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ESİAD Yaşam’ın değerli okurları,

Hem dünya genelinde hem ülkemiz özelinde son 

derece kritik gelişmelere sahne olan 2016 yılını 
geride bıraktık. Ülkemiz için yaşamsal tehditlerle 
karşılaştığımız bu dönemin tamamen geride kalmış 
olmasını diliyoruz.  

2017, gerek iç ve dış siyaset, gerekse de ekonomi 
alanında çok çetin meselelerle baş etmek zorunda 
kalacağımız bir yıl olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, 
daha müreffeh ve daha çağdaş kılacak bir yapıyı 
hep birlikte inşa etmeliyiz. Bu yönde uğraş verilirken 
ülke içinde geniş bir uzlaşıya dayalı toplumsal 
mutabakatın hayata geçirilmesi zorunludur. 

Ülke olarak, tarihimizde eşi benzeri olmayan bir 
iç tehdit, bizi uçurumun kenarına sürüklemiştir. 
Geleceğimizi hedef alan başarısız darbe girişimi 
karşısında, milletimizin demokrasiyi yürekten 
sahiplenmesiyle bir milat yaşandı. Toplumun tüm 
kesimleriyle milletçe kenetlenmemiz ve tek yürek 
olarak demokrasimize ve Cumhuriyet’imize sahip 
çıkmamız sayesinde bu teşebbüs başarıyla bertaraf 
edilmiştir. 

Bu süreçte, demokrasinin olmazsa olmazları olan 
hukukun üstünlüğü, insan hakları, farklılıklarımızla 
birlikte yaşama kültürünün sağlamlaştırılması gibi 
konularda güçlü adımlar atılmasının önemini bir kez 
daha anladık. ESİAD olarak, önümüzdeki dönemde 
de bu yönde atılacak tüm adımların destekçisi 
olacağız. 

Öte yandan, ülkemiz ekonomisi açısından önemli 
gördüğüm birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  
Ülkemizdeki siyasi ve ekonomik çok önemli bazı 
sıkıntılı gelişmelere rağmen, ekonomi derin bir kriz 
içine girmiyorsa, bunda iki faktörün etkisi büyüktür. 

Birincisi bugüne kadar kamu maliyesi disiplininin 
şu ya da bu şekilde muhafaza edilmesi, diğeri de 
2001 krizinden sonra alınan tedbirlerle bankacılık 
sisteminin genel olarak sağlam bir yapıya kavuşmuş 
olmasıdır.

Bu iki olumlu özelliğin korunması ülke ekonomisi 
bakımından hayati özellik taşımaktadır ve kesinlikle 
taviz verilmemelidir.

Ayrıca, ekonomik olarak büyüme hızının fiziki boyutu 
kadar niteliğine de büyük önem taşımaktadır.  Bu 
kapsamda, daha yüksek katma değerli ürünler, 
yüksek teknoloji gerektiren üretim teknikleri, 
yaratıcı çabaların ortaya çıkaracağı ürün paletleri 
“sürdürülebilir bir kalkınma” için olmazsa olmaz 
unsurlardır. 

Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmada ciddi bir 
yatırım temposuna ihtiyaç vardır. Yatırımcılar ise, 
ülkenin yatırıma elverişlilik durumuna bakarak yatırım 
kararını veriyor. Dolayısıyla, bu yatırım temposunun 
yakalanması için belirsizliklerin minimize edilmesi 
gerekmektedir.

Bu düşüncelerle, 2017 yılının, terörün son bulduğu, 
hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve evrensel 
değerlerin hakim olduğu, her alanda ihtiyaç duyulan 
reformların hız kazandığı, Avrupa Birliği üyeliğine bir 
adım daha yaklaştığımız ve her zorluğun üstesinden 
uzlaşıyla birlikte geldiğimiz bir yıl olmasını temenni 
ediyor, keyifli okumalar diliyorum.  

Saygılarımla,

Mustafa Güçlü

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı6•
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Sevgili Esiad Yaşam okurları,

Yeni bir yıla girip, ilk aylarını yaşadığımız şu 
günlerde umutlarımızı tüketmek en son istediğimiz 
şey ama…

Her yönüyle zor geçen 2016 ‘yı uğurlarken… 
2017  yılını  yine büyük umutlar ve dileklerle 
karşıladık, ülkemiz ve dünya için barış ve huzur 
temenni ettik... 
Ancak, daha ilk gecesinden REİNA saldırısı ile 
sarsıldık. Birkaç gün sonra İzmir adliyesinde büyük 
bir facia önlendi. Gerçek kahraman Polis Memuru 
Şehit Fethi Sekin sayesinde…

Her olay sonrası bu son olsun, bir daha olmasın 
temennileri ile geçiriyoruz. 

2016 yılında yaşanan darbe girişimi neticesi alınan 
OHAL  kararı ve sonrası çıkarılan birçok kanun ve 
uygulamalar zaman zaman hukuk ve demokratik 
tahammülleri zorlar hale geldi.

Türkiye’nin, yurtdışındaki ülkeler, siyasiler, basın 
ve bence en önemlisi halklar gözünde görünümü 
olumsuz yönde hızla değişiyor. Bu en başta turizm 
ve yeni yabancı yatırımlarda kendini hissettiriyor. 
Bu olumsuz durumu her yurtdışı seyahatinde direkt 
olarak hissetmek de mümkün.

İzmir’e günde 3-4 Cruise gemisi gelirken 1,5 yıldır 
liman bomboş… Antalya’da keza bir çok 5 yıldızlı 
otel boş ya da kapalı…

İstanbul’da Sultanahmet veya Kapalıçarşıya 
bakın… Turistin T’si kalmadı. İzmir’in 1 numaralı 
alışveriş bölgesi Alsancak Gül Sokak ve civarı, 
İstanbul Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Taksim 
bomboş ve kiralık dükkan dolu.

Biz bu ülkede birçok yabancı firmanın global 
markaları adına üretim yapıyoruz, yani bir nevi 
gerçek fasoncuyuz. Otomobilden, elektroniğe 
tekstilden yedek parçaya kadar birçok sektörde…
Bu tesislerin bir çoğu ortaklık değil, Türk 
yatırımcıların kurduğu hem de dış borçla kurduğu 
tesisler… Dünyada alternatif üreticileri çok… 
Alıcı dünya devlerinin üretimleri  başka yerlere 
kaydırmalarını düşünmek bile istemiyorum.

O ülkeyle böyle, bu ülkeyle şöyle; gözünün üstünde 
kaşın var diye bir çok konuda ortaya konulan katı 
politikaların biraz daha uluslararası teamüllerde ve 
Türkiye lehine olması lazım değil mi?  

Özellikle son dönemlerde büyümenin, üretim ve 
ihracat artışının, eğitimin, çağdaş düzeye ulaşmanın 
yolu birken, yeteri kadar kan kaybı başlamışken, 
2017’de doğru yolda hedeflerimize iktidar, 
muhalefet, halk el ele ayrım gözetmeksizin birlikte 
yürümeliyiz.

Sevgi ve saygılarımla,

Ferit Kora
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
Yayın Komitesi Başkanı8•
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üksek       İstişare Toplantısı

ESİAD 32. Yüksek İstişare 
Toplantısı Swiss Otel Grand 
Efes’te yapıldı

Ege Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’nin 32’nci Yüksek 
İstişare Toplantısı ünlü Tarihçi 
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da 
katılımıyla Swiss Otel Grand 
Efes’te gerçekleşti. Toplantıya 
ESİAD üyeleri, İzmir protokolü 
ve iş dünyası ile medya 
temsilcileri katıldı. 

ESİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Güçlü 
yaptığı konuşmada ekonomik 
büyüme hızının fiziki 
boyutu kadar niteliğine de 
dikkat çekti. ESİAD Yüksek 
İstişare Konseyi Başkanı 
Enis Özsaruhan ise darbe 
girişimi ile yaşanan terör 
olaylarına dikkat çekerek 
Avrupa Birliği, Şangay Beşlisi, 
Amerika Birleşik Devletleri 
ve Ortadoğu konularında 
değerlendirmelerde 
bulundu. Toplantıya “Tarihsel 
Perspektif İçerisinde 
Türkiye Orta Doğu İlişkileri” 
konusunda konuşmacı 
olarak katılan Galatasaray 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
Ortadoğu’nun tarihsel 
geçmişi hakkında bilgi verdi. 

n Handan Korhan  
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G
üçlü, “Daha yüksek katma 
değerli ürünler, yüksek tekno-
loji gerektiren üretim teknikleri, 

yaratıcı çabaların ortaya çıkacağı ürün 
paletleri sürdürülebilir bir kalkınma için 
olmazsa olmaz unsurlar. Bu hedeflere 
ulaşmada yatırım ihtiyacı öne çıkıyor. Bir 
yandan fiziki büyüme gereklerini karşı-
larken, bir yandan da başta 4.0 olmak 
üzere yeni sanayi gerçeğini yakalamak 
için yatırım alanında ciddi bir tempo sağ-
lamak zorunlu.” diyor. 

Konu yatırım olunca ülkedeki yatırıma 
elverişlilik kriterlerinin büyük önem taşı-
dığını ifade eden Güçlü, bu özelliklerin 
sadece dış yatırımcılar değil ülkemiz giri-
şimcileri tarafından da dikkate alındığını 
belirtti. 
“Belirsizliklerin minimize edilmesi ve 
pozitif bir öngörülebilirlik ikliminin ülkede 
hakim olabilmesi çok önemli. Bu konu 
sadece özel sektör kuruluşları tarafından 
değil hükümetin ekonomiden sorumlu 
isimleri tarafından da açıklıkla ifade edi-
liyor. Bu çerçevede yaşadığımız gergin-
liklerin bir an önce geride bırakılması, 
huzur ve barış içinde yaşayan bir ülke 
haline gelmemiz en büyük dileğimiz. 
Şüphesiz ülkemizin karşılaştığı olağa-
nüstü durumların varlığı bu konuda bazı 
engeller yaratabilir. Ancak bu engellere 
rağmen sıkıntıların yönetilmesi mümkün. 
Ortadoğu’dan kaynaklanan güçlükle-
rin aşılması konusunda son dönemde 
gerçekleştirilen politika değişikliği prob-
lemlerin aşılması gayretlerine örnek teş-
kil edebilir. İç politikada da tüm vatan-
daşların barış içinde birlikte yaşamasını 

kalıcı olarak yerleştirecek politika ve 
duruşların ortaya konması şart. Bunun 
da koşulu farklılıkların varlığını kabul ve 
bu farklılıklara saygı gösterilmesinden 
geçiyor. Artık kavgasız ılımlı bir üslubun 
hakim olduğu ileriye güvenle bakan bir 
ortamın hızla gerçekleşmesini arzu edi-
yoruz. Bu noktada uygun yatırım ortamı 
bakımından demokrasi ve hukuk devleti 
standartlarının önemine de işaret etmek 
zorundayız.” 

“2016’da 29.7 milyar TL’lik 
bütçe açığı hedefi 29,3 milyar 
ile bir şekilde tutturuldu”
“Bağımsız, tarafsız, ehliyetli ve makul bir 
sürede sonuç alınacak bir yargı sistemi-
nin varlığı hem hukuk devleti gereğidir 

hem de gerek yerli gerekse de yabancı 
girişimler açısından yatırım kararlarını 
belirleyecek birincil bir unsurdur” diyen 
Güçlü, en etkili teşviğin parasal destek-
lerden çok demokrasi ve hukuka bağlı 
güvenilir ve geleceğe umutla bakılan bir 
ülke ortamının varlığı olduğunu ifade etti. 

“Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle 
ticari ilişkilerinde de bazı özellikler taşı-
yor. Örneğin Çin tüm hukuk ve demok-
rasi zaaflarına reğmen ekonomisinde 
büyük gelişmeler sağlayabildi. Bu durum 
hukuk ve demokrasinin iş ortamı için o 
kadar da önemli olmadığını düşündüre-
bilir. Ancak bizim şartlarımız bütünüyle 
farklı. İhracatımızın yüzde 50’si AB ülke-
lerine yönelik. 

Özellikle bu ülkelere dönük ihracat orga-
nizasyonumuz bazı özgün karakterler 
taşıyor. Başka bir ifadeyle AB ihracatımı-
zın çok önemli bir bölümü tedarikçi ger-
çeği altında gerçekleşiyor. Yani alıcılarla 
ihracatçılarımız arasında adeta organi-
zasyonel organik bir bağ bulunuyor. 

Dolayısıyla ülkemizdeki iş ortamı ile ilgili 
tereddütler özellikle AB’ye dönük ihraca-
tımızı da doğrudan etkiliyor. Ülkemizdeki 
siyasi ve ekonomik önemli bazı sıkın-
tılı gelişmelere rağmen ekonomi derin 
bir kriz içine girmiyorsa bence bunun 
iki nedeni var. İlk neden kamu maliyesi 
disiplininin şu ya da bu şekilde muha-
faza edilmesi, diğeri de 2001 krizinden 
sonra alınan tedbirlerle bankacılık sis-
teminin genel olarak sağlam bir yapıya 
kavuşmuş olması. 

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Güçlü:

“Başta 4.0 olmak üzere 
yeni sanayi gerçeğini yakalamak 
için yatırım alanında ciddi 
bir tempo sağlamak zorunlu”
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Bu iki olumlu özelliğin korunması ülke 
ekonomisi bakımından hayati özellik 
taşıyor. 2016’da 29.7 milyar TL’lik bütçe 
açığı hedefi 29,3 milyar TL ile bir şekilde 
tutturuldu. Bu performansın gerçekleş-
tirilmesinde vergi barışı uygulamasının 
getirdiği yaklaşık 14 milyar TL’lik imkanın 
birinci derece etkisi oldu. 

Ülkemizde kamu harcamalarının artma-
sına yol açacak bazı şartlar hepimizin 
malumu. Öte yandan ekonomiyi can-
landırma ve bölgesel kalkınmaya dönük 
özellikler taşısa bile bu yöndeki kamu 
harcamaları da iyi yönetilmedikleri tak-
dirde risk arz edebilir. 

Bütçede doğrudan bir yük olarak görül-
meyen köprü, otoyol ve benzeri büyük 
projelerin finansmanı için verilmiş hazine 
taahhütleri de potansiyel risk taşıyor. 
Ayrıca hazine kaynaklı teşvik uygulama-
larının giderek boyut kazandığı izleniyor. 
Bu itibarla gerek görünür gerekse de 
potansiyel riskler dikkate alınarak kamu 
maliyeti disiplininden kesinlikle taviz veril-
memesi gerekli. Bankacılık sisteminde 
boyutları şimdilik sınırlı da olsa bazı sıkın-
tıların varlığı gözlemleniyor. 53 milyar 
TL’ye ulaşan takipteki kredilerin 17 mil-
yar TL’lik bölümün kamu bankalarına ait 
olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde bu 

kredilerin özel bankalar gibi varlık yöne-
tim şirketlerine devredilebileceğine dair 
karar alındı. Diğer taraftan döviz esaslı 
kredi kullanan kurum ve kuruluşların 
karşı karşıya kaldığı oldukça boyutlu 
kur farklarının yeni risklere yol açmadan 
yönetilmesi zorunlu. Ekonomiyi canlan-
dırma gayretleri içinde oluşturulan yeni 
tür kredilerin de aynı titizlikle takibi ve 
yönetilmesi gerekiyor. Özetle, sağlıklı bir 
mali yapıya sahip bankacılık sistemi var-
lığının ekonomimiz için bir sigorta özelliği 
taşıdığı gözden uzak tutulmamalı.” 

“Kentimizdeki yerel yönetim-
lerin bölge kalkınması nokta-
sında iş dünyası ile olumlu bir 
iletişim içinde olması hedefe 
ulaşmada önemli bir avantaj”

Türkiye’deki büyümenin coğrafi ola-
rak dengesizliği konusuna da değinen 
Güçlü, bu konunun düşük hızla gelişen 
ve yatırım ihtiyacı olan bölgelerimiz açı-
sından yıllardır tartışıldığını belirtiyor. “İşa-
ret etmek istediğim nokta hemen hemen 
tüm sektörler ve iş kolları olarak İstanbul 
odaklı büyümenin beraberinde getirdiği 
olumsuz sonuçlar. İstanbul’un ölçüsüz 
ve altyapısıyla uyumsuz büyümesi ülke-
mizin gözbebeği olan bu kentimizi adeta 

kilitlemiş durumda. Bu büyüme trendi 
devam ederse İstanbul’daki sorunlar 
baş edilmez bir hal alacak. Biz İzmir-
liler, tüm yöneticiler ve sivil toplum ola-
rak hep birlikte sahip olduğumuz imkan-
lar ve beşeri sermayemiz ile kentimizin 
özellikle yenilikçi alanlarda öne çıkması 
zaruretini ifade ediyoruz. Mevcut orga-
nize sanayi bölgelerimizin yanı sıra tek-
noparklar ve geliştirilecek yeni serbest 
bölgelerle bu amaca doğru hızla yürü-
mek istiyoruz. Kentimizdeki yerel yöne-
timlerin bölge kalkınması noktasında 
iş dünyası ile olumlu bir iletişim içinde 
olması hedefe ulaşmada önemli bir 
avantaj. Bu konuda merkezi hükümetin 
alacağı kararlar da büyük önem taşıyor 
ancak bazı altyapı yatırımları konusun-
daki bürokratik gecikme ve tıkanmalar 
kent gündeminin sıkışmasına yol açıyor. 

İzmir milletvekili Binali Yıldırım’ın başba-
kan olmasından sonra bazı konularda 
adımlar atıldı ve kesin çözümler nokta-
sında hızla mesafe alınacağına dair umut 
doğdu. Biz iş dünyası temsilcileri olarak 
bu yatırımların siyasi çekişmeler dışına 
çekilerek bilimsel bir temelde değerlen-
dirilmesi konusunda uzlaştırıcı bir tavır 
sergileme gayretindeyiz. Çözüm siyasi 
hareketlerden daha çok kente kazanç 
sağlayacaktır.”



ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Baş-
kanı Enis Özsaruhan darbe girişimi ile 
yaşanan terör olaylarına ayrı parag-
raf açtığı konuşmasında Avrupa Birliği, 
Şangay Beşlisi, Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Ortadoğu konularında değer-
lendirmelerde bulundu. “Küresel ekono-
mik problemler Rusya gerilimi başarısız 
darbe girişimi terör olayları Irak ve Suriye 
DEAŞ derken AB ile ilişkilerimiz ve güney 
sınırlarımızda yaşanan askeri hareketlilik 
2016’da karşı karşıya kaldığımız konular-
dan bazılarıydı. Demokrasiyi ve demok-
ratik kurumları askıya alma çabası olarak 
gördüğümüz ülkemizi felakete sürükle-
yeceğini bildiğimiz darbe girişimini kını-
yor, ülkemiz için gerekenin daha ileri 
demokrasi ve daha gelişmiş ekonomi 
arayışı olduğunun altını çiziyorum. Başa-
rısız darbe girişimi sonrası benzeri kal-
kışmalarının gerçekleşmemesi için atılan 
adımları anlayışla karşılamakla birlikte 
hızla atılan adımların bazı yanlış anlaşıl-
maları beraberinde getirdiğini de görü-
yoruz. Yeni yılın ilk ayında ilki İstanbul 
ve ardından kentimizdeki bombalı terör 
eylemleriyle büyük bir üzüntü yaşadık. 
2017’de de ülkemizde gerek iç gerekse 
dış kaynaklı gelişmelerin damgasını vur-
duğu hareketli bir dönem yaşayacağız 
diyebiliriz. 

Tüm bu süreçlerden ister istemez ülke 
ekonomisi de etkileniyor. Her ne kadar 
ülke ekonomisi krizlere karşı geçmişe 
nazaran daha dirençli olsa da yaşa-
nan gelişmelerden kaynaklanan tered-
düt ve belirsizlik ekonomi üzerinde tedir-
ginlik yaratıyor. Yatırımcıların ötelenmesi, 
dövizdeki hareketlilik bunu doğrular 
nitelikte. Ülkemiz gibi tasarruf oranının 
düşük olduğu yerlerde yabancı yatırım 
önemli bir kaynak ve ekonomi üzerinde 
değerli katkıları var. Ancak yabancı yatı-

rımcı belirsizlik durumunda bulunduğu 
ülkeden ayrılıyor. Yabancı yatırımcının 
ülkeye gelmesi için gereken güven duy-
gusu da kolay inşa edilmiyor. Bu kap-
samda gerek hukukun üstünlüğü insan 
hakları ve demokrasi gibi çağdaş değer-
lere gerekse de AB gibi ülkemizin batıyla 
bağlantısını kuvvetlendiren hedeflerimize 
bağlılığımızı her fırsatta gözler önüne 
sermemiz büyük önem taşıyor. Bunun 
için de öncelikli olarak en kısa sürede 
normale dönmemiz gerekiyor.” 

“Ülkemiz gibi stratejik 
konuma sahip ve gelişmiş 
ülkeler arasında yer alma 
hedefindeki bir ülke alter-
natiflere sahip olmalı ancak 
birini diğerine yeğlememeli”
Ülkemizinin içinde bulunduğu dönemde 
izlediği dış politikanın büyük önem taşı-
dığını ifade eden Özsaruhan, bu kap-

samda AB’ye alternatif olarak dillendi-
rilen Şangay Beşlisi ABD ve Ortadoğu 
konularının karşımıza çıktığını ifade edi-
yor. 
“AB ile ilişkilerimizde mülteci dramıyla 
birlikte yeni bir dönem açıldı. Vize-
siz seyahat yeni fasıl başlıklarının açıl-
ması gibi hareketli bir süreci de berabe-
rinde getirdi. Bu olumlu hava ne yazık 
ki Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde son 
zamanlarda yaşanan zorluklarla tersine 
döndü. Bu durumun geçici olmasını 
temenni ediyor karşılıklı atılacak adım-
larla kısa sürede çözüme kavuşturulaca-
ğına inanıyoruz. 

AB ile ilişkilerimiz zaman zaman durak-
samalar yaşasa da Türkiye’nin yüz yılı 
aşkın süredir batıya dönük hedefleri dik-
kate alındığında bu ilişkiler her zaman 
önem ve değer taşıyacak. Nitekim mül-
teci dramında görüldüğü gibi coğrafi ger-
çekler bizi birbirimizi anlamaya ve işbirliği 
yapmaya mecbur kılıyor. İsteğimiz ilişki-
lerin yeniden yüksek bir tempoya kavuş-
ması, Türkiye AB ilişkilerinin her zaman 
taraflar için bir umut ve yeni ufuk olma 
özelliğini koruması. AB ile gerilen ilişkile-
rimiz sonrası Şangay Beşlisi olarak bili-
nen Şanghay İşbirliği Örgütü bir diğer 
gündem olarak karşımıza çıktı. 

Örneğin Şanghay beşlisinde Türkiye niye 
olmasın diyerek göz kırptığı bu oluşum 
bir alternatif gibi sunuldu. Halbuki ülke-
miz gibi stratejik konuma sahip ve geliş-
miş ülkeler arasında yer alma hedefin-
deki bir ülke alternatiflere sahip olmalı 
ancak birini diğerine yeğlememeli. Gerek 
AB gerekse Şangay Beşlisi konula-
rında dış politikanın ötesinde ekonomik 
bir boyutun da varlığını ayrıca hatırlat-
mak isterim. Hepsinin Türkiye’ye katkı-
ları farklı boyutlardadır.”

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı 

Enis Özsaruhan:
“Ülke ekonomisi krizlere karşı geçmişe nazaran 
daha dirençli olsa da yaşanan gelişmelerden 
kaynaklanan tereddüt ve belirsizlik ekonomi 
üzerinde tedirginlik yaratıyor”
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“Trump’ın yaptığı açıklama-
lardan Ortadoğu’da öncelikli 
konuların DEAŞ’la mücadele, 
Irak petrolleri, İran karşıtlığı 
ve İsrail’e destek 
olacağı belirtiliyor”

ABD ile ilişkilerin dış politikamızın bir diğer 
konusu olduğunu belirten Özsaruhan, 
özellikle güney sınırımıza komşu ülke-
lerdeki askeri hareketliliğin ilişkilerde de 
karmaşayı beraberinde getirdiğini ifade 
ediyor. “Böyle bir dönemde ABD baş-
kanlık seçimleri yapıldı, Donald Trump 
ABD’nin 45. başkanı olarak göreve baş-
ladı. Herkes Trump’ın dönemine dair 
olumlu ya da olumsuz bir takım beklen-
tiler içinde. Ortadoğu konusunda izleye-
ceği politikalarda henüz net bir adım atıl-
mış olmamakla birlikte Trump’ın yaptığı 
açıklamalardan Ortadoğu’da öncelikli 
konuların DEAŞ’la mücadele, Irak pet-
rolleri, İran karşıtlığı ve İsrail’e destek ola-
cağı belirtiliyor. ABD’nin Suriye’nin gele-
ceği için Astana’da yapılan görüşmelere 
büyük elçi düzeyinde gözlemci ola-
rak katılması Suriye konusunun ön sıra-
larda olmadığı sonucunu akıllara geti-
riyor. Ayrıca Türkiye’nin PYD-YPG’ye 
verilen desteğin kesilmesi beklentisine 
ne cevap verileceğini de zamanla göre-
ceğiz. Trump yönetimindeki ABD’nin 
yedi ülkenin vatandaşlarına yönelik vize 
sınırlanmasına hazırlandığını da gözden 
kaçırmamak lazım. ABD ile son durum 
böyleyken büyük Ortadoğu projesi ola-
rak bilinen genişletilmiş Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika bölgeleri müşterek bir gele-
cek ve ilerleme için ortaklık projesi bir 
diğer gündem maddesi olarak karşımıza 
çıkıyor.” 

“Coğrafi konumu 
nedeniyle Ortadoğu pro-
jesinde Türkiye’nin tutumu 
önem taşıyor”

“Son dönemlerde tüm dünya şaşkın-
lık ve korku uyandıran terör olaylarına 
tanıklık ederken küresel terörizmin de 
yükselişiyle birlikte dış politika konula-
rından biri ise ABD yönetiminin bugüne 
değin resmi belgelere dayandırmadığı 
bu Ortadoğu projesidir.” diyen Özsaru-
han, projenin kapsamında 20’nin üze-
rinde ülkenin hedef ülke sıfatıyla yer 
aldığını ve Ortadoğu barışına yönelik 



olduğunu, bunun yanında bölgenin eko-
nomik kalkınmasına, özgürlüğüne, kadın 
haklarına yönelik kurulmuş eğitim özgür-
lüğünü daha ileri safhalara taşımak için 
atılmış bir adım olduğunu belirtiyor. “Bu 
projede ülkemiz ise ABD’nin uzun süreli 
müttefiki NATO üyesi AB adayı ve laiklik 
temelinde demokratik ülke olma özellik-
leri göz önüne alınarak demokratik ortak 
olarak yer alıyor. Nitekim Türkiye 2004’ün 
haziran ayında yapılan G8 zirvesine 
BOP çerçevesinde yapılacak reformları 
konuşmak üzere demokratik ortak sıfa-
tıyla davet edildiğinde dönemin başba-
kanı Erdoğan’ın BOP’a sahip çıkan açık-
lamaları basına yansımıştı. Çoğunlukla 
geri kalmış ülkelerin yer aldığı islam coğ-
rafyasını hem ekonomik hem de sosyal 
yönden çağdaş değerlerle buluşturmak 
gibi yüksek bir amaca hizmet için ortaya 
atıldığı belirtilen bu proje, bu amaca 
sadık kalındığı sürece bütün dünya ve 
insanlık için olumlu sonuçlar doğurabi-
lecek unsurlar içeriyor. Ancak stratejik 
enerji kaynaklarının kontrolü gibi çıkarlar 
devreye girecek olursa tam tersi sonuç-
ları olabilecektir. 

Diğer taraftan proje kapsamındaki ülke-
lerin çoğunun müslüman nüfusa ve zen-
gin yeraltı kaynaklarına sahip olmaları 
projenin kültürel ve ekonomik boyutu-
nun olduğunu da düşündürmüyor değil. 
Coğrafi konumu nedeniyle Ortadoğu 
projesinde Türkiye’nin tutumu önem 
taşıyor. BOP’un uygulanması konu-
sunda Türkiye diğer ilgili devletlere göre 
daha karmaşık bir durumla karşı karşıya 
kalıyor. Çünkü Türkiye bir taraftan projeyi 
hazırlayan ve uygulayan kanadın önemli 
bir üyesiyken diğer taraftan da projenin 
hedef ülkeleri ile coğrafi olarak komşu 
ve aralarında yüz yıllara dayanan siyasi, 
sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkisi var. 

Türkiye, tarihi, coğrafi ve kültürel açılar-
dan Ortadoğu’nun olduğu kadar batı-
nın da bir parçası. Dolayısıyla Türkiye’nin 
bölgeye yönelik dış politikasını tek taraflı 
bir tercih olmaktan ziyade çok yönlü 
etkiler altında oluşan bir dış politika ola-
rak değerlendirmek gerekir. Günümüze 
gelindiğinde yaşanan terörün dünyanın 
süper güçlerinin vatandaşlarını bile teh-
dit edici boyuta ulaşması korkutucu bir 
gerçeği ortaya koydu. Ülke çıkarları için 
bile olsa illegal yapıları muhatap almak 
affedilemez sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 
ABD, İngiltere, İsrail gibi bu projeyi plan-

layan ülkeler ile Rusya, Çin, İran gibi proje 
karşıtı ülkeler arasındaki çıkar çatışması 
Suriye’deki kaosun bir türlü sonuçlan-
mamasına yol açmış kısa sürede plan-
lanan rejim değişikliği bir türlü amacına 
ulaşmamıştı. Gelinen nokta BOP ülkeleri 
ve karşıt ülkeleri aynı masaya oturtarak 
Suriye’de Esad rejimini canlandırmak, 
mülteci krizini sonlandırmak ve bölge-
deki otorite boşluğunu tekrar eski yöne-
timle doldurma yönünde.” 

“Suriye’de devam eden 
savaş, İran’ın nükleer 
programı ve Irak’taki 
siyasal belirsizlikler 
Türkiye’nin ekonomik 
çıkarlarını tehdit ediyor”

“Ortadoğu’daki gelişmeler gerek bölge 
halkları ile mevcut tarihi kültürel ve sos-
yal yakınlığımız gerek bu gelişmelerin 
doğrudan veya dolaylı etkileri nedeniyle 
Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor” diyen 
Özsaruhan, güney sınırımıza komşu böl-
gede yaşananlar ve terör olaylarının ciddi 
belirsizlik algısı yaratarak ekonominin ve 
ülkenin önünde önemli bir sorun teşkil 
ettiğini de ekliyor: “Bu durumun devamı 
ekonominin seyrini olumsuz etkileye-
cek, zaten hedeflerin gerisindeki ekono-
mik performansımızın daha da kötüleş-
mesine neden olacak potansiyele sahip. 
Diğer taraftan cumhuriyet ile birlikte 
yüzümüzü batıya dönmüş bir ülke olarak 
Ortadoğu ile ilişkilerimizin belirli dönem-
ler hariç daha temel düzeyde olduğunu 
görüyoruz. 

Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan 
sonra Ortadoğu bölgesinde eski impa-
ratorluk toprakları üzerinde kurulan yeni 
devletlerle Türkiye’nin kurduğu ilişkiler ise 
büyük oranda o dönemin travmaları ve 
algıları ile şekillendi. Cumhuriyetin kuru-
luşu ile en önemli hedefini batılılaşma 
olarak seçen ülkemiz, Ortadoğu ülke-
leriyle ilişkilerini uzunca bir süre sembo-
lik bir düzeyde tuttu. Sonuçta bölgesi ile 
ekonomik ve siyasi ilişkileri yüzeysel bir 
Türkiye görüntüsü ortaya çıktı. Bu durum 
Kıbrıs sorunu nedeniyle biraz değişse 
bile batı ile arası bozulan Türkiye, petrol 
krizinin de etkisiyle alternatif arayışlara 
girdi. 1970’lerden itibaren Türkiye’nin 
bölge ülkeleri ile kurmuş olduğu eko-
nomik ilişkiler zaman zaman kesintilere 
uğrasa da günümüze kadar sürekli bir 

biçimde arttı. Türkiye’nin bölge ile kur-
muş olduğu ilişkide enerji ve güven-
lik konularının ön plana çıktığını görebili-
riz. Öte yandan Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
yönelik ekonomik ve siyasal politikala-
rını büyük oranda batı ile olan ilişkilerini 
odak alarak oluşturduğunu söylemek 
mümkün. Günümüzde Suriye’de devam 
eden savaş, İran’ın nükleer programı ve 
Irak’taki siyasal belirsizlikler Türkiye’nin 
ekonomik çıkarlarını tehdit ediyor. Yaşa-
nan küresel krizin etkileri ve AB ile iliş-
kilerin geleceği konusundaki belirsizlik-
ler eklendiğinde mevcut durum daha 
da karmaşık bir hal alıyor. Son olarak 
Suriye’deki ayaklanmalar bir iç savaşa 
ve insani krize dönüştü ve savaşın Tür-
kiye ekonomisi üzerinde olumsuz etki-
leri ortaya çıktı. Savaştan kaçan ve 
sayısı milyonlarla ifade edilen mülteci-
ler Türkiye açısından ciddi bir mali yük 
yarattı. Ayrıca ticaret, transit ticaret ve 
turizm sektöründeki olumsuz gelişme-
ler nedeniyle de ciddi ekonomik kayıp-
lar ortaya çıktı. Son dönemlerde AB’ye 
giriş müzakerelerinin uzaması ve geliş-
mekte olan Türkiye’nin enerji ihtiyacını 
karşılamak için Ortadoğu’ya yönelindi. 
Bu da Türkiye’de eksen kayması tartış-
malarına sebep oldu. Coğrafi konumu 
bakımından Türkiye’nin Ortadoğu’nun 
en önemli ülkelerinden biri olduğu aşi-
kar. Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri 
ve petrol zengini ülkeler arasında bir 
köprü görevi görüyor. Son dönemlerde 
Avrupa’da yaşanan Kırım krizinin de 
etkisi ile Türkiye Avrupa ülkelerinin enerji 
ihtiyacı için daha da önemli bir pozis-
yonda yer almaya başladı. Bu süreçte 
Türkiye’nin gerek Ortadoğu gerekse 
Avrupa’daki gelişmeleri iyi takip etmesi 
gerekiyor. Ülkemizin geçmişte yaşadığı 
ekonomik belirsizliklerin, kaosların ya 
da sorunların benzerlerini yaşamaya ne 
zaman ne de kaynağı var. 
Bu kapsamda ivedilikle normale dönül-
mesi, terör olaylarının önüne set çekil-
mesi ve ekonomik göstergelerin olum-
luya çevrilmesi gerekiyor. Tüm dünya 
için olduğu gibi Ortadoğu için de dile-
ğimiz kalıcı barış istikrar ve güvenlik ile 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın 
sağlanması. Stratejik bir konuma sahip 
gelişmiş ülkeler arasında yer alma hede-
findeki Türkiye için izlenecek dış politika 
büyük önem taşıyor. Tutarlı ve sağlam 
temeller üzerine oturtulmuş bir dış poli-
tika Türkiye’nin gelecek hedeflerini ger-
çekleştirmesine yardım edecektir.” 



es
ia

d 
gü

nd
em

18•
19



Toplantıya “Tarihsel Perspektif İçerisinde 
Türkiye Orta Doğu İlişkileri” konusunda 
konuşmacı olarak katılan Galatasaray 
Üniversitesi Öğretim Üyesi, ünlü tarihçi 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanayici ve işa-
damlarına Ortadoğu’nun tarihsel geç-
mişi hakkında bilgi verdi. “Coğrafyada 
yaşanan tarihin ve oluşumun mutasyo-
nun fevkalade önemli bir rolü var. Bu gibi 
ülkelerin en başında gelenlerden biri de 
Ortadoğu’da hiç şüphesiz ki Türkiye ve 
İran gibi yerler. Genellikle kendimizi coğ-
rafya içinde değerlendirirken yaşadıkla-
rımızı ve geçirdiklerimizi hem iyi bilmedi-
ğimizden hem de bir nevi kör noktaya 
girdiğimizden dolayı yeterince ele ala-
mıyoruz. 11. asırda 12. asırda küçük 
Asya’ya, Suriye’ye ve Kuzey Irak’a el 
attık. Ardından gelen üç asrın içinde 
kendimizi Tuna boylarında bulduk. Türk 
kavminin gelişi fevkalade enteresan bir 
olay. Bizi Avrupalılar ne kadar benimse-
yemiyor ise bunları anlamanız için diplo-
mat, tüccar, üniversitedeki kişilere bak-
mak yetmez, halka ineceksiniz. Burada 
sizin hiçbir şekide gerçekleri kavrama-
nız mümkün değil. Ortadoğu’ya başka 
türlü bir illüzyon ile bakıyoruz. İnsan-
lar bazı şeyleri kendilerine tarih ve tanrı 
tarafından yazılarak verildiğine ve kendi 
politik mekanizmaları ve kararları değil 
şer kuvveleri tarafından öyle yazıldığına 
inanıyorlar. İnsanlar bir yerde yaşamları-
nın Allah vergisi zenginliklere bağlı oldu-
ğunu düşünüyorlar. Bunu geliştirmek 
konusunda hiçbir hareketleri, direniş-
leri ve değişim kalıpları yok. Ortadoğu 
coğrafyasına baktığınız zaman burada 
görünmeyen toplumlar görüyorsunuz. 
Bu toplumların üretim kalıplarını değiş-
tirme gayretleri yok. İnsanlar iktisadi 

anlayış dediğimiz zaman bölüşüm üze-
rinde dururlar ve iktisadi yaklaşım dedi-
ğimizde kendi evlerinde ve ülkelerin-
deki üretim biçimleri yapılanmalardan 
çok doğrudan doğruya dış ticaret pay-
ları üzerindeki adaletsizlikten bahseder-
ler. Oysa hepimizin bildiği gibi üretmeyen 
insanların tüketme şansı yoktur. Bu top-
lumun iktisatın son sahnesi olan trans-
fer nakliyat ve pazara çıkma ile ilgisi oto-
matik olarak çok sınırlı olacaktır. İnsanlar 
Ortadoğu’ya baktıkları zaman beşeri 
coğrafyanın hatta coğrafyanın en önemli 
unsurunu sık sık göz ardı ederler. Evle-
rinde oturdukları kendi kapalı dünya-
sında konuştukları zaman bambaşka bir 
retorik kullanırlar, piyasaya çıktıklarında 
ayrı bir yalan söylerler.”

