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Sevgili dostlar,

2012 yılının ilk ayını geride bırak-
tık. Ülkemizin gerek iç ve dış siyasi
gündemi gerekse de ekonomi gün-
demi hayli yoğun ve kritik bir dönem-
den geçmektedir. 2011 yılını da bir-
çok bilinmeyen, soru işareti ve önü-
müzdeki sürece eklenen sıkıntılarla
uğurlamıştık.

Bu yazıyı kaleme aldığım saatler-
de Merkez Bankası ödemeler denge-
sindeki istatistikleri açıkladı. Rakam-
lara göre; Aralık ayında cari açık 6.57
milyar dolar, 2011 yılında toplam cari
açık ise 77,1 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Yani cari açık 2010 yılına
göre yüzde 65.3ʼlük bir artış gösterdi.
Cari açığın bu denli artışındaki en
büyük etken şüphesiz dış ticaret açı-
ğının 89 milyar dolara ulaşması. Ki
bu rakamlarda Merkez Bankasıʼnın
verilerindeki net hata noksan kalemi
12,4 milyar dolar olarak yer almıştır.
Akıllara ʻbu 12,4 milyar dolar nere-
den geldiʼ sorusu da ister istemez
gelmektedir.

Yılbaşında 42,2 milyar dolar ola-
rak öngörülen ancak, 77,1 milyar
dolar gerçekleşen bu açıkla dünya-
nın en fazla cari açık veren ikinci ül-
kesi olduk. Bu gelişmelerin yaklaşan
büyük çaptaki bir ekonomik krizin
ayak sesleri olma ihtimalini çok yük-
sek görüyoruz.  Bu da bir an önce
ulusal ekonomi politikalarından baş-
layarak ulusal enerji politikalarını da
içeren yeni bir kalkınma programına
ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koy-
maktadır.

Ülke ekonomisinin mevcut duru-
munun bir diğer yansıması da bütün
yurttaşlarımızın adeta ʻdağa taşaʼ ,
ʻuçan kuşaʼ borçlu hale gelmesidir.
Türk Sanayici ve İş Adamları Vak-
fıʼnın 30-60 yaş arasındaki 774 kişiy-
le yaptığı ankette, 728 kişinin borçlu
olduğu ortaya çıkmış. Borçlular ara-
sında 346 kişi kredi kartıyla ilk sırada
yer alırken, 160 kişi de ev kredisiyle
ikinci sırada yer alıyor. Ankete katı-
lanlardan 31 kişi yorum yok demiştir,
kalan yalnızca 15 kişinin ʻborcum
yokʼ demesi ise ülkemizde ekonomik

ve sosyal açıdan değerlendirmeye
muhtaç bir durum olduğunu ortaya
koymaktadır.

Kış dönemi koşullarının bu yıl
daha ağır geçmesi nedeniyle enerji-
de çeşitli sıkıntılar yaşamaktayız.
Geçtiğimiz ay İstanbul başta olmak
üzere birçok şehirde aynı anda ger-
çekleşen ve saatlerce süren elektrik
kesintisi, yaklaşan elektrik krizinin
kapımızda olduğunun bir nevi işareti-
dir. Enerji uzmanlarımızın da belirtti-
ği gibi “Genel enerjimizin yüzde 30ʼu
doğalgazdan sağlanıyor. Doğalgazın
ise yüzde 98ʼi dışarıdan.” Yani doğal-
gazda oluşacak bir sıkıntı direkt ola-
rak elektriğe de yansıyor. Enerjide
yüzde 73ʼü bulan dışa bağımlılığı-
mız, yetersiz doğalgaz depolarımız-
dan kaynaklanan savunmasız hali-
miz ve yenilenebilir enerji oranında
yaşanan sürekli düşüş ve cari açığın
% 70ʼinin enerjiden kaynaklanması
enerji politikalarımızın da yeniden
sorgulanması gerektiğini hatırlatıyor.

Büyük bir dava adamı, KKTC Ku-
rucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşʼı
13 Ocak günü sonsuzluğa uğurladık.
Türk ulusunun acısını paylaşıyoruz.
Merhum Denktaşʼın  yokluğunda
onun verdiği büyük mücadelenin  ve
Kıbrıs Türkünün bağımsızlık davası-
na sahip çıkılmasının Kıbrısʼın  gele-
ceği ile ilgili görüşlerinin  değeri daha
çok anlaşılacaktır. Rahat uyu Sevgili
Rauf Denktaş…

Derneğimizin yayın organı Bildi-
renʼi 13. yılında, Ocak 2012ʼden iti-
baren sizlere aylık E-dergi olarak
sunmaya başladık. Daha evvel üç
ayda bir yayımlanan dergimizi hem
daha güncel olması hem de daha
geniş bir çevreye ulaşması amacıyla
46. sayısından itibaren elektronik or-
tama taşıdık. E-dergimizin ilk sayısı-
na ilişkin aldığımız tepkiler ve göste-
rilen ilgi bizleri mutlu etmiştir.

Yine derneğimizin resmi internet
sitesi www.usiad.net adresinden de
yayınlarımızı, güncel ekonomi ha-
berlerini ve yazıları okuyabileceksi-
niz.

Sevgi ve saygılarımla,

fevzi.durgun@usiad.net
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Mustafa PAMUKOĞLU

13 Ocak 2011 tarihinde kabul edi-
len ve 1 Temmuz 2012ʼde yürürlüğe
girecek olan 6012 sayılı ʻYeni Türk Ti-
caret Kanunuʼnun önemli değişiklikle-
rini sizlere hatırlatmak istiyoruz.

Bu sayımızda anonim ve limited
şirketlerle ilgili önemli yenilikleri açık-
layacağız.

Anonim Şirketlerde 
Çok Önemli Değişiklikler Yapıldı

1)- Anonim şirketlerin kuruluşunda
5 ortak mecburiyeti kaldırılmıştır. En
az 1 kurucunun bulunması yeterlidir.

2-) Yönetim Kurulu (Y.K.) 3 kişi ye-
rine, 1 kişi de olabilir.

3-) Tek kişilik Y.K. oluşumu müm-
kün kılınmıştır. Y.K. üyelerinin pay sa-
hibi olma zorunluluğu Yeni Türk Tica-
ret Kanunu ile kaldırılmıştır. Y.K. üye-
lerinin sadece gerçek kişi değil, tüzel
kişi olması imkânı da getirilmiştir. Y.K.
üyelerinden en az birinin Türkiyeʼde
ikamet etmesi ve Türk vatandaşı ol-
ması zorunluluğu getirilmiştir.

4-) Şirket kuruluşunda noterlerin
ana sözleşmeden ayrı olarak, kurucu-
lardan “Kurucu Beyanı” alıp onayla-
ması gerekmektedir. Bu beyanı bütün
kurucular imzalar, vekaleten imzala-
namaz, gerçeğe uygun olmazsa cezaî
sorumluluğu vardır.

5-) Kuruluş için ayrıca “değerleme”
raporunun ve “işlem denetçisi” raporu-
nun düzenlenmesi gerekmektedir.
İşlem denetçisi Yeminli Mali Müşavir
veya Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
vir olabilir.

6-) Şirket sermayesinin en az %
25ʼi kuruluştan önce bankaya bloke
edilmeli ve bankadan bloke mektubu
alınmalıdır. Kalan % 75ʼlik sermaye
bölümünün ise 24 ay içinde ödenmesi
şarttır. (Eski kanunda bu süre 3 yıldır).

7- Şirket artık her türlü ekonomik
amaç ve konular için kurulabilecektir. 

8-) Bu duruma göre kuruluş için Si-
cili Ticarete verilecek belgeler şunlar-
dır: 

- Ana Sözleşme,
- Banka Blokaj Mektubu,
- Kurucular Beyanı, 
- Değerleme Raporları, 
- Kurucular ve üçüncü kişilerle ya-

pılan kuruluşla ilgili özel sözleşmeler,
- İşlem Denetçisi Raporu ve Ekleri,
(A.Ş.ʼler eskiden olduğu gibi en az

50.00.-TL sermaye ile kurulabilecektir.
Halka açık A.Ş.ʼler ise en az 100.000.-
TL sermayeli olacaktır).

9-) Şirket ortakları sermaye taah-
hütleri dışında şirkete borçlanamazlar.
Borçlanırlarsa suç işlenmiş sayılır.
Cezai sorumluluk doğar.

10-) Y.K. toplantıları elektronik or-
tamda yapılabilecektir. Y.K. üyelerinin
görevlerini yaparken şirkete verebile-

cekleri zararlarla ilgili sigorta yapılabi-
lecektir.

11-) Eski kanundaki murakıp ola-
rak belirlenen organ kaldırılmıştır. Ye-
rine 3 çeşit, ʻdenetçiʼ adı verilen de-
netçilik getirilmiştir. Bunlar: “İşlem De-
netçisi”, “Denetçi” ve “Özel Denetçi-
ler”dir. Yeni Türk Ticaret Kanunuʼna
göre öngörülen Denetçi 01/03/2013
tarihine kadar seçilmiş ve seçimle bir-
likte eski murakıbın görevi sona ermiş
olacaktır. 31/12/2012 tarihinde sona
erecek 2012 yılı denetimini eski mura-
kıp yapabilecektir. (Bu maddede ön-
görülen denetçiler, şirket ortakları dı-
şından Yeminli Mali Müşavir ve Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavir olan ki-
şilerden seçilebilecektir).

12-) Bütün sermaye şirketlerine in-
ternet sitesi kurmak zorunluluğu geti-
rilmiştir (yürürlük 2013). Bu siteye ve-
rilecek bilgiler hakkında Yeni Türk Ti-
caret Kanunu 1524ʼcü maddeye bakı-
nız.

13-) Pay defteri, Y.K. karar defteri,
Genel Kurul toplantı ve müzakere def-
teri gibi muhasebe ile ilgili olmayan
defterler de ticari defter sayılmıştır ve
her yıl tasdike tabi tutulmuştur. Defter
tutma mecburiyetine, uymamanın ve
defterlerin açılış kapanışlarının notere

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
Şirketlere Getirdiği Yenilikler

KAPAK
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onaylatılmamasının cezai sorumlulu-
ğu vardır.

Limited Şirketler Eskisi Gibi
Kolay Şirketler Olmayacak

1-) Limitet şirketlerin de tek kişilik
olarak kurulması mümkündür. Sonra-
dan ortak sayısının bir kişiye indiril-
mesi halinde Ticaret Siciline 7 gün
içinde tescil edilmesi şarttır.

2-) Limited şirketlerin sermayesi en
az 10.000 TL olmalıdır. (Eski kanuna
göre 

5.000 TL olabiliyordu). Sermaye
paylarının bir seferde ödenmesi öngö-
rülmüştür. (Sermayenin tamamı öde-
necek, banka teminat mektubu alına-
cak ve kuruluş tescili bu şekilde yapı-
labilecektir).

3-) Limited şirket müdürlerine,
A.Ş.ʼnin Y.K.üyelerinin hukuki ve cezai
sorumlulukları hakkındaki hükümler
uygulanacaktır.

4-) Limited şirketler esas sözleş-
mede hüküm konulması kaydıyla, inti-
fa (ortaklık haklarına sahip olmaksızın
kardan pay alma hakkına haiz) senet-
ler çıkarabilirler. Limited şirket ana
sözleşmesinde denetçi ile ilgili bilgiler
ve denetçinin meslek odası numarası
yer alacaktır.

5-) İnternet sitesini oluşturmayan
anonim şirket yönetim kurulu üyeleri,
limited şirket müdürleri ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirkette
yönetici olan komandite ortaklar, altı
aya kadar hapis ve yüz günden üç yüz
güne kadar adli para cezasıyla ceza-

landırılır. İnternet sitesine konulması
gereken içeriği usulüne uygun bir şe-
kilde koymayan anonim şirket yönetim
kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri
ve sermayesi paylara bölünmüş ko-
mandit şirkette yönetici olan komandi-
te ortaklar; üç aya kadar hapis ve yüz
güne kadar adli para cezasıyla ceza-
landırılır. (Madde 562)

Genel Hükümleri 
Hatırlamakta Yarar Var

1-) 1 Ocak 2013ʼden itibaren tüm
şirketler artık finansal tablolarını Tür-
kiye Muhasebe Standartları (TMS)ʼna
göre hazırlamak zorundadırlar. 2013
yılı muhasebe açılış kaydının TMSʼye
uygun yapılması da diğer zorunluluk-
tur.

2-) 14 Ağustos 2012: Anonim şir-
ketler esas sözleşmelerini, limited şir-
ketler sözleşmelerini bu tarihe kadar
Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTK) ile
uyumlu hale getireceklerdir. (Y.T.K.
Madde 22)

3-) 01 Mart 2013: Bağımsız denet-
çi seçilmesi için son tarihtir. Atama
yapmayan şirketlere mahkemece
atama yapılacaktır. (Geçici Madde
6/3)

4-) 01 Temmuz 2013: Sermaye şir-
ketleri için internet sayfalarının hazır-
lanması ve yayınlanması için son ta-
rihtir. Bu tarihten itibaren üç ay içinde
internet sitesi kurma zorunluluğunu
yerine getirmeyenler için çeşitli hapis
ve para cezaları öngörülmektedir.
(Y.T.K. Madde 1534/1)

5-) 14 Şubat 2014: Anonim ve limi-
ted şirketler, 14 Şubat 2014 tarihine
kadar sermayelerini, kanunun 332 ve
580ʼci maddelerinde öngörülen tutar-
lara yükseltmek zorundadırlar. (Y.T.K.
Madde 20) (A.Ş.ʼlerde hala sermayeyi
50.000 TLʼye çıkartmamış olanlar bu-
lunuyor).

6-) Y.T.Kʼda para cezası miktarları
günün ekonomik koşullarına uygun
olarak yeniden belirlenmiştir. Tescil ve
kayıt için bilerek gerçeğe aykırı be-
yanda bulunanlar, üç aydan iki yıla
kadar hapis veya adli para cezasıyla
cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescil-
den dolayı zarar görenlerin tazminat
davası açma hakları da vardır. 

7-) Tescil olunan ticaret unvanı, ti-
cari işletmenin giriş cephesinin herkes
tarafından kolayca görülebilecek bir
yerine, okunaklı bir şekilde yazılmalı-
dır. İşletme belgelerinde (bütün fatura-
lar, makbuzlar ve benzeri belgeler) ti-
cari işletmenin sicil numarası, ticaret
unvanı, merkezi, tacir sermaye şirketi
ise sermaye miktarı, internet sitesi ad-
resi ve numarası da gösterilmelidir.
(Y.T.K. Madde 39)

8-) Defter tutma yükümlüğü; ger-
çek kişi tacirler ve tüzel kişiler açısın-
dan yöneticilere ve yönetim kuruluna
verilmiştir.  Defter ve gerekli diğer ka-
yıtların Türkçe tutulacağı yeni Y.T.Kʼda
açıkça düzenlenmiştir.

9-) Tüm defterlerin açılış ve kapa-
nışları noter onayına tabi tutulmuştur.
Tasdik süresi, izleyen faaliyet dönemi-
nin altıncı ayına kadar yapılabilecektir.



ATO Başkanı Salih Bezci, yaptığı yazılı
açıklamada, ATO üyelerinin, 13 Ocak 2011
tarihinde TBMM'de kabul edilen yeni Türk Ti-
caret Kanunuʼnun bazı maddelerine yönelik
eleştirilerde bulunduklarını belirterek, 1 Tem-
muz 2012ʼde yürürlüğe girecek kanunun
358. maddesiyle ortakların şirketten para al-
malarının yasaklandığını hatırlattı.

Kendi şirketinden para çeken şirket sahi-
binin, bu paraya faiz işletmez ve KDV öde-
mezse 30 bin liraya kadar adli para cezasına
mahkûm olacağını ifade eden Bezci, şirket
ortağının parayı ödememesi durumunda 300
günden 500 güne kadar adli para cezasına
çarptırılacağını, adli para cezalarının şahısla-
rın siciline işlendiğinden birçok şirket ortağı-
nın bu madde nedeniyle sabıkalı hale gele-
ceğini kaydetti.

ÖZGÜRLÜK RUHUNA 
AYKIRI HÜKÜMLER

Bağlı ve hakim şirketlerin yani grup şir-
ketlerinin birbiriyle ilişkilerine ilişkin raporların
3 ay içinde düzenlenmemesi halinde yönetim
kurulu üyelerinin iki yıla kadar hapis ve adli
para cezasıyla cezalandırılacağının yeni ka-
nunla hükme bağlandığını belirten Bezci, ya-
sada sürekli hapis cezasının gündeme gel-
mesinin özgürlük içeren ruhuna aykırı oldu-

ğunu savundu.
Yeni Kanunun 1524. maddesiyle serma-

ye şirketlerine internet sitesi açma ve yasada
belirlenen bilgileri bu sitede yer vermenin
mecburi hale getirildiğine dikkati çeken
Bezci, bu hükmü yerine getirmeyen şirketle-
re de kanunla hapis ve para cezası öngörül-
düğünü kaydetti. Anadoluʼnun birçok yerin-
deki yerleşik şirketlerin bu mecburiyetleri za-
manında yerine getirmelerinin mümkün ol-
madığını ifade eden Bezci, bu maddede ya-
yınlanması zorunlu tutulan bilgilerin çoğunun
şirket sırrı niteliğinde olduğunu, şirket sırları-
nın sanal alemde yayınlanmasının birçok şir-
ket yöneticisini hem maddi hem de manevi
açıdan zarara uğratacağını kaydetti.

DENETİMDE 
SORUN YARATACAK

Şirketlerin denetlenmesi konusunun da
yeni kanunda sorun yaratacak konulardan
biri olduğunu vurgulayan Bezci, şöyle devam
etti:

“Yeni kanunla şirketler büyük, orta ve
küçük olmak üzere üç kategoriye ayrılmış.
Türkiyeʼde şirketlerin büyük çoğunluğu orta
ve küçük ölçeklidir. Bu şirketlere seçilecek
denetçilerin Yeminli Mali Müşavir, bir kısmın-
da ise Serbest Mali Müşavir unvanını taşıyan
kişilerden olma zorunluluğu şirketlere denet-

çi bulamama, bulduklarında da ağır mali kül-
fetler ödeme zorunluluğu getirecektir.”

Bezci, kanunla KOBİ'lere kayıtlarını Tür-
kiye Finansal Raporlama standartlarına göre
tutma zorunluluğu getirildiğini belirterek,
özellikle Anadoluʼdaki KOBİʼlerin söz konusu
standartta kayıt tutacak eleman bulmakta
zorlanacaklarını kaydetti.

KİMSE ŞİRKET SAHİBİ 
OLMAYI İSTEMEYECEK

Türk Ticaret Kanunuʼnun güncel gerekli-
likler doğrultusunda yenilenmesinin ticari ha-
yatın işleyişi açısından önem taşıdığına dik-
kati çeken Bezci, uygulamada sorun yarata-
cak bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi
gerektiğini bildirdi.

Bezci, şunları kaydetti:
“Kanun yaklaşık 100 bin anonim şirket ile

700 bin limited şirketi etkiliyor. Ticari hayatın
işleyişini kolaylaştıracak diye büyük ümitle
beklenen Türk Ticaret Kanunu kaygılara da
neden oldu. Pek çok maddede para cezası,
ödenmezse de hapis cezası yer alıyor. KOBİ
niteliğindeki şirketlerin uygulamada sıkıntı
yaşayacağı pek çok yükümlülük yasayla zo-
runlu kılınıyor. Gerekli düzenleme yapılmaz-
sa, para ve hapis cezaları nedeniyle kimse
şirket sahibi olmayı istemeyecek. Kayıt dışı-
lığın artmasından kaygı duyuyorum.”

ATO Ticaret Kanunu’nu Yorumladı: 
“Ticaret Kanunu Bir Beden Dar!”
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Ticari hayata ilişkin çeşitli değişiklikler içeren Türk Ticaret Kanunu’nun bazı
maddelerinin uygulamada önemli sıkıntılar yaratacağını söyleyen Ankara Ticaret Odası

(ATO) Başkanı Salih Bezci, hapis cezası içeren maddelerde tadilatın şart olduğunu
söyledi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Baş-
kanı Tanıl Küçük, “Kamu kaynaklı girdi
maliyetlerinin rekabet ettiğimiz ülke-
lerle eşit şartlara getirilmesini istiyo-
ruz” dedi. Küçük, “Bu anlamda da,
enerji maliyetleri, istihdam üzerindeki
vergi ve prim yükü, kayıt dışılık gibi
sorunlar gündemimizde öncelikle yer
almaktadır” şeklinde konuştu. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO)ʼnın
Ocak ayı meclis toplantısında konu-
şan Tanıl Küçük, 2012ʼnin, talebin ya-
vaşlaması, faiz oranlarının artış eğili-
mine girmesi, kurlardaki yukarı doğru
hareketin devam etmesi gibi üretimi
olumsuz etkileyebilecek bazı riskler
taşıdığına dikkati çekerek, “Büyüme-
deki başarıya rağmen, yüksek cari
açık 2011'de de kırılganlık yaratmıştır.
Yanı sıra 2011, ÜFE'de yüzde 13,33
ve TÜFE'de ise yüzde 10,45'lik artış-
larla, enflasyonda çift haneyi gördüğü-
müz bir yıl olmuştur. Buralarda dikkati
elden bırakmak gerekiyor” dedi.

2012'ye yönelik beklentilerin tem-
kinli olduğunu hatırlatan Küçük,
''Fakat hatırlanacak olursa, 2010 ve
2011'e girerken de, büyüme öngörüle-

ri oldukça mütevazı oranlarda idi.
Daha sonra bu oranların yukarı doğru
revize edilmesi gerekti. 2012'de de
benzer bir durum olabilir. Zira ekono-
mimizin büyüme potansiyeli yüksek
ve son yıllardaki tabloya baktığımız
zaman, kaynak girişi devam ettikçe
büyümenin de devam ettiğini görüyo-
ruz'' dedi.

Küçük, küresel ekonomide serma-
ye akışını radikal biçimde etkileyecek
gelişmeler yaşanmaması halinde,
2012'de de öngörülenden yüksek bir
büyüme elde edilmesinin, en azından
öngörülen oranın gerçekleşmesinin
muhtemel olduğunu kaydetti.

Küçük, 2001 ve küresel kriz sonra-
sında, büyümenin tetikleyicisinin sa-
nayi olduğunu vurgulayarak, önümüz-
deki dönemde de sanayiye görev dü-
şeceğini söyledi. 

“GİRDİ MALİYETLERİ 
EŞİT HALE GETİRİLMELİ”

Bu kapsamda, sanayinin mücade-
lesine destek vermek, rekabet gücü
ile ilgili sıkıntılarını hafifletecek adım-

ları atmak gerektiğine işaret eden
Küçük, şöyle devam etti:

“Rekabet gücü bağlamında, bizim
yıllardır altını çizdiğimiz üzere temel
talebimiz, kamu kaynaklı girdi maliyet-
lerini rekabet ettiğimiz ülkelerle eşit
şartlara getirilmesidir. Bu anlamda da,
enerji maliyetleri, istihdam üzerindeki
vergi ve prim yükü, kayıt dışılık gibi
sorunlar gündemimizde öncelikle yer
almaktadır.”

Küçük, sanayinin büyük çoğunlu-
ğunun Marmara Bölgesi'nde yoğun-
laştığını ifade ederek, şu görüşleri dile
getirdi:

“Sanayimiz, İstanbul ve Anadolu'yu
bütün olarak ele alan bir yaklaşımla,
bir plan dahilinde yeniden yapılandırıl-
ması gerektiğini bizler de görüyor,
kabul ediyoruz. İlkesel bir karşı çıkış
içinde değiliz. Ancak, bu süreç çok iyi
yönetilmeli, ortaya çıkacak, çıkabile-
cek ekonomik ve sosyal maliyetlerin
karşılanması, muhtemel kayıpların te-
lafisi konusunda hassasiyet gösteril-
melidir. Mutlaka bazı destek mekaniz-
maları gündeme gelmeli, sanayicimiz
mağdur edilmemelidir.”

“Rekabet Ettiğimiz Ülkelerle 
Eşit Şartlar İstiyoruz”

İSO Başkanı Tanıl Küçük:
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Uğur CİVELEK

2011 yılı dış ticaret rakamları sür-
dürülebilir olmayan eğilimlerde sınırla-
rın zorlandığına işaret ediyor. Küresel
koşullar olumsuzlaşırken hem açık
hem de dış finansman ihtiyacı, alınan
önlemlere rağmen anormal bir artış
sergilemiş. Başka bir deyişle tehlikeli
gidişi kontrol altına almak mümkün
olamamış. Toplam ihracat 136, toplam
ithalat 243, dış ticaret hacmi 379 ve
açık 106 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşmiştir. Bu rakamların hepsi
Cumhuriyet tarihinin rekorudur ve kı-
rılganlığın olağanüstü düzeylerde ol-
duğu anlamındadır. 

2000ʼli yıllarda dış ticaret hacmi,
küresel düzeydeki parasal genişleme
ve yarattığı sonuçlar nedeniyle kade-
meli olarak artmış, 2008 senesinde
300 milyar düzeyini aşmıştı. Bu duru-
ma paralel olarak açık da kontrolsüz
bir şekilde büyümüştü. İçeride tüketim
ve yatırım eğiliminde artış ve küresel
koşullar nedeniyle dış ticaret hadleri-
nin aleyhimize işlemesi bu sonuçta
belirleyici olmuştu. Küresel krizde her
şey terse dönmüş, en olumsuz etkile-
nen ekonomiler arasında yer almış,
ciddi bir sarsıntı yaşamıştık. Bugün
yine benzer nitelikte bir tehlike ile
karşı karşıyayız. Ekonomi yönetimi bu
durumun farkında olmasına rağmen
alınan önlemler yeterli olamadı. 

Türkiye ekonomisi için büyümek
dış ticaret verilerindeki olumsuzluğun
çok daha tehlikeli hale gelmesi büyü-
memek ise açığa çıkacak gerçekler
nedeniyle ciddi bir güven bunalımı ve
istikrarsızlık anlamına gelebilir.

ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ
BÜYÜK ÖLÇÜDE DIŞ
KOŞULLARA BAĞLI

Merkez Bankasıʼnın enflasyon ra-

porlarında dile getirdiği, mali sektörün
ise papağan gibi tekrarladığı enflas-
yon öngörüsü büyük ölçüde dış koşul-
lar ile ilgili bir dizi varsayıma bağlı gö-
rünüyor. Ancak bu varsayımlar ger-
çekleşirse, yani Türk Lirası mevcut
değerini korur ve parasal genişlemeye
rağmen başta enerji olmak üzere
emtia fiyatları yükselmez, olumsuz bir
dalgalanma yaratacak başka bir dış
gelişme yaşanmazsa evdeki hesap
çarşıya uyabilir. Ayrıca düşük ihtimal
olmasına rağmen hem büyüme hem
de dış açığı kısmen de olsa geriletme-
yi başarmanın da gerekli olduğunu
dikkate almak gerekiyor. Tüm iç ve dış
varsayımları ve bunların gerçekleşme
olasılığını dikkate aldığımızda enflas-
yon konusunun belirsizliğin en yüksek
olduğu değişkenlerden biri olduğunu
görüyoruz. Merkez Bankasıʼnın mali
sektör tarafından desteklenen söyle-
mi, beklentiler yolu ile kısa vadede bu
belirsizliği ve yaratacağı sorunları
azaltmayı hedefliyor. Ancak bu saye-
de dış finansman ihtiyacının karşıla-
nabileceği ve risk alma isteğinin olum-
suz çizgide tutulabileceğini hesaplı-
yorlar. Yoksa yılsonu tahmininin ger-
çekleşme olasılığının pek yüksek ol-
madığını kendilerinin de çok iyi biliyor
olması lazım!..

YUNANİSTANʼIN DURUMU AB
İÇİN AÇMAZ YARATIYOR

Yunanistan ve benzer durumdaki
diğer ʻEuro bölgesiʼ ekonomileri
ABʼnin geleceği açısından tam bir
açmaz yaratıyor; geçmişte yapılan
yanlışlar ve oluşturduğu iyice ağırlaş-
mış sorunların gelecekleri üzerindeki
ipotek büyüyor. Bugün için Yunanis-
tanʼı kaderine terk etmenin şart olarak
koşulmaya çalışılmasının da çok ciddi
maliyetleri var. Zira ortaya çıkacak
yaklaşım sorumlu diğer üyeler için de

2011 Yılı Dış Ticaret 
Rakamları Cumhuriyet 
Tarihinin Rekorudur

Ekonomist Uğur Civelek,
USİAD Bildiren dergisi için
Türk ve Dünya ekonomisini
değerlendiren bir yazı
kaleme aldı. Civelek’in,
2011 yılı dış ticaret
verilerinden 2012 Türk
ekonomisine, Yunanistan’ın
durumundan AB
ekonomisine kadar birçok
konuya değindiği yazısını
sizlere sunuyoruz.
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emsal teşkil edecek!.. Bu nedenle
mali birlik konusu gündeme geldi.
Daha önce Euro bölgesinin zengin im-
kânlarından yararlanabilmek için Yu-
nanistan para birliğine girdi, karşılığın-
da Merkez Bankasıʼnın bağımsız para
politikalarından vazgeçti. Bugün içine
düştüğü durum bağımsız maliye politi-
kası uygulamasından da vazgeçmesi-
ni gerektiren bir duruma geldi. Ya ala-
caklıların dayatacağı tüm önlemleri ya
da aynı anlama gelecek şekilde eko-
nominin mali yöntemlerini bir AB ko-
miserine devredecekler. Eğer bu
yönde bir gelişme olmazsa ABʼnin
krizi hızla derinleşecek ve küresel so-
nuçları olacak. Bu tablo Osmanlı Dev-
letiʼnin son dönemindeki Düyun-u
Umumiyeʼyi anımsatıyor. Borçları ya-
pılandırmak, acil ihtiyaç ve yeni borç
alabilmek için ülkenin mali yönetimi
alacaklılara devrediliyor. Bu yaklaşım

Yunanistanʼı cezalandırmak için değil,
alacaklı üye halklarının Yunanistanʼa
yapılacak yeni kaynak transferine iti-
raz etmesini engellemek, sorumlu
diğer üyelerin de yaptıkları hovardalı-
ğın bedelini diğer üyelere transfer et-
mesini tercih edecek uyanıklığa yö-
nelmesini kesmek için tercih ediliyor.
Bu yaklaşımın sebebi konuyu gün-
demden düşürmek içindir. Katı önlem-
lerin ekonomik daralmayı derinleştir-
mesi ve büyük bir istikrarsızlık yarat-
ması olasılığı oldukça yüksektir. 

KARŞIMIZA ÇIKACAK
TEHLİKELERİN BOYUTUNU
KESTİREMİYORUZ

Küresel düzeydeki parasal genişle-
me beklentileri ve Merkez Bankasıʼnın
müdahaleleri sayesinde finansal piya-
samız, diğer gelişmekte olan ekono-

milerde görüldüğü gibi yıla iyi bir baş-
langıç yapmış olabilir. Fakat bu durum
ekonomide de benzer bir başlangıç
yapıldığı ve yılsonuna kadar benzer
olumlu eğilimlerin olacağı anlamına
gelmiyor.

Küresel düzeyde durgunluktan çık-
mak ve mali sektördeki sorunların
ağırlaşmasını önlemek adına parasal
genişlemeye gidiliyor, gelişmiş ekono-
milerde bu durum değişmediği sürece
aynı kısır yaklaşımlara devam ediliyor.
Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan
ekonomiler için hareket yeteneği da-
ralıyor ve kırılganlık artıyor. Büyüye-
mezsek, azalsa bile dış finansman ih-
tiyacını karşılayamama ihtimali yük-
sek; büyürsek artan cari açık ve yük-
selen dış finansman ihtiyacı nedeniyle
duvara çarpma olasılığı yine yüksek.
Bankaların kredi imkânları bilançoları-
nın durumu gibi unsurlar ise dış fi-
nansman koşullarıyla yakından ilgili;
boşa koyuyoruz dolmuyor, doluya ko-
yuyoruz almıyor.

2012ʼnin küresel düzeyde seçim
yılı olması, gelişmiş ekonomi kökenli
parasal genişlemenin emtia fiyatları
üzerinde yükseliş baskısı yaratması,
küresel düzeyde riskten kaçınma eği-
liminin geri dönmesi olasılığını güç-
lendiriyor. Bu durum günü kurtarması
dış finansman ihtiyacının rahatlıkla
karşılanmasına bağlı Türkiye gibi eko-
nomilere bakış açısını olumsuzlaştırı-
yor.

Özetle söylemek gerekirse önümü-
zü göremiyor, karşımıza çıkacak tehli-
kelerin boyutunu kestiremiyoruz.
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Söyleşi: Şenol ÇARIK-Deniz TOPRAK

Yaklaşık 15 milyon nüfusa sahip
olan İstanbulʼda en büyük sorunlardan
biri yapılaşma. İstanbulʼun yapılaşma
sorunu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? 

İstanbul için “Mega Kent” deniyor
ama ben ona “Azman Kent” diyorum.
Çünkü şehrin nüfusu 15 milyona da-
yandı. Yaşanabilir olması için nüfusun
daha fazla artmaması gerekiyor.
Bugün Londraʼda da, Parisʼte de, Ro-
maʼda da nüfus frenlendi. Hiçbiri artık
nüfus bakımından bir yarış içinde
değil, çünkü sonuçta, altyapı, ulaşım
gibi ihtiyaçların karşılanma olanağı
yok. Şu an İstanbulʼda en ufak bir bek-
lenmedik olayda çok büyük sıkıntılar
yaşanıyor. Son günlerdeki kar yağışı
bunu kanıtladı. Hatırlarsınız, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, “İstanbulʼdaki yapıların yüzde
70ʼi kaçaktır” demişti. Bu bir anlamda,
ʻçok büyük miktarda çürük yapı stoku
varʼ demek oluyor. Bu durum karşısın-
da yapılması gereken birkaç şey var:
Öncelikli olarak herkesin bilmesi gere-

ken, İstanbul nüfusunun artık arttırıl-
maması gerektiğidir. İstanbul daha
fazla büyütülmemelidir. Ama ne yazık
ki son zamanlarda önlem diye söyle-
nen şeylerin çoğu İstanbulʼun daha da
büyütülmesine yönelik. Bundan kaçı-
nılması gerekiyor. Uzmanların çoğu
yakın gelecekteki bir depremden söz
ediyorlar. Bu depremin olması hem İs-
tanbul için hem de Türkiye için fela-
kettir, çöküştür. Yalnızca bu nedenle
bile nüfusun sınırlandırılması, çürük
yapıların bir an önce saptanarak
boşaltılması ve standartlara uygun
daha iyi konutların yapılması gereki-
yor. Kısacası İstanbul için topyekûn
bir seferberlik şart.

“3. KÖPRÜ YEŞİLE VE SU
HAVZALARINA ZARAR
VERECEK”

Yapılması planlanan 3. köprünün
İstanbul trafiğine rahat bir nefes aldı-
racağı söyleniyor. Sizce İstanbul tra-
fiği nasıl etkilenecek ve İstanbulʼun
kuzey tarafının görünümü nasıl
değişecek?

“İstanbul Kuzeye Kaymamalı,
Nüfusu Artmamalı!”

Türkiye’de yapı sektörünün
duayenlerinden, Yapı-
Endüstri Merkezi (YEM)
Yönetim Kurulu Başkanı,
mimar ve yazar Doğan
Hasol’a konuk olduk bu
sayımızda. Hasol ile
İstanbul’un yapı alanındaki
son durumunu ve çok
tartışılan üçüncü köprüyü
konuştuk. 

Mimar Doğan Hasol:
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İstanbulʼda 3. köprünün hazırlıkları
ne yazık ki sürüyor. Köprünün yine
lastik tekerlekli araçlar için yapılması
düşünülüyor ve bir yandan da İstanbul
trafiğini rahatlatacağı söyleniyor. Tra-
fiği nasıl rahatlatacağı merak konusu.
Bilinen o ki, İstanbul trafiğine doğru-
dan bir katkısı olmayacak. 2. Köprü
de transit taşımacılık için yapılmıştı,
yani Anadoluʼdan gelen araçlar İstan-
bul trafiğine karışmadan doğrudan
Trakya tarafına gidecekti. Ama köprü-
yü yapmakla iş bitmedi. Köprü çevre-
sine hemen yeni yerleşimler kuruldu.
Çevre yollarıyla yeşil alanlar yok edil-
di. İstanbulʼun önemli yeşil alanları ve
su havzaları kuzeydedir. Şimdi yapıl-
ması düşünülen 3. Köprü de gene
aynı şekilde İstanbulʼda son kalan
yeşil alanlara zarar verecek ve su
havzalarını yok edecek. 3. Köprü ve
çevre yolları yeni yerleşmeleri tetikle-
yecek, ormanları ve su kaynaklarını
yok edecek. Bugün bakıldığında ora-
daki arsalar kapışılmaya başladı bile.
Arsa fiyatları akıl almayacak derece
yükseldi.

“YATIRIMLAR 
ÜLKE ÇAPINA YAYILMALI”

Her geçen gün daha da artan İs-

tanbul nüfusu için başlıca sorunlardan
biri de konut sıkıntısı. Bu sıkıntıyı çöz-
mek için şehir merkezinden uzak boş
alanlara talep arttı. İstanbulʼdaki yapı-
laşma nereye doğru gidiyor?

Şehirlerin nüfus dengesini doğru
sağlayabilmek için yatırımların ülke
çapında doğru dağılımını sağlamak
gerekiyor. Yatırımlar için ülke çapında
doğru dağılım sağlansa, insanlarımı-
zın çoğu neden İstanbulʼa gelsinler
ki? Bütün yatırımların İstanbulʼa yapıl-
ması şehrin daha çok kalabalıklaşma-
sına neden oluyor. İstanbul ve bölgesi
için ciddi şehircilik uygulamaları gere-
kiyor.

İstanbulʼda arsa bitti. Peki, ne ola-
cak bundan sonra? Sıra yeşil alanlar-
da ve yoğun yapılaşmada.

Şehir içinde arsa kalmadığı için
nüfus ve spekülasyon baskısıyla yeşil
alanlar yapılaşmaya açılıyor. Ayrıca,
mevcut binalar yıkılıp yerlerine daha
yoğun ve yüksek binalar yapılıyor. İs-
tanbul artık gökdelenler şehri olma yo-
luna girmiş bulunuyor. Gökdelen
demek daha yoğun bir nüfus demek-
tir. Gökdelenlerin şehir içinde olması
merkezdeki nüfus yoğunluğunu daha
da artırıyor ve her alanda çözümsüz-
lüğe neden oluyor. Tekrar yeşil alanla-
ra gelecek olursak… İstanbulʼda bir

deprem olduğunda insanlar güvenli
olarak nereye sığınacaklar? Vanʼda
meydana gelen deprem sonrasında
insanlar evlerinin yakınlardaki yeşil
alanlara sığındılar… Peki, İstanbulʼda
nereye sığınılıp çadır kurulacak?

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE
ÖNCELİK “İNSAN” OLMALIDIR”

İstanbulʼun birçok semtinde kent-
sel dönüşüm çalışmaları başladı. İs-
tanbulʼa nasıl bir görünüm kazandırıl-
ması amaçlanıyor?

İstanbulʼun yoğunluğunu düşürücü
önlemler alınması gerekirken, bizde
uygulanan şekliyle kentsel dönüşüm,
nüfusu daha çok arttırmaya yönelik
görünüyor. İstanbulʼdaki bazı mahalle-
leri yıkıp yerine, soylulaştırmaya
dönük bir yapılaşmaya gidilmesi aslın-
da rant üzerine kurulu bir düzen.
Kentsel dönüşüm dünyanın pek çok
yerinde yapılıyor. Örneğin, Lyonʼda bir
kentsel dönüşüm yapıldı: ʻConfluen-
ceʼ. Orada nehir kenarındaki yıkık
dökük eski sanayi tesislerinin yerine
yeni mahalleler kuruluyor. Yine de bi-
zimki kadar yoğun değil. Yeni yer-
leşimler yeşil alanıyla, kültür merke-
ziyle, sosyal altyapısıyla birlikte yapılı-
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yor. Bizdeki mantık, şehrin merkezin-
deki değerli alanlardaki insanları
başka yere göndermek ve buraları te-
mizleyip daha varlıklı insanlara sat-
mak şeklinde. Kentsel dönüşüm yapı-
lırken ekonomi tabii ki göz önünde tu-
tulacak, ama hedefte önce insan ola-
cak… Önce insan! İnsanları oralardan
çıkartıp başka yerlere göndermek ve
bunu gözyaşı pahasına yapmak
başarı sayılmaz.

İstanbulʼdaki tarihi yapıların bir
kısmı kaderine terk edilmiş durumda.
Uzun yıllardır tadilat bekleyen yapılar
var. ʻ2010 Avrupa Kültür Başkentiʼ
olan İstanbul için bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Bu bir kültür politi-
kası meselesidir. Biz
kültürü destekliyor
muyuz, desteklemiyor
muyuz? Atatürk Kültür
Merkezi (AKM)ʼnin
bunca zamandır kapalı
kalması İstanbulʼun bir
ayıbıdır. İstanbul, 2010
Avrupa Kültür Başken-
tiʼydi evet, ama en
önemli kültür merkezin-
den yoksun olarak o yılı
geçirdi. AKMʼnin ne ola-
cağı hala belli değil.
Orası döneminin çok
önemli bir yapısıdır. Biri-
leri AKMʼnin ʻçirkinʼ ol-
duğundan söz ediyor. Mimarlıkta ya-
pılar güzel ya da çirkin diye değerlen-
dirilmez. İyi mimarlık ya da kötü mi-
marlık vardır. AKM, zamanının iyi bir
mimarlık örneğidir ve güncel düzenle-
meler ile daha iyi duruma getirtebilir.
Ama binayı yıkıp yenisini yapma gibi
bir düşünce olmamalıdır. Emek Sine-
masıʼnın durumu da öyle. Bir yandan

eskiye saygı kalmadı, bir yandan da
eski yapıları taklit etme eğilimi var.
Emek sinemasını yıkar yenisini yapar-
sınız ama o yaptığınız şey Emek Si-
neması olmaz.

“19 YILDIR HEP AYNI YERDEYİZ”

İstanbulʼun ulaşım sorununa kalıcı
bir çözüm getirilememesinin temel so-
runu nedir?

İstanbulʼda ulaşım sorunları bir
türlü çözülemiyor ve geliştirilen çö-
zümler de hep otomobilde aranıyor.
İstanbul için yapılacak önemli işlerden
ilki nüfusu kontrol altına almaksa ikin-
cisi de yerleşimi plan-

lamak. İş bölgeleriyle konut böl-
gelerinin doğru bir planlamayla ve
sağlanacak olanaklarla birbirine ola-
bildiğince yaklaştırılması gerekiyor.
İnsanların Tuzlaʼda oturup Şişliʼde ça-
lışması doğru bir yerleşme düzeni
değildir; ancak azman kentlerin kade-
ri budur. Buna köklü bir çözüm bulu-
namıyorsa toplu taşımaya yönelik çö-
zümler getirilmesi gerekir; özel araba

çözüm değildir.
Yıllardan beri toplu taşıma sorunu-

nu dile getiriyoruz. Bize hep, ʻyapılan-
ları eleştiriyorsunuzʼ diyorlar. Bugün
Belediye Başkanı dahil herkes şikâ-
yetçi İstanbulʼun sorunlarından. 15
milyon nüfusa sahip bir şehre tahsis
edilen toplu ulaşım araçları son dere-
ce yetersiz. Hala lastik tekerlekli araç-
lardan, otomobilden medet umuluyor.
Bakın metrobüs var ama akşamları bi-
nilemiyor. İstanbul için 1993 yılında bir
ulaşım planı yapıldı. O plana göre
raylı sistem ve deniz taşımacılığı ön
plana alınacaktı. Ama 19 yıldır hep
aynı yerdeyiz, değişen bir şey olmadı.

“DÜNYANIN EN GÜZEL
ŞEHRİNİ KORUMALIYIZ!”

Son olarak neler söyle-
mek istersiniz?

İstanbul dünya şehri…
Ayrıca dünyanın en güzel
şehri... Bu şehir korunmalı,
özellikle de tarihi yarımada
özenle korunmalı. Oranın
trafikten arındırılması gere-
kir. İçine Avrasya otoyolu-
nu sokarsanız orayı koru-
yamazsınız. Bir diğer söy-
lenecek söz, denizden İs-
tanbul için… Denizden

baktığımızda İstanbulʼun bilinen silue-
ti kayboluyor; gökdelenler gelişi güzel
yapılıyor. Ne yazık ki kentsel tasarım
kaygısı yok. Bütüncül planlama yerine
parsel bazında noktasal kararlar söz
konusu. Şehir parçaları için özel kent-
sel tasarım çalışmaları yapılmalı. Bir
bakan İstanbulʼun siluetini bozan ya-
pıların yıkılacağını söyledi. Yıkılacak
o kadar çok yapı var ki bunu nasıl ya-
pacaklar bilemiyorum.

Doğan Hasol Kimdir?
Galatasaray Lisesiʼni ve İTÜ Mimarlık Fakültesiʼni bitiren Doğan Hasol, bir süre aynı fakültede asistanlık yaptı. Mi-

marlar Odasıʼnın dergisi Mimarlıkʼın yazı işleri müdürlüğü ve Odaʼnın yönetim kurullarında çeşitli görevler üstlendi.
1968ʼde bir grup arkadaşıyla birlikte Yapı-Endüstri Merkezi (YEM)ʼni kurdu. Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği

(UICB)ʼnin iki kez başkanlığına, daha sonra da onur üyeliğine seçildi.
Eşi Hayzuran Hasolʼla birlikte, Mimarlar Odasıʼnın 1990 Ulusal Mimarlık Ödülüʼnü yapı dalında kazandı.
Türkiyeʼde mimariyle ilgilenen herkesin başvuru kitabı olan ve 11 kez basılan Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğüʼnün

yazarı da olan Hasol, yine İngilizce-Fransızca-Türkçe Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlükleri hazırladı, İngilizce-Fran-
sızca bir mimarlık sözlüğü de Parisʼte yayımlandı.

1973ʼten bu yana YAPI dergisini çıkaran Hasolʼa İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesiʼnce “Onursal Doktor” unvanı, Mi-
marlar Odasıʼnca Mesleğe Katkı Başarı Ödülü ve Beykent Üniversitesiʼnce de mimarlık dalında Onur Ödülü verilmiştir.

12



Dursun YILDIZ
İnş. Müh. Su Politikaları Uzmanı

Su Hakkı

Temiz ve yeterli suya ulaşma hakkı
(right to water) tüm nüfusunun suya
erişiminin olduğu gelişmiş ülkelerle,
nüfusun büyük bir kısmının suya
ulaşamadığı az gelişmiş ülkeler için
farklı anlamlar taşımaktadır. İlk du-
rumdaki ülkelerde ʻsu hakkıʼ kabul
edilmiş bir hakken, ikinci durumdaki
ülkeler için su hakkına eşit erişim ve
suya ödenebilir bir bedelle ulaşılması
politik bir sorun olmaktadır.

ʻSu hakkıʼ konusundaki bazı gö-
rüşlerde bu hakkın suyun ücretsiz ol-
ması anlamına gelmediği ve sadece
karşılanabilir bir ücretle topluma su-
nulması gerektiği ileri sürülmektedir.
Aynı görüş sahipleri ʻsu hakkıʼnın ka-
musal otoritenin doğrudan su hizmeti
vermesi anlamına gelmediği, kamusal
otoritenin uygun bir idare sistemi (ka-
musal, özel veya yarı özel) seçtikten
sonra su hizmeti üzerinde etkin kont-
rol sağlaması ile su temin hizmetini
gerçekleştirebileceğini ileri sürmekte-
dir. Diğer taraftan ʻsu hakkıʼnın bir ül-
kenin temiz su kaynağının komşu ül-
kelerin su ihtiyacını karşılayacağı an-
lamına da gelmediği belirtilmektedir.

Bu konu BM Geliştirme Programı
kapsamında hazırlanan ʻİnsani Ge-
lişme Raporu 2006ʼda aşağıdaki şekil-
de yer almaktadır:

“Suyun bir insan hakkı olarak dek-
lare edilmesi su krizinin kısa vadede
çözüleceği ve suya ulaşamayan ke-
simlerin en kısa sürede suya
ulaşacağı anlamına da gelmez.
Ancak, insan hakları güçlü ahlaki hak-
lardır. İnsan hakları bilinçlendirme
güçlendirme ve harekete geçirme,
beklenti oluşturma ve yoksul halkların
idari ve politik kanalları kullanarak
güçlenmesi için kullanılabileceği gibi
ulusal devletlerin su kaynaklarının

üzerinde hak iddia etmek için de kul-
lanılabilir.”

“Su Hakkı “4. Dünya Su
Forumu”nda da Tartışıldı

Su hakkı 4. Dünya Su Forumuʼnda
ilk kez çok geniş bir şekilde gündeme
getirilip tartışılmıştır. Suyun bir insan
hakkı olduğu büyük çoğunluk tarafın-
dan kabul edilmiştir. İnsanların suya
erişiminden ve sağlıklı bir çevrede
yaşamalarından birinci derecede so-
rumlu olan belediye başkanları suyun
insan hakkı olması üzerinde ısrarla
durmuştur. Forumda parlamenterlerin,
yerel otoritenin, özel girişimcilerin,
STKʼların, kadın örgütlerinin, kilisele-
rin ve genel anlamıyla sivil toplumun
açıklamaları suyun insan hakkı
oluşunu kuvvetle destekler yönde ol-
muştur. Ancak ʻsu hakkıʼ görüş bir-
liğine varılamamasından dolayı sonuç
bildirgesinde insan hakkı olarak belir-
tilmemiştir. Bu durumun ʻ3. Dünya Su
Forumuʼndan sonra gündeme gelmesi
de önemli bir adımdır. Ancak bu konu-
da İstanbulʼda 2009 yılında düzenle-
nen 5. Dünya Su Forumuʼnda daha
önce atılan adımların devamı olarak
beklenen adımların gelmediği görül-
müştür.

SU HAKKI KONUSUNDAKİ
İLERLEMELER

Mart 2006: Meksika Temsilciler
Meclisinden İlk Girişim

2006 yılında Meksikaʼda düzenle-
nen 4. Dünya Su Forumundan sonra,
Meksika Temsilciler Meclisi, her va-
tandaşa günde 40 litre ücretsiz temiz
su sağlanması için harekete geçti. Hü-
kümetten öncelikle, 33 bin kırsalda
yaşayan ve kent çevresinde içme su-
yuna erişimi olmayan, yaklaşık 10 mil-
yon kişiye temiz su sağlamak için

bütçe talep edilmiştir. Milletvekili Fer-
nando Ulises Adame de Leon bu pro-
jenin en az iki-üç yılda gerçekleştirile-
bileceğini ileri sürmüştür. Meksikaʼda
ihtiyaç sahiplerinin su talebini karşıla-
mak için gereken finansman yıllık 700
milyon dolar olarak tespit edilmiştir.

Mayıs 2006: 116 Ülkeden
Bakanlar Su Hakkını Resmi
Olarak Tanıdı

Malezyaʼda 27-30 Mayıs 2006 ta-
rihleri arasında yapılan bakanlar top-
lantısında, 116 gelişmekte olan ülke
adına bağlantısızlar koordinasyon ku-
rulu aşağıdaki deklarasyonu açıkladı:

“Bakanlar, BM Ekonomik Komitesi
tarafından Kasım 2002ʼde kabul edi-
len sosyal ve kültürel hakları anımsat-
tılar, suyun doğal bir kaynak olarak
hayati, ekonomik, sosyal ve çevresel
önemini belirttiler ve herkesin su hakkı
olduğu resmen kabul edildi.”

Eylül 2006: Fransız Senatörler Su
Hakkı Yasa Değişikliği için
Kolları Sıvadı 

Fransız su tarifesinin incelenmesi
çerçevesinde senatörler oybirliğiyle,

“Suya Ulaşma Hakkı” 
Çözüm Olur mu 
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4. Dünya Su Forumunda tanımlanan
“suya erişim hakkı” tespitiyle Çevre ve
Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Nelly
Olin tarafından sunulan bir düzenle-
meyi kabul etti. Yeni su kanunu yürür-
lüğe girdiğinde su hakkı artık Fransa
kanunlarının bir parçası haline gele-
cektir. Su fiyatlarının artması ve öde-
neklerin azalmasıyla, maddi yeterli-
liğin  önemli bir sorun haline geldiği
açıklanmıştır.

Kasım 2006: İnsan Hakları
Kurultayı Su Hakkını incelemeye
aldı

Kasım 2006ʼda yeni İnsan Hakları
Kurultayı, Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Yüksek Komisyonu Ofisiʼnin,
güvenli içilebilir ve sağlıklı suya erişim
eşitliğiyle ilgili insan hakları konusun-
da uluslararası insan hakları dokü-
manları adı altında detaylı bir çalışma
yapmasını talep etmiştir. Bu karar,
uluslararası tanımda su hakkının
ICESCR tarafından korunan bir hak
olarak görülmesinde çok olumlu ve
ileriye dönük bir adım olarak kabul
edilmektedir.

Kasım 2006: İngiliz Hükümeti
Bireyin Su Hakkını Resmen
Tanıdı

BM Kalkınma Programıʼnın 2006
yılı “İnsani Gelişim Raporu, Kıtlığın
Ötesinde: Güç, Fakirlik ve Küresel
Kriz”de su ve suya ulaşma konusu
çok detaylı bir şekilde ele alınmıştı.
Bu raporun açıklanmasından sonra
İngiliz Hükümeti insanların su hakkını
tanıdığını açıkladı. Gelişim Sekreteri
Hilary Benn, ayrıca su ve sağlık konu-
sunda bir Küresel Harekât Planı için
çağrıda bulundu. Bu açıklama, su kri-
zini çözmek için küresel harekât çağrı-
sında bulunan BM İnsani Gelişim Ra-
porunda ihtiyaç duyulan öncü bir role
karşılık gelmiştir. Geçmişte insanlara
su hakkını tanıma konusunda direniş
göstermiş olan İngiltereʼde de bir tavır
değişikliği söz konusu olup, artık su
için sosyal bir tarife uygulanmaktadır.
Bu kapsamda ön ödemeli ve kesintili
sayaç uygulamasına son verilmeye
çalışılmaktadır. Ayrıca İngiltereʼde,
ʻhane başı aylık su giderlerinin hane

halkı gelirinin  % 3ʼünden daha fazla
olmaması gerektiğiʼ şeklindeki kabul
su temini hizmetlerinde dikkate alın-
maktadır.

Aralık 2006: Su Hakkı Resmi
Olarak Fransız Kanunlarına
Alındı

Su hakkını savunan sivil toplumun
ve tüketicilerin yoğun talep ve destek-
lerinin ardından, ʻSu Kanunu Taslağıʼ
20 Aralık 2006ʼda yasallaşmıştır. Bu
yasanın 1. Maddesi: “Su hakkı her-
kes, beslenme, çevre sağlığı ve içile-
bilir suya erişiminin her insanın
karşılayabileceği bir fiyatta olması
hakkına sahiptir”.

-28 Mart 2008ʼde, İnsan Hakları
Konseyi, ʻİnsan Hakları ve Emniyetli
İçme Suyu ve Sanitasyona Erişim İlke
Kararıʼnı kabul etti.

-28 Temmuz 2010ʼda BM Genel
Kurulunda ʻSuya ulaşım ve sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkıʼ bir insan hakkı
olarak kabul edildi.

Bolivyaʼnın verdiği suyun bir insan
hakkı olması önergesinin kabulünden
sonra Dünya Su Konseyi Başkanı
Loic Fauchon bir açıklama yaptı. BM
Genel Kurulunda alınan kararı dünya-
daki her kişinin kaliteli suya ulaşma
hakkına doğru atılmış önemli bir adım
olarak yorumlayan Fauchon, “Su
Hakkı konusunda 2010 yılında Marsi-
yaʼda düzenlenecek 6. Dünya Su Fo-
rumunda artık pratik adımlar atılacak”
dedi. Fauchon açıklamasında;

*Su hakkının ülkelerin anayasaları-
na konulması

*En yoksul kesimlere tahsis edile-
cek su miktarının tanımlanması gibi

önerilerde bulundu.

Mavi Gezegen Projesi kurucusu
Maude Barlow tarafından “politikanın
gerçeği yakaladığı zaman olarak” ta-
nımlanan oylamada 122 ülke kabul
oyu verdi. Aralarında Türkiye, İngilte-
re, ABD, Kanada, Avustralya, Botswa-
na, Danimarka, Ethiopia, Yunanistan,
İzlanda, İsrail, Japonya, İsveçʼin de
bulunduğu 41 ülke oylamada çekim-
ser kaldı.

BMʼdeki oylamadan sonra Reuters
Ajansının haberine göre İngiltereʼnin
BM delegesi Nicola Freedman yaptığı
açıklamada, “İngiltere halen uluslar-
arası hukukta suyun ya da çevre
sağlığı hizmetinin ücretsiz alınabile-
cek bir insan hakkı olduğu konusunu
açıklayan ya da tanıyan yeterli ve
yasal bir ortamın bulunduğuna inan-
mıyor” dedi.

-2010 yılının Eylül ayında BM
İnsan Hakları Konseyi tarafından 

İnsan Hakları ve Emniyetli İçme
Suyuna ve Sanitasyona Erişim İlke
Kararı kabul edildi.

-2011 Yılının Mart ayında BM
İnsan Hakları Konseyiʼnin Emniyetli
İçme Suyu ve

Sanitasyon Hakkı İlke Kararıʼnı
kabul etti.

61 ülkenin desteğiyle kabul edilen
bu İlke Kararı, emniyetli içme suyu ve
sanitasyonla ilgili olarak insan hakları
yükümlülükleri konusunda önceki uz-
laşılan ortak dili değiştirmiştir.

Arnavutluk, Avusturya, İrlanda, İs-
rail ve İsveç, bu İlke Kararıʼna imza
koyarak, su hakkını ilk kez tanımakla
birlikte, aralarında Türkiyeʼnin de bu-
lunduğu BMʼye üye bazı devletler (Be-
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lize, Çek Cumhuriyeti, Malta, Trinidad
ve Tobago, Türkmenistan ve İngiltere)
söz konusu İlke Kararıʼnı kabul etme-
mişlerdir.

Suya Ulaşım ve Sağlıklı Bir
Çevrede Yaşama Konusunda
Son Durum

Halen Dünyada;
*1 milyar insanın güvenli temiz

suya erişimi yok.
*2.6 milyar insan sağlıklı bir çevre-

de yaşamıyor.
*Her gün beş yaşın altında yak-

laşık 5.000 çocuk ishal gibi aslında
önlenebilir ve doğrudan temiz su,
sağlıklı çevre ve sağlık hizmeti yok-
luğundan ortaya çıkan hastalıklar ne-
deniyle ölmekte.

Uluslararası Belgelerde Su Hakkı 

İmzalayan tarafları kanunen bağla-
yan iki temel uluslararası insan hakla-
rı antlaşmasında su hakkına açıkça
yer verilmiştir. Bunlar:

*Kadın Ayrımcılığının Sonlandırıl-
ması Kongresi Bildirisi (1979)

*Çocuk Hakları Kongresi Bildirisi
(1989);

*Bunun yanı sıra aşağıdaki 3 Böl-
gesel Sözleşmeʼde de Su Hakkına yer
verilmiştir.

*Çocuk Hakları ve Refahı, Afrika
Sözleşmesi (1990)

*1992 Sınıraşan Akarsular ve
Uluslararası Göller Kongresi Sonu-
cunda kabul edilen  Su ve Sağlık Pro-
tokolü (1999)

*Senegal Nehri Sözleşmesi (2002)

-Avrupaʼda; Belçika, Finlandiya,
Fransa, Rusya, İspanya, İsveç, Uk-
rayna ve İngiltereʼde su hakkı resmen
tanınımaktadır. Avusturya, Bulgaris-
tan, Yunanistan, Macaristan, Lüksem-
burg, Malta, Portekiz, Hollanda ve İn-
giltereʼde ise su için sosyal tarifeler
uygulanmaktadır.

-BMʼnin Ekonomik Sosyal ve Kül-
türel Hakları Komitesiʼnin 2002ʼde ya-
yınlanan 15 Noʼlu bildirisinin yorumu-
nun 2003 yılının başında yayınlanma-
sından sonra, su hakkını kanunlar
çerçevesinde tanıyan devletlerin sayı-
sı iki katına çıkmıştır.

-Tüm dünyada, 15 ülke (Belçika,
Kolombiya, Kongo Demokratik Cum-
huriyeti, Ekvator, Etiyopya, Gambiya,
Kenya, Panama, Filipinler, Güney
Amerika, İspanya, Uganda, Uruguay,
Venezuela ve Zambiya) ve ABDʼnin
Massachusetts ve Pensilvanya eya-
letleri kendi mevzuatlarında “su hakkı-
nı” kabul ettiklerini açıkça belirtmişler-
dir.

-2011 yılında Tunusʼtaki bir grup
bağımsız su uzmanı suya ulaşma ve
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının
yeni anayasada yer alması gerektiğini
savundu. Bağımsız Uzmanlar Grubu
suyun sürdürülebilir ve katılımcı yöne-
timi konusundaki prensiplerin yer al-
dığı bir Manifesto hazırlamıştır.

BMʼnin bu ilke kararlarına rağmen
su hakkı konusunda uluslararası dü-
zeyde bağlayıcı nitelik

taşıyan bir çalışmanın henüz ta-
mamlanmadığı, bu hakkın kabulüne
yönelik çabaların ise sürdüğü görül-
mektedir. Ancak söz konusu hakkın
tanınmasına bazı devletler karşı çık-

maktadır. Bu da bu sürecin uzaması-
na neden olacaktır.

“Su Hakkı”nın 
Tanınmasının Boyutları

Dışişleri Bakanlığı eski Hukuk
Müşaviri Özden Sav, bir makalesinde1

bir hakkın tanınmasının boyutlarını;

a. O hakkın hukukî-işlevsel olarak
adlandırılabilecek yön,

b. Hakkın psikolojik, sosyo-psikolojik
boyutu olarak tanımlamaktadır.

Yazar “bunlardan ilkinde hukukta bir
“hak”kın var olabilmesi için, bir kamu
otoritesinin bu hakla bağdaşmayan,
hakkın ihlali niteliğindeki eylemleri de-
netlemesi, gözden geçirmesi ve ihlal ni-
teliğindeki eylemleri durdurması gerek-
mektedir.” demektedir.

Bu bağlamda, hakkın yararlanıcısı,
hakla ilgili olarak örneğin hakkın ihlal
edilmesi durumunda yasal işlem başla-
tabilecektir. Böyle bir süreçte mahke-
menin zararı gidermek amacıyla yasal
giderime hükmetmesi beklenir. Hükme-
dilen giderimin hak sahibinin zararını
hafifletmesi gerekir2. 

Bu durumda ʻSu Hakkıʼnın varolabil-
mesi yukarıdaki tanımlar çerçevesinde
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değerlendirildiğinde, bu hakkın ihlali ni-
teliğindeki eylemleri bir kamu otoritesi-
nin denetlemesi gerekecektir. Bu otorite
aynı zamanda ihlal niteliğindeki eylem-
leri durduracak bir yetkide olacaktır.
Bunun yanı sıra hak sahibi zararının ha-
fifletilebilmesi için yasal işlem başlatabi-
lecektir.

Tüm bunların gerçekleşebileceği bir
ulusal politikanın önünde öncelikle
1990ʼlı yılların başından bu yana tüm
dünyada yaygınlaşan suyu bir ticari
meta olarak kabul eden “su üzerine kü-
resel politikalar” yer almaktadır. Birçok
ülkede Dünya Bankasıʼnın sağladığı ya-
pısal uyum kredileriyle su hizmetleri yö-
netiminin yasal ve kurumsal yapısı özel-
leştirme yönünde yeniden düzenlen-
mektedir. Bu da konunun hukuki ve tek-
nik boyutlarından çok politik boyutunun
öne çıktığını ortaya koymaktadır.

“Suya Ulaşma Hakkı”nın
Tanınması Çözüm Olur Mu ? 

Son 10 yıldır insanların yeterli ve
sağlıklı suya kavuşması ve sağlıklı bir
çevrede yaşaması hakkı ile ilgili olarak
ulusal ve uluslararası alandaki duyarlı-
lıkta bir artış gözlenmektedir. Aslında
dünyada temiz suya ulaşamayan ve
sağlıklı bir çevrede yaşayamayan kişi
sayısındaki artışın bu duyarlılığın
oluşmasında etkili olduğu da söylenebi-
lir.

Bu nedenle de su hakkı konusu
uluslararası su organizasyonlarında ve
BM oturumlarında daha fazla ele alınır
olmuştur. Örenğin 12-17 Mart 2012 ta-
rihleri arasında Marsilyaʼda düzenlene-
cek olan VI. Dünya Su Forumuʼnda da
konunun kapsamlı şekilde ele alınması
beklenmektedir.

Ancak sorgulanması gereken şey

“Su Hakkı” konusunun gündemde yer
alış şeklinin ve çözüm için önerilen poli-
tika ve uygulamaların küresel su hiz-
metleri yönetimi politikalarına uygun
olup olmadığıdır. Bu nedenle bu konu-
nun dünya genelinde özellikle yoksul
kesimlerde suya ulaşma konusunda
artan baskıyı sönümleme politikası ola-
rak değil, sorunu oluşturan sebepler
üzerinden ele alınarak tartışılması daha
uygun olacaktır.

Bugün ʻsu hakkıʼ kavramı konuyla il-
gili hemen hiç kimsenin karşı çıkama-
dığı ancak, daha ileri ve uygulamada
geçerli adımlar atılmasının da gerçek-
leşmediği bir söylem olarak gündemde
yer almaya devam etmektedir.

Son dönemde birçok gelişmiş ülke
tarafından yasalarla koruma altına alı-
nan su hakkı, birçok uluslararası organi-
zasyonda da sıkça dile getirilir olmuştur.
Sözü edilen su hakkı ile suyun ücretsiz
olarak sağlanması değil, devletin, va-
tandaşların sağlıklı ve temiz suya evle-
rinin yakınından ve uygun fiyatla
ulaşmalarına elverişli bir ortam yarat-
ması gerekliliği şeklinde ele alınmakta-
dır.

Son dönemde gündemde sıkça yer
almasına rağmen halen “su hakkı” ko-
nusunda tüm ülkelerin görüş birliği için-
de olduğu bir tanım ve hukuki bir an-
laşma mevcut değildir. Dünya su forum-
larının bakanlar deklarasyonlarında bile
bugüne değin su hakkından söz edile-
memiştir.

Aslında bir diğer açıdan bakıldığında
uluslararası sözleşmeler ve deklaras-
yonlarda soyut bir su hakkından söz
edilmesi de hiçbir zaman sorunun çö-
züldiği anlamına gelmeyecektir. Ancak,
bu konunun sivil toplum tarafından takip
edilmesine olanak tanıması, bu konuda
çaba gösteren yetkililere üzerinden yü-
rüyebilecekleri bir ortam oluşturması ve

toplumların temiz suya ulaşmak için
verdikleri siyasal mücadelede bir daya-
nak noktası olması açısından zorlayıcı
bir etkisi olacağı düşünülebilir.

Konuyla ilgilenen uzmanların yaz-
dıkları birçok makalede “devletlerin su
ve sanitasyon hakkı”nı sadece uluslar-
arası bir ya da birkaç sözleşmeyle tanı-
makla kalmamaları ve söz konusu hakkı
yürürlüğe koyacak doğru ve uygun me-
kanizmaların yasalarla hatta anayasada
ortaya konulması ve güvence altına
alınması gerektiğinden söz edilmekte-
dir.

Ancak bu yasalarda “doğru ve uygun
mekanizmaların oluşmasına yönelik”
maddelerin yer alması teknik ve hukuki
değil siyasi bir tercih olacaktır. Bu kap-
samda bu politikanın özelleştirme esas-
lı küresel su politikalarının temel esasla-
rına karşı olmaması gerekir. Bu şartlar
altında ihtiyaç duyan kesimlere sürdürü-
lebilir bir “su hakkı”nın sağlanması tek-
nik ve hukuksal olmaktan çok politik bir
hak olarak görülmelidir.

Bu nedenle esas olarak “su hakkı”
mücadelesi suya ulaşma ve sağlıklı bir
çevrede yaşamanın önündeki engelle-
rin ortadan kaldırılması için eşitsizliklere
ve yoksulluğa karşı verilecek siyasal
mücadelenin bir parçasıdır. Bu hak, uy-
gulanacak ekonomik ve sosyal politika-
ların içinde bir insan hakkı olarak kabul
görmesi halinde pratik bir değer kaza-
nır.

Herkesin temiz ve yeterli suya
erişimi ve sağlıklı bir doğal çevrede
yaşama haklarının uluslararası söz-
leşmelerde ve metinlerde yer alması sü-
recinin ihtiyatlı bir iyimserlikle takip edil-
mesi gerekir. Bu konudaki tartışmalarda
“Sürdürülebilir su ve sağlıklı bir çevrede
yaşama hakkı”nın ancak su ve sanitas-
yon hizmetlerini ekonomik ve sosyal gö-
revleri arasında gören bir ʻSosyal Dev-
letʼ politikası kapsamında gerçekleştiri-
lebileceği gözardı edilmemelidir.

Dipnot:
1- Özden  SAV”Su Hakkı” makaleler

TBB Dergisi, Sayı 68, 2007
2- C.Stone, “Should Trees have

Standing? – Toward Legal Rights for
Natural Objects”,

(1972), 45 Southern Californian L.R.
450ʼden naklen, M. Dixon & R. McCor-
quodale,

Cases And Materials On Internatio-
nal Law, s. 490 (Londra, 1991).
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KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı ve
Kıbrıs davasının simge ismi Rauf
Denktaş, adadaki gelişmelerden kay-
gılı olduğunu belirterek, sorunun çö-
zümünde Türk Ulusuʼnun birliğine ve
gücüne güvendiğini söyledi. Konunun
çözümünü ABDʼnin, İngiltereʼnin ve
ABʼnin bölgedeki çıkarlarının güçleş-
tirdiğinin altını çizen Denktaş, “Biz hep
kurucu ortak olduğumuzu vurguladık.
Eşit egemenliğe sahip olduğumuz be-
littik. Türkiyeʼnin etkin garantörlüğünü
şart koştuk. Bunlardan vazgeçmeyiz.

Bunları yaparken kendi haklarımızla
birlikte Türkiyeʼnin haklarını da koru-
duk” diye konuştu.

Denktaşʼla bir konferans için geldi-
ği İstanbulʼda Kıbrıs sorunun ve son
gelişmeleri ele aldık.

-Bölgedeki gelişmeler ışığında
adada son durum nedir?

Ortadoğu kaynayan bir kazandır.
1960 antlaşmaları yapılırken kuşku-
suz bu bölgede NATOʼnun ve pakt

kapsamında müttefik olan Türkiye ile
Yunanistanʼın çıkarları dikkate alın-
mıştı. İki NATO üyesinin kavda etme-
mesi sağlanmak isteniyordu. 1878 yı-
lından beri Yunanistan Kıbrısʼın tama-
mını istemektedir. Lozan Antlaşması
ile Kıbrıs İngiltereʼye bırakılmıştı.
1954 senesinde Yunanistan Kıbrıs
meselesini Birleşmiş Milletlerʼe (BM)
götürdü. Türkiye mevcut durumu boz-
durmayacağını açıkladı. 19955-1959
arası çok kanlı bir dönemdir. 1960 an-
tlaşmasına göre Kıbrıs, ne Türkiyeʼye,

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş: 
“Halkın Bir Kez Daha 
Kandırılmasından Korkuyorum”
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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaşʼla yaptığı ve USİAD Bildi-
ren Dergisiʼnin 34. sayısında yer
alan söyleşisini tekrar yayınlıyoruz.



ne Yunanistanʼa gidecek, ne de tak-
sim edilecekti. O zaman garantili gö-
rünen antlaşmaydı bu. Yunanistan
adada 950, Türkiye 650 asker bulun-
duracaktı.

Biz Makariosʼun Enosisʼten vaz-
geçmeyeceğini hep söyledik. Makari-
os antlaşmanın imzalandığı gün Akri-
tas Planıʼnı devreye soktu ve antlaş-
manın geçersiz olduğunu açıkladı. İn-
giltere “Antlaşmalar geçerlidir” deyin-
ce de geri adım attı.

ABDʼnin bölgedeki çıkarı için, tek
ve bütünleşmiş bir Kıbrıs gereklidir.
Bunun anlamı; “Rum ne istiyorsa razı
olun demektir. Bu yüzden de ABD,
kendi çıkarları ve Rum lobisinin talep-
leri doğrultusunda tüm ağırlığını Yu-
nanistanʼa vermiştir. Kıbrıs Yunanis-
tanʼa verilecektir. Türkiyeʼye ise Kar-
pazʼda kalıcı üs verilecektir. Bu ne-
denle Rum tarafı, 1960 antlaşmasına,
bize yaptığı katliamlara, insan hakları-
na ve uluslararası antlaşmalara rağ-
men, adanın tek meşru hükümeti ola-
rak tanınmıştır. Türkiye ve Kıbrıs
Türkleri ise bu süreçte ne İngiltereʼden
ne de ABDʼden yardım görmemiştir.
Kıbrıs Türkleri sadece Türkiyeʼden
destek almıştır. 1974 yılına kadar çok
zor günler geçirdik. Çok zor şartlarda
haklarımızı koruduk. Makarios Kıbrıs
Türklerini azınlık yapmak istiyordu.
Tam bağımsızlık için mücadele ettiğini
söylediğinden, Bağlantısızlar Hareke-
tiʼni de arkasına almıştı.

Hükümetin Kıbrısʼtaki gelenek-
sel, kurumsallaşmış tavırdan vaz-
geçtiği görülüyor. Bu konuda neler
düşünüyorsunuz?

Kıbrıs milli davadır, vazgeçilmez.
Adada iki eşit ve egemen halkın varlı-
ğı kabul edilmelidir. Türkiyeʼnin garan-
törlük hakları tanınmalıdır. Biz Annan
Planıʼna kadar hep bu siyaseti izledik.
“Kıbrıs Türkiyeʼnin de üye olmadığı bir
biriliğe giremez” dedik. Türkiye, bu
temel ilkeyi çiğneyen Annan Planıʼna
nasıl “evet” dedi, anlamış değilim. Ni-
hayet üç yıl sonra Türkiye kandırıldığı-
nı anladı. Şimdi yeniden Türkiyeʼdeki
devlet adamları ve komutanlar, Annan
Planı öncesindeki gerçekleri dillendiri-
yorlar. 

ABD ve AB, Rusya, Çin, Hindistan itti-
fakı söz konusu olur diye buna karşı ted-
bir alıyorlar. Bunun içinde adadaki Türk
halkına “bağımsızlığında, egemenliğin-

den vazgeç” diyorlar. Rum gençlerinin
yüzde 65ʼi, Rum halkının yüzde 45ʼi Türk-
lerle birlikte yaşamak istemediklerini söy-
lüyorlar açıkça. Hristofiyas seçildi diye
Batı, “Aman bu fırsatı tepmeyelim” diyor.
Değişen ne var? Kıbrıs Rum lideri serbest
değildir. Milli konseyleri vardır. Kararlar
orada alınır. Amaçları da Enosisʼi gerçek-
leştirmektir. Hristofiyas, “Biz federasyon-
dan yana değiliz. Ama Türk askerlerini
adadan çıkartmak için buna razı oluruz”
dedi. “Türkler yeniden toplusal hak iste-
mesin” diye konuştu. 1960 antlaşmaların-
dan çok daha geri bir anlama geliyor bu
sözleri. Onlar 1960 antlaşmasını bu hak-
ların işlemeyeceği gerekçesiyle yırtmış-
lardı. Rum tarafı haklarımızı vermek iste-
miyor, garantileri ortadan kaldırıyor ve as-
kersizleştirilmiş bir Kıbrıs istiyor. Annan
Planı oylanırken halkımızı kandırmış olan
örgütler yeniden harekete geçtiler. O
zaman halkı kandırmak için 30 milyon
dolar harcanmıştı. Türkiyeʼyi yönetenler
de o dönemde Kıbrıs halkına, “Ya evet
dersiniz, ya da beni yanınızda göremez-
siniz” demişlerdi. Ben önümüzdeki süreç-
te de halkın kanacağında değil, bir kez
daha kandırılacağından korkuyorum.
Çözüm için en uygun olan modelin Çek-
Slovak modeli olduğunu düşünüyorum.
Üstelik böyle bir çözüm, ABDʼnin stratejik
hesaplarına zarar vermez. 

Annan Planı ve benzeri bir plan
halkın önüne gelirse yüzde65-70 ora-
nında hayır oyu çıkar. Rum tarafının
tutumunda bir değişiklik yoktur. Ayrıca
devletimizden vazgeçmenin ne anla-
ma geldiğini giderek iyi anlamıştır. 

ABD ve ABʼnin meseleye Rum-
Yunan tarafının yanında müdahil ol-
maları, hem çözümü hem de Türk
tarafının işini zorlaştırıyor mu?

ABD bize ve adadaki Rumlara bütün-
leşmemiz gerektiğini söylüyor. Ama ara-
mızda 45 yıldır ayrılık var. 3 yıl beraber
yaşamayı denedik, olmadı. Rumlara,
“Sen devlet olmuşsun, ben de devletim”
diyoruz, kabul etmiyorlar. Oysa ayrılığı
Rumlar başlattı. Kimse 25 yaşına gelmiş
KKTC için “Böyle bir devlet yoktur” diye-
mez. Kalıcı bir antlaşma istiyoruz.
1960ʼtan daha kalıcı bir antlaşma lazım. 

ABD ve Batı bize sürekli olarak “birle-
şin” diyorlar, neden? İki ayrı halk, iki ayrı
devlet, iki ayrı demokrasi var. ABDʼnin
bölgedeki çıkarları ile Rum lobisinin çı-
karları örtüşüyor. Türkiye Kıbrıs Cumhu-
riyetiʼni tanısın, limanlarını açsın istiyor-

lar. Rumların kabul edeceği hala gelsin
istiyorlar. ABD, Mehmet Ali Talatʼı cema-
at lideri olarak, Rum tarafının liderini ise
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ola-
rak tanıyor. Ada Ab ve ABD için stratejik.
Bunu biliyorum ve itirazımda yok. Ama
Kıbrısʼı Yunanistanʼa bağlamak için ada-
daki Türk halkına baskı yapmalarını
kabul edemiyorum. Türkiye, Kıbrıs me-
selesinin AB üyeliği yolunda ön şart ya-
pılmasını kabul etmemelidir. Kıbrıs me-
selesi, Kopenhag Kriterleri içine sokula-
maz. İngiltereʼnin önüne İrlanda ile yaşa-
dığı sorunlar konmamıştı. Türkiyeʼnin
önüne neden Kıbrıs çıkarılıyor? Kağıt
üzerinde kalacak ve Rumlar tarafından
bir kez daha yırtılacak antlaşmayla yine
eski günleri mi yaşayacağız? Biz bunun
endişesini taşıyoruz. Rusya, 40 bin yurt-
taşıyla, Ortodoks kilisesiyle, işadamlarıy-
la, mafyasıyla Kıbrısʼta ve Rumların ar-
kasında. İngiltere kendi güvenliği için
adada İngiliz askerlerinin kalmasını isti-
yor. Türkiye ve Kıbrıs Türkünün hakkı
için de bizde aynı şeyleri talep ediyoruz.
45 yıl haksızlığa uğradık. Rumlar ABʼye
garanti antlaşmasını delmek için başvur-
dular. Kıbrıs garanti antlaşmasına göre,
Türkiyeʼnin üye olmadığı bir birliğe üye
olunamazdı. Biz İngiltereʼye gidip duru-
mu veto etmesini istedik. İngiliz arşivleri
açıldı. Hukuk dairesi diyor ki; “Türklerin
talepleri haklıdır ve ciddidir”. Ama politi-
kacılar diyor ki; “İngiliz çıkarları için bunu
dikkate alamayız”.

Türkiyeʼnin diğer meseleleri gibi,
Kıbrıs davasında da başarı, başta
ABD olmak üzere, Batıʼnın dayatma-
larına karşı dik durmaktan geçiyor. Bu
konuda sizin yorumunuz nedir?

ABD bölgede laik, güçlü ve üniter
Türkiyeʼnin Beyaz Sarayʼın istediği
gibi hareket edemeyeceğini gördü. İs-
tediği Türkiye ılımlı İslam Türkiyeʼsi ve
bölünmüş Türkiyeʼdir. Kürdistanʼa
ağırlık veriyorlar. Adada İngilizlerin iki
tane üssü var. Ve bunları AB içe koy-
madılar. Buralar sadece İngiliz toprağı
ve ABD ile birlikte kullanıyorlar. Sonra
da ABʼye “Siz de adada ne isterseniz
yapabilirsiniz” dediler. Birkaç büyük
devletin Kıbrısʼta çıkarı var. Türki-
yeʼnin kökten dinci idareye dönüşme-
sini engelleyen Atatürk ilkeleri ve
başta da laikliktir. Ama AB Türkiyeʼyi
üye yapmak için Atatürk ilkelerinden
vazgeçmemizi istiyor. Bunlardan vaz-
geçildiği gün ülke içinde neler olacağı
ortada.
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USİAD Bildiren Mayıs 2002, Sayı: 13

Derneğimiz, Mart 2002 tarihinde tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kıbrıs’a adeta
çıkarma yaptı. O dönemde KKTC’ye uygulanan ekonomik ambargoya karşı çıkmak ve
KKTC’nin gerileyen ekonomisine çözüm bulmak için USİAD olarak tam kadro oradaydık.

Milli Kahraman Rauf Denktaş ve
Kıbrıs Türklerinin Haklı Davasında
Hep Yanlarında Olduk!
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı sonsuzluğa uğurladık. USİAD olarak
kurulduğumuz günden bu yana Sayın Denktaş ile birlikte birçok platformda yer aldık. Gerek
Türkiye’nin gerekse KKTC’nin milli meselelerinde hep beraber olduk ve Kıbrıs Türkünün
haklı davasına destek verdik.
Geçmişten günümüze KKTC davası için yürüttüğümüz faaliyetleri Bildiren dergisi arşivinden
fotoğraflarla sizlere sunuyoruz…
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USİAD Bildiren Mayıs 2002,
Sayı: 13

USİAD heyeti Kıbrıs’ta KKTC
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş tarafından kabul
edildi. Dergimizin Mayıs
2002 sayısından aldığımız
fotoğrafta Sayın Denktaş ile
birlikte USİAD heyeti
Cumhurbaşkanlığı köşkü
önünde.

USİAD Bildiren Nisan 2003,
Sayı: 16

‘Annan Planı’na karşı çıktık
ve Sayın Rauf Denktaş’a
destek olduk. Dergimizin
Nisan 2003 tarihli 16.
sayısında ‘Annan Planı’nı
irdeledik ve kapağa KKTC
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş’ı taşıdık.

USİAD Bildiren Temmuz 2005 Sayı: 21

USİAD 3’ncü Danışma Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda ve dönemin KKTC
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a verilen sözün gereği olarak, 4’ncü Danışma Kurulu
toplantımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptık.

USİAD Bildiren Mayıs 2004,
Sayı: 18

KKTC’nin Annan Planı’na
karşı kazandığı zaferi
dergimize taşıdık. Dergimizin
Mayıs 2004 tarihli 18.
sayısında Sayın Denktaş’ın,
“Devlet kurtarılmıştır” sözüne
yer vererek durumu
değerlendirdik.
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Derneğimiz Genel Sekreteri Birol
Başaran başkanlığındaki USİAD he-
yeti KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaşʼın vefatı nedeniyle
KKTC İstanbul Başkonsolosluğuʼna
23 Ocak Pazartesi günü taziye ziyare-
tinde bulundu.

USİAD heyetini KKTC İstanbul
Başkonsolosu Servet Dorak karşıladı.

Genel Sekreterimiz Birol Başaran,
ziyarette şunları kaydetti:

“Sayın Rauf Denktaş'ı kaybetme-
nin milletçe derin üzüntüsünü yaşıyo-
ruz. Kıbrıs Türkünün bağımsızlık ve
özgürlük davasının önderi olan Denk-

taş, hem ulusumuzun bir kahramanı
hem de büyük bir dünya lideridir.
USİAD olarak birçok platformda ken-
disiyle birlikte yer almış olmanın ve
birlikte mücadele vermenin onurunu
duyuyoruz. Ömrünü Kıbrıs Türklerinin
varoluş ve egemenlik mücadelesine
adamış; işgale, esarete karşı direnişin
lideri olmuş Sayın Denktaşʼı millet ola-
rak her zaman şükran ve minnetle
anacağız”.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Ser-
vet Dorak da şunları dile getirdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Denk-
taş Türklük var oldukça var olacaktır.

Yaşamıyla olduğu gibi vefatıyla da
büyük bir birliği sağlamıştır. Bizi toplu-
mun her kesimi, gerek devlet makam-
ların gerekse de kitle örgütleri, vatan-
daşlar taziye için ziyaret ediyorlar.
Bundan büyük bir onur duyuyoruz.

Sayın Denktaş, istikrarlı duruşunu
her zaman korumuş, idealleri uğruna
mücadele vermiş bir liderdir. Düşman-
larının bile saygı gösterdiği, ileri gö-
rüşlü bir liderdi.

Bugün anavatanımızın da deste-
ğiyle, KKTCʼnin sonsuza dek yaşaya-
cağına olan inancımız sonsuzdur”.

USİAD’tan KKTC Başkonsolosluğu’na 
Taziye Ziyareti
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İş makineleri sektörü, verimli bir yılı
geride bıraktı. Ertelenen taleplerin
gerçekleşmeye başlaması ve kilit
önemdeki inşaat sektörünün güçlü bü-
yümesi, iş makineleri sektörünün
2011 yılını yüzde 44 büyüme ile ta-
mamlamasını sağladı. Geçen yıl top-
lam 11 bin 250 adet iş makinesi satıl-
dı.

İş makineleri sektörü 2011 yılında
5,5 milyar dolarlık ciroya imza attı. Bu
rakamın da 2014 yılında 12 milyar do-
lara ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen
yıl 11 bin 250 adetlik satış gerçekleşti-
rerek yüzde 44 büyüme kaydeden
sektör, 2012ʼde de yine aynı satış
adedini yakalamayı hedefliyor. 2011
yılındaki güçlü büyümenin nedenleri
olarak ise, ʻson iki yıldır ertelenen ta-
leplerin gerçekleşemeye başlaması,
Türkiye ekonomisinin ilk üç çeyrekte
tahminlerin üzerinde büyümesi ve in-
şaat sektörünün yüzde 21 ile bu büyü-
mede başı çekmesiʼ gösteriliyor.

İHTİYAÇ GELİŞİYOR

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri
ve İmalatçılar Birliği (İMDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Cüneyt Divriş, sektör-
deki büyümeyi sağlayan diğer neden-
leri söyle sıralıyor:

“Ekonomik istikrar ve izlenen politi-
kaların güven ortamını sağlamlaştır-
ması, özel kurumlarda ve kamu hiz-
metlerinde iş makinesi kullanım kültü-
rünün yaygınlaşması, 2023 yılında
500 milyar dolarlık ihracat hedefine
tüm ülkenin kilitlenmesi, sadece ulaş-
tırma sektörü için 2010-2023 yılların-
da 400 milyar dolarlık yatırım planlan-
ması ve yatırımların başlaması, enerji
koridorları ve yeni enerji projeleri,
TOKİ ve müteahhitlik hizmetlerinin
artması, tüm inşaat ve yatırım projele-
rinin nerdeyse yüzde 30ʼunu iş maki-
neleri oluşturması, yurt dışı müteah-
hitlik hizmetleri, devlet ile sektör der-

neklerin çok yakın ve ciddi stratejiler-
de beraber çalışması, Türkiyeʼnin böl-
gesinde ciddi bir güç haline gelmesi
ve vizesiz geçişlerin artması ile yük-
selen ticaret, ikinci el iş makinesi ihra-
catı, özel sektörün sanayi ve endüstri-
yel sahalardaki yeni yatırımların ve
tüm bunlar dolayısıyla iş ve istif maki-
nelerine yönelik ihtiyacın artması,
sektörü büyütüyor.”

AVRUPAʼDA DÖRDÜNCÜ 
BÜYÜK SEKTÖR

Türk iş makineleri sektörü, Avru-
paʼnın en büyük 4ʼüncü sektörü konu-
munda. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi
gerçekleştiren sektörün 3 milyar dolar
da ithalatı bulunuyor. Öte yandan
hızla gelişen ticaret konusunda sek-
tör, 2014 yılında 3 milyar dolara, 2023
yılında 10 milyar dolara ulaşmayı he-
defliyor. İhracat yapılan ülke sayısını
127ʼden 160ʼa çıkartmayı hedefledik-
lerini belirten İMDER Başkanı Cüneyt
Divriş, “İş makinaları sektöründe 600
civarında firma faaliyet gösteriyor. Bu
firmalardan 100ʼü büyük imalatçı, 220
si ise yan sanayi üretimi gerçekleşti-
ren firmalardan oluşuyor. Sektörde 7
bin 500 kişi istihdam ediliyor. 2014 yı-
lında istihdamın 20 bin kişiye ulaşaca-

ğını tahmin ediyoruz. Türkiye İş Maki-
naları Distribütörleri ve İmalatçılar Bir-
liği İMDER ise 2002 yılında Türki-
yeʼnin en büyük 9 holdingi tarafından
kuruldu. Şu an 50 üyesi var ve tüm iş
makineleri ile inşaat ekipmanları sek-
törünün yüzde 96ʼsını temsi ediyor”
açıklamasını yaptı.

TEMSİL SIKINTISI

Sektörün sorunlarının başında ise
iş makinelerinin tescillenme sıkıntısı
yer alıyor. Satın alan veya devir alan
tüm müşterilerin kanunen iş makinele-
rini bağlı bulundukları ticaret veya sa-
nayi odasına tescil ettirmeleri gereki-
yor Cüneyt Divrişʼin verdiği bilgiye
göre, bununlar ilgili bununlar İlgili Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İM-
DERʼin ortak çalışması sonucunda
online sistemde 81 ilde 200 sanayi
odasında bu işlemler yapılıyor. “Bu
sayede işlem ücretlerindeki tutarsızlık
da ortadan kalkmış oluyor” değerlen-
mesini yapan İMDER Başkanı, sektö-
rün diğer sorunlarını ise vergi yükü ve
kalifiye eleman ihtiyacı olarak sıralı-
yor. Divriş, başta dizayn ve tasarım
konularında olmak üzere ara eleman
ihtiyacı bulunduğunu ve operatör sı-
kıntısı yaşandığını dile getiriyor.

İş Makineleri Sektörü
Yüzde 44 Büyüdü
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Mustafa Sönmez

23 Ekim ve 9 Kasım Van deprem-
lerinin üzerinden neredeyse 3,5 ay
geçti. Açıklamalara bakılırsa, hayatını
kaybedenlerin sayısı 700ʼe yakın. En-
kazdan sağ kurtarılanlar 250-300 do-
layında… Depremden sağ kalanların
verdikleri hayat mücadelesi sırasında
çadır yangınlarıyla, hastalıktan, ba-
kımsızlıktan ölen ya da büyük sakat-
lıklar yaşayanların sayısı ise nedense
hiç açıklanmıyor.

Depremin hasarı bunlarla kalmadı.
Evi yıkılanlar, barınamayacak hale ge-
lenlerin düzenleri bozuldu, işlerinden
oldular, çocukların eğitimi yarıda
kaldı. Nüfusu 1 milyon 50 bine ulaşan
Vanʼda, çok ciddi maddi, manevi ka-
yıplar yaşandı. Canını kurtaranlar,
başka illere, yakınlarının yanına sığın-
mak zorunda kaldılar. Düzenleri, mo-
ralleri bozuldu.

Yapılarla ilgili hasar bilançosu
nedir? Açıklamalara bakılırsa, yak-
laşık 112 bin konut incelenmiş ve bun-
lardan 29 bini  yıkık ve ağır hasarlı
olarak belirlenmiş. Yani her 4 konuttan
biri oturulamaz hale gelmiş. Ama
yüzde 10ʼu orta hasarlı, yüzde 40ʼa
yakını da az hasarlı olarak saptanmış.
15 bin iş yerinden 2 bin 500 iş yeri
yıkık ve ağır hasarlı, 3 bine yakını da
orta hasarlı olarak rapor edilmiş…

Peki bu ağır hasar karşısında  3
aydan fazla bir zaman geçmesine
karşılık, yeniden inşa için yapılanlar
nedir? 30 bin konut yıkılmış, 15-20
bini riskli, eder 45-50 bin konut
açığı…3-4 bine yakın da işyeri yıkıl-
mış…

Bu büyük felaket karşısında AKP
iktidarı, elinde son derece uygun bir
bütçe olduğu halde, yeterli yardımı,
desteği sağlamış görünmüyor. Maliye
Bakanı Şimşekʼin 16 Ocakʼta bütçe

performansı ile ilgili yaptığı açıklama-
ları, bütçe istatistikleri doğrulamıyor.
Bakan ve çanakçısı medyanın o gün
neler söyleyip yazdığını hemen hatır-
layalım; Bakan; AFADʼa bir an önce
yaraları sarması için 2 milyar liralık bir
kaynak aktardıklarını kaydetmiş ve
eklemiş, ”Bu kaynakla kalıcı konutla-
rın yapılması, birtakım harcamaların
finanse edilmesi söz konusu”… 

Van, 
Enkazıyla Bir Başına Sahipsiz…
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Gerçek böyle mi?
Gerçek şu: 2011ʼde 313 milyar

TLʼyi aşan bütçeden Vanʼın payı 3 mil-
yar TLʼde kalmış. Yani yüzde 1. Oysa,
depremden önceki yılda, 2010ʼda 294
milyar TLʼlik genel bütçeden Van 2,4
milyar TL almış. Yani payı yüzde
1ʼden biraz az. (Kaynak:Muhasebat
Genel Müdürlüğü veri tabanı)

Anlaşılıyor ki, deprem felaketinin
yaşandığı yıl, Vanʼa ek bütçe katkısı
648 milyon TLʼden ibaret kalmış. Bir
yılda 19 milyar TL artırılan genel büt-
çeden, geçirdiği o büyük felaket orta-
da iken, Vanʼa, artıştan ancak yüzde 3
pay verilmiş. Ama sanmayın ki, bu
bütçenin hepsi deprem için kullanıl-
mış. Vanʼa kullandırılan bütçenin için-
de her zaman olduğu gibi polis-asker
harcamaları yine hatırı sayılır bir yer
tutuyor. AFADʼın açıklamaları ise
şöyle;

“Bugüne kadar Van Depremi için;
acil yardım ödenekleri dahil olmak
üzere,  gönderilen insani yardım mal-
zemelerinin toplam maliyeti 696 mil-
yon TLʼdir. Deprem bölgesindeki ihti-
yaçların karşılanması için… toplam
138 milyon 250 bin TL acil yardım
ödeneği gönderilmiştir… yardım kam-
panyaları kapsamında… toplam 302
milyon TL nakdi yardım toplanmıştır.”

313 milyar TL bütçeli Türkiye Cum-
huriyetiʼnin, Van felaketi karşısında
gönlünden kopan işte bu kadardır!..

***
Yaklaşık 700 yurttaşımızın can

kaybına neden olan deprem felaketi
karşısında çok önemli barınma sorun-
ları ortaya çıktı. 50 bine yakın evsiz
insan, il dışındaki kamu binalarına is-
tiflendi. Orada bin bir yoksunluk ve
yoksullukla baş başa bırakıldılar.

Dondurucu soğuklar karşısında,
çadırlarda insanlık dramları yaşanı-
yor… Valiliğin yaptığı açıklamalara
bakılırsa, “ şu ana kadar bölgeye gön-
derilen konteynerinden yaklaşık 15
bini kurulmuş, çadırlarda bulunan va-
tandaşlarımız buralara nakledilmekte-
dir. Bu konteynerlerde,  iki oda,
banyo, mutfak ve tuvalet bulunmakta
olup, 7-8 kişi barınabilmektedir... bu
konteyner kentlere yaklaşık 180 bin
depremzedenin yerleştirilmesi plan-
lanmaktadır.

Peki, yıkılan, oturulmaz hale gelen
50 bin konutun yerine yeni konut? Va-
liʼnin açıklamaları şöyledir; “Deprem-

zede vatandaşlarımızı kalıcı konutları-
na yerleştirme çalışmaları çerçevesin-
de 3.984 konutun temeli atılmıştır. Bir
ay gibi kısa bir sürede birçok afet ko-
nutunun kaba inşaatları tamamlanmış
olup, konutların Ağustos ayı sonu iti-
bariyle depremzede vatandaşlarımıza
teslim edilmeye başlanması planlan-
mıştır. Ayrıca yaklaşık 11 bin konutun
ihale süreci devam etmektedir…”

***
Can ve barınma kayıpları bir yana,

iş-düzen kayıpları da devasa boyutlar-
da. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
verileri, daha depremin olduğu Ekim
ayı sonunda Vanʼda 7 bin kişinin si-
gortalı işini kaybettiğini ortaya koyu-
yordu. Yaklaşık 50 bin sigortalı ücretli-
nin çalıştığı ilde geriye kaç sigortalı
ücretlinin kaldığı merak konusu.

İşsizlik Sigortasıʼnın kasasında
takriben 50 milyar TLʼnin üstünde
para var. 11 milyonu aşkın ücretli için
her ay bu fona prim kesiliyor. Bu fonun
kaynaklarından sadece 23 bin işsiz
işsizlik ödeneğini “hak edebilmiş” ve
sıkı durun bunlardan 123ʼü (evet, ya-
zıyla yüzyirmiüçü) Vanʼda… Felaket
sonrası binlerce insan işinden olup
yardıma muhtaç işsizler ordusuna ka-
tılırken işsizlik fonundan sadece 123
kişiye aylık veriliyor… Fondan her yıl
5 milyar TL ise Şimşekʼin şişindiği büt-
çesine aktarılıyor…

Genel bütçedeki, işsizlik fonundaki
onca varlığa rağmen, Van, ölüleri,
viran evleriyle, ortalıkta bırakıldı…
Hem de bu kışın kıyametin ortasında,
sahipsiz, çaresiz…

(Cumhuriyet, 6 Şubat 2012)
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Türk futbolunun ʻOrdinaryüsʼ la-
kaplı gelmiş geçmiş en büyük futbol-
cularından Lefter Küçükandoniadisʼi
ebedi yolculuğa uğurladık. Miha Mu-
habiri Necdet Burak Özyurt, Lefterʼi
Büyükadaʼda ziyaret etmiş, onunla
Haziran 2010ʼda Mihaber Dergisi için
konuşmuştu.

Efsane futbolcu Lefterʼin son söyle-
şilerinden biri olan bu söyleşinin özeti-
ni sizlere sunuyoruz…

İstanbul deyince aklıma
Stadyum gelir
Kanımın karıştığını duyarım ılık ılık
Memleketimin insanlarına
Daha fazla sokulmak isterim yanla-

rına
Bende bağırırım birlikte

Avazım çıktığı kadar
Göğsümü gere gere
Ver Lefterʼe yaz deftere.
Bedri Rahmi Eyuboğluʼna ʻİstanbul

Destanıʼ adlı şiirinde bu dizeleri yaz-
dırtan Lefter Küçükandoniadis, günle-
rini doğduğu topraklarda, Büyüka-
daʼda geçiriyor. Yaşlılığın getirdiği
bazı sağlık sorunlarına, Büyükadaʼnın
denizi ve havasıyla karşılık veriyor.
Türk Futboluʼnun duayeni ve yaşayan
efsanesine tanıklık etmek için Büyü-
kadaʼdayız. İskeleden, Büyükadaʼnın
meydanına doğru bir yokuş çıkıyoruz.
Sağlı sollu dondurmacılar mısırcılar
satış telaşı içindeler. Saat kulesine
gelmeden sola dönüyoruz. Genişçe
balkonu ve ferah manzarasıyla ʻYük-
sek Kahveʼ Büyükadaʼda dinlenebile-

ceğiniz, akıp giden zamanı bir parça
durdurabileceğiniz bir yer.  Efsane de
her zamanki yerinde, balkonun önüne
konmuş masada oturmuş, arkadaşla-
rıyla çayını yudumluyor. Koca bir tarih
ve efsaneyle konuşmanın heyecanı
içinde sohbetimize başlıyoruz.

Büyükadaʼda günleriniz nasıl
geçiyor, neler yapıyorsunuz?

Ben Büyükada için canımı veririm.
Avrupalara gittim, çok yerleri gezdim,
büyük paralar kazandım fakat öyle bir
zaman geldi ki artık bıktım; yarı para-
sını iade ettim ve kalktım geldim
adaya. Ben adasız yaşayamam, ha-
yatım ada benim; ne para ne pul. Beni
altın kafese koysalar yine kırarım ka-

“Babam Yollasaydı da 
Fenerbahçe’den Başka
Takımda Oynamazdım”

LEFTER SON SÖYLEŞİLERİNDEN BİRİNİ MİHABER’E VERMİŞTİ:
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fesi kaçarım adaya.

Futbola ne kadar yakınsınız, sü-
rekli takip ediyor musunuz?

Oynamayı bıraktıktan sonra genel-
de izliyorum maçları. Biraz önce işte,
üzüldüm. Yugoslavlar (Sırplar) 1-0
aldı maçı, yendi Almanları. Çok gol
kaçırdı Almanlar, tek kale oynadılar
ama maçı Yugoslavlar aldı. Nasıl Fe-
nerbahçe son maçta on yedi tane gol
kaçırdı, atamadı, teslim ettiler şampi-
yonluğu; aynı şekilde Almanlar da gol
atamadılar.

Fenerbahçe ve Galatasaray ara-
sındaki ezeli rekabeti en iyi bilen-
lerden biri şüphesiz sizsiniz. Bu iki
kulübün arasındaki ebedi dostluğa
da çok kez şahit oldunuz. Şöyle bir
söz var: ʻMetin Oktayʼı sevmeyen
Fenerbahçeli, Lefterʼi sevmeyen
Galatasaraylı olmazʼ Bu söz size ne
düşündürüyor?

Metin çok iyi bir futbolcuydu ve
benim arkadaşımdı. Milli takımda be-
raber olduğumuz vakit hep aynı
odada kalırdık. Saha içinde de saha
dışında da çok iyi anlaşırdık. Ben hem
gol atardım hem Metinʼe attırırdım.

“FENERBAHÇEʼDEN BAŞKA
TAKIMDA OYNAMAZDIM”

Fenerbahçeʼye gelmeden önce
Taksimʼdeydiniz ve oradan Fener-
bahçeʼye transfer oldunuz. Acaba o
dönemde Fenerbahçeʼden başka
takımların sizi transfer etme giri-
şimleri olmuş muydu?

Taksimʼde çok güzel oynadım. Be-
şiktaşʼa, Galatasarayʼa goller attım, is-
tediğimi yaptım. Ama çocukluğumdan
Fenerbahçeliydim. Transfer olmadan
önce çok takım istedi beni. Beşik-
taşʼtan ʻBaba Hakkıʼ gelirdi evimize.
Babam da bahçede nargilesini tüttürü-
yor. “Baba, oğlunu almaya geldim”
derdi babama. Babam da biliyor git-
mek istemediğimi “Yok göndermem
ben oğlumu” derdi. Zaten gönderirim
dese de ben gitmezdim, oynamazdım
Fenerbahçeʼden başka takımda.

Türk Futbolunun sizden sonra
yeni Lefterʼler, Metin Oktayʼlar ye-

tiştirememesini neye bağlıyorsu-
nuz?

Yavrum, bu biraz da kabiliyet me-
selesi. Bende üstün bir kabiliyet vardı.
Topla giderken bir çalım atardım,
adam şaşırır topu arar bulamazdı. O
da benim özel bir çalımımdı. Sadece
yetenek de yetmiyor; çalışmak, iyi
niyet, hırs büyük rol oynuyor.

Fenerbahçeʼden Fiorentinaʼya
transfer olduğunuzda ilk kez bir
Türk futbolcusu yurtdışına çıkıyor-
du. İtalyaʼya gittiğinizde sizi en çok
şaşırtan, etkileyen ne olmuştu?

Açıkçası beni böyle beklemiyorlar-
dı. Gittim güzel güzel goller attım,
onlar şaşırttım. Tabii İtalyan futbolu
çok serttir, bildiğin gibi değil. Ne tek-
meler yedim. Her pozisyonda faul ya-
parlardı.

“BEN GOLÜMÜ ATARIM, 
GERİSİ UMRUMDA DEĞİL!”

Sene 1948, Atinaʼda Yunanistan
ile karşı karşıyasınız. Yunanlı seyir-
cilerin size küfürlerine ve yuhala-
malarına karşın attığınız ve attırdı-
ğınız gollerle maçı 3-1 kazanıyoruz.
O an neler hissetmiştiniz?

İstedikleri kadar bağırsınlar, ben
gollerimi atıp bitirdim bu işi. Benim
görevim gol atmak; başka bir şey
umurumda değil.

Taraftarları değerlendirmek gere-
kirse, sizin zamanınızla şimdiki ara-
sında ne gibi farklar görüyorsunuz?

Taraftar sen iyi oynarsan yine tutar
be yavrucuğum. Taraftar ne bekliyor ki
zaten; gol bekliyor, hırs mücadele
bekliyor, inanmışlık bekliyor. Kendisini
görmek istiyor futbolcuda.

“FENERBAHÇEʼNİN
ANTRENÖRÜ OLMAM”

Futbolu bıraktıktan sonra, yurt
içinde ve yurt dışında birçok takım-
da antrenörlük yaptınız. Peki, çok
sevdiğiniz Fenerbahçeʼde antrenör
olmayı hiç düşündünüz mü?

Fenerbahçeʼnin antrenörü olmam.
Hiçbir zaman aklımdan bile geçmedi,
yemin ederim. Fenerbahçeʼde antre-
nör olarak benim ne işim var. Ben Fe-
nerbahçeʼnin içini çok iyi bilirim, kimse
benim bildiğim kadar bilemez. Orada
kim olursan ol popüler bir adamı yi-
yorlar, bitiriyorlar.

Türk Futbolunun parlayan yıldızı
ve efsane adayı olarak Galatasaray-
lı Arda Turan gösteriliyor. Siz
Ardaʼyı nasıl buluyorsunuz? Eğer
bir takımda teknik direktörlük yapı-
yor olsanız Ardaʼyı takımınızda gör-
mek ister misiniz?

Gayet tabii ki isterim. Arda, teknik
çocuktur, benim hoşuma gidiyor. Fut-
bol aklı var, futbolu biliyor. Yaptığı ha-
reketleri rakiplerine yutturuyor.

Büyükadaʼya yolunuz düşerse Lef-
terʼe rastlamamanız imkânsız. Her za-
manki köşesinde, hep aynı arkadaşla-
rıyla diz altı şortu ve gömleğiyle rahat
bir şekilde otururken görürsünüz Lef-
terʼi ya da elini arkadan bağlamış ada
sokaklarında dolaşırken. O tatlı Rum
aksanı ve onun söylemiyle “payton”
sesleri ve “iskilenin” hareketliliği ara-
sında sohbet edebilirsiniz. Lefterʼin
vakti sınırlıdır ama. Bu yüzden futbol
deviyle geçecek vaktinizi iyi değerlen-
dirin. Ayrılırken de “Adio sas” (Rumca
ʻhoşçakalınʼ) derseniz hoşuna gide-
cektir ve gülerek size “Adio sto kalo”
(hoşçakal güle güle) diyecektir.
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Özgürlük Yolunda Bitmeyen
Koşu Denktaş Kitabı 
Kişiler vardır, yaşamları ve kişilikleri
bir toplumun tarihinin, kaderinin belir-
lendiği bir dönemiyle özdeşleşir. O
toplumu ve onun tarihini, bu kişiyi ve
onun eylemlerini anmadan anlatmak
mümkün değildir.

Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk toplumu
ile arasında böyle bir ilişki olan bir
dava adamıdır.Kıbrıs Türk toplumu-
nun tarihsel lideri ve “Türkiyeʼnin Kıb-
rıs davasının” simge adlarından biri-
dir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih Bö-
lümü öğretim üyelerinden Dr. İhsan

Tayhaniʼnin hazırladığı
bu kitapta, Kıbrıs Türk
toplumunun son 80
yıllık tarihine damga-
sını vuran Denktaşʼın
yaşamı anlatılmakta-
dır. Dava ve devlet
adamı, toplum önderi
ve siyasetçi, diplo-
mat ve hukukçu,
çocuk ve baba, eş
ve yoldaş, dost ve
arkadaş kimlikleri-
nin sığdırıldığı bu
yaşam, zengin ve
renkli anılarla tari-
hin harman olduğu
bir nehir söyleşi
içinde sunulmak-
tadır okura…

Sular Kararırken 
Sular Kararırken, daha önce iki şiir kitabı yayınlanan Erdinç Gültekinʼin ilk

öykü kitabı.

Yarasına küsmüş insanları anlatı-
yor, Erdinç Gültekin. Düzenin bencilleş-
tirdiği, kirletip karşı karşıya getirdiği ya-
şamcıkları…

Mutluluğa hem çok yakın, hem çok
uzak olduğumuz bir çağda; öykünün ya-
pıcı, öğretici, aydınlatıcı gücüne inanan
genç bir kalemden öyküler var, Sular
Kararırkenʼde. 

Erdinç Gültekin, 1980 Diyarbakır
Çüngüş doğumlu. İzmir Karşıyakaʼda
yaşıyor. Üniversitede pazarlama ve iş-
letme okudu. Özellikle bu dönem; Sa-
bahattin Ali, Fakir Baykurt, Sulhi
Dölek, Bekir Yıldız, Osman Şahin,
Muzaffer Buyrukçu, Demirtaş Ceyhun
gibi hazinelerin öykülerini okudu,
özümsedi.

Denktaş’ın Öbür Yüzü
Ülkemizin seçkin ekonomi ve dış politika uzmanlarından Prof. Dr. Erol Manisa-

lı, yakın dostu Rauf Denktaşʼla olan anılarını “Denktaşʼın Öbür Yüzü” adıyla kita-
plaştırdı.

Erol Manisalı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşʼla siyaset dışı anı-
larına yer verdiği ve Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan “Denktaşʼın
Öbür Yüzü” adlı çalışmasında hem Denktaşʼın politik mücadelesine ve onunla öz-
deşleşen Kıbrıs davasına ilişkin ilginç bilgiler veriyor, hem de Kıbrıs Türklerinin
“Denktaş Bey” diye seslendikleri liderlerinin özel yaşamından ilginç gözlemler ak-
tarıyor.

Rauf Denktaş-Yeniden Yaşasaydım
Tarihe damgasını vuran liderlerin hayatları hep ilgi

çeker, bu hayatlarda yaşanan
büyük olayların arkasına sakla-
nan insan acıları vardır. Ve o
acıları yüreklerine gömüp büyük
idealleri peşinden yürüyen ve
büyük kavgalar veren insan-
lar… Liderler.

Rauf Denktaş 40 yıldır Kıbrıs
kavgasında başrol oyuncusu.

Kâh sevilen kâh tartışılan ve
eleştirilen Denktaşʼın da hayatı
filmlere konu olacak türden.

Nur Batur, Denktaş' la yıllar
süren bir söyleşiden sonra titiz
bir çalışmayla bu kitabı hazır-
ladı. Denktaş' ı bilinmeyen ve
duyulmayan yönleriyle ilk kez
bu kitapla tanıyacaksınız.

KİTAP DÜNYASI
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İTO’nun Başarılı KOBİ Yarış-
ması 6. Kez Düzenleniyor

İstanbul Ticaret Odası bu yıl 6. kez
Başarılı KOBİ Yarışması ile başarılı
Türk girişimcileri ödüllendirmeye hazır-
lanıyor. Yarışma girişimcileri motive et-
meyi, teknolojiyi, yenilikçi ve yaratıcı iş
fikirlerini tetiklemeyi hedefliyor.

Türkiyeʼden küresel pazarlara açı-
lan yüksek katma değerli KOBİʼlerin
sahne aldığı yarışma 8 kategoride
(Teknoloji ve İnovasyon, İhracat Başa-
rısı, Yan Sanayide Başarılı KOBİ, Kal-
kınmada Öncelikli Yöreler, Kadın Giri-
şimciler, Genç Girişimciler, Başarılı
Meslek Liseleri veya MYO) düzenleni-
yor.

2008 yılından önce kurulan ve
KOBİ tanımına uygun (250 kişiden az
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hâsılatı ya da mali bilânçosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan) şirketlerin yarışacağı ʻBaşarılı KOBİ Yarışmasıʼnda
kategori birincilerine yaklaşık 60.000 TL, ikinci olan firmalara ise 30.000 TL değerinde çeşitli ödüller verilecek.

Başarılı KOBİ yarışması hakkında detaylı bilgiler için itokobiyarismasi.comʼu ziyaret edebilirsiniz.
Yarışma için son başvuru tarihi 17 Şubat 2012.

Malezya 3. Türk Ürünleri Sergisi

Ayrıntılı Bilgi İçin www.ito.org.tr 
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KISA KISA

Kişi Başına 6.6 Kitap Düşüyor

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Kültür ve
Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı ile Telif Hak-
ları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden edin-
diği bilgilere göre 2011'de 43.190 çeşit kitap
yayınlandı.

Buna göre; MEB tarafından okullara üc-
retsiz dağıtılan ders kitapları dahil 2011'de
toplam 493.469.643 adet kitap üretildi.

Bu kitaplar için 289.193.982 adet bandrol
satın alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı da 2011 yılında ilk ve
orta öğretim öğrencilerine 204.275.611 adet
ücretsiz ders kitabı dağıttı.

TÜİK'in bugün açıkladığı son nüfus verileri-
ne göre Türkiye'nin nüfusu 74.724.269 olurken, geçen yıl kişi başına düşen kitap sayısı 6,6 olarak hesaplandı.

2010'da 34.865 çeşit kitap yayımlanmış, 408.339.289 adet kitap üretilmişti. Bu rakamlara göre 2011'de Türkiye'de
yayımlanan kitap çeşidi % 25.70, üretilen kitap adedi de % 20.84 artmış oldu.

Kolay Şirket Kuruyoruz Ama Büyütemiyoruz

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kuseyri, Türkiye'de kolay şir-
ket kurulduğunu ancak bu şirketlerin büyütülemediğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Kuseyri, Türkiye'de çok kolay şirket kurulduğunu
ancak bunların yeterince büyütülemediğini söyledi.

Kuseyri, TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği işbirliğince Kah-
ramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) düzenle-
nen "yatırım projeleri fizibilitesi ve finansmanı" konulu toplantı-
da, ülkenin üretim ve kapasitesinin KOBİ'ler üzerinde kurulu ol-
duğunu belirtti.

Türkiye'de her yıl kapanan şirketlerden daha fazla yeni şir-
ket kurulduğunu ifade eden Kuseyri, "Ancak bu şirketleri bü-
yütmeyi ve daha ileriye götürmeyi bir türlü başaramadıklarını"
bildirdi.

Fitch: Türk Şirketlerinin Likiditesi 
Zayıflayacak

Fitch, yüksek sermaye harcamaları ve yavaşla-
yan ekonomik büyümenin bu durum ile bir araya
gelmesinin Türk şirketlerinin likidite profillerini za-
yıflatacağını vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings, Türk şirketlerinin, Eurobond hacmin-
deki düşüşün etkisi ile kısa vadeli banka fonlama-
sına büyük bağımlılıkla karşı karşıya olduklarını
bildirdi.

Fitch, yüksek sermaye harcamaları ve yavaşla-
yan ekonomik büyümenin bu durum ile biraraya
gelmesinin Türk şirketlerinin likidite profillerini za-
yıflatacağını vurguladı.

Türk şirketlerinin, özellikle ihracatçıların, şu
anda hem ülke içinde hem de Avrupa genelinde ya-
şanan ekonomik yavaşlamanın sıkıntıları ile karşı
karşıya olduğunu ifade eden Fitch, bu durumun
2012 yılı içinde, şirketlerin büyük sermaye harca-
ma programlarını uygulamaları beklendiği ortamda
nakit akışı yaratımını sınırlayabileceğini belirtti.
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20 Bin Tezgahı Olan Sanal Fabrika

OSTİM, bünyesindeki firmaların kapasitelerini
artıracak yeni bir üretim sistemini hayata geçire-
cek. "Sanal Fabrika" projesiyle, işletmelerdeki 20
bin takım tezgâhının üretimleri ve boş kapasiteleri
tek merkezden takip edilecek. Gelen siparişler tez-
gaha göre yönlendirilecek. Proje ilk etapta savun-
ma sanayi ve havacılık kümesinde uygulanacak.

2012 yılında büyüme hızının azalmasının
önüne geçmek amacıyla çeşitli önlemler almaya
çalışan Türkiye'de yeni bir üretim yöntemi deneni-
yor. Bu kapsamda TOBB ETÜ, ODTÜ ve OSTİM
ODAGEM işbirliği ile OSTİM sanal fabrika haline
getiriliyor. OSTİM Başkanı Orhan Aydın'ın verdiği
bilgilere göre proje kapsamında OSTİM sanal or-
tamda tek bir işletme gibi değerlendirilecek. Bütün
atölye, takım tezgahları ve elemanların sanal bir
fabrikanın parçası olarak kabul edilecek. Böylece
50 bin çalışanı ve 20 bin tezgaha sahip bir fabrika
oluşacak. Projenin ilk aşamasında savunma sana-
yi ve havacılık kümeleri kapsamda olacak.

2011'de Karşılıksız Çek Miktarı Düştü

Karşılıksız çek miktarı 2011'de bir önceki yıla göre yüzde 35 düştü.
Karşılıksız çek miktarı 2011'de bir önceki yıla göre yüzde 35,41 dü-
şerek 534 bin 602 oldu.

AKP Grubu'nda milletvekillerine verilen bilgiye göre, karşılıksız
çıkan çek miktarı; 2004 yılında 893 bin 939, aynı yılda mahkemelerce
verilen ve merkez bankasına bildirimi yapılan yasaklama kararı 70 bin
672 olarak gerçekleşti.

2005 yılında karşılıksız çek 1 milyon 6 bin 557, yasaklama kararı 95
bin 978; 2006'da 1 milyon 144 bin 740, yasaklama kararı 67 bin 875;
2007 yılında 1 milyon 324 bin 664, yasaklama kararı 72 bin 502;
2008'de 1 milyon 537 bin 194, yasaklama kararı 76 bin 782; 2009'da 1
milyon 910 bin 650, yasaklama kararı 82 bin 934; 2010'da 900 bin 272,
yasaklama kararı 105 bin 643; 2011'de (11. ay itibarıyla) 534 bin 602 ya-
saklama kararı 44 bin 670 olarak gerçekleşti.

Karşılıksız çek miktarları 2006'da bir önceki yıla yüzde 3.73, 2007'de
yüzde 15.72, 2008'de 16.04, 2009'da 24.29 arttı. 2010'da ise 52.88,
2011'de de bir önce yıla göre yüzde 35.41 düştü. 2011 yılının 11. ayı iti-
bariyle piyasada 53 milyon 303 bin çek bulunuyor. Bu çeklerin bankaların
sorumluluk oranı dikkate alınarak hesaplanan tahmini karşılığı 34 milyar
913 milyon 465 bin TL olarak hesaplandı.

Çukurova Bölgesel Havaalanı İçin 
İmzalar Atıldı

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak Çukurova Bölgesel
Havaalanı, tamamı özel sektör tarafından yapılan ikinci ha-
vaalanı olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2023 he-
defleri arasında yer alan Çukurova Bölgesel Havaalanının uy-
gulama sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ka-
tıldığı törenle imzalandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı konferans
salonunda düzenlenen ve bölge milletvekilleri ile valilerin de
katıldığı törende, sözleşme, bakanlar Yıldırım ve Çağlayan,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal,
Genel Müdür Yardımcısı Funda Ocak, Sky Line ve Zonguldak
Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubu adına Koçoğlu İnşaat
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Uğur Koçoğlu tarafından imzalandı.
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İlk Yerli Dizel Marine Motor Üretimi Başlıyor

TÜLOMSAŞ tarafından imal edilecek bin 500 devir 2 bin 400 beygir
gücündeki marine dizel motorlar için imzalar atıldı. Van Gölü'nde yaptırı-
lacak 2 adet feribotta kullanılmak üzerde TÜLOMSAŞ tarafından imal
edilecek bin 500 devir 2 bin 400 beygir gücündeki marine dizel motorlar
için sözleşme imzalandı.

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açık-
lamada, Van Gölü'nde yaptırılacak 2 adet feribotta kullanılmak üzerde
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TÜ-
LOMSAŞ tarafından imal edilecek bin 500 devir 2 bin 400 beygir gücün-
deki marine dizel motorlarıyla ilgili sözleme imzalandığı belirtildi.

Yaş Meyve Sebzelerimiz 
Almanya'da Vitrine Çıkıyor

Fruit Logistica Fuarı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Ber-
lin'de düzenlenecek. Antalya İhracat-

çılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Satıcı, uluslararası ölçekte sektör ihracatını artır-
mak amacıyla Türkiye'nin Almanya'da düzenlenecek Fruit
Logistica Fuarı'na geniş bir katılım sağlayacağını söyledi.

Satıcı, yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük yaş
meyve sebze fuarlarından biri olan Fruit Logistica Fuarı'nın
8-10 Şubat 2012 tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde
düzenleneceğini söyledi. Fuarın küresel ölçekte sektörün
kalbinin attığı önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Satı-
cı, "Kuşkusuz ki Türkiye dünya yaş meyve sebze üretiminin
önde gelen ülkelerindendir. Uluslararası ölçekte sektör ih-
racatımızı artırmak adına yeni fırsatlar yaratmak amacıyla
Fruit Logistica Fuarı'na ulusal seviyede katılım gerçekleşti-
riyoruz" dedi.

Türkiye, Ukrayna ve Azerbaycan'la
Ortak Enerji Projelerini Görüşüyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukoviç, ortak enerji
projeleri konusunda üçlü görüşmeler yapıldığını du-
yurdu. Türkiye ve Azerbaycan'la ortak enerji projele-
ri konusunda üçlü görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde, Uk-
rayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Davos'ta
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı
görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklama-
lara yer verildi.

Resmi Rezervler 88 Milyar Dolara İndi
MB'nin resmi rezerv varlıkları, yüzde 7,2 oranın-

da azaldı. Aralık ayı itibarıyla, 17 milyar 805 milyon
dolarlık net çıkış kaydedildi.

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, 2011
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,2 ora-
nında azalarak 88 milyar 221 milyon dolara geriledi.
Kasım ayında resmi rezerv varlıkları 95 milyar 49
milyon lira düzeyindeydi.

Merkez Bankası 2011 Aralık dönemine ilişkin
"Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerini
açıkladı.

Hazine, 5.74 Milyar Lira Borçlandı

Hazine bugün gerçekleştirdiği 27 Ocak 2016 itfalı sabit kuponlu tahvilin yeniden ih-
racında bileşik faiz yüzde 10.58 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken ve 21 Tem-
muz 2021 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında bileşik reel faiz yüzde 4.2 ile
4.32 olan beklentilerin altında kaldı.

Hazine bugün 27 Ocak 2016 itfalı TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu
devlet tahvili ile 21 Temmuz 2021 itfalı TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye en-
deksli tahvili yeniden ihraç etti.



Türk Sanayisi Çin Tipi OSB'ye 
İhtiyaç Duyuyor

EBSO Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçü-
oğlu, Çin'deki TEDA Teknokent'i örnek göste-
rerek, bölgenin 20 milyar doları aşkın yabancı
sermaye hacmine sahip olduğunu söyledi.
Gökçüoğlu Mega OSB kurulma çalışmalarının
takipçisi olacaklarını söyledi.

Türkiye'nin 500 milyar dolarlık 2023 ihracat
hedefine ulaşması ve dünyanın ilk 10 ekonomi-
si arasına girebilmesi için vizyon değişikliğine ih-
tiyaç olduğunu belirten sanayiciler, bu konuda
Çin'in Mega Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ola-
rak nitelendirilen Tianjin Economic-Technological
Development Area (TEDA) oluşumunun örnek
olabileceğini belirttiler.

Çinliler Kokoreci Gözlerine Kestirdi

Çinliler, Türkiye'den kokoreç ithali için giri-
şimlere başladı.

Dünya ticaretinde her geçen gün daha çok
söz sahibi olan Çinliler, şimdi de kokoreçe el attı.

İtalyanlardan pizzayı, Fransızlardan şarabı
mutfaklarına kazandıran Çinli girişimciler, Türki-
ye'den de kokoreçi gözlerine kestirdi.

Türkiye'ye yaptıkları iş gezilerinde damak tat-
larına uygun bol baharatlı kokoreçi keşfeden Çin-
liler, Türkiye'den kokoreç ithali için girişimlere baş-
ladı.

İnşaat, Tekstil ve Beyaz Eşya 
Avrupa’nın En Riskli Sektörleri

Euler Hermes Risk, Enformasyon ve Hasar Birimle-
rinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gerd-Uwe
Baden, Türkiye'de çok tatmin edici bir büyüme yakala-
dıklarını belirterek, "2011 yazı itibariyle 2012'ye yönelik
planlamalara başlamıştık ve 2012 biraz bulanık görülse
de müşterilerimizin endişe etmesine gerek yok" dedi.

Kredi sigortasında dünyanın önde gelen firmaların-
dan olan Euler Hermes, Türkiye'ye yönelik hedeflerini
büyüttü. Euler Hermes Risk, Enformasyon ve Hasar Bi-
rimlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gerd-
Uwe Baden, Türkiye'de kısa sürede ciddi bir büyüme
oranına ulaştıklarını belirterek, " 2011 sonuçlarından çok
memnunuz. Uzun dönemde Türkiye'ye yönelik çok iyi
beklentilerimiz var.  Cari açık gibi sorunlar nedeniyle kısa
süreli problemlerin yaşanacağı dönemler olacaktır ama
Türkiye mutlaka gelişmiş ekonomiler içinde yer alacak"
dedi.
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İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı...

EMİNÖNÜ

BOĞAZ KÖPRÜSÜ

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BOĞAZI

Fotoğraflar: Müslüm İnan Delibaş
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