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SÖYLEŞI

Toplam 265 hektar alana 
sahip olan organize sa-
nayi bölgesi, üç koope ratif 

yapı ve 150 hektar alana sahip 
fabrikalar bölgesinden oluşuyor. 
Yakınındaki sanayi alanlarıyla 
beraber yaklaşık 50 bin kişiye 
istihdam sağlayan bölgede ülke 
ekonomisine yaklaşık 2 milyar 
dolarlık katma değer sağlanıyor. 
Türkiye’nin toplam ihracat 
hacminin yaklaşık yüzde 2’si 
gerçekleşiyor. Faaliyetteki kreşi, 
yürüttüğü spor kompleksi, eğitim 
gibi sosyal ve kentsel projeleri, 
üniversite-sanayi işbirliğini öne 
çıkaran teknopark projesi ve 
kuruluşunda rol oynayacağı yeni 
bir OSB’yle kabına sığamayan 
Dudullu OSB, gerçek anlamda 
bir endüstriyel cazibe merkezi. 
Dudullu OSB Bölge Müdürü Mu-
rat Fırat bölgenin hacmini şöyle 
özetliyor: “Üretim var, alışveriş 
var, hizmet de var. 265 hektar 
üzerine kurulu Dudullu OSB, 
üç kooperatif ve bir fabrikalar 
bölgesinden meydana gelmiştir. 
Üç koope ratifte 2.500 tane KOBİ 
var. Bölgedeki KOBİ’ler geçen 
yıla göre zor bir dönem yaşadılar. 
Fabrikalar bölgesinde 146 orta ve 
büyük işletme var ve boş fabrika 
yok. Hepsi faal durumda. Koo-
peratiflerde ise sirkülasyon çok 
fazla. Bu sirkülasyonun nedeni 

“Dudullu OSB’nin Türkiye 
Ekonomisine Katkısı 2 Milyar Dolar”
Yüzde 100’e yakın doluluk oranıyla yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiği 
ve Fabrikalar Bölümü, DES, İMES, KADOSAN Sanayi Siteleri olmak üze-
re toplam dört bölgeden oluşan İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 
(İDOSB), 1977 yılında planlandı ve 1983 yılında faaliyete başladı. 

Söyleşi: Deniz TOPRAK

Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat:
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üretim modellerini ya da hizmet 
modellerini geliştirememeleri.”

Öncelikle Dudullu OSB’deki 
üretim hacminden bahseder 
misiniz?

İlk sekiz aydaki tüketimi-
mizde geçen seneye göre yüzde 
2 düşüş var. Bu da büyümenin 
geçen yıla göre daha düşük 
kalmasının bir sonucu. Büyüme 
ikinci çeyrek için yüzde 4,4 olarak 
açıklandı. Ancak ben bölgemizde 
bu büyümeyi göremiyorum. Fab-
rikalar çalışıyor ama bazı yurtdışı 
bağlantılarında azalma olduğunu 
biliyorum. İhracata dönük çalışan 
fabrikaların bazıları terminler-
inde sorun yaşıyor. Nedeni Sayın 
Babacan’ın da söylediği gibi, dış 
talepteki düşmedir. Babacan her 
konuşmasında temkinli olun, 
kriz biraz daha sürecek diyor. 
Ancak bu söylemin ardından 
yüzde 4,4 büyüme rakamının 
açıklanmasını da bir yere 
koyamıyorum.

“SANAYİCİMİZ KRİZE ALIŞTI”

Bölge sanayicisinin duru-
mu nedir?

Bizim sanayicimiz kri-
zlere alıştı. Bölge’de elektrik 
tüketimimiz ayda yaklaşık 20 
milyon kilovatsaat, 2013’te 9 
günlük kurban bayramı tatili 
olmasına rağmen tüketimimiz 
yine 19 milyon kilovatsaatlere 
çıktı. Ancak sanayicimiz sıcak 
para sıkıntısı çekiyor, ödemeleri 
düzensiz. Aynı sıkıntıyı kendi 
pazarı içerisinde de yaşıyor, 
ancak çekler konusunda geri 
dönüşler söz konusu değil, çek 
sıkıntısı geçmişte yaşandığı gibi 
yaşanmıyor.

Peki, tek sektöre dayalı 
OSB’ler hakkında neler 
düşünüyorsunuz?  

Bir sektöre dayalı OSB fikri 
gelişmiyor ve uygulamada 
karmaya dönüşüyor. Sektör 
gerilediğinde OSB de gerilem-
eye başlıyor. Sadece tarım ve 
hayvancılık için ihtisas OSB ola-
bilir.” Islah OSB kavramına da 
değiniyor: “OSB’lerin dışında 

kalan sanayi tesislerini toplam-
ak için geliştirilmiş bir kavram. 
Hadımköy ve Lüleburgaz’da iki 
model var. Sanayi tesislerinin 
aralarında kilometrelerce me-
safe var ama OSB demişler. 
Yeni altyapı ve çevre yatırımları 
gerekir. Bunun için kaynak bul-
mak zor. Sanayiciye yeni aidat-
lar yüklemek de olmaz. Sorunun 
kaynağında belediyelerin OSB 
olan yerde başka sanayi te-
sislerine gelir elde etmek için izin 
vermeleri yatıyor. Sonra çevre 
kirliliği başlayınca sanayiciye 
buradan git deniyor.

Dudullu OSB’nin şehrin 
içinde kaldığına dair eleştiriler 
yapılıyor. Bu eleştirileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Evet, eleştiriler var ama 
İstanbul ve Kocaeli’de il sınırı 
belediye sınırı aynı zamanda. 
Mücavir alan kavramı kalmadı. 
Bu yüzden bu iki ildeki san-
ayi tesisleri şehrin içindedir di-
yebiliriz. Burada yaklaşan en 
büyük sorun konut alanlarının 
yanıbaşımıza kadar gelmesi. 
Fabrikaların gürültüsünden 
yakınanlar var. Ancak burası 
bir sanayi bölgesi. Aşağıda der-
elerin kirletildiğinden şikâyet 
edenler var. Ancak derenin 
suyu bize geldiğinde yaptığımız 
ölçümlere göre kirlenmiş olarak 
geliyor. Bizden önce kirletilmiş 
oluyor. Bölgemizde atık suları 
ve yağmur suları ayrı sistemlerle 
boşaltılıyor. Fabrikalarımızda ön 
arıtmalar var. İSKİ bu suları alıp 
Küçüksu’daki arıtma tesisine 
gönderiyor.

“DUDULLU OSB’NİN 
TAŞINMA HABERİ GERÇEK 
DIŞIDIR”

Basında Dudullu OSB’nin 
taşınacağı şeklinde haberler 
çıkmıştı. Böyle bir durum var 
mı?

Bir balon haber uçurdular. 
Hürriyet Gazetesi’nde bir mu-
habir ‘İkitelli OSB ve Dudullu 
OSB taşınıyor’ diye bir haber 
yaptı. Ama bizim haberimiz yok 

taşındığımızdan. Biz o muhabir 
hakkında dava açtık. Tekzibi-
miz, haber gazetenin internet 
portalında yapıldığı için gazetede 
yayımlanmadı. Bu asparagas 
haberi telin etmek için ilan verdik, 
afişler astık. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin tamamıyla sanay-
iyi İstanbul dışına çıkarma hedefi 
var aslında. İBB Metropoliten 
Planlama ve Kentsel Tasarım 
Merkezi’nin 2006 yılında 
hazırladığı çevre düzen planında 
İstanbul için sanayi öngörülme-
di. ‘İstanbul artık kültür, turizm 
ve ticaret merkezidir, sanayiye 
ihtiyacı yoktur’ dendi. Bu, kent-
ten habersiz kenti yönetenlerin 
düşüncesiydi. İstanbul’da sa-
nayinin toplam istihdamdaki 
payı yüzde 32. Bu oran kısa 
bir süre önce 30’du. Bu da sa-
nayinin azalmadığını, tersine 
arttığını gösteriyor. Bu yüzden 
sanayiye olumsuz bakılmamalı, 
onu geliştirecek başka önlem-
ler alınmalı. Büyükşehir bunu 
yapmalı. Sanayi Ergene bölges-
ine taşınsın diyenler var. Islah 
edilecek bölgeye sanayiyi nasıl 
göndereceksiniz. Çerkezköy 
dolu, Gebze dolu, gidilecek bir 
yer yok. Sanayi şehir dışına 
gitsin demek fabrikalara kilit 
vurun demektir. 2010 yılında 
1/100.000’lik planda Büyükşehir 
Belediyesi görüşünü değiştirdi. 
‘Sanayi de olmalı’ dedi. 
Ama plana bizi, Elmalı Baraj 
havzasını kirlettiğimiz savıyla 
koymadılar. Ancak İSKİ’nin 
kuşaklama kolektörleri sayes-
inde Elmalı havzasının kirlen-
mesi söz konusu değil. Aslında 
sorun İstanbul’un bugünkü nü-
fusu kaldıramamasıdır. Bunun 
için önlemler alınması gereki-
yor. Siz köprü yaparsanız daha 
fazla nüfusu buraya çekmiş 
oluyorsunuz. Ayrıca yerin altını 
da daha fazla kullanmak lazım. 
Büyükşehir politikasından öte 
Hükümet politikası olması lazım.

Şu an yürütülen veya ileri 
bir zamanda gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz projeleriniz 
nelerdir?
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“Bir sektöre dayalı OSB fikri gelişmiyor ve uygulamada 
karmaya dönüşüyor. Sektör gerilediğinde OSB de 
gerilemeye başlıyor. Sadece tarım ve hayvancılık için 
ihtisas OSB olabilir.” Islah OSB kavramına da değiniyor: 
“OSB’lerin dışında kalan sanayi tesislerini toplamak 
için geliştirilmiş bir kavram.”



www.usiad.org.tr
7

Dudullu sanayicisinin 
Düzce’de hayata geçirdiği bir 
OSB çalışması var. Önümüzde-
ki günlerde kuruluşu tamamla-
nacak Düzce 3. OSB, Dudullu 
sanayicisi, Düzce sanayicisi ve 
yerel yöneticileriyle birlikte ku-
rulacak. Yaklaşık 250 hektar üz-
erine Düzce’nin Çilimli ilçesinde 
kurulacak OSB’nin yer seçimi 
tamamlanmak üzere. Sınırları 
tespit ediliyor, kamulaştırma 
çalışmaları başlayacak. 
Bölgedeki sanayi parsellerinin en 
az 5 dönüm ve katları büyüklükte 
olması planlanıyor.

Türkiye’nin en büyük kreşini 
açtık. Bir yıl oldu açalı. Mekân 
büyüklüğü, nitelik ve kontenjan 
açısından Türkiye’nin en büyük 
kreşi. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı arasındaki 
protokole göre tüm OSB’lerde 
kreş açılması kararlaştırılmıştı. 
Bunu yapan ilk biz olduk. Birçok 
öğretmeni var, birçok etkinlik 
düzenleniyor. İçinde havuz var, 
hayvanat bahçesi var. Göster-
melik bir kreş değil. Yaklaşık 5 
bin metrekare açık alanı ve 5 bin 
metrekare de kapalı alanı olan, 
yeşillikler içinde bir kreş. Yoğun 
bir başvuru var. Sadece OSB’ye 
değil dışarıya da hizmet veriyor. 
Kreşimizle iddialıyız.

Bizim bir de üniversite pro-

jemiz var. Özel meslek lisesi ve 
yüksekokul projemiz de var. Bu-
nun için çalışmalarımız sürüyor. 
Bu amaca yönelik olarak önce 
bir eğitim vakfı kurulacak. Ana 
sınıfından üniversiteye kadar 
bir organizasyonu oluşturmaya 
gayret ediyoruz. Eğitim kalites-
ini yükseltecek, devlet katkısını 
artıracak bir modeli geliştirmek 
gerekiyor. Türkiye’de sanayinin 
gelişimi altmış yıllıktır. Altmış 
yıllık sanayi kuruluşu sayısı da 
bir elin parmağını geçmez. Üni-
versitelerimizin daha uzun ömür-
lü olmasını sağlamak gerekiyor.

Amaç sanayide ihtiyaç duy-
ulan iş kollarına yönelik bölüm 
açmak ve buna göre öğrenci 
yetiştirmek. Sadece üniversitem-
iz var demek doğru gelmiyor 
bana. Bu yönde Alman meslek 
okulları ile diyaloglarımız var. 
Bize faydalı olacak bir modeli 
oluşturmaya çalışıyoruz. OSB’nin 
mülkü olan 50 dönümlük yer var. 
Böylece öğrencilerimiz sanayi-
cilerimizin deneyimlerinden OSB 
içinde bulunmanın avantajıyla 
yararlanacaklar. Stajlarını da 
burada yapacaklar. Üniversite-
sanayi işbirliği bir ütopyadır 
Türkiye’de. Sanayici istese de 
üniversiteler bundan geri durur. 
Ar-Ge faaliyetleri üniversiteler-
imizde daha çok bireyseldir. Bu 
proje çerçevesinde vakıf kur-

mak için çalışmalara başladık. 
Almanya’da 5 teknik okulun 
rektörleriyle diyaloglarımız 
sürüyor, projemiz uzun vadede 
şekillenecek.

Sanırım teknokentlerle ilgili 
de bir çalışmanız var?

Evet, bu yönde de bazı 
çalışmalarımız var. Ar-Ge 
destekleri ve sigorta prim 
destekleri var teknokentler için. 
Bunlar devam ederse işler yürür. 
Benim daha çok odaklandığım 
konu girişimci eğitimi. Buna 
destek olunursa istihdam daha 
kolay gelişir. Bir projem var di-
yen girişimcilerin önü açılmalıdır. 
Öyle insanlar var ki kafasında 
bir model ve proje var ancak 
sermayesi yok. Biz geçen yıl iki 
bin kişiye girişimcilik eğitimi ver-
dik. Desteği de devlet verecek. 
Ancak şöyle bir handikap 
çıkıyor ortaya. Girişimci önce 
harcamaları yapacak, sonra 
faturalarını getirecek, ancak on-
dan sonra devlet bunların bir 
kısmını girişimciye destek olarak 
ödeyecek. Girişimcinin sermaye-
si olsa neden destek istesin ki. 
Bu modelin değişmesi lazım. Var 
olan destekten yararlanabilecek 
girişimci sayısı, girişimci eğitimi 
alan yaklaşık 60 bin kişinin an-
cak yüzde beşi. Çok düşük bir 
oran. Daha çok destek verilmeli.
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Dolandırıcı Çetelere Dikkat!
İthalatçı Firmalar 

Büyük Risk Altında
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HABER

Son dönemde çok sayıda 
Türk üretici firma da bu 
dolandırıcı şirketlerin kurbanı 
oldu. Fuarlarda ya da mail 
ortamında Türk firmaları ile 
bağlantıya geçerek iş bağlayan 
birçok dolandırıcı firma, Türk 
firmalarına büyük kayıplar 
yaşatıyor. Çinli bir firmaya 
60 bin dolarlık plastik ham-
maddesi polipropen granülleri 
siparişi veren Türkiye merkezli 
Eval İnşaat’ın, Mersin’de teslim 
aldığı konteynerlerden taşla 
doldurulmuş yüzlerce çuval 
çıkınca firma şaşkına döndü.

Dünya gazetesinin haberine 
göre Suudi Arabistanlı bir fir-
maya 200 ton PVC hammadde 
siparişi veren başka bir Türk 
şirketi Plasko da aldığı malların 
‘çöp’ niteliğinde farklı bir mad-
de olduğunu görünce yine 
büyük şaşkınlık yaşadı. Suudi 
Arabistan’da ve Türkiye’de tüm 
ilgili kurumlara başvurduklarını 
ancak bir netice alamadıklarını 
dile getiren Plasko yetkilisi 
Ender Günay, kayıplarının 140 
bin euro civarında olduğunu ve 
gelen malzemenin atıl bir vazi-
yette depolarında bekletildiğini 
açıkladı. Sektör temsilcileri çok 
sayıda benzer vakanın olduğuna 
ve hatta firmaları kapanma 
noktasına getirdiğine dikkat 

çekiyor. Uzmanlar, şirketleri, 
malın gümrükte yüklendiği 
anda kontrol yapan ‘gözetim’ 
firmalarıyla çalışmaları konu-
sunda uyarıyor.

Dünyanın en büyük gözetim 
şirketlerinden biri olan SGS’de 
danışman olarak görev yapan 
Akredite Gözetim Şirketleri 
Derneği Başkan Yardımcısı 
Asım Yazıcıoğlu, ithalat ya-
parken dolandırılan şirketlerin, 
‘gözetim’ hizmeti veren 
firmaların varlığından haberdar 
olamadığını ya da bu hizmeti 
almaktan kaçındığını söy-
ledi. Türkiye’de yaklaşık 150 
gözetim firması bulunduğuna 
dikkat çeken Yazıcıoğlu, 300 
dolar ile bin dolar arasında 
değişen gözetim hizmetini 
alan firmaların bu tür riskleri 
ortadan kaldırdığını vurguladı. 
Gözetim firmaları alıcı firma 
için ithalatı yapılan malın güm-
rükte konteynerlere ya da ka-
myonlara yüklendiği sırada 
kontrolünü yapıyor, ürünlerin 
teknik şartnamelere uygun 
olarak kalite ve miktar analizini 
yaparak sertifikalandırıyor ve 
malı mühürlüyor. Bu da isten-
meyen bir malın yüklenmesinin 
önüne geçiyor. Bu tür olay-
larda firmaların maddi zarara 
uğramasının yanı sıra krimi-

nal suçlarla da karşı karşıya 
kalmasına neden olduğunu be-
lirten Yazıcıoğlu, “Malın isten-
meyen özellikte bir mal olarak 
tespit edilmesi durumunda olay 
kriminal boyutlara taşınabiliyor. 
Örneğin bakırda taş çıkması, 
kriminal suçtur. Kaçakçılığa 
girer. Bu tür olaylarda en büyük 
risk de kriminal risktir. Örneğin 
herhangi bir ülkeden gelen 
bir malda taş çıkması duru-
munda suçsuz olduğunuzu 
ispatlamanız sizin o taşın o ül-
keden geldiğini ispatlamanızla 
mümkün. Bu nedenle gözetim 
hizmeti almak firmalar için ha-
yati önem taşıyor” dedi.