“Bir daha o Suriye 
olamayacak”
İnsanların Ortadoğu’ya baktığında bazı 
olayları göz ardı ettiğini söyleyen Ortaylı, 
“Birkaç yıl içinde küçük zümreler bazı dış 
devletlerin desteğiyle koca ülkeyi alt üst 
etti. Bir daha o Suriye olamayacak” diye-

rek “bu bir rüyadan uyandırmayı getire-
bilir mi?” diye sordu. “Arap dünyasında 
her şey harita üzerinde. Bu üretmeyen 
yerde aslında üç ülke var ki üretiyor. 
Bunlar Türkiye, İran ve tabii ki İsrail. Üre-
tim demek topraklarında çıkan birtakım 
madenleri veya petrol kaynakları baş-
kalarının işleyip satması demek değil.” 
diyerek sözlerini sürdürdü. “Burada son 
derece başka üretim mekanizmalarının 
mevcut olması gerektiğini izah etmeye 
çalışırım. Bu devlet şekillerine de yansır. 
İslam dünyasında 1970lerde bir buçuk 
devlet var birisi Türkiye yarımı İran den-
miştir, gerisi devlet bile değil. İçtiği suya 
kadar dışarıdan getiren petrol zengini 
ülkeler gün geçtikçe büyük bir fakirliğin 
içine girmektedir. Üretmeyen, üretimin 
temelini tescil edecek hammadde kay-
naklarını iyi kullanamayan, onlara sahip 
olamayan bir dünyayı düşünmek zorun-
dasınız. Dünyada petrol üreten ülkeler iki 
kategoride. Biri ürettiğini kendisi işleyen 
Norveç, Rusya gibi, diğeri ürettiğini ken-
disi işleyemeyen elaleme bakan hatta 
bu daldaki ülkelerin bazılarında mühen-
disliğin ve teknisyenliğin bir hayli de adım 
attığını söylemek gerekir. Örneğin İran. 
Benzin kuyruklarının oluştuğu bir petrol 
ülkesinde insanların pek ala çok önemli 
diplomalı mühendisleri de, teknisyenleri 
de var. Ama unla şekeri bir araya geti-
rip de doğru düzgün bir helva ortaya 
çıkaramıyorlar. Bu organizasyon sakat-
lığının nedeni nasıl açıklanabilir? Orta-
doğu dünyası siyasi verilerin stratejik 
sorunların kavrandığı bir memleket değil. 
Hangimize sorsanız herhalde Suriye’de 
Rusya’yı istemeyiz veya bizi alakadar 
etmez deriz. Fakat Rusya orada ve bunu 
kabul etmek zorundasınız.”

“İnsanlar bir yerde yaşamlarının Allah vergisi 
zenginliklere bağlı olduğunu düşünüyorlar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı:
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Ekonomide 
olumsuz sinyallerinin 

sesi yükselirken
Türkiye’de yönetim 

sistemi değişikliği 
halkın oylarına 

sunuluyor...

2017 ne getirir, ne götürür 

meselesini akademisyenler 

ve iş dünyasının üyeleri ile 
konuştuk... Pek iyi bir yıl 
olmayacağı üzerine görüşler 
varsa da 2017 ile ilgili 

umutları olan görüşler de var.
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
ilan edilen olağanüstü hal uygulaması 
ve kanun hükmünde kararnamelerin 
tartışıldığı süreçte şimdi gündem Ana-
yasa değişikliği ve Başkanlık. Mecliste 
Anayasa değişiklik teklifi oylamaları 
sonuçlandı. Şimdi sıra referandumda... 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu 
süreci “Böyle bir ortamda, rejim deği-
şikliğini hedefleyen bir Anayasa değişik-
liği, ülke gündemine yerleştirilmiş bulu-
nuyor. Oysa 15 Temmuz darbe girişimi 
öncesi olağan dönemde bile, anayasal 
bilgi, yol-yöntem ve hedef üzerine kir-
lilik, anayasa gündemini zedeliyordu.” 
sözleriyle yorumluyor. Ülkenin olağa-
nüstü hal ve kanun hükmünde karar-
nameler yoluyla yönetildiği bir ortamda, 
anayasal bilgilenme hakkının ileri dere-
cede sınırlanmış olduğunu da ifade 
eden Kaboğlu, “Devletin yeniden inşası 
gibi oldukça cüretkâr hedefler de dillen-
diriliyor. Bu nedenle, ‘Olağanüstü ortam 

n Handan Korhan

ve koşullar, öngörülen anayasa değişik-
liği ve halkoyuna ne ölçüde elverişlidir?’ 
sorusu öncelikle yanıtlanmalı.” diyor. 

Anayasal düzenin devamlılığı söz 
konusuyken şimdiki süreci değer-
lendirerek başlayalım mı?
Başka devletlerde olduğu gibi 
Türkiye’de de anayasal süreçler bakı-
mından kopma dönemi ve devamlılık 
dönemi ayrımı gözden uzak tutulma-
malı. Kopma döneminin başlıca özel-
liği anayasal süreçte güç dengelerinin 
belirleyici olması, tıpkı 1961 ve 1982’de 
olduğu gibi. Ancak bunun istisnaları da 
yok değil. Örneğin Tunus’ta, Türkiye’de 
1960 ve 1980’e göre daha radikal bir 
kopma olduğu halde Anayasa, seçil-
miş kurucu meclis tarafından hazır-
landı. Bununla birlikte anayasal düzenin 
devamlılığı sırasında anayasa değişik-
liği veya yenilenmesi güç dengelerince 
değil, demokratik ilkeler yoluyla belir-
lenir ve gerçekleştirilir. 1999’da İsviçre 
örneğinde olduğu gibi ya halkla başla-

nır ve halkla bitirilir ya da 2000’de Fin-
landiya örneğindeki gibi kurulu iktidar 
düzleminde tam uzlaşma yoluyla ana-
yasa yenilenir. Türkiye 2011’de bunu 
TBMM’de yani kurulu iktidar düzle-
minde tam uzlaşma sağlamak sure-
tiyle yapmaya çalıştı ama başaramadı. 
Bunun şimdi tek bir seçeneği kaldı, 
halkla başlamak ve halkla bitirmek. 
Siyasal rejimler, parlamenter rejim ve 
başkanlık rejim yelpazeleri eksen alı-
narak tasnif edilse de bunların oluşu-
munda tarihsel miras payı belirleyici-
dir. Bu nedenle devletlerin şu ya da bu 
rejimi tercih etme yerine, kendi dene-
yimlerinden ve toplumsal özelliklerinden 
çıkaracakları dersler öne çıkıyor. 

Köklü rejim değişiklikleri, daha çok 
kuruluş, kimi zaman da kopma dönem-
lerine özgü. Olağan dönemlerde rejim 
değişikliği görülen bir durum olma-
makla birlikte, bu yönde bir eğilimin 
ortaya çıkması halinde yapılması gere-
ken ilk iş ilke tartışması olmalı.

“Anayasa değişikliği veya yeni 
anayasa için taban, insan haklarına 
dayanan demokratik ve laik sosyal 
hukuk devleti olmalı.”

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



Peki, bu ilke tartışması yapıldı mı?
Türkiye açısından ilke tartışması 
1876’da temeli atılan ve 2016’ya kadar 
biçimlenen siyasal rejim üzerine yapıl-
malıydı. Aksayan yönleri nelerdir? İşle-
yişe ilişkin sorunlar, otorite-özgür-
lük dengesizliğinden mi, yoksa genel 
anlamda denge-denetim düzenekleri 
eksikliğinden mi kaynaklanıyor?
Çağdaş anayasaların denge ve denetim 
düzeneğinin ana halkaları ekseninde 
her erk içinde, üç erk arasında, üç erk 
ile uzman ve özerk kuruluşlar arasında, 
merkez ile yerel arasında, ulusal hukuk 
ile uluslararası hukuk arasında, devlet-
iktidar-otorite ile toplum-özgürlük ara-
sında denge ve denetim düzeneğinin 
kurulması gerekir. Acaba bunların han-
gisinde ve/veya hangilerinde dengesiz-

lik var da siyasal-anayasal düzenin işle-
yişi patinaj yapıyor? 
Çağdaş anayasal yaklaşım rejim düz-
leminde değil, rejim içi önlemleri öne 
çıkarıyor, kurallar, kurumlar ve başvuru 
yolları düzleminde. Anayasa değişiklik-
leri, genellikle bu bağlamdaki sorunlara 
odaklanır. Hatta anayasanın yenilen-
mesi durumunda bile denge ve dene-
tim düzeneğine ilişkin sorunlar göz-
den geçirilir. Öte yandan kurumların ve 
rejimin sürekliliği devletlerin gelişmişlik 
düzeyi ile doğru orantılıdır. 1982 Ana-
yasası, TBMM tarafından sıkça gözden 
geçirildi ve insan hakları alanında hayli 
yol alındı. Ne var ki az törpülenen veya 
yeterince törpülenmeyen kısmı hak ve 
özgürlükler alanında oldu. Bu gere-
ğin karşılanmasını beklerken tam ter-

sine, iktidar lehine dengesizliği derinleş-
tirici bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik 
2014’te rejim değişikliği gerekçesi ola-
rak kullanılmaya başlandı. Oysa 1982 
Anayasası işleyişinde karşılaşılan 
sorunlar, öncelikle Türkiye’nin siyasal 
rejim deneyimi bağlamında tartışılma-
lıydı. Bu yapılmadığı için önerilen yeni 
modeller dayanaksız kalıyor ve gele-
cekte ortaya çıkması muhtemel siya-
sal kriz, bugün yapılmak istenen rejim 
değişikliği gerekçesi olarak kullanılmaya 
çalışıldığı için inandırıcı olamıyor.

OHAL’de anayasal kamuoyunun 
oluşması hakkında ne söyleyebiliriz?
Anayasal bilgi kirliliği, yol ve usul kirli-
liği ile hedef kirliliği, “15 Temmuz 2016 
öncesi” gündemi kaplayan üç kat-

“Anayasal düzenin devamlılığı sırasında anayasa değişikliği veya yeni-
lenmesi güç dengelerince değil, demokratik ilkeler yoluyla belirlenir ve 
gerçekleştirilir. 1999’da İsviçre örneğinde olduğu gibi ya halkla başla-

nır ve halkla bitirilir ya da 2000’de Finlandiya örneğindeki gibi kurulu ikti-
dar düzleminde tam uzlaşma yoluyla anayasa yenilenir. Türkiye 2011’de 
bunu TBMM’de yani kurulu iktidar düzleminde tam uzlaşma sağlamak 

suretiyle yapmaya çalıştı ama başaramadı. Bunun şimdi tek bir seçeneği 
kaldı, halkla başlamak ve halkla bitirmek.”
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manlı kirlilik, “doğru ve bilimsel bilgi”, 
“yol temizliği ve demokratik yöntem” 
ile “hukuk devleti ve haklar toplumu 
hedefi” ile aşılabilirdi ancak. 
Bu üç katmanlı kirlilik, 15 Temmuz ve 
özellikle OHAL yönetimi altında daha da 
katmerli hale geldi. Bu nedenle bilim-
sel bilgi paylaşımı, demokratik yöntem 
umudu ve hukuk devleti hedefi daha da 
belirsiz bir hale geldi. OHAL-KHK uygu-
laması, anayasal düzeni büyük ölçüde 
askıya aldığından OHAL’in kaldırılması 
ve anayasal kamuoyunun oluşturulması 
öncelikli gündem haline geldi. 

Yeni anayasa sürecinde koşullar açı-
sından baktığımızda doğru bir yön-
tem uygulandığını söyleyebilir miyiz 
peki?
Yol ve yöntem dahil Anayasa yapım 
ortam ve koşulları bakımından, son yıl-
lara dair şu saptamalar fikir verici ola-
bilir. Yürürlükteki Anayasa sürekli ihlâl 
ediliyor, demokratik hak ve özgürlükleri 
zedeleyen yasaların yürürlüğü devam 
ediyor hatta yenileri yürürlüğe konu-
yordu. 
Uygulamalar, mevzuatın ve mahkeme 
kararlarının çok gerisinde. 1982 Ana-
yasası’ndaki değişiklikler, hak ve özgür-
lükler alanında devlet görevlilerine daha 
çok yükümlülük yüklediği halde tam 

tersine, yetkilerini daha çok kullan-
makta ve hak ve özgürlükleri daha çok 
sınırlamakta. 2011’de yeni anayasa 
için TBMM’de bir “Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu” kurulduğu tarihten sonra 
bile Anayasa’ya aykırı birçok yasa yapıldı 
ve yürürlüğe kondu. Dokunulmazlıkla-
rın kaldırılması amacıyla 2016’da yeni 
anayasa için girişimde bulunulurken 
Anayasa’ya aykırı anayasa değişikliği 
yapıldı. Yargı bağımsızlığını düzenleyen 
madde 138’i ihlal alışkanlık haline geti-
rildi. Bu olumsuz ve anayasa-dışı süreç, 
anayasa yapım koşullarını ortadan kal-
dırmış bulunuyordu. Medyaya eşit giriş 
hakkı dahil düşünce ve ifade özgür-
lüğü, toplanma ve gösteri özgürlükleri 
ile örgütlenme özgürlükleri hukuken ve 
fiilen ileri derecede kısıtlanmış bulunu-
yor. Örneğin toplanma ve gösteri hakkı 
kullanan grupları dağıtmak için kolluk 
güçleri biber gazı kullanımını alışkan-
lık haline getirdi. Oysa bu konuda top-
lantı yasa dışı olsa da, şiddet kullanımı-
nın haklı olmadığına dair İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi’nin birçok kararı 
bulunuyor. 

Bu noktada hedef kirliliğine de 
değinmek gerekiyor... 
Yeni Anayasa’nın başlıca hedefi rejim 
değişikliği. Bu da başkanlık rejimi. 

Anayasal düzenin devamlılığı sıra-
sında rejim değişikliği gerekçesi kulla-
nılarak anayasa yenileme hedefi, kar-
şılaştırmalı anayasa hukuku ve siyaset 
biliminde bir ilk şeklinde karşımıza çıka-
rıldı. Kısaca Türkiye medyası, özellikle 
görsel medya, bilgi/yol ve hedef kirli-
liği aracı haline getirilmiş bulunuyor. Bu 
durum karşısında öne çıkarılması gere-
ken önce doğru bilgi temelinde ana-
yasal kamuoyu, sonra yol temizliğinin 
asgari eşiği olarak anayasal kazanımlar 
ve nihayet anayasa hedefi olarak hukuk 
devleti ve haklar toplumu olmalıydı. 
Olağan dönemde bunlar yapılamadan 
Türkiye, 15 Temmuz 2016 darbe girişi-
minden sonra resmen ve anayasal ola-
rak olağanüstü yönetime girdi.

OHAL’de rejim ya da Anayasa deği-
şikliği tartışmaları doğru mu sizce?
Olağanüstü yönetimler anayasa deği-
şikliğine elverişli ortamlar değildir. 
Nitekim OHAL, sıkıyönetim, savaş, 
işgal gibi ortam ve koşullarda deği-
şiklik yasak ve kayıtlamaları öngö-
ren birçok anayasa var. Fransa-1958, 
Portekiz-1976, İspanya-1978, Bre-
zilya-1988, Romanya-1991, Bel-
çika-1994 örnekleri belirtilebilir. Bizde 
bu tür kayıtlar bulunmamakla birlikte 
sıkıyönetim döneminde yapılan 1971 

Türkiye medyası, özellikle görsel medya, bilgi/yol ve hedef kirliliği aracı 
haline getirilmiş bulunuyor. Bu durum karşısında öne çıkarılması gere-

ken önce doğru bilgi temelinde anayasal kamuoyu, sonra yol temizliğinin 
asgari eşiği olarak anayasal kazanımlar ve nihayet anayasa hedefi olarak 
hukuk devleti ve haklar toplumu olmalıydı. Olağan dönemde bunlar yapı-
lamadan Türkiye, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra resmen ve 

anayasal olarak olağanüstü yönetime girdi.



Anayasa değişiklikleri, öğretide meş-
ruluk bakımından uzun süre tartışıldı. 
1982 Anayasası yapım ve oylaması 
sırasındaki ortam ve koşulların göl-
gesi de Anayasa’da TBMM tarafından 
defalarca gerçekleştirilen olumlu yön-
deki değişikliklere karşın silinmiş değil. 
Bugün ise ülke genelinde geçerli bir 
olağanüstü hal ortamında yapılacak 
anayasa değişikliği benzer bir tartışmayı 
beraberinde getirecek. Üstelik bugü-
nün koşulları çok daha ağır. Böyle bir 
ortamda anayasa değişikliğinin de öte-
sinde köklü bir rejim değişikliği öngö-
rülüyor. Oysa rejim değişikliği genellikle 
kuruluş ve kopma dönemlerinde veya 
darbe sonrasında olur. Buna karşılık 
15 Temmuz darbe girişimi bastırıldığı 
halde OHAL ortamında rejim değişik-
liği yapmak, demokratik hukuk devleti 
açısından son derece sorunlu olduğu 
gibi darbe girişimi öncesi dönem üze-
rinde de ciddi soru işaretleri yaratıyor. 
Usul ve yöntem açısından hükümet ve 
Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliği-
nin öncülüğünü yapıyor. Oysa anaya-
sal girişimin kimin tarafından ve nasıl 
yapılacağı madde 175’te ayrıntılı ola-
rak yazılı ve bunda yürütme organının 
yeri yok. 

Yanıtlanması gereken temel sorula-
rın biri de böyle bir ortamda “anaya-
sal kamuoyu” oluşabilir mi?
Halkoylaması, seçmenlere sunulan 
seçeneklerin saydam ve korkusuz bir 
biçimde tartışılabildiği ve serbest tercih-
lerin ortaya çıktığı bir ortamda mümkün 
olabilir. Oysa güncel durum buna engel. 
Görsel-işitsel medya büyük ölçüde 
Cumhurbaşkanı ve hükümet deneti-
minde. Bunların parti ayağı AK Parti 
ve MHP. Devlet organları yönünden 
uzantıları valiler ve diğer kamu görev-
lileri. Muhalefet partileri çok sınırlı ola-
rak medyada yer bulabiliyor, sivil top-
lum örgütleri ve uzmanlar ise başkanlık 
rejimi propagandası yapmaları ölçü-
sünde. Bu bakımdan ortam ve koşul-
lar 1971, hatta  12 Eylül döneminden 
de olumsuz. Çünkü o zaman sadece 
devlet radyo ve televizyon yayını vardı. 
Dolayısıyla siyasal iktidarın propaganda 
araçları sınırlıydı. Bugün Cumhurbaş-
kanı konuştuğu zaman, birkaç eğlence 
ve magazin kanalı dışında, bütün yayın-
lar canlı yayın adı altında kesiliyor. Baş-
bakan için de çoğu zaman paralel bir 
uygulama söz konusu. Görsel-işit-

sel iletişim özgürlüğü temelinde örgüt-
lenmesi ve hizmet vermesi gereken 
medya yani özgürlük alanının, parti ve 
tek adam hizmetinde seferber edildiği 
bir ortamda anayasal kamuoyu oluşa-
maz. Bu nedenle bu ortam ve koşul-
larda anayasa yoluyla rejim değişikliği, 
meşru ve demokratik olmamanın öte-
sinde toplumun bugünü ve gelecek 
kuşaklar açısından tehlikelidir de.

“Anayasal kazanımlar 
sahiplenilmeli”
Yapılması gerekenler üzerinden 
konuşacak olursak neler söyleyebi-
liriz?
OHAL’in kaldırılması öncelikli bir sorun. 
Anayasal kazanımları sahiplenmek ise 
insan haklarının asgari güvenceleri ve 
anayasal gelecek bakımından önem 
taşıyor. Anayasal kamuoyu karartması 
karşısında şu üçlünün birlikte etkisi ve 
yarattığı tehlike derinleşiyor; anayasal 
bilgi kirliliği, anayasasızlaştırma ve ana-
yasa fetişizmi. Bu üçlünün yol açtığı 
tehlikeler bir başka üçlü ile özetlenebilir; 
anayasanın kişisel iktidar uğruna araç-
sallaştırılması, depolitizasyon, totalita-
rizm eğiliminin meşrulaştırılması. OHAL 
yönetiminde savaş ortamında bile mut-
lak olarak korunan ve hatta dokunu-
lamadığı için her zaman, her yerde 
ve herkes için geçerli olarak nitelenen 
güvenceler zedelenmiş ve ihlal edilmiş 
bulunuyor. 

Önerim insan haklarının sert çekirdeği-
nin dokunulmaz olduğu fikrini yaymak, 
bunları her türlü tartışmanın asgari eşiği 
olarak kabul etmek, bu tehlikelere karşı 
uyanık olmak ve bunların ortadan kaldı-
rılması yönünde bilimsel bilgi temelinde 
planlı, kapsamlı ve sürekli çalışmalar 
yürütmek. 1982 Anayasası’nda hak ve 
özgürlükler lehine gerçekleştirilen deği-
şikliklerin bilinmesi ve sahiplenilmesi, 
siyasal ve idari makamların işlem ve 
eylemlerinin anayasal sınırlar içinde kal-
masını sürekli talep etme olanağını verir. 
Aynı çerçevede çıkarılacak bir anayasal 
bilanço, yeni anayasa adına yapılacak 
çalışmanın asgari eşiğini göstermesi 
bakımından önem taşıyor. Bunun daha 
somut anlamı, hak ve özgürlükler ala-
nındaki kazanımlardan geri bir düzen-
leme yapılamayacak, siyasal ve idari 
otoritelerin yetki alanı ise daha fazla 
genişletilemeyecek. Anayasa değişik-

liği veya yeni anayasa için taban “insan 
haklarına dayanan demokratik ve laik 
sosyal hukuk devleti” olmalı. İnsan hak-
ları üçlü ilişkide tasarlanmalı; kişiler arası 
ilişkiler, sosyal ve mesleki ortam ve iliş-
kiler, çevresel ilişkiler. Anayasal demok-
rasi üç boyutlu olarak ele alınmalı, çev-
resel demokrasi, demokratik toplum ve 
siyasal demokrasidir.

Rejim tartışmalarının dışında bir de 
laiklik üzerine anlaşmazlık var...
Laiklik dört düzlemde ele alınmalı. Bir, 
devlet hiçbir dini tanımayacak. İki, dev-
let bütün inanç ve dinler karşısında nötr 
olacak ve hepsine eşit muamele ede-
cek. Üç, Anayasa da dünyevi bir metin 
olup bütün ilahi kitapların güvencesidir. 
Dört, insan hakları-din ilişkisi bakımın-
dan, insan hakları din özgürlüğünün de 
güvencesidir. 
Bu olgu ve gerçeklikler geniş toplum 
kesimlerine sürekli anlatılmalı. Bütün 
bunlar anayasa değişikliği veya yeni-
leme çalışmasına nereden başlanması 
gerektiği üzerine yeterli fikir veriyor. 
Belirtilen nedenlerle anayasa değişik-
liği ancak olağan anayasal düzende ve 
özgürlükçü bir ortamda gerçekleştirile-
bilir. Anayasanın yenilenmesi ise ancak 
seçimle belirlenen “anayasa kurucu 
meclisi” yoluyla meşru ve demokratik 
olarak yapılabilir.

Anayasal kamuoyu için öneriniz 
nedir?
Anayasal kamuoyu için izlenecek üç 
aşama var. Bir, Hayır: OHAL’e hayır! 
Önce olağanüstü hal kaldırılmalıdır. İki, 
Hayır ve ötesi: Başkanlığa hayır ama 
demokratik anayasal seçenekler öne-
risine evet. Başka bir deyişle hayır ile 
yetinmeksizin demokratik anayasa 
seçenekleri de sunulmalıdır. Üç, Top-
lumsal barış için Anayasa: insan hakla-
rına dayanan demokratik ve laik sosyal 
hukuk devleti için fikri, hukuki ve eylem-
sel sürekli mücadele, Türkiye barışı, 
bölge barışı ve dünya barışı ereğine 
yönlendirilmeli. Bu hedefte Anayasa, 
bilimsel bilgi ekseninde Türkiye’nin biri-
kimi ve çağdaş dünyadaki gelişmeler 
ışığında bugünkü ve gelecek kuşakla-
rın özgür birlikteliği için bir barış pro-
jesi olarak tasarlanmalı. İktidarı sınır-
lama belgesi olan anayasanın iktidarın 
aracı haline getirilmesine karşı müca-
dele, gelecek kuşaklara karşı bir ödev 
ve sorumluluk aynı zamanda. 
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Yeni anayasa teklifiyle yasamanın 
yürütme üzerinde siyasi ve hukuki 
denetimi neredeyse olanaksız hale geti-
riliyor. Durumun en trajik yanı bu. Ancak 
daha önemlisi yeni anayasa teklifinin 
OHAL şartlarında referanduma gidi-
yor oluşu. Özyeğin Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Kor-
kut Kanadoğlu, öncelikle yurttaşla-
rın temel hak ve özgürlüklerinin olağan 
döneme göre çok daha fazla kısıtlandığı 
böyle bir dönemde gerçek bir referan-
dumun gerçekleşmesi için ihtiyaç duyu-
lan serbest tartışma ve bilgiye erişim 
ortamının sağlanamayacağını söylü-
yor: “Bu durumda olacak şey, demok-
ratik bir tercihi yansıtan referandumdan 
çok, otoriter rejimlerin kendi politikala-
rını tasdikleme aracı olan plebisit kavra-
mına denk düşer.” 

2016 travmalarla dolu bir yıldı. Bu 
nedenle 2017 için karamsar öngö-
rülerle başladı.  Bir 2016 değerlen-
dirmesi yaptığımızda 2017 için hangi 
gündem maddeleri öne çıkıyor?
2017 senesine baktığımız zaman en 
temel gündemimiz anayasa değişik-
liği ve bu değişikliğin halkoylamasına 
sunulması olacaktır. Çünkü bu değişik-
lik sadece teknik bir anayasa tartışması 
değil; aynı zamanda Türkiye demokra-
sisinin konumunu da belirleyecek temel 
etken olarak gözükmektedir. Demok-

rasimizin bu durumu şüphesiz ekono-
mik ve siyasi diğer etkenleri de doğru-
dan etkileyecek.

Yeni anayasa paketini 1923’ten bu 
yana yapılan anayasa değişiklikleri 
ile kıyasladığınızda nasıl bir tablo 
çıkıyor? Bu anayasa paketi bir rejim 
değişikliğinin önünü mü açıyor?
Burada rejim değişikliğinden bahset-
tiğimiz zaman hükümet sistemi tartış-
malarından daha ziyade cumhuriyet 
kavramına ilişkin bir tartışmayı başlat-
mamız lazım. Cumhuriyet kavramı ise 
günümüzde artık sadece bir monar-
kın olmadığı ve yöneticilerin genel oy 
ile seçildiği devlet biçimlerini aşan bir 
anlama sahip. Günümüzde kabul gören 
geniş anlamda cumhuriyet kavramı 
ise hukuk devletinin, kuvvetler ayrılığı, 
etkin bir insan hakları koruması gibi 

olmazsa olmaz koşulları da içeriyor. Bu 
sebeple denge ve fren mekanizmaları-
nın güvence altına alınmadığı, kuvvetler 
ayrılığını değil kuvvetler birliğini öngö-
ren bu anayasa değişikliği teklifi günü-
müzde kabul gören geniş anlamda 
cumhuriyetçilik anlayışı ile bağdaşmaz. 
Bundan dolayı bir rejim değişikliğinin 
önünün açıldığı söylenebilir.

Yeni anayasayla yasama ve yürütme 
organları arasındaki ayrılık ortadan 
kalkıyor. Cumhurbaşkanının partisi, 
TBMM’de çoğunluk sağlayamazsa, 
Cumhurbaşkanı, seçimleri yenileme 
olanağına sahip. Bu, meclisin işlev-
siz kalması demek değil mi? 
Teklifin 4. maddesinde yasama seçim-
lerinin başkanlık seçimleriyle birlikte 
yapılması hakim parti sistemi de göz 
önünde bulundurulduğunda yasama- 
yürütme çoğunluğunun aynı partiye 
geçmesi konusunda ciddi bir etki yara-
tacaktır. Bu durumu Cumhurbaşkanına 
verilen TBMM seçimlerini yenileme yet-
kisi ışığında düşündüğümüzde, tasar-
lanan sistemin hiçbir şekilde Cum-
hurbaşkanına karşıt bir parlamento 
çoğunluğuna izin vermediğini söyleye-
biliriz. 
Bu da aslında teklifi savunan kişilerin 
söylediği “Yasamayı yürütme karşısında 
güçlendiriyoruz” iddiasının doğruluğu 
konusunda şüphe uyandırıyor.

“OHAL rejimi içerisindeyken referandumun 
ne kadar doğru ve hukuki olduğu 
tartışmalı. Birçok ülke anayasa 
değişikliklerinin olağanüstü dönemde 
yapılmasını yasaklamış durumda.”

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu: 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

n Deniz Çaba



Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığı 
ilkesine dayanırken burada tam tersi 
olarak kuvvetler Cumhurbaşkanında 
birleşiyor. Bu sistemi açıklayan asıl 
kavram nedir?
Her şeyden önce kuvvetlerin sert 
ayrılığını öngören ve başkanlık sis-
teminin demokratik biçimde işle-
diği yegane örnek olan Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne bakmamız gerek. 
ABD’deki hükümet sistemi, “paylaşıl-
mış kuvvetlerin ayrılmış kurumları” ola-
rak ifade edilebilir. Buna karşılık Teklifle 
getirilmek istenen düzenlemeler ince-
lendiğinde, 1982 Anayasası’nın başlan-
gıcında kuvvetler ayrılığı için ifade edilen 
“yasama ve yürütme arasındaki ayrımı-
nın, belli Devlet yetki ve görevlerinin kul-
lanılmasıyla sınırlı medenî bir işbölümü 
ve işbirliğini” öngörmediği net biçimde 
anlaşılacaktır. Bunun en tipik örneği,  
Teklifte öngörülen Cumhurbaşkanı’na 
tanınan parlamentoyu fesih yetkisidir. 
Teklif bu fesih mekanizmasıyla başkan-
lık sisteminin özünden ve temel man-
tığından uzaklaşarak, onun içerdiği 
güçlü “frenler ve dengeler” sistemiyle 
bağdaşmayan, iktidarın bir merkezde 
aşırı ölçüde yoğunlaşmasına yol aça-
bilecek bir sistem kuruyor. Zira fesih / 
seçimleri yenileme mekanizması tama-
men parlamenter sistemlere özgü bir 
mekanizmadır. ABD örneğinde yok-
tur. Öngördüğü bu gibi düzenleme-

lerle parlamentoyu zayıflatıp, yürütmeyi 
aşırı güçlendirdiği için Teklif, Anayasa-
mızın değişmez ilkeleri olan “Başlan-
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik hukuk devleti” ile de bağ-
daşmıyor.

Yargı da Cumhurbaşkanı karşısında 
bağımsızlığını kaybediyor. TBMM 
Cumhurbaşkanı’na tabi olduğunda 
“Hakimler ve Savcılar Kurulu”nun 
üyelerinin yarısını seçme yetkisinin 
TBMM’ye verilmesinin anlamı kalmı-
yor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öngörülen teklif ile Hakim ve Savcılar 
Kurulu’nun üyelerinin yarısının ve Ana-
yasa Mahkemesi üyelerinin 15 üyesin-
den 12’sinin Cumhurbaşkanınca atan-
ması öngörülüyor. Bunun dışındaki 
üyeler ise daha önce belirttiğimiz üzere 
Cumhurbaşkanı ile aynı partiye mensup 
bir çoğunluktan oluşacak TBMM tara-
fından seçiliyor olacak. 

Bu şekilde tamamen siyasi parti men-
supları tarafından atanacak yargıçla-
rın, teklifteki haliyle “bağımsız ve taraf-
sız” olmasını ne ölçüde bekleyebiliriz, 
açıkçası ümitsizim. Teklifle ne yazık 
ki, yürütmeye tamamen bağlı bir yargı 
organı ortaya çıkacak.  

Kuvvetlerin aynı elde toplandığı bir 
sistemde özgürlük kavramından 

söz edilebilir mi? Böyle bir sistemde 
yaşam bile tehdit altına girmez mi? 
Bu sorunuza ilişkin cevabı aslında bun-
dan neredeyse 3 asır önce yayınlan-
mış bir temel insan hakları belgesinde 
bulmak mümkün. Şöyle ki, 1789 tarihli 
Fransız İnsan Hakları ve Yurttaş Hak-
ları Bildirgesi’nin 16. Maddesi, kuv-
vetler ayrılığının olmadığı bir toplumda 
anayasanın da olmayacağını söylü-
yor. Anayasasız bir toplumda ise kamu 
gücünü kullananlara bir sınırlama geti-
rilmeyeceğini göz önünde bulundurur-
sak, yurttaşlar açısından temel hak ve 
özgürlüklerin tehdit altına girebileceğini 
söyleyebiliriz.

Anayasa değişikliğini en temelde 
yukarıdaki bakışla açıklamak müm-
kün mü? Cumhurbaşkanının kanun 
hükmünde kararname çıkarma yet-
kisi, milletvekili sayısının 600’e çıka-
rılması, MGK’nın yapısının değiştiril-
mesi gibi pek çok başlık söz konusu. 
Sizin öne çıkardığınız başlıklar ve 
olası etkileri nedir?
Burada kanımca öne çıkarılması gere-
ken kuvvetler ayrılığının olmazsa olması 
olan yasama-yürütme ilişkilerinde 
yasama erkinin tamamen işlevsizleştiril-
mesidir. Getirilen bu değişiklik teklifiyle 
yasamanın yürütme üzerinde siyasi ve 
hukuki denetimi neredeyse olanaksız 
hale getirilmiş durumda.
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Anayasada OHAL kapsamı da geniş-
letiliyor. OHAL ile ilgili dünyadaki 
geçmiş dönem örnekleri OHAL’le-
rin bir süre sonra kalıcı hale geldiği 
ve yasalaştığını gösteriyor. Yeni ana-
yasa ile OHAL kalıcı bir sistem mi 
olacak size göre?
OHAL rejimine ilişkin şu söylenebi-
lir: Gerek OHAL rejiminin ilanı gerekse 
OHAL kararnameleri mutlaka Cumhur-
başkanı başkanlığında toplanan Bakan-
lar Kurulu tarafından yapılmak zorunda-
dır. Bu da olağan düzende sembolik 
bir konumda olması gereken Cumhur-
başkanını OHAL rejiminde kurucu bir 
unsur haline getirmekte. İşte Bakan-
lar Kurulu’nun kaldırılıp yürütme yetki-
sinin tek başına Cumhurbaşkanı’nca 
kullanılmasını öngören bu değişik-
lik teklifi, OHAL ilan etme yetkisini 
Cumhurbaşkanı’na vererek şu anki 
durumu OHAL rejimi açısından kalıcı 
hale getirir. 
OHAL rejiminin kalıcı bir hale geleceğini 
söylemek için ise henüz erken ancak  
Cumhurbaşkanı kararnameleri ile par-
lamentonun açık bir yetkilendirmesine 
ihtiyaç duyulmaksızın yasa gücünde 
kararname çıkarma yetkisi, içinde 
bulunduğumuz OHAL süresinde görü-
len “yasamayı ikame etmiş yürütme” 
görüntüsünü kalıcılaştıracak gibi görü-
nüyor. 

