olduğu be-
lirtilmektedir.

Hayvancılıkta maliye-
tin % 60-70’lik bölümünü yem 
oluşturmaktadır. Ülkemizde karma 
yem üretimimiz yaklaşık 9 milyon 
ton olup, ihtiyacımız ise 14 milyon 
ton civarındadır; açığımız 5 mily-
on tondur. Karma yem üretimimiz 
yaklaşık % 50 oranında ithal yem 
hammaddelerine bağlı olduğundan 
dolayı açık GDO’lu mısır ve soya 
ithalatı ile karşılanmaktadır.

Bakanlığın strateji raporunda, 
rasyonel bir besicilik ve daha 
ucuza et üretimi için besicilikte 
kullanılan kaba yem oranının 
mutlaka artırılması gerekliliği 
vurgulanmaktadır. Kaba yem 
ihtiyacımız yaklaşık 74 milyon ton 
olup, üretimimiz ise 59 milyon ton 
civarındadır. Açığımız 15 milyon 
tondur.

Kaba yem açığımızı kapatmak 
için meralarımızı korumamız ve 
ıslah etmemiz gerekirken Mera 
Yasamıza her geçen yıl tahsis 
amacı değişikliğini kolaylaştıran 
istisnalar eklenmektedir. Diğer 
yandan yem bitkileri ekimini 
yaygınlaştırmak yerine, 2007 ve 

2008 yıllarında 500 milyon TL’nin 
üzerine yem bitkileri desteği son-
raki yıllarda 250 milyon TL’ye 
gerilemiş ve 2015 yılında ise ancak 
350 milyon TL’ye ulaşabilmiştir.

Ülkemizde kişi başına kırmızı 
et tüketimi 14 kg civarında olup 
bu miktar AB ve Rusya`da 18 
kg, ABD’de 38 kg, Brezilyada 42 
kg’dır. Piliç eti dahil kişi başına to-
plam et tüketimimiz 35 kg civarında 
seyrederken, bu miktar Rusya’da 
63 kg, AB’de 77 kg, Brezilya’da 
100 kg, ABD’de 108 kg’dır.

Kişi başına tüketilen kırmızı et 
ve toplam et miktarımız pek çok 
ülkenin oldukça gerisinde iken 
et fiyatlarının son derece yüksek 
olmasının en önemli nedenler-
inden biri kaba yem açığımız ve 
bunu telafi edecek yeterli gayretin 
gösterilmemesidir.

Et fiyatlarını düşürebilmek 
amacıyla yemdeki % 8 KDV oranı 
% 1’e çekilerek 7 puanlık bir in-
dirim sağlandı. Ancak, bu indirim 
daha hayata geçmeden, yemin 
% 8 KDV dahil fiyatının üzer-
ine yaklaşık % 6-10’luk zamlar 
geldi. Dolayısıyla indirim çiftçiye 
yansımadan başkalarının cebine 
girdi.

Canlı hayvan ve et ithalatına 
dayalı bir politika ile piyasa 
fiyatlarını sabit tutmanın imkânsız 
olduğu ve hayvancılığımızı bitirdiği 
artık görülmelidir. Her ithalat 
sonrası et fiyatları daha da yük-
selmektedir.

Et fiyatlarında gerçekten is-
tikrar sağlanması isteniyorsa 
küçük ve orta ölçekli hayvancılık 
işletmeleri ile küçükbaş ve süt 
hayvancılığı teşvik edilmeli, üret-
ici örgütlülüğü güçlendirilmeli, 
meralarımız korunmalı ve ıslah 
edilmeli, yem bitkileri ekim alanları 
genişletilmelidir.
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“Haram” sözcüğünün 
genel olarak bilinen anlamı, 
din kitaplarının  “yapmayınız” 
diye açıkça yasak ettiği 
şeylerdir. Haramların yapılması 
ve kullanılması kesinlikle 
yasaklanmıştır. Haram olan 
şeyleri terk etmek, kullan-
mamak ve onlardan sakınmak 
farzdır ve çok sevabdır.

Ancak, başlıkta ifade ettiğim 
“Haram” sözcüğünü bu an-
lamda kullanmadım. Kırmızı 
et fiyatları o kadar yükseldi ki 
vatandaşlarımızın çoğunluğu 
kırmızı ete adeta haram gibi 
yaklaşamıyor.

İnsanlar artık 5 liralık, 10 
liralık kıyma alıyor. Artık kilo-
yu değil, parayı söyleyrek et 
alıyor.

Fiyatların normal duruma 
dönüşmesi için ilgili sektör iki-
ye bölünmüş durumda. Kimi-
leri çözüm için besi hayvanı 
yanında karkas etin de ithal 
edilmesi gerektiğini ifade edi-
yor, kimileri ise ithalatın gerek-
siz olduğunu ve yerli besiciye 
zarar vereceğini söylüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Ne Söylüyor?

Geçtiğimiz günlerde Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, “Her an et ithal 
edebiliriz” diye konuştu.

Ve “Burada hedefimiz hay-
van sayısını artırmak. Süt ol-
madan et olmaz. Sütle ilgili 
bazı tıkanıklığı gidermek için 
kararlar almıştık. 2016 yılında 
hayvancılık desteklerimiz devr-
eye girmiş olacak. Hayvancılıkla 
uğraşanlar rahat olsun, biz 
onların destekçisi olacağız. 
Üreticiyi korurken, tüketiciyi de 
koruma yükümlülüğümüz var.

Spekülatörlere karşı et 
ithalatı imkânımız var. Bu bizim 
önceliğimiz, arzu ettiğimiz bir 
şey değil. Her an ithal edebiliriz. 
Spekülatörlerin oynadığı oyun-
la karşı karşıyayız. Spekülatör-
lere fırsat verilmemeli” dedi.

İthalat Çözüm mü?

Kanımızca, ithalat kesinlikle 
çözüm değil. Yapılmakta olan 
ithalat şimdiye değin olduğu 
gibi hayvancılığı olumsuz et-
kileyecek.

Çünkü, yapılan her ithalatta 
yetiştiriciler fakirleşiyor, hay-
van sayısı azalıyor ve hay-
vansal üretimimiz düşüyor. 

İthalat lobisine ve AB/ABD’li 
tekelci firmalara yarıyor. Onlar 
zenginleşiyor, biz fakirleşiyoruz. 
Bir başka deyişle Fakir Türk 
Çiftçisi, Zengin Batı Çiftçisi’ne 
yardım ediyor.

Ne Yapmalı?

Et üretimini artırmak için, 
devletin piyasaya müdahale-
si dışında yapısal çözümlere 
gereksinme vardır. Bunlar 
arasında:

• Tarımda uygulanan yeni-lib-
eral politikalardan vazgeçilmeli.

• Özelleştirilen ve kimileri de 
kapatılan Tarımsal KİT’ler; Süt 
Endüstri Kurumu, Yem San-
ayi, Yapağı ve Tiftik Anonim 
Şirketleri yeniden açılmalı. ESK 
daha işlevsel hale getirilmeli.

• Hayvan üreticilerinin sa-
nayici olmaları doğrultusunda 
politikalar uygulanmalı ve üreti-
cilerin ürettiği kırmızı et, aracı 
sayısı azaltılarak tüketicilere 
ulaştırılmalı.

• Hayvan ıslahı çalışmalarına 
önem verilmeli. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, yetiştirici 
Birlikleri ve üniversitelerle ortak 
ıslah çalışmaları sistematik du-
ruma getirilmeli.

• Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin 
hayvansal üretim içindeki 
payını yükseltecek düzenle-
meler yapılmalı. Daha önce 
yazıldığı gibi kırmızı et ihtiyacını 
sığıra bağlamak doğru değil. 
Türkiye’nin iklimi ve meraları 
sığırdan daha çok koyun ve 
keçiye uygun. 

gibi çözümler sıralanabilir.
İthalat çözüm değil. 

Bağımlılık yaratıyor. Tıpkı afy-
on, esrar gibi. Bağımlılığa karşı 
çıkılmalı. Çağdaş ve adam 
olmanın anlamı budur.

HARAM ET!

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı 
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Tire Süt Kooperatifi Başkanı 
Mahmut Eskiyörük, ülkemizde 
2008 ve öncesinde dönem 
dönem yaşanan krizlerin tek 
nedeninin plansız üretim 
olduğunu belirterek “Sütte 
arz fazlası üretim yine kriz 
yarattı. Sorunun en doğru 
çözümü; İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin uyguladığı Süt 
Kuzusu Projesi’ni tüm bel-
ediyelerin uygulayarak okul 
öncesi çocuğu olan ailelere süt 
dağıtmasıdır” dedi.

Sütte oluşan fazlalığın gider-
ilmesinin en etkin yönteminin 
tüketimi arttırmak oluğunun 
altını çizen Başkan Eskiyörük, 
“Ülkemizde süt tüketiminin yet-
erli olmaması ve üretimin her 
geçen gün artması ile fazlalık 
oluştu. Bu fazlalık krize yol 
açtı. Üretici, bırakın değerinde 
satmayı sütünü pazarlayamaz 
duruma düştü” diye konuştu.