“ÜRETİM DURUYOR, 
YÜKSEK TAZMİNAT 
ÖDENİYOR”

Dünyanın önde gelen gözetim 
şirketlerinden Bureau Veritas’ın 
Türkiye Genel Müdürü Rıza 
Başkan, gözetim firmalarının 
kalite ve ürün doğrulama konu-
sunda dünyanın her noktasında 
dış ticaretin güven içerisinde 
yapılması ve dış ticaretten 
kaynaklı riskleri minimize et-
mek adına çok önemli rol 
üstlendiğine vurguladı. Gözetim 
hizmeti almayan firmaların 
çok büyük riskle karşı karşıya 

İthalatta Dolandırıcı Çetelere 
Dikkat!

Global ekonomideki gelişmeler, firmaları maliyetlerini düşür-
meye zorlayınca şirketlerin ‘kandırılma’ riski arttı. Üreticilerin 
maliyetlerini düşürmek için hammadde ithalatında yurtdışın-
da ucuz fiyat veren firmaların peşine düşmesi, en fazla ithalat 
yapılan Çin gibi ülkelerdeki dolandırıcı şirketlerin de sayısını 
her geçen gün artırıyor. 
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olduğuna dikkat çeken Başkan, 
şu açıklamayı yaptı:

“Küreselleşen dış ticarette 
ürün hareketleri muazzam 
hızlara ulaşmış olması ve 
ayrıca zaman ve maliyet baskısı 
nedeniyle firmaların kendi ko-
ntrollerini efektif yapamamaları 
kaynaklı olarak, ürünler alıcısına 
ulaştığında talep edilen ürünler 
dışında ürün gelebiliyor. Ya da 
malın beklenen kalitede veya 
miktarda olmaması, firmaların 
üretimini yapamamaları ve 
müşterilerine verdiği taahhütleri 
yerine getirememelerine, ciddi 
tazminatlar üstlenmek zorunda 
kalmalarına sebebiyet veriyor. 
Bu bağlamda özellikle yükleme 
öncesinde ürün görsel kon-
trolleri, kalite tayini amaçlı test 
hizmetleri ve sonucunda ürün-
lerin yüklemesine nezaret edip 
sertifikalandırılması, hasarlı 
eksik güvenliksiz farklı esvap-
ta ürünlerin sevk edilmesinin 
önüne geçecek ve risklerinizi 
minimize edecektir.”

 “CÜZİ MASRAFTAN 
KAÇINANLAR AĞIR 
FATURAYLA 
KARŞILAŞABİLİYOR”

Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (PAGEV) Başkanı Ya-
vuz Eroğlu, yüzde 85 ithalata 
bağımlı olan plastik sektöründe 
faaliyet gösteren yaklaşık 6 bin 
firmaların yüzde 90’ının KOBİ 
niteliğinde olduğunu belirtti. 
Hammadde ithalatının üretim 
maliyetlerine yansımasının üre-
tici firmaları oldukça zorladığını, 
bu nedenle firmaların hammad-
deyi ucuza mal etmeye temin 
etmenin yollarını aradığını dile 
getiren Eroğlu, firmaların tam 
bu noktada ucuza mal satan 
Çin’e yöneldiğini söyledi. “Çin’e 
sipariş veren birçok firmamız 
malları gümrüğe geldiğinde, 
plastik hammaddesi yerine 
yüksek oranda mineral taş 
yedirilmiş ürünlerle karşılaşıyor 
ve mağdur oluyor” diyen 
Eroğlu, PAGEV olarak üyelerini 

piyasa fiyatları konusunda bilg-
ilendirdiklerini ve çok ucuz tek-
lifl ere itibar etmemelerini söy-
lediklerini vurguladı. Firmaların 
yaptıkları alımları uluslararası 
gözetim firmalarının denetimde 
yükletmelerini önerdiklerini be-
lirten Eroğlu, şöyle konuştu:

“Firmalarımızın cüzi gözetim 
bedellerini ödemekten imtina 
etmeleri çok vahim kayıplara 
yol açıyor. İçinde ne geleceğini 
bilmedikleri bir konteyneri 
yurtiçine ithal etmeye çalışmak 
aynı zamanda başka risklere 
de kapı açıyor. Konteynerin 
içinde ithal edilen malzeme-
lerin kriminal bir ürün olup 
olmadığı konusu ise ayrıca bir 
risk. Öncelikle doğru fiyatla 
doğru ürünü almak, güvenilir 
satıcılardan mal almak, sek-
törün bilgi kaynağı PAGEV gibi 
kuruluşlara danışmak ve alınan 
malı gözetim hizmeti ile kontrol 
edip yükletmek firmalarımızı 
riskten kurtarır.”

 “REFERANS ARAŞTIRMASI 
YAPMAK ÖNEMLİ”

Plastik Sanayicileri Federa-
syonu (PLASFED) Başkanı 

Selçuk Aksoy, özellikle Çin’de 
çok sayıda bir masa bir bilgisa-
yar ile faaliyet gösteren firma 
olduğunu ve dünyada her gün 
yüzlerce yere mail ile inanılmaz 
fiyat teklifl eri gönderen bu 
firmaların içinde çok sayıda 
dolandırıcı firma olduğunu ifade 
etti. Çin’den bir mal alınacaksa 
mutlaka o malın dünya 
piyasasını ve Çin’de arz fazlası 
olup olmadığını araştırmak 
gerektiğine dikkat çeken Aksoy, 
gözetim firmalarıyla çalışmanın 
yanı sıra Çin’den mal alınacaksa 
firmanın fabrikasını gidip 
görmek gerektiğine dikkat çekti. 
Aksoy, “Çinli firmanın diğer ül-
kelerdeki müşterilerini öğrenip 
referans araştırması yapmak 
lazım. Ama bunlar da yetmez 
gözetim şirketlerine de sevkiyat 
sırasında doğru malın yüklenip 
yüklenmediğini kontrol ettirmek 
lazım. Neticede ucuz etin yah-
nisi yavan oluyor. Biz gerek fed-
erasyonumuz gerekse ihracatçı 
birliğimizde üyelerimizi sürekli 
uyarıyor ve mutlaka ilgili ticar-
et ateşeliklerimize danışarak 
hareket etmelerini öneriyoruz” 
diye konuştu.
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Geçtiğimiz hafta sonu 
tüm Türkiye yerel seçim 
heyecanını yaşarken, 

yatırımcılarımız da bu fırsatı ka-
zanca çevirme çabasındaydı. 
Seçim sonuçları kimi kesim-
leri mutlu, kimi kesimleri ise 
umutsuzluğa sürüklese de, 
esas kazanan doğru pozis-
yon açarak Pazartesi sabahını 
fırsat bilen yatırımcılar oldu. 
Peki seçim öncesi ve sonrası 
yurtiçi piyasalarda yatırımcı 
psikolojisi değişti mi? Yerel 
seçimler global piyasalarda 
TL’yi nasıl etkiledi?

SEÇİM ÖNCESİ PİYASA 
PSİKOLOJİSİ

Seçim zamanları piyasal-
arda belirsizlik ortamının 

yaşandığı, çarşı pazarın 
sessizliğe büründüğü 
zamanlardır. Piyasalar ise 
bu belirsizlik ortamından 
pek hoşlanmazlar. Bu ned-
enle belirsizliği arttıran 
bütün ekonomik ve siyasal 
gelişmeler yatırımcılar 
tarafından dikkatle izlenir.

Son yıllarda yurtiçi pi-
yasalarda global piyasala-
rdan kaynaklı çok sayıda 
gelişme fiyatlandı. FED 
kararlarının etkilerinin halen 
devam ettiği şu dönemde 
yerel seçimler de piyasanın 
nabzını iyiden iyiye yük-
seltti. Dünya genelinde 
FED’in varlık alımlarını ne 
zaman sonlandıracağı, 
devam eden alımlarının 
piyasalardaki sıcaklığı 
arttırabileceği tartışmaları 

süregelmekte. Bu yüzden ABD 
verileri yakından takip ediliyor. 
FED yetkilileri tarafından Ameri-
kan ekonomisinin toparlandığı 
sonucuna varılması halinde 
varlık alımları sonlandırılmaya 
başlanacak. Bu durum ise bi-
zim gibi cari açığı yüksek, 
sıcak para girişine entegre hale 
gelmiş ekonomiler için negatif 
etki yaratacaktır. Bu tür piyasa-
lardan çıkmaya başlayacak 
sıcak para borsalarda düşüşe, 
faizlerde yükselişe ve yerel 
parada da değer kaybına yol 
açacaktır. Bu yüzden ABD 
cephesindeki risk, seçimlerden 
kaynaklı belirsizliğin yükünü 
daha da arttırmıştır.

Uzun zamandır tek partili 
siyasi iktidar ortamına alışık 
piyasalar, Türkiye’nin yeni si-

yasi haritasıyla ilgili senaryoları 
fiyatlamakta zorlanmış durum-
da. Yerel seçimlerin sonuçları 
genel seçimlere dair de ipuçları 
taşıdığından dolayı yatırımcılar 
geleceğe dönük senaryoları 
satın almaktadır. Bu gibi du-
rumlarda teknik analizler yet-
erli olmasa da doğru öngörüler 
hala karlı kapanışları beraber-
inde getiriyor.

SEÇİM SONRASI BIST 100

BIST 100 endeksi, seçim 
sonrası güne 1.347,41 
yükselişle 7.464,73 puan-
dan ‘günaydın’ dedi. BIST ‘te 
işlem gören hisseler Cuma 
günkü kapanışına göre or-
talama yüzde 1,95 oranında 
değerlenirken, bankacılık 
endeksi yüzde 3,17 holding 
endeksi yüzde 1,62 oranında 
yükseliş kaydetti.

Geçtiğimiz hafta yerel seçim 
öncesi başlayan hareketlilik 
ile yatırımcısına yüzde 7,03 
kazandıran BIST 100 endeksi, 
seçim sonrasında da yükseliş 
yolunda emin adımlarla yürüy-
or. Birçok analist ise, BIST 
100 endeksinde seçim ön-
cesi başlayan hareketliliğin 
seçim sonrasında ortadan 
kalkabileceğini ve siyasi 
istikrarın da kısa vadede de-
vam edebileceğini ifade etme-
ktedir.

SEÇİMİN DÖVİZ 
PİYASALARINA YANSIMASI

31 Mart sabahında 
açılan uluslararası döviz 

Seçimler Piyasayı Nasıl 
Etkiledi

Ekonomist Fatma Nur Gür:
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piyasalarında seçimin ilk 
yankıları fiyatlanırken, pozisyo-
nunu TL nin yükselişine yöne-
lik alan yatırımcılar günün ilk 
saatlerine kârla uyandı. Seçim 
öncesi USD/TRY parites-
inde 2,1740 desteğinin önemli 
olduğunu vurgulayan yatırım 
uzmanları, yatırımcılarının 
yüzünü güldürdü.

AKP’nin Türkiye gene-
linde beklenenin üzerinde 
oy alması sonucunda USD/
TRY bankalararası piyasada 
2,17 seviyesinin altına geriley-
erek 29 Ocak’ta TC Merkez 
Bankası’nın faizleri yükselt-
mesinin ardından gördüğü en 
düşük seviye olan 2,1624’ü 
gördü.

Avrupa kanadında ise Euro 
bir süredir 3,00 seviyesi üzer-
ine tırmanmaya çabalarken 
seçim sonrası TL ye karşı güç 
kaybederek yeni güne 2,9860 
liradan başladı.

FİTCH SEÇİMLERİ 
DEĞERLENDİRDİ

Seçim sonrası beklenen not 
açıklamalarından ilki Fitch’ten 
geldi. Fitch Türkiye’nin yabancı 
para cinsinden notunu BBB- 
,yerli para cinsinden notunu ise 

BBB olarak teyit etti. 
Cari açığın düşme beklen-

tisinin devam ettiğine, an-
cak sermaye girişlerindeki 
azalmanın devamı halinde 
bu durumun ekonomik ve fi-
nansal istikrarı negatif yönde 
etkileyeceğine dikkat çekti.

Ayrıca Fitch, Türkiye 
açısından bu yıl ve gelecek 
yıl için büyüme beklentilerini 
aşağıya çekti. Türkiye’nin cari 
açığının bu yıl GSYİH’nın %6’sı, 
gelecek yıl ise %5’i düzeyinde 
olacağını öngördü,  fakat aynı 
zamanda siyasal riskin hala 
temel risk olduğunun da altını 
çizdi.

Böylece seçim sonuçlarının 
ardından merakla bekle-
nen kredi notlarından biri de 
açıklanmış oldu. Şimdi ise 
yatırımcılar, farklı yöntem-
lerle değerlendirmeler yapan 
Moody’s’ten gelecek olan 
açıklamayı bekliyor. 

Sonuç olarak, hararetli 
geçen bir seçimin ardından kre-
di notlarının negatife dönmemiş 
olması ve Aralık ayından bu 
yana git gide kan kaybeden 
TL’nin dolar ve euro karşısında 
kendini toparlaması ile Türkiye 
ekonomisinde iyi gelişmelerin 
yaşandığı bilinmelidir. 

31 Mart sabahında 
açılan uluslararası 
döviz piyasalarında 
seçimin ilk yankıları 

fiyatlanırken, po-
zisyonunu TL nin 

yükselişine yönelik 
alan yatırımcılar gü-

nün ilk saatlerine 
kârla uyandı. Seçim 

öncesi USD/TRY 
paritesinde 2,1740 
desteğinin önemli 
olduğunu vurgula-
yan yatırım uzman-
ları, yatırımcılarının 
yüzünü güldürdü.
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İç talepte daralma olacak ve bu 
2014 büyüme oranının düşük 
çıkmasına sebep olacak.
Nedenleri
• Kredi taksitlendirilmesine 

ilişkin sınırlama yılın ilk aylarında 
tüketici kredi büyümesi, otomobil 
satışları, tüketici güveni gibi oran-
larda düşüş görüldü. Sinyal verdi.

• Stok biriktirme(stoka üretim 
yapma) biraz daha devam edebilir. 
Ocak 2014’de sanayi üretiminde % 
7,2 beklenmeyen artışın kaynağının 
bu olduğu tahmin ediliyor. Ancak 
stoka üretim yapmanın bir süre son-
ra devam etmeyeceğini ve stokların 
büyümeyi aşağıya çekeceğini tah-
min ediyoruz.

• Yatırım yapma isteğinin 
artacağı tahmin edilmiyor.

2014 BÜYÜMENİN TEMPOSUNUN 
DÜŞTÜĞÜNÜ 3.ÇEYREKTEN 
İTİBAREN GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

• Talepteki daralmanın,
• Yatırım yapılmamasının,
• Sanayicinin stoka üretim 

yapmayı bırakmasının, etkilerini 
ve sıkıntılarını 3.çeyrekten itibaren 
görmeye başlayacağız.

ŞUBAT AYI İTHALATINDAKİ 
AZALMA 2014’E DAMGASINI 
VURACAK

Şubat 2014’de dış ticaret açığı, 
beklenti 6,8 milyar dolar iken 5,1 
milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bunun sebepleri;
• Bir miktar altın ihracatının 

artması
• Esas Şubat ayı 18,3 milyar 

dolar ithalatın yıllık bazda % 5,9 
geri lemesi. Altın ve petrol hariç itha-
latta % 2,5 oranında bir gerileme. Bu 
da iç talepteki azalmayı bu yönüyle 
de işaret etmektedir.

Tüketici ve reel sektör güven 
endeksine baktığımızda ithalatta 
gerilemenin devam edeceği tahmin 
edebiliyoruz.

İÇ TALEPLE VE BÜYÜME İLGİLİ 
BEKLENTİLER

• Tüketici kredilerinde 
başlayan yavaşlama devam edecek

• Tüketici güven endeksi 
düşecek

• Otomobil satışlarında görü-
len ciddi düşüş devam edecek

• Beyaz eşya satışlarında da 
düşüş devam edecek.

• Kapasite kullanımda son 
zamanlarda bir gerileme görülse de 
ciddi bir düşüş beklenmiyor.

• İç talepteki bu yavaşlama 
Ocak ayında 64 milyar dolar olan 
cari açığın Haziran ayında 50 milyar 
dolar olmasına yol açabilir.

• Cumhurbaşkanlığı ve 
erkene alınacak bir genel seçim 
nedeniyle iç talepte cari açığın 
azalmasından kaynaklanacak 
3.çeyrekte beklenen toparlama 
gerçekleşmeyebilir.

• % 2-3 oranında bir büyüme 
işsizliğin daha da artması demektir.

ÖZEL SEKTÖR ESKİSİ GİBİ RAHAT 
VE KOLAY KREDİ ALAMAYACAK

2013’deki canlılık 2014’de 
yakalanamayacağı için özel sek-
törün kredi alması veya kredi 
vadelerini uzatması kolay olmaya-
cak.                 Reel sektörün durumu 
kritik. Bilançoları zayıfladı. Şu anda 
nakit döngüsünü sağlıyorlar. Ama 
birkaç ay sonra kredi ihtiyaçlarını gi-
dermekte zorluk çekecekler.

TL satış yapıp dövizle borçlanan-
lar risk altında

Bankalar yabancı bankalardan 
döviz kredisi almakta zorlana-
caklar. Merkez Bankasının mun-
zam karşılıklara faiz vermesi de 
bankaların riskli duruma geldiğini 
göstermektedir.