Nitekim otoriter rejimlerden diktatörlüğe 
kadar varan tüm demokratik olmayan 
siyasal rejimlerde ve bu rejimlere geçiş 
aşamalarında kullanılan araç hep aynı: 
Olağanüstü hal kararnameleri. Baş-
kanlık rejimi dışında, Avrupa’ya bak-

tığımız zaman özellikle post-sosyalist 
ülkelerde demokrasiye geçiş sürecince 
yarı başkanlık rejiminin tercih edildiğini 
görüyoruz. Ancak otoriterleşme eğili-
minin oralarda da aynı şekilde yaşan-
dığını görüyoruz. Bu eğilim yine tek bir 
kişi üzerinden ortaya konuluyor. Bu kişi 
de Cumhurbaşkanı. O halde; başkan 
ya da cumhurbaşkanı bir şekilde oto-
riterleşmenin başrol oyuncusu konu-
muna gelebiliyor. Polonya, Rusya ve 
Ukrayna’yı bu konuda örnek verebiliriz. 
Bu kararnamelere ilişkin tarihsel bir 
perspektif de açabiliriz. İsterseniz 1933 
Almanya’sına gidelim. Parlamento yan-
gını sonrasında benzer araçlar kulla-
nılıyor. Bu ortamdan yararlanan Hitler, 
Cumhurbaşkanı Hinderburg’a baskı 
yapıyor. O zaman yürürlükte olan Wei-
mar Anayasası’nın 48. maddesi, cum-
hurbaşkanına olağanüstü kararname 
çıkarma yetkisi veriyor. Bu dönemde 
çok sayıda kararname çıkıyor. Demok-
ratik düzeni tümüyle ortadan kaldıran, 
kişi özgürlüğü ve iletişim özgürlüğünü 
ihlal eden, toplanma ve örgütlenme 
özgürlüklerini ortadan kaldıran kararna-
meler yürürlüğe sokuluyor. Ve hatta o 
kararnamelerle bazı suçların cezasının 
idam olmasını da kararlaştırıyor Cum-
hurbaşkanı. Geçmişte yaşananlara 
bakıldığında kararnamelerin nasıl bir 
iktidarı ortaya çıkartmış olduğu kolay-
lıkla görülebilir.

Anayasa referanduma gitmeye 
hazırlanıyor. Böylesi kapsamlı sis-
tem değişiklerinde referanduma git-
mek doğru bir yöntem midir? 
Burada bu derece kapsamlı bir ana-

yasa değişikliğinin halkoyuna sunulma-
sından daha çok OHAL rejimi içerisin-
deyken referandumun ne kadar doğru 
ve hukuki olduğu tartışılabilir. Şöyle ki 
birçok ülke (Fransa, Almanya, Brezilya, 
Portekiz, İspanya) anayasa değişiklik-
lerinin olağanüstü dönemde yapılma-
sını yasaklamış durumdadır. Şüphesiz 
bunun en önemli sebebi, yurttaşla-
rın temel hak ve özgürlüklerinin olağan 
döneme göre çok daha fazla kısıtlan-
dığı olağanüstü dönemde gerçek bir 
referandumun gerçekleşmesi için ihti-
yaç duyulan serbest tartışma ve bilgiye 
erişim ortamının sağlanamaması. Nite-
kim tarihimizde 1961-1982 Anayasa-
larına ilişkin halkoylamaları bu tür ola-
ğanüstü dönemlerde yapılmıştır ve bu 
halkoylamaları demokratik bir tercihi 
yansıtan referandumdan çok, otoriter 
rejimlerin kendi politikalarını tasdikleme 
aracı olan plebisit kavramına denk düş-
mektedirler.

Son olarak erken seçim tartışmaları 
yapılıyor. Siz bu konuda ne diyorsu-
nuz? Olası bir erken seçim ihtima-
linde ortaya çıkacak tabloyu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Erken seçim tartışmalarını anayasa 
değişikliği teklifindeki geçici hükümleri 
göz önünde bulundurmadan yapmayı 
anlamsız buluyorum. Bu geçici hüküm-
ler, bir sonraki genel seçimin açıkça 
2019 senesinde yapılacağını belirti-
yor. Bu sayede MHP’nin de en azın-
dan 2 sene daha parlamentoda yer 
alacağı güvence altına alınarak, söz 
konusu partinin teklife desteği sağlan-
mış gözükmekte.
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İstanbul Beykent Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci’ye 
göre dünyada popülizm ve milliyetçiliğin 
yükselişi 2017’de de devam gibi görü-
nüyor.
Sol siyaset veya merkez siyaset bu 
sürece yönelik doğru teşhis ve poli-
tikalar öneremezlerse, popülist siya-
setin aşırı sağ argümanları seçmenleri 
heyecanlandırmaya ve mobilize etmeye 
devam edecektir. 
Trump sonrası dünya ise önemli deği-
şimlere açık. Örmeci’ye göre Trump’ın 
Rusya yanlısı bir politikacı olması, Tür-
kiye adına büyük şans. Bu sayede, Tür-
kiye, yeniden önceki yıllarda olduğu gibi 
çok boyutlu bir dış politika ve ekonomi 
politikası inşa edebilir. Ancak önceki yıl-
larda AB çıpası ile Türkiye’nin demok-
ratik gelişim garantisi vardı; şimdi artan 
bir otoriterlik ve yükselen terör tehlike-
leri söz konusu. Bu nedenle, ekonomik 
düzelme bile Türkiye’ye siyasal istikrar 
getirmeyebilir. Her şekilde zor bir yıl ola-
cak… 

Avrupa’da yükselen aşırı sağ, 
ABD’de Trump’ın seçilmesi, genel 
olarak dünyada yükselen popülizm 
ve milliyetçiliği nasıl yorumlamak 
gerek? 2016 bu anlamda önemli bir 
yıl oldu. 2017’de de bu gidişat süre-
cek gibi görünüyor…
Sermayenin küreselleşmesi hadisesinin 
1980’lerden bu yana hızla derinleşmesi, 
farklı ülkelerde bu sürece uygun gerekli 
hukuki altyapı dönüşümlerinin sağlana-

maması, ülkeler ve bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farkları ve Batılı şirketlerin 
ucuz emek arayışı nedeniyle gelişmekte 
olan ülke ve bölgelere yönelmeleri, 
gelişmiş ülkelerdeki orta sınıf mensubu 
bireylerin son yıllarda işlerini kaybet-
melerine ve öfkeli bir ruh haline bürün-
melerine yol açtı. Bu sürece ek olarak, 
Batı ülkelerine yönelik göç faaliyetlerinin 
de hızla artması, bu durumu daha da 
derinleştirdi ve ABD’de adeta bir “beyaz 
öfke” yarattı. Buna benzer tepkiler, kıs-
men Avrupa’da da hissedilmeye baş-
landı. Yeni seçilen ABD Başkanı Donald 
Trump, bu dalgayı iyi okuduğu ve günü-
müzün sosyal medyaya dayalı toplu-
munda ilgi çekmenin her şeyden daha 
önemli olduğunu çok iyi anladığı için, 
kazanmasına imkânsız gözüyle bakı-
lan bir seçimi kazandı ve Hillary Clinton 
gibi çok üst düzey bir siyasetçiyi mağ-
lup ederek ABD’nin yeni Başkanı oldu. 
Bu süreç, tüm dünyada etkileri görü-
len sosyolojik ve doğal bir durum olarak 
görülse de, olumsuz ve aşırıcı yanlarını 
elbette törpülemek gerekiyor. 

Nasıl?
Şöyle ki, aşırı göç hadisesi elbette 
olumsuz bir durum; ancak bu durumun 
göçmenlere yönelik nefret söylemi ya 
da faşizan uygulamalara dönüşmesine 
izin vermemek gerek. Benzer şekilde, 
ABD ve Avrupa’da Müslümanlara, 
İslam dünyasında da Hıristiyanlara ve 
dini azınlıklara yönelik düşmanca politi-
kalara engel olmak için hep birlikte tüm 
dünyada mücadele etmeliyiz. 

Nefrete ve korkuya dayalı siyaset yerine, 
ülke halklarını merkeze alan ama diğer 
halkları ya da göçmenleri şeytanlaştır-
mayan ve olumlu değerlere dayalı yeni 
bir merkez siyaset oluşmasına katkı 
yapmalıyız. Sonuçta, tüm dünyada 
küreselleşme karşıtı bu dalga daha çok 
bir “anti” dalga olarak ortaya çıktı ve 
popülist argümanlarla başarılı oldu. 

İngiltere’deki Brexit süreci, ABD’de 
Trump’ın zaferi ve Avrupa’da yükselen 
aşırı sağ ve aşırı sol bunun öncül semp-
tomlarıdır. Ancak bu sürecin ardından 
yapıcı politikalar gelmezse, bu popü-
list dalga, geçici ve başarısız bir balon 
olarak kalacaktır. Bu yüzden, bu süre-
cin temel olarak karşı çıktığı olgular olan 
aşırı göç, ülkelerin yerel halklarındaki 
yüksek işsizlik oranları ve ulus devletin 
çöküşü gibi sorunlara yapıcı ve olumlu 
çözüm önerileri getirmek gerekir. Aksi 
takdirde, nefret söylemleri tüm dün-
yada yaygınlaşır ve dünya yaşanmaz bir 
yer haline gelir. Bu noktada sol ve mer-
kez siyasete büyük rol düşüyor…

“Demokrasilerde aşırı sağ argümanların 
yaygınlaşması, orta ve uzun vadede bu 
ülkelere çok ciddi hasarlar verebilir”

Yard. Doç. Dr. Ozan Örmeci:

Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

n Deniz Çaba



Popülizm ve milliyetçiliğin yükselişi 
güvenlik ideolojisi, ulusal ve küresel 
güvenlik argümanlarıyla da açıkla-
nabilir. Bu konuda ekonomi de belir-
leyici. 2017’ye bir de bu gözle baka-
bilir miyiz?

Teknoloji ilerlemesine rağmen insanların 
yaşam standartları ve kalitesi yükselmi-
yor. Temel sorun bence budur. İnsan-
lar televizyonlarda ve filmlerde gördük-
leri hayatlara ulaşmak istiyorlar. Ama 
sermayedar kesim dışında, artık maaşlı 
çalışan nüfus dünyanın hiçbir yerinde o 
kadar da rahat yaşamıyor. Konutlar çok 
pahalı, genel olarak hayat çok pahalı, 
eğitim ve sağlık hizmetleri birçok ülkede 
paralı… Bunlar, popülizm ve milliyetçi-
liğin ekonomik temelleri. Artan terör 
olayları, göç sorunu ve yabancı nüfusun 
artışına paralel olarak gözlemlenen kül-
türel-dini çatışmalar da bu sürecin siyasi 
ve kültürel boyutu. Artık kimse kendi 
ülkesinde kalmak istemiyor ve daha iyi 
bir yaşam kurabilecekleri başka ülkelere 
göç etmek istiyor. Bu nedenle, sistem 
krizi her geçen gün daha da derinleşi-

yor. Avrupa ülkeleri ve ABD’deki devlet 
mekanizmaları, bence biraz da bilinçli 
ve kasıtlı bir şekilde aşırı sağa izin veri-
yorlar. Zira ancak bu şekilde göç konu-
sunda hayatlarını riske atacak kadar 
gözünü karartan göçmenleri durdurabi-
leceklerine inanıyorlar. 2017 yılında da 
bu süreç muhtemelen devam edecek-
tir. Suriye ve Irak’taki iç savaşı ortamı, 
Libya ve Yemen gibi ülkelerdeki istikrar-
sızlık, Türkiye ve benzeri birçok ülkede 
artan hoşnutsuzluk, göç ve insan hare-
ketliliğini teşvik etmeye devam edecek-
tir. Afrika ülkelerinden de yoğun bir göç 
akışı sürüyor. 
Bu nedenle, bu popülist dalga daha 
birkaç yıl etkili olacaktır. Sol siyaset 
veya merkez siyaset bu sürece yöne-
lik doğru teşhis ve politikalar öneremez-
lerse, popülist siyasetin aşırı sağ argü-
manları seçmenleri heyecanlandırmaya 

ve mobilize etmeye devam edecektir. 
Devlet mekanizmaları da stratejik ter-
cihleri nedeniyle buna destek olabilirler. 
Lakin demokrasilerde aşırı sağ argü-
manların yaygınlaşması, orta ve uzun 

vadede bu ülkelere çok ciddi hasarlar 
verebilir. Avrupa’da bunu görüyoruz; 
göçmen karşıtlığı, neredeyse Avrupa 
Birliği’ni dağıtma noktasına gelebilirdi. 

Küresel politika ve ekonomi Trump 
sonrasında önemli değişimler bekli-
yor. Bunu nasıl açmak gerek?
Donald Trump, ABD’den kaçan Ameri-
kan sermayesini yeniden ülkesine getir-
mek isteyecektir. Bu nedenle, iş ve 
yatırım teşvikleri, sermayedar kesime 
yönelik çok düşük vergi oranları ve 
yurtdışında yatırım konusunda bazı 
zorluklar üzerinde çalışacaktır. Burada 
Trump’ın önceliği, Amerikan halkının 
ekonomik sorunlarının çözülmesi ola-
caktır. Ayrıca faiz oranları konusunda da 
FED’in faiz yükseltmesini teşvik edecek 
ve yurtdışına giden ABD merkezli sıcak 
parayı da Amerikan ekonomisine sok-

mayı isteyecektir. Yine ABD’nin zararlı 
çıktığını düşündüğü serbest ticaret 
anlaşmalarını yeniden gözden geçirebi-
lir. Örneğin, Trans-Pasifik Anlaşması’nı 
iptal etmesi ciddi bir olasılıktır. Oysa 

Çin’in dâhil olmadığı bu anlaşmanın 
ABD’ye daha çok yararı olacağı ifade 
ediliyordu. ABD’nin Çin’le olan ekono-
mik ilişkileri de Trump döneminde sınır-
landırılabilir. Çünkü Trump, ucuz işgücü 
nedeniyle Çin’in ABD ile ticaret anlaş-
malarından avantajlı çıktığına inanı-
yor. Ancak bu iki ülke arasında yıllar-
dır oluşan bağlar nedeniyle simbiyotik 
bir durum var ve bunun geri çevrilmesi 
kolay değil. Ancak siyasi gerginlik-
ler çok yükselirse böyle bir şey olabi-
lir. Ki Trump’ın yeni Tayvan politikası bu 
noktada önemli bir kırılma noktası ola-
bilir. Yine de Trump’ın seçim kampan-
yası döneminde söylediklerini çok cid-
diye almamak lazım; çünkü ABD ciddi 
bir devlettir ve bir kişinin her istediğini 
yapma şansı -Başkan bile olsa- böylesi 
karmaşık bir sistemde son derece zor-
dur. 

Brexit süreci, ABD’de Trump’ın zaferi ve Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve aşırı sol 
bunun öncül semptomlarıdır. Ancak bu sürecin ardından yapıcı politikalar gel-

mezse, bu popülist dalga, geçici ve başarısız bir balon olarak kalacaktır. 
Bu yüzden, bu sürecin temel olarak karşı çıktığı olgular olan aşırı göç, ülkelerin 
yerel halklarındaki yüksek işsizlik oranları ve ulus devletin çöküşü gibi sorunlara 

yapıcı ve olumlu çözüm önerileri getirmek gerekir…
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Türkiye için 2017 önemli gelişmelere 
gebe olabilir. Dış politikadaki tavır 
değişiklikleri göz önüne alındığında 
nasıl bir yıl bekliyoruz? Küresel ve 
bölgesel güçler ile ilişkiler kapsa-
mında nasıl bir değerlendirme yapı-
labilir?
Türkiye zor bir yıl geçirecek ve muh-
temelen bu yıl da 2016’dan pek farklı 
olmayacaktır. Bu yıl için önemli bir kaza-
nım, Rusya ve İran’la yapılan Suriye 
ateşkesinin olumlu yansımaları olabi-
lir. Bu sayede göç durumu önlenebilir, 
Rusya ile ekonomik ilişkiler düzeltilebi-
lir ve Suriye’de Türkiye’ye daha yakın 
duran bir yönetim oluşturulabilirse, 
bunlar Türkiye ekonomisine ve siyase-
tine olumlu etkiler sağlayacaktır. Ancak 
tüm bunları ABD ve AB ile de ilişkileri 
bozmadan gerçekleştirmek gerekiyor. 
Bu noktada Trump’ın Rusya yanlısı bir 
politikacı olması, Türkiye adına büyük 
şans. Bu sayede, Türkiye, yeniden 
önceki yıllarda olduğu gibi çok boyutlu 

bir dış politika ve ekonomi politikası 
inşa edebilir. Ancak önceki yıllarda AB 
çıpası ile Türkiye’nin demokratik geli-
şim garantisi de vardı; oysa şimdi artan 
bir otoriterlik ve yükselen terör tehlike-
leri söz konusu. Bu nedenle, ekonomik 
düzelme bile Türkiye’ye siyasal istikrar 
getirmeyebilir. Her şekilde zor bir yıl ola-
cak...

İç politikadaki gündem maddeleri bir 
yana terör ve süren askeri hareket-
lilik ciddi sonuçlar doğuracak gibi 
görünüyor. 2017 öngörülerine bir de 
bu pencereden bakabilir miyiz? 
Muhtemelen yakında Başkanlık sis-
temi için bir referanduma gidilecek. 
Referandumdan “evet” ya da “hayır” 
yanıtı çıkabilir; ancak kesinlikle yakın 
bir sonuç olacaktır. Bu nedenle, ülke-
deki ikili yapı maalesef devam edecek. 
Normalde farklılıklar zenginliktir; ancak 
ülkedeki yönetim sistemi hakkındaki 
bir bölünme, o ülke için pek de hayırlı 

bir durum olarak düşünülemez. Suri-
ye’deki operasyon, Rusya’nın da deste-
ğiyle derinleşebilir. Suriye Kürtlerinin bir 
devlet yapılanmasına engel olunacak-
tır. Ancak bu durum, Türkiye’ye terör ve 
Kürt muhalefeti şeklinde geri dönebilir. 
Keza IŞİD’le girişilen mücadele nede-
niyle de Türkiye’de yeni ve ciddi terör 
riskleri olacaktır ki yılbaşı gününden 
başlayarak bunu hissetmeye başladık. 
Sonuçta, gerçekten güvenliği önemse-
memizin gerekeceği zor bir yıl olacak. 
Başkanlık referandumunun sonucuna 
göre, ülkede çok hızlı siyasal değişme-
ler olabilir. Başkanlık sistemi geçerse, 
Türkiye, 2 partili (AK Parti-CHP) yeni 
bir sisteme doğru evrilecektir. Referan-
dumdan “hayır” yanıtı çıkarsa, erken 
seçim ve koalisyon hükümeti formülü 
gündeme gelebilir. Bu nedenle, muha-
lefet partilerinin çok iyi hazırlanmaları 
gerekiyor. Muhalefette devlette Bakan-
lık yapmış ve deneyimi fazla siyasetçi 
neredeyse kalmadı. Bu, aslında bir nevi 

Türkiye’den de Avrupa’ya yoğun bir göç akışı var. 
Türkiye, genelde bir ara ülke veya bir basamak ola-
rak görülüyor. Bu da kötü bir şey değil; ama uzun 
vadede Türkiye’yi de kendi başına bir cazibe mer-

kezi haline getirmek lazım. İnsanların istedikleri şeyleri 
öngörmek zor değil; güvenli, huzurlu, iyi para kazanıp 

güzel yaşanabilecek bir ülke. 



avantaj; zira genç, dinamik ve yeni isim-
lerle daha hırslı bir mücadele yürütüle-
bilir. Ama acemiliğin de başka deza-
vantajları olabilir; bu nedenle, muhalefet 
partileri çok iyi bir vitrin ve iktidara aday 
bir kadro kurmak zorundadır. Burada 
da deneyimli ve genç isimleri kaynaştır-
mak formülü denenmelidir. 

İnsanların temel korkusu can güven-
liği. Bu konuda karamsar yorumlar 
var. Sizce de bunlar iyi günlerimiz 
mi? 
Terör riskleri artabilir. Türkiye hiçbir 
zaman güvenlik açısından cennet bir 
ülke olmadı, ama 2017’de durum daha 
da vahimleşebilir. PKK ve IŞİD gibi iki 
büyük terör tehdidiyle karşı karşıyayız. 
Yeni yıl gecesi Reina’ya yapılan saldırı 
son derece ürkütücü. Yeni saldırılar ve 
cinayetler konusunda ABD istihbara-
tından Amerikan vatandaşlarına yöne-
lik sık sık uyarılar yapılıyor. Suriye sınır 
güvenliği ve cihatçı militanlar konu-
sunda Rus istihbaratı da Türkiye’yi defa-

larca uyardı. Gelişmiş bir ülke olmanın 
ön koşulu vatandaşlarınızın hayatla-
rını kıymetli yapabilmektir. Bu seviyeye 
henüz gelemedik. Ama halk bu duruma 
tepki göstermediği sürece, maalesef 
devlet yöneticileri de bu durumu doğal 
karşılayabiliyorlar. 
Türkiye’deki gibi yoğun terör saldırı-
ları başka bir ülkede olsa, muhteme-
len halk hükümet binaları önünde pro-
testo gösterileri düzenler ve hükümeti 
istifaya çağırırlardı. Türk halkı ise son 
derece mutedil ve otoriteye saygılı. Bu 
nedenle, devlet yöneticilerimizin de 
artık biraz olsun sağduyulu davranıp, 
bu halkın büyüklüğüne ve sabrına yakı-
şır şekilde sorunlarımıza çözüm üret-
meleri gerekiyor. 

Ekonomistler, krizin derinleşebilece-
ğini söylüyor. Yabancı sermayenin 
kaçması ya da gelmemesi en büyük 
sorun gibi. Bunun yol açacağı sos-
yal ve toplumsal sorunlar da berabe-
rinde gelecek gibi. Ne dersiniz?

Terör risklerinin artarak var olduğu bir 
ülkede yabancı yatırımların azalması 
doğal bir sonuçtur. İşadamları güven-
lik, kâr ve istikrar arayışındadırlar. Siyasi 
sistemi belirsiz ve tartışmalı bir ülke de 
yabancı yatırımcı açısından pek cazip 
sayılamaz. 

Bu nedenle, bir an önce siyasal sistemi-
mizi netleştirip, terör sorunumuzu çöz-
meliyiz. Türkiye, bu en kötü haliyle bile 
bölgedeki en gelişmiş ülkedir. Bu coğ-
rafyadaki insanların göçmek istedik-
leri ülke, dikkat ederseniz Rusya, İran, 
Orta Doğu ülkeleri değil, büyük çoğun-
lukla Türkiye’dir. Ama Türkiye’den de 
Avrupa’ya yönelik yoğun bir göç akışı 
var. Türkiye, genelde bir ara ülke veya 
bir basamak olarak görülüyor. Bu da 
kötü bir şey değil; ama uzun vadede 
Türkiye’yi de bir cazibe merkezi haline 
getirmek lazım. İnsanların istedikleri 
şeyleri öngörmek zor değil; güvenli, 
huzurlu, iyi para kazanıp güzel yaşana-
bilecek bir ülke.
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Referandum üzerine yapılan tartışma-
lar “evet” ve “hayır” ekseninde yürürken 
içerikle ilgili asıl meseleler yüzeye çık-
mıyor. Gazete Habertürk yazarı Kübra 
Par’a röportaj veren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın başdanışmanlarından Avu-
kat Özlem Zengin de bu kutuplaşma 
üzerinde duruyor. Hem sistem deği-
şikliğiyle ilgili taslağın oluşması hem de 
referandum kampanyası için kurulan 
ekiplerde yer alan Zengin, içeriğe dair 
eleştirilere yanıt verirken, “Evet diyen 
de hayır diyen de vatanını seviyor” diyor 
ve ekliyor: “Sloganlarla değil, içerikle 
konuşalım. Halkın aklında sorular var ve 
sloganik cevaplar istemiyorlar.” 

15 Temmuz sonrası, Türkiye zor bir 
dönemden geçiyor. Darbeye karış-
tığı düşünülenlerin yanı sıra gazeteci-
lerin, yazarların, siyasi parti liderlerinin 
tutuklu yargılanması, gösteri yürüyüş-
lerinin yasaklanması gibi uygulama-
lar yüzünden ülkede otoriter bir hava 
estiğini düşünen bir kesim var. Tam 
da bu ortamda başkanlık sisteminin 
tartışmaya açılması, halkın bir bölü-

münde “Daha da otoriter bir tek adam 
yönetimine mi geçiyoruz?” kaygısı 
yarattı. Bir hukukçu olarak bu kaygılar 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Doğrusunu söylemek gerekirse, 
Türkiye’de bu tip kaygıları dillendirenler, 
AK Parti kurulduğundan itibaren kaygı-
ları dillendirdiler. Şahsen 20 yıl başör-
tüsü yasağı nedeniyle baskı yaşamış 
bir insan olarak, gerçek baskının ne 
olduğunu biliyorum. Türkiye’de şu an, 
ne otoriterleşme ne de gündelik hayatı 
aksatan bir baskı var. Ama bir grup 
insan böyle bir kaygı taşıyorsa, gerçek 
ya da değil, o kaygıyı anlamayı ve gider-
meyi de anlamlı buluyorum. Ama dedi-
ğim gibi bunlar gerçek değil, sadece 
kaygı...

Bazı somut uygulamalar, baskı atmos-
feri olduğu hissi yaratmıyor mu? Örne-
ğin Devlet Bahçeli bile “Ahmet Türk 
tutuksuz yargılanmalı” demesine rağ-
men, askerlerin kollarından sıkıca tut-
tuğu fotoğraf yansıdı kameralara...
Hukukta esas olan, elbette tutuksuz 
yargılamadır. Ben de Ahmet Türk’ün 

tutuksuz yargılanmasından yanayım. 
Fakat bu kararı ne ben verebilirim ne de 
hükümet... Bazen yargının yükü gere-
ğinden fazla siyasete yükleniyor. Bir 
taraftan yargının bağımsız bir güç oldu-
ğunu söylüyoruz, diğer taraftan yargının 
verdiği kararlardan hem hükümet hem 
Cumhurbaşkanı sorumlu tutuluyor. Biz 
ancak kanaat belirtebiliriz. Şunu da 
görmek lazım, şu an tutuklu yargılanan 
siyasilerin hiçbiri OHAL süreciyle alakalı 
olarak tutuklanmadı. 15 Temmuz’dan 
önce başlamış bir süreç vardı ve doku-
nulmazlıkların kaldırılmasına Meclis 
karar verdi.

Ya “Başkanlık sistemini konuşmak için 
doğru zaman değil” kaygısı?
Ben tam tersine, şimdi doğru zaman 
diye bakıyorum. Özellikle 15 Temmuz 
sonrası başkanlık sistemini konuşmak 
için doğru zaman, çünkü Türkiye’de 
anlatılanın çok ötesinde gelişmiş bir 
demokrasi algısı olduğunu gördük. 
İnsanlar sokağa çıkıp çıplak elleriyle 
silahları, tankları durdurdu. Silaha rağ-
men böyle bir direncin olması; vatan-

“Sloganlarla değil, içerikle konuşalım. 
Halkın aklında sorular var ve sloganik 
cevaplar istemiyorlar.”

Av. Özlem Zengin:
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı



daşın içindeki özgüveni, vatana sahip 
çıkma duygusunu ve gelişmiş demok-
rasiyi gösteriyor. Birlik-beraberlik ruhu 
içinde bu zor meseleleri konuşmak için 
sağlam bir zemin oluştu. Vatandaş bu 
manada bir baskıya ya da zorlamaya 
asla müsaade etmez.
15 Temmuz sonrası, başkanlık sistemi 
için doğru zaman. Birlik beraberlik ruhu 
içinde bu zor meseleleri konuşmak için 
sağlam bir zemin oluştu.

AK Parti tabanında da başkanlık siste-
mine sıcak bakmayanlar olduğu söyle-
niyor. Nasıl ikna edeceksiniz?
Dediğinize katılıyorum. AK Parti seç-
meni de AK Parti içinde çalışanlar da 
her olay karşısında “Evet” diyen bir 
kitle değil. AK Parti, bütün tartışma-
ları kendi içinde yapan, cevaplar üreten 
ve dışarıya anlatan bir parti. 2010 refe-
randumunda da böyleydi. Ben zaman 
zaman teşkilatlarda konuşmalar yapıyo-
rum. Özellikle kadınlardan o kadar ilginç 
sorular geliyor ki... Öncelikli mesele, 
bütün bu sorulara cevap verebilmektir. 
Kendi teşkilatınızı ikna ederseniz onlar 
da muhataplarını ikna eder.

AK Parti tabanının aklında bu sisteme 
dair ne tür soru işaretleri var?
Her şeyi soruyor insanlar... “Yasama-
yürütme-yargı nasıl konumlana-
cak? Özgür yargı nasıl olacak? 
Cumhurbaşkanı’nın görevleri neler ola-
cak? Erdoğan sonrası nasıl şekillene-
cek?” İnsanlar haberleri farklı kanallar-
dan izliyor, araştırıyorlar. Kafalarında bir 
sürü soru var ve bu sorulara sloganik 
cevaplar istemiyorlar. Özellikle muhale-
fetin yanıldığı şey bu. Artık “rejim”, “laik-
lik” gibi kavramlarla bir hareketi yön-

lendirme imkânınız kalmadı. Aynı şey 
“Evet” diyenler için de geçerli. Somut 
sorular soruyorlar ve içeriğin özüne dair 
net cevaplar istiyorlar. Ve şunu görü-
yorsunuz, bu toplumda bir tarafın kaygı 
duyduğu şeylerden diğer taraf da kaygı 
duyuyor. O kaygıları giderebilirseniz 
sizinle beraber olacaklar.
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy vapu-
runda, “Referanduma hayır” şarkısı 
söyledikleri için bir grup kadını polis 

Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçe-
siyle gözaltına almak istemiş. Sedat 
Peker çıkıp “Hayır diyenler sokağa 
çıkarsa onları sokaklarda bekleyece-
ğiz” dedi. “Hayır” diyenlerin kendilerini 
rahat ifade edecekleri bir ortam oluş-
mayacak kaygısı doğdu. Ne dersiniz?

“Hayır” da “Evet” de kampanyasını 
hukuk içinde yapacak. “Hayır” diyenlere 
farklı tepkiler göstermek olmaz. Kadın-
ların vapurdaki eylemi beni tebessüm 
ettirdi, çok yaratıcı buldum! (Gülüyor) 
Elbette “Hayır” kampanyası da olacak. 
Bunlar siyasetin renkli halleri. Futbol 
ve sanat dünyasından bilinen yüzler 

bir “Evet” kampanyası başlattı. “Evet” 
diyenler için vatanını satmaktan, vatana 
ihanetten, Atatürk düşmanlığından söz 
ediliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kere 
şunu kabul edeceğiz; “Hayır” diyen-
ler de “Evet” diyenler de vatanını sevi-
yor. “Hayır” diyenler de “Evet” diyenler 
de Atatürk’ü seviyor. “Hayır” diyenler de 
“Evet” diyenler de Anayasa’daki ilk 3 
maddenin korunmasından yana. Bunlar 
ortak zeminimiz. Lütfen iki taraf da bir-
birini ‘vatanını satmak’ gibi suçlamalara 
maruz bırakmasın.

“Evet oranı yüzde 50’yi 
geçmek üzere”
Peki, şu an AK Parti tabanı başkan-
lık sistemine ne kadar ikna olmuş 
durumda?
Bence çok yol aldık. Bu konuyu konuş-
maya başladığımızda daha çok soru 
işareti vardı. Şu an “Evet” diyenlerin 
oranı yüzde 50’yi geçmek üzere. Her bir 
oy anlamlı.

Hükümete yakın kimi isimler, “Evet” 
oranının yüzde 60-70 civarında oldu-
ğunu söylüyor.
Yok, ben öyle bakmıyorum. Net oran 
vermek doğru değil ama ben şu anda 
yüzde 50 bandına yaklaştığı kanaatin-
deyim. Anlattıkça insanlar ikna oluyor. 
Anayasa değişikliği diğer seçimler gibi 
değil, çok detaylı şeyler var. Sloganlarla 
konuşmak yerine içerikle ilgili detayların 
tartışılmasından yanayım. Bunlar konu-
şuldukça insanlar rahatlıyor, “Evet’çile-
rin oranı artıyor.

Referandum kampanyası sürecinde 
nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Daha tam netleşmedi ama bana göre 
öncelikle bu sistemin ne olduğu anla-
tılmalı. Bugüne kadar hep bunun ne 
olmadığı tartışıldı. İçeriği fazla anlata-
madık. Herkesi ikna etmeliyiz. Toplu-
mun farklı kesimleri için ayrı söylemler 
geliştirmek yerine; dürüstçe, ne geti-
receğini anlatmak, kaygıları gidermek 
lazım. Büyük konferanslar yerine, soru 
sorulabilen dar toplantılar yapmalıyız. 
Üniversitelere konuşmaya gittiğimde 
çok ilginç sorularla karşılıyorum. Bazen 
küçük protestolar da oluyor. Onlar da 

“Her şeyi soruyor insanlar... “Yasama-yürütme-yargı nasıl konumlanacak? 
Özgür yargı nasıl olacak? Cumhurbaşkanı’nın görevleri neler olacak? Erdoğan 

sonrası nasıl şekillenecek?” İnsanlar haberleri farklı kanallardan izliyor, 
araştırıyorlar. Kafalarında bir sürü soru var ve bu sorulara sloganik cevaplar 
istemiyorlar. Özellikle muhalefetin yanıldığı şey bu. Artık “rejim”, “laiklik” gibi 

kavramlarla bir hareketi yönlendirme imkânınız kalmadı.”

AK Parti seçmeni de AK Parti içinde çalışanlar da her olay 
karşısında “Evet” diyen bir kitle değil. AK Parti, bütün tartışmaları 
kendi içinde yapan, cevaplar üreten ve dışarıya anlatan bir parti. 
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hoşuma gidiyor. Biz de gençken öyley-
dik. Hayat “Evet”lerle değil, itirazlarla 
şekillenir. Şunu çok önemsiyorum; kon-
jonktür gereği değil, kötünün iyisi ola-
rak gördüğü için değil, korku yaratıldığı 
için değil, içine sinerek, inanarak “Evet” 
desin... Verdiği oyu helal etsin. Gerçek-
ten demokratik bir ortamda, sorulabi-
lecek her soruyu sorarak, kafasındaki 
korkuları gidererek, ikna olarak oy ver-
sinler isterim...

Böyle diyorsunuz ama AK Partili vekil-
ler taslağı görmeden boş kâğıtlara 
imza attıkları için eleştirildi...
Ben, Meclis’te de kısa dönem bulun-
dum, ortamı biliyorum. Seçilerek gelmiş 
bir milletvekili, o aşamada cesur olacak. 
Aynı parti içinde itirazı mı var? Çıksın; 
söylesin. Liderlik cesaret istiyor. Eğer 
inanmıyorsanız söyleyeceksiniz. Millet-
vekillerine de haksızlık yapıldığını düşü-
nüyorum. Orada kendi iradelerini kulla-
nıyorlar.

Hayat “Evet”lerle değil, itirazlarla şekil-
lenir... Referadumda kötünün iyisi ola-
rak gördüğü için değil; içine sinerek, 
gerçekten inanarak “Evet” desinler iste-
rim...

CUMHURBAŞKANLIĞI 
SİSTEMİNE DAİR 
10 SORU-10 CEVAP

Özlem Zengin’e Cumhurbaşkanlığı sis-
temi önerisine dair temel eleştirileri ve 
kaygıları sordum; özetle yanıtları şöyle:

Cumhurbaşkanı yeterince denetle-
nebilecek mi? Sistem tek adam reji-
mine dönüşür mü?
Parlamenter sisteme has olan gensoru 
dışındaki bütün denetim mekanizmaları 
aynı şekilde devam ediyor. En önemlisi 
de Meclis soruşturması var. Şu anki sis-
temde, Cumhurbaşkanı vatana ihanet 
dışında hiçbir suçtan yargılanmıyor. Yeni 

düzenlemede ise işlediği herhangi bir 
suçtan dolayı soruşturma açmayı tek-
lif edebiliyorsunuz. Yalnızca Yüce Divan 
değil, süreçteki her adım bir denetim 
mekanizması. Yani sadece soruşturma 
açarak bile zor durumda bırakabilirsiniz.

Kuvvetler ayrılığı ortadan kalkar mı?
Yasama mevcut Anayasa’da hangi hak-
lara sahipse bu haklarını kullanmaya 
devam ediyor ve yürütme de yürütme 
olarak kalmayı sürdürüyor. Yani yasa-
manın hiçbir görevini alıp yürütmeye 
vermiyoruz. Sadece her ikisi de halk 
tarafından seçiliyor.

Meclis gücünü kaybeder mi?
Yeni sistemde yasama yetkisi tamamen 
milletvekillerine bırakılacak. Toplumda 
karşılığı olan insanların seçilme ihtimali 
artacak. O zaman Meclis, çok güçlü 
hale gelecek. Kanun tekliflerinin geç-
mesi için milletvekilleri kendi aralarında 
güçbirliği oluşturacak. Meclis’in müsta-
kil olma ve ortak bir ekip gibi davranma 
kabiliyeti artacak. Bu durumda Meclis 
zayıflamaz, aksine güçlenir.