“PİYASAYA ACİL MÜDA-
HALEYLE ÜRETİCİNİN, 
TÜKETİCİNİN ve MİLLİ 
EKONOMİNİN KAYIPLAR 
YAŞAMASI ÖNLENMELİ”

Mahmut Eskiyörük, şöyle de-
vam etti:

Üretici büyük mağduriyet 
yaşarken ortaya bir de 
fırsatçılar çıktı. Biz kooperatif 
olarak ortalama 1,15 TL’den 
alım yaparken Türkiye’nin bir-
çok yerinde süt fiyatları 80-90 
kuruşlara düştü. Bu koşullarda 
üreticinin devamlılığını 
sağlamak mümkün değildir.  
Seyirci kalınırsa 2008 yılında 
olduğu gibi yine süt ineklerimiz 
kesilecek, ardından yetmezlik 
oluşup tekrar ithalat yapmak 
zorunda kalacağız. Bu ithalatla 
üretici, tüketici ve milli ekonomi 
zarar görürken; birileri de büyük 

paralar kazanacak, şuan itha-
lat lobisi de pusuda bekliyor. 
Piyasalara acilen müdahale 
edilerek üreticinin, tüketicinin 
ve milli ekonominin kayıplar 
yaşamasını önlemeliyiz.

Okul Sütü Uygulaması hem 
kısa hem de uzun vadede 
en doğru yöntemdir. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ardından Devletin ülke 
çapında 2013 yılında başlattığı 
Okul Sütü Uygulaması önemli 
bir sosyal sorumluluk projesi 
olduğu kadar aynı zamanda 
tüketilen miktar sayesinde süt-
teki krizi önlemiştir. Ancak, süt-
teki üretim artışının devam et-
mesiyle Okul Sütü de sorunun 
çözümünde yetersiz kalmıştır.”

“GELİN ÜRETİCİYİ KURTA-
RALIM”

Bir üretici temsilcisi olarak tüm 
belediye başkanlarına çağrıda 
bulunan Mahmut Eskiyörük, 
“Gelin üreticiyi kurtaralım. 
Sayın Aziz Kocaoğlu’nun 
Projesini siz de başlatın, hem 
yeterli beslenemeyen okul önc-
esi çocuklarımız dünyanın en 
faydalı besini olan sütü içerek 
sağlıklı büyüsün, Hem de süt 
fazlalığının eritilmesiyle krizi 
önleyelim. Üretici çaresizlikten 
ineklerini kestirmek zorunda 
kalmasın” şeklinde konuştu.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük:
“Süt Krizinin En Doğru Çözümü İzmir Modelidir”
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“3 MİLYAR DOLARLIK CAN-
LI HAYVAN İTHALATI YAPIL-
DI”

Süt krizini önlemenin diğer 
bir yönteminin de piyasalara 
Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla 
müdahale edilmesi olduğunu 
hatırlatan Eskiyörük, “Tarım 
Bakanımız Faruk Çelik’in so-
runu çözmek için büyük gay-
ret gösterdiğini görüyoruz. 
Sayın Bakanımızın, piyasadaki 
fazlalığın Et ve Süt Kurumu 
kanalıyla alımının yapılacağını 
açıklayarak üreticinin bugün 
içinde bulunduğu korkuyu gi-
dermesini bekliyoruz.

2008 yılındaki krize seyirci 
kalınmasının bedelini Türkiye 
ağır ödemiştir. Binlerce süt 
ineğimizin mecburi kesime 
gitmesinin ardından oluşan 
açığı kapatmak için 3 milyar 
dolarlık canlı hayvan ithalatı 
yapılmıştır. Bu zarar tüm ülk-
enin zararıdır. Eğer o dönem-
de krizin başlamasıyla piyasa-
dan bir miktar süt tozu çekilip 
Afrika gibi açlık çeken ülkelere 
yardım amaçlı gönderilseydi pi-
yasa düzeni sağlanırdı. İthalat 
yapmak zorunda kalmayıp, ül-
kemiz hem kârlı çıkardı hem de 
dünyanın takdirini kazanırdık.
Bugün üretim fazlalığını 
oluşturan en önemli sebep 
sıfır faizli krediyle tarımla 
ilgisi olmayan şirketlerin çift-
likler kurmasının yarattığı 
sorunlardır” dedi.

Geçen yıl temmuz ayından 
bu yana süt krizinin sin-
yalleri konusunda kamuo-

yunu bilgilendirdiğini ve ilgili 
makamlara çözüm önerileri 
sunduğunu hatırlatan Eski-
yörük, “Avrupa’da kişi başı 
süt tüketimi yıllık 100 litrenin 
üzerinde olmasına rağmen 
ülkemizde henüz 30 litreyi 
bulmadı. Yine Avrupa’da kişi 
başı et tüketimi 120 kilogram 
civarında seyrederken ül-
kemizde bu oran 46 kilogram 
civarındadır. Ekonomisinin 
temeli tarım ve hayvancılığa 
dayanan ülkemiz için bu ver-
iler büyük eksikliktir” şeklinde 
konuştu.

ÇAĞRIYA İLK CEVAP 
BURDUR’DAN!

Tire Süt Kooperatifi Başkanı 
Mahmut Eskiyörük, geçtiğimiz 
hafta katıldığı televizyon 
programında süt krizinin 
çözümü için tüm Belediye 
Başkanlarına çağrıda bu-
lunarak İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin Süt Kuzusu 
Projesi’ni kendi bölgelerinde 
uygulamaya davet etmişti.

Çağrının ardından Burdur 
Belediye Başkanı Ali Orkun 
Ercengiz’in süt dağıtım 
projesi uygulayacaklarını 
duyurmasının sektör adına 
son derece önemli bir gelişme 
olduğuna değinen Başkan Es-
kiyörük şöyle devam etti:

“Bu duyarlılığından dolayı 
Sayın Ercengiz’e tüm üreti-
ciler adına teşekkür ediyorum. 
Ankara ve İstanbul gibi güçlü 
belediyeler varken ilk yanıtın 
kırsaldaki bir belediyemizden 

gelmesi çok anlamlıdır. Tüm 
Belediye Başkanlarımızdan 
da aynı duyarlılığı bekliyoruz. 
Çünkü belediye başkanlarının 
asli görevi kentinin gelişmesi ve 
kalkınması olduğuna göre süt 
krizine seyirci kalmayıp üreti-
cisine sahip çıkması aynı za-
manda kentine sahip çıkması 
anlamına gelmektedir. Biz Tire 
Süt Kooperatifi olarak projeyi 
kendi bölgesinde uygulamak 
isteyen belediyelere 9 yıllık 
tecrübemizle gereken desteği 
vermeye hazırız.”

“ÇÖZÜM KOOPERATİF-
LEŞMEDİR. İTHALAT DEĞİL, 
İHRACAT YAPAN BİR 
TÜRKİYE YARATABİLİRİZ”

Piyasadan süt tozu çekilmes-
inin ya da süt dağıtım projeler-
inin yaşanan krizi önleyeceğini 
ancak ileride tekrar krizler-
in yaşanmaması için kalıcı 
çözümün kooperatifleşme 
olduğunu belirten Tire Süt 
Kooperatifi Başkanı Mahmut 
Eskiyörük, “Tarımda yaşanan 
tüm yapısal sorunların çözümü 
kooperatifleşmedir. Ancak, 
kooperatifleşmeyle; üretim 
planlaması yaparak istikrarlı 
piyasa düzeni sağlayabiliriz. 
Kooperatifleşme, Devletin 
öncelikli politikası olmalıdır. 
Böylelikle ithalat yapan değil, 
ihracat yapan bir Türkiye yarat-
abiliriz” şeklinde konuştu.
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İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Harbiye 1910 devresi, Osmanlı 
coğrafyasına serpilmiş 16 askeri 
İdadiden ( lise ) gelen öğrencilerden 
oluşur. 1910’lular Orduya 422 piyade, 
41 süvari subayı verecektir. 1930 
yılında Dolmabahçe’de düzenlenen 
20. yıl törenine yaşayan Harbiyelilerin 
tamamı katılır. Yirminci yıl sayımında 
görülür ki 463 Harbiyeliden sadece 
54’ü hayatta kalabilmiştir! 

1911-1922 arası, Trablusgarp’tan 
Balkanlar’a, 1. Dünya Savaşı’ndan 
Milli Mücadele’ye soluk almadan 
geçen 10 senede 1000 yıllık ömürde 
yaşanabilecekleri görmüş bir 
kuşaktan bahsediyoruz.

Balkanlardan Çanakkale’ye, 
Sarıkamış’tan Arap çöllerine, 
Basra’dan Sina’ya mola vermek-
sizin savaşan bu destan kuşağın 
-tam pes ettirdik denirken- Mü-
tareke İstanbul’unun utancını Milli 
Mücadelenin kıvancına dönüştüren 
kahramanlarından Yüzbaşı 
Selahattin’e sözü getirmenin 
zamanıdır. 