BANKALARIN MALİ RİSKTE 
OLMALARI REEL SEKTÖRÜ 
ETKİLEYECEK

Bankalar 2008’deki gibi değil. 
Riskleri artmış durumda. Bu neden-
le reel sektöre kredi vermekte eskisi 
gibi iştahlı olmayacaklar. Bu da reel 
sektörü olumsuz yönde etkileyecek-
tir.

Çünkü Türkiye reel sektörü 
yaklaşık % 80 kredi ile dönüyor.

Bu etki 3.çeyrekten itibaren 
kendini bariz biçimde hissettirecek-
tir.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA 
ZORLUKLAR YAŞANACAKTIR

Cari açık dış talepteki daralma 
sonucu Haziran 2014’de 50 milyar 
dolar olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmesine rağmen merkez bankası 
net döviz rezervi buna karşılamaya 
yetmemektedir.

Oysa “net döviz rezervi” bir yıllık 
cari açığı karşılamalıdır.

Dış kaynak girişinde azalma 
da cari açığın finanse edilmesinde 
sıkıntı yaratacaktır.

Ekonomide Neler 
Bekliyoruz

Mustafa Pamukoğlu
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MERKEZ BANKASI NET DÖVİZ 
REZERVİNİ ARTTIRMAKTA 
ZORLANACAKTIR

• Munzam karşılıklara verdiği 
faizler,

• Dış kaynak girişinin 
azalması

• Kısa vadeli borç baskısı,
• Borç bulmakta reel sektörün 

ve bankaların zorlanacakları,
göz önüne alındığında merkez 

bankası net döviz rezervlerinin 
artması zor gözükmektedir.

MERKEZ BANKASI BRÜT 
DÖVİZ REZERVLERİ KISA 
VADELİ BORÇLARI ÖDEM-
EYE YETMEYECEKTİR

Bilindiği üzere merkez 
bankası brüt rezervi kısa 
süreli borçları ödemeyi 
sağlamalıdır.

2013 sonu itibariyle dış bor-
çlar toplamı 388 milyar dolardır. 
Özel sektörün toplam borcu 267 
milyar dolar. Bunun 110,7 mil-
yar doları kısa vadeli, 156,4 milyar 
doları uzun vadelidir. Kısa vadeli 
özel sektörün borcu içinde 72 milyar 
dolar bankalara aittir.

Kısa vadeli borçların ödenmesi 
için sıcak paraya ve dış borçlanma-
ya ihtiyaç vardır.

Gelecek dönemde de borcu 
borçla ödeyeceğiz. Ancak bu sefer 
geçen dönemlerden farklı bir durum 
var. O da eskisi gibi borç bulmakta 
zorlanacak olmamız.

TALAN VE YOLSUZLUK EKONOMİSİ 
SİSTEMİN TIKANMASINA YOL 
AÇACAK!

Üretime dayalı bir büyüme mod-
elini tercih etmemiş ekonomilerde 
ürünler hakça dağıtılmaz. Sosyal 
adalet tesis edilmediğinden yapılan 
talanlara aç insanların tepkisini 
azaltmak için talandan bu tabana 
(yığınlara) küçük bir pay verilmesi 
bir sosyal politika olarak uygulanır.

Seçim kampanyalarında 
dağıtılanlar, rant ekonomisin-
den küçük pay verilmesi(TOKİ 
uygulamaları, kaçak ve iskansız 
yapılaşma, vb), talan ve yolsuzluğun 
tabana yayılmasında ve tepkilerin 
oluşmamasında etkili olurlar.

Talandan büyük payı büyükler 
alır. Taban küçük bir payla susturu-
lur.

Bugün uygulanan ekonomik 
program buna dayanmaktadır. Bel-
ediye seçimlerinden sonra alınan 
başarıya güvenerek talan ve 
yolsuzluk devam edebileceğinden 
dağıtım ve herkesi mutlu etme 
sisteminde aksaklıklar çıkacaktır. 
Halk bunu farkettikçe, algıladıkça, 
yaşadıkça ve günlük yaşamında 
h i sse t t i kçe tepkisini 

koyacaktır.
Talan ve yolsuzluk ekonomisi 

ile üretmeyen bir ekonomiyi duvara 
toslamadan götürmek bir süreliğine 
mümkündür.

YOLSUZLUKLAR VE RANTIN 
TOPLUMA ETKİSİ MUTLAKA 
YAŞANACAKTIR!

Yolsuzluklar ve haksız 
kazançların topluma etkisi genel 
ekonomik dengelerin bozulması 
sonucunda hissedilecek ve halk 
buna tepki vermeye o zaman 
başlayacaktır.

Bu etkinin önümüzdeki seçimler, 
yaz rehaveti gibi sebepler nedeniy-
le 3.çeyrekten itibaren görülmeye 
başlanacağını tahmin ediyoruz.

SONUÇ

1. İç talepteki daralma devam 
edecek ve büyüme oranı en fazla % 
3 olacaktır.

2. FED ve küresel ekonomide-
ki gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye 
2014’de sıcak para az gelecektir. 
Geçmiş yıllarda oluk oluk gelen dış 

sermaye bu yıldan itibaren ciddi 
biçimde azalacaktır.

3. 130 milyar dolar olan kısa 
vadeli borçların ödenmesinde sıkıtı 
yaşanacaktır.

4. Cari açık ciddi ve çevrile-
mez pozisyonunu devam ettirecek 
ve bu ekonomideki kırılganlığı 
arttıracaktır.

5. Bankaların mali yapısında 
bozulmalar göreceğiz. Bankalar 
dış kredi bulmakta zorlanacaklar. 
Bu nedenle reel sektöre kredi ver-

mede ihtiyatlı davranacak bu da 
reel sektörü olumsuz yönde 

etkileyecektir.
6. Reel sektörün 

bilançoları zayıfladı. Nakit 
akışta sorun yaşıyorlar. 
Bu devam edecek.

7. Talan ve 
yolsuzluğun etkisi yaz 
sonrasından itibaren to-
plumda hissedilir biçimde 
görülecek.

8. Dünya ekono-
misindeki olumlu 

gelişmelerden Türkiye yeterli 
pay alamayacaktır.
9. Politik riskler de-

vam ediyor. Önümüzde iki seçim 
var. Piyasalar bu seçimleri henüz 
fiyatlamadı. Belirsizlikler yatırım ve 
harcama kararlarını etkilemeye de-
vam edecek.

10. İş dünyası seçimlerden 
memnun ve 2014 yılı için beklentil-
erde olumlu. Tüsiad’ın 2014 tahmin-
lerine baktığımızda bunu görüyoruz.

11. Seçimlere kadar hükümetin 
atacağı adımlar ekonomiyi etkilem-
eye devam edecek.

a. Kürt sorunu gündeme ciddi 
biçimde gelecek; pazarlıklar yüksek 
seviyede yapılmaya başlanacak.

b. Komşularla olan so-
run ekonomide kaygılı bekleyişi 
sürdürecek.

c. Gerilimle seçimleri kazanan 
RTE bu politikasına gerektikçe 
başvuracak. Anti demokratik uygu-
lamalara devam edecek. Bu uygula-
malar piyasalarda kaygı yaratacak.

d. Seçimlere kadar krizini 
derinleşmemesi için IMF dahil tüm 
enstrümanlar kullanılarak kaynak 
sorunu çözülmeye çalışılacak.

12. Yaz bitimi ile 3.çeyrekte 
ekonomik sıkıntıların derinleşeceğini 
ve artçıları geleceğini tahmin edi-
yoruz. Ertelenen her sorun ileride 
karşımıza daha büyük bir külfet ge-
tirecektir.
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Prof.Bilsay Kuruç’un  “Mustafa 
Kemal Döneminde Ekono-
mi: Büyük Devletler ve 

Türkiye Kitabı”nda Türkiye’nin 
kuruluş yılları için yaptığı şu dünya 
değerlendirmesi  müthiştir:

“Bir yanda patronluğu devret-
mekte direnen İngiltere, “patron”un 
yerini gözüne kestirmiş “temiz” 
aile çocuğu ABD, mızmız çocuk 
Fransa ve mahallenin kabadayısı 
Almanya, diğer yanda ise iki köylü 
ülkesinde, iki isyancı çocuk, Sovy-
etler birliği ve Türkiye...”

İşte bu köylü ve isyancı Türkiye 
özellikle erken Cumhuriyet dönem-
lerinde pek çok yönden dünyanın 
örnek alacağı işler yapmıştır.

Mustafa Kemal dönemine ilişkin 
pek çok çalışmada pek çok konu 
farklı yönleriyle ele alınmıştır. Bu 
sürecin anılmaya ve incelenmeye 
değer çok önemli bir özelliği daha 
vardır: Atatürk dönemi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sanayileşmeye 
en yakın olduğu ve ülkemizin 
kendi birikim ve yetenekleriyle 
-kuruluşunda yaklaşık 100 yıl ger-
isinde olduğu-  endüstri devrimini 
yakalamaya en fazla yaklaştığı 
dönem olmuştur. 

Hem de şaşırtıcı bir 
şekilde; üzerine bir şeyler 
koyacak bir birikim ve 
altyapıya sahip olmadan, 
yeterli teknik insan gücü 
ve henüz bir işçi sınıfı 
yokken ve bunlardan da 
daha umut kırıcı olarak 
elde avuçta bir şey bu-
lunmadan çok kısa bir 
sürede büyük bir san-
ayi ve kalkınma hamlesi 
başarılmıştır.

Falih Rıfkı Atay bu 
dönem için şöyle der: 
“Bilmiyorduk; bir bilen 
ve öğreten de yoktu. 
Herkes şaşırtıcı ve umut 
kırıcıydı. Nasihat veren-
leri dinlesek, kollarımızı 
kavuşturup bir asır bekle-
meliydik. Aldanmak, av-

lanmak, yaptığımızı bozmak veya 
kullanmamak hepsi hesaptaydı. 
Her şey yapılmalı ve yapılanların 
sahibi bu millet olmalıydı.”

Ancak bu dönemin mevcutları, 
mevcut olmayanlardan çok daha 
önemli ve değerlidir. Evet para 
yoktur, Osmanlı’dan önemli bir sa-
nayi mirası kalmamıştır ve buna da 
bağlı olarak teknik bir sınıf mevcut 
değildir. Ama, çok kanlı savaşlarla 
kazanılan bağımsızlığa en ufak 
bir halel getirmeden, topyekun bir 
kalkınmanın ülke kaynakları ve 
insanları ile hem de dünyada o 
güne kadar görülmemiş bir hızla 
başarılacağına inanmış bir lider 
vardır ve O liderin sanayileşmeye 
dayalı bir kalkınma ve muassır 
medeniyete erişme ütopyası, dal-
ga dalga Cumhuriyet kadrolarına 
oradan da halka yayılır. Yapılanlar 
görülünce başarılacağına olan 
inanç pekişir, kararlı çabalar hız 
kazanır, her kesimde coşku artar 
ve ivme böylece yakalanır. 

Mustafa Kemal dönemini, 
sonraki diğer tüm dönemlerden 
ayıran en büyük özellik işte budur. 

Yani, bağımsızlığı hep ön planda 
tutarak, topyekun bir kalkınma 
ve muasır medeniyet seviyesine 
erişmek için çok güçlü bir kurucu 
ve yapıcı irade, başarılacağına 
dair kuvvetli bir inanç ve bu 
inancın ve başarılanlarla yaratılan 
coşkunun dalga dalga sirayet et-
mesini başarmak ve gelişmelerin 
kıvancını, heyecanını toplumla 
paylaşmak. 

Kuşkusuz tüm yokluklara 
rağmen hızlandırılmış bir sanayi 
gelişimi ancak çok özel ve özgün 
plan ve programların yaratılması 
ve bunların da başarıyla 
uygulanması ile sağlanabilir. Özel-
likle 1933’de uygulamaya sokulan 
1. Sanayi Planı dünyadaki büyük 
buhran dönemine denk gelmesine 
rağmen hem içeriğindeki hem de 
uygulanmasında ki mükemmelik 
nedeniyle pek çok ileri ve arkadan 
gelen ülkenin ilgisini çekmiştir.

İşte tüm bu özellikleriyle Musta-
fa Kemal döneminin sanayi ve 
kalkınma hamlesini çok ayrı bir 
yere koymak gerekir.

Batılı emperyal ülkelerin ser-
maye yokluğu ve yetişmiş in-
san gücü yoksunluğu sebebiyle,  
kısa sürede savaşla kazanılmış 
bağımsızlığını tıpkı Osmanlı’nın 
son dönemi gibi kaybedeceğini 
ve kucaklarına düşeceğini 
düşündükleri genç Türkiye Cum-
huriyeti, onların hayret dolu 
bakışları altında inanması güç bir 
ilerleme sağlar. Sermayesi olma-
yan ülke kısa sürede uçak yap-
maya başlar, hem de bu uçakları 
yurtdışına satar. Birbiri ardına 
hatta bazen aynı gün bir kaç tane 
o günün koşullarında devasa ka-
pasiteli  sanayi tesisinin temelleri 
atılır, bu tesisler bugün bile rekor 
süreler olan 2-2.5 yılda üretime 
başlarlar. 

Emperyalist ülkelerin şaşkınlığı 
korkuya dönüşür.

Onları korkutan sadece 

Örnek Olmaktan Örnek Almaya Bir Türkiye Rotası
Örnek Almaktan Örnek Olmaya Bir G.Kore  Rotası

Metalurji Mühendisi Mahmut Kiper
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Türkiye’nin başarması değildir, o 
başarının diğer sömürge ve geri 
kalmış ülkelere de örnek olmasıdır. 

Korktukları başlarına gelir. Pek 
çok ülke Türkiye’nin açtığı yoldan 
ilerlemeye başlar. 

G.Kore Mucizesi
O gün pek çok ülkeye örnek 

olan Mustafa Kemal dönemi 
kalkınma modeli bugün de tüm 
dünyanın ve bizim de şaşkınlıkla 
izlediğimiz Güney Kore ve Çin gibi 
ülkelere de örnek olur. 

Aşağıda G. Kore’nin bugün 
herkesin hayranlıkla izlediği 
ekonomik gelişmesinden bazı 
satır başları sunulmaktadır.

Özellikle sanayi devriminin 
önemli  unsurlarından olarak 
her ülke ağır sanayi hamlesini 
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Ağır 
sanayinin iki ağır topu ve loko-
motifi de demir-çelik ve kimya 
(özellikle de petrokimya)sanay-
idir. Çünkü, bu sanayiler diğer 
tüm sanayilere girdi sağlar, 
hizmet sektörünün de motoru 
konumundadır.

Türkiye ve G.Kore’de bu 
sanayiler için büyük uğraşlar 
vermişlerdir.

POSCO  yani G.Kore’nin en 
büyük çelik işletmesi 1968’de 
kurulmuştur. Yani biz 1937’de 
temelini atıp, merkep katarlarıyla 
hafriyatı yapılan ve bu şartlarda 
2.5 yıl gibi bir sürede devreye 
alınıp 1939’da uzun ürün üretmeye 
başlayan Karabük Demir Çelik Te-
sislerini ve 1960’da kuruluş kararı 
alınıp, 1965’de de yassı ürün üret-
meye başlayan Ereğli Demir Çelik 
Tesislerini kurduktan sonra. Posco 
40 milyon tonluk imalatıyla 2011 
istatistiklerine göre dünyanın en 
büyük 4. çelik üreticisidir. 2010’da 
pazar değeri olarak dünyanın 
en değerli çelik üreticisi ve 2012 
rakamlarıyla küresel en büyük 
şirketler sıralamasında dünya 146.
sı olan bu şirket aynı zamanda tüm 
Türkiye’den daha fazla çelik üreti-
mi gerçekleştirmektedir.  Bu değeri 
boşuna değildir. Kore’deki en fazla 
patente sahip kuruluşlardan biridir.

Posco’nun öncülüğünde za-
manla G.Kore’de otomotiv, gemi 
inşa başta olmak üzere demir-
çeliğe dayalı sektörlerde önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. 

Dünyanın en büyük ilk 
beş otomobil üreticisinden ve 
Kore’nin beş yerli otomobil üreten 

firmasından birisi olan Hyundai 
Motor’un biri Türkiye’de olmak 
üzere, dünya genelinde dokuz 
üretim merkezi bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi Türkiye seri üretimine 
geçemediği Devrim Otomobilini 
1961’de yapmayı başarmıştır. İlk 
otomobilinin prototipini büyük bir 
başarıyla üreten Türkiye’de yarım 
asır sonra dünyada taşlar yerli yer-
ine oturmuşken artık pek de önemi 
olmayan yerli otomobil sevdaları 
konuşulurken  işte bu Hyundai ilk 
modelini Devrim’den tam 6 yıl son-
ra, 1967’de üretmiştir. 

Kore gemi inşa sanayinde ise 
dünyada ilk sıradadır.

Petrokimya alanında ise Kore 
ilk tesisini 155.000 ton/yıl etilen 
kapasiteli olarak 1972’de devr-
eye almış, diğerlerini 1979’da 
(355.000 ton/yıl) 1989’da 
(650.000 ton/yıl kapasiteli iki te-
sis) ve 1991’de (300.000 ton/yıl 
kapasiteli bir tesisi) almışlardır. Bu 
yeni tesisler ve kapasite artırma 
projeleriyle 1990’ların sonuna 
doğru Kore’nin etilen üretiminin 
5 milyon tonu geçtiği bilinmekte-
dir. Bu üretimler de Kore’ye  LG, 
Samsung gibi firmaların kullandığı 
hammaddeleri sağlamış ve bu 
şirketler vasıtasıyla Kore düz pan-
el görüntüleme, LED teknolojileri 
ve yarıiletkenler alanında dünyada 
1.sıraya yükselmeyi başarmıştır.