İki seçim birlikte yapılırsa Cumhurbaş-
kanı Meclis’i kontrol altına alır mı?
İki sandık konulduğunda seçmenin ne 
yapacağını bilmiyoruz. Muhalefette öyle 
bir algı var ki, sanki Cumhurbaşkanı 
olan kimse, Meclis’te de çoğunluğu ala-
cak gibi düşünüyorlar. Bu, milletin aklına 
haksızlıktır...

Cumhurbaşkanı, parti başkanı olursa 
milletvekillerini etki altında bırakır 
mı?
Cumhurbaşkanı olacak kişinin genel 
başkan olması, kendi tercihine bağlı. 
Kesin bir kural yok. Ama Cumhurbaş-
kanı seçilebilmek için siyasi bir kimliğiniz 
olmak zorunda. Başka türlü bu liderliği 
göstermesi zor olur.

Cumhurbaşkanı, her istediğinde 
Meclis’i feshedebilecek mi?

Eğer Cumhurbaşkanı seçime gitmeye 
karar verirse kendisi de seçime gidiyor 
ve dönem kaybetmiş oluyor. Bu, Cum-
hurbaşkanı için çok önemli bir risk. Mil-
letvekilleri için böyle bir sınırlama yok, 
dolayısıyla seçim kararı için 360 oy 
aranması adildir.

Cumhurbaşkanı, veto ile Meclis’in 
yasa yapmasını engelleyebilir mi?
Cumhurbaşkanı’nın kanun yapma yet-
kisi yok. İhtiyaç duyarsa göreviyle ilgili 
kararname çıkarabilecek ama Meclis o 
alanda düzenleme yaparsa kararname 
ortadan kalkacak. Kanun her zaman 
üstte kalacak. Dolayısıyla Meclis’in veto 
durumunda yasayı tekrar geçirmesi için 
301 mantıklı bir rakamdır.

Cumhurbaşkanı, ülkeyi OHAL karar-
nameleriyle yönetebilir mi?
Şu an OHAL’de ne varsa yeni sistemde 
de aynısı var. Üstelik sıkıyönetim kaldırı-
lıyor. Ayrıca OHAL’deki başkanlık karar-
nameleri 3 ay içinde Meclis’in onayın-
dan geçmek zorunda.

Yargı siyasallaşır mı?
Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesi-
nin 3’ünü Meclis, 12’sini Cumhurbaş-
kanı belirleyecek. Fakat mevcut üye-
lerden 2010’dan önce seçilenler 65 
yaşına kadar, bir kısmı ise 12 yıllığına 
görev yapacak. Cumhurbaşkanı ancak 
görev süresi dolanları değiştirebilir. 
HSYK üyelerinin ise 2’si tabii üye, 4’ünü 
Cumhurbaşkanı, 7’sini Meclis seçecek. 
Meclis’te nitelikli çoğunluk aranacak. 
Yargının siyasallaşması mümkün değil...

Başkan yardımcıları kaç kişi olacak?
Cumhurbaşkanı’na kim vekâlet ede-
cek? 
Bu düzenlemeler yeni Anayasa’ya göre 
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, 6 ay 
içinde yapılacak. Makul bir sayı olacak-
tır ve muhtemelen görev alanları şu anki 
Başbakan Yardımcılarınınki gibi dağıtıla-
caktır. 

Hayat “Evet”lerle değil, itirazlarla şekillenir. Şunu çok önemsiyorum; 
konjonktür gereği değil, kötünün iyisi olarak gördüğü için değil, korku 

yaratıldığı için değil, içine sinerek, inanarak “Evet” desin... Verdiği oyu helal 
etsin. Gerçekten demokratik bir ortamda, sorulabilecek her soruyu sorarak, 

kafasındaki korkuları gidererek, ikna olarak oy versinler isterim...
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2017’de dünya ekonomisine ilişkin 
belirsizliğe dayalı gelecek öngörüleri 
sürüyor. 2016 bu anlamda hayli sıkıntılı 
bir yıl olunca yeni yılın ne getireceğine 
dair tablolar olumsuz bir perspektif-
ten yorumlanıyor. Bahçeşehir Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyesi ve akademik ve ulusla-
rarası ilişkilerinden sorumlu rektör yar-
dımcısı Prof. Dr. Elif Çepni ise küresel 
ölçekte önce mevcut durumun ana-
liz edilmesi gerektiğini söylüyor: “2016 
yılı tüm dünya ülkeleri için sıkıntılı bir 
yıl oldu. Amerika’da yapılan seçimde 
Donald Trump’ın seçimi kazanması ve 
tamamen daha önceki politikalardan 
farklı politikalar izleyeceğini söylemesi 
(vergileri düşüreceğini, alt yapı yatırım-
larını yani hükümet harcamalarını artıra-
cağını söylemesi, Trans Pasifik Ortaklık 
çalışmalarını sürdürmeyeceğini belirt-
mesi gibi), İngiltere’nin Aralık 2012’de 
Nobel Barış ödülü almış Avrupa Birliği 
(AB) projesinden çıkma kararı alması 
(Brexit), Çin’in büyüme hızının düş-
meye başlaması, Orta Doğu’da artan 
savaş ve kargaşa, dünya finans piya-
salarının belirsizlik ortamından hala tam 
çıkamaması, Deutsche Bank’ın 14 mil-
yar dolarlık cezaya çarptırılması, 1472 
yılında kurulan ve belki de dünyada 
yaşamını sürdüren en eski bankalardan 
biri olan ve İtalya’nın en büyük üçüncü 
bankası konumunda olan Montei Dei 
Paschi’nin faaliyetlerini sürdüremeye-
cek hale gelmesi ve İtalyan parlamen-
tosunun bankacılık sektörünü destek-
lemek için hükümete 20 milyar dolarlık 
yetki vermesi gibi birçok olumsuz fak-
törü sayabiliriz.”

“2017’de %3.4, 2018’de 
ise %3.6 gibi bir büyüme 
hızı öngörülüyor” 
Çepni’ye göre tüm bunlara rağmen 
karamsar olmamak gerek. Çünkü 
ABD’nin yeni başkanının dünya barı-
şını riske atacak olağanüstü şeyler yap-
mayacağı varsayımı ve inancı altında 
dünya ekonomisinin 2017 yılında %3.4, 
2018 yılında ise %3.6 gibi bir büyüme 
hızı öngörülmesi (IMF, World Econo-
mik Ourlook, 2017 Update) umut verici 
bir veri: “Gelişmiş ekonomilerin geniş-
letici maliye politikaları ile büyüme hız-
larını artırabileceği ancak bazı geliş-
mekte olan piyasalarda özellikle 
Amerika’nın tutumuna bağlı olarak Bre-
zilya, Meksika ve Hindistan gibi ülke-
lerin olumsuz etkilenebileceği öngörü-
lüyor. Türkiye’nin bugün dış ticarette 
(enerji hariç) en  fazla ihracat ve itha-
lat yaptığı ortağı Avrupa Birliği’dir. Bu 
anlamda ihracatımızda normal koşul-
lar altında büyük bir olumsuzluk yaşan-
mayacağını düşünüyorum. Turizm sek-
törünün döviz getirisinin etkilenmemesi 
için herkesin tahmin edeceği gibi terö-
rizm ile mücadelede başarı elde etme-
miz önkoşul olarak karşımıza çıkıyor.”

Neden AB ile iyi ilişkileri-
mizi sürdürmemiz gerek?
Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde 2017 
önemli olacak gibi görünüyor. AB’nin 
Türkiye ile ilgili ikazları, hükümetin buna 
karşı sert açıklamaları var. AB ile iliş-
kiler kopma noktasına gelir mi? Böyle 
bir durumda ticari anlaşmalar ne olur, 
Türkiye’nin ekonomisi nasıl etkilenir? 
Akıldaki sorular bunlar.

Çepni ise “Avrupa Birliği ile olan ilişkile-
rimizde zaman zaman inişli çıkışlı geliş-
meler olsa da orta ve uzun vadede iliş-
kilerimizin istikrarlı bir şekilde süreceğini 
düşünüyorum” diyor: “Bu her iki taraf 
için de kazanç olacaktır. Euro bölge-
sinin toplam cari işlemler fazlası son 
12 aylık dönemde yaklaşık 380 milyar 
dolardır. Aynı dönemde Almanya’nın 
tek başına cari işlemler fazlası 296 mil-
yar dolardır (Bu Almanya’nın Gayri Safi 
Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) %8.8’ine 
karşılı gelmektedir). Bunun ne anlama 
geldiğini daha iyi açıklamak için diğer 
birkaç ülke verisi ile mukayese yap-
mamız bize yardımcı olacaktır. Yakla-
şık aynı dönem aralığında ABD’nin 476 
milyar dolar, İngiltere’nin ise 138 mil-
yar dolar cari işlemler açığı vardır. Çin 
aynı dönem aralığında 264 milyar dolar 
fazla vermiştir ancak bu GSYİH’sının 
%2.3 üne karşılık gelmektedir. Bu kar-
şılaştırma bize 1963’ten beri işbirliğimiz 
olan, coğrafi yakınlık avantajımız olan 
ve 1995’ten beri de sanayi ürünlerinde 
gümrük birliği içerisinde olduğumuz, 35 
ana başlıkta mevzuatımızı yakınlaştır-
maya çalıştığımız ve toplam ihracatımı-
zın yaklaşık %45’ini yaptığımız, kişi başı 

“AB’nin Türkiye gibi bir ortağı kaybetmek 
isteyeceğini hiç sanmıyorum”

Prof. Dr. Elif Çepni:

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, 
akademik ve uluslararası ilişkilerinden sorumlu rektör yardımcısı



gelirin dünyada en yüksek olduğu yer-
lerin başında gelen AB ile neden ortak-
lığımızı ve iyi ilişkilerimizi sürdürmemiz 
gerektiği konusunda bir fikir verecek-
tir diye düşünüyorum. Dünya’da bugün 
maalesef çok güvenli liman diyebile-
ceğimiz piyasalar yok. ABD ve diğer 
ortaklarımızla da kısa vadeli sorunla-
rımız olabilir. Bu kısa vadeli gelişmele-
rin uzun vadeli planlarımızı etkilemesine 
izin vermemek daha rasyonel olur inan-
cındayım.”

AB, güçlü bir pazar
AB ile Erasmus programları ile öğrenci 
ve öğretim üyesi değişimleri, ortak pro-
jeler, bilimsel işbirlikleri devam ediyor. 
Çepni, ekliyor: “AB ülkelerinde yaşayan 
birçok vatandaşımız var. Tarihi, ekono-
mik ve kültürel bağlarımız olan, önemli 
bir barış projesi olan ve hala dünya-
nın en güçlü ekonomik pazarı görünü-
münde olan AB ile ilişkilerimizin kopma 
noktasına gelmesi iki tarafında arzu 
edeceği bir şey değil gibi görünüyor. 
Tabii fayda-maliyet analizi yapılarak, 
akılcıl ve duygulardan uzak politika-
lar izlememiz yararımıza olur inancın-
dayım. Ölçek ekonomileri yani büyük 
ölçekli üretim yapmanın getireceği mali-

yet düşüşü ancak büyük piyasalar için 
üretebilirsek olur. Tabii ki alternatif piya-
salar ve ortaklıklar olmalıdır ama AB 
hem büyük ve güçlü bir pazar olması 
hem coğrafi olarak yanı başımızda 
olması (taşıma maliyetleri avantajı) ve 

hem de kişi başı gelirin yani alım gücü-
nün oldukça yüksek olduğu bir pazar 
olması nedeniyle bizim için ikamesi 
çok zor olabilir. Türkiye,  genç ve eği-
tim düzeyi sürekli artan nüfusu, oldukça 
gelişmiş alt yapı yatırımları, cumhuriye-
tin kuruluşundan bugüne 1930’lı yıllar-
daki devletçi dönem de dahil hep ser-
best piyasa ekonomisi rejimi uygulama 
deneyimi, doğu ve batı kültürünü bir-
leştiren yapısı ile ve daha da önem-
lisi dünya barışına katkıda bulunabile-
cek potansiyeli ve diğer bazı avantajları 
ile AB’nin kolay vazgeçebileceği bir 
ortak değildir. Tüm bu değerlendirme-
lerin ışığı altında mevzuat ve politikaları-
mızda çok büyük değişiklikler olmadığı 
sürece anlaşmalarımızın etkilenmeye-
ceğini düşünüyorum.”

AB’nin (28) toplam 
ihracatımızdaki payı 
yaklaşık %45 
OHAL, anayasa, başkanlık sistemi der-
ken tüm bunlar AB’nin Türkiye’ye bakı-
şını etkileyecek gibi. Bir de terör ve 
Suriye konusu var işin içinde. Dola-
sıyla Türkiye’yi 2017’de ciddi bir eko-
nomik ve politik kriz bekliyor olabilir. 
Bu da AB-Türkiye ilişkilerinde beklen-

meyen ölçüde bir kırılmaya sebep ola-
bilir. Ancak Çepni’ye göre önemli olan 
insanların sisteme güveninin sürdürü-
lebilmesi: “Hangi sistemi uyguladığınız 
değil nasıl uyguladığınız önemli bence. 
Hem ulusal hem uluslararası alanda 

Türkiye’nin iyi yönetileceğini göstermesi 
gerek. Dünya Bankasının kurumların 
kalitesini ölçmek için geliştirdiği endek-
sin içinde olan faktörler bu konuda bize 
fikir verebilir. 
Bunlar, politik istikrar, makroekono-
mik istikrar, kamu hizmetlerinin kalitesi, 
sosyal güvenceler, serbest piyasa eko-
nomisi kurallarının desteklenmesi, tica-
ret ve sözleşme hukuku düzenlemeleri 
ile güven yaratılması, yasaların istikrarı 
ve eşit uygulanışı gibi herkesçe bilinen 
unsurlar. Bizim AB maceramız 1959 
yılında o zamanki adı ile Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’na üyelik müracaatı-
mız ile başlıyor ve 1963 yılında Ankara 
Anlaşması yani ortaklık anlaşmamızın 
imzalanması ile de hukuki zemine taşı-
narak bugüne kadar bazen daha hızlı 
bazen daha yavaş bir şekilde ilerliyor. 
Bugün AB’nin (28) toplam ihracatımız-
daki payı yaklaşık % 45. Almanya tek 
başına hem ihracatımızda hem itha-
latımızda yaklaşık  %10 paya sahip. 
ABD’nin ihracatımız içindeki payı %4.5, 
İngiltere’nin %7 civarında, Fransa, 
İtalya ve İspanya %4 - %5 aralığında 
paya sahipler.”

“Olağanüstü değişiklikler 
olmadığı takdirde bir kriz 
çıkacağını düşünmüyorum” 
Bu tabloya bakarak Çepni, “Ben AB’nin 
Türkiye gibi bir ortağı kaybetmek isteye-
ceğini hiç sanmıyorum” diyor: “Devlet-
lerin dostları düşmanları olmaz aslında. 
Korunacak çıkarları olur. Türkiye coğ-
rafi olarak yanı başında bulunan ve 
hala dünyadaki en önemli ekonomik 
güç olan (tüm sorunlarına rağmen) AB 
ile bilimde ve ekonomide, ortaklık yap-
mayı sürdürecektir. Yarın neler olaca-
ğını tam kestiremeyiz ama olağanüstü 
büyük değişiklikler olmadığı takdirde 
ben bir kriz çıkacağını düşünmüyorum. 
Ama bir iktisatçının ifadelerini de hatır-
lıyorum. Kendisine kriz beklentiniz var 
mı diye sorulduğunda ‘ben kriz tah-
mini yapmam’ diyor. Çünkü ‘kriz çık-
maz ise herkes yanıldığım için eleştirir 
çıkarsa da kriz herkese sıkıntı yarata-
cağından kimse bana teşekkür etmez’ 
diyor. Ona çok katılıyorum. Her zaman 
değişik senaryolar üzerinde çalışmak, 
alternatifler yaratmak riski azaltmak için 
yapılması gereken şeyler ama uzun yıl-
lar emek verilmiş bir ortaklığı bozmadan 
da bunlar yapılabilir.”
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Trump sonrası dünya, kıta ekonomile-
rindeki durum, AB ile ilişkiler ölçeğinde 
düşündüğümüzde Türkiye’yi 2017’de 
dünya ile ilişkileri ölçeğinde de yeni bir 
dönem bekliyor gibi. İzmir de bu süreç-
ten payını alacak. Kent için bir genel bir 
bakış sunduğumuzda ise         2017’de 
zor günler geçirecek sektörler ve iş alan-
ları olduğu gibi, önü açık ve güvenli yatı-
rım alanları da var. 

“Dünya’nın Amerika’daki 
değişime ayak uydurması 
gerek”
Samim Sivri’ye göre de bu yıl farklı gün-
demler üzerine konuşabiliriz. En başta 
Donald Trump ve ABD’nin izleyeceği poli-
tika önem kazanıyor. Sivri,  “Yeni Ame-
rikan Başkanı Donald Trump, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin George Bush döne-
minden itibaren bugüne kadar izlediği 
politikaların birçoğunu temelden değişti-
recek bir düşünceye sahip” diyor: 
“Trump’ın Ortadoğu politikasında daha 
temkinli ve sınırlar içerisinde hareket ede-
ceğini düşünüyorum, Rusya ile ilişki-
lerde daha akılcı ve diyaloga meyilli bir 
tutumu mevcut, NATO ile ilgili bakış açı-
sında değişim beklenebilir. Eskiye naza-
ran daha içe dönük bir üretim ve istihdam 
yaratma politikası izleyeceğini yurt dışında 
üretim yapan Amerikan firmalarını geriye 
döndürme arzusu ile sürdürdüğü ente-
resan iletişim tavrı Dünya’nın da Ameri-
ka’daki değişime ayak uydurması gerek-
tiğini gösteriyor. Türkiye’nin Ortadoğu 
politikalarında yalnız bırakıldığı konusun-
daki söylemleri de, geçmiş yönetime göre 

bambaşka sinyaller vermekte. Bu sinyal-
ler Türkiye ile Amerika ilişkilerinde olumlu 
denilebilecek yeni bir döneme işaret eder 
gibi görünmekte. Özellikle terörle müca-
dele ve Suriye politikalarında Türkiye ile 
bir yakınlaşma beklenebilir.”

“Trump gerçek Dünya’ya 
göre politika üretecek” 
Sivri’ye göre Trump’ın başkanlığı ayrıca 
Batı Avrupa’da esen milliyetçi rüzgârları 
ve daha kapalı korumacı bir ekonomiye 
dönük anlayışı kuvvetlendiren yeni bir eği-
lime sebep olacak gibi. Bu durum Dün-
ya’daki diğer önemli ülkelerin iç ve dış 
politikalarında endişe verici dönüşümlere 
ortam yaratabilir. “Örneğin” diyor Sivri: 
“Birçok serbest ticaret anlaşmalarının 
askıya alınabileceği, A.B.D.’nin iç yatırım-
lara eğilerek harcamalarını arttırabileceği 
ve belki de Dolar’ın daha uzun bir süre 
kuvvetli kalabileceği bir dönem bizleri 

bekliyor. Yine de ABD uzun bir süre eko-
nomisini sıcak tutmanın başka risklere, 
yeni balonlara sebep olacağının da far-
kında. Durum tamamen Trump’ın masa-
nın başına geçtiğinde göreceği gerçek 
Dünya’ya, aşırı temkinli ve aşılması zor 
bürokrasiye nasıl uyum sağlayacağına ve 
gerçek dünyada politikalarını nasıl şekil-
lendireceğine bağlı.” 

“Büyük ticari partnerimiz 
Almanya ile ilişkilerimizi şu 
ankinden bir kaç adım öteye 
götürmemiz gerek”
AB ile ilişkiler ise büyük ölçüde Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemdeki hâkim dünya 
görüşüne ve geliştirdiği vizyona bağlı. 
Sivri, “AB’ye bir değerler bütünü ola-
rak baktığımızda bu değer ve kurallara 
uyumlanma sürecini bir yandan devam 
ettirip, diğer yandan da ilişkileri gergin-
leştirmek pek rasyonel bir tutum olma-
yacaktır” diyor: “İhracatımızın önemli bir 
bölümünün AB ülkelerine olması sebe-
biyle dışarıdan bakıldığında istikrarlı ve 
güven veren hukukun üstünlüğü ilkesiyle 
yönetilen Batı değerlerini kendi öz kültü-
rüyle, inancıyla yoğurmuş bir ekonomik 
partner olma özelliğimizi kaybetmeme-
miz gerekmekte. Örneğin en büyük ticari 
partnerimiz olan Almanya ile ilişkilerimizi 
şu ankinden bir kaç adım öteye götürme-
miz karşılıklı fayda sağlayacaktır. Ulusla-
rarası ticaretin güçlenmesinde, ihraca-
tın artmasında, uluslararası siyasetin, dış 
politikalardaki istikrarın ve büyük ülke ola-
rak prestij kazanmanın rolü, önemi vaz-
geçilmezdir.” 

“2017’de ithal girdiye dayalı, iç piyasa ağırlığı 
olan, işi gereği döviz cinsinden borçlanmak 
zorunda kalmış sektörler zorluk yaşayacaktır”

Samim Sivri:
ESİAD Geçmiş Dönem Başkanlarından



“Toz duman biraz 
olsun dağıldığında, 
yabancı yatırımcı 
durumu bir kez daha 
tahlil edecektir” 
Türkiye’nin kalkınmasında 
başarıya giden yolda yürü-
yebilmesi için normalleşmesi 
lazım. Politik istikrar sağlana-
mazsa ekonomik krizin derin-
leşmesi kaçınılmaz görünüyor. 
Özellikle de yabancı sermaye-
nin Türkiye ile yollarını tümüyle 
ayırması durumda tehlike çan-
ları daha da hızlı çalacak gibi 
görünüyor. Sivri ise anayasa 
ve başkanlık gündemleri sona 
erince bir rahatlamanın olaca-
ğını düşünüyor: “Yabancı ser-
mayenin bize bakışı bu gün-
lerde tedirginlik ve beklemeye 
alma durumunda. Fakat 2017 
yaz aylarından itibaren Başkan-
lık Sistemi ile ilgili tartışmalar ve 
sert seyreden siyasi ortam bir 
sonuca varıp sakinleştiğinde, 
yani toz duman biraz olsun 
dağıldığında, yabancı yatırımcı 
durumu yatırımlarının riski açı-
sından bir kez daha tahlil ede-
cektir, yatırım kararını ona 
göre verecektir. Tabii bu yatı-
rım kararlarının realize olması 
ve yabancı yatırımcının 2006 
-2012 yılları arasında olduğu 
gibi güçlü bir siyasi ortam gör-
mesi, 2018 yılına daha iyimser 
bakmamıza yol açabilir. Tama-
men Türkiye’nin ekonomik ve 
siyasi istikrar alanında nasıl bir 
tutum ve tavır içerisinde ola-
cağı ve aldığı ekonomik kararlar 
bu durumu etkileyecektir. Bu 
arada AB kendi içerisinde eko-
nomik anlamda belki de birkaç 
parasal bölgeye ayrılmayı tartı-
şan bir noktada duruyor, özel-
likle Fransa’da ve Almanya’da 
yaklaşan seçimlerin sonucu da 
bu ilişkilerin yönünü etkileye-
cektir. Bir noktada buna da dik-
kat etmek lazım.”
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“Otomotiv, yenilenebilir 
enerji ve enerji
 elemanları, katma değerli 
imalat yapan ihracata ve 
know-how’a sahip sana-
yilerde bir sıkıntı olacağını
düşünmüyorum.”

“Yüzde 30’u aşan kur 
artışını hazmetmek bir süre 
için zor olacak”
Sivri’ye göre İzmir açısından baktığımızda 
genel olarak 2017 yılında bazı lokomotif 
sektörlerin itici gücü sayesinde önü açık 
sektörler var. Onlar pazar dinamiklerinin 
doğal etkisiyle büyümeye devam edecek. 

Sivri, “Otomotiv, yenilenebilir enerji ve 
enerji elemanları, katma değerli ima-
lat yapan ihracata ve know-how’a sahip 
sanayilerde bir sıkıntı olacağını düşünmü-
yorum” derken, etkilenecek sektörleri de 
sıralıyor: 

“İthal girdiye dayalı, iç piyasa ağırlığı 
olan, işi gereği döviz cinsinden borçlan-
mak zorunda kalmış sektörler zorluklar 
yaşayacaktır. Bu yıl içerisinde hain terör 
eylemleri ve 15 Temmuz Kalkışması gibi 
birçok engel sebebiyle, ekonomimiz sek-
teye uğramıştır ve yüzde 30’u aşan kur 
artışını hazmetmek bir süre için zor ola-
caktır. 2017 yılını dış piyasalarda güven 
tazelemek, stabil bir yer edinmek için 
sarf edilecek durağan bir dönem olarak 
değerlendirmek gerekir.” 

“Eğitim yatırımları ve özel 
sağlık hizmetleri, yenile-
nebilir enerji yatırımları, 
yüksek kalitede metal 
aksamların üretimi, elekt-
rik ve elektronik, yük-
sek teknolojili tarım ürün-
leri sanayi, gayrimenkul 
geliştirme ve inşaat, lojis-
tik ve limancılık sektörle-
rine ağırlık verilmeli”

Bürokratik engellerden
arındırılmış dev serbest
bölgeler
İzmir ekonomisi son yıllarda gayrimen-
kul, inşaat sektörlerinin ve buna bağlı 
mal ve hizmetlerin genişlemesi ve sınırlı 
da olsa kamu yatırımları ile bir miktar 
büyüme sağladı. Ancak önemli olan yeni 
dönemde neler yapılacağı. Sivri, “Bundan 
sonra esas ihtiyacımız olan otomotiv, tek-
noloji, kimya, petrokimya, enerji ve elekt-
ronik gibi sektörlerde katma değerli ve 
uluslararası boyutta dev yatırımların böl-
gemize çekilmesidir” diyor: 
“Ayrıca serbest bölgelere olan ilgi hala 
devam ediyor ve bu konuda daha büyük 
yatırımlar için lojistik imkânlara sahip, 
bürokratik engellerden arındırılmış dev 
serbest bölgelerin oluşması gerekiyor. 
Yabancı şirketlerin büyük ölçekli yatırım-
larını özendirici, özellikle izin ve ruhsatlan-

dırmanın zorluklarından arındırılmış büyük 
yatırım alanlarının oluşturulması ve yatı-
rımcılara tanıtılması, ihracat için gerekli 
lojistik alt yapının geliştirilmesi ve mevzuat 
ve bürokratik engellerinin aşılabileceği 
düzenlemelerin yapılması, ihracat kredi-
lerinin arttırılması ilk akla gelenler. Bugün 
mesela yürürlükteki Zeytin Yasası sebe-
biyle Ege Bölgesi’nde, Organize Sanayi 
bölgeleri dışında geniş ve ekonomik yatı-
rım alanları bulmak ve izinlerini almak 
çeşitli zorluklar içeriyor. Madencilik ve 
enerji sektörleri bürokratik engellere takıl-
dığı için büyümesi yavaşlıyor.”

Sivri’ye göre tüm bu veriler ışığında böl-
gemiz için en iyi yatırım alanları ise şöyle 
sıralanabilir: “Eğitim yatırımları ve özel 
sağlık hizmetleri, yenilenebilir enerji yatı-
rımları, yüksek kalitede metal aksamların 
üretimi, elektrik ve elektronik, yüksek tek-
nolojili tarım ürünleri sanayi, gayrimenkul 
geliştirme ve inşaat, lojistik ve limancılık.”
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Bir yandan referanduma giden süreç, 
bir yandan ekonominin gidişatı endişe-
leri arttırıyor. Neye odaklanmak gerektiği 
konusu ise belirsiz bir zeminde duruyor. 
Bülent Akgerman ise günlük siyasi mese-
leler yerine ekonomiye itici güç olacak 
uzun vadeli politikalar üzerinde durmak 
gerektiğini söylüyor.

Ekonomik kriz endişesi büyüyor. En 
büyük sıkıntı da yabancı yatırımcı 
konusunda. Ne düşünüyorsunuz?
Sadece kredi derecelendirme kuruluşları 
ve Dünya Bankası gibi kurumların değil, 
hükümetimizin de bizzat kendi hedeflerini 
aşağıya doğru revize ettiği bir dönemde-
yiz. Bu durumda yabancı sermayenin gel-
mesini bekleyemeyiz. Yalnız yükselmekte 
olan petrol fiyatlarından dolayı Arap ser-
mayesinin ilgisi yükselerek devam ede-
cek. Tabii ki bu bir birikim ve sürecin 
sonucu. Birdenbire ortaya çıkmadı. Sada-
kat liyakatin önünde tutuldu. Üretmeden 
tüketerek, yatırımı ağırlıklı olarak inşaata 
ve altyapıya yönlendirip doğrudan yatırımı 
cezbetmek yerine dolaylı yatırımla (sıcak 
para) nefes alan bir ekonomik kalkınma 
modeli benimsendi maalesef. Dünyanın 
tarım ve hayvancılıkta önemli ülkelerinden 

biriyken inanılmaz stratejik hatalar yaptık.
Güçler ayrılığını tarihten kazıyacak Baş-
kanlık sistemi yerine inovasyonun, Sanayi 
4.0’ın, çağdaş bir eğitim sisteminin 
sürekli gündemde tutulması gerekir. Ulaş-
tığı ihracat tutarlarıyla gurur duyan şirket-
lerimizin kilo başına elde ettiği ortalama 
gelirin 1,40 dolar olduğunu ve üretebil-
mek içinde belli tutarlarda ithalat yapıl-
dığını düşündüğümüzde; 1 kilo bilgisa-
yar alabilmek için 600, bir kilo akıllı telefon 
alabilmek içinse 2000 dolar verdiğimizi 
hesapladığımızda uzun vadede ne kadar 
hazin bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı 
çok net anlarız. 

Tabloyu anlamak için dünyaya ve 
gerçek rakamlara bakmak gerek 
herhalde… 
Ürettiği malları kalitesiz olarak bildiği-
miz Çin’in 13 yılda yüksek teknoloji ihra-
catını 13 katına çıkararak 560 milyar 
dolara ulaştığını, bizim ise aynı dönemde 
ancak ikiye katlayabilerek Polonya’nın 
altıda birine, 2.2 milyar dolara ulaştığı-
mızı idrak ettiğimizde başta eğitim siste-
mimiz olmak üzere bambaşka gündem-
lere odaklanmamız gerektiğinde hemfikir 
olabiliriz. Tabii bu rakamlar Türkiye’nin 

değil, Dünya Bankasının gerçekçi rakam-
ları. Ülkemizin en büyük beş yüz şirketini 
incelediğimizde ise sadece 12’sinin yük-
sek, 109’unun orta, 163’ünün düşük, 
186’sının ise en düşük teknoloji segmen-
tinde üretim yaptığı gerçeğiyle yüzleşince 
durumun vehameti iyice belirginleşiyor.
Geçmiş hükümetlerle kıyaslandığında 
AKP hükümetinin AR-GE için bütçe-
den ayırdığı oranın yüksekliğini tak-
dir etmemek mümkün değil ancak top-
lam tutar olarak baktığımızda 2015 
yılında ayrılan 6,026 milyar doları, sadece 
Volkswagen’in aynı yıl AR-GE için harca-
dığı 13,2 milyar dolarla kıyasladığımızda 
nasıl bir açmazda olduğumuzu daha 
rahat idrak edebiliriz. Aslına bakarsanız 
günde ortalama 6 saat televizyon sey-
redip okumaya senede 6 saat ayıran bir 
toplumuz biz.
Tüm olumsuzluklara rağmen, referan-
dumdan sonra oy kaybetmemek adına 
hükümetin ekonomiye ciddi anlamda 
sahip çıkmaya çalışacağına ve dinamik iş 
dünyamızın sebat ederek üzerine düşeni 
fazlasıyla yapacağına inancım tam. Dola-
yısıyla bu sene krizin çok fazla derinleş-
meyeceğini ve seneye yaralarımızı sar-
maya başlayacağımızı umuyorum.

“Güçler ayrılığını tarihten kazıyacak 
Başkanlık sistemi yerine inovasyonun, 
Sanayi 4.0’ın, çağdaş bir eğitim sisteminin 
sürekli gündemde tutulması gerek”

Bülent Akgerman:
AKG Yalıtım ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı



“Avrupa, Japonya ve Çin 
para birimleri karşısında 
dolar 2017’de güçlen-
meye devam edecek ve 
bu da Dünya ekonomisi 
açısından pek olumlu bir 
gelişme değil.”
Trump sonrası dünya, kıta ekonomi-
lerindeki durum, AB ile ilişkiler ölçe-
ğinde düşündüğümüzde Türkiye’yi 
2017’de dünya ile ilişkileri ölçeğinde 
de yeni bir dönem bekliyor gibi. Siz 
ne düşünüyorsunuz?
Sırasıyla, aklıma ilk gelenleri söyleyeyim. 
Trump sonrası, sadece ülkemizi değil, 
başta ABD olmak üzere tüm Dünyayı 
sürprizlerle dolu yeni bir dönem bekliyor 
aslında. 
Trump yönetimindeki Dünyanın süper 
gücünün sergilemesi beklenilen sıra dışı 
tutumun bazı olumsuzluklarını bir kenara 
koyarsak aslında global büyümeyi tetik-
leyeceği öngörülüyor. Bağlı olarak, ABD 
menkul kıymetlerinin, doların ve faiz oran-
larının yukarı doğru hareket etmesi kuv-
vetle muhtemel. Güçlü dolar ise Avrupa ve 
Japonya için tabii ki ihracatlarının artması 
ve enflasyon açısından olumlu sonuç-
lara hizmet edecek. Ancak bu durumda 
Amerikan tahvillerinin getirileri düşecek. 
Emtia fiyatlarının yükselmekte olduğu bir 
döneme denk gelen söz konusu gelişme-
ler global büyümeye olumlu etki yapacak-
ken siyasi belirsizliklerin de olumsuz etki-
sini göz ardı etmememiz lazım. 

ABD’nin yıl içinde birkaç kez faiz oran-
larını yükselteceği beklentisi Türkiye ve 
Meksika gibi bazı ülkelerde faizleri kaçı-
nılmaz şekilde yukarı çekecekken, Hindis-
tan ve Endonezya gibi bazı ülkelerde ise 
faiz oranlarının aşağı çekilmesinin önüne 
set çekecek. Söz konusu gelişmeler AB 
ülkelerinde de borçlanmayı yükseltecek 
ve bazı bankaları zorlayacak. Avrupa, 
Japonya ve Çin para birimleri karşısında 
dolar 2017’de güçlenmeye devam ede-
cek ve bu da Dünya ekonomisi açısından 
pek olumlu bir gelişme değil. 

Türkiye-ABD ilişkileri konusunda ne 
gibi gelişmeler söz konusu olabilir?
Türkiye ABD ilişkilerini irdelediğimizde ise 
bizim açımızdan bazı beklentilerin tavan 
yaptığını, bu yüzden de hükümetimizin 
hassas olduğu bazı konularda tasavvur 

edemeyeceğimiz şekilde farklı ve soğuk-
kanlı yaklaşımlar sergilediğine şahit oluyo-
ruz. ABD ve Dünya ölçeğinde bambaşka 
tutum almakta olan Trump yönetim anla-
yışının, Fethullah Gülen’in iade edilmesi 
başta olmak üzere birçok açıdan ülkemiz 
çıkarlarına hizmet edecek onlarca beklen-
tinin gerçekleşmesi için ezber bozan poli-
tikalar izliyoruz. Trump’ın müslüman sığın-
macılarla ilgili aldığı karara başta kendi 
vatandaşları ve kurumları, tüm Dünya sert 
tavır gösterirken hükümetimiz tarafından 
tek bir demeç bile verilmemesi bunun en 
anlaşılır örneği. Yanı sıra, Obama Baş-
kanlığında Suriye sınırlarımız yakınında 
“güvenli bölge” tesis edilmesi hususunda 
kaale alınmayan taleplerimizin biz yinele-
meden Trump yönetimi tarafından gün-
deme alınması da olumlu beklentilerimizi 
perçinliyor. 

AB için de zor bir yıl olacak gibi. İliş-
kilerde bir tıkanma olur mu?
Genel olarak Avrupa Birliğine baktığımızda 
ise; tartışmalı Brexit ve Birleşik Krallığa (ve 
AB’ye) etkileri, İtalya’da merkezi hükümeti 
muktedir kılıp senatonun yetkilerini sınır-
layacak Anayasa değişikliği referandu-
munu kaybeden İtalyan Başbakanın isti-
fası, genel seçim tarihi yaklaşan Almanya, 
Fransa ve Hollanda, sığınmacı krizi, artan 
terör ve beklenmedik bir safhaya geçen 
ABD ilişkileri gibi etkenleri düşündüğü-
müzde AB için de politik ve dolayısıyla da 
ekonomik risklerle dolu bir 2017’ye girdik. 
Böylesine karışık bir durumda ülkemizin 
birçok açıdan AB inancını yitirmemesi üye 
ülkeler için çok önemli. İngiltere Başbaka-
nının ve Federal Almanya Şansolyesi’nin 
ziyaretleri de bu hususu destekliyor. 2017 
yılı, AKP hükümetinin majör bir hata yap-
maması şartıyla Kıbrıs problemi ve AB 
üyelik sürecinde olumlu gelişmelere gebe. 
Tabii referandumda Anayasa taslağının 
halkımız tarafından onaylanması duru-
munda batı dünyasıyla aramızdaki bazı 
bağları kopmasına da kesin gözle bakılı-
yor.