Cengiz Yurtoğlu, 1910 devresi babası 
Yüzbaşı Selahattin’in 15 defter tutan 
anılarını dostu İlhan Selçuk’a verir. 
Anıların aile özeline ilişkin bölümleri 
ayıklandıktan sonra geriye kalan-
lar yazarın tornasından “Yüzbaşı 
Selahattin’in Romanı”  olarak çıkar.  
Emperyalist sırtlanların dört bir yan-
dan çullandıkları Osmanlının genç 
subayı gözü pek bir savaşçı, usta 
bir yazardır. Anılar,  Selahattin’in 
ayrıntıları kaçırmayan gözlemciliğinin 
yanında ciddi bir analizci olduğunu 
göstermektedir. 

Anılar, kişisel yaşam öyküsünün 
dışında değişik cephelerdeki ölüm 
kalım savaşına ilişkin bu gün için 
de askeri, siyasal, sosyolojik der-
sler çıkarılacak veriler içermekte-
dir. Selahattin’in uğruna vuruştuğu 
Basra, Bağdat, Erbil, Musul, Filistin,  
Şam, birer Osmanlı mülküdür. Bu 
günün kuşaklarına bilinmez diyarların 
ulaşılmaz mekânları olarak görülen 
yerlerde Selahattin’in kuşağı yurdu 
savunmaktadır!

Emperyalizmin, geçen asrın Şark 
Meselesi’nden günümüzün BOP’una 
süregelen100 yıllık parantezi kapa-
tmaya yönelik kampanyasını başka 
bir yazıya bırakıp biz Selahattin’e 
dönelim. Anılarda bu gün Türkiye’nin 
siyasi sınırları dışında kalmış 
coğrafyalara emanet bırakılmış Türk 
varlığına ilişkin notlara kısa bir göz 
atalım. Emperyalizminin günümüzde 
petrol kuyularına bekçi tayin ettiği 
etnofeodal despotluğun gayrı resmi 
başkenti Erbil’i anlatan bölümünden 
ufak bir alıntı yapalım:

“Erbil, pek az Kürt bulunan bir Türk 
şehridir. Ama çevresindeki Arap, 
Yezidi, Kürt aşiretleri mütemadi-
yen kasabaya ve kasabanın ova, 
bağ ve tarlalarına saldırır, bağları, 
tarlaları yağma eder ve şehri soyar-
lar, insanları öldürürler, zenginlere 
musallat olurlar. Hükümet bunlarla 
başa çıkamaz. Halk gece olunca dar 
surların içine çekilir, kapılar kapanır, 
can ve mal güvenliği ancak böyle 
sağlanabilir.”

Anılar, 1915’ten günümüze köprül-
erin altından ne çok suların aktığını 
göstermektedir. Geçen asrın başında 
Kerkük, Erbil başta olmak üzere Irak’ın 
kuzeyindeki şehir ve kasaba ahal-
isinin neredeyse tamamını oluşturan 
Türk unsurunun maruz kaldığı et-
nik temizliğin kanıtı aynı yerlerin bu 
günkü nüfus yapısıdır. Bağrından 
Dede Korkut, Fuzuli gibi ulu ozanlar 
çıkaran Bayat Türkmenlerinin 1000 
yıllık kadim yurdu günümüzde BOP 
kurgulu Kürdistan’ın başkentidir! 
Emperyal sistem, el koyduğu pet-

rol coğrafyasını elde tutabilmek için 
bölgedeki kadim Türk varlığının yok 
edilmesini zorunlu görmektedir.
Kerkük, Erbil, Musul, Telafer, Al-
tunköprü, Tuzhurmatı Türkmenlerinin 
1000 yıllık yurtlarından sürülmeleri, 
ata mirası mülklerinin yağması, maruz 
kaldıkları etnik temizlik cümle alemin 
gözü önünde gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye’nin demografik savunma 
kalkanı da olan komşu ülkelerdeki 
Türk varlığı yok edilirken BOP eş 
başkanlığı narkozuyla uyutulanları 
tarih kuşkusuz ki affetmeyecektir!

İyi komşuluk, iç işlerine karışmamaya 
dayalı geleneksel politikanın terk 
edilmesinin dış Türkler açısından 
nasıl bir felakete dönüştüğüne 
hep birlikte tanık oluyoruz. BOP 
tetikçiliğine soyunmanın, epeydir 
unuttuğumuz devlet dilinin yerini alan 
külhanbeyi efelenmesinin faturasının 
soydaşlara nasıl ödetildiğini acıyla 
seyrediyoruz.

Geleceğin siyasi tarihçileri yaşanan 
süreci; çıraklık, kalfalık dönemlerinde 
yerel yönetimlere, ustalık dönemler-
inde devlete musallat olan hastalıklı 
zihniyetin başımıza sardığı stratejik 
cinnet olarak değerlendireceklerdir. 
Şam’da Cuma Namazı hülyalarıyla 
güpegündüz gördürülen rüyaların 
sonunda ülke sınırları dışındaki 
Türk varlığının Ortadoğu kumarında 
nasıl kaybedildiğinin ibretlik örneği 
olarak yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine tez konusu olarak 
vereceklerdir!

Hasılı kelam BOP kumarında yitir-
ilen Kerkük’ten, Altunköprü’den 
Türkiye’nin hissesine düşen insanın 
burun direğini sızlatan hoyratlardır.  
Halep’ten, Bayırbucak’tan, Colap’tan 
geriye kalan ise semaya salınan 
Barak feryatları, Türkmen avazlarıdır!

KERKÜK BARZANİ’YE HOYRATLAR BİZE Mİ?

Av. Hüseyin Özbek
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Irak Politikasının Artan Maliyeti Ne

Meraklıları bilir; tarihte her za-
man taarruz yoktur. Gerektiğinde 
müdafaa da zorunludur. Onu da 
iyi bilmek gerekir. Örneğin; asker-
likte şartlar dayattığında, ordunun 
ricatını başarıyla gerçekleştiren 
komutan, iyi komutan olarak öne 
çıkar. Tarihimiz bunun örnekleriyle 
doludur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. 
yüzyıl sonlarında başlayan durak-
lama, devamında gerileme, sonra 
da çöküş sürecinin, ancak Milli 
Mücadele ile noktalandığını un-
utmamak gerekir. Yani Osmanlı 
ordusunun gerileyişi devletin 
yıkımıyla bittikten sonra, ilk taarruz 
Milli Mücadele’de yapılmıştır. O 
yüzden, savaş ve devrimle kurulan 
Cumhuriyet’in değerini bilmeden, 
tarihten ders almadan, çevremizde 
neler olduğunu kavramak güçtür. 
Hele de şu son yıllarda. 

Hemen yakınımızdan başlayalım. 
Malum, Kerkük’ün statüsünü be-
lirleyecek referandum yıllardır 
yapılamıyor. ABD, Kerkük’ün 
statüsünün belirsiz kalmasını, 
çıkarlarına uygun buluyor. 
Kerkük’teki belirsizlik, aynen 

Kaşmir ve Kıbrıs konularının 
İngiltere tarafından, Dağlık 
Karabağ sorununun ABD ve 
Rusya tarafından kullanılması gibi, 
ABD tarafından kullanılıyor. ABD, 
İngiltere ve İsrail’in Kerkük’ün 
nüfus yapısı değiştirilirken, tapu 
kayıtları yağmalanırken, şehirdeki 
Türkmen varlığı tasfiye edilirken, 
Barzani’yi nasıl destekledikleri 
biliniyor. ABD’nin 1990 - 1991’deki 
Körfez Bunalımı’ndan sonra Kürt 
devleti için yaptığı hazırlık, o 
dönemde Bağdat’ı işgal etmediği, 
Saddam Hüseyin’i devirmediği 
halde, 36. paralelin kuzeyini 
Irak ordusuna yasaklayarak ve 
Çekiç Güç eliyle Kürtlere verdiği 
destek belleklerde. Kuzey Irak’taki 
otorite boşluğunu Kürt örgütler 
kullanırken, ABD de bölge ülkeler-
ine karşı bir şantaj aracına sahip 
oldu. O süreç, sonraki yıllarda 
Büyük Ortadoğu Projesi olarak 
anılacak projenin de önemli bir 
adımıydı aynı zamanda.

Çekiç Güç’ün görev süres-
ini TBMM’de uzatan  Türkiye 
de  sürece büyük  destek ver-
di.  ABD’nin Kürt devleti planını 
gören, PKK terör örgütüne yaptığı 
yardımları saptayan, belgeleyen 
Jandarma Genel Komutanı Org. 
Eşref Bitlis, uçak kazası görünüm-
lü bir suikast ile şehit edildi. 
Türkiye’nin, bu planı bozmak için 
ABD’ye rağmen Irak’a yaptığı 
birkaç askeri müdahaleyi planlayan 
komutanlar da tasfiye edildiler. 
İçeride terör tırmandırılarak, Cum-
huriyetçi kimliğiyle bilinen aydınlar 
öldürülerek, mezhep çatışması 
körüklenerek, Türkiye’ye me-
saj verildi. Türkiye’nin ekonomik 
kırılganlığı sürekli anımsatılarak, 
hizaya sokuldu.