Prof. Erol Taymaz’ın yukarıdaki 
bilgileri verdiği çalışmasına göre 
Türkiye’de ise bir devlet petrokimya 
kuruluşu olan PETKİM 1965’te 
kurulmuş ve ona bağlı ilk işletme 

olan Yarımca kompleksi 1970’te 
faaliyete başlamıştır. 1970’lerde 
60.000 ton/yıl etilen kapasitesi 
ile üretime başlayan Yarımca’nın 
ardından 1979, 1986 ve 1991’de 
üç tesisin daha devreye alınması 
planlanmış (DPT, 1974:18) an-
cak, ikinci tesis olan Aliağa’nın 
işletmeye alınması (350.000 t/y 
kapasite) 1985’i bulmuş ve öbürl-
eri hayata geçirilememiştir. 

Prof. Taymaz’ın şu notu da 
çarpıcıdır: “Kore’nin petrokimya 
tesisleri için zamanlaması çarpıcı 
bir biçimde DPT’nin planlarıyla pa-
ralellik göstermektedir!”

Tüm bu karşılaştırmaların 
yapıldığı 1960’larda G.Kore’nin 
milli geliri Türkiye’nin yaklaşık 
yarısı kadardır.

Bugüne Gelince….
Bugüne gelince, G.Kore’nin 

sanayi, teknoloji ve kalkınma 
politikaları biz dahil pek çok 
ülke tarafından ilgiyle izlen-
mektedir. Geçmişte örnek 
olduğumuz bu ülkeyi artık 
bilim-teknoloji ve sanayi 
stratejileri bakımından 
örnek almaya çalışıyoruz.

Kuşkusuz bunun 
G.Kore tarafı olduğu ka-

dar, Türkiye tarafı da analiz 
edilmeye değerdir. Ve bu nok-

tada karşımıza çıkan en temel 
sonuçlardan biri şudur:

Maalesef, Atatürk’ten son-
raki kadrolar yukarıda bah-
sedilen bize özgü sanayileşme 
ve kalkınma modelini geliştirerek 
sürdürme iradesini ve başarısını 
gösterememişler, özellikle 
1940’ların ikinci yarısından iti-
baren ve Amerika’nın Marshall 
yardımı ile başlayan bir süreçle 
gerileme başlamıştır. 

Sonuç olarak, olmamız ger-
eken yerin oldukça gerisine 
düştüğümüzü kabul etmemiz 
gerekir. Okyanusu geçip derede 
boğulduk da diyebiliriz. 

Ancak, Cumhuriyetin erken 
dönemlerindeki başarılanlar ve 
edinilen tecrübe önemlidir. Çünkü, 
gelecekte yine bağımsız, kend-
imize özgü ve kendi gücümüze 
dayanan bir sanayileşme ve 
kalkınma öykümüz olacaksa, kim-
senin kuşkusu olmasın, bunun için 
yapılması gerekenlerin en önem-
li ipuçlarını o ilk dönemlerdeki 
stratejilerde ve uygulamalarda 
bulacağız. 
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Prof. Dr. Kerem Karabulut 
USİAD Bildiren Dergisi okurları 
için Türkiye-İran ilişkilerinin 
ticari analizini yaptı.  Ortadoğu 
ve Avrupa siyaseti açısından 
önemli bir pozisyonda olan 
ticari ilişkileri sayfanın 
devamında okuyabilirsiniz. 
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Türkiye ve İran İslam 
coğrafyasının ve Ön 
Asya’nın en büyük 

iki ülkesidir. Bu iki ülke 
arasındaki ilişkiler hem İslam 
coğrafyasının tamamını hem 
de dünya politikasını et-
kileyecek niteliktedir. Gelişmiş 
batı dünyası da Türkiye ve 
İran’a Mısır’ı da katarak bölge 
politikasını etkinleştirmekte 
veya yürütmektedir. Çünkü 
bu ülkeler bölgede önemsen-
mesi gereken konumdadırlar. 
İşte Türkiye ve İran ilişkileri 
de tarihi süreç içerisinde hem 
kendi aralarındaki liderlik yarışı 
hem de gelişmiş ülkelerin 
yönlendirme ve dayatmaları 
çerçevesinde (ABD’nin am-
bargo uygulamaları gibi)  
yürütülegelmiştir. Bu yazıyla iki 
ülke arasındaki ticari ilişkinin 

mevcut durumu ve geleceğe 
yönelik yaşanabilecekler 
ve yaşanması gereken-
ler hakkında bir analiz 
yapılmaya çalışılmaktadır.

NÜFUS VE COĞRAFYA

Ortadoğu’da Irak ve 
Pakistan arasında hazar 
Denizi, Basra Körfezi ve 
Umman Körfeziyle çevrili 
olan İran’ın nüfusu 2013 
yılı sonu itibarıyla yaklaşık 
78 milyondur. İran ile 
Türkiye’yi kıyasladığımızda, 
Türkiye’den 1-2 milyon fa-
zla nüfusa sahip bir ülke 
ancak yüzölçüm olarak 
1.648.000 kilometrekare-
lik alanıyla Türkiye’nin iki 

katından daha büyük bir to-
prak parçasına sahiptir.

İran’ın sınır komşuları 
ve komşularıyla olan sınır 
uzunlukları ise şöyledir:

Afganistan; 936 km, Ermeni-
stan; 35 km, Azerbaycan; 432 
km, Azerbaycan (Nahcivan 
tarafı); 179 km, Irak; 1458 km, 
Pakistan; 909 km, Türkiye; 499 
km ve Türkmenistan; 992 km.

İran, Türkiye’nin Orta Asya’ya 
açılımında en kısa ve güvenli bir 
güzergah olması ve gerekli alt 
yapı olanaklarına sahip olması 
açısından önem taşımaktadır. 
Aynı şekilde Türkiye’de İran 
açısından aynı öneme sahiptir. 
Türkiye,  İran’ın batı pazarlarına 
yönelik kara ulaşımında “kısa 
bir köprü”, deniz ulaşımında 
ise Trabzon ve Ceyhan gibi 
limanlarıyla en kısa güzer-

gah olma ayrıcalığına sahiptir. 
Coğrafi açıdan karşılıklı çıkarlar 
iki ülkenin işbirliği yapmasının 
faydasını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca, Türkiye’nin İran ile 
sınırı bulunan Doğu illerin-
in, İran’da yaygın bir şekilde 
Türkçe konuşulan bölge olan 
Doğu ve Batı Azerbaycan Ey-
aletleriyle ticari ve ekonomik 
ilişkilerini geliştirmesi uzun 
dönemli kazanımlar açısından 
önem arz etmektedir (KOS-
GEB;2002: 19). İran’da nü-
fusun etnik dağılımı, %51 
Farslar, %24 Azeri Türkleri, 
%8 Gilaki ve Mazenderiler, 
%7 Kürtler, %3 Araolar %2 
Luriler, %2 Beluçlar, %2 Türk-
menler ve %1 diğerlerinden 
oluşmaktadır (MÜSİAD; 2003: 
3). Nüfusun %24 gibi ikinci 
önemli kısmını Türkçe konuşan 
Azeri Türkleri’nin oluşturması, 
Türkiye’nin bu ülkeyle olan 
ilişkilerinde kolaylık sağlayıcı bir 
durum olarak değerlendirilebilir. 

GENEL EKONOMİK YAPI VE 
TİCARİ GELİŞMELER

İran’ın pek çok ekonomik 
faaliyeti devlet kontrolündedir. 
Özel sektör daha çok küçük 
ölçekteki işler, çiftçilik ve 
hizmetlerde görülmektedir. 
Haşimi Rafsancani’den sonra 
cumhurbaşkanı olan Muham-
met Hatemi, Rafsancani döne-
minde başlatılan reformları 
devam ettirmeye çalışmıştır. 
Sonraki dönemde iktidara 
gelen Mahmut Ahmedinejat 
İran’da daha kapalı ve mu-

Türkiye İran İlişkileri ve 
Ticari Analizi

Prof. Dr. Kerem Karabulut
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hafazakar politikalar izlemiştir. 
Bu yaklaşım İran ekonomisini 
ve toplumunu çeşitli zorluk-
lara maruz bırakabilmiştir. Son 
seçimlerde ise İran toplumu 
yeni bir çıkış yolu yakalamak 
ve darboğazdan kurtulmak 
için Hasan Ruhani’yi seçmiştir. 
Ruhani ile beraber İran’ın 
dünyayla entegrasyon sinyal-
leri de gelmeye başlamıştır.  
Yaşanan bu reformlar uzun 
dönemde İran’ın dünyayla 
bütünleşmesini ve dolayısıyla 
sahip olduğu petrol kaynakları 
nedeniyle zengin bir ülke 
olmasını sağlayabilir. Gelişmiş 
batı dünyasıyla sınırlı ilişkisi 
olan bu ülke, Türkiye için önemli 
bir pazar potansiyelidir. Ancak, 
özellikle terör, rejim farklılıkları 
ve bölgesel “lider güç” olma 
politikaları bu potansiyelin etkin 
değerlendirilememesine sebep 
olmaktadır.

İran ekonomisi son 40 yıldır 
daima ham petrol fiyatlarına 
bağlı bir performans sergile-
mektedir. 130 milyar varillik 
dünya rezervlerinin %10’una 
sahip olan İran, bu potansiyeli 
ile dünyada beşinci sıradadır. 
Diğer taraftan, 26,69 trilyon 
m3’lük doğalgaz rezerviyle de 
Rusya’dan sonra dünya ikin-
cisidir. İran, sadece petrol ve 
doğalgaz rezevleri bakımından 
değil, aynı zamanda birçok 
maden bakımından da zengin 
bir ülkedir. Dünyanın en büyük 
çinko rezervlerine sahiptir. 
Ayrıca, dünyanın ikinci en 
büyük bakır rezervleri ve doku-
zuncu büyük demir rezervleri 
İran’da bulunmaktadır. Yine, 
kromit, uranyum, kurşun, man-
ganez, kömür ve altın rezerv-
leri bakımından da avantajlı 
bir ülkedir. Döviz gelirlerinin 
%80’ini petrol ihracatından elde 
etmektedir. GSYİH’nın sektörel 
dağılımına bakıldığında Türki-
ye ile yakın bir dağılım olduğu 
görülmektedir. 2013 yılı tah-
mini verilere göre GSYİH’nın 
%10,6’sı tarım, %44,9’u sa-
nayi ve %44,5’i de hizmetler 
sektöründen sağlanmaktadır.

İran ekonomisine ait temel 
göstergeler aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır.

Tablo 1: İran’ın Genel Ekono-
mik Göstergeleri

2013 (Tahmini)
GSYİH (milyar $) 412
Enflasyon (%) 42,3
Dış Borç (milyar $) 15
İşsizlik (%) 16,0
Döviz Kuru 
(ort. Riyal/$)

24,774

İhr. ( Milyar $) 61
İth. ( Milyar $) 64
Kişi B.Milli G. ($) 5300

Kaynak: http://www.cia.gov/cia/
publications/factbook/geos/ir.html

Tablodaki verilere göre, toprak 
açısından Türkiye’nin iki katından 
fazla bir toprağa sahip olan İran, 
nüfus olarak da Türkiye’den 1-2 
milyon daha fazla bir nüfusa sahip 
olmasına rağmen, hacim olarak 
ekonomik verileri Türkiye’nin ger-
isindedir. Örneğin Türkiye’de kişi 
başına yaklaşık olarak 10500 dolar 
düşerken, İran’da bu rakam 5300 
dolardır. Dünya Bankası verilerine 
göre, 2003 yılında kişi başına Tür-
kiye 2750 dolar gelirle, 208 ülke 
arasında 92. sırada, İran ise 110. 
sırada yer almaktadır. Ancak, aynı 
göstergeler satınalma gücü pari-
tesine göre değerlendirildiğinde, 
İran’ın sırası 7190 dolarla 88. 
sıraya yükselmekte, Türkiye ise 
6690 dolarla 94. sıraya gerile-
mektedir (World Bank:2003). 
Yine, enflasyon oranı ve işsizlik 
rakamlarının Türkiye’nin üzerinde 
olduğu görülmektedir. Ancak, 
İran önemli bir petrol ihracatçısı 
ülke olması nedeniyle, çoğu 
yıllar ihracatı ithalatından fazla 
olmaktadır. Fakat son yıllardaki 
gelişmeler -özellikle birçok ürünün 
ithalatının serbest bırakılması gibi 
düzenlemeler sonucu- İran’ın ih-
racat- ithalat dengesinin ihracat 
aleyhine değiştiği görülmektedir.

Tablo 2: İran’ın Başlıca Ticaret 
Partnerleri (2012)

Ülkeler İhracat (%) İthalat (%)
Çin 22,1 13,8
Hindistan 11,9 -
Türkiye 10,6 11,8
G. Kore 7,6 7,4
Japonya 7,1 -
BAE - 33,2
Diğerleri 40,7 34,8
Toplam 100 100

Kaynak: http://www.cia.gov/
cia/publications/factbook/geos/
ir.html

2012 yılı verilerine göre, İran’ın 
Türkiye’nin toplam ihracatı içinde-
ki payı % 6,5 ve ithalatı içindeki 
payı ise %5,1’dir. Buna göre, 
İran Türkiye’nin ithalat yaptığı ül-
keler arasında 6. Sırada ve ihra-
cat yaptığı ülkeler arasında ise 
3. sıradadır.  Bu oranlar 2002 
yılında sırasıyla % 1,1 ve % 
2,1’dir. 10 yıllık bir sürede önem-
li bir gelişme kaydedilmesine 
rağmen,  Türkiye ile sınır ve 78 
milyonluk bir nüfusa sahip bu ül-
keyle Türkiye’nin ticaretinin daha 
da yüksek olması beklenebilir. 
Bu ülke ile ticaretin gerektiği ka-
dar yüksek olmamasının sebe-
pleri olarak, bu ülkenin mevcut 
yönetim anlayışı, gelişmiş ülkeler-
in Türkiye’yi yönlendirmeleri ve 
Türkiye ile aralarında gizli olarak 
bölgesel “lider güç” olma çabaları 
sıralanabilir.

Türkiye’nin İran’a ihracat 
yaptığı ürünler arasında, demir 
çelik, sentetik suni devamsız lifler, 
kazanlar ve makinalar, dokumaya 
elverişli mensucat, plastik ürün-
leri, şeker ürünleri, kara taşıtları 
aksam ve parçaları önemli yer 
tutmaktadır. İthalatta ise, ham pet-
rol ve petrol ürünleri başta olmak 
üzere, bakır ve bakır ürünleri, ham 
postlar, plastikler, kazan ve maki-
nalar önemli yere sahiptir.

Türkiye’nin İran’a yaptığı ihra-
cat rakamlarında yıllar itibarıyla 
bir artış gözlenmesine rağmen, 
yeterli düzeyde olmadığı görülme-
ktedir. Ancak, Türkiye tüm komşu 
ve çevre ülkelere olan ihracatını 
artırma çabası içerisindedir. Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nın 2004-
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2006 “İhracat Stratejik Planı”nın 
Stratejik Amaç Dört kısmında yer 
alan, “başta komşu ve çevre ül-
keler olmak üzere, belirlenecek 
hedef pazarlara yönelik ihracatın 
artırılması” hedefi, komşu ülkelerle 
olan ticaretin gelişmesine olumlu 
katkı yapmaya başlamışken, özel-
likle Suriye sorununun çıkması ve 
Türkiye’nin politikasına bağlı bu 
olumlu gidiş bazı ülkeler nezdinde 
olumsuz etkilenmiştir denilebilir.

İran ile Türkiye arasında 
1638 yılında yapılan Kasrı Şirin 
Anlaşması’ndan beri savaş ve 
sınır değişikliği olmamıştır. Bu ka-
dar uzun süreden beri barış içinde 
yaşayan iki ülkenin dış ticaret hac-
minin arzulanan düzeyde olmadığı 
görülmektedir. 2012 yılında 
gerçekleşen yaklaşık 22 mil-
yar dolarlık dış ticaret hacminde 
Türkiye’nin aleyhine 2 milyar 
dolarlık bir dengesizlik mevcuttur. 

Tablodan görüldüğü üzere, 
Türkiye-İran ticaretinde Türkiye’nin 
aleyhine olan bir denge mevcuttur. 
Bunun temel nedeni Türkiye’nin 
petrol ithalatçısı ve İran’ın da pet-
rol ihracatçısı bir ülke olmasıdır. 
Türkiye’nin İran’dan yaptığı 12 
milyar dolar ithalatın yaklaşık 
%90’nını petrol ve petrol ürünleri 
oluşturmaktadır. Doğalgaz boru 
hattının faaliyete geçmesi ve İran 
doğalgazının Türkiye’ye akması 
ile birlikte, Türkiye’nin İran’dan 
ithalatı önemli oranda artmıştır. Bu 
dengesizliğin artmasını engelle-
menin etkin yollarından biri, özel-
likle son yıllarda İran’ın yabancı 
sermayeye açılmasından yarar-
lanmak olabilir. 

Son yıllardaki geniş 
tartışmalara rağmen, “Yabancı 
Yatırımların Teşviki Ve Korunması 
Yasası” yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasa ekonomide devrim anlamına 
gelmekte ve yabancı yatırımlara 
en az altı yıl vergi muafiyetinden 
yararlanma ve ardından %20 
vergi muafiyeti tanıyor. İhracat 
gelirlerinde vergi muafiyeti imkânı 
5100’e kadar çıkarılabiliyor ve 
yabancı yatırıma yönelik her türlü 
sektörel sınırlama da kaldırılıyor. 
Ocak 2002’den itibaren ilk özel 
bankanın faaliyete geçmesi, 

İran’ın liberalleşme çabalarının 
önemli bir göstergesidir. Demiry-
olu, havacılık, telekomünikasyon, 
enerji santralleri ve petrokimya 
tesislerinin özelleştirme süreci de-
vam ediyor. İran’da kamuya ait 20 
bin şirket var ve bunlar bütçenin 
%65’ini kullanmaktadırlar (www.
turkistime.org..).