“Ortadoğu ve Afrika 
büyük önem arz ediyor.”

Kıta ekonomilerine baktığımızda ne 
görüyoruz?
Kıtalara baktığımızda, ülkemiz açısından 
Ortadoğu ve Afrika büyük önem arz edi-
yor. Ortadoğu’da içinden çıkılmaz gibi 
gözüken karışıklığın senaryosunu hazırla-
yan ve körükleyen önemli güç odakları da 
kanımca 2017’de artık yeni düzenin kurul-
ması doğrultusunda hareket edecekler. 
Yakın coğrafyamızdaki yeni düzende etkin 
ve yetkin rol alabilmemiz, yurtiçinde ener-
jimizi tüketen bazı konulardan bir kısım 
zamanı dış işlerimize ayırıp odaklanma-
mızla doğru orantılı. Gelecekte kaynakları 
ve sunduğu iş fırsatlarıyla tüm Dünyanın 
yıldızı olacak Afrika kıtasını ise devlet des-
teklerinin de yardımıyla yıllar öncesinde 
Gülen Hareketi destekçileri keşfetmişti. 
Güçlü ikili ticari ilişkiler kurulmuştu ancak 
şu aşamada gelinen noktayla ilgili bilgim 
yok. Orta vadede birçok açıdan ABD’yi 
bile geçecek Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
uzun yıllardır Afrika kıtasıyla ilgili önemli 
stratejiler güttüğünü bilmek yanı başımız-
daki bu kıtayla ilgili uzun soluklu ve sonuç 
odaklı politikalar geliştirmemizin ne kadar 
ivedi olduğunu kanıtlıyor.
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Bu kapsamda İzmir ekonomisi için 
bir 2017 değerlendirmesi yaptığı-
mızda yatırımlar, girişimler ve sektö-
rel analizler açısından bakıldığında 
karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?
1945 yılına kadar ülkemizin en büyük 
ikinci şehri olan İzmir’le ilgili o kadar çok 
söylenecek şey var ki… Ancak sorunu-
zun cevabı değil hiçbiri. İzmir doğal ola-
rak ülkemizi etkileyecek tüm olumsuz-
luklardan çeşitli ölçeklerde payını alacak. 
Hızı zaman zaman yavaşlasa da uzun 
süre devam edecek bir avantajı var şeh-
rimizin. Doygunluğa ulaşan İstanbul ve 
Kocaeli’nden sonra yerli ve yabancı yatı-
rımcıların gözbebeği oluyor İzmir. Ser-
best Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, 
kapasitesi arttırılacak limanı, sürekli artan 
kümelenme projeleri, üniversiteleri, iklimi 
ve girişimci ekosistemiyle bir cazibe mer-
kezi. Tüm olumsuzluklardan da büyükşe-
hir olarak elbette etkileniyor. 
Son dönemlerde oylarını arttırmayı 
hedefleyen AKP’nin CHP ile adeta hiz-
met yarışına girmesiyle de altyapısı hızla 
gelişti şehrimizin. 2014 yılında Global 
Metro Monitor raporunda 300 şehir ara-
sında en hızlı büyüyen ikinci şehir seçil-
dikten sonra 2015’te The World’s Most 
Competetive Cities raporunda ise Doğu 
Avrupa ve Orta Asya’nın bazı sektörlerde 
en rekabetçi ilk üç şehrinden biri seçildi. 
Söz konusu sektörleri hatırlatmak gere-
kirse; Uzay ve Havacılık, Enerji, Kimya ve 
plastik. Anılan raporda Türkiye’nin ikinci 

büyük ticari merkezi olan İzmir’in aynı 
zamanda toplam sanayi üretiminden yak-
laşık %10 pay alması; insan kaynakları ve 
adeta yabancı yatırımda mıknatıs haline 
gelmesiyle sürekli büyümeğe devam ede-
ceği de vurgulanmıştır.
Diğer yandan; tarım, turizm, lojistik, 
tarıma dayalı sanayi, gıda, içecek, tekstil, 
otomotiv yan sanayi, inşaat malzemeleri, 
ambalaj sektörleri gibi birçok ilave alanda 
da üstünlüğünü arttırdığı herkesin malu-
mudur. Ayrıca, bilişim ve teknoloji, eğitim 
ve geri dönüşüm sektörlerinin de yıldızının 
parlamaya başladığı görülmektedir.
Ancak içinden geçtiğimiz siyasi ve eko-
nomik açıdan kırılgan dönemde tüm yeni 
yatırım planları adeta rölantiye alınmış 
veya referandum sonrası tekrar değer-
lendirilmek üzere askıya alınmıştır. Kıyas-
landığında konumu ve yaşayan profiliyle 
diğer şehirlerden büyük farklılıklar arz 
etse de de ülkemizin içinde olduğu belir-
sizliklerle dolu ortamdan tamamen soyut-
lanması da mümkün olamıyor elbette. 
Dolayısıyla, 2017’de biraz soluklanıp 
2018 ve sonrasına sıkıca hazırlanan bir iş 
dünyası görünüyor İzmir’in falında.

İzmir için temel sektörlerde 2017 
analizi yapmak söz konusu oldu-
ğunda turizm öne çıkıyor. 2016 için 
ortaya konan tablo turizm gelirlerinin 
düştüğü yönündeydi. 2017’de düşü-
şün sürmesi olası mı? Bu durum 
kent ekonomisini nasıl etkiler? 

Aslına bakarsanız İzmir sahip olduğu 
turizm potansiyelini optimum seviyede 
değerlendirememektedir. 30 ilçesi, ola-
ğanüstü iklimi ve doğal güzellikleri düşü-
nüldüğünde her şeyden önce 180 adedin 
altındaki konaklama tesisindeki 35 bini 
bulmayan yatak kapasitesi çok düşüktür. 
Yapım aşamasında yaklaşık 80 yeni tesis 
ile yatak kapasitesinin 50 bini aşacak 
olması sevindirici olsa da yeterli değildir. 
Diğer yandan çok sınırlı uçuşlar dışında 
İstanbul’dan ulaşılabilir durumda bıra-
kılarak adeta cezalandırılmaktadır İzmir. 
İZTO’nun takdire şayan girişimiyle çok 
üst seviyelere taşınan kruvaziyer turizmi 
ise ülkemizin içinde olduğu konjonktür 
nedeniyle tamamen yok olmak üzere-
dir. Başta kongre, sağlık, gastronomi ve 
inanç turizmi olmak üzere bazı dalları geli-
şime çok açıktır. Maalesef gelen yabancı 
turist sayısı çok düşüktür. Efes harabe-
leri olmasaydı belki de gelenlerin yarısın-
dan azı gelecekti. Dolayısıyla, sürekli yeni 
ürünler geliştirmemiz elzem.
2016’da yabancı turist adedinde %44 
gerileme yaşanmış ve toplam kişi sayısı 
672 bine gerilemiştir. Bu sektörde önemli 
bağlantıların bir yıl öncesinden yapıldığı 
da göz önüne alındığında söz konusu 
gerilemenin devam etmesi kaçınılmazdır. 
İzmir’in şansı yılda yedi milyon kişiye ula-
şan yerli turist sayısıdır. Turizm, ticareti ve 
diğer sektörleri de tetiklediği için olumsuz 
seyirde kent ekonomisinin de aynı şekilde 
etkilenmesi çok doğaldır.  

“2017’de soluklanıp 2018 ve sonrasına 
sıkıca hazırlanan bir iş dünyası 

görünüyor İzmir’in falında.”



Turizmdeki düşüşle beraber yeni girişim-
lerin de önü kapanıyor olabilir mi? Gayet 
tabii ki. Şöyle düşünün; bir hafta tatil yap-
maya gelmekten imtina eden bir yabancı 
iş insanı, yatırım yapmaya veya çalış-
maya gelir mi? Ancak mevcut durumun 
da geçici olduğunu görmek ve motivas-
yonu yitirmeden çalışılması gerekli. 2000 
yılında kurulup uzun süredir çeşitli neden-
lerden etkin çalışmalar gerçekleştireme-
yen İzmir Tanıtım Vakfı’nın (İZTAV) yeni-
den yapılanarak İzmir ve turizmini doğru 
şekilde tanıtarak turizm potansiyelini art-
tırma iddiası beni çok heyecanlandırıyor.
Bu arada şehrimizde acenta konusunda 
arz fazlası olduğunu düşünüyorum. 
Günümüzdeki kapasiteler için 400 adet 
A Sınıfı belgeye haiz acentanın olması iş 
yapabilmek için ister istemez haksız reka-
betin doğmasına yol açıyor.

Sayın Cumhurbaşkanının ülkemize gelen 
turist sayısını 8 milyon kişi arttırmak ama-
cıyla açıkladığı kampanyaların sonuç 
vereceğine kesinlikle inanmıyorum. Yurt-
dışında çalışan vatandaşlarımız için düşü-
nülen ‘komşunu da al gel’ kampanyası 
ve yurdumuzda faaliyet gösteren 50 bin 

yabancı sermeyeli şirketin yurtdışındaki 
çalışanlarına yönelik kampanyanın çıktıla-
rını hepbirlikte göreceğiz. 

Dünya nezdinde kendimizin bozduğu 
imajımızı ancak yine biz düzeltebiliriz. 
Evrensel değerlerden uzaklaşarak ve 
ülkemize karşı sergilenen tüm haksızlık-
lara rağmen AB çıpasını terk ederek pozi-
tif algı yaratabileceğimizi düşünmek en 
kibar tanımla hayalperestlik olacaktır.

Diğer yandan, EXPO fuarı için inşa edi-
len, Paris’in simgesi haline gelen ve mil-
yonlarca kişinin ziyaret ettiği ve etmek için 
can attığı Eiffel Kulesi varken İzmir’imi-
zin simgesinin Alman mimara yaptırılma-
sına rağmen oryantal çizgiler taşıyan saat 
kulesinin olması beni çok rahatsız edi-
yor. Bilbao gibi bir kentin çok tercih edi-
len destinasyonlar listesinde yer almasını 
sağlayan büyüleyici mimarisiyle Guggen-
heim müzesinin simgeleştirildiğini düşün-
dükçe ve kentimizde yer yoksunluğun-
dan bazı tarihi eserlerimizin sandıklarda 
saklandığını aklıma getirdikçe çok üzü-
lüyorum. İzmir için benzer fonksiyonel 
bir bina tasarlanıp şehrin göbeğine inşa 

edilmeli bence ve biran önce. Dünyada o 
kadar çok örneği var ki…

İzmir için öne çıkarılması gereken ya 
da desteklenmesi gereken sektör-
leri ya da yatırım için güvenli alan-
ları ortaya koymak gerektiğinde size 
göre öncelikli olarak nasıl bir tablo 
karşımıza çıkıyor?
Rekabet yaratan veya yaratma kapasitesi 
olan sektörlerden daha önceki sorunuzda 
söz ettik. Ancak yatırım için ‘güvenli’ alan 
deyimi kulağa pek rasyonel gelmiyor. Giri-
şimci olmak, yatırım yapmak risk almayı 
gerektirir. Güvenli alanlar çokça tercih 
edileceği için getirisi de çok düşük ola-
caktır. Öne çıkan sektörlere yatırım, iklimi 
uygun diye güvenli olduğu anlamına gel-
mez. Fark yaratmayan, yenilikçi yaklaşım-
lar sergilemeyen şirketi rekabetçi sektörü 
kurtaramaz. Destek konusuna gelince… 
Kesinlikle katma değeri yüksek olan ürün 
ve hizmetlerin kuvvetli bir şekilde destek-
lemek gerekir. Diğer bölgelerle kıyaslandı-
ğında önemli avantajları olmasına rağmen 
Tarım Sektörü ve Tarıma dayalı sanayinin 
de biraz üvey evlat olarak algılanıp ihmal 
edildiğini düşünüyorum.



es
ia

d 
do

sy
a

48
•

49

2017’de ekonomi iyiye mi yoksa daha 
mı kötüye gidecek? Yabancı yatırımcıla-
rın Türkiye’ye bakış açısını, günümüzde 
doların git gide yükselmesinin Türkiye 
için nasıl dezavantajlar doğurduğunu ve 
doğuracağını, diğer ülkelerin ekonomiye 
ne tür etkiler sağladığını ve yerele ine-
rek İzmir’in ekonomisinin nasıl daha iyiye 
yürüyebileceğini İzmir Ekonomi Üniversi-
tesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hakan Yetkiner değerlendirdi. Yetki-
ner, “Tüketimi durdurmayın ama risk de 
almayın” diyor. 

2017 bize ne söylüyor?
Bugünden yarına ne olacağını görmek 
çok zor. Bazen yorumlar yapılıyor ama 
bunlar sağlam kanıtlara dayandırmak 
zor. Çünkü döviz piyasasını borsayı bil-
mek imkansız. Biz iktisatçılar olarak buna 
‘gelişigüzel ya da rastgele yürüyüş’ diyo-
ruz. Bir canlı nasıl rastgele yürür, bir adım 
ileri atar, sonra iki adım geri gelir ve sonra 
sola dönüp yürür. Yani tamamen bilin-
mesi imkansız bir durum. Zaten bilinemez 
olması o piyasanın etkin olduğunu göste-
rir. Burada da karşıtlık varmış gibi görü-
nüyor ama bilinemez olması güzel. Bili-
nir olsaydı spekülasyon yapılırdı. Ama 
2016’da yaşadıklarımız 2017’nin nasıl 
geçeceğine dair bir kaç ipucu veriyor ola-
bilir. İş alanlarıyla ilgili şunları söyleyebiliriz: 
Herkes işini yapar. Bir öğretmen öğret-
menliğini, bir müteahhit müteahhitliğini 
yapar. Yani 2017 zor olacak diye müte-
ahhide sen müteahhitlik yapma diyeme-
yiz. Bir süpermarket işletene sen bu sene 
dükkanı kapat da diyemeyiz. Herkes işini 
yapacak ama dikkatli olmak önemli. Kişi-
lerin ve kurumların har vurup harman 

savurmaması, adımlarını dikkatli atması, 
yatırım kararları konusunda risk faktörünü 
düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Riski 
minimize etmek, doğru kararlar almak 
gerekli, yoksa onun dışında yapabileceği-
miz bir şey yok. Günlük hayatımızı, günlük 
aktivitelerimizi işimiz gereği sürdüreceğiz 
ama adımlarımızı dikkatli atacağız. Riskli 
yatırımlardan kaçınmakta fayda var. Basi-
retli işadamı, tüketici, yatırımcı düşünerek 
adım atacak 2017’de. 

Dikkatli adımlar atarak 
iyimser bakmalıyız
Krizin derinleşme ihtimali var mı?
Açıklanan verilere göre son 3. çeyrekte 
bir düşüş yaşadık. Hükümet bunu öngör-
düğü için çok sayıda önlem alıyor. Bu 
önlemlerin mutlaka faydası olacaktır. Ama 
bu günden mutlaka daha kötü olacak 
dememiz imkansız. Böyle bir şey söyle-
mememiz gerektiği gibi iyimser bakmalı-
yız. Dikkatli adımlar atıp riskleri minimize 

ederek firmamızı korumalıyız. Kişi olarak 
düşünürsek gereksiz yere borçlanmama-
lıyız. Gereksiz yere akşam yemeğine çık-
mamalıyız örneği. 

“Uzun vadeli yatırımcılar”
Peki, yabancı yatırımcıların ülkeden 
çıkışı ya da gelmeyişi ciddi bir tehlike 
arz etmiyor mu? Bu, ekonomideki den-
geyi ne kadar sarsabilir? 
Politika ekonomiyi doğrudan etkileyen bir 
şey. Sürekli konuşulan şey, yabancı yatı-
rımcının kaçıyor olması, yatırımların düş-
mesi. Bunun sonuçları da zaman içinde 
gelecektir. Geçen yıl turizmdeki düşüş 
konuşuldu ki turizm gelirlerinin ciddi bir 
payı var. Oradaki düşüş de ekonomiyi 
doğrudan etkiliyor. 2017’de rezervasyon-
larda ciddi bir düşüş vardı. Ama duruma 
şöyle bakmak gerek: İki türlü yabancı yatı-
rımcı var. Birincisi kısa vadeli yabancı yatı-
rımcı, ikincisi ise uzun vadeli yabancı yatı-
rımcı. Kısa vadeli yatırımcılar, her zaman 
doğası gereği hızlı kar amacı ile hareket 
eder. Bugün karı burada görür, buraya 
gelir, ertesi gün ülkesinde görür oraya 
gider. Bu, iletişim kanallarının çok hızlı 
olduğu dijital çağda saniyelik bir iş. Bunun 
da normal karşılanması gerekir. 

Bunlar niteliği belli yatırımcılar. Spekülatif. 
Bunların suçlanmaması gerektiğini düşü-
nüyorum. Ama buna karşı her zaman 
hükümetlerin gücü vardır. Karar alabilir-
ler. Öyle kararlar alabilirler ki onlar tekrar 
buraya geri döndürürler. Kısa vadeli böyle 
oynaklıklar olabilir ama bunları çok büyük 
dert etmemek gerekir. Bizim için önemli 
olan uzun vadeli yatırımcılardır. Bu yatı-
rımcılar, fabrika kurmuştur, bir fabrikaya 

“Tüketimi durdurmadan dikkatli adım atılmalı. 
İnsanlar harcamalarından vazgeçerse bütün 
ekonomi durur. Yapılacak şey, risk almamak, 
abartmamak ve akılcı davranmak.” 

Prof. Dr. Hakan Yetkiner:
İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi



ortak olmuştur, bir girişimde bulunmuş-
tur. Zaten bunların planlarını uzun uzun 
düşünüp yapmışlardır. Hindistan’dan 
gelip Türkiye’ye bir otomobil fabrikası 
kuruyorsa demek ki uzun uzun düşünüp, 
kendine göre önemli olan belirleyici fak-
törleri göz önüne almıştır. Bu yatırımcı-
lar Türkiye’de son 15 yılda giderek arttı. 
Bu gruptaki yatırımcıların hala yatırımla-
rına devam edeceklerini düşünüyorum. 
Bunun için de bu anlamda sakin olmakta 
fayda var.

Yabancı yatırımcı kaçıyor laflarını abar-
tılı olarak mı karşılıyorsunuz?

ABD dünyanın en büyük ülkesi, ekono-
misi. 2007-2008 senelerinde işsizlik yüzde 
10’lara kadar çıktı. Dünyadaki bütün ülke-
ler daima spekülasyonlara maruz kalırlar. 
Ve bunları da zaman içinde mutlaka atla-
tırlar. Bir ekonomik kriz olduğu için her şey 
yıkılmaz. Tabii ki bu tür oynaklıklar kapi-
talizmin güçlü tarafıdır. Bu tür oynaklıklar 
olmalıdır ki sağlıklı olmayan unsurlar yer-
lerini sağlıklı olan unsurlara bıraksın. Bu 
kapitalizmin gücüdür. Bunlar olacak ki iyi 
ile kötü ayrışsın. 

ABD’de büyük riskler almış bazı firmaların 
batmasına izin verdiler. Bazılarını da koru-
dular. Otomotiv sektöründe Japonya’dan 
malzeme gelince ABD’deki otomotiv sek-

töründeki bazı kişiler çok ciddi bir sar-
sılma yaşadı. Rekabetçi, güçlü değilsen 
yerini güçlüye bırakırsın. Trump’ın gelmesi 
de aslında buna reaksiyon. ABD’nin üre-
tici sektörlerinde Çin’e göre güçlü olma-
yanlar büyük sarsıntılar geçirdiler. Apple 
çok mutlu ama bazı otomotiv, çelik ve 
sanayi firmaları çok mutlu değiller. Çünkü 
Çin karşısında rekabet etmeleri imkansız. 
Ama Apple Çin’e de tüm ürünlerini satıyor. 
Çok güçlü firmalar, bir de rekabete daha 
açık olmayan firmalar var. Bundan önceki 
yönetim, serbest piyasa ekonomisi bağla-
mında sağlam olmayanların da piyasadan 
silinebileceğini kabul etmişti ABD’de. Ama 

Trump’ın temel argümanı şu: Ben ABD’yi 
tekrar ayağa kaldıracağım. Bunu diyerek 
korumacı politikalar izleyip -bazı firmalar 
ve sektörlerin rekabetçi olmasa bile- ben 
onları koruma altına alacağım demek isti-
yor. Ve Çin’e karşı bunun mesajlarını veri-
yor. Her iki kararın artısı ve eksisi var. 

Yerli üreticinizi korumak istediğinizde tabii 
ki işinizi, yerli sermayeyi korumuş oluyor-
sunuz ama öte yandan tüketiciniz daha 
pahalı ya da daha az kaliteli bir ürünü kul-
lanmak zorunda kalıyor. Çin’den alınsaydı 
belki daha çok tüketilebilecekti. 
Bu bir karar ve bunu hükümetler alır. Bazı 
hükümetler daha korumacı olur bazıları 
daha az.

Dış ticarette daralma riski

Trump sonrası küresel piyasalarla ilgili 
Türkiye’nin durumu ne olur?
Biz dünyaya açık bir ülkeyiz. Trump’ın gel-
mesi ABD için daha korumacı politikaları 
getirecek gibi gözüküyor. Hem iş gücü 
hem de daha önce imzalanmış uluslara-
rası işbirliği ya da serbest ticaret anlaşma-
ların bazılarını iptal edeceğini, yenileme-
yeceğini belirtti. Ve açık bir şekilde Çin’le 
olan ticaretine izin vermek istemediğini 
gösterdi. Tabii bir ülke ticarette kısıtlama-
lara gidince diğer ülkeler bunu takip eder. 
Onun için dış ticarette daralma riski var. 

Sadece ABD’ye bağlı olarak mı?
ABD böyle yaparsa diğer ülkeler buna kar-
şılık verir. Karşılık verme hakkı doğar. Çin 
de aynısını yapmaya çalışır ya da yapma-
dığını düşünürsek Çin ekonomisinin başa-
rısı ABD’nin tüketimine bağlı. ABD tüket-
mezse Çin ekonomisi başarılı olamaz, Çin 
ekonomisi başarılı olamazsa bunun etki-
leri bütün dünyada görülür. Kullandığımız 
bilgisayardan tutun ampule kadar her şey 
Çin’de yapılıyor. 

Bunun etkisi ne olur?
Tüketiciler daha pahalı ürünler kullanır-
lar. Birinci etkisi biz de daha pahalı ürün-
ler kullanmaya başlarız. Doların değer-
lenmesi de buna katkıda bulunur. Bu 



es
ia

d 
do

sy
a

50
•

51

likiditasyon sürecinin sona ermesi düşü-
nülüyor. Doların artması bizde enerji mali-
yetleri, enflasyon gibi makro sıkıntıla-
rın doğmasına yol açar. Petrolün artması 
bizde enflasyon etkisi yaratır. 

Doların artması ithal ettiğimiz tüm ürün-
lerden dolayı bir enflasyon etkisine neden 
olur. Bizim cari açığımız olduğuna göre 
dolar girişi ile dolar çıkışı veya döviz girişi 
ile çıkışı eksi değerde olur ve borcumuz 
artar. TL cinsinden ödeme güçlüğümüz 
artar. Ama bunlar tüm dünyada geçmişte 
yaşandı. 

ABD, 1929’da büyük buhranı da yaşadı, 
bu dönemde  işsizlik ABD’de yüzde 
30’lara çıktı. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Almanya’nın enflasyonu yüzde yüz 
bin oldu. İsrail de bunu yaşadı. Birçok 
ülke zaman zaman iktisadi krizler yaşadı. 

Biz de 1970’lerin sonunda bu tür buhran-
lar yaşadık. Ama mutlaka doğru kararlar, 
gerekli önlemler alınıp bunların üstesinden 
gelinir. Ama tabii bunun her zaman sosyal 
maliyeti olur. Doğru kararlar ne kadar hızlı 
alınırsa o kadar iyi. 

Normal yaşamı sürdür 
ama akılcı ol!

Sosyal maliyet nedir?
İnsanlar işsiz kalır, karı koca anlaşamaz 
boşanır, çocuklar ortada kalır. Sosyal 
maliyet bunlar tabii. İnsanlar sahip olduk-
ları şeyi ödeyemezse zor durumda kalır. 

Örneğin konut kredisine girmiştir. ABD’de 
2007-2008’de bunlar olmuş. Bir sürü 
insan bu tür risklere girdikleri için evini 
barkını kaybetmiş. Bu işin doğasında her 
zaman bu var. 

Onun için adımları sağlam atmak gereki-
yor. İnsanlar aktivitelerinden, tüketim har-
camalarından vazgeçerse bütün dünya 
durur. Yapılacak şey, normal yaşamı sür-
dürmek, bir şeyi abartmamak ama akılcı 
olmak. 

Mesela ikinci bir arabaya ihtiyacın yoksa 
ikinci arabayı alma. Ya da kullanmıyorsan 
elinden çıkar. Maliyetlerini azalt. Elektriği 
açık bırakma. Küçük ya da büyük adımla-
rını dikkatli at. Hesaplı harcama yap. Har-
cama yapma demiyoruz. Ama bütçeni 
aşmayacak hesaplı harcama yap diyoruz. 

“Bizim Avrupa ile yüzlerce 
yıla dayanan bir iktisadi 
geçmişimiz var.”
AB ile ilişkilerdeki sıkıntı ekonomiye 
nasıl yansır?
İş dünyası kendi kurallarında hareket eder. 
Bizim Avrupa ile yüzlerce yıla dayanan bir 
iktisadi geçmişimiz var. Bırakın siyasi iliş-
kileri, bir sürü ortaklıklar, güç birlikleri var. 
Biliyorsunuz Türkiye Orta Doğu, Orta Asya 
ve Afrika’nın yönetim merkezi. Bütün ulus-
lararası şirketler, İstanbul’daki şubeler ya 
da merkezlerin ismi, Ortadoğu, Ortaasya 
ve Kuzey Afrika’nın bölgesel üretim yeri 
olarak geçer. Bunlar kolay kolay değiş-
mez. Kısa vadeli portföy yatırımlar zaten 
adı üstünde. Tanım gereği bugün burada 
yarın orada olma hakkı var. 

“İzmir çok daha güzel 
yerde olmayı hak ediyor”
İzmir ekonomisine ve kriz ortamındaki 
olası hasarlara gelince…
Şu anda temel sektör inşaat. Ancak İzmir 
marka konutlarda geri kaldı. Daha yeni 
geldiler... İstanbul’da 10 yıl önce başladı. 
Konut önemli bir ihracat kalemi. Aslında 
doların değerinin artması yurtdışındaki alı-
cılar için burayı uygun bir kent haline geti-
riyor. Burada bir piyasa var. Bizim para 
birimimiz TL olduğu için bizim açımızdan 
fiyat artıyor gibi görünebilir ama yurt dışın-
daki alıcılar için dolar ya da döviz cinsin-
den olduğundan bizim konutlarımız daha 

ucuz hale geliyor. Tabii bu bir dengelenme 
süreci. Fiyatlardaki oynamalar dengelen-
meye işarettir. Yapay hareketler zaten yok 
olmaya mahkumdur, bunun için aslında 
fiyat dengelenmelerini desteklemek gere-
kir. Çünkü zaman içinde fiyatlarda denge-
sizlikler olmuş ki piyasa yeni bir ayarlama 
getiriyor. Piyasanın kendi iç mekanizması 
için olması gerekiyor. İzmir’de yapılması 
gereken çok şey var tabii. Marka konut-
lar yapıp yerli alıcıdan çok yabancı alı-
cıya satmak gerekiyor. İzmir turizm açı-
sından önemli bir merkez. Ekstrem spor 
Türkiye’de pek yaygınlaşmadı ama bu, 
İzmir için güzel olabilir diye düşünüyorum. 
İzmir ve çevresinde bunun tüm olanakları 
var. Dağ derseniz dağ var, deniz derse-
niz deniz var. İzmir’i Türkiye’de ekstrem 
sporun merkezi olarak hayal etmişimdir 
hep. Tabii bunlar hep yatırım. Sadece özel 
sektör yapmak zorunda değil, devlet de 
bunlar için kollarını sıvayabilir. Yine İzmir, 
amatör balıkçılık merkezi haline getirilebi-
lir. Körfez temizlendi diyebiliriz. Bu körfeze 
acaba çeşit çeşit balık yumurtaları bırakı-
lırsa, orada bir habitat geliştirilirse, insanlar 
amatör balıkçılık için kalkıp dünyanın öbür 
ucundan gelmez mi? Hizmet sektörü ve 
turizme İzmir’de biraz daha önem verile-
bilir. Enflasyon ve işsizlik konusunda çok 
iyi bir yerde değiliz. Bu da üzüncü. İzmir 
çok daha güzel bir yerde olmayı hak edi-
yor. Bunun için biraz daha çaba gerek ve 
elbette piyasa ekonomisine göre düşün-
mek lazım.
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Doç. Dr. Ömer Tömek:
TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Başkanı

“İzmir’de tarıma dayalı sanayi, 
toplam sanayi üretiminin 

yarıdan fazlasını oluşturuyor”
n  Deniz Çaba

İzmir bir tarım şehri olduğu için kentin 
ekonomisine ve kalkınmasına dair yapı-
lan tüm analizlerde öncelikli sektör haline 
geliyor. Çünkü tarım, kentin avantajlı 
olduğu alanlardan biri. Ancak bu konuda 
ciddi sıkıntılar olduğu da ortada.  TETA 
Teknik Tarım Yönetim Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Ömer Tömek, İzmir’in bu konu-
daki potansiyeline değinirken, temeldeki 
sorunları da vurguluyor:

 “İzmir, çok çeşitli bitkisel üretimin yapıl-
dığı ve en yoğun sığırcılık işletmelerinin 
bulunduğu bir ilimizdir. Aynı zamanda 
tarıma dayalı sanayi çok ağırlıkta. İnce-
lendiği takdirde İzmir’de tarıma dayalı 
sanayi, toplam sanayi üretiminin yarıdan 
fazlasını oluşturuyor. Ancak iyi örnekler 
olmakla birlikte, tüm Türkiye’de olduğu 
gibi tarımda örgütlenme çok yeter-
siz. Belediye’nin tarımla ilgili destek ve 
katkıları, diğer illere göre çok daha ileri 
ama sadece belediye katkısı yeterli gel-
miyor. İzmir’in ihracatının önemli kısmı 
yine tarıma dayalı. Buna rağmen mev-
cut örgütlerden sanayi ve ticaret odaları 
tarıma katkı sağlayacak atılımlar geliş-
tiremiyor. Bu örgütler de ilgili koopera-
tif, ziraat odaları ve meslek kuruluşları 
ile birlikte tarımı destekleyip, geliştirecek 
çalışmalar yapma yoluna gitmeliler.”

Ana ürünler ve gümrük koruması 
Doç. Dr. Ömer Tömek’e göre artan üre-
tim maliyetleri karşısında düşük üretici 
fiyatları tarımsal üretimi (bitkisel ve hay-
vansal) çok olumsuz etkiledi. Özellikle 
hayvancılıkta, büyük sorunlar yaşandı. 

Tarımsal üretimde devletin verdiği des-
tek, bu olumsuzlukların giderilmesine 
yeterli olmadı: “Destekler yanı sıra güm-
rük mevzuatı kullanılarak koruma yapıl-
ması kaçınılmaz olmuştur. Özellikle ana 
ürünlerde (Pamuk, yağlı tohumlar, süt 
tozu ve süt ürünleri gibi) yeterli gümrük 
korumasının bulunmaması üreticiyi, üre-
timini sürdüremez duruma soktu. Güm-
rük yolu ile korumada en büyük engeller-
den birisi dahilde işleme rejiminin sebep 
olduğu sonsuz ithalat olarak ortaya çıkı-
yor. Örneğin, dünyada süt tozu fiyatla-
rının düştüğü yıllarda ülkemizdeki üretici 
fiyatları düşüyor, arttığında ise yükseliyor. 
Son iki yılda olduğu gibi eski yıllarda da 
ülkemiz yetiştirici fiyatları ile dünya süt 
tozu fiyatları hep paralel olarak seyretti. 
Türk ihracatçısının rekabet edebilmesi 
için de piyasadan süt tozunu ucuza 
temin etmek istemesi elbette doğru. 
İhracatçının süt tozu gereksinimini dahil-
den veya dışarıdan gümrüklü olarak 
sağlaması, ihracat yaptığında kullan-
dığı miktar kadar ihracat desteği alarak 
aynı düzeyde rekabet edebilmesi müm-
kün. Böylece devlet bir taraftan aldığını, 
diğer taraftan vereceği için bütçeye yük 
de olmayacaklar.”

Buzağı maması
Tömek, buzağı mamasının da gümrük-
süz ithal edildiğini söylüyor: “Bilindiği 
gibi, buzağı mamasının üretiminde süt 
ürünleri kullanılıyor. Süt fazlasının olduğu 
ülkemizde, buzağı mamasının güm-
rüksüz ithal edilmesi yanlış. Ülkemizde 
buzağı maması üretebilecek çok sayıda 
işletme bulunuyor. Daha önce bir firma-
mız, çok kaliteli buzağı mamasını ülke-



mizde üretirken, fiyat rekabeti nedeni ile 
bu üretimden vazgeçti. Öte yandan ithal 
edilen birçok mamanın kalitesi düşük. Bu 
da buzağı ve gelişme kayıplarına neden 
olmakta.”

“Yem maliyetleri
karşılaştırılmıyor”
Türkiye’deki süt fiyatları ile başka ülke-
lerdeki süt fiyatları karşılaştırılarak, fiyat 
düşüklüğüne haklılık oluşturulmaya çalı-
şılıyor. Tömek, ABD, Yeni Zelanda ve 
Avrupa ülkelerindeki fiyatlar ile karşılaş-
tırma yapıldığını ancak yem maliyetlerinin 
hesaba katılmadığını söylüyor: “Örneğin 
ABD’deki üretici bir litre süt satarak iki 
kilogram kesif yem alabiliyor. Ülkemizde 
ise bu oran 1:1 oranında. Doğal karşı-
laştırma yapacak olursak ABD’deki süt 
fiyatı, ülkemizdekinden çok daha yük-
sek oluyor. Bu oran 2014 yılında 1:2,5’a 
kadar çıktı. Yeni Zelanda, Avusturalya 
gibi ülkelerde hayvanlar bol olan çayır-
meralarda besleniyor. Elbette maliyetleri 
çok düşük. 

Ülkelerdeki üretim yapısını göz önüne 
almadan yapılan karşılaştırmalar çok 

yanlış. Ayrıca ulusal üretimini koruyan 
ülkelerde ise süt fiyatları çok yüksek. 
Karşılaştırma yapılırken bu ülkelerdeki 
fiyatlardan hiç bahsedilmemekte. Örne-
ğin Lübnan’da süt fiyatı 0,8 ABD Doları, 
Cezayir’de ise 0,6 Euro. Aynı durum 
sığır eti fiyatları için de geçerli. Ülkemiz-
deki yem maliyeti unsurları ile etin ucuz 
olduğu ülkelerdeki çayır-meraya dayalı 
düşük maliyetler göz önüne alınmadan 
etin çok pahalı olduğu öne sürülüyor. 
Avrupa ve ABD’deki perakende fiyat-
lar, ülkemiz fiyatları ile karşılaştırıldığında, 
ülkemizdeki perakende fiyatlardan hiç de 
ucuz olmadığı da görülüyor.”

“Et üretiminde fiyatı düşürmek 
için süt üretiminin yaygın olması, 
bunun için de üreticinin yeterli 
bir süt fiyatına kavuşması şart”
Et-süt kurumu, dışarıdan et ve kesim-
lik hayvan getirerek piyasaya sürüyor ve 
yetiştirici fiyatının düşmesine neden olu-
yor. Tömek, “Birkaç aydan bu yana yetiş-
tirici fiyatı 2-2,5 TL/KG düştü” diyor: 

“Ancak perakende fiyatlarda düşme 
olmadı. Sonuçta yetiştirici mağdur oldu, 

tüketici ise hiçbir yarar sağlamadı. Et 
ithali zaten üretimini sürdürmekte zorla-
nan yetiştiriciyi olumsuz etkiliyor. Yetersiz 
üretimi dengelemek için kesinlikle besiye 
alınacak genç hayvan dışında hiçbir itha-
lat yapılmamalı. Et fiyatlarının ucuzlaması 
için süt fiyatlarının karlı bir üretime uygun 
olması en önemli etken. Süt sığırcılığı 
yaygın olan ülkelerde doğan erkek hay-
van sayısı çok olduğu için besilik hayvan 
fiyatları ucuz. 