TÜRKİYE BARZANİ’Yİ, İRAN 
TALABANİ’Yİ DESTEKLİYOR

Somut durumun somut tahlilini 
yapalım. ABD’nin 2003’te işgal 
ettiği Irak, ilerleyen süreçte fi-
ilen üçe bölündü. Bölünme etnik, 
mezhepsel kimlikler üzerinden 
gerçekleşti. Şiiler, Sünni Araplar, 
Kürtler arasındaki bölünmede 
en kazançlı çıkan Kürtler oldu. 
Irak’ta ağırlıklı olarak kuzeyde 
yoğunlaşmış biçimde yaşayan 
Kürtler, ABD’den büyük destek 
gördüler. 2011’de ABD’nin Irak’tan 
çekilmesine koşut olarak, gevşek 
bir federasyon içeren anayasadan 
da yararlanarak, bağımsız Kürd-
istan kurma yönündeki çabalarını 
yoğunlaştırdılar. Ekonomik olarak, 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin 
Başkanı Mesut Barzani, bölgede 
çıkardığı petrolü, Irak anayasasına 
rağmen, merkezi hükümeti devre 
dışı bırakarak, dünyaya pazarlam-
ak için önemli adımlar attı. Türkiye 
ile birlikte hem de. Kuzey Irak’ta 
çıkarılan petrolün büyük bölümü 
Türkiye üzerinden, Türkiye’nin 
aracılığıyla dünyaya satılıyor. 
Bu konuda Bağdat hükümeti, 
Barzani’nin suç işlediğini 
açıklayarak harekete geçse de, 
merkezi bütçeden kuzeye ayrılan 
payı kıssa da, Barzani önemli me-
safe aldı. Öte yandan Barzani, sık 
sık bağımsızlık referandumu için 
tarih belirleme çağrısı yapmasına 
rağmen, kazın ayağı öğle değil. 
En azından kısa vadede. Çünkü 
Irak’ın bölünmesi, ülkenin kuzeyin-
den kopacak bağımsız bir Kürt 
devleti konusunda, Barzani’nin 
tüm çabalarına karşın, Irak Kürtler-
inin tamamı arasında bile görüş 
birliği yok. ABD işgalinden sonra 
ülkenin cumhurbaşkanı olan bir 

Doç. Dr. Barış Doster
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diğer önemli Kürt siyasetçi Celal 
Talabani ve örgütü ülkenin bölün-
mesine karşı. İran’la yakınlıkları 
malum. Talabani ve Barzani, 
Kerkük’ün geleceği ve statüsü ko-
nusunda farklı tavır alıyorlar.

Kuzey Irak’ın bağımsızlığını poli-
tik, diplomatik, ekonomik, ask-
eri açıdan destekleyen Türkiye, 
Irak’ın bütünlüğünden yana olan 
merkezi hükümet, İran, Suriye, 
Rusya gibi güçlerle çelişiyor. Irak’ı 
işgal eden, fiilen üçe bölen ABD 
de, özde Irak’ın bölünmesini is-
tese, bu yönde adımlar atsa da 
şu an için Irak’ın bölünmesinin en 
çok İran’a yarayacağını biliyor. 
İran’ın hem Irak üzerinde hem 
bölge üzerinde nüfuzunun daha 
da artacağını görüyor. Ayrıca Arap 
dünyasındaki ABD karşıtlığının 
tırmanacağını hesaplıyor. O 
yüzden, görünüşte de olsa, 
sözde de kalsa, Irak’ın toprak 
bütünlüğünden yana olduğunu 
açıklıyor söylem düzeyinde. Bu 
elbette taktik bir adım. ABD’nin 
gerçek politikası değil. Çünkü 
ABD, nesnel koşulların kendi 
lehine olmadığının farkında. 
Irak’ın bölünmesi konusunda 
zamanı, zemini kolluyor. Bölgede-
ki iki önemli müttefiki olan İsrail ve 
Türkiye’nin, Irak’ın bölünmesine, 
bağımsız Kürdistan kurulmasına 
dönük desteklerini bilen ABD, 
bağımsız Kürdistan için şartların 
olgunlaşmasını bekliyor. Türkiye 
ve İsrail ise Irak’ın bölünmesinin 
kaçınılmaz olduğunu, bağımsız bir 
Kürt devletini desteklediklerini sık 
sık dillendiriyorlar.

IŞİD SALDIRISI ve SONRASI

Kısa  adı IŞİD  olan Irak Şam 
İslam   Devleti adlı terör örgütünün 
Irak’ta ilerle yişi, Türkiye’nin Musul  
Başkon solosluğu’nu basıp, 
başkonsolos dâhil 49 kişiyi re-
hin alışı, sonra da Irak’ta pek çok 
bölgede hâkimiyet  kuruşu, Bağdat 

hükümetini  zor durumda  bıraktı. 
IŞİD Musul’u ele geçirirken, 
BAAS Partisi’nin pek çok eski yö-
neticisinden, Saddam Hüseyin’in 
kimi üst düzey komutanlarından 
destek aldı. Bu destekte, BAAS 
kadrolarındaki Sünni duyarlılığın, 
Şii ağırlıklı iktidara yönelik tep-
kinin, ülke yönetiminden bütünüyle 
tasfiye edilişin etkisi büyüktü. 
Bağdat’taki merkezi hükümetin 
önceliği IŞİD terörüyle mücadele 
olunca, bundan en çok Mesut 
Barzani yararlandı. Manevra 
sahası genişledi. IŞİD Musul’u 
ele geçirdikten hemen sonra da 
Barzani’ye bağlı peşmergeler 
Kerkük’e girdi.

Barzani’ye  bağlı  güçlerin      
Kerkük ’e egemen olması, 
Türkiye’  ye rağmen gerçek-
leşmedi. Tersine, Türkiye  bu 
konuda Barzani’ye destek ver-
di. Türkiye için tarihsel,  kültürel, 
stratejik değeri olan ve Türkmen 
nüfusun yoğun olarak yaşadığı 
bir yer olan Kerkük’ten kuvvetler-
ini çekmeyeceğini açıklayan 
Barzani, Türkiye’nin Kerkük ko-
nusundaki duyarlılığının, kırmızı 
çizgilerinin aşındığının bilincinde. 
AKP iktidarı öncesinde ısrarla 
Kerkük’ün Irak kenti olduğunun, 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi 
içinde yer almayacağının, kentin 
tarihsel, kültürel kimliğinin dik-
kate alınarak Türkmenlerin şehrin 
yönetiminde adil biçimde temsil 
edilmesi gerektiğinin altını çizen 
Türkiye, tüm bu iddialarından 
vazgeçti. Kerkük’ün özel statüyle 
yönetilmesi yönündeki talebini 
terk etti. Türkmenlerin Barzani ile 
anlaşıp, onun liderliğini benimse-
mesi için Türkmen örgütlerine, ka-
naat önderlerine baskı yapmaya 
başladı.

IŞİD’in Irak’ta etkinliğini 
artırmasından yarar sağlayan bir 
diğer güç ise PKK terör örgütü 
oldu. Ülkedeki karışıklığın artması, 

PKK’nın da elini güçlendirdi. 
Aynen Barzani ve IŞİD gibi, 
ABD’nin denetiminde bir güç 
olan terör örgütü PKK, bu durum-
dan yararlandı. 40 binden fazla 
insanın katili olan bir caniye, İmralı 
adasından örgütünü ve siyasal 
uzantısı olan partisini yönetme 
olanağı sağlayan, terör örgütüyle 
ülke içinde ve Oslo’da müzakere 
yapan Türkiye, yaptığı hesap 
hatasının bedelini ödüyor. Dahası, 
IŞİD’in askeri olarak güçlenmes-
indeki önemli bir unsur da şu: ABD, 
Türkiye, bazı Avrupa ülkeleri, kimi 
Körfez ülkelerince Özgür Suriye 
Ordusu’na (ÖSO) gönderilen ask-
eri yardımların bir bölümü IŞİD’in 
eline geçti. Esad karşıtlarına gön-
derilen bir kısım silahlar da muhal-
ifler aralarında anlaşamadığı için 
kayboldu veya çalınıp satıldı.
  
Kıssadan hisse: Tüm bunlar olurk-
en Türkiye’nin, batıya verdiği sö-
zleri tutacak güçte olmadığı görül-
dü. Türkiye zayıfladıkça, sadece 
İran ve Esad’ın değil, Irak merkezi 
hükümetinin de eli güçlendi. Rusya 
ile yaşanan bunalım sonrasında, 
ABD ve NATO’dan umulan netlikte 
ve sertlikte açıklama da gelmedi. 
Türkiye’nin NATO’ya alınmasının 
en önemli nedenlerinden birinin, 
Ortadoğu petrollerine batı adına 
bekçilik yapmak olduğu bir kez 
daha anlaşıldı.
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Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörü 
Türk Su Ürünleri Sektörü’nün, tanı-
tım elçisi Su Ürünleri Tanıtım Grubu 
(STG), 2016 yılında tanıtım atağına 
9-12 Şubat 2016 tarihleri arasında 
Türkmenistan’ın Aşkabat şehrinde 
düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç 
Ürünleri Fuarı ile başlıyor. STG, 2016 
yılında 10 fuara katılmayı şimdiden 
programına aldı. İlerleyen aylarda ka-
tılım sayısının artması hedefleniyor.
Türkmenistan’daki Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı’nın bu yıl 7. Kez düzenlendiği-
ni ve STG’nin ikinci kez katılacağını 
belirten Su Ürünleri Tanıtım Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Melih İşliel, 
Türkmenistan ve Türki Cumhuriyetle-
re Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı aracılığıyla ulaşmayı hedefle-
diklerini kaydetti. 
Türkmenistan’da tüm gıda grupların-
da Türk firmalarının pazarda hakimi-
yetinin memnuniyet verici olduğunu 
dile getiren İşliel, “Türkmenistan gele-
neğine göre eskiden perşembe günü 
balık yeme günleriymiş. Biz de bu ge-
leneği canlandırmak istiyoruz” dedi. 

İkinci Durak Bremen

Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun 
2016 yılında katılacağı ikinci fuar 
Almanya’nın Bremen şehrinde 14-16 
Şubat 2016 tarihleri arasında düzen-
lenecek olan Uluslar arası Balıkçılık 
Fuarı olacak. Almanya’yı 6-8 Mart 
2016 tarihleri arasındaki Boston Su 
Ürünleri Fuarı takip edecek. Türkiye, 
bu yıl Boston Su Ürünleri Fuarı’na ilk 
kez Milli Katılım Organizasyonu ile 10 

firma ile katılacak.
İstanbul’da 23-26 Mart 2016 tarihleri 
arasında Su Ürünleri Fuarı’na katı-
lacak olan STG, 26-28 Nisan 2016 
tarihlerinde Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de dünyanın en büyük su 
ürünleri fuarında yine şova hazırla-
nıyor. STG, bu fuarların önemli bölü-
münde Türk balıklarını pişirerek ziya-
retçilerin beğenisine sunacak. 

2-4 Haziran 2016 tarihlerinde İzmir Eu-
rasia Su Ürünleri Fu,arı’na katılacak 
olan Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun 
sonraki durağı bu yıl ABD’de 26-28 
Haziran 2016 tarihleri arasında New-
york, Summer Fancy Food olacak. 
Bu fuar STG’nin 2016 yılında ABD’de 
katılacağı ikinci fuar olma özelliğini de 
taşıyor.
Su Ürünleri Tanıtım Grubu 2016 yı-
lının ikinci yarısı için ise programına 
3 fuarı aldı. 6-8 Eylül 2016 tarihlerin-
de Hong Kong, Seafood Expo Asia 
Fuarı’nda Türk su ürünlerinin tanıtımı-
nı yapacak olan STG, 4-6 Ekim 2016 
tarihlerinde İspanya’nin Vigo şehrinde 
Conxemar Fuarı’nda yerini alacak. 
STG’nin 2016 yılındaki son durağı ise, 
7-9 Kasım 2016 tarihlerinde Dubai’de-
ki, Seafex Fuarı olacak.

STG Tanıtım Yapıyor, İhracatımız 
Katlanarak Artıyor

Türk Su Ürünleri’nin tanıtımı için 2008 
yılında kurulan Su Ürünleri Tanıtım 
Grubu’nun tanıtım yaptığı pazarlarda 
Türkiye’nin ihracatının katlanarak art-
tığına işaret eden STG Başkanı Melih 

İşliel en göze çarpan artışı Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yaşadıklarını 
kaydetti. İşliel, “ABD’ye 2008 yılında 5 
milyon 553 bin dolar olan su ürünleri 
ihracatımız her yıl artarak 2015 yılı so-
nunda 23 milyon 994 bin dolara ulaştı. 
Bu artışta THY’nin ABD’ye direkt uçuş 
sefer sayısını arttırması ve STG’nin 
tanıtım atağı itici güç oldu. STG’nin 
tanıtımları sonucu Türkiye’nin su 
ürünleri ihracatı 2008 yılında 427 mil-
yon dolar iken, 2015 yılı sonunda 690 
milyon dolara ulaştı” diyerek sözlerini 
noktaladı.
 
ABD’YE YAPILAN SU ÜRÜNLERİ 
İHRACATIMIZ  
YILLAR  MİKTAR (KG)  T U -
TAR (ABD $)
2008 715.341 5.553.829
2009 782.096 6.372.089
2010  1.040.889 7.717.810
2011  649.635 5.267.373
2012  896.185 8.366.126
2013 1.472.138 11.629.947
2014 2.630.910 19.337.675
2015 3.370.996 23.994.622

TÜRKİYE GENELİ SU ÜRÜNLERİ 
İHRACAT  DEĞERLERİ 
(03, 1604, 1605 FASLI)   
   
       
  MİKTAR(TON) D E Ğ E R 
(FOB$) % $ ARTIŞI 
2000 25.320 $59.655.648  
2001 28.157 $77.435.510 30
2002 35.092 $128.171.494 66
2003 38.966 $173.398.745 35
2004 40.777 $212.733.138 23
2005 46.344 $248.569.917 17
2006 48.566 $280.930.601 13
2007 53.477 $324.682.032 16
2008 61.690 $427.333.196 32
2009 57.736 $341.507.374 -20
2010 60.236 $360.773.733 6
2011 71.926 $447.823.191 24
2012 80.022 $467.186.007 4
2013 1 0 2 . 3 6 2  
$563.973.857 21
2014 1 1 6 . 4 0 8  
$692.847.160 23
2015 1 2 1 . 8 5 0  
$689.667.988 0

STG 2016 Yılı Tanıtım Atağını 
Türkmenistan’dan Başlatıyor
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İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, Paris üze-
rinden başlattıkları yeni açılımla 
Fransa ve diğer AB ülkelerinde 
pazar payını genişletmeyi arzu 
ettiklerini söyledi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfek-
siyon İhracatçıları Birliği (İH-
KİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, “2015’te 
807,4 milyon dolar olan iç giyim 
ihracatımızı iki yılda 1 milyar 
dolara çıkarmayı hedefliyoruz” 
ifadesini kullandı.

İHKİB açıklamasında görüşleri-
ne yer verilen Hikmet Tanrıver-
di, Euro’nun Dolar karşısında 
değer kaybetmesi ve Avru-
pa’daki ekonomik daralmaya 
paralel olarak AB ülkelerine ih-
racatta son iki yıldır düşüş ya-
şandığını bildirdi.

Tahran ve Paris’te Türk ürünle-
rine gösterilen ilginin geleceğe 
dair umutlarını artırdığına işaret 
eden Tanrıverdi, İHKİB’in Eko-
nomi Bakanlığı desteğiyle yü-
rüttüğü kümelenme çalışması 
çerçevesinde iç giyim firmaları-

nın hedef pazarları incelemeye 
aldığını dile getirdi.

“BU TANITIM FİRMALARIMI-
ZIN İLERİ SEZON HAZIRLIK-
LARINDA YOL GÖSTERİCİ 
OLACAKTIR”

İHKİB Başkanı Tanrıverdi şun-
ları kaydetti:

“Küme firmalarımızın pazar 
araştırması çerçevesinde bu 
yıl ilk ziyaretimizi İran’a yaptık. 
Sektör olarak en büyük paza-
rımız konumundaki Avrupa’ya 
açılımımızı ise Paris üzerinden 
başlattık. İHKİB üyesi 15 küme 
firması ile alanında dünyanın 
en önemli organizasyonu olan 
ve toplam 480 markanın ürün-
lerinin sergilendiği Paris’teki 
Salon International De La Lin-
gerie Fuarına katıldık. Bize özel 
düzenlenen 2017-2018 sezo-
nunda hakim renk ve kumaşla-
rın tanıtımı küme firmaları için 
zengin bir içerik sağladı. Bu 
tanıtımın firmalarımızın ileri se-
zon hazırlık aşamalarında yol 
gösterici olacağına inanıyorum.
Firmalarımız, Paris Yurt dışı 
Pazarlama Programı çerçeve-

sinde Aubervellers, Sentier-
Rue d’Aboukir isimli toptancı 
lokasyonlarına ve department 
store Galerie Lafayette’e dü-
zenlediğimiz ziyaretler sayesin-
de iç giyimde 1,9 milyar dolarlık 
paya sahip Fransa pazarını ye-
rinde keşfetme ve analiz etme 
imkanı buldu.”

“İÇ GİYİM İHRACATIMIZI İKİ 
YILDA 1 MİLYAR DOLARA ÇI-
KARMAYI HEDEFLİYORUZ” 

Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’nin 
2014’te 808,6 milyon dolar olan 
iç giyim ihracatının geçen yıl 
807,4 milyon dolarla hemen he-
men aynı düzeyde kaldığını ifa-
de etti. Dünya iç giyim ticareti-
nin 36 milyar dolarlık büyüklüğe 
ulaştığını vurgulayan Tanrıver-
di, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’nin bu pazardan aldı-
ğı pay yetersiz. Hazır giyimde 
Türkiye’nin en büyük ticari or-
tağı olan AB’de pazar 2016’da 
yeniden genişlemeye başlaya-
cak. 2014 verilerine göre iç gi-
yim ihracatının yüzde 40,4’lük 
bölümü Çin tarafından gerçek-
leştiriliyor.
Çin’i Hong Kong ve Bangladeş’in 
takip ettiği listede pazardan 
yüzde 2,2 pay alan Türkiye 10. 
sırada bulunuyor.
Paris üzerinden başlattığımız 
yeni açılımla Fransa ve diğer 
AB ülkelerinde pazar payımı-
zı genişletmeyi arzu ediyoruz. 
İran ve diğer pazarlardaki çalış-
malarımızın da meyvesini ver-
mesiyle 2015’te 807,4 milyon 
dolar olan iç giyim ihracatımızı 
iki yılda 1 milyar dolara çıkar-
mayı hedefliyoruz.”

İç Giyimde 1 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
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Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) ocak ayına ilişkin ih-
racat rakamlarını açıkladı. 
Buna göre, ihracat 9 milyar 
208,2 milyon dolar oldu. 

Son 12 aylık dönemde ihra-
cat yüzde 9,8 düşüşle 140 
milyar 635,3 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti.

Euro cinsinden ihracat ise ay-
lık yüzde 8,1 düşüşle 8 milyar 
475,1 milyon euroya geriledi.
Kilogram bazında ihracat ise 
geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 1 gerileme gösterdi. 
2016 yılı Ocak ayının işgünü 
sayısı geçtiğimiz yılın işgünü 
sayısından 1 işgünü eksik 
gerçekleşti. İşgünü sayısı-
nın eksikliğinin ihracata etkisi 
368 milyon dolar oldu. İşgünü 
sayısı aynı olsaydı ihracattaki 
düşüş yüzde 10,9 seviyesin-
de gerçekleşecekti.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında 
parite ortalama 1,167 seviye-
sinde iken, bu yıl ocak ayın-

da 1,087 seviyesine geriledi.  
Dolayısıyla, ocak ayında pari-
te kaynaklı ihracat kaybı 371 
milyon dolar oldu. Son 12 ay-
lık ihracat ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9,8 dü-
şerek 140 milyar 635 milyon 
dolar oldu.

Savunma Sanayi Çıkışa 
Geçti

Ocak ayında en fazla ihracatı 
1 milyar 515 milyon dolar ile 
otomotiv sektörü yaparken, 
bu sektörü 1 milyar 340 mil-
yon dolar ile hazırgiyim ve 1 
milyar dolar ile kimyevi mad-
deler ve mamulleri sektörleri 
takip etti.
Ocak ayında en fazla ihracat 
artışı yakalayan sektör yüzde 
19,4 ile Savunma ve Havacı-
lık Sanayii olurken, süs bitki-
leri ve mamulleri sektörünün 
ihracatı yüzde 0,9, tütün sek-
törünün ihracatı ise yüzde 0,7 
artış gösterdi.

Geçtiğimiz ay en fazla ihracat 

yapılan ilk 5 ülke Almanya, 
İngiltere, İtalya Amerika ve 
Irak oldu.

- Almanya’ya ihracat yüzde 
1,5 azalışla 1 milyar 70 mil-
yon dolar

- İngiltere’ye ihracat yüzde 
15,9 azalışla 631 milyon do-
lar,

- İtalya’ya ihracat yüzde 2 
azalışla 558 milyon dolar,

- Amerika’ya ihracat yüzde 
6,6 azalışla 449 milyon dolar,

- Irak’a ihracat yüzde 47,9 
azalışla 441 milyon dolar 
oldu.

İsrail’e İhracat Yüzde 9 Arttı

Ocak ayında en fazla ihracat 
yapılan 30 ülke arasında, en 
yüksek ihracat artışı yakala-
nan ülke yüzde 30,5 ile Suudi 
Arabistan oldu. Mısır’a ihra-
cat yüzde 15,1 ve İsrail’e ih-
racat yüzde 9 arttı.
Geçtiğimiz ay ihracat artışın-
da öne çıkan ülkelere bakıldı-
ğında ise Letonya’ya ihracat 
yüzde 180 artarken, Gana’ya 
yüzde 120, Etiyopya’ya yüz-
de 106, Endonezya’ya yüzde 
89, Singapur’a yüzde 45 artış 
gösterdi.

Ocak ayında 220 ülke ve 
bölgeye ihracat gerçekleşti-
rilirken, ülke grupları bazın-
da, AB’ye ihracat yüzde 6,4, 

İhracat Yeni Yıla Kötü Başladı
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Ortadoğu’ya yüzde 25,7, 
Afrika’ya yüzde 5,2, Kuzey 
Amerika’ya ihracat yüzde 7 
ve BDT’ye ihracat yüzde 46 
geriledi. Geçtiğimiz yıl ocak 
ayında 79 ilimiz ihracat ger-
çekleştirirken, bu yıl ocak 
ayında 80 ilimiz ihracat ger-
çekleştirmiştir.

En fazla ihracat yapan ilk 5 
ile bakıldığında, ocak ayın-
da İstanbul’un ihracatı yüz-
de 13,1, Bursa’nın yüzde 
14,4, Kocaeli’nin yüzde 19,6, 
İzmir’in yüzde 4,6 Ankara’nın 
ihracatı ise yüzde 7,4 geriledi.

İhracat ‘İran’la Artabilir

İran’a uygulanan yaptırımla-
rın 17 Ocak 2016 tarihi itiba-
riyle kaldırılmasıyla bu ülkeye 
yönelik Türkiye ihracatının 
önemli bir gelişme sağlayaca-
ğına değinen Büyükekşi, “82 
milyonluk nüfusu ve 417 mil-
yar dolarlık gayri safi yurtiçi 
hasılasıyla İran, bundan son-
raki süreçte istikrarlı bir pazar 

olma kimliğiyle ön planda yer 
alacak. Gerek nüfus gücü, 
gerek coğrafi yakınlık gerek-
se ihracatçılarımızın tecrübe-
si sayesinde İran’ın dünyaya 
açılmasından en olumlu et-
kilenecek ülkelerin başında 
Türkiye gelecek” dedi.
Büyükekşi, İran’a yönelik 
1 Ocak 2015’te yürürlüğe 
giren ve her yıl 125 Güm-
rük tarifesinin sıfırlanması-
nı sağlayan ‘Tercihli Ticaret 
Anlaşması’nın da ihracata 
ekstra ivme kazandıracağına 
değinerek, “Burada en kritik 
konu, yaptırımların kalkması 
ve TTA sonrasında yabancı 
firmaların, Orta Asya ülkeleri-
ne Türkiye ile el ele vererek 
açılacak olması. Tüm bu ge-
lişmelerin, Türkiye ihracatına 
yüzde 8-10 arasında ek katkı 
yapacağını değerlendiriyo-
ruz. Türkiye olarak atacağı-
mız adımların planlı olması 
gerektiğinin farkındayız. Bu 
doğrultuda, İran da bir Türk 
Ticaret Merkezi açacağız. 
Ekonomi Bakanlığımızın des-

tekleri ve DEİK işbirliğiyle de 
‘Abargo Sonrası İran Ekono-
misi Etki Analizi’ yürütüyo-
ruz. Mart ayında çalışmanın 
sonuçlarını İhracatçılarımızla 
paylaşarak, ihracatçılarımı-
za bir yol haritası sunmanın 
memnuniyetini yaşayacağız. 
İhracatçımızın bu pazarda 
çok daha etkin olmalarını 
sağlayacağız” şeklinde ko-
nuştu.

‘2016 Fırsat Yılı Olabilir’
Büyükekşi, OVP kapsamın-
da Türkiye’nin ihracat odaklı 
büyüme stratejisiyle büyük 
atılımlar gerçekleştireceğini, 
ayrıca  Ar-Ge Reform Paketi 
ile 2016 yılının bir dönüşüm, 
atılım ve fırsat yılı olmasını 
beklediklerini dile getirerek 
şöyle devam etti.

“Ülkemiz, gerek yapısal re-
formlar, gerek sanayi dönü-
şümü, gerekse büyüme için 
çok önemli bir fırsat yılına 
girmiş durumda. Bu fırsatın 
değerlendirilmesi için, işgücü, 
enerji, sermaye ve bankacı-
lık piyasalarında, vergilerde 
ve kamuda gerçekleştirilecek 
yapısal reformların ülkemiz 
açısından son derece önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Ay-
rıca Ar-Ge Reform Paketi ile 
desteklerin etkin koordinas-
yonunun sağlanması hedefle-
niyor. Şüphesiz ki, bu reform-
lar ekonomimizin bütününde 
olduğu gibi 2016’da ihracatı-
mızda da ciddi atılım gerçek-
leştirmemizi sağlayacak.”
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Türkİye konuT FİyaT endeksİ yüzde 1,25 arTTı

Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), Kasım 2015’te bir 
önceki aya göre yüzde 1,25 artışla 199,56’ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 
2015 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini 
açıkladı. Buna göre TKFE, kasımda bir önceki aya göre 

yüzde 1,25 artışla 199,56’ya çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 18,60 artan TKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 9,71 

yükseldi.
Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, 2014’ün kasım ayında 1.497,47 

TL/metrekare iken, geçen yılın kasım ayında 1.752,05 TL/metrekareye çıktı.
Türkiye genelinde, 45 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz 

edilerek hesaplanan Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE) ise kasım 2015’te aylık yüzde 
0,90 arttı ve 192,63 oldu. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,58 ve reel olarak da 
yüzde 6,92 yükseldi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2015 yılı kasım ayında 
bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,05, yüzde 0,47 ve yüzde 0,94 artış 
görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre de İstanbul’da yüzde 26,36, Ankara’da 
yüzde 12,17 ve İzmir’de yüzde 16,70 arttı.

Kasım 2015’te üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri aylık bazda İstanbul’da yüzde 2,02, 
Ankara’da yüzde 1,90 ve İzmir’de yüzde 0,23 artış gösterdi. Endeks değerleri kasımda yıllık bazda 
ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,26, 12,98 ve 17,67 yükseldi.

      TüroFed: Türkİye Çok GüÇlü Bİr Turİzm ülkesİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman 
Ayık, 2015 yılında düşüş gösteren turist sayısına ilişkin, “Bu ka-
dar fevkalade şartlar altında bu rakamların gerçekleşmesi bile 
çok önemlidir. Bu şunu gösterir; Türkiye çok güçlü bir turizm 
ülkesidir, çok güçlü bir ürüne sahip olduğunun göstergesidir” 
açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, 
Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2015 yılında, önceki yıla or-
anla yüzde 1,61’lik düşüşle 36 milyon 244 bin 632 oldu. 

Bakanlığın verilerini değerlendiren TÜROFED Başkanı 
Ayık, açıklanan turistlere ilişkin rakamı “başarı” olarak nitelendirdi. Osman Ayık, TÜROFED olarak 
daha önce 2015’in yüzde 1-2 arasında değişen sembolik bir azalışla kapanacağına dair öngörüde 
bulunduklarını hatırlattı.

Ayık, “Bu kadar fevkalade şartlar altında bu rakamların gerçekleşmesi bile çok önemlidir. Bu şunu 
gösterir; Türkiye çok güçlü bir turizm ülkesidir, çok güçlü bir ürüne sahip olduğunun göstergesidir” 
görüşünü dile getirdi.

Bu sene gelmesi beklenen yabancı ziyaretçi sayısına da değinen Osman Ayık, “Şu anda bir 
öngörüde bulunmak için çok erken. Ama 2016 ile ilgili soru işaretleri ve sıkıntılar var. İnşallah 
önümüzde birkaç aylık bir süremiz var. Bu sürede bazı şeyler geri döndürülebilir, dönebilir, birazcık 
daha şartlar değişebilir ve ondan sonra da inşallah büyük bir kayıp yaşamadan 2016’yı da atlatabili-
riz” ifadesini kullandı.
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oTomoTİv Pazarı daraldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocakta yüzde 5.5 

daralarak 32,713 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç iç pazarı ocak ayında geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 azalarak 32,713 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomo-
bil satışları yüzde 4.7 azalarak 23,358 adede, hafif ticari araç 
satışları yüzde 7.5 azalarak 9,355 adede indi.

ODD yıl sonu otomotiv sektörü iç pazar büyüklüğü tahminini 900,000 ile 950,000 adet aralığında 
tuttu.

enFlasyon, ocak ayında yüzde 1.82 arTTı
TÜİK, ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Yılın ilk ayında yüzde 

1.7 artması beklenen TÜFE, yüzde 1.82 ile piyasa beklentisinin 
hafif üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 8.81’den yüzde 
9.58’e yükseldi. Tüketici fiyatları bazında ocak ayında en yüksek 

fiyat artışı görülen ürün yüzde 52,99 ile çarliston biber oldu.
Çekirdek enflasyon ise yüzde 9,6 ile tek hanede kalmayı başardı. Özel kapsamlı 

TÜFE göstergelerinden ‘H’ ocak ayında yıllık olarak yüzde 9.37, ‘I’ yüzde 9.63 artış gösterdi.
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre yüzde 1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,87 artış 
gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 4,28, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,71, sağlıkta yüzde 2,42 ve eğlence ve kültürde 
yüzde 2,09 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve 
ayakkabı grubunda yüzde 6,71 oranında düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğlence ve kültür (yüzde 12,05), gıda ve alkolsüz içecekler 
(yüzde 11,69), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,21), alkollü içecekler ve tütün (yüzde 11,17) artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

      İTo Başkanı Çağlar: domİno eTkİsİnden Çıkış 
Güney amerİka’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Amerika ziyaretine 
katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, 
“Petrol ve ruble krizinin domino etkisinden çıkış Güney 
Amerika’da” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, “Yakın 
coğrafyamızı hedefleyen ihracat anlayışımızı gözden geçirmemiz lazım” dedi.

Çağlar, “Bugün Türkiye’nin etrafı birbirine göbeğinden bağlı olan ve petrol, ruble gibi krizlerin 
domino etkisiyle birbirini vurduğu ülkelerden oluşuyor. Nasıl AB pazarı 15-20 senede ulaştığımız 
yüzde 50.3’lük payla ihracatımızın sigortasını oluşturduysa, bugün de aynı şekilde ABD ve Amerika 
kıtasını hedeflemeliyiz. Yakın coğrafyayı hedefleyen ihracat anlayışımızı gözden geçirmemiz lazım. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Amerika ziyareti bu anlamda çok önem-
li” dedi.

Türkiye’nin geleneksel pazarları Ortadoğu, Körfez ve Rusya’da sıkıntılar olduğuna işaret eden 
İTO Başkanı Çağlar, “Kendimize mutlaka yeni pazarlar bulmak zorundayız. Güney Amerika, Tür-
kiye için uzak kalmış pazar. Türkiye, Latin Amerika’ya açılarak kendisine ticarette yeni ortaklıklar 
arıyor. Özellikle Peru ve Şili son yıllarda çok hızlı büyüme gösterdi. İhracatta pazar çeşitlendirmesi 
açısından bu pazarlara erişilmesi, ticaretin ve ikili ilişkilerin artırılması bakımından önemli.”
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İnTerneT Bankacılığının müşTerİsı 17 mİlyonu GeÇTİ

İnternet bankacılığını kullanan aktif müşteri 
sayısı 17 milyon 420 bin kişiye ulaştı, toplam 
aktif müşteri sayısı ise son bir yılda 3,1 milyon 
kişi artış kaydetti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 
“İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Aralık 
2015” raporu açıklandı. TBB üyesi bankalardan 
internet bankacılığı hizmeti veren 28’inin ve mobil bankacılık hizmeti veren 19’unun veri-
sine göre, internet bankacılığı kullanmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez 
giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı, Aralık 2015 itibarıyla 42 milyon 917 
bin kişi oldu.

Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 
ise 23 milyon 900 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın ekim-aralık döneminde 16 milyon 170 bin 
bireysel müşteri en az bir kez internet bankacılığına giriş işlemi yaparken, bu rakam bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 milyon 989 bin kişilik artışa işaret etti.

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi 
yapmış kurumsal müşteri sayısı ise Aralık 2015 itibarıyla 2 milyon 766 bin kişiye yük-
seldi. Böylece geçen yılın ekim-aralık döneminde, toplam aktif müşteri sayısı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 3 milyon 105 bin kişi artarak 17 milyon 420 bine çıktı.

       GüBre saTışına yenı düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
“Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Buna göre, gübre satışı yap-
mak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, her bir 
satış noktası için Gübre Dağıtıcılık Belgesi 
alması zorunlu kılındı. Bunun için kişiler iş yer-
inin bulunduğu il müdürlüğüne, vergi levhasının 
fotokopisi ve dilekçeyle müracaat edecek. 

Müracaatlar il müdürlüğünce değerlendirilecek. Başvurusu uygun görülenlere Gü-
bre Dağıtıcılık Belgesi iki nüsha olarak düzenlenecek. İl müdürlüğünce onaylanan bel-
gelerin birinci nüshası ilgiliye verilecek, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edi-
lecek. İl müdürlükleri, güncel dağıtıcı listesini her yıl ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa 
bildirecek.

Üreticiler, Gübre Dağıtıcılık Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla pi-
yasaya ürün arz edecekler, ancak, tarımsal üretim yapan/yaptıranlar ile hammadde 
olarak kullanan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ürün satabilecekler. 
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‘İhracaTTa Tl kullanımını arTırmalıyız’
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, Türkiye ihracatının bu yıl geçen yıldan daha 
düşük bir düzeyde gerçekleşmesini beklemediklerini 
kaydederek, “Önceki yıllarda ihracatımızın yüzde 1’in-
den de azını TL ile yaparken, geçen yıl yüzde 4.2’si 

TL ile gerçekleştirildi. Ülkemiz için kritik öneme sahip bazı 
ülkelerle Merkez Bankası’nın da desteği ile TL kullanımının artmasını amaçlıyoruz” 

şeklinde konuştu.
Türkiye ihracatının 2016 yılında geçen yıldan daha düşük bir düzeyde gerçekleşmesini 

beklemediklerini kaydeden Büyükekşi, “İhracatçılarımız bu yıl daha fazla üretip daha fazla ihraç 
edecek. Yılsonunu nasıl kapatacağımız fiyat gelişmelerine ve sorunlu ülkeler ile ticaretimize 
bağlı olacak. TİM olarak beklentimiz, hammadde ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin bu yıl 
dengeleneceği şeklinde. Biz ise daha fazla üretip daha fazla ihracat yapacağız. Amacımız fi-
yatlardaki gerilemeyi, miktar artışı ile telafi edip 2016 ihracatını daha yukarılara taşımak. Bu-
nun için hükümetimizin de desteğine ihtiyacımız var. Şu anda kapsamlı bir paket üzerinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Büyükekşi, “Önceki yıllarda ihracatımızın yüzde 1’inden de azını TL ile yaparken, 2015 
yılında ihracatımızın yüzde 4.2’si TL ile gerçekleştirildi.  Diğer taraftan 2015 yılında toplam 
ihracatımızın yüzde 47.2’si dolar, yüzde 44.6’sı avro, yüzde 4.2’si TL, yüzde 3.4’si sterlin ile 
gerçekleştirildi. Dış ticaretimizde TL’nin kullanımını daha üst seviyelere çıkarmak öncelikli he-
deflerimiz arasında yer alıyor. Ekonomi Bakanımız yabancı muhataplarıyla görüşmelerinde her 
mecrada bu konuyu dile getiriyor. Ülkemiz için kritik öneme sahip bazı ülkelerle TCMB’nin de 
desteği ile TL kullanımının artmasını amaçlıyoruz” dedi.

2015 yılı 3’üncü Çeyrek Turızm İsTaTısTıklerı aÇıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı 3. çeyrek 
yurtiçi turizm istatistiklerini yayınladı. 

Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3. 
çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 24 milyon 145 bin kişi 
seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla 
geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat 
sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,3 
artarak 32 milyon 960 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 325 milyon 103 bin 
geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,9 gece, 
seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 377 TL 
oldu. 

Seyahate çıkanlar, 12 milyar 429 milyon 293 bin TL 
harcadı 

Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2015 yılı 3. çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 artarak 12 milyar 429 milyon 293 bin TL olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurtiçi turizm 
harcamasının yüzde 91,3’ünü (11 milyar 346 milyon 271 bin TL) kişisel, yüzde 8,7’sini (1 mil-
yar 83 milyon 22 bin TL) ise paket tur harcamaları oluşturdu.
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KİTAP DÜNYASI

Ivan Sergeyeviç Turgenyev - BAŞKANIN ZİYAFETİ-PARASIZLIK-
BEKAR

İvan Sergeyeviç Turgenyev (1818-1883): Avrupa’da ve ülkemizde eserleri ilkönce 
çevrilen 19. yüzyıl Rus yazarlarındandır. Döneminin Avrupalı bakış açısına sahip 
tek Rus yazarı olarak anılır. Bu kitapta Turgenyev’in sahne eserlerinin ilk komedi 
örneklerinden olan Başkanın Ziyafeti (1849), Parasızlık (1845) ve Bekâr (1849) 
adlı oyunları yer almaktadır. Turgenyev Başkanın Ziyafeti’nde taşradaki asilzadeler 
arasındaki bir mal taksimini, Parasızlık’ta maddi sorunlarına rağmen büyük şehirde 
yaşamakta ısrar eden bir asilzadeyi, Bekâr’da ise bir evlilik hazırlığı esnasında 
yaşananları konu eder.

Doç. Dr. Barış Doster – SOPANIN UCUNDAKİ MÜTTEFİK

AKP’nin dış politikası, Ortadoğu’da yaşanan gerilimlerden Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine, 
Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ilgisinden Rusya’yla, Çin’le artan münasebetlerine dek hangi başlık 
altında incelenirse incelensin, özünde ABD’ye bağımlıdır. Bölgede ABD ve İsrail’le uyumlu, İran’ı 
çevreleyip onunla rekabet edebilecek, Suriye’yi İran’dan koparıp sistemle bütünleştirmek için çaba-
layacak, Irak’ın parçalanmasına yardımcı olacak, Akdeniz’e uzanan bir Kürt koridoruna destek ver-
ip, sonra da Kürt devletinin hamiliğini yapacak bir Türkiye için, AKP iktidarı tasarlanmıştır. Büyük 
sermaye ve ordunun komuta kademesi de bu projeye destek vermiştir.
İkinci iktidar döneminde ise içeride ve dışarıda daha atak bir siyaset gütmüştür. Bunun içerideki 
simgesi Ergenekon tertibi, dışarıdaki simgesi ise Erdoğan’ın Ortadoğu liderliği için kurgulanan bir 
gösteri olduğu bir süre sonra anlaşılan “one minute” çıkışıdır. Türkiye’nin iyice yalnızlaştığı dö-
nem, Suriye politikasının kökten değiştiği dönemdir. Ortak bakanlar kurulu düzenleyen, karşılıklı 
olarak vizeleri kaldıran, sınır ticaretini geliştiren, liderleri ailece birlikte tatil yapacak kadar 
yakınlaşan Türkiye ve Suriye ilişkilerinin yerini, Ankara’nın Şam’a karşı izlediği düşmanca tu-
tum almıştır. “Dostum, kardeşim Esad” söylemi, yerini “halkına kıyan diktatör Esed” söylemine 
bırakmıştır. 
AKP’nin dış politikasında Amerikancılık ile “Yeni Osmanlıcılık” iç içedir. AKP, Cumhuriyet’e 
“reklam arası”, “parantez” derken, Osmanlı mirasını sahiplenirken, hayranlarının Recep 
Tayyip Erdoğan’a “son Osmanlı padişahı”, “cihan sultanı”, “asrın lideri” demesi boşuna değildir. AKP’nin 
dilinden “Yeni Türkiye” düşmezken, Ortadoğu’da Yeni Osmanlıcılık yapmaktadır ama KKTC’de Annan Planı’nı 
desteklemiştir. Ekonomi ile siyaset, diplomasi, güvenlik, teknoloji arasındaki yakın ilişkiyi kuramayan ülkeler, bunun bedelini çok 
ağır öderler. Büyük güçlerin taşeronu, piyonu, Truva Atı olurlar. Atatürk o yüzden, “Bilmeli ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka 
milletlerin şikârıdır” diyerek bizleri daha o günlerden uyarmıştır.

Jose Saramago- MIZRAKLAR, MIZRAKLAR TÜFEKLER, TÜFEKLER
“Silah sanayinde neden hiç grev olmaz?” Saramago, ömrünün sonlarına doğru kafasını 
kurcalayan bu soruya yanıt aramak için, tamamlayamadığı bu son romanına başlıyor. 
Romanın çıkış sorusu son derece yaşamsal ve güncel bir etik anlam taşımaktadır: 
Silah üreten fabrikaların karanlık geçmişi, her türlü grev girişiminin kanlı bir şekilde 
bastırıldığını göstermektedir. Silah fabrikalarında hiç durmayan ve zorla sürdürülen 
bu üretim, aslında dünyada asla bitmeyen savaşları da temsil etmektedir.
Bir silah fabrikasında çalışan ve ağır silahlar bölümüne terfi etmek dışında bir amacı 
olmayan Artur, acaba idealist karısı Felícia’nın peşinden gidip, görev aşkıyla çalıştığı 
fabrikanın İspanya İç Savaşı’nda oynadığı karanlık rolü deşifre edecek midir? Yani 
Saramago’nun metinlerinde sıkça vurguladığı bir ilkeyi, “çöküş koşullarında bir er-
dem isyanı başlatmayı” başarabilecek midir?
Saramago’nun romanı yazma sürecinde aldığı notlar, usta bir yazarın romanını kurgu-
larken aklından geçenlere ışık tutuyor ve kitapta yer alan Saramago üzerine yazılmış 
diğer metinlerle birlikte, okuru romanı tamamlamaya, sorulan etik soruların peşinden 
gitmeye davet ediyor.