İran’la değişik işbirliği olanakları 
da mevcuttur (www.deik.org.tr…). 
İran, türk özel sektörü için geniş 
fırsatların olduğu bir ülkedir. Komşu 
ülke olarak yakınlığının yanı sıra, 
genç nüfusuyla birlikte artan 
tüketim talebi, gelecek vadeden 
bir “pazar” niteliğindedir. İran’da 
ihracat yapmak ve hammaddeleri 
İran’dan almak şartıyla sanayi 
amaçlı ve yüzde yüz yabancı ser-
mayeli şirket kurulabilmektedir. 
İranlı firmalar ülkeye teknoloji ve 
sermayenin çekilmesine yönelik 
olarak yabancı ortaklarla işbirliğine 
sıcak bakmaktadırlar. İran ekon-
omisi büyük ölçüde KOBİ’lere 
dayanmaktadır. Bu alanda iki ülke 
için işbirliği olanakları mevcut-
tur. Ayrıca, Türkiye’nin bankacılık 
alanındaki tecrübesini İran ekon-
omisinde etkin olacak şekilde 
kullanması olanaklıdır. Özellikle 
Otomotiv ithalatını Güney Kore, 
Tayvan ve Hindistan’dan yapan 
İran’ın bu ihtiyacının Türkiye’den 
karşılamaya yönlendirilebilmesi 
Türkiye için büyük bir kazanım 
olur.  

Uzun yıllar ithal ikâmesine dayalı 
bir sanayileşme politikası izleyen 
ve tüm ithalatın devlet kontrolünde 
gerçekleştiği İran’da, son yıllardaki 
dışa açılma politikaları çerçeves-
inde ithalattaki tarife dışı engeller 
kaldırılmış ve çok sayıda ürünün 
ithalatı olanaklı hale gelmiştir. 
Uygulanan dışa açılma politikaları 
sonucu, 1997 yılında 123 ülke ile 
ticaret yapılırken, bu rakam 2003 
yılında 162’ye çıkmıştır. Yine 1997 
yılında 14 bin kalem İran malı ul-
uslar arası ticarete konu olurken, 
bu rakam 2003 yılında 27 bine 
ulaşmıştır. Döviz kuru konusunda, 
alt ve üst sınırların merkez bankası 
tarafından belirlendiği dalgalı kur 
politikası uygulanmaktadır (www.
dtm.gov.tr...). Bu çerçevede, Mart 

2014 itibarıyla İran’da, serbest pi-
yasada 1 Dolar yaklaşık 3000 Ri-
yal iken, resmi olarak da yaklaşık 
2500 Riyaldir. 

İran’ın petrol ticareti dışında 
dış dünyadan soyutlanmış olması, 
uzun dönemde Türkiye’nin 
yaralanabileceği bir potansiyel 
konumundadır. Birçok üründe “aç 
pazar” konumundadır. Dolayısıyla, 
İran, ihtiyaç duyulan ürünleri 
sınır komşusu Türkiye’den tem-
ine yönelirse, ülkemiz için geniş 
fırsatlar doğabilir. Özellikle Iraktaki 
karışıklığın bitmesi ve gelişmiş ül-
kelerin bu piyasayla (İran piyasası) 
ilişkilerini normalleştirmesi duru-
munda, bu piyasaya girme konu-
sunda Türkiye avantajlı olacaktır. 
Çünkü hem sınır komşusu 
olunması hem de doğalgaz alımı 
gibi ticari ilişkiler buna sebep 
olacaktır. Bu nedenle, Türkiye İran 
ile olan ticari ilişkisini uzun dönem-
li hedef ve menfaatlerine göre 
planlamalı ve adımlarını şimdiden 
ona göre ayarlamalıdır. Aksi tak-
dirde gelişmiş ülke sermayeleri 
Türkiye’nin yakınındaki bu fırsatı 
elinden alabilir. Bu doğrultuda, 
bölgesel dengelerin hem siyasi 
hem de ekonomik açıdan titizlikle 
dikkate alınması gerekmektedir.

Gelişmeler öyle noktalara var-
abilecektir ki, bugün birbirlerine 
düşman gözüken ABD ile İran bile 
ekonomik ve siyasi işbirliği ya-
pabileceklerdir. Hatta gelişmeler 
bu doğrultuda ilerliyor denilebilir. 
Hamit Ersoy’un “Küreselleşen 
Dünyada Bölgesel Oluşumlar ve 
Türkiye” adlı çalışmasında şu bilg-
iler yer almaktadır; 

“SSCB’nin dağılması ile bir-
likte ABD ve İran, Orta Asya 
ve Kafkasya’da karşı karşıya 
gelmiştir. Başta, ABD İran’ı 
tecrit ederek bölgede etkisini 
geliştirebileceğini düşünmüştür. 
Fakat din, dil, etnik köken, tarih, 
kültür ve coğrafi yakınlık İran’ın 
bölgeye daha kolay nüfuz etmes-
ini sağlamıştır. Bu durumda, ABD 
kendi çıkarı gereği, artık İran’ı 
tecrit etmek yerine, işbirliğine git-
mek zorunda hissetmiştir. Çünkü 
bu yakınlaşmanın, aynı zamanda 
nükleer güce sahip olduğu tahmin 
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edilen İran’ın, İsrail’i tehdit etmes-
ine de engel olunabileceği umut 
edilmektedir. Amerikalı şirketlerin 
bastırması sonucunda İran ile ti-
cari ilişkilerin yeniden kurulması, 
siyasi uzlaşıyı da peşi sıra get-
irecek gibi görülmektedir”. 

Yine, bölgedeki ülkeler siyasi 
olarak sürekli bir denge oluşturma 
eğilimindedirler. Örneğin, Orta 
Doğu’da Türkiye, İran ve Mısır 
farklı özellikleri ile üç temel ül-
kedirler ve uluslar arası toplum-
da bir üçgen oluşturmaktadırlar. 
Bu ülkeler her zaman “bire karşı 
iki” şeklinde bir denge politikası 
gütmüşlerdir. Örneğin, Türki-
ye ile İran Bağdat paktı’nda bir 
araya gelince, Mısır’da Nasır 
bağlantısız bir politika izlemiştir. 
İran devriminde ise, ikisi de ABD 
taraftarı olduğu için Türkiye ve 
Mısır işbirliğine girmiştir. Refahy-
ol Hükümeti döneminde Türkiye 
ile İsrail’in 1996 yılındaki askeri 
işbirliği yapması bu defa Mısır 
ile İran’ı bir araya getirmiştir (Er-
soy ve Ersoy; 2002: 186). Yine 
2014’ün ilk aylarındaki gelişmeler, 
yakın gelecekte İran ve Mısır’ın 
ABD’ye yakınlaşabileceğini ve 
Türkiye’nin ise biraz daha mesafe-
li kalabileceğine işaret etmektedir. 
Görüldüğü gibi bölgede sürekli 
bir güç elde etme ve politik savaş 
mevcuttur. İşte bu anlayış netice 
de ekonomik işbirliğini de etkile-
mektedir. Dolayısıyla, Türkiye 
bütün bu zor dengeler içerisinde 
ekonomik çıkarlarını korumak ve 
artırmak zorunluluğundadır.

İran, dünya ekonomisiyle hızlı 
bir entegrasyon süreci yaşamanın 
eşiğindedir. Ancak bu sürecin 
işleyişini engelleyecek temel iki 
olasılık mevcuttur (www.turk-
istime.org..). Birincisi, ülkedeki 
reformcular ile muhafazakarlar 
arasındaki çekişmelerin büyümesi 
ve ülkenin bir iç savaşa sürüklen-
mesi. İkincisi ise, İran’ın nükleer 
yatırımları konusunda uzlaşma 
sağlanamaması. Eğer İran’da 
içeriden herhangi bir kargaşa 
yaşanmazsa, nükleer konusunda 
uzlaşma sağlanacak gibi gözük-
mektedir. Bu gerçekleşirse, İran 
batı pazarlarıyla hızlı bir entegra-

syon sürecine girecektir ki, Türkiye 
bu duruma hazırlıksız yakalan-
mamak için şimdiden altyapı 
oluşturmalıdır.

ABD’nin şimdiye kadar İran’a 
yönelik uyguladığı politikaların da 
aslında doğru kabul edilmediği 
belirtilebilir. Bu bağlamda, 
1995’de barış sürecinin elden 
gittiği yönündeki Yahudi lobisi 
karşısında ABD, Libya’ya konulan 
yaptırımların benzer şekilde İran’a 
da uygulanmasını istemiş, ancak, 
İsrail dışında buna itibar eden batılı 
ülke olmamıştır. Fransa, İngiltere, 
Almanya, Rusya, Çin ve hatta 
Avustralya, Kanada, Japonya gibi 
ABD ile yakın ilişkisi olan ülkeler 
bile buna uymamışlardır. Bütün bu 
ülkelerin İran ile büyük ekonomik 
bağlantıları mevcuttur ve ABD’nin 
Irak konusundaki haksızlığından 
ders çıkarılmaktadır. Bu ned-
enle ABD, Irak örneğindeki gibi 
uluslararası destek olmaksızın 
İran’a herhangi bir operasyon 
yapamadı ve nihayet böyle bir 
desteğin olmadığı da ortaya 
çıkmış oldu. 

Bu doğrultuda, Türkiye’nin 
İran politikası,  yapılan şu 
değerlendirmeyle paralellik 
arzetmesi, uzun dönemde kendi 
yararına olacaktır (Hasgüler ve 
Uludağ; 2004: 56).

“…. İran konusunda Batılı 
ve “Batıcı” çok uluslu medyatik 
propagandanın piyasaya sürdüğü 
tablolara, kavramlara, imajlara ve 
şablonlara fazla itibar edilmem-
esi gerekir. İran onlara, kendiler-
ine göre çok farklı bir ülke olarak 
gözükebilir ve bundan ötürü de 
onların yaygara koparmaları nor-
mal karşılanabilir.

Ama Türkiye’nin yakın ve 350 
senedir sınır ihtilafı olmayan bir 
komşusu olan İran’a Türkiye’den 
bakmak, Türk dış politikasının 
önceliği olması gereken bölgesel 
etki arayışlarında değişik sorum-
luluk ve olanakları gösterecektir. 
Türkiye’nin başka merkezlerce 
arzulanan rolü değil, kendisinin 
saptadığı rolü oynaması bu tip 
yaklaşımlara bağlıdır”.

Türkiye ve İran’ın bölgenin en 
önemli iki devleti olması ve bun-

lar arasında ekonomik olarak iyi 
ilişkilerin olması her iki ülkenin 
siyasi etkinliğini de artırabilir. 
Hatta ABD ve İsrail’in bin yıllık 
devlet gelenekleri olan bu ül-
kelere danışmadan ya da işbirliği 
yapmadan Ortadoğu’da hangi 
amaçla olursa olsun başarılı 
olamayacakları ifade edilmek-
tedir (Akar; 2004: 110). Bu ned-
enle, İran ile Türkiye arasındaki 
iyi ilişkiler bölgesel istikrara ve 
dolayısıyla ekonomik gelişmeye 
katkı yapabilecektir. 
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Türkiye’nin 1996-2012 Yılları Arasında  İran ve Diğer Doğu Anadolu Bölgesi’ne Komşu Ülkelere 
İhracatı (000 $)

    
         İran                       Azerbaycan             Gürcistan         Ermenistan

Yıllar Toplam  Miktar         %             Miktar         %             Miktar         %           Miktar        %

1996 23 224 465   297 521      1,28 239 903      1,03          110 319       0,48           -             -

1997           26 261 072   307 007      1,17 319 702      1,22           173 510       0,66           -             -

1998 26 973 952 194 696      0,72 327 166      1,21           164 146       0,61           -             -

1999 26 587 225 157 815      0,59 248 056      0,93           114 200       0,43           -             -

2000 27 774 906 235 785      0,85 230 375      0,83           131 771     0,47            -             -

2001 31 334 216 360 536      1,15 225 214      0,72           144 049     0,46            -             -

2002 36 059 089 333 962      0,93 231 431      0,64           103 221      0,29           -             -

2003 47 252 836 533 786    1,13 315 488     0,67            155 070     0,33            -             -

2004 63 167 153   813 031    1,29 403 942     0,64           199 699     0,32           -             -

2005 73 476 408 912 940    1,24 528 076     0,72           271 828     0,37          -        -

2006 85 534 676 1 066 902    1,25   695 287    0,81            407 962     0,48           -             -

2007 107 271 750 1 441 190   1,34 1 047 668     0,98           646 082     0,60       -          -

2008 132 027 196 2 029 760    1,54 1 667 469    1,26           997 844     0,76      -            -

2009   102 142 613    2 024 546   1,98 1 400 446     1,37           762 977    0,75      2             0,0000

2010 113 883 219 3 044 177   2,67 1 550 479    1,36         769 271       0,68      16            0,0000

2011          122 502 213 3 249 762  2,65         1 843 168     1,50           981 061     0,80        218             0,0002

2012 152 461 736 9 921 602  6,51     2 584 670     1,70           1 253 309     0,82        240             0,0002

Kaynak: TÜİK 
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Türkiye’nin 1996-2012Yılları Arasında İran ve diğer Doğu Anadolu Bölgesi’ne Komşu Ülkelere 
İthalatı (000 $)

Kaynak: TÜİK

    
         İran                       Azerbaycan             Gürcistan         Ermenistan

Yıllar Toplam  Miktar         %             Miktar         %             Miktar         %           Miktar        %

1996 43 626 642 806 335      1,85 39 165      0,09           32 495       0,07           -             -

1997           48 558 721 646 402      1,33 58 269      0,12           65 934       0,14           -             -

1998 45 921 392 433 026      0,94 50 344      0,11           91 007       0,20           -             -

1999 40 671 272 635 928      1,56 44 003      0,11           93 289       0,23           -             -

2000 54 502 821 815 730      1,50 95 615      0,18           155 315     0,28            -             -

2001 41 399 083 839 800      2,03 78 075      0,19           127 231     0,31            -             -

2002 51 553 797 920 972      1,79 64 625      0,13           137 873      0,27           -             -

2003 69 339 692 1 860 683    2,68 122 607     0,18           268 562     0,39            -             -

2004 97 539 766 1 962 059    2,01 135 537     0,14           300 284     0,31           -             -

2005 116 774 151 3 469 706    2,97 208 325     0,18           289 834     0,25          392         0,0003

2006 139 576 174 5 626 610   4,03 296 581    0,21           344 813     0,25           41             0,0000

2007 170 062 715 6 615 394   3,89 185 500     0,11           289 568     0,17       57           0,0000

2008 201 963 574 8 199 689    4,06 362 835    0,18           525 041     0,26      1489              0,0007

2009 140 928 421 3 405 986   2,42 140 599     0,10           285 486    0,20      1052             0,0007

2010 185 544 332 7 645 008   4,12 252 525    0,14         290 725       0,16      2626              0,0014

2011 220 232 528 11 637 435  5,28 242 164     0,11           279 320     0,13        132             0,0001

2012 236 545 140 11 964 778  5,06 339 935     0,14           180 350     0,08        221             0,0001
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Gözlem bilimsel araş-
tırmanın ilk adımıdır. 
O olmadan gerçekler 

bulunamaz. Türkiye’de çok 
uğursuz bir olgu AKP iktidarı 
ile birlikte çok tehlikeli bir hal 
almıştır. Yapacağım gözlemler  
bu olgu üzerinedir.

Türkiye’de yabancılar, Eylül 
2013’e kadar 21 milyon me-
trekare büyüklüğünde arsa ve 
konut satın aldı.  Gayrimenkul 
sahibi yabancı uyrukluların 
sayısı 100 bini geçti. En fazla 
gayrimenkul satın alanlar 36 
bin kişiyle İngilizler... İngilizleri 
sırasıyla Almanya ve Rusya 
vatandaşları izliyor. En fazla 
konut ve arsa alınan il, 4,9 mi-
lyon metrekare ile Antalya... 
Mütekabiliyeti kaldıran yasanın 
çıkışından sonraki 9 ay içinde 
2 510’u arsa, 8 170’i konut 
olmak üzere toplam 10 680 

taşınmaz satıldı. 
Alım yapan yabancı 
sayısı 11 bin…  

Devletimiz, ken-
di topraklarını sa-
tışa çıkarmakta, 
AKP hükümeti 
sa yesinde nere-
deyse lider… Ernst 
ve Young Avrupa 
Gayrimenkul Ya-
tırımları Beklenti 
Göstergeleri Araş-
tırması sonuç larına 
göre Türkiye gay-
rimenkul piyasası, 
Avrupa’da en cazip 
ikinci pazar konu-
munda!... 

İngiliz Daily Telegraph 
gazetesi okurlarını hararetle 
toprak satın almaya davet edi-
yor, Nerede? Tabiî Türkiye’de, 
İstanbul’da, kıyı bölgelerim-
izde... Yabancıların gayrimen-
kul satın almasını kolaylaştıran 
yasal değişiklikleri vurgulayan 
gazete, haberinde ülke genel-
inde en çok emlak alanların 
Ruslar ve İngilizler olduğuna 
dikkat çekiyor.

Ve Yusuf Yavuz’un çok 
uyarıcı bir gözlemi… Tam 
yeri geldi, bakın ne yazıyor:  
Fethiye’nin Yeşilüzümlü 
beldesindeyiz. Bir kahvede 
kalabalık bir grupla sohbet 
ediyoruz. Köylüler, geçmişte 
tütün, üzüm ve badem üret-
tiklerini anlatıyorlar. Adı 
üstünde, Yeşilüzümlü’de ev 
şarapçılığı da yaygınmış. An-
cak tütün üretimi bitmiş. Ara-

zilerin bir kısmı İngilizlere 
satılmış. Yeşilüzümlü’de 
yaklaşık 400’e yakın İngiliz 
villa yaparak yerleşmiş durum-
da. Kıyılardaki ortak slogan 
buraya da sıçramış: “Eskiden 
araziler bizimdi, yabancılara 
sattık. Şimdi onlara hizmetçilik 
ediyoruz.” 

Sonra Almanlar… İlgileri 
yalnız kıyılarımız mı, yalnız 
Antalya mı, Alanya mı? Hayır, 
bir de Batman sevdaları olduğu 
anlaşılıyor. Orhan Özkaya çe-
kiyor dikkatimizi: Batman’da 2 
milyon 71 bin metrekare alana 
tekabül eden 244 taşınmazın 
Almanlar tarafından satın 
alındığı açıklandı. Bu durum 
Batman ve Raman havzasının 
çok verimli ve kaliteli petrol 
yataklarına sahip olduğunun 
bir belirtisi olarak algılanmalı. 
Mayınlı arazilerde daha 
yakın zamanda bulunan pet-
rol yataklarının kalitesi ve 
genişliği düşünüldüğünde ve 
ülkenin bir petrol denizi üzer-
inde yüzdüğü, bulunan petrol 
yataklarının vanalarının beton-
la kaplandığı iddiaları tarihsel 
süreçte ortaya konan rapor-
larla kanıtlandığı bilinirken, bu 
savlar göz ardı edilerek, söz 
konusu toprakların satılması 
büyük bir aymazlıktır. 

Biri yabancı, diğeri yerli iki 
firma… Türkiye’nin topraklarını 
satarak para kazanıyorlar. El-
bette daha niceleri var, örnek 
olarak bu ikisini not edelim. 

-Coldwell Banker… Türkiye 
Ülke Direktörü anlatıyor: He-

Topraklarımız Hızla 
Yabancılaşıyor!

Prof. Dr. Cihan DURA:
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defimiz markamızı Türkiye’de 
pazar lideri yapmak… Yıllık 
5 milyar dolar gayrimenkul 
satışı hedefliyoruz. 107 yıldır 
en çok ciro üreten gayrimen-
kul danışmanlık markası olan 
Coldwell Banker dünyada 50 
ülkede, 3600’ü aşkın fran-
chise ofisi, 120 bin gayrimen-
kul danışmanı, yıllık 500 milyar 
dolar satılan mülk değeri ve 6 
milyar dolar alınan komisyon 
bedeliyle dünyanın en büyük 
danışmanlık şirketidir. 

-Yerli şirket ise, Ağaoğlu 
İnşaat…  Ali Ağaoğlu, 
yurtdışındaki ilk satış ofisini 
Dubai’de açmış. Fransa’nın 
Cannes kentinde yapılan 
dünyanın en büyük gayrimen-
kul fuarı MIPIM’de de Türkiye 
için ayrılan alanın yarısını tek 
başına kapatmış. Ağaoğlu, kre-
di derecelendirme kuruluşu 
Fitch ile de anlaşmış 
bulunuyor. Ağaoğlu 
İnşaat’ı yurtdışı 
atağına kaldıran sebep 
yabancılara yönelik 
satışlar ve yabancıya 
yönelik yeni projeler 
üretmesi… Ağaoğlu 
yabancıya gayrimenkul 
satışında mütekabiliyetin 
kaldırılması sonrası geçen 
10 ayda 1 300 rezidans ve ofis 
satmış, bunun karşılığında 400 
milyon dolar gelir elde etmiş. 
Bunların yüzde 95’i Ortadoğulu 
ve Araplar, yüzde 5’i ise Azeri, 
Amerikan ve Rus vatandaşlara 
satılmış. Öyle ki bir Arap ül-
kesi vatandaşı kredi kartıyla 
Ağaoğlu’ndan 10 konut birden 
almış. Ağaoğlu’nun Londra’da 
da bir arsası mevcut. Burada 
54 katlı olarak şehrin en yük-
sek binasını yapmasına bel-
ediye imar izni vermiyor, ancak 
44 kata kadar müsaade edi-
yor. Bodrum’da milyar dolarlık 
değere sahip konut arsası bu-
lunan şirket, yurtdışından bir 
firma ile yabancıya yönelik ko-
nut projesi geliştiriyor. 

Ne diyeyim, Türkiye’nin, 
sevgili vatanımızın toprakları 

üzerinden iyi ortaklık, iyi ticar-
et, iyi para…

Ve toprak deyince, mutlaka 
karşımıza çıkan İsrail… Bu kez 
CHP Muğla milletvekili Tolga 
Çandar’dan alıyoruz haberi: 
Karacahisar Köyünün, termik 
santralin yapılacağı yerden 
Bodrum’a kadar olan arazi-
si bir firma tarafından satın 
alınmış bulunuyor.  Önemli 
bir bölümü birinci derecede 
doğal SİT alanı olan arazi-
ye metrekaresi 2-3 liradan 
yok pahasına el konuluyor. 
Çandar soruyor: Söz konusu 
firma hangi ulusundur? Iğdır 
Ovasının tamamını satın alan 
ulusla aynısı olabilir mi? Iğdır 
Ovasının tamamını İsrailliler 

aldı. Harran Ovası’nın yarıdan 
fazlasını da... Türkiye’deki 
ekili alanlarımızın önemli bir 
bölümünü İsrailliler satın aldı, 
alıyor. Ya kendileri tarafından 
ya da buradaki ortak firmaları 
tarafından... 

İsrail’in dosyası hayli kabarık, 
Konya’da,  Mersin’de de iş 
başında, Orhan Özkaya’dan 
öğreniyoruz: “İsrail’in, Konya 
Karapınar ve çevresinde on-
larca köyün arazisi ve Mersin 
Alata Çiftliği’nin 4056 dekarlık 
arazisini satın almak için 
giriştiği faaliyetler bilinmekte-
dir.” 

AKP hükümetinin mütek-
abiliyet ilkesini kaldırması, 
İsrail’e yaptığı en büyük ihsan-

lardan biri oldu bence. İsrail 
bu ilke yüzünden daha önce 
doğrudan alım yapamıyordu. 
Artık önünde hiçbir engel 
kalmadı.

AKP hükümeti Türkiye’de 
yabancıya toprak satışını 
artırmak için elinden geleni 
yapıyor. Bazı uygulamaları 
da dolaylı olarak aynı so-
nucu veriyor. İşte son yıllarda 
başvurduğu, yabancıya toprak 
satışını artırıcı uygulamalar: 
Oturma izninin uzatılması, 
askeri bölgelerin satışa 
açılması, 2B arazileri, tarımda 
şirketleşme, kentsel dönüşüm.

1) AKP hükümeti 
Türkiye’den taşınmaz satın 
alan yabancıların oturma 
izni süresini “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu” 

kapsamında üç aydan 1 
yıla çıkardı. Bu 1 yıllık 

oturma süresi de 8 
yıl boyunca her yıl 
uzatılarak devam 
edecekmiş. 8 yıl 
sonunda mülk sa-
hibi yabancılara 
kalıcı ikamet izni 

verilecekmiş. Bu 
değişiklik toprak 

tacirlerini sevince 
boğdu. İşte bunlardan 

ikisinin sevinç çığlıkları…
Önce, İnşaat Müteahhitleri 

Konfederasyonu (İMKON) 
Genel Sekreteri ve Alanya 
Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) 
Başkanı: Türkiye’de taşınmazı 
bulunan yabancılara en az 
1 yıl oturma izni verilmesi, 
sektörümüze büyük teşvik 
oldu. Sektörün önünü kesen 
iki önemli engelden biri olan 
oturma izinlerinin kısa olması, 
yabancıların bölgemizden 
mülk almasında ve ikametinde 
önemli güven kaybına sebep 
oluyordu. Ülkemiz ve bölgemi-
zden mülk alan yabancıların 
ikamet izinleri, hükümetçe, 
sektörün istediği gibi 1 yıl 
olarak uzatıldı. Sektör için se-
vindirici bir karardır bu.

Alanya’da yabancıların 
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“Devletimiz, kendi 
topraklarını satışa 
çıkarmakta, AKP 
hükümeti sayes-
inde neredeyse 
lider… Ernst ve 

Young Avrupa Gay-
rimenkul Yatırımları 

Beklenti Göstergeleri 
Araştırması 

sonuçlarına göre 
Türkiye gayrimenkul 
piyasası, Avrupa’da 
en cazip ikinci pazar 

konumunda!..“
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kurduğu dernekler var; biri de 
Rus Dili Konuşanlar İşbirliği 
ve Dayanışma Derneği... Bu 
derneğin başkanı da şöyle 
katılıyor şenliğe: “Konut satın 
alan yabancıların ülkelerine 
gidip gelmeleri ekstra masraf 
oluyordu. Aslında Türkiye’de 
yatırıma sıcak bakıyorlar. Bu 
kanun sayesinde satışlar arta-
cak.”

Karar, yabancılara en fa-
zla mülk satışının yapıldığı, 
90 ülkeden 22 366 yabancının 
yaşadığı Alanya emlak sek-
töründe büyük sevinç yarattı. 
Bu sayede, 25 bin konut stoğu 
bulunan Alanya’da emlak sek-
törü hareketlenecek, konut 
satışında patlama olacakmış. 

Buna karşılık, uygulamayı 
“Tek taraflı ticari imtiyaz”, 
“tam bir kapitülasyon” olarak 
niteleyen yazarlarımız var.  

2) Uzun süredir söyleniyor-
du, sonunda askerî bölgeler 
de yabancıya satış kapsamına 
alındı. 2012’de mütekabili-
yet koşulunu kaldıran yasa 
ile birlikte aralarında askerî 
bölgelerin de bulunduğu ara-
zilerin yabancılara satışını 
kolaylaştıracak çalışmalara hız 
verildi. 81 ilin tamamında ask-
erî bölgelerin sınırları yeniden 
çizildi. Bu değişiklikle bazı ask-
eri bölgelerin de yabancılara 
satılmasının yolu açılmış oldu. 

Bundan başka, AKP 
Hükümeti Türkiye’nin Er-
menistan, İran, Nahçivan 
arasındaki sınırda kritik askeri 
yasak bölgede yer alan 75 bin 
dekarlık araziyi de “tarımsal 
faaliyete açma” adı altında 30 
yıllığına özel sektöre kiraya 
vermiş bulunuyor. Bölge özel-
likle ABD’de yaşayan Er-
menilerin ilgi alanı içinded-
ir. Bazı ABD tarım firmaları 
da, bölgenin tarımsal faali-
yete açılması halinde yatırım 
yapmayı düşünebileceklerini 
belirtmişler. Çok anlamlı ve 
yakından takip edilmesi ger-
eken uygulama ve gelişmeler…

3) Dahası var, 2B ara-

zileri… Yabancılar 2B Yasası 
ve 5737 sayılı Vakıflar Yasası 
kapsamında da toprak satın al-
abiliyor. 2B arazileri tarım ara-
zileri dışında kalan ve üzerinde 
yapılaşma bulunan araziler...

Hükümet, sıcak para 
ihtiyacını karşılamak için 
satacağı 2B arazilerinden 9.8 
milyar liralık gelir bekliyor. Tapu 
ve Kadastro Eski Genel Müdür 
Yardımcısı Orhan Özkaya ise 
2B arazilerinin yandaşlara, 
vurguncu emlakçilere, ser-
maye guruplarına, mafya 
ve cemaatlere yarayacağı 
görüşünde. 2B arazilerinin 
yeniden gündeme getirilmes-
inin arkasında asıl sıcak para 
girişinin azalması ile bütçe 
açığı var. Ve dikkat: 2B ara-
zileri yabancılara, yabancı 
kapitalistlere de satılabilecek! 
Nasıl yabancılar ülkeden tarım 
arazisi satın alabiliyorsa, konut 
alabiliyorsa, 2B arazilerini de 
dolaylı veya dolaysız olarak 
alabilirler. Hiçbir engeli yok. 

4) Gündemde bir yasa var: 
“Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanun Tasarısı”…  
Ne var ki bu tasarı, Tayfun 
Özkaya vurguluyor, köylünün 
sahip olduğu toprakların, 
şirketlerin elinde toplanmasını 
sağlayacak hükümler taşıyor. 
Bu hedef “şirketlerin ve 
büyük işletmelerin daha ver-
imli olduğu varsayımı”ndan 
kaynaklanıyor. Kısır bir neo-
liberal ideolojiye dayanan 
tasarıdaki bazı esaslar tarım 
topraklarının yerli ve yabancı 
büyük şirketlerin eline geçmes-
ine yol açacaktır. Latin Ameri-
ka ülkelerinde tarım toprakları 
plantasyonlar halinde yabancı 
şirketlerin elindedir, halk yok-
sulluk içindedir. 

5) Son olarak kaydedelim 
ki, Kentsel dönüşüm projeleri 
de yalnız yerli değil, yabancı 
yatırımcıları da çekecek bir 
yapılaşma dalgası yaratabilir.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti sonunda bu zil-
letlere mi düşecekti? Kendi 

topraklarını, Vatan topraklarını 
satmakta neredeyse birinci 
sırada! Alanlar İngilizler, Al-
manlar, Ruslar,… Dünyada 
nam salmış sömürgeci dev-
letler… Şimdi Türk köylüsü 
onların yanında –doğruyu 
söylemek zorundayım- 
artık uşaklık yapıyor. AKP 
hükümetinin mütekabiliyet il-
kesini kaldırmasından en çok 
yararlanan ülkelerden biri de 
İsrail… Büyük talanda hiç ek-
sik olmuyor. 

Nutuk’taki “bedhah”lar 
yine bir araya gelmiş, Va-
tan bildiğimiz, uğrunda 
fidanların vurulup düştüğü 
kutsal toprakları satarak para 
kazanıyorlar. 

AKP Hükümeti çıldırmış, 
desem yeridir. Topraklarımızı 
elden çıkarmakta sınır 
tanımıyor, yeni yollar buluy-
or, yeni imkânlar yaratıyor; 
ticari imtiyazlar veriyor, 
kapitülasyonları hortlatıyor: 
Yabancıların oturma izinler-
ini uzatıyor, askerî bölgeleri 
satıyor. 2B arazileri yasası, 
tarımda şirketleşme, kentsel 
dönüşüm… Bunların hepsi 
yabancıya toprak satışını 
artırıcı araçlar içeriyor. 

Toprak satmak ihanettir, her 
ne surette olursa olsun, son 
vermek gerekir.

“Vatan toprakları kutsaldır, 
kaderine terk edilemez.”

KAYNAKÇA

1Gözlemlerimi, Şubat 20-
13 ve Aralık 2013 tarihleri 
arasında yayınlanmış olan 
Cumhuriyet, Haber Erk, İlk 
Kurşun, Milli Birlik Haber, Mili 
İrade Bildirisi, Odatv, Ulusal 
Kanal, Usiad, Vatan, Yeniçağ, 
Yurt, Zaman gazetelerinin 
Internet sitelerinde yer alan 
haber ve makalelerden fay-
dalanarak yaptım. Makale 
yazarları şunlardır: Arslan Bu-
lut, İbrahim Balta, Orhan Öz-
kaya, Tayfun Özkaya, Yusuf 
Yavuz.
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Topluluk destekli tarım 
(TDT) çiftçiler ve tüketi-
ciler arasında dayanışma 

temelli bir işbirliğidir. Daha 
genel olarak  çiftçi ve tüketi-
ciler arasında “yerel dayanışma 
ortaklığı” olarak tanımlanabilir. 
İngilizce konuşulan ülkelerde 
“Community Supported Agri-
culture”,  (CSA), Japonya’da 
Teikes, Fransa’da AMAP, 
İtalya’da GAS gibi değişik adlar 
veya kısaltmalarla bilinir. TDT 
alternatif bir gıda ağı oluşturur. 
Tarım ve gıdada sosyo-ekono-
mik bir modeldir. Yerel bir gıda 
sistemi oluşturmaya çalışır. Bu 
oluşumlar için girişim çiftçilerden 
de başlayabilir, tüketicilerden 
de. Tüketim kooperatifi gibi bir 
yapıda olabildiği gibi, bir yerleşim 
yeri veya işyerindeki arkadaş 
grubunun oluşturduğu informal 
bir yapı da gösterebilir. Örneğin 
30 tüketici bir köydeki altı çiftçi 
ile anlaşarak TDT’ı başlatabilir. 
Tüketiciler ürünleri her hafta to-
pluca getirterek veya gidip alarak 
aralarında dağıtabilirler. Sebze, 
meyve, süt, et, yumurta, ekmek, 
erişte, zeytin, kurutulmuş gıdalar 

gibi bir çok ürün söz konusu ola-
bilir.

İlişki sadece bir alış 
veriş ilişkisi değildir. Tüketi-
ciler üretimle de ilgilenirler. 
Sorunların çözümünde yardımcı 
olurlar. Kredi verebilirler. Hasa-
da yardım edebilirler.

Gıda güvenilirliği hakkındaki 
kuşkular, tarım arazilerinin 
yok olması, gıda devlerinin 
tüketici ve çiftçiyi sömürmesi, 
gıdaların çok uzun mesafeler-
den taşınmasının getirdiği küre-
sel ısınma tehdidi gibi faktör-
ler TDT çabalarını arttırmıştır. 
Çiftçi ve tüketiciler arasında 
doğrudan, güvene dayalı ilişkiler 
kurularak; halk taze, sağlıklı, 
besleyici gıdaya adil bir fiyat-
tan kavuşurken, çiftçiler de 
daha sağlıklı ve daha az riskli 
koşullarda ürettikleri ürünler-
ini daha iyi fiyatlarla satabil-
irler. Bu yönelim ekolojik olarak 
duyarlı çiftçiliğe hizmet eder ve 
gıda kilometre denen gıdaların 
seyahat ettiği mesafeyi kısaltır. 
Ekolojik aile tarımı ve yerel gıda 
sistemleri güçlenmiş olur. TDT 
1960’larda Almanya, İsviçre ve 
Japonya’da başladı. ABD’de 
1984’lerde yayıldı. 

TDT’da dört ilkeden söz edile-
bilir:

Ortaklık: Her mevsimde 
ürünlerin çiftçiler tarafından 
sağlanması ve tüketiciler 
tarafından alınması üzerine 
karşılıklı bir anlaşma vardır. 

Yerellik: Yerel değişim 
desteklenir. Çok uzak mesafeler-
den ürün alımı kısıtlanır.

Dayanışma: Mevsimlerin 
doğal ritmine uyumlu, çevreye, 
doğal ve kültürel mirasa ve 
sağlığa duyarlı olan ve köylül-
erin aileleri ile birlikte onurlu bir 
şekilde yaşayabilecekleri adil 
bir fiyatı sağlayan bir üretimi 

gerçekleştirecek, risk ve faydaları 
paylaşan, dayanışma temelli 
bir ortaklık katılanlar arasında 
esastır. 

Üretici-Tüketici bağlılığı: 
Aracıları, hiyerarşiyi ve tabi 
olmayı dışlayan, doğrudan 
doğruya kişiden kişiye ilişkiyi 
esas alır.

Organik tarım ile TDT 
arasında karşılıklı dayanışma 
vardır. TDT yerel bir gıda sis-
temini yaratmaya çalışır. Tüketi-
ciler çok sayıda türde ürün talep 
ederler. Bu kendiliğinden çoklu 
ürün yetiştirmeyi getirir. Bu ise 
biyolojik dengeyi sağlayarak 
ekolojik bir üretim yapmayı 
kolaylaştırır. Herhangi bir zararlı 
ve hastalık yaygınlaşmayacağı 
için kimyasal ilaç kullanmak ger-
ekmez. Hayvansal ürünler de 
talep edildiğinden hayvan gü-
bresi kolaylıkla sağlanmış olur. 
Çoklu ürün aynı zamanda riski 
dağıtarak çiftçilerin tarım ilaçları 
kullanma eğilimini azaltır. Ürünler 
çok kısa bir mesafeden tüketici-
ye ulaştığı için sera gazları 
üretimi en az olur. Aracı ortadan 
kalktığı, güvene ve doğrudan 
ilişkilere  dayandığı için organik 
tarım sertifikaları gereksiz olur. 
Aracı şirketler ve market zin-
cirleri ortadan kalktığı için fiyat-
lar hem çiftçi hem de tüketici 
için uygun ve adildir. Ticari biyo 
ve sentetik ilaçlar ile gübreler 
ve şirket tohumlukları gereksiz 
olduğu için üretim masrafları 
azalır. Bu yönüyle TDT biyo ilaç 
ve gübre şirketleri, sertifikasy-
on şirketleri ile zincir market ve 
ihracatçıların hakim olduğu ve 
büyük işletmeler halinde üretimin 
yapıldığı, biyoçeşitliliğe, işçi ve 
köylü haklarına saygı göster-
ilmeyen “endüstriyel organik 
tarım” modeline de set çekmeye 
çalışır.

Topluluk Destekli Tarım
Prof. Dr. Tayfun Özkaya
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Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Türkiye Programı 
eski Müdürü, ekonomist-

yazar Bartu Soral, gündeme bom-
ba gibi düşecek bir kitap yazdı.

Soral, Destek Yayınevi etiketiyle 
raflarda yerini alan “Paralel Kürdis-
tan Kumpası” kitabında PKK lideri 
Abdullah Öcalan ile Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın hangi ze-
minde buluştuğunu ve Türkiye’ye 
dayatılan ‘Kürdistan’ kartının 
şifrelerini gözler önüne seriyor.

Bölünmenin eşiğinde bir ülke 
Türkiye. Emperyalist merke-
zlerin ve onların işbirlikçilerinin 
büyük rüyası “Kürdistan”..! 
Sevr’den bu yana bitmek 
bilmeyen bir oyun...

Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri Kürt milliyetçiliği adeta bir 
isyan enstrümanı oldu.

İsyan çıkartanların tamamı, 
Şeyh Sait, Seyit Rıza hep feodal 
düzen içinde toprak ağalığını, 
şeyhliği ve mollalığı kullanarak 
o bölgede hükümdarlık kurdular.

Cumhuriyet ve bütün devrim-
ler, toprak reformu girişimleri bu 
ağaları, beyleri, şeyhleri tarih 
boyunca rahatsız etti. Eller-
indeki hükümdarlığı kaybede-
cekleri için sürekli kanlı isyanlar 
çıkarttılar ve çıkarmaya devam 
ediyorlar. “Şayet davamızda 
başarıya ulaşırsak, ABD’nin 
51. eyaleti olmaya hazırım” di-
yen Mesut Barzani’nin babası 
Mustafa Barzani, sonra PKK 
hepsinde düzenek aynı...

Bölünmeye Giden Yolun Kilo-
metre Taşları…

Dış güçler her dönemde olduğu 
gibi bugün de etnik milliyetçileri 
kullanıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Türkiye Programı eski 
Müdürü, ekonomist Bartu Soral, 

Türkiye’nin kıstırılmak istendiği 
“kapanı” yazdı.

Soral, yeni kitabında bölünm-
eye doğru adım adım giden yolun 
kilometre taşlarını ve pek çok so-
runun yanıtını belgeleriyle gözler 
önüne seriyor. Sözde demokrasi, 
özgürlük, insan hakları savunucu-
su görünümündeki TESEV, Soros, 
Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala 
ve Etyen Mahçupyan’ın açılım 

sürecinde oynadığı rolleri bütün 
çıplaklığıyla anlatıyor.

Ve AKP’nin BM’den aldığı 37 
milyon dolarlık Birleşmiş Milletler 
fonunu ‘Kürt açılımı’ için kullanma 
noktasına getiren olaylar silsilesini 
tüm ayrıntılarıyla sunuyor.

‘Kürdistan’a giden yolda her şey 
belgeleriyle bu kitapta!

* Tarihteki Kürt milliyetçiliği 

isyanlarını nasıl okumalı?
* ABD ‘Kürdistan kurarken, bir 

yandan PKK’yı mı destekledi?
* Genelkurmay raporları, Uğur 

Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları 
neyi işaret ediyor.

* Körfez Savaşı sonrası süreç 
nasıl işledi? 

* Çekiç Güç nasıl ortaya çıktı?
* ABD’nin sınır ötesi operasyo-

nunun ve planlarının arkasında ne 
var?

* 2001 ikiz kuleler saldırıları 
öncesi hangi gelişmeler 
yaşandı? Amerika dış siya-
setindeki makas değişikliğine 
hangi sebeple ihtiyaç duydu?

* Büyük Kürdistan’ın 
kurulması için son hamle olan 
ikinci Irak savaşı öncesi neler 
yaşandı?

* Savaşa ve kurulmak is-
tenen Kürdistan’a karşı du-
ran Bülent Ecevit hükümetine 
operasyonu kim yaptı? 

* Kemal Derviş neden parti 
kuracağını ilan etti, sonra 10 
gün Amerika’ya neden gitti?

* AKP’nin önü nasıl açıldı. 
Kürt açılımı ne zaman başladı, 
kimler hangi davalarla tasfiye 
edildi?

* PKK’nın paralel devlet 
kura çalışmaları kapsamında 
bir köşe taşı: PKK kontrolünde 
Diyarbakır raporu

* PKK’nın Diyarbakır’daki 
‘paralel devlet’i bugün hangi 

düzeye geldi? Bölgede neler oluy-
or, PKK nereleri ele geçirdi?

-Sevr’den günümüze Kürt 
açılımına giden yolun tarihsel arka 
planı...

Bütün bu soruların yanıtı ve 
uluslararası oyun belgeleriyle “Pa-
ralel Kürdistan Kumpası”nda…

Bartu Soral, Paralel Kürdistan 
Kumpası, Destek Yayınları, 352 sf.

Türkiye’ye Dayatılan ‘Kürdistan’ 
Kartının Şifreleri
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Bozkırı yeşile boyamışlardı…

Temelleri 1935’te atılan ve 
17 Nisan 1940’da kurulan, 
eğitimde devrimci bir atılım 

projesi Köy Enstitüleri’nin 73. 
yılını kutluyoruz.

Ülkemizin temel 
sorunlarından biri olan eğitim 
sorununu çözmek için hayata 
geçirilen ve azgelişmiş ülkelere 
örnek olarak gösterilen En-
stitüler, eğitim bilimi literatürüne 
“Türk buluşu eğitim kurumları” 
olarak geçtiler. 

Sayıları 21’e ulaşan ve 
kısa süreli ömrüne rağmen 
köy çocuklarından binlerce 
öğretmen yetiştiren, onları 
hayatın kendisiyle bütünleştiren; 
toprağı eline alıp, hissederek 
yetiştiren, tarlada ekin biçen, pi-
yano çalan, keman çalan, kendi 
amfi tiyatrosunu kendi yapan 
ve oynayan, marangozhanede 
çalışan, elektriğini kendi 
üreten, kendi okulunu ve kendi 
kütüphanesini yapan, sürekli 
okuyan, bilinçli ve sorgulayan 
insanlar yapan; kısacası toprak-
la, kitapla ve işle buluşturan bir 
kurumdu. 17 bin öğretmen ve 3 
bine yakın sağlıkçı yetişmişti.

Aralarında Talip Apaydın, 
Fakir Baykurt, Mahmut Makal, 
Mehmet Başaran, Adnan Bin-
yazar, Dursun Akçam, Ümit 
Kaftancıoğlu’nun olduğu nice 
edebiyatçı da yetişti Enstitül-
erden. 

Bunun yanı sıra Celal Akın 
gibi yıllarca biriktirdiği öğretmen 
maaşıyla okul yaptıran Cum-
huriyet öğretmenleri de çıktı.

Bütün eksikliklerine, 
hatalarına rağmen Cumhuriye-
tin bu devrimci eğitim atılımı, 
toplumsal önderleri yetiştirme 
projesi, gericilerin, toprak 

ağalarının, feodal unsurların ve 
işbirlikçilerin baskısından ötürü 
uzun soluklu olamadı, CHP’nin 
verdiği ödünlerin de etkisiyle 
1954 yılında kapatıldı.

TOPLUMSAL BELLEKTEKİ 
İZLERİ SİLİNEMEDİ…

Köy Enstitüleri her dönem 
gündemde oldu. Birçok karala-
ma kampanyasına rağmen to-
plumsal bellekteki olumlu izi 
silinemeyen ve mezunlarının 
sesleri yurdun dört bir yanında 
duyuldu.

Yoksul köylü çocuklarının 
devrimci, toplumcu, halkçı, 
aydınlanmacı birer Cumhuri-
yet aydınına dönüşmelerinin 
ve kendileri gibi kuşaklar 
yetiştirmelerinin öyküsü 
kuşaktan kuşağa aktarıldı.

Hem Köy Enstitüsü mezunları 

hem onların çocukları hem 
de konuya ilgi duyan birçok 
araştırmacı-yazar tarafından 
Enstitüleri anlatan çok sayıda 
kitap yazıldı, belgesel çekildi. 
Yine geçtiğimiz yıl “Toprağın 
Çocukları” isimli ilk film yapıldı.

Bu süreçte ortaya çıkan 
çalışmalar bu seçkin eğitim ku-
rumunu hep güncel kıldı.

Sayısı iki yüzü bulan bu 
çalışmalardan bazılarına 
değinmeye çalışacağız.

DEV BİR KÜLLİYAT…

Enstitülere ilişkin yazılanlar 
sayfasında önemli bir milat Co-
lumbia Üniversitesi’nde 1960 
yılında Fay Kirby’nin yaptığı 
“Türkiye’de Köy Enstitüleri” adlı 
doktora tezidir. Bu tezin 1962 
yılında ülkemizde kitap olarak 
yayınlanması Enstitülere hem 

Şenol ÇARIK
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ilginin artmasına hem de konuyla 
ilgili yeni yayınların hızla ve çok 
sayıda yayınlanmasına ön ayak 
olmuştur. Bir süre önce Tari-
hçi Kitabevi tarafından yeniden 
basılan ve 4. baskısını yapan 
kitap, ülkemizde öğretmenlik 
yapan ve 1954’e kadar enstitül-
eri inceleyen Kirby’nin kapsamlı 
incelemesidir. Çalışması 
sırasında neredeyse büyün köy-
leri dolaşan Kirby, enstitülerin 
toplumsal gelişim ve değişim 
sürecindeki boyutlarının dünya 
ölçüsündeki değerini anlamıştır.

Yine İsmail Hakkı Tonguç’un 
1935-46 yılları arasında yazmış 
olduğu mektupların bir araya 
getirilmesiyle oluşturulan ve 
Güldikeni Yayıncılık’tan çıkan 
“Mektuplarla Köy Enstitüleri 
Yılları” döneme ışık tutmaktadır.

Enstitü mezunları çok 
sayıda eser vermiştir. Bu isim-
lerden Mahmut Makal, Liter-
atür Yayıncılık’tan çıkan “Köy 
Enstitüleri ve Ötesi” kitabında 
enstitülerdeki iş eğitimi 
uygulamasının köy hayatında 
verdiği meyveleri örneklemiş, 
enstitü mezunu eğitimcilerin 
köyün tarımsal, eğitsel ve to-
plumsal yaşamında görülen 
değişimlerdeki başarıları so-
mut olarak ortaya koymuştur. 
Enstitülerde uygulanan çağdaş 
eğitimi detaylarıyla anlatan 
Makal, enstitüler kapatıldıktan 

sonra uygulanmaya başlayan 
çağdışı eğitimi gözler önüne 
sermektedir.

Enstitülü olan ve ülkemizde-
ki devrimci eğitim mücadeles-
inin önemli isimlerinden Fakir 
Baykurt’un yapıtları arasında ilk 
akla gelenler Bilgi Yayınevi’nden 
çıkan “Şamar Oğlanları” ve Pa-
pirüs Yayınevi’nden “Köy En-
stitülü Delikanlı”dır.

Bir başka Enstitülü Me-
hmet Başaran da birçok 
eser ortaya koymuştur. 
Çağdaş Yayınları’ndan çıkan 
“Özgürleşme Eylemi-Köy 
Enstitüleri”nde doğal ve toplum-
sal çevreyi değiştiren, bunu 
yaparken kendisi de değişen 
insanların öyküsünü anlatır. 
Enstitülerdeki üretken gücün 
nasıl oluştuğu, devrimci eğitim 
imecesini ve Tonguç Baba’yı, 
özetle birçok soruyu yanıtlar 
Başaran.

Enstitülü bir diğer isim Talip 
Apaydın da “Köy Enstitüsü 
Yılları (Karanlığın Kuvveti)”, 
“Öykülerle Çizgiler” ve “Bilgiden 
Bilime Eğitim” gibi kitaplarında 
o yılları anılarla birlikte tasvir et-
mektedir.

Yine Canan Yücel Eronat’ın 
İş Bankası Yayınları’ndan çıkan 
“Köy Enstitüleri Dünyasından 
Hasan Ali Yücel’e Mektuplar” 
kitabı da Hasan Ali Yücel’in 
bakanlıktan ayrılmasından 

sonra Tonguç’tan Başaran’a, 
Baykurt’tan Apaydın’a birçok 
isimden kendisine yollanan me-
ktuplardan oluşuyor.

Kaynak Yayınları’ndan çıkan 
Feyziye Özberk’in “Ortakçının 
Oğlu Talip Apaydın” kitabı da 16 
yıl cephelerde savaşmış Polatlılı 
topraksız köylü Durmuş’un, 
1926 yılında dünyaya gelmiş 
oğlu Talip’in hayatından hareke-
tle, Cumhuriyet tarihini sunuyor.

Köy Enstitüsü üzerine yazılan 
en son eserlerden biri 68 
kuşağı mensubu Prof. Dr. Güler 
Yalçın’a ait. E Yayınları’ndan 
çıkan “Canlandırılan Ütopya Köy 
Enstitüleri”nde Yalçın, Enstitül-
ere ilişkin çok sayıda fotoğrafla 
zenginleştirdiği kitabında, bu ku-
rumlara ilişkin temel bilgilere yer 
veriyor.

Köy Enstitüleri külliyatı içer-
isinde Mustafa Ekmekçi’nin 
“Öksüz Yamalığı”, Saba-
hattin Eyüboğlu’nun “Köy 
Enstitüleri’nin İzinde”, Pa-
kize Türkoğlu’nun “Tonguç 
ve Enstitüleri”, Köy Enstitüleri 
ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nca 
yayınlanan “Hasan Ali Yüceli 
Köy Enstitüleri ve Köy Eğitimi ile 
İlgili Yazılar Konuşmalar”, Mev-
lüt Kaplan’ın “Aydınlanma Devri-
mi ve Köy Enstitüleri”, Niyazi 
Altunya’nın “Köy Enstitüsü Sis-
temine Toplu Bir Bakış” kitapları 
da önemli bir yere sahiptir.
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TÜRKİYE, 2013’TE YÜZDE 4 BÜYÜDÜ
Türkiye ekonomisi 2013 yılında yüzde 4 büyüme performansı 

gösterdi. Kişi başına düşen milli gelir 2013 yılında 10 bin 782 dolar 
oldu. Son çeyrekte ise büyüme yüzde 4 beklentisine karşın yüzde 
4.4 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 
2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 4.7 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 

arttı. Bu arada TÜİK 2012 yılı için daha önce açıkladığı yüzde 2.2’lik 
büyümeyi yüzde 2.1’e çekti.

ŞUBAT AYI TİCARET AÇIĞI 5.1 MİLYAR DOLAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

işbirliğiyle oluşturulan bu yılın şubat ayına ilişkin Geçici Dış Ticar-
et İstatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat şubat ayında 2013’ün 
aynı ayına oranla yüzde 6,2 arttı ve 13 milyar 150 milyon dolara 
yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 
250 milyon dolar olarak hesaplandı. Anılan dönemde dış ticaret 
açığı yüzde 27,2 azalarak 7 milyar 9 milyon dolardan 5 milyar 
100 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2013 şubat ayında yüzde 
63,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 72,1’e çıktı.

ŞİRKETLERİN RİSKİ ALARM VERİYOR
&B Türkiye, 12 bölgede 81 ilde 80 binden fazla şirketin kredi 
riskini değerlendirdiği D&B Türkiye Kredi Risk Endeksi’nin 
2013 yılı son çeyrek verilerini açıkladı. Bölge, il ve sektör 
bazında yapılan araştırmaya göre Türkiye’de faaliyet gös-
teren şirketlerin riskinde beklenmeyen sertlikte bir artış or-
taya çıktı. Toplam altı ana sektör altında toplanan şirketlerin 
değerlendirildiği araştırmada kredi riski en düşük iller Kar-
aman, Bolu, Edirne, Kırşehir, Yozgat ve Kastamonu oldu. 
Adıyaman, Burdur, Batman, Çanakkale, Düzce, Erzincan 
ve Van ise riski en yüksek iller olarak belirlendi. Türkiye’nin 
12 ayrı ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren 80 bin 904 
şirketin ratingleri değerlendirilerek oluşturulan Türkiye’nin 
Kredi Risk Haritası’na göre şirketlerin riski yüzde 1,8’lik 
artışla kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Risk endeksi son 11 
çeyreğin en düşük seviyesine inerken, beklenmedik sert-
likte bir risk artışı ortaya çıktı.

‘ALABALIK ÜRETİMİNDE AVRUPA’DA 
LİDERİZ’

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 
Başkanı Faruk Coşkun, Türkiye’nin alabalık 
üretiminde Avrupa’da lider olduğunu belirterek, 
“Muğla bölgesi hem denizde  hem de alabalıkta 
en büyük üretici illerinin başında geliyor. Başta 
deniz balığı olmak üzere üretimin yüzde 50’si 
Muğla’da yapılıyor. Alabalık’ta da Fethiye 
başkent olarak biliniyor” dedi.  Coşkun, yaptığı 
açıklamada, Türkiye’deki alabalık yetiştiriciliğine 
bakıldığında 2012’de 112 bin ton, 2013’te ise 
117 bin ton üretimin gerçekleştiğini söyledi.  
Üretilen alabalığın büyük bölümünün Avrupa’ya 
ihraç edildiğine işaret eden Coşkun, alabalığın 
füme, taze ve dondurulmuş şekilde Almanya, 
Hollanda, Avusturya, Polonya, Romanya gibi 
ülkelere gönderildiğini dile getirdi. 
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“CEP FATURASININ YARISI VERGİYE GİDİYOR”
Avea Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Akdemir, tüketicinin cep telefonu 

faturasının neredeyse yarısının vergiye gittiğini belirterek, “Mobil inter-
net eğer yüzde 50’nin üzerinde büyüyorsa her sene, bunda mobil in-
ternete getirilen vergi düzenlemesinin çok büyük etkisi var. O açıdan 
biraz daha cesaretle yürümek lazım” dedi. Erkan Akdemir, yaptığı 
değerlendirmede, 2013’ün sektör açısından pozitif, Avea açısından 
ise bir çok alanda öne çıktıkları bir yıl olduğunu söyledi. 2013’ün esas 
hikayesinin mobil internette yaşandığına işaret eden Akdemir, geçen 
yıl mobil internetin yaygınlaştığını, insanların daha fazla akıllı tele-
fonla buluştuğu ve toplamda da hızlı bir büyümenin yaşandığını ifade etti.

AÇLIK SINIRI BİN 149 LİRA OLDU
Türk-İş’in araştırmasına göre, mart ayında dört kişilik 
bir ailenin açlık sınırı bin 149, yoksulluk sınırı ise 3 bin 
743 lira olarak hesaplandı. Türk-İş, çalışanların geçim 
koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerinde-
ki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirle-
mek amacıyla her ay yaptırdığı ‘’açlık ve yoksulluk sınırı’’ 
araştırmasının mart ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın 
sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) bin 149 lira 2 kuruş; gıda harcaması ile gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların 
toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 742 lira 73 kuruş oldu.

MADEN İŞLETMELERİ 950 MİLYON TON ATIK 
ÜRETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılına ilişkin 
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, maden işletmeleri tarafından 116 
milyon metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 60,5’i 
kuyu, yüzde 12,5’i ocak içi su, yüzde 9,3’ü akarsu, 
yüzde 4,3’ü göl-gölet, yüzde 5,6’sı kaynak ve yüzde 
7,8’i diğer su kaynaklarından temin edildi. Maden 
işletmeleri tarafından 2012 yılında deşarj edilen to-
plam 101 milyon metreküp atıksuyun yüzde 67,1’i 
denize, göle veya akarsuya, yüzde 11,5’i atık barajına, 
yüzde 9,1’i ocak içine, yüzde 6,3’ü araziye, yüzde 5,8’i 
foseptiğe ve yüzde 0,2’si diğer alıcı ortamlara deşarj 
edildi. Anket kapsamında bulunan maden işletmeleri 
tarafından 2012 yılında toplam 19 milyon metreküp 
atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 91,3’üne fizik-
sel ya da kimyasal arıtma, yüzde 8,7’sine ise biyolojik 
arıtma uygulandı.

ÜRETİMDEN SATIŞLARDA EN BÜYÜK PAY 
GIDANIN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılına 
ilişkin “Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri”ni açıkladı. 
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 
2012 yılında 858 bin 188 otomobil, 141 milyon 415 
bin 78 ton hazır beton, 682 bin 996 ton margarin ve 
benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 747 bin 599 ev 
tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. 

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları 
satış 2012’de toplamda 655 milyar 833 milyon lira 
oldu. 2011’de bu değer 592 milyar 845 milyon lira 
iken, 2010’da ise 439 milyar 354 milyon lira olarak 
gerçekleşmişti.
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NÜKLEER SANTRALDE YERLİ KATKI İÇİN 460 ŞİRKET 
BAŞVURDU

Türkiye, elektrik üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için 
nükleer enerji projelerinde harekete geçerken, santrallarin yerli 
üretimle yapılması hedefl eniyor. Bu kapsamda Enerji Bakanlığı, 
ilk iki santralin yapımında yerli sanayinin payının artırılması 
ve mevcut kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla ‘Firma Envanter’ 
çalışması başlattı. Bu kapsamda bakanlığa bağlı Nükleer 
Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı 
www.nukleer.gov. tr internet adresi aracılığıyla tüm Türk 
şirketlerinin kayıtları alınacak. ‘Firma Envanter Formu’ doldu-
rularak ilgili firmaların faaliyet alanları, hangi kalite standartlarını 
uyguladıkları, personel ve mali kapasiteleri tespit edilecek.

ŞİRKET KARTLARI KOBİ’LER DAHA İYİ HİZMET EDİYOR
Garanti Bankası açıklamasında American Express’in faaliyet 

gösterdiği İngiltere, İtalya, Almanya, İsrail ve Türkiye pazarlarında 
her yıl KOBİ’ler özelinde yürüttüğü Small Business Barometers 
araştırmasının 2013 verilerine yer verildi. 1.250 KOBİ sahibi ve 
yöneticisiyle gerçekleştirildiği kaydedilen ve kredi kartı konu-
sunda birçok soruya da yer verilen araştırmanın sonuçlarına 
göre, Türkiye’deki KOBİ’ler kurumsal kredi kartından Avrupalı 
KOBİ’lerden daha iyi faydalanıyor. KOBİ’lerin yüzde 95,6’sı 
kart kullanımı sırasında ödül puan ve mil kazanırken yüzde 

64,61’i şirket kredi kartlarının nakit akışı yönetiminde çok faydalı 
olduğunu ifade ediyor. 

KUMAŞ İTHALATINDA HİLE YAPMANIN 
BEDELİ AĞIR OLACAK

Geçmişte iplikte benzer olayların yaşandığı 
süreci hatırlatan Bursa TSO Başkanı İbrahim 
Burkay, “O dönem şirket başına 20 milyon TL’yi 
bulan para cezaları kesildi. Birçok firma battı. 
Şimdi aynı süreç bu kumaşları ithal eden şirketler 
için başlayacak” uyarısında bulundu. Ekonomi 
Bakanlığı’nın süreci yakından takip ettiğini dile 
getiren Burkay, kimin hangi ürünü ithal ettiğini 
bilen bakanlığın, bir süre sonra ceza kesmeye 
başlayacağını ifade etti. Söz konusu kumaşlar, 
vergiye tabi olmayan STA kapsamındaki ülkeler 
ve Gümrük Birliği kapsamındaki ülkelerden ithal 
ediliyor. ‘TÜKETİCİ BİLGİLERİ GÜVENDE DEĞİL’

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) 
Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Tüketicilerin TC kim-
lik numaralarından tutun da kredi kart numaralarına 
kadar hiçbiri güvende değil” dedi.  Yılmaz, yaptığı 
açıklamada, tüketicileri telefonla arayarak kendiler-
ini tüketici hakları danışma merkezi görevlisi olarak 
tanıtan kişilerin bankalarca tahsil edilen kredi kartı 
aidatı, dosya masrafı, ipotek fek ücretlerinin ia-
desi vaadiyle adres, kredi kartı ve kişisel bilgilerini 
istediğini söyledi. Tüketicilerin, kendilerine en yakın 
tüketici derneği aracılığı ile ücretsiz şekilde aynı 
hukuki desteği alabileceğine dikkati çekti.
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ŞUBATTA 18 BİN 387 İŞLETME KURULDU
Türkiye’de geçen ay 18 bin 387 esnaf ve sanatkar işletmesi 

kuruldu, 8 bin 287 işletme kapandı.  Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının verilerine göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye’deki 
1 milyon 510 bin 945 esnaf ve sanatkarın işlettiği iş yerl-
eri 1 milyon 628 bin 124 olarak kayıtlara geçti.  “Bakkallık, 
bayilik ve büfecilik”, 30 bin 724’le kadınların, 139 bin 381’le 
erkeklerin en çok yer aldığı meslek grubu oldu. Geçen ay 
ülke genelinde 18 bin 387 esnaf ve sanatkar işletmesi ku-
ruldu, 8 bin 287 işletme kapandı. Şubatta en fazla artış gös-
teren meslek, 645 ile “bakkallık, bayilik ve büfecilik”, 2013’ün 
aynı ayında ise 572 ile pazarcılık oldu. Geçen ay en fazla azalış 
93’le şoförlük, 9’la “plak, bant, video, VCD, DVD kayıt, kiralama 
ve satıcılığı”nda gerçekleşti.

TWITTER YASAĞI YABANCI YATIRIMCIYI ÜRKÜTTÜ
Twitter yasağı, ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. İnternet alanında 

yatırımı bulunan ya da düşünen yerli veya yabancı birçok şirketin 
kararlarını gözden geçirdiği belirtiliyor. Bu yıl yüzde 25 artması 
beklenen dış kaynaklı yatırımın tehlikeye girdiğini açıklayan sektör 
temsilcileri, yasak kararının Facebook ve Youtube’a sıçramasından 
endişe edildiğini dile getirdi. E-ticaret Siteleri ve İşletmecileri 
Derneği (ETİCAD) Genel Sekreteri Merter Özdemir, 12 milyar TL 
civarında seyreden gerçek e-ticaretin son gelişmelerden önem-
li oranda etkileneceği öngörüsünde bulundu. Sektörün yüzde 
6-8’lik kısmının sosyal medya üzerinden gerçekleştiği bilgisini 
paylaşan Özdemir, şöyle konuştu: “Twitter’da bir iletişim aracı 

ve iletişim araçları günümüzde elektronik ticaret firmaları tarafından 
reklam amaçlı kullanılıyor.”

DÜNYA SİNEMASI İÇİN ‘DOĞAL PLATO’
Peribacaları ülkesi Kapadokya, dünya 

sinemasının önde gelen yönetmenleri ile dizi 
ve belgesel çekimi yapan TV kanallarının doğal 
platosu oldu. Son yıllarda bölgede 63 ülkeden 
650’nin üzerinde devlet ve özel televizyon ekibi ile 
film yapımcısı; konulu film, dizi ve belgesel çek-
ti. Bu filmler Kapadokya’nın dünyada daha çok 
tanınması ve her yıl yüz binlerce turist çekmesine 
katkı sağladı. 

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü veriler-
ine göre, Kapadokya’da en fazla çekimi 20 yılda 
107 belgesel ve konulu filmle TRT yaptı. Ulusal bir 
çok TV kanalı da bölgede çekim yaptı. ELEKTRONİKÇİ YENİ PAZARLARA YÜKLENECEK 

Elektrik - elektronik ihracatı geçen yıl 12 milyar 63 
milyon dolar oldu. Bir önceki yıl 12 milyar 115 milyon 
dolardı. Ciddi bir düşüş yok ancak, asıl sorun artış 
olmaması tabi... Bir önemli detay daha var. Beyaz 
eşya, tüketici elektroniği, kablolar ve üretim dağıtım 
ekipmanları olarak dört grup içinde aslında ihracatı 
düşen tek grup ağırlığını TV’lerin oluşturduğu tüket-
ici elektroniği... Acaba, Avrupa’da büyük başarılar 
kazanan Türk malı TV’ler pazar payı mı kaybedi-
yor? Yüzde 13.8 gerilemiş ihracat! Böyle olmadığını 
anlattı Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları 
Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal 
Ebiçlioğlu...
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Atilla Dorsay-100 Yılın 100 Filmi
Atillâ Dorsay, sinemanın yüzyıllık tarihinden özen-
le seçtiği filmleri sinemaseverlere armağan edi-
yor. Her film üzerine geniş ve kapsamlı bir incel-
eme yazısıyla, birer deneme gibi de okunabilecek 
özgün metinlerle...

Dorsayın deyişiyle “Bir sinema tari-
hçisi kitabı olmaktan 
çok, bir sinemasev-
er kitabı” olan 100 
Yılın 100 Filmi, “her 
şeye karşın dün-
yada hâlâ önemli 
ölçüde var olan sin-
ema kültürünün ve 
sinema sevgisinin ül-
kemizde de biraz olsun 
yaygınlaşmasına yöne-
lik küçük bir çaba...”
Sinemaseverlerin Hoş-
görü süzlükten Rüzgâr 
Gibi Geçtiye, Ka-
zablankadan Ucuz Roma-
na, Hiroşima Sevgilimden 

Üç Renk Üçlemesine kadar uzanan 
bu çalışmayı gözden geçirilmiş olarak yeni bir ka-
pak ve yeni bir biçimle sunuyoruz.

Muazzez İlmiye Çığ-Uyanın Artık!
Şimdiye kadar hoşgörü, demokrasi diyerek yolu 
açanlar tehlikeyi ne yazık ki görmediler. Onların 
arkalarında, Cumhuriyeti yıkım planı olduğunu, 
din devletinin de temellerinin atıldığını hâlâ 
algılamayanlar var. Demokrasi, milletvekiller-
ini Meclise soktuktan sonra onları kendi haller-
ine bırakıp “istediğinizi yapın” demek değildir. 
Görevlerini yapmadıklarında derhal tepki gös-
terilmelidir.
Muazzez İlmiye Çığdan vatandaşlık tepkileri… 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğana, Genelkur-
may Başkanı Necdet Özele, Deniz Baykala, 
Kemal Kılıçdaroğluna, Doğu Perinçeke, Dev-
let Bahçeliye, Talat Halmana, 
Ertuğrul Günaya, Süheyl 
Batuma, Birgen Keleşe, 
Ömer Dinçere, Fazıl 
Saya, Murat Bardakçıya, 
Fatih Altaylıya, Levent 
Kırcaya, Çağdaş Cen-
gize mektuplar… Atatürk 
Devrimleri, laiklik, kadın so-
runu ve dil üzerine yazılar...

Cevat Çapan-Su Sesi
Bir sesler dünyasında yaşıyoruz
Cevat Çapanın 2009-2013 yılları arasında yazdığı şiirlerden oluşan Su 
Sesi şairin okuruna 80. yaş armağanı. 
Şairin doğayla, dünyayla ilişkisini insanın kadim tarihiyle birleştiren Su 
Sesi, belleğin izinde çıkılan bitimsiz yolculuktan duyulan incelikli notalar.
Cevat Çapan’ın şiirindeki bastırılmış olanı, antropo-tarih olarak adlandırıyorum. 
Kastettiğim ne? Tarih denilen şey, egemenin kurgusalında olanı, bu kurgusalın 
nedenselliğini dile getirir.

Can Özçelik-Hüküm Giyen Adalet
Bu çalışma AKP dönemi icraatlarının sadece bir kısmı. Yazdıklarımız, tanık olduklarımız 
yaşanan sancılı sürece ışık tutar mı bilinmez ama kayıtlara geçmesi ve hafızalarda iz 
bırakması için faydalı olacağı umudunu içimizde hissetmemizi sağlayacaktır. Yargı 
içindeki yapılanma, işleyiş ve şu soruların yanıtları bilinmeyen hikâyeleriyle bu kitapla 
gün yüzüne çıkıyor.
- Genelkurmay bilgi notunda Danıştay cinayetiyle ilgili ne yazıyordu?
- PKKnın Merkez Komitesinde kaç MİTçi var?
- Hangi savcının Murat Karayılanı sakladığı iddia edildi?
- Fethullah Gülenin avukat yeğeni hangi hâkimi tehdit etti.
- Tayyip Erdoğanı mahkûm eden hâkimin adliyedeki odasına kim girdi?
- Ergenekon soruşturmasını yürüten ekip nasıl oluşturuldu?
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