Örneğin Türkiye’de sütten kesilmiş yak-
laşık iki aylık erkek buzağı fiyatı 2.500 
TL iken, Avrupa’da bu fiyat 150 Euro 
dolaylarında. Besilik hayvan fiyatı yük-
sek olduğunda, et fiyatının düşük olması 
olanaksız.    Örneğin Danimarka’da süt 
sığırcılığı yaygın. Üretilen sütün sadece 
%15’i ülke içinde tüketilmekte, buna 
karşılık %85 ihraç ediliyor. Bunu yapabil-
mek için Danimarka Devleti çeşitli şekil-
lerde ihracatı destekliyor. Et üretiminde 
fiyatı düşürmek için süt üretiminin yaygın 
olması, bunun için de üreticinin yeterli bir 
süt fiyatına kavuşması şart. Bu yapılmaz 
ise, et üretiminde dışa bağımlılık sürecek 
gibi görünüyor.”
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İsmini şehre tepeden bakan servi ağaç-
larının süslediği Gorica Bayrı’ndan 
alan Podgorica, Yugoslavya döne-
minde Titograd olarak anılıyor. Ribnica 
ve Moraka Nehirleri’nin kesişim nok-
tasındaki stratejik konumu itibariyle 
bu bölgeye ilk yerleşimlerin Taş Devri 
kadar eski olduğu düşünülüyor. Tari-
hin en eski sayfalarına dayanmasına 
rağmen şehir tam anlamıyla Osmanlı 
döneminde kuruluyor ve bağımsızlı-
ğını kazanınca Osmanlı kültürünü Avru-
pai kimliğiyle birleştiriyor. İkinci Dünya 
Savaşı’nda ağır hasarlara uğrayan baş-
kent, Yugoslavya döneminde Batı tar-
zından sıyrılarak yeniden inşa edilince 
ortaya eşsiz bir tarih ve kültür potpu-
risi çıkıyor. 

Kayak düşkünlerinin dikkatine...
Güzel ve rahat bir kayak tatilinin sırrı, 
Podgorica’ya arabayla bir buçuk kilo-
metre uzaklıkta bulunan Kolaşin 

kasabasında yatıyor. Kışın, kasaba-
nın on kilometre uzağındaki Bjeselica 
Dağları’nı yumuşak bir örtü gibi sarma-
layan bembeyaz kar sizi adeta kaymaya 
çağırıyor. Avrupa’daki diğer kayak mer-
kezlerinden biraz daha küçük olmasına 
rağmen kendi halindeki lüksü, uygun 
fiyatları ve farklı seviyelere göre ayrılan 
pistleriyle dikkat çekiyor.

Kayak yapmaktan sıkılanlar veya yoru-
lanlar için ise pistlerin civarındaki tatlı 
kafeler, pistler kapanana kadar servis 
yapıyor. Öğlen ve akşam saatlerinde 
haşlanmış patates üstünde erimiş pey-
nirle servis edilen, Karadağ’ın gelenek-
sel lezzetlerinden biri olan kaçamak 
yemeğini denemeniz önerilir. Günübir-
lik kayak yapıp şehre dönmeyi de ter-
cih edebilirsiniz fakat birkaç gününüzü 
ayırıp kasabadaki otellerden birinde 
konaklarsanız kayak kiralamak için otel 
indirimlerinden faydalanabilirsiniz. 

Güzel bir kış tatili...
Podgorica

n Cansu Çubukçu

Yoğun tarihi geçmişini 
şehrin her köşesine 
yansıtan Karadağ 
başkenti Podgorica, size 
bu kış hem klasik bir 
Avrupa tatiline, hem de 
adrenalin dolu bir kayak 
merkezine aynı anda 
davetiye sunuyor. 



Ayrıca Kolaşin’den yaklaşık yetmiş 
kilometre uzakta, otobüs ya da ara-
bayla rahatça ulaşım sağlayabileceği-
niz Zabjlack kasabası bulunuyor. Burası 
Kolaşin’den biraz daha küçük olup,  
pistleri gereği daha ileri seviye kayak-
çıların tercih ettiği bir bölge. Tara Nehri 
başta olmak üzere Avrupa’nın en büyük 
kanyonu boyunca akan nehirlerin çiz-
diği eşsiz manzara tablosu da teleferi-
ğin içindeki kayakçıları büyülüyor. 

İngiliz edebiyatçı George Ber-
nard Shaw’a “Cennette miyim, 
ayda mı?” dedirten Podgorica...
Kayakla ilgilenmeyenler için biraz da 
şehirden bahsedelim. Özellikle Türk 
turistlerin en çok ilgisini çeken yer şüp-
hesiz eski bir Türk kasabası olan Stara 
Varos. Doganjska ve Osmanagic Cami-
leri ve tarihi saat kulesiyle dikkatleri top-
layan kasaba Osmanlı tarzındaki dar ve 
eğrili ara sokaklardan oluşuyor. Bura-
daki yapılarda tipik Osmanlı mimari-
sine rastlamanız mümkün. Genel olarak 

bakıldığı zaman değişik tip mimarile-
riyle öne çıkan bir kent Podgorica – St. 
George Kilises, müze olarak hizmete 
açılan Kral Nikola Sarayı ve meşhur 
Ortodoks tapınağı olan Hristovog Vask-
rsenja buna kanıt olarak gösterilebilir. 

Şehrin ortasındaki doğa tablosu 
Skadar Nehri
Şehrin en güzel yanı da görülecek her 
şeyin yürüyüş mesafesinde olması. 

Stara Varos’tan sadece birkaç dakikalık 
mesafede olan Skadar Nehri’nin doğal 
ihtişamı da asla kaçırmamanız gere-
ken başka bir görüntü. Tarihi Sasta-
vaci Köprüsü’yle bu alana imzasını atan 
Skaline Parkı sadece turistlerin değil, 
yerlilerin de sık sık gelip kafa dinlediği 
bir nokta. Başka hiçbir şehrin kalbinde 
böylesine sakin ve huzurlu bir atmosfer 
bulamazsınız.

Başkentin sosyetik yüzü
Şehrin en kalabalık noktası restoran, 
kafe ve mağazaların yoğunlukta olduğu 

Hercegovačka Caddesi. Bu caddede 
yürürken penceredeki Türkçe ilanları 
görürseniz şaşırmayın , çünkü burada 
bulunan Türkler ‘in yıllar içinde artma-
sıyla şehirde Türk kültürü yaygınlaşıyor. 
Buradan on dakikalık yürüme mesa-
fesinde şehrin sembolü olarak kabul 
edilen Milenyum Köprüsü bulunuyor. 
Köprünün diğer tarafında da kentin en 
pahalı ve şık yerlerini barındıran Roma 
Meydanı (Rimski Trg) bulunuyor. 

Kış tatillerinde soğuk sebebiyle Avrupa 
şehirlerine çok yanaşmayanlar bir kez 
daha düşünsün, çünkü Karadağ size 
başkentinin uygun hava şartlarıyla bir-
likte kültürel ve eğlenceli bir tatil sunar-
ken, az uzağındaki kayak merkeziyle 
birçok tatil seçeneğini önünüze seriyor.56
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Ülke gündemini politik ve ekonomik 
sıkıntılar meşgul ederken uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 
Türkiye’ye 2013’ün Mayıs ayında ver-
diği “yatırım yapılabilir” seviyedeki kredi 
notunu Eylül 2016’da geri aldı. Diğer bir 
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise 
Türkiye’yi “yatırım yapılabilir” seviyenin en 
düşük basamağında değerlendiriyor. 
20 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu 

bir basamak düşüren Standard&Poor’s 
ise Türkiye’yi “yatırım yapılabilir” seviyenin 
iki basamak altında değerlendiriyor. Bu 
gelişmeler ışığında yabancı sermayenin 
2017 öngörüleri neler? Türkiye ekono-

misi üzerine yazdığı 20 kitapla yakından 
tanıdığımız Mustafa Sönmez yabancı-
ların tutumunun Türkiye için yaşamsal 
önemde olduğunu ifade ediyor: “Çünkü 
Türkiye ekonomisi yabancıların yatırım-
ları, kredileri ile büyümekte, çarkı dön-
mekte, yabancıların uzak durmaları, Tür-
kiye ile ilgili iştahları kesilince de ekonomi 
yavaşlamakta, işsizlik artmaktadır. Bu 
neden böyle? Türkiye gibi ülkelerde iç 

“Bunlar daha iyi günlerimiz”

MUSTAFA SÖNMEZ:

“Türkiye ekonomisi yabancıların 
yatırımları, kredileri ile 
büyümekte, çarkı dönmekte, 
yabancıların uzak durmaları, 
Türkiye ile ilgili iştahları kesilince 
de ekonomi yavaşlamakta, 
işsizlik artmaktadır.”

n Handan Korhan



tasarruf oranı düşük. Halkın büyük kısmı 
gelirlerini ancak harcamalara yetiriyor. 
Böyle olunca büyüme, yatırım için dışa-
rıdaki birikimler, yani yabancı yatırımcılar 
gerekiyor.Türkiye, iç tasarrufları artırmak 
yerine tüketimi kamçılayınca dışarıya, 
dış kaynaklara bağımlılık daha da arttı. 
Bu nedenle yabancıların duruşu, hayati 
önemde.”

“Özellikle ABD, gidilecek 
önemli bir adres”
“Ekonominin nabzını tutmak için önce 
yabancıların duruşuna bakmak gereki-
yor” diyen Sönmez, öncelikle “Yaban-
cılar, Türkiye’ye yatırım yapmakta, yatı-
rımlara iştirak etmekte, satın almakta 
mıdır? Yabancılar borsaya gelerek hisse 
senedi ve devlet kağıtlarına yatırım yapı-
yor mu? Yabancı bankalar Türkiye’ye 
kredi açmakta sorunsuz görünüyor mu?” 
gibi sorulara cevap aramamız gerek-
tiğini ifade ediyor: “Bugün bu duruma 
göz atılınca yabancıların Türkiye iştahının 
azaldığını görüyoruz. Yabancılara rapor 
hazırlayan S&P, Moody’s gibi kuruluşlar 
Türkiye’nin çok riskli bir ülke haline geldi-
ğini, yatırım yapma konusunda 100 üze-
rinden notunun 44’e kadar indiğini belirti-
yorlar. Bu nedenle de yabancılar 2016’da 
hızlanan uzaklaşmalarını 2017’de de sür-
düreceğe benziyor. Uzak duruşta dışarı-
daki alternatiflerin cazibesi de etkili. Özel-
likle ABD, gidilecek önemli bir adres.”

“Yatırım olmadığı gibi, 
işi olanların işlerini 
kaybedecekleri günler 
yaklaşıyor”
Ekonominin durumu malum. Türk lirası-
nın değer kaybı, doların hızlı yükselişi der-
ken işsizlik rakamları da giderek artıyor. 

Rakamlar her dönem bir önceki yıl açık-
lanandan daha üst seviyeye çıkarken bir-
çok insan işini kaybetme korkusu yaşı-
yor, işsizlerin umudu ise giderek azalıyor. 
Resmi işsizlik genelde yüzde 11 dola-
yında. Tarım dışında yüzde 13, genç-
ler arasında yüzde 20. Sönmez, bunla-
rın resmi veriler olduğunu, iş aramayan 
umutsuzlar ve benzeri birçok kişinin de 
hesaba katılmadığını söylüyor. “Bunları 
dikkate alırsanız resmi işsiz sayısı 3,5 mil-
yondan 5-6 milyona kadar çıkıyor. İşsizli-
ğin daha da artması muhtemel.” 

İşgücü 2016 Eylül döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 828 bin kişi arta-
rak 31 milyon 87 bin kişi olarak gerçek-
leşti. Türkiye genelinde 15 yaş ve daha 
üzeri işsiz sayısı 2016 Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 420 bin 
kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı ise bir puanlık artış ile yüzde 
11,3 seviyesinde. 

Sönmez ise “Bunlar daha iyi günleri-
miz” diyor: “Maalesef önümüzdeki gün-
ler, ayvanın büyüğünün heybede olduğu 
günler. Bunun çok üstüne çıkmış işsizlik 
rakamlarına hazırlıklı olmak gerek. Çünkü 
yatırım olmadığı gibi, işi olanların işlerini 
kaybedecekleri günler yaklaşıyor. Buna 
karşılık çalışmayan ev kadınları işgücü 
piyasasına çıkıp iş istiyor. Oranlar hep 
artacak.”

“Büyümede ise yabancılara bağımlılık büyük. 
Onların Türkiye’ye yatırıma dönmeleri gerek ama 

riskli, tehlikeli buluyorlar. İktidarın tek adama doğru 
yoğunlaşmasını doğru bulmuyorlar. Bağımsız yargı 

yabancılar için de gerekli. Mülkiyetlerine saygı 
gösterilmeyeceğinden endişeliler. Bu kadar keyfi 
bir hükümetten endişe edip uzak duruyorlar. Yani 

Türkiye’deki politik iklim yabancıları kaçırınca, dolar 
fiyatı artıyor, büyümenin de iklimi kuruyor.”

“Yabancılara rapor hazırlayan S&P, Moody’s gibi kuruluşlar 
Türkiye’nin çok riskli bir ülke haline geldiğini, yatırım yapma 

konusunda 100 üzerinden notunun 44’e kadar indiğini belirtiyorlar. 
Bu nedenle de yabancılar 2016’da hızlanan uzaklaşmalarını 2017’de 

de sürdüreceğe benziyor. Uzak duruşta dışarıdaki alternatiflerin 
cazibesi de etkili. Özellikle ABD, gidilecek önemli bir adres.”
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“580 bin üniversite okumuş, 
yüksek öğrenimli kadın işsiz”
Üniversite okuyan ya da mezun olan bir-
çok genç iş bulma ve gelecek kaygısı 
yaşıyor. Rakamlara baktığımızda genç 
nüfusta işsizlik oranı 1,4’lük artış ile yüzde 
19,9 olarak gerçekleşti. Haliyle gelecek 
endişesi giderek artıyor. Düşünülenden 
daha vahim bir tablo olduğunu ifade eden 
Sönmez, eğitimli işsizliğin hızla arttığını, 
3,5 milyon dolayındaki işsiz nüfusun bir 
milyona yakınının yüksek öğrenimli işsiz-
ler olduğunu belirtiyor: “Gençleri, tabela 
üniversitelere doldurup 4-5 yıl oyalıyorlar, 
sonra çıkan işsiz ordusuna katılıyor. Hele 
ki yüksek öğrenimli kadınların durumu 
daha da vahim. Baba beni okula gönder 
kampanyaları iyiydi de, okuyunca ne olu-
yor? Bir milyona yaklaşan yüksek öğre-
nimli işsizlerin yüzde 58’ini kadınlar oluş-
turuyor. Yani 580 bin yüksek öğrenimli 
kadın işsiz.”

“Bağımsız yargı Türkler kadar 
yabancılar için de gerekli”
Tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin 
kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalı-
şan sayısı 576 bin kişi arttı. İstihdam edi-
lenlerin yüzde 20,5’i tarım, yüzde 19,1’i 

sanayi, yüzde 7,7’si inşaat, yüzde 52,7’si 
ise hizmetler sektöründe yer aldı. Artan 
nüfusa iş bulabilmenin ve işsizliği azalta-
bilmenin tek çaresi üretimi arttırmak. 
“Sanayi de, hizmetler de, inşaat da,  tarım 
da iş yaratır yaratmasına ama üretim, yatı-
rım nerede?” diye soruyor Sönmez:

“Üretim, artma yani büyüme, yukarı 
çıkma yerine negatife indi. Üçüncü çey-
rekte yüzde 1,8 geriledi. Son çeyrekte 
ise artmadığı tahmin ediliyor. 2017’ye de 
büyümekte olan bir ekonomi ile girmedik. 
Büyüme olmadan istihdam olmaz. Büyü-
mede ise yabancılara bağımlılık büyük. 

“10 milyon ev kadını var. Bunlar işgücü piyasasına çıksa işgücümüz 41 
milyona çıkar ama iş bulamasa işsiz sayımız 13,5 milyonu, işsizlik oranımız 

da yüzde 33’ü bulur! Yani oranımız yüzde 11’de kalıyorsa bu, biraz da 
çalışabilecek nüfusun evinde, kahvede oturup işe talip olmamasından…”



Onların Türkiye’ye yatırıma dönmeleri 
gerek ama riskli, tehlikeli buluyorlar. İkti-
darın tek adama doğru yoğunlaşma-
sını doğru bulmuyorlar. Bağımsız yargı 
yabancılar için de gerekli. Mülkiyetlerine 
saygı gösterilmeyeceğinden endişeliler. 
Bu kadar keyfi bir hükümetten endişe 
edip uzak duruyorlar.
Yani Türkiye’deki politik iklim yabancıları 
kaçırınca, dolar fiyatı artıyor, büyümenin 
de iklimi kuruyor.”

“İşten çıkarmalar var ve 
korkarım daha da artacak”
Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve artan 
nüfusla birlikte işsizlik rakamları giderek 
artarken çalışan sayısı ocak ayından eylül 
ayına 1 milyon 300 bin artarak 26 milyon 
300 binden 27 milyon 600 bine yükseldi. 
Bu noktada işsizlik oranının artma nedeni-
nin işten çıkarmalar değil, iş aramaya baş-
layanların iş bulamaması olduğu görülü-
yor. Yani nüfus artışı işsizlik rakamlarını da 
arttırıyor, ancak çalışanların iş kaybı çok 
düşük seviyede. Sönmez, “İşten çıkar-
malar var ve korkarım daha da artacak” 
diyor ve ekliyor: “3,5 milyon ücretli kayıt 
dışı çalıştırılıyor. Bunların bir gün işi var bir 
gün yok. Ama daha korkuncu, yakında 

birçok büyük firmalardan, belki bankalar-
dan eğitimli insanlar işten çıkarılacak. Tür-
kiye bunu 2001 krizinde yaşadı. Bugünün 
krizi daha da riskli.”    
  

“İşsizlik fonu, ahilik sigortası 
fonu gibi uygulamalar yaraya 
merhem olmaz”
Doğal afetler ya da ekonomik kriz gibi 
elinde olmayan sebeplerle iş yerini kapat-
mak zorunda kalan esnafa işsizlik fonu 

geliyor. Bir de iş yerini kapatan veya 
iflas edene “işsizlik maaşı” bağlanma-
sını öngören Ahilik Sigortası Fonu var. 
“Bu tarz uygulamalar yaraya merhem 
olmaz, ağrı kesici gibi biraz uyuşturur ve 
asıl çözüm bulunmadıkça etkisi hemen 

geçer” diyen Sönmez, bu gibi uygulama-
larda AKP rejiminin tarafgir davrandığını 
da ifade ediyor. 
“Eldeki kıt kaynakları da daha çok kendi-
sine yakın kesimlere kullandırıyor. Ne var 
ki, ekonomik delik o kadar hızla büyüyor 
ki, bu tür önlemler yeterli olmayacak. Enf-
lasyon hızla artıyor ve bu yıl çift haneye 
çıkacak gibi. Bu, hanehalkının harcama 
gücünü azaltıyor, herkes zaten 450 mil-
yar TL bankalara borçlanmış, bir de borç 
taksitleri var. Daha az harcama eğilimi 

ağır basıyor. Bu da iç pazarı büyük fir-
malar kadar esnafı da bunaltıyor. Özel-
likle beyaz eşya, ev elektroniğinde yaprak 
kımıldamıyor. Geçen yılın fiyat düşürme-
lerine rağmen ayakta duramamış firma-
lar var.”

“Gençleri, tabela üniversitelere doldurup 4-5 yıl 
oyalıyorlar, sonra çıkan işsiz ordusuna katılıyor. 

Hele ki yüksek öğrenimli kadınların durumu daha da 
vahim. Baba beni okula gönder kampanyaları iyiydi 

de, okuyunca ne oluyor? Bir milyona yaklaşan yüksek 
öğrenimli işsizlerin yüzde 58’ini kadınlar oluşturuyor. 

Yani 580 bin yüksek öğrenimli kadın işsiz.”

“Çoğunluk eğitim aldığı işi yapmıyor. Mühendis 
pazarlamacılık yapıyor. İktisatçı bulabilirse gazetecilik 
yapıyor. Çarpıklık dizboyu. Neremiz doğru ki, eğitim-

istihdam ilişkisi doğru olsun. Çarpıklık, çarpıklığı doğuruyor. 
Radikal dönüşümler gerekli. Ama bunun için öncelikle 

hukuk devleti, bağımsız yargı, insan haklarına ve mülkiyet 
hakkına saygı, herkese eşit duran bir yönetim gerekli.”
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“İş barışı dediğiniz ne varsa 
bozulacak”
İşin bir de işveren boyutu var. Vergiler, 
asgari ücret artışı derken, işverenler için 
ciddi bir maddi külfet söz konusu. İşsiz-
lik üzerinde bunun da etkisi yadsınamaz. 
“Yabancıların geldiği dönemde, dolar 
ucuzdu, herkes ucuz borçlanıyor ve ban-
kalar dışarıdan buldukları kredilerin bir kıs-
mını kobilere bir kısmını halka borç veriyor, 
tatlı hayat sürüyor, ücretler de fazla dert 
edilmiyordu” diyor Sönmez: “Ama şimdi 
şemsiye ters döndü. Yabancılar çıkınca 
dolar fiyatı arttı. Bu ısıdaki bir iklimde yaşa-
mak zorlaştı. Şimdi asgari ücret de bata-
cak işverene maliyeti de ve fırsat bulur-
larsa işçi azaltacaklar, kıdem tazminatı 
yükünü göze alabilirlerse. İş barışı dedi-
ğiniz ne varsa bozulacak. Devir değişiyor, 
yeni bir döneme girdik.” 

Geçtiğimiz günlerde “Kocaeli’de İŞKUR’a 
kayıtlı 52 bin işsiz olmasına karşın, özel 
sektör 70 bin açık iş için çalıştıracak ele-
man bulmakta zorlanıyor” şeklinde bir 
haber vardı gündemde. Bu tarz haberler 
için Sönmez, “Çok doğru haberler değil” 
diyor: “Piyasada 3,5 milyon resmi işsiz 
arasından kim, istediği elemanı bulamı-
yormuş. İş aslanın ağzında. İnsan insanın 
kurdu olmuş. Beylik bir laf. Ama laf işte.”

“Herkes, sevsin sevmesin bir 
yerlere kapağı atmanın, diplo-
manın peşinde”
Eğitimli olma hali var bir de. Yıllarca oku-
duktan sonra buna uygun iş bulma isteği 
var birçok insanda. İşverenin sunduğu 
şartlar veya işin niteliği belki hayal edi-
lenlere belki de beklentilere çok uzak. 
Rakamlar üzerinde bunun da etkisi olduğu 
aşikar. Bir yanda iş arayanlar, diğer yanda 
çalışacak kişi arayanlar... Gençlere ken-
dilerini tanıma ve seçme imkanı verilme-
diğini ifade eden Sönmez “Herkes, sev-
sin sevmesin bir yerlere kapağı atmanın, 
diplomanın peşinde” diyor ve ekliyor: 
“Çoğu, eğitim aldığı işi yapmıyor. Mühen-

dis pazarlamacılık yapıyor. İktisatçı bula-
bilirse gazetecilik yapıyor. Çarpıklık diz-
boyu. Neremiz doğru ki, eğitim-istihdam 
ilişkisi doğru olsun. Çarpıklık, çarpıklığı 
doğuruyor. Radikal dönüşümler gerekli. 
Ama bunun için öncelikle hukuk devleti, 
bağımsız yargı, insan haklarına ve mül-
kiyet hakkına saygı, herkese eşit duran 
bir yönetim gerekli. Bunlar kalmadı ve 
tuz koktu. Sorun burada. Bunu yeniden 
tesis edemez, hele ki iktidarı olduğu gibi 
tek adama devredecek bir Anayasa deği-
şikliğine evet çıkarsa, ülke tam bir kaosa 
gidecek demektir.”

“İşsizlik tüm ülkelerin derdi”
İşsizlik sadece Türkiye’nin değil, pek çok 
ülkenin sorunu. Ancak uygulanan politi-
kalar, ülkedeki işsizlik rakamlarının kor-
kutucu boyutlara ulaşmasını bir şekilde 
engelliyor. 
Örneğin Almanya’da işsizlik aralık ayında 
düşüşünü sürdürdü ve işsiz sayısı 17 bin 
azalarak 2.638 milyon oldu. 76.6 milyon 
kişilik iş gücü bulunan Rusya’da ise reel 
harcanabilir gelirler bu yılın ilk 11 ayında 
yüzde 5,8 gerilemesine rağmen işsizlik 
oranı 2016 mart ayından sonra istikrarlı 
bir düşüş sürecine girdi. 

Sönmez, şöyle bir değerlendirmede bulu-
nuyor: “Fark şu, bizde çalışabilir nüfustan 

işgücü piyasasına girenler yüzde 53. Yani 
yüzde 47, 15 yaş üstünde olduğu halde 
işgücü piyasasına katılmıyor. Öğrenci, ev 
kadını, emekli vs. Ama bu Batı’da böyle 
değil. Yüzde 75’i buluyor işgücüne katı-
lan. Öyle bakınca bizde de nüfusun yüzde 
75’i işgücüne katılsa, işsiz sayısı daha 
yüksek görünür. 

Örneğin 10 milyon ev kadını var. Bun-
lar işgücü piyasasına çıksa işgücümüz 
41 milyona çıkar ama iş bulamasa işsiz 
sayımız 13,5 milyonu, işsizlik oranımız da 
yüzde 33’ü bulur! Yani oranımız yüzde 
11’de kalıyorsa bu, biraz da çalışabilecek 
nüfusun evinde, kahvede oturup işe talip 
olmamasından…”

“Yabancıların geldiği dönemde, dolar ucuzdu, herkes ucuz borçlanıyor ve bankalar 
dışarıdan buldukları kredilerin bir kısmını kobilere bir kısmını 

halka borç veriyor, tatlı hayat sürüyor, ücretler de fazla dert edilmiyordu. 
Ama şimdi şemsiye ters döndü. Yabancılar çıkınca dolar fiyatı arttı. Bu ısıdaki bir 
iklimde yaşamak zorlaştı. Şimdi asgari ücret de batacak işverene maliyeti de ve 

fırsat bulurlarsa işçi azaltacaklar, kıdem tazminatı yükünü göze alabilirlerse. İş barışı 
dediğiniz ne varsa bozulacak. Devir değişiyor, yeni bir döneme girdik.”
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n Emre Döker

Çin Halk Cumhuriyeti, 1,5 mil-
yar nüfusu, hızla gelişen eko-
nomi ve teknolojisiyle dün-
yaya açılmada yeni yollar 
aramaya devam ediyor. 2013 
yılında Çin Halk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Şi Cinping’in 
ortaya attığı Bir Kuşak Bir Yol 
Yeni İpek Yolu Projesi, dur-
gunluk yaşayan ekonomilere 
can verebilecek gibi görülüyor. 

Çin’deki üretim maliyet deği-
şikliklerinden dolayı şu anda 
pek çok Çinli şirket Türkiye’ye 
yatırım yapmayı düşünüyor. 
Bunun en önemli nedenle-
rinden biri ise Avrupa Birliği 
ile Türkiye arasında varolan 
Gümrük Birliği anlaşması. 

Çinli şirketler gümrük vergisi 
ödemeden Avrupa pazarına 
girmek için Türkiye’de üretim 
yapmanın peşinde. Bu bakım-
dan Türkiye ve özellikle İzmir 
için önemli bir avantajı ortaya 
çıkıyor.
 
Şu anda dünya ekonomisinde 
büyük bir durgunluk yaşa-
nıyor ve özellikle gelişmekte 
olan ülkeler büyüme hızlarını 

kaybediyor. Ekonomiyi pekiş-
tirmek için yatırım en önemli 
unsur olarak öne çıkıyor.  Bir 
Kuşak Bir Yol Projesi’nin için-
den geçtiği ülkelerde yapıla-
cak tüm altyapı tesisleri hem 
Çin ekonomisine hem de 
güzergahtadaki tüm ülkelerin 
ekonomisine katkı sağlaya-
cağı belirtiliyor. 

İzmir Başkonsolosluğu’nun 
davetiyle katıldığımız Çin ziya-
retinde ekonomi alanında 
İzmir’in gözde bir kent oldu-
ğunu öğreniyoruz. Çinli şir-
ketler Türkiye’de demiryolu 
projelerine ve yenilebilir enerji 
kaynaklarına gözlerini dikmiş-
ler. Bu alanda büyük yatırım 
yapmayı planlıyorlar. 

Ziyaret sırasında görüştü-
ğümüz yetkililer Türkiye’nin 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 
girmesi gerektiğini açıkça 
dile getiriyor. Bu şekilde 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa 
arasında önemli bir bağ kura-
cağını ve ekonomisinin de 
aynı hızla gelişeceğini vurgu-
luyorlar.

Çin Halk Cumhuriyeti, artık 
yeni pazar arayışlarına hız ver-
miş. Bunu da 6 kolu bulunan 
Yeni İpek Yolu Projesi ile ger-
çekleştirmek istiyor. İzmir ise 
bu projenin önemli ayakların-
dan birini oluşturuyor. Hükü-
metler arası ilişkelerin inişli 
çıkışlı grafiğine karşın bu 
güzergahın öneminin anlatıl-
ması hem İzmir hem de Çinli 
yarıtımcılar için büyük önem 
taşıyor. 

Halklar arası 
temas...
İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
(İGC) Başkanı Misket Dik-
men, İzmir Ekonomi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Can 
Şımga Muğan, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

Yeni İpek Yolu
Çin’in gözdesi
İzmir’e uzanacak



İlişkiler Bölüm’nden Prof. Dr. 
Filiz Başkan Canyaş, Türk-Çin 
İş Geliştirme Dostluk Derneği 
Ege Bölge Temsilcisi Salih 
Ertan, Aydınlık Gazetesi Ege 
Bölge Temsilcisi Fikret Akfırat, 
Turizmci Funda Bagana, Çin 
İzmir Başkonsolosluğu Ate-
şesi Jie Wei ve İdari Sorum-
lusu Şener Akdemir’den olu-
şan heyetimiz ilk olarak Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin Batı 
Asya ve Kuzey Afrika Bölümü 
Türkiye İlişkileri’nden Sorumlu 
Müsteşarı Cui Wei’i ziyaret 
ediyor. 

Wei, iki ülke ilişkilerinin öne-
mine dikkat çekiyor. Dışişleri 
Bakanlığı’nda bizleri ağırla-
yan Wei, Çin Türkiye ilişkileri-
nin çok eski tarihlere yani bin-
lerce yıl öncesine dayandığını 
vurguluyor. 

Çinliler ile Türkler arasındaki 
dostane ilişkilerin geliştirilmesi 
için her türlü adımı atacakla-
rını, siyasi ve ekonomik ilişkiler 
konusunda da önemli girişim-
lerde bulunacaklarını aktaran 
Müsteşar Wei, bu kapsamda 
halklar arasındaki teması da 
artırmak istediklerini kaydedi-
yor. 

300 bin Çinli turist 
geliyor
Geçen yıllarda Türkiye’ye 
gelen Çinli turist sayısı 50 
bin kişi seviyelerindeydi. Son 
dönem iki ülke arasında belki 
de, “zorunlu” olan yakınlaş-
manın ardından bu rakam 
yılda 300 bine kadar yükseldi. 
Ancak bu yılda 100 milyonu 
aşan Çinli’nin yurtdışına çıktığı 
hesaplandığında çok küçük 
bir rakam olarak kalıyor. Türk 
turizm için önemli bir nokta 
Çin olarak görülüyor. Avrupa 
ile Asya’nın kesiştiği noktada, 
Türk turizm sektörüne önemli 
görevler düşüyor. Türk Hava 
Yolları’nın Çin’e Türkiye’den 
doğrudan uçuşları bulunuyor. 
Onur Air firması da Türkiye Çin 
uçuşları için çalışmalar yaptı-
ğını öğreniyoruz. 

Müsteşar Wei, Türkiye’de 
uzun yıllar çalışmasının da 
etkisiyle çok iyi Türkçe konu-
şuyor. Türkiye’nin doğal 
kaynaklarının, doğasının, 
denizinin, manzarasının güzel-
liklerden söz ediyor ve ekliyor, 
“Bu güzellikler Çinli turistler 
için çok önemli bir çekim nok-
tası.”

“Bu yıl 300 bin Çinli Türkiye’ye 
geldi. Geçen yıllara oranla 
Çinli turist sayısında önemli 
artış var. Ancak yılın ikinci yarı-
sında bu ilerleme Türkiye’deki 
terör saldırıları ve diğer olaylar 
nedeniyle yavaşladı. Şimdiye 
kadar yakaladığımız başarı 
bizi mutlu etti. Bunun deva-
mını sağlamalıyız. 

Ancak olgunlaşmış bir piyasa-
nın şekillenmesi zaman alır. İki 
hükümetin de turistlerin ülke-
lerini ziyaret etmesi için teşvik 
etmesi gerekiyor. 

Turistik ziyaretler iki ülke dost-
luğunun gelişmesi için çok 

önemli. Turistler o ülkede gör-
düklerini, dostane ilişkilerini 
ülkelerine döndüklerinde aile-
lerine, yakınlarına anlatacak. 

Burada şöyle bir söz var; 
‘Sözler çabuk yayılır’ Biz bunu 
uygulamak istiyoruz. İki ülke-
nin güzelliklerini turizm kana-
lıyla yaymak istiyoruz” diyor. 

Ulaşım konusunda da iki tara-
fın da çaba göstermesi gerek-
tiğini anlatan Müsteşar Wei, 
“İnsanlar karşı tarafa gitmek 
için yol bulabilmeli. Türk Hava 
Yolları her hafta Çin’in bir çok 
yerine tarifeli uçuş seferleri 
düzenliyor. Hem THY hem 
de Onur Air, Çin’de daha çok 
uçuş hakları düzenlemek isti-
yorlar. 

Ancak şu anda tüm talep-
leri karşılamakta zorlanıyo-
ruz. Pekin Havaalanı’na iniş 
ve kalkışlar için kapasite yet-
miyor. Pekin’in güney bölge-
sine yeni bir havalimanı inşa 
etmeyi planlıyoruz. Bu hava-
lanı tamamlanınca daha çok 
uçak seferlerinin ülkemize 
gelmesi için yeterli kapasitiye 
sahip olacağız” diye konuşu-
yor. 

Müsteşan Cui Wei
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“Eğitim de işbirliği”
Eğitim alanında yapılacak 
işbirliğinin kültürel değişime 
de katkısı olacağını belirtiyor 
Müsteraşar Cui Wei. 

Geçmiş dönemde Çin’de 
Türkçe eğitimi verildiği 
dönemde üniversitelerde 
Türkçe bölümlerinin 5 yılda 
bir açıldığını bu bölümden 
sadece 7 kişinin mezun ola-
bildiğini de kaydederek, 
“Türkiye’de Çince bölümleri 
çok azdı. Türkiye’de çalıştı-
ğım dönemde Çince bilen 
kişi sayısı belki 30’du ve ben 
neredeyse hepsini tanıyorum. 
Ancak şu an bir çok üniver-
site ve lisede Çince dersleri 
verildiğini biliyorum. Türkiye 
ve Çin’de ne kadar çok kişi 
karşı tarafın dilini öğrenirse 
iki taraf içinde iletişim kabile-
yeti o derece artıyor. İki ülke 
vatandaşlarının eğitim olsun 
turizm olsun birbiriyle iletişime 
geçecek, temaslarını artıracak 
çalışmaları desteklekleyece-
ğiz” diyor.

Bir Kuşak Bir Yol...
Türkiye ve Çin arasındaki 
yakınlaşma tam olarak ger-
çekleşmese de, Çin tarafın-
dan olumlu izlenimler edindik. 
Hala umutlarını koruyorlar. 

Müsteşar Cui Wei, “İki ülke 
arasındaki işbirliği hala yolda” 
diyerek başlıyor söze. “Yolda 
olunması çok önemli. Yani 
yola çıkmış olmamız. Bu 
yönde çaba göstermiş oldu-
ğumuz anlamına geliyor. Bir 
Kuşak Bir Yol Projesi kapsa-
mında Türkiye ile ayrıntılı pro-
jeler konusunda işbirliği yapı-
lacaktır. Ancak şu anda bunu 
kamuoyuna açıklamak iste-
miyoruz. Türk heyeti ikinci 
kez buraya geldiğinde bunları 
açıklayabiliriz” diye konuşuyor. 
Ankara İstanbul arasındaki 
hızlı tren projesinin Çinli firma 
tarafından yapılmasının bu 
işbirliğinin güzel bir örneği 
olduğunu da belirterek, şöyle 
diyor:

“Bu proje yaşama geçti-
ğinde strateji yoktu. Yani Bir 
Kuşak Bir Yol Projesi kapsa-
mında ayrılmış bir fon yoktu. 
Bütün bunlara karşın başara-
bildik. Ankara İstanbul demir-
yolu projesi, iki ülke arasındaki 
bağlantı şebekesinin yolu ola-
rak görülebilir. Türk hüküme-
tinin ülkedeki mevcut demir-
yolu hatlarının geliştirilmesi ve 
yenilenmesi yönünde düşün-
celeri var. Bu alanda da işbir-
liği yapabiliriz. Sadece demir-
yolu alanında değil ekonomik 
olarak başka alanlarda da 
işbirliğine hazırız.”

Batı propagandası
Batı medyasının Çin’in ortaya 
attığı Bir Kuşak Bir Yol Yeni 
İpek Yolu Projesi hakkında 
yaptığı olumsuz yayınları 
takip ettiklerini söylüyor Wei. 
Bu haberlerin ortaya çıkar-
dığı durumları kısa süre içinde 
değiştirmelerinin güç oldu-
ğunu, ancak  bu olumsuz 
haberlerin Çin halkını etkile-
mediğini de kaydediyor. Wei 
şunları söylüyor:

“Çin ve Türk basın organ-
ları arasında gerek sözleşme 
yoluyla gerek da gazetecile-

rin dönüşüm programlarıyla 
ülkelerdeki gerçekleri gör-
melerini sağlayabiliriz. Böy-
lelikle gazeteciler ülkelerdeki 
durumu kendi gözleriyle göre-
bililir. Gazeteciler bu haber-
leri yayınladıktan sonra halklar 
hangi habere inanıp hangisine 
inanmayacağına kendisi karar 
verebilir. Biz bir ülke için hep 
iyi yanların olmadığını biliyo-
ruz kötü yanların da olduğunu 
görüyoruz. Hiçbir zaman 
bunu reddetmiyoruz. Hiçbir 
zaman da eleştiriyi reddetmi-
yoruz. Ancak kötü niyetli eleş-
tirileri de kabul etmemiz müm-
kün değil. Bu nedenle iki ülke 
arasındaki gazeteci temasları-
nın artırılması için çabalayaca-
ğız.”

İKİNCİ GÜN 

Pekin’de kirli havaya karşın 
insanların yüzündeki rahat-
lık dikkatimizden kaçmadı. 
Türkiye’de insanların gerginli-
ğini ve stresini görünce bura-
daki insanların mutlu halleri 
şaşırtıcıydı. Bölgede kömüre 
dayalı sanayi sonrası hava kir-
liliği yoğun bir biçimde artmış. 
Buna bağlı olarak da akciğer 
kanseri de önemli oranda artış 
göstermiş. Ekonomik olarak 
kalkınma ve büyümenin izleri 
hemen gözümüze çarpıyor. 
Her ne kadar devlet komünist 
ideolojiyi benimsemesine kar-
şın Çin’de kapitalizmin izleri 
gözümüze ilişiyor. Büyük ser-
mayeli uluslararası şirketler 
ülkedeki yerini almış. Kentin 
herhangi bir yerinde Adidas, 
Nike, Starbuck, Mcdonalds 
görmek mümkün. Bir de bu 
firmaların logolarına çok ben-
zeyen benzeri şirketleri de.

Çin, ülkedeki ekonomik büyü-
menin artık sonuna geldiğini 
ve yeni pazar arayışında oldu-
ğunun farkında. Bir Yol Bir 
Kuşak Yeni İpek Yolu İnisiya-
tifi ile geniş anlamda ekono-
mik kalkınma modeli ortaya 
koyuyor. 
2013 yılında Çin Halk Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Şi Cin-



ping  açıklamasıyla başlayan 
projenin güzergahında olma-
yan ülkeler bile bu kalkınma 
modelinin yanında yerini 
almak istiyor. 

“Asıl amaç barış”
Batı Asya ve Afrika Araştırma-
ları Enstitüsü ve Çin Sosyal 
Bilimler Akademisi Başkanı 
Profesör Yang Guang, asıl 
amacının dünyadaki ekonomi 
ve barışa ulaşmak olduğunu 
bu nedenle Çin’in bu girişime 
başladığını belirtiyor. 

Guang şöyle konuşuyor:
“Bu gelişimin asıl hedefi böl-
gedeki ülkelerin ekonomileri-
nin birleştirerek büyüme gücü 
kazandırmak. Ülkeler arasın-
daki ekonomi işbirliği artarsa 
farkı milletler arasındaki ideo-
lojik çatışmalar hafifleyebilir ve 
barışa kavuşalabilir.”

Bu girişime proje yerine niye 
girişim dediklerini de şöyle 
açıklıyor:
“Biz buna niyet, girişim diyo-
ruz. Bu zorunlu bir plan değil. 
Kendi irademizi başka ülke-
lere zorla kabul ettirmiyoruz. 
Bu bir planlama. Bu inisiya-
tifi diğer ülkelerle birlikte pay-
laşım halinde yürüteceğiz. Bu 
plan yürürlüğe konulduğun-
dan bu yana 3 yıl geçti. Bu 
zaman içinde bu girişim pek 
çok ülke tarafından aktif bir 
şekilde karşılandı. 100’ü aşkın 
ülke ve uluslarararası kuruluş-
lar tarafından onaylandı.”

“Türkiye’nin 
potansiyeli 
çok yüksek”
Profesör Yang Guan, Bir 
Kuşak Bir Yol Yeni İpek Yolu 
Girişimi’nde Türkiye’nin potan-
siyelinin çok yüksek olduğunu 
vurguluyor. 
Bu girişim içinde de 5 sektö-
rün öne çıktığını da kaydedi-
yor. Bu sektörlerin en önem-
lisinin ise üretim olduğunu 
vurgulayarak şöyle konuşu-
yor:

“Çin ile Türkiye arasında üre-
tim kapasitesi işbirliği yapıla-
bilir. Türkiye ve Çin hem yeni 
sanayileşen ülkeler arasında. 
Hem de gelişmekte olan ülke-
ler arasında yer alıyor. Ama 
Çin ekonomisinde üretim sek-
törü daha büyük. Türkiye eko-
nomisinde üretim sektörü 
gayri safi yurtiçi hasıla ortala-
ması yüzde 60, Çin’de ise bu 
oran yüzde 33. 
Çin’de daha çok çeşit 
olduğu için bir çok Çinli şir-
ket Türkiye’ye yatırım yap-
makta aktif davranıyor. Biz de 
Türkiye’den gelen yatırımcıları 
aktif karşılıyoruz.”

Türkiye için 
avantaj!
Çin’deki üretim maliyet deği-
şikliklerinden dolayı şu anda 
pek çok Çinli şirket Türkiye’ye 
yatırım yapmayı düşünüyor. 
Bunun en önemli nedeni-
nin ise AB ile Türkiye arasın-
daki Gümrük Birliği anlaşmaşı. 
Çinli şirketler gümrük vergisi 
ödemeden Avrupa pazarına 
girmek için Türkiye’de üretim 
yapmanın peşinde. Bu bakım-
dan özellikle İzmir için önemli 
bir avantaj ortaya çıkıyor. Bu 
yatırımlar Türkiye’de işsizlik 
oranını düşürebilir. 

Prof. Guang, Türkiye’deki 
işsizlik oranlarının yüksek 
olduğunu bildiklerini belirtiyor 
ve bize uluslararası şirketle-
rin verdiği işsizlik rakamlarını 
veriyor. 2014 yılında Türki-
ye’dei genç işsizlerin oranının 
yüzde 24.8 olduğunu öğreni-
yoruz. Bunu özellikle vurgulu-
yor ve bu yatırım atağının İzmir 
ve Türkiye için önemini vurgu-
luyor. 

Bu girişimin Türkiye Çin ara-
sındaki istikrarsızlığı giderece-
ğini de belirterek, “Türkiye’nin 
Çin’e olan cari hesabına açık 
var. Bu cari açığın kapan-
ması için eğer biz sadece 
mal ve ticaret olarak düşü-
nürsek bunun gerçekleşmesi 
oldukça zor. Çin, Türkiye’ye 
yatırım yaparsa cari açık belli 
bir düzeyde kapatılabilir” diye 
konuşuyor. 

Enerji Sektörü
Uluslararası verilere göre 
Türkiye’de kişisel elekt-
rik tüketim hacmi 2 bin 475 
kilovat saat, Çin’de ise bu 
rakam 3 bin 462 kilovat saat. 
Bu yüzden Çin Türkiye’den 
daha fazla üretim kapasite-
sine sahip. Çin, elektrik üret-
mek için doğalgaz ve nükleer 
enerji kullanıyor. Bu nedenle 
gelecekte Türkiye ile de enerji 
bakımından işbirliği potansi-
yeli olduğunu vurguluyorlar. 

Demiryolu Sektörü
Türkiye’deki demiryolu yoğun-
luğu Çin’den fazla. Çin’in 
demiryolu ağı 10 bin kilometre 
kare. Buna karşın Pekin – Şian 
arasındaki hızlı tren ağı Türki-
ye’deki demiryolu sistemine 
göre çok ileride. Profesör 
Guang, uzunluk bakımından 
Türkiye’nin iki katı demiryolu 
hattına sahip olduğunu buna 
karşın kalite bakımından Çin’in 
demiryolu ağının daha hızlı ve 
etkili olduğunu anlatıyor. Son 
10 yılda Çin’de hızlı tren siste-
minin çok hızlı şekilde geliştiril-
diğini de vurgulayarak, 

Şangay Uluslararası Araştırmalar 
Merkezi Başkanı Jiang Feng

Batı Asya Afrika Başkanı
Prof. Yang Guang



“Şu anda Çin’e özgü olan yük-
sek hızlı tren tekniklerini dün-
yaya paylaşmaya hazırız. Tür-
kiye, Çin’in bu teknolojisinden 
faydanalabilir. Türkiye’deki ilk 
yüksek hızlı demiryolu İstanbul 
Ankara hattının Çin şirketi de 
katıldı. Bu hatta Avrupa stan-
dartları kullanıldı. Gelecekte 
Çin standartları kullanılırsa 
daha kaliteli ve ucuz maliyetli 
yüksek hızlı trenler yapılabilir. 
Ayrıca İzmir metrosunun 
vagonlarını yapan CRRC fir-
masıyla ilgili de son durumu 
merak eden enstitü üye-
leri bizlere vagonlar hakkında 
sorular sorararak ilgilerini his-
settirdi. 

Ekonomi işbirliği ve 
entegrasyon
Türkiye’nin konumu da Çin’in 
ilgisinin nedenlerinden biri ola-
rak görüyoruz. Enstitü Başkanı 
Profesör Guang, Türkiye’nin 
Asya ve Avrupa kıtalarının tam 
ortasında olması nedeniyle 
stratejik bir önemi sahip oldu-
ğunu, Gümrük Birliği üyesi 
olduğu için Çinli yatırımcı-
lar için çok çekici bir noktada 
olduğunu kaydediyor. 
Kurulacak bir ekonomi işbir-
liği örgütünün etkin bir şekilde 
kullanabilmesi halinde deniz, 
hava ve karayolu çok aktif 
şekilde kullanılacağını, Türkiye 
ve İzmir’in adeta bir “Anayol”a 
dönüşeceğine de dikkat çeki-
yor. 

Yenilenebilir Enerji
Çin, güneş ve rüzgar ener-
jisi bakımıdan önemli bir üre-
tici konumunda. Özellikle bin 
megavat cihazlar bakımın-
dan dünyanın en büyüğü. Bu 
alanda da Türkiye’ye yatırım 
için hazır bekliyorlar. 

ÜÇÜNCÜ GÜN

Pekin’in ardından saatte 302 
kilometre hızla Şian Hızlı tre-
nine biniyoruz. 1200 kilomet-
relik yolu 4.30 saatte katet-
tikten sonra üzerimizde 
yorgunluk belirtisi bile kalmı-

yor. Türkiye’de Pamukova 
katliamının ardından hızlı tren 
konusu önemli bir yavaşlama 
içine girdi. Çin, son 10 yılda 
yaptığı hızlı tren yatırımlarıyla 
ülkeyi sarmaya devam edi-
yor. Bu teknolojiyi de dünyaya 
yaymanın peşindeler. 

Şian’da 1 milyon öğrenci yaşı-
yor. Tam bir üniversite kenti 
hem eski hem de yeni ola-
rak ikiye ayrılmış. Eski şehirde 
tarih korunmuş, yeni şehirde 
ise gökdelenler ve yüksek 
binalar yer alıyor. Terakotta 
savaşçılarının da yer aldığı 
Şian’da Uluslarararası Şian 
Üniversitesi’ni de ziyaret ede-
rek Türkçe bölümünde eğitim-
cilerle biraraya geliyoruz. 1951 
yılında kurulan 65 yıllık birikimi 
olan üniversitede yabancı dil-
ler bölümü oldukça gelişmiş. 
Şu an 40 binden fazla öğren-
cisi olduğunu öğreniyoruz. 

Yabancı diller bölümleriyle 
sadece dil öğretilmediğini 
halklar arası ilişkilerin de kurul-
masına yardım ettiklerini belir-
ten Uluslararası Şian Üniver-
sitesi Rektörü Vang Junzhe, 

“Bizim temel amacımız 
yabancı diller, edebiyatı fakül-
telerinnde okuyan öğrencilerin 
başka ülkelere gidip kültürü ve 
dili öğrenme fırsatı sunmak. 
Başka ülkelerde tecrübe ve 
kazanma fırsatı sunmak. 

“Tecrübeleri dünya 
ile paylaşacağız”
Şangay Uluslararası Sorun-
ları Araştırma Merkezi Başkanı 
Profesör LI Xin 21. Yüzyıl İpek 
Yolu olarak tanımlanan pro-
jeyle 30 yıldır gelişerek süren 
Çin ekonomisinin dışa açıl-
ması olarak tanımlıyor. Aynı 
zamanda ülkeyi de çekim 
merkezi haline getirmek iste-
diklerini belirten Profesör Xin, 
geçen yıl Aralık ayında Çin 
Devlet Kongresi’nin yayın-
ladığı rapora göre, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin gelecekte 
daha serbest ticaret yasa-
ları uygulanacağını vurgulu-
yor. Profesör Xin, şöyle konu-
şuyor:
“Çin geçen 30 yıl içinde daha 
çok doğu bölgelere odak-
lanmıştı. Bu yüzden Çin’in 
doğusu daha gelişmiş. Şimdi 

sıra batıda. Az gelişmiş nok-
talar önem vereceğiz. Şu an 
ülkede toplam 7 serbest tica-
ret bölgesi var. Böylece tüm 
ülkede dengeli şekilde ticaret 
bölgeleri oluşturduk. Bir Kuşak 
Bir Yol İnisiyatifi ile sadece tek 
bir ülkeye değil diğer yapancı 
ülkelerle de işbirliğine önem 
veriyoruz. Bu strateji çerçeve-
sinde diğer ülkelerin kalkınma 
planlarına uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirmeye dikkat edi-
yoruz.” 

İşbirliği alanında 
birinci sektör 
ulaştırma
Asya’dan Atlantik okyanu-
suna kadar toplam 6 ulaştırma 
hattı oluşturmayı hedefledikle-
rini belirten Profesör Xin. Bunu 
6 ekonomi koridoru olarak 
değerlendirdiklerini belirtiyor. 
Bu hattın üzerinde ise kara, 
deniz ve demiryollarının yanı 
sıra doğalgaz ve elektrik hatla-
rının da olduğuna dikkat çeki-
yor. Bu yeni ulaştırma hattının 
ticaret hacmini büyüteceğini, 
ticaret yapısını iyileştireceğini 
ve ticaret yoğunluğu getirece-
ğini anlatıyor. 

Bu ulaştırma hatları ile güzer-
gahta bulunan ülkelere yöne-
len yatırımların da artacağını 
kaydederek şunları belirtiyor:

“Orta ve batı Asya’da bu 
güzergah sanayileşme 
sürecini hızlandıracak. Şu 
anda Çin, 20 ülke ile işbir-
liği sözleşmesine imza attı. 
Türkiye’nin de Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi’nde önemli bir rol 
oynayacağına inanıyorum. 
Eski İpek yolunda iki hat ve 
kaynak var. Bunlardan biri İran 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
gidiyor. Rusya da projemizi 
aktif şekilde karşıladı. Rusya 
ile  imzaladığımız anlaşmalar 
ile iki ülke arasında dengeli ve 
şeffaf işbirliği gelişti. Şangay 
örgütü için 14 ülke çalışıyor. 
Şu anda Türkiye Şangay’ın 
diyalog ülkesi. İnanıyorum ki, 
Türkiye Rusya ilişkilerinin nor-
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Prof.Li Xin Şian Üniv. Rektörü Vang Junzhe



malleşmesinin ardından Tür-
kiye kapsamlı ve dinamik bir 
şekilde Şangay işbirliği örgütü 
çerçevesinde çalışacak. Daha 
aktif bir şekilde katılacak. 
Avrupa Asya arasında işbirli-
ğine daha yüksek bir potansi-
yel sağlayacak.” 

“Amacımız 
bölgesel liderlik 
kurmak değil!”
Xin, başta ABD olmak üzere 
batı ülkelerinde Bir Kuşak 
Bir Yol Projesi ile ilgili yanlış 
düşüncelerin olduğunu bunu 
haberlere yansıdığına inanıyor. 
Xin şunları söylüyor:

“Batı basınında bu proje-
nin Çin’in üretim kapasitesini 
taşıma amaçlı ya da askeri 
amaçlı olduğu yazılıyor. Bu 
yanlış bir düşünce. İpek Yolu 
projesi kazan – kazan ilkeli bir 
proje. Kesinlikle siyasi amaçlı 
değil. Bu proje ile Çin Halk 
Cumhuriyeti dünyanın hiçbir 
yerinde etkili bölgeler oluştur-
mayacak. 

Çin, hiçbir ülkenin bölgesel 
liderlik hakkına karışmayacak. 
Hiçbir ülkenin iç işlerine karış-
mayacağız. Dünyanın bütün 
ülkeleri bu projeye tamamen 
serbest şekilde katılabilecek. 
Hatta istemeyen ülkeler de 
katılmayacak. Şu anda dünya 
ekonomisinin durumu iyi değil. 
Özellikle gelişmekte olan ülke-
ler büyüme hızlarını kaybedi-
yor. Ekonomiyi pekiştirmek 
için yatırım çok iyi bir unsur. 
Çok iyi bir alet. Çin hükümeti, 
Bir Kuşak Bir Yol ülkelerinde 
yapacağı tüm altyapı tesis-
leri hem Çin ekonomisine hem 
de güzergahtadaki tüm ülkele-
rin ekonomisine katkı sağlaya-
cak.” 

Şanghay’dan
dev yatırım atağı!
Şangay Belediyesi’nden Feng 
Ying de, belediye olarak ticaret 
sektörüne teşvik önerilerinde 
bulundu. Şangay’ın bu stra-

teji kapsamında büyük bir açı-
lım gerçekleştireceğini ve tica-
ret merkezi kurduğunu belirten 
Ying, yatırımcılar için önemli 
avantajlar getirdiklerini belirti-
yor. 
Şangay şirketlerinin geçen yıl 
dışa yaptığı doğrudan yatırımın 
57,3 milyar dolar olduğunu 
kaydeden Ying, bu rakamın bir 
yıl öncenin 3,7 katı olduğunu 
dile getiriyor. Bu yatırım pasta-
sından Bir Kuşak Bir Yol Yeni 
İpek Yolu Projesi’ne dahil olan 
ülkelerin aldığı payın ise 23,7 
gibi büyük bir rakama denk 
geldiğini belirtiyor. 

Şanghay’daki müteahhit firma-
ların yurtdışında yatırım yapma 
girişimlerinden söz eden Ying, 
Ocak – Ağustos ayları ara-
sında Şanghaylı müteahhitlerin 
yurtdışında imzaladıkları pro-
jelerin toplamının 7,15 milyar 
doları bulduğunu belirtiyor. Bu 
yatırımın geçen yıla göre yüzde 
20,3 oranında arttığını da kay-
dediyor. 

Müteahhitlik projeleri Bir Yol 
Bir Kuşak Projesi kapsamında 
önemli ekonomik girişim ola-
rak dikkat çekiyor. Sadece 
Şanghaylı şirketler müteah-
hitlik projeleri için 6,1 milyar 
dolarlık bir yatırım hedefliyor. 

Planlanan bu rakam geçen yıla 
göre yüzde 181’lik büyük bir 
hedefi de gözler önüne seriyor. 
Özellikle gelişmekte olan ülke-
lere yatırım yapılacağı vurgula-
nıyor. Bunun için elektrik, ulaş-
tırma ve imalat sektörlerinin bu 
İpek Yolu ile daha çok önünün 
açılacağını belediye yetkilileri 
açıklıyor.

Belediye yetkililerinden, Şan-
gay şehrinin, bu süreç içinde 
telekominikasyon, ileri makine 
teknikleri ve müteahhitlik 
gibi alanlarda faaliyet göste-
ren şirketleri de teşvik edece-
ğini öğreniyoruz. Ayrıca şehre 
büyük bir liman inşaa edilmesi 
konusunda çaba gösterildiğini 
görüyoruz.” 

Yenilenebilir
enerjinin önemi...
Türk Çin İşgeliştirme ve Dost-
luk Derneği Ege Bölge Tem-
silcisi Salih Ertan da, projenin 
önemini vurguluyor. 

Deniz İpek Yolu’nun bitiminde 
İzmir’in yer aldığını bu nedenle 
İzmir’in bu projede çok önemli 
bir rol oynadığını da belirterek, 
ulaştırma, yenilenebilir enerji 
konusunda işbirliği yapılması-
nın zorunluluğunu kaydediyor. 

“İç politikaya
karışmayız”
Şangay Uluslararası Araştırlar 
Merkezi Başkanı Jiang Feng 
de Türkiye’nin çok büyük bir 
ülke olduğunu, Çin hüküme-
tinin hiçbir ülkenin iç politika-
sına karışmadığını kaydediyor. 
Çin’in Türkiye’deki darbe ile 
ilgili bilgiyi ilk batı medyasından 
aldığını bu nedenle tam olarak 
bilgilenemediklerini belirtti. 

Dostunuz kim 
NATO mu
Şanghay mı?
Şangay Uluslararası Araş-
tırmalar Merkezi Ortadoğu 
Araştırmalar Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Sun Degang, 
Türkiye’nin ortadoğudaki tek 
NATO üyesi olduğunu söylü-
yor. Türkiye’nin ayrıca Şang-
hay İşbirliği Örgütü’nün diya-
log üyesi olduğunu belirten 
Degang, darbe girişimi son-
rasında Türkiye’nin bir sorgu-
lama yapması gerektiğini belir-
tiyor. 

Degang, “15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra bence bir 
sorgulama yapmalısınız. Dos-
tunuz ABD ve NATO mu yoksa 
Çin mi? Darbe neden gerçek-
leşti? Şangay beşlisine gelin. 
Ekonomi ve politik olarak 
Türkiye’ye yardım etmek iste-
riz. Enstitümüzde Türk bayra-
ğını en üste koyduk. Türkiye 
bizim için çok önemli bir yerde. 
Şanghay İşbirliği Örgütü sizi 
bekliyor.”

Şangay Uuslararası Araştırmalar Merkezi toplantısı
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İş yaşamındaki ilişkilerde finansmana 
ulaşma gayreti ile birlikte hak ve alacak-
ların teminat altına alınması gerekli ve 
zorunludur. Bunu gidermek amacıyla 
yasalarımızda kambiyo senetleri, kefalet-
ler, gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni  
gibi  çeşitli imkanlar bulunmaktadır. Bu  
örneklerden başkaca, hak ve alacakların 
teminat altına alınmasını sağlamak üzere 
bir ticari işletmenin rehnine ilişkin olarak 
21 Temmuz 1971 tarihinde kabul edile-
rek 28 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe 
giren  1447 sayılı Ticari İşletme Rehni 
Yasası  01.01.2017 tarihine kadar yürür-
lükte kalmıştır. Ancak işbu yasa tüm iş 
yaşamının ihtiyacını giderememiştir.

Şöyle ki; 1447 sayılı  yasada, sözleşme 
taraflarından birisinin mutlaka kredi mües-
seseleri kredili satış yapan gerçek ve tüzel 
kişiliği haiz müesseseler ve kooperatifler 
olması zorunlu tutulduğu için iş yaşamı-
nın tamamının ihtiyacını değil kredi mües-
seseleri kredili satış yapan gerçek ve tüzel 
kişiliği haiz müesseseler ve kooperatiflerin 
ihtiyacını karşılamıştır. 

Ayrıca  yasa gereği ancak anılan işlet-
meler ticari işletme rehninin tarafı olmuş 
ve rehne konu makine ve teçhizat gibi 
hususlar teslimsiz rehin hakkı tesisi nede-
niyle rehin verenin zilyetliğinde kalabil-
miş;  tarafların birisinin anılan işletmeler-
den olmaması  halinde ise Türk Medeni 
Yasasının (TMY) Menkul Rehni hükümleri 
uygulanmıştır. 

TMY’nın menkul rehni hükümlerinin  
uygulanması durumunda da rehne konu 
makine ve teçhizat gibi hususlar husus-
ların rehin alanın zilyetliğinde olması (zil-
yetliğine geçmesi) yani teslimli rehin hakkı 
tesisi koşulu aranmıştır. 

Açıklamak gerekirse; 
Türk Medeni Yasası’nın menkul rehni 
hükümlerine göre rehin sözleşmesine 
konu edilen ve bir ticari işletmenin bünye-
sinde bulunan bir menkul mal ya da ürün 
mutlaka rehin verinin zilyetliğinden çık-
ması ve  rehin alanın zilyetliğine geçmesi 
(teslimi) arandığından ya yasaya uygun 
sözleşmeler yapılarak zilyetlik rehin alana 
devir ve teslim edilmiş ya da yasaya karşı 
hile yöntemi kullanılarak rehin konusu 
malın sözleşme taraflarından başkaca 
üçüncü şahısa tesliminin yapıldığı ve onun  
lehine yedieminlik oluşturulduğu gibi gös-
terilmek suretiyle rehin konusu makine ve 

teçhizat gibi menkul mal ya da ürünün 
usulen rehin alana teslim edilmiş gibi gös-
terilerek rehin konusu makine veya teç-
hizatın gerçekte rehin veren elinde kal-
masının sağlanması yoluna gidilmiştir. Bu 
durumda rehin konusu menkul mal ger-
çekte fiilen rehin verende kalmakla birlikte 
kağıt üzerinde adeta rehin alana geçmiş 
o da bir yediemine teslim etmiş gibi gös-
terilmekte ancak rehin konusu mal ya da 
ürün rehin verinin işletmesinde kalmakta-
dır. Bu da zaman içerisinde uygulamada 
çok büyük sorunlar ve güçlükler çıkar-
mıştır. 

Yukarıda anılan yasa 20 Ekim 2016 tari-
hinde kabul edilerek 28 Ekim 2016 tari-
hinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 6570 sayılı Ticari İşlemlerde 
Taşınır Rehni Yasası’nın 01.01.2017 tari-
hinde yürürlüğe girmesi ile mülga olmuş-
tur.  

Bu yazımızın devamında açıklanmaya 
çalışılan iki yasa kısaca eski ve yeni yasa  
olarak tanımlanacaklardır. 
Eski yasaya göre çok önemli yenilikler 
getiren yeni yasa, menkul rehnine yöne-
lik olarak yukarıda belirttiğimiz sorunları 
gidermeye, iş ve ticaret dünyasının ihti-
yaçlarını karşılamaya çok daha uygun 
görünmektedir. 

Şöyle ki; Öncelikle belirtmek isterim ki, 
yeni yasa ile getirilen değişiklikler yasa-
nın başlığında kendisini göstermekte-

Ticari İşletmelerde 
Taşınır Rehni Yasası 

ne getiriyor?

n Avukat Yücel Öztürk



dir. Önceki yasa TİCARİ İŞLETME REHNİ 
YASASI olarak adlandırılmışken  yeni yasa 
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ 
olarak adlandırılmıştır. Bu dahi yasanın 
artık ticari işletmelerin rehni için değil ticari 
işlemlerde taşınır rehni için tesis edilebile-
cek olduğunun açık göstergesidir. 
Eski yasada kapsam “Ticaret veya esnaf 
ve sanatkâr sicilinde kayıtlı bir ticarî 
işletme üzerinden rehin hakkı bu yasada 
yazılı hükümler dairesinde tesis edilir.” 
şeklinde tanımlanmış iken; 
Yeni yasada amaç ve kapsam,
(1)Bu Yasanın amacı; teslimsiz taşınır 
rehin hakkının güvence olarak kullanımı-
nın yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşı-
nırların kapsamının genişletilmesi, taşınır 
rehninde aleniyetin sağlanması ile reh-
nin paraya çevrilmesinde alternatif yolla-
rın sunulması suretiyle finansmana erişimi 
kolaylaştırmaktır.

(2) Bu Yasa; taşınır varlıkları konu edinen 
işlemlerde rehin hakkının tesisine, rehin 
hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm 
ifade etmesine, Rehinli Taşınır Siciline, 
rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkı-
nın belirlenmesine, tarafların ve üçüncü 

kişilerin hak ve yükümlülüklerine, rehin 
hakkının kullanımı ile rehinli işlemlere iliş-
kin diğer usul ve esasları kapsar.

(3) Bu Yasa, bir borca güvence teş-
kil etmek üzere kurulan ve konusu bu 
Yasada sayılan taşınır varlıklar olan rehinli 
işlemlere uygulanır.

(4) Bu Yasa, sermaye piyasası araçları ile 
türev araçlara ilişkin fınansal sözleşmeleri 
konu edinen rehin sözleşmeleri ile mev-
duat rehnine uygulanmaz.

(5) Tapu kütüğüne herhangi bir nedenle 
tescil edilen taşınırlar bu Yasa kapsa-
mında değildir.” hükümleri getirilmiştir. 
Yeni yasanın bu giriş maddesi dahi yasa-
nın ne kadar kapsamlı ve ihtiyaçlara 
uygun olacak şekilde düzenlendiğinin 
göstergesidir. 
Eski yasada yukarıda da değindiğim gibi 
ticari işletme rehninin tüzel kişiliği haiz ve 
sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi 
müesseseleri, kredili satış yapan gerçek 
ve tüzel kişiliği haiz müesseseler ve koo-
peratifler ile ticarî işletmenin maliki bulu-
nan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapıl-
ması ve mutlaka sözleşme taraflarının 
birisinin kredi müessesesi olarak bulun-
ması koşulu nedeniyle   tacirler ve/veya 
esnaflar arasında yapılamıyor ve  bu 
nedenle eski yasa  hükümleri  tacirler ve 
esnaflar yönünden işletmelerin  ihtiya-
cını karşılayamıyor olmasına karşın  yeni 
yasada sözleşmenin tarafları yönünden 
yapılan  “Tacir ve/veya esnaflar arasında, 

yapılır.” şeklinde düzenleme ile  artık kısıt-
lamanın bir anlamda ortadan kalktığı ve 
tacirler arasında da bu yasanın uygulana-
bileceği yasada yer almıştır. Ancak Tefe-
ciliğin önüne geçmek için de, taşınmaz 
rehni alarak ödünç para vermeyi devamlı 
yapanların TCK.m.241 kapsamında 
cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşı-
nırlar kanunda, alacaklar, çok yıllık ürün 
veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu 
haklar, hammadde, hayvanlar, her türlü 
kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı 
öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteli-
ğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsat-
lar, kira gelirleri, kiracılık hakları, makine 
ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş maki-
naları, elektronik haberleşme cihazları 
dâhil her türlü elektronik cihaz gibi men-
kul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stok-
lar, tarımsal ürünler, ticaret unvanı ve/veya 
işletme adı, ticari işletme veya esnaf işlet-
mesi, ticari plaka ve ticari hatlar, ticari 
projeler, vagonlar. Ticari işletme ve esnaf 
işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurul-
ması hâlinde, rehnin kuruluşu anında 
işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan 
her türlü varlık da rehnedilmiş sayılacaktır. 

Yürürlükten kalkmış olan eski yasada, bir 
işletmeye dahil tüm unsurların hep bir-
likte bütün olarak rehin edilmesi zorunlu-
luğu var iken yeni yasada taşınır varlıkların 
bir kısmi borcu karşılayacak ise işletme-
nin  tümü yani tüm taşınırları  üzerinde 
rehin kurulması zorunluluğu kaldırılmış 

ve borca yeter miktarda taşınır eşya üze-
rinde rehin kurulması  imkanı getirilmiştir.  
Yeni  yasanın yürürlüğe girmesi ile bu 
yasaya göre yapılan sözleşmelerde, söz-
leşme yapıldıktan sonra işletmeye sonra-
dan dahil edilecek (örneğin alım sözleş-
mesi yapılmış bir makine gibi) müstakbel 
taşınır varlıklar ve bunların getirileri de 

Çok yıllık ürün veren ağaçlar, 
fikri ve sınai mülkiyete konu 

haklar, hammadde, hayvanlar, 
her türlü kazanç ve iratlar, lisans 
ve ruhsatlar, kira gelirleri, makine 

ve teçhizat, araç, ekipman, 
alet, iş makinaları, elektronik 

haberleşme cihazları dâhil her 
türlü elektronik cihaz gibi menkul 
işletme tesisatı, sarf malzemesi, 
stoklar, tarımsal ürünler, ticaret 

unvanı ve/veya işletme adı, ticari 
işletme veya esnaf işletmesi, 

ticari plaka ve ticari hatlar, ticari 
projeler, vagonlar üzerine rehin 

kurulabilecek.
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(örneğin gebe rehinli hayvanın sonra-
dan doğacak yavrusu veya alım sözleş-
mesi yapılmış hayvanın ilerde vereceği 
sütü gibi) rehin edilebilecek. Bunlar üze-
rinde tasarruf hakkı ise mülkiyet geçtik-
ten sonra mümkün olacaktır. Ayrıca eski-
den rehin konulamaması nedeniyle  sıkıntı 
yaratmakta olan ticari plaka, ticari hat, 
ticari proje, vagon gibi varlıklar veyahut 
haklar da sicile kayıt ile rehin edilebilecek 
ve yeni yasaya kadar ortaya çıkmış olan 
sıkıntı ortadan kalkacaktır. 

Rehne konu olan taşınmazların bir başka 
taşınmaz ile  birleşmesi, karışması duru-
munda birleşen ya da karışan ve bir 
bütün haline gelen taşınmazdaki parça-
lar üzerindeki rehin hakları değerleri ora-
nında garameten (oranlanarak) ve kuruluş 
sırasına göre korunacaktır. 

Bir örnekle anlatırsak, cep telefonu ante-
nini üreten firmanın antenler üzerindeki 
hakkı, telefonun montajı yapılıp satılma-
sında da devam edecek ya da telefonun 
camı üzerinde de rehin varsa o zaman 
antenin değeri ile camın değeri kıyaslanıp 
monte edilmiş telefonun değerine göre 
garame edilerek rehin hakkının devamı 
sağlanmış olacaktır. Teferruat olarak 
taşınmaz kütüğüne tescil edilen taşınırlar  
ile sermaye piyasası araçları, türev araçla-
rına ilişkin finansal sözleşmelerin teminatı 
olan rehinler, mevduat rehinleri bu Yasa 
kapsamı dışındadır. 

Rehinli Taşınır Sicilinin kurulması, e-imza 
ya da noterden tasdikli veyahut sicil yet-
kilisi huzurunda yapılmayan rehinle-
rin sicile tescil usulü, özel sicillere kaydı 
gereken rehinlerin bu yeni sicile de bildi-
rilmesi, siciller arası veri paylaşımı, reh-
nin satış değerinin belirlenmesi, temerrüt 
sonrası yapılacak işlemler (birinci derece 
alacaklıya rehinli malın devri veya var-
lık yönetim şirketine alacağın devri ya da 
zilyetliğin devrine konu olmayan varlıkla-
rın kiralanma ve lisans hakkının kullanıl-
ması ve bu yollarla alacağın tahsil edile-
memesi durumunda genel takip yollarına 
müracaat hususları) Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığınca  hazırlanan Rehinli Taşı-
nır Sicili Yönetmeliği 31.12.2016 tarih ve 
29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gaze-
tede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yasada rehin sözleşmesinin  elekt-
ronik ortamda kurulmasına olanak geti-
rilmekle birlikte tescile şerh için  güvenli 

elektronik imza ile imzalanması şartı geti-
rilmiştir. Elektronik ortamda değil de yazılı 
şekilde yapılacak rehinlerin sicile tescili 
için ya noterce onaylanmış veyahut sicil 
yetkilisi huzurunda yapılmış olması gerek-
mektedir. Rehin, sicile tescille üçüncü 
kişilere karşı varlık kazanmış olacaktır. 

Eski Ticari İşletme Rehni Yasası’nda 
hüküm bulunmayan konularda 4721 
sayılı Türk Medeni Yasası’nın TAŞINMAZ 
REHNİNE (gayrimenkul ipoteğine) ilişkin 
hükümleri kıyasen uygulanıyor iken, yeni 
yasada hüküm bulunmayan konularda 
ise aynı yasanın TAŞINIR REHNİNE ilişkin 
hükümler kıyasen uygulanacaktır. 

Hukukumuzda gerek taşınmaz rehninde 
(ipotekte) ve gerekse taşınır rehninde 
borç ödenmediğinde mülkiyetin alacak-
lıya geçeceğine ilişkin hükümler kesin-
likle geçersiz ve batıl iken yeni yasada bu 
kurallardan ayrılmış ve farklı bir sisteme  
dönülmüştür. 

Şöyle ki; Borç ödenmez ise birinci derece 
rehin alacaklısı REHİNLİ TAŞINIR SİCİ-
LİNE kayıtlı varlığın değerinin tespit edil-
mesini rehin verenin yerleşim yerindeki 
Sulh Hukuk Mahkemesinden talep ede-
cek, Sulh Hukuk Mahkemesi, Bakanlıkça 
yetkilendirmiş ekspertizlerden birisi vası-
tasıyla  3 gün içinde varlığın değerini tes-
pit ettirecektir. Yapılan değer tesbitine  iti-
raz edilmesi halinde Mahkemece yine 3 
gün içinde yeni bir değer tespiti yaptırıla-
cak ve görevlendirilen ekspertizler  3 gün 
içinde değeri belirlemek zorunda olacak-
lardır. Yeni tespit edilen değer kesin değer 
olacak ve kesinleşen bu değer 2 yıl geç-
medikçe yenilenmeyecektir. 

Özellikle yeni getirilen bir hüküm de şöy-
ledir; Birinci derece alacaklı rehinli varlı-
ğın mülkiyetinin kendisine devri için ilamlı 
takip yapıp rehin verene icra emri gön-
derebilecektir. İcra emrinin tebliğini taki-
ben 7 gün içinde devir gerçekleşmez ise 
icra müdürlüğü mülkiyetin devredilmiş 
sayıldığını sicile bildirecek. Alacak mik-
tarı ile rehinli varlığın değeri arasındaki 
farktan birinci derece alacaklı ile rehin 
veren, diğer alacaklılara karşı müştereken 
sorumlu olacaklardır.

Ancak kanaatimizce uygulamada bu 
hüküm, İcra müdürlüğünce aradaki fark 
icra müdürlüğüne ve dosyaya  depo ettir-
meden sicile bildirim yapmayacağı şek-
linde gelişecektir.   

Yeni yasada alacaklıya, rehin hakkını, var-
lık yönetim şirketine devredebilme hakkı 
da  tanınmıştır.  Alacaklının alacağını alıp 
da 3 işgünü içinde sicilden rehni ter-
kin ettirmemesi, alacağın 1/10 oranında 
idari para cezasına tabi tutulmuştur. Yine 
rehinli malın devrinin sicile bildirilmemesi, 
alacağın devrinin sicile bildirilmemesi, 
borç ödenmediği halde malın mülkiye-
tinin alacaklıya devir edilmemesi, rehinli 
malın kasten tahrip edilmesi, sicili yanılt-
maya yönelik hareketlerde bulunulması 
idari para cezasına tabi tutulmuştur. 

Türk Medeni Yasası gereğince rehinli 
malın alacaklının zilyetliğinde olması veya 
alacaklı tarafından malın maliki dışında 
başka birisine yediemin olarak teslimi 
gerekmektedir. Aksi takdirde mal borçlu-
nun veya rehin verenin elinde bulunduğu 
sürece rehin askıda sayılır. 

Örneğin bu dönemde başka birisi tara-
fından rehin alınıp mal teslim alınırsa ya 
da haciz edilirse öncelik bunların olur. Bu 
yeni Yasa gereğince kurulan rehinlerde 
ise TESLİM gerekmemektedir.  Ancak 
yeni yasa gereği SİCİLE kayıt ile REHİN 
TESİS EDİLMİŞ ve teslim gerekmemekle 
birlikte , rehinli malın bulunamaması duru-
munda EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU-
NUN oluşması için MALIN BİR YEDDİ-
EMİNE teslimi gerekir ve suçu işleyen 
yediemin kabul edilerek cezalandırılması 
cihetine gidilebilir.  

Bu Yasa gereğince sicile kayıtla rehin 
tamamlanmış olacağından eski yasadan 
farklı olarak yediemin malın maliki de ola-
bilecektir.  

Hukukumuzda gerek 
taşınmaz rehninde 

(ipotekte) ve gerekse 
taşınır rehninde borç 

ödenmediğinde 
mülkiyetin alacaklıya 

geçeceğine ilişkin 
hükümler kesinlikle 

geçersiz ve batıl iken yeni 
yasada bu kurallardan 
ayrılmış ve farklı bir 

sisteme  dönülmüştür. 





n Deniz Çaba

Kriz endişesinin yükseldiği şu günlerde ekonomik büyümeyi, 
daha doğru bir ifadeyle sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak 
hamlelerin önemi daha da artıyor. Yatırımların ve üretimin 
yükselmesi durgunluğun önüne geçmek için zorunlu. Bunun 
için de yatırımı, üretimi, ayrıca ulusal ve uluslararası pazarlar-
daki rekabet gücünü arttırmaya yönelik destek mekanizma-
larının devreye sokulması gerekiyor. 

Buradaki en temel ayrıntı da yatırımcı için uygun koşulları 
sağlayan alanlar, yani Organize Sanayi Bölgeleri. Ancak böl-
gelere yönelik teşvik sistemi dışında organize sanayi bölge-
lerine yatırım yapan şirketler için özel teşvik uygulamamaları-
nın arttırılması ve çeşitlendirilmesi lazım. 

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, İAOSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ve EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ile konuştuk. 
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Organize Sanayi 
Bölgeleri için 

uygulanan 
teşvik 

mekanizmaları 
yeterli mi?



Kemalpaşa OSB
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kamil Porsuk

İzmir Atatürk OSB
Yönetim Kurulu Başkanı 

Hilmi Uğurtaş

Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar



Hilmi Uğurtaş’a göre de bölge-
lere yönelik teşvik sistemi dışında 
organize sanayi bölgelerine yatı-

rım yapan şirketler için özel bir teş-
vik sistemi getirilmesinin önemi büyük. 
“Çünkü” diyor Uğurtaş: “Ulusal ve küre-
sel ekonomik şartlar ortada. Ekono-
mik büyümede genel bir durgunluk söz 
konusu. Yatırımların ve üretimin istenilen 
düzeyde olmaması,  yaratılması zorunlu 
olan istihdam için olanakları da kısıtlıyor. 
Daralan ekonomik faaliyetler rekabet 
ortamını daha da zorlaştırıyor. Azalan 
ekonomik faaliyetler ve artan işsizliğin 
ülkeler ve dünya ekonomisi için yara-
tacağı sıkıntılar biliniyor. Bu tür ortam-
larda ayakta kalmanın, var olmanın yol-
ları da bellidir. Ülkenin nüfus artışına 

uygun bir üretim trendi oluşturmak ve 
bu üretim ile istihdam yaratmak gerekli. 
Ancak, bu hedef için kritik nokta ürete-
bildiğini pazarlama ve satma gücünün 
de olması. Bu da yaptığın üretimin ulu-
sal ve uluslararası pazarlardaki rekabet 
gücüne bağlı. 

Bu rekabet gücünü elde etmenin ilk 
şartı temel girdilerinde maliyet ve kalite 
avantajına sahip olmak, diğer şartı ise 
nitelik ve nicelik açısından yeterli insan 
kaynağına ulaşabilmek ve bu insan 
kaynağı ile Ar-Ge ve inovasyona dayalı, 
katma değeri yüksek ürünler geliştire-
bilmek için uygun ortam ve iklime sahip 
olmak. Bu şartları sağlayan yapılanma 
alanları da Organize Sanayi Bölgeleri.” 

“Var olan teşvik ve
destek mekanizmaları-
nın arttırılması gerek” 
Ülkemizdeki sanayi yatırımlarının 
OSB’lere yönlendirilmesinin çok önemli 
bir etkisi de, şehir-sanayi barışının sağ-
lanarak, çevre ve insan için en uygun 
üretim ve yaşam alanlarının sağlan-
ması. Uğurtaş, “Tüm bu stratejik öneme 
sahip olgulardan hareketle OSB’ler 
içinde sanayi yatırımlarının yapılmasını 
sağlamak, OSB’ler dışındaki işletmeleri 
OSB’lere yöneltmek için var olan teşvik 
ve destek mekanizmalarının daha da 
çeşitlendirilmesi ve arttırılması gerekli” 
diyor:  “Sanayiciler OSB içinde üretim 76
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“Sanayiciler OSB içinde üretim yapmakla, 
OSB dışında kalmak arasındaki farkı sosyo-
ekonomik değerlendirmeler 
açısından hissetmeli”

İzmir Atatürk OSB
Yönetim Kurulu Başkanı 

Hilmi Uğurtaş



Kamil Porsuk’a göre İzmir yıllar-
dır teşvik adaletsizliğinin sıkıntı-
larını yaşıyor. Yanı başımızdaki 

Manisa ile İzmir arasında yatırım-
lara verilen teşvikler arasındaki fark 
yüzünden yıllardır bölgemizden 
Manisa’ya fabrikalar taşındı. Birçok 
yeni yatırım 2. Derece teşvik imkan-
larından yararlanan KOSBİ yerine 4. 
Derece teşvikten yararlanan Manisa 
OSB’ye gitti. 

Bu konuda EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar öncülüğündeki itirazlar 
ise bir nebze de olsun sonuç verdi.  
Orta ve ileri teknolojiye sahip katma 

değerli üretim yapan sanayicilere 
İzmir’deki OSB’lerde yatırımlarda 6. 
bölge teşviği uygulanmaya başladı. 
Bu, önemli. Çünkü İzmir bu tip yatı-
rımlar için birçok avantaja sahip. Bu 
avantajları iyi değerlendirerek kurula-
cak tesisler için teşviklerden yararla-
nabilir. 

Bu, işin bir boyutu. Diğer yanda 
İzmir’de boş kalan OSB’lerin yarattığı 
sıkıntı var. Porsuk, “En azından orga-
nize sanayi bölgelerindeki boş sanayi 
alanları doluncaya kadar, bizi etkile-
yen il ya da illerle teşvik oranlarının 
eşitlenebilir” diyor: 

“OSB’lere yatırımı teşvik etmek için 
yeni cazip teşvikler verilmesi de 
yerinde olur. Yatırım teşviklerinin tesi-
sini büyütmek isteyen mevcut firma-
lara da verilmesinin yerinde olacağını 
düşünüyorum. Hükümetimiz 2017 
yılının ilk çeyreğinde ödenecek SGK 
primlerini yılın son 3 ayına erteledi. 
Nefes kredileri ve KOSGEB destek-
leri sanayicimize destek oluyor. Bu 
ve bunun gibi teşvik ve destlerinde 
artmasını bekliyoruz.” 

yapmakla, OSB dışında kalmak arasın-
daki farkı sosyo-ekonomik değerlendir-
meler açısından hissetmeli.” 

OSBDER var
OSB’lerin önemini anlamak ve var 
olan sorunları daha iyi kavrayabil-
mek için yapısal konumu da bilmek 
gerekiyor. Ülkemizde OSB oluşumları 
1960’lara dayanıyor. Ancak, OSB’ler 
ile ilgili kanunun çıkışı 2002’de gerçek-
leşti. Çıkan kanun ile de OSB’lere özel 
hukuk tüzel kişiliği verildi ve bazı muafi-
yet ve istisnalar sağlandı. “Ancak” diyor 
Uğurtaş: “OSB Kanunu’nda yer alan 
bazı hükümler, konular ile ilgili temel 
kanunlarda pekiştirilmediği için uygu-
lamalarda sıkıntılar yaşanıyor. Örne-
ğin gelir vergisi kanunu uygulamaları 
ile OSB’lerin vergi muafiyeti hususunda 
olduğu gibi OSB’ler bazı uygulama 
alanlarında kamu kurumları ile karşı 
karşıya kalmakta. Bir diğer önemli alan 
da OSB’lerin yönetim anlayışının belir-
lenmesi. OSB’lerin kuruluş ve gelişme 

Kemalpaşa OSB
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kamil Porsuk:

“Organize Sanayi 
Bölgeleri doluncaya 
kadar teşvik oranı 
artırılabilir”
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döneminde odalar ve kamu kurumları-
nın desteği ve varlığı elbette çok önemli. 
Ancak, belli kıstaslara ulaşan OSB’lerin, 
o OSB’de bulunan katılımcı sanayi-
ciler tarafından yönetilmesi en doğru 
uygulamadır. Bu gibi mikro veya makro 
alanda olan sorunların çözümleri için 
OSB’ler çalışmalar yapıyor. 2006’da 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
olarak kurucu başkanlığımızda, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Derneği’ni kurul-
ması ile bu çalışmalar için ciddi bir plat-
form oluşturuldu. OSBDER bugün 41 
üyeye ulaşan yapısı ile OSB’ler ile ilgili 
her konuyu, sorunu ve çözüm önerilerini 
ilgili kurum ve kuruluşlara taşıyor. 2016 
yılı içinde T.C. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığımız tarafından başlatılan 
‘Üretim Reform Paketi’ çalışması içinde 
yer alan OSB’leri ilgilendiren mevzuat 
değişiklikleri hususunda da çalışma-
lar sürüyor. Bakanlığımız, OSBDER’in 
ve OSB’lerimizin de görüşlerini alarak 
değerlendirmelerini yapıyor.”       

“Sadece aidat ve kira 
gelirleri ile OSB’lerin 
değişen ve gelişen 
ihtiyaçları karşılaması 
mümkün değil” 
Elbette OSB’lerin geleceği için atılması 
gereken ciddi adımlar var. Uğurtaş’a 
göre öncelikle belli bir düzeye erişen 
OSB’lerin bağımsız bir biçimde kendi 
katılımcı sanayicileri tarafından yönetil-
mesinin önü açılmalı:

“Bu şekilde yerinde ve verimli yönetim 
sağlanabilir. Diğer alanlarda ise; OSB 
mevzuatında yer alan bazı ana konular, 
ilgili kanunlar içinde de yerini almalı, böy-
lece uygulama çelişkileri ortadan kaldı-
rılmalı. OSB’lerin yaşamlarını sürdüre-
bilmeleri için gelir kaynakları yaratma 
olanakları da sağlanmalı. Sadece aidat 
ve kira gelirleri ile OSB’lerin değişen 
ve gelişen ihtiyaçları karşılaması müm-
kün değil. OSB’ler kamuya ciddi katma 
değer üreten yapılanmalardır. Ortaya 
çıkan bu değerlerden üzerlerine düşen 
payı almalıdırlar. OSB’ler içinde faaliyet-
leri sürdürmenin veya yatırım yapmanın 
daha cazip hale gelmesi için teşvik ve 
destek unsurları da mutlaka çeşitlen-
dirilmeli. OSB’leri özel hukuk tüzel kişi-
liği, OSB’ler içinde oluşturulacak hukuki 
yeni yapılanmalar ile zafiyete uğratılma-
malı. OSB’lerin son yıllarda misyonu 
gelişti. OSB’lerden beklenen üretim ile 
alakalı alt yapı hizmetlerine eğitim, sağ-
lık, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, spor, 
kültürel yatırım beklentileri de eklendi. 
Bu beklentileri karşılayacak maddi ve 
organizasyonel yapının sağlanması için 
gerekli adımların atılması gerek. Genel 
vizyonumuz, OSB’lerin gücünü buda-
mak değil, arttırmak olmalıdır.”

“İAOSB’nin yarattığı 
sinerji görülebilir”
Kent ve bölge ekonomisi açısından 
değerlendirdiğimizde OSB’lere yönelik 
böyle bir sisteminin büyük artıları ola-
cağı kesin.  OSB’ler kuruldukları her 
yerde ciddi bir sosyal ve ekonomik 

hareketlilik yaratıyor. OSB’lerin çevresi, 
yaratılan istihdam nedeniyle nüfus hare-
ketlerinin o bölgelere kaymasına, gelen 
nüfusa barınma ve yaşama imkanla-
rının yaratılmasına, yaşam için gerekli 
olan lojistik, sağlık, eğitim, sosyal, kül-
türel, sportif yapılanmaların tamamlan-
masına veya gelişmesine etken olu-
yor. “Örneğin” diyor Uğurtaş: “İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulduğu günden bugüne Çiğli ve 
Karşıyaka’da yakalanan gelişmeleri 
göz önüne alırsak, İAOSB’nin yarat-
tığı sinerjinin gücünü rahatlıkla görebili-
riz. Ayrıca, artan nüfusla birlikte sağlıklı 
şehirleşmenin oluşması, çevre koruma-
sının sağlanması gibi çok önemli konu-
ların OSB’lerin varlığı ile gerçekleştiril-
mesi daha kolay olacaktır. İş ve insan 
yaşamının, şehir ile sanayinin uyumlu 
yaşamını sağlayacak yapılanmalar 
OSB’lerimizdir. Bu bir yandan yatırım-
ların OSB’ler içine çekilmesi gerekirken, 
diğer yandan da bilimsel ve objektif kri-
terler ışığında doğru yer seçimleri üze-
rine ihtiyaç olan OSB’lerin de kurulması 
sağlanmalıdır. Bugün ülkemizde 295 
OSB çalışır halde. Hepsinin yer seçimi-
nin doğru olduğunu söylemek mümkün 
değil. Bu nedenle OSB’lerin makro ve 
mikro ekonomik planlamalarda doğru 
yerleşkeler üzerine oturtulması gerekli. 
Türkiye’nin çıkışı üretim ve istihdama 
dayanan bir ekonomik modelin var-
lığı ile mümkün. Bu modelin en verimli, 
sağlıklı ve başarılı çalışacağı alanlar da 
OSB’lerdir.”



O
SB ve teşvik sistemi için müca-
dele veren önemli isimlerden 
biri olan EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, ekono-
mik kalkınma için OSB’lerin önemini 
uzun süredir vurguluyor. “Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak bizler; sürdürüle-
bilir büyümenin ancak üretimle olaca-
ğını, üretimin de merkezinin planlı kal-
kınma modeli çerçevesinde OSB’ler 
olduğunun bilincindeyiz” diyor:  “Bizler 
sayının artırılmasından ziyade, mevcut 
OSB’lerin sorunlarının giderilerek yatı-
rımcılar ile buluşturulmasını her birinin 
birer Atatürk OSB örneğinde olduğu 
gibi başarılı olmasını öncelik olarak gör-
mekteyiz.
Mevcut teşvik sisteminde bölgesel 
teşviklere ek olarak, OSB’ler zaten 
daha fazla desteklerden faydalanıyor. 
Bununla birlikte hatırlanırsa biz; sınır 
illerde yaratılan haksız rekabeti önle-
mek için, OSB’ler dolana kadar komşu 
ilin teşvik oranlarından faydalandırıl-
ması gerektiği hususunda taleplerimiz 
ve girişimlerimiz olmuştu. Çünkü, kayıt-
dışı ekonomiyi ve kayıtdışı istihdamı 
önlemedeki işlevleri ve kentsel dönü-
şüme etkileri ile teşvik sisteminin mer-
kez üssünün OSB’ler olması gerekti-
ğine inanıyoruz.

O nedenle de;
n OSB dışındaki sanayinin OSB’lerde 
faaliyetlerini devam ettirmesi için, 
taşınma teşviği verilmesi, 
n İzmir özelinde uygun alanlarda küme-
lenmeye yönelik özel teşvik önlemleri-
nin hayata geçirilmesi, 
n Tire’de-Ödemiş’te hayvancılık ve süt 
ürünleri, Aliağa’da kimya, Bayındır’da 
çiçekçilik gibi sektör ve ilçe bazında 
destekleme yapılması, 
n Demiryollarının OSB’ler ile bağlantıla-
rının kurulması,
n OSB’lerin doğalgaz ve enerji sorun-
larının çözümlenmesi,
n İhtiyaç duyulan bölgelere İhtisas 
OSB yapımı sağlanması 
gibi taleplerimiz bulunmakta.”

“4. Sanayi Devrimi 
sürecinde, İzmirli 
firmalarımızdan 
beklentilerimiz büyük”

OSB’ler, her türlü denetime açık 
konumlarıyla başta vergi ve sosyal 
güvenlik yükümlülüklerinin yerine getiril-
mesinde kayıtlı ekonomiye katkıları açı-
sından önemli bir yere sahip. İzmir’de 
13 OSB mevcut. 

Bu OSB’ler verilen teşviklerle yatırım-
cılarla dolduğunda önce bulunduğu 
bölge kalkınıyor, İzmir ve ülke ekono-
misi de bundan önemli bir fayda sağlı-
yor. Yorgancılar bir örnek veriyor: 

“Yabancı sermayeli firmaların en çok 
geldiği ilk 3 sanayi şehri içinde, İzmir’e 
gelen firmaların %19’u imalat sana-
yinde, İstanbul’a gelenlerin %13’ü,  
Ankara’ya gelenlerin sadece %12’si 
imalat sanayinde faaliyet gösteriyorsa 
bu bir tesadüf olamaz. O nedenle, dina-
miklerini harekete geçirecek mekaniz-
malar sunulduğunda, teşvik ve destek-
lerle hareketlendirildiğinde, OSB’lerin 
bu katkıları ile İzmir’in büyük bir ivme 
yakalayacağına sonsuz inancımız var. 
Dileğimiz ve temennimiz, Hükümetin 
son dönemde revize ettiği yatırım teş-
vikleri ile bölgemizin en iyi şekilde yarar-
lanması.”

Yorgancılar’a göre gerek öncelikli ve 
stratejik sektörlerle, gerekse orta-yük-
sek teknolojili yatırım alanları ile 4. 
Bölge teşvik imkânları ile İzmir haksız 
rekabete uğradığı yılları telafi edebilir: 

“Üretimin akıllı makinelerle daha az 
maliyetle ve çok daha seri biçimde ger-
çekleştirilebildiği günümüzün 4. Sanayi 
Devrimi sürecinde, İzmirli firmalarımız-
dan beklentilerimiz büyük.”

“Gerek öncelikli ve stratejik sektörlerle, gerekse 
orta-yüksek teknolojili yatırım alanları ile 
4. Bölge teşvik imkânları ile İzmir haksız 
rekabete uğradığı yılları telafi edebilir”

Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar
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n Dilek Gappi

O bir fahri konsolos ama Güney Afrika 
Büyükelçisi, ülkesi için ancak onun kadar 
çalışıyordur.
  
Afrika‘ya beş on kez değil tam 150 kez 
gittiğini anlatıyor Tamer Taşkın. Ama dertli. 
Bu kıtanın potansiyelini yeterince anlata-
madığını düşünüyor. Özellikle memleketi 
Ege ve İzmir’e. 
‘O kadar aç ki Afrika, oraya giden bir tüc-
car kesinlikle eli boş dönmez” diyecek 
kadar iddialı. İyi ama sözünü ettiği ülkeler 
bugün dünyanın ya en yoksul ya da tehli-
keli bölgelerinde yer alıyor. 

Yaklaşık 150 
kez Afrika 
kıtasına gittiğini 
belirten Güney 
Afrika Fahri 
Konsolosu 
Tamer Taşkın, 
zor zamanların 
kurtarıcı 
reçetesinin 
bu kıtada 
olduğu 
konusunda 
ısrarlı ...

Başımızdaki 
Afrika Kuşu



“Tam da bu algı pompalanıyor” diyor Taş-
kın. Ona göre beyaz adam hala fırsatları 
bu algıların içine hapsediyor.
İhracatın darbe aldığı, sanayinin yükselen 
maliyetlerle çaresiz kaldığı  Taşkın’ın yete-
rince görülemediğini iddia ettiği bu potan-
siyeli tanımakta yarar var. 
 
Yakında Afrika kıtasında ayak 
basmadık yer bırakmayacaksınız…
Her ay 10-15 günü Afrika’da geçiriyorum. 
Çoğu zaman yanımda eşim oluyor bazen 
çocuklar eşlik ediyor, 4-5 ülke geziyoruz. 
Ama kıta o kadar büyük ki daha görme-
diğim yerler var. Kendi paramızı, zamanı-
mızı harcıyoruz ve inanın değiyor.
 
Sizi hayli iyi karşılıyorlardır…
Krallar gibi karşılanıyoruz. Beni görünce 
karşılarında Türkiye’yi görmüş gibi olu-
yorlar. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda 
Afrika kıtası da bize bağlı olduğu için her 
gidişimizde mutlaka Büyükelçilikler kana-
lıyla konferanslar düzenliyoruz. Türkiye- 
Afrika imajını güçlendirmeye çalışıyoruz. 
Size benzer bir fahri konsolos görmek 
zor, büyükelçi gibisiniz… 82
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Bundan sonra da göremezsiniz çünkü 
bu ünvanı  etiket için kullananların sayısı 
artıyor maalesef. Fahri konsolos olduğu 
ülkeye 3-4 yılda bir gidenler var. 
 
1 TRİLYON DOLARLIK TİCARET
Hastalık korkusu yaşamadınız mı? 
Pasaport’ta sarı humma aşısı oluyorsun 
iki saniye de bitiyor. 35 yılda en az 150 
kez gittim bir kez dahi hastalanmadım.
Bir aralar alternatif pazar olarak Afrika 
modası vardı artık pek duymuyoruz.
Kıta, yeraltı zenginliği, madenler, petrol 
ile bir cennet. Bir aralar hammadde, pet-
rol fiyatları yüksekti. Kıta yıldızlaştı. Ancak 
fiyatlar başaşağı gidince Nijerya, Angola 
gibi ülkeler çöktü. 

Hala iyi bir alternatif 
diyebiliyor muyuz? 
Afrika kıtasının ölüsü yeter. 55 ülke, 1 tril-
yon dolarlık ticaret hacmi, 1 milyar insan-
dan söz ediyoruz. 

Türkiye neresinde bu rakamın? 
Komik seviyelerdeyiz. Yaklaşık 19 mil-
yar dolar. 10 milyar dolar ihracat 9 milyar 
dolarlık ithalatımız var. Bu hiçbir şey değil. 
 
Öneriyorsunuz ama yoksulluk, sava-
şın olduğu karmaşık bir coğrafya 
değil mi Afrika? 
Şu anda dünyanın neresine gidersen git, 
savaş var. Türkiye öyle değil mi? Yaban-
cılar bana ülkeniz savaşta ne yapıyorsu-
nuz diye soruyor. Onlara 2 bin kilometre 
ötede çatışmaların yaşandığını bunun 
tüm ülkeye mal edilemeyeceğini anlat-
maya çalışıyoruz. O koca kıtada açlık, 
güvenlik problem var ama tüm kıtaya mal 
edilemez. 

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town, kıta 

ticaretinin de başkenti konumunda...



Çok Özel bir sergi
Bugüne değin gittiği her geziden 
eşşiz parçaları satın alan Taşkın,  çok 
özel, eşsiz bir kolleksiyona sahip. El 
sanatlarında Afrika’nın büyük yete-
neğe sahip olduğunu söyleyen Taş-
kın kolleksiyonu kentin birçok yerinde 
düzenlenen özel sergilerde sergiliyor.

Fetö okulları zor kapanır
“15 Temmuz’un ardından Türkiye 
yurtdışındaki okullarla ilgili müdahale-
lerinde haklı ama sonuca ulaşmak o 
kadar kolay değil. 
Çünkü okulların çoğu farklı şirket-
ler adına açılmış durumda. Ameri-
kan, İngiliz devletlerine ait görünenler 
çoğunlukta.
Adamlar her türlü ihtimali düşünerek 
açmışlar o okulları. Maalesef emret-
mekle olmuyor” 

Kediden korkardı,
şimdi aslanlarla

HER SEKTÖRDE BÜYÜK FIRSAT
Peki, söz ettiğiniz büyük fırsat nedir, 
hangi alanlarda potansiyeli yüksek 
görüyorsunuz?  
Kesinlikle her sektörde dikkate değer bir 
fırsat var. Mesela Güney Afrika’da soğuk 
hava deposu yok. Traktör, tarım alet-
leri, süt makinaları, her türlü makina ima-
latçısına tüm kıtada ihtiyaç büyük. Aka-
binde ayyakkabı, gelinlik, deri ürünlerinde 
de ciddi bir pazar sözkonusu. Paraya 
çevirebileceğimiz bir farkımız daha var; 
know how. Mısır, Fas, Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde biraz sanayi olsa da 
gerisinde bir şey yok. Tarım, yeraltı zen-
ginliklerini ihraç ediyorlar onun dışında 
herşey ithalat. 
 
Yoksul ülkelerin sayısı çok ama…
Televizyonlar çaresizliği, yoksulluğu gös-
teriyor ben de size Porche arabasını ser-
vise vermek için uçakla Almanya’ya ser-
vise gönderenleri gösteririm. İstanbul’da 
en pahalı yerlerden biri Zorlu Center’dır. 
Metrekare fiyatları 20 bin dolar civarında. 
Angola’da öyle gökdelenler var metreka-
resi 14 bin dolardan başlıyor. Evet, fakiri 
var ama zengini de çok. 
 
Bu kadar kolay mı bağlantı kurmak?
Doğru partneri bulursanız evet. Alman 
Petrofer gelip nasıl beni buldu ve bu yıl 
20. yılımızı yaşıyorsak; bu ülkelerde de 
doğru partnerler bulunmalı. 
Hangi ülkeye girersen etrafında 300 mil-
yon dolarlık pazar var. Kara ülkeleri var. 
Her gittiğimde görüyorum; Afrika gel 
bana yatırım yap diyor.

Diyelim ki yatırım ve ticarete 
başladınız, karşınıza sıkıntılar 
çıkmıyor mu? 
En büyük sıkıntı Türk bankalarının olma-
ması. Fransız ve İngiliz bankaların eline 
düşüyorsunuz. Onlar da yüksek komis-
yon talep edince sistem tıkanıyor. Ayrıca 
Türk hükümetinin daha çok ikili anlaşma-
lar yapması lazım. Avrupa Birliği’nden mal 
sıfır gümrükle gidiyor, onunla rekabet edi-
yorsunuz. Gümrüğün üzerine, yüzde 5 
banka komisyonu da ödeyince avantaj 
azalıyor. Beyaz adam çok akıllı bir adam. 
Rengimiz tutsa da kurnazlığımız tutmu-
yor.  
 
“İZMİRLİLER RAHAT”
Yeter ki portföyünüze Afrika’yı 
koyun diyorsunuz
Türkiye’den ihraç edebileceğimiz çok şey 
var. Yalnız Afrikalı ise şöyle diyor; ‘parayı 
bul işi sen yap, ben sana fazlasıyla öde-
yim’  Türkiye olarak Afrika kıtasında yapı-
lacak inanın çok iş var. Bizler dersimize 
iyi çalışalım yeterli. Mesela fabrikaların 
ihracat departmanlarında Türkiye’de eği-
tim gören Afrikalı öğrenciler stajyer olarak 
alınmalı. Mezun olduklarında en iyi satış 
elemanlarınızdan oluyorlar. 
 
İzmirlisiniz ve özellikle bölgedeki 
kurumlara, STK’lara seslenmeye 
çalışıyorsunuz…  
Şu anda ülkemizin en kapalı yeri Ege 
Bölgesi. Afrika ülkelerinde Gaziantep’li, 
Konya’lı, Kayseri’liye rastlarken İzmirli 
işadamını görmüyorum. Çok az. Ege Böl-
gesi, Avrupa pazarı ile daha çok iş yap-
tığı için yeni pazarlara yeterli ilgiyi göster-
miyor. Oysa tek pazara ihracat yapanlar 
alternatiflerin üzerine eğilmeli. İzmirliler 
olarak rahatız biraz. 
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Karantina Adası’nda insanlık tarihinin 
5000 yıla varan izlerini mi takip etmeli, 
yoksa daha yakın bir zamana, yani ada-
nın pilot bölge seçilip, karantina bina-
ları ile döşeli olduğu yıllara mı gitmeli? 
Aslında her ikisinde de tarih, çeyiz san-
dığından fırlar gibi karşımıza dikiliyor. 

Bakmayın adanın bomboş oluşuna ya
da kıyılarındaki sessizliğe... Burada 
tarih bir nehir gibi akıyor ama aktığı yer 
belli değil... Birileri el atsa, burası çok-
tan turizm merkezi olurdu. 

Hac vapurları son derece sağlıksız
Urla’daki Karantina Adası’nın nasıl 
kurulduğunu anlamak için, o dönemin 
koşullarına bir göz atmak gerek. Yazılı 
kaynaklar bu yılları şöyle özetlemiş: 
“Hicaz’dan deniz yoluyla yurtlarına dön-
mekte olan Anadolu, Rumeli, Kırım ve 
Tatar hacıları ceplerinde bulaşıcı hasta-
lıklarla bir geliyordu. O dönemde yapı-

lan araştırmalar koleranın çıkış yeri ola-
rak Cava ve Hindistan’ı, dünyaya yayılış 
yeri olarak ise Hicaz’ı, yani Osmanlı 
ülkesini gösteriyordu. Hatta İstanbul’da 
1868’de toplanan ilk tıp kongresinde 
bu durum resmen açıklandı. Öyle ki 
Hicaz’da kolera olmadığı yıllarda bay-
ram yapılırdı.”

Aslında işin politik tarafı da var. Çünkü, 
o yıllarda Hicaz bölgesindeki Mekke ve 
Medine İslam Devletleri arasında reka-
bet konusu. Hatta Hicaz bölgesindeki 
“Haremeyn-i Şerifeyn”in korunması, 
halifelerin görevleri arasında sayılıyor. 

Bu yüzden Osmanlılar, Haremeyn-i 
Şerifeyn ve orada oturanlara “surre” adı 
altında hediye ve para gönderiyorlar. 
Siyasi bir gayesi de olan bu surre gön-
derme, Yavuz Sultan Selim döneminde 
daha düzenli hale geliyor. Yazılı kaynak-
lar şöyle diyor: “Surreler 1864’e kadar 

Tahaffuzhanesi

Klazomen

n Deniz Çaba



karadan katır ve develerle gönderildi. 
1864’ten itibaren denizden vapurla 
gönderilmeye başlandı. Buharlı gemi-
ler uzun seyahat süresini hayli kısalt-
mıştı ama vapur acentalarının çeşitli 
entrikaları hacılar için birtakım tehlike-
leri de beraberinde getirmişti. Her şey-
den önce hacı taşımacılığında kullanı-
lan vapurlar köhne, sefere dayanıksız, 
küçük tonajlı olmalarına rağmen kapa-
sitelerinin üzerinde kalabalıktılar. Sağlık 
ve beslenme şartları son derece kötü, 
hijyen durumları ise tam bir felaketti.
Hacı vapurları arasında yük taşımak için 
yapılıp, hacı taşıma işinde kullanılanlar 
bile vardı. Bu vapurlarda hastalık riski 
çok fazlaydı.”

Üç kıtada kolera salgını
O dönem hastalıklar ve beraberinde 
gelen vefatlar çok fazla. Öyle ki Osmanlı 
dönemine ait bir kaynak, 1893’te 
Cidde’den hareket eden bir Avusturya 
vapurunun Tur’a varana dek, 27’si kole-
radan olmak üzere 33 ölüm olayına 
sahne olduğunu yazmış. Cidde ile İzmir 
arasındaki güzergahta yaşananlar da 
farklı değil. Yine aynı kaynakta, Abdül-
kadir isimli Osmanlı vapurunun durumu 
şöyle belirtilmiş: “4 Temmuz 1873’te 

Cidde’den kalkan vapur İzmir’e varana 
dek 334 vefat olayı gerçekleşti.”

Kolera hastalığının Hindistan’dan gelen
gemiler ve hacılar vasıtası ile Hicaz’a 
taşındığı ve buradan da dünyaya yayıl-
dığı fikri artık kabul ediliyor. Zira bu salgın 
hastalıklar hızla Batı ülkelerine yayılıyor. 
Koleranın Batı ülkelerine nasıl yayıldı-
ğına gelince; karayolu ile Hindistan’ın 
kuzeyi, Afganistan, İran, Ortaasya ve 
Rusya’dan, denizyolu ile Kızıldeniz kıyı-
ları, Mısır ve Akdeniz’den.

Basra Körfezi de koleranın Batı ülkele-
rine girdiği kapılardan biri olarak kabul 
ediliyor. Koleranın verdiği zararın boyutu 
ise yazılı kaynaklarda şöyle gösterilmiş:
“1892’de Hindistan dışında koleradan
hayatını kaybedenlerin sayısı 
378.449’dur ve ölümlerin çoğu 6 ay 
içerisinde meydana gelmiştir.”

Urla Tahaffuzhanesi, Kuzey 
hac yolu için düşünülmüş
Söz konusu 19’uncu Yüzyıl başları 
olduğundan, bugünkü tedavi koşul-
larını düşünmek imkansız. Bu yüzden 
bulaşıcı hastalıkların kentlere yayılma-
sını engellemek üzere, dünyanın pek 86
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çok bölgesinde karantina adaları kuru-
luyor. Zaten Osmanlı Devleti’nde de 
sağlık teşkilatının kuruluşu, salgın has-
talıklara bağlı olarak gelişmiş. Osman-
lı’daki ilk karantina 1823’te, Fransızların 
Rusya’daki salgın hastalığı ihbar etmesi 
üzerine, bu ülkeden Osmanlı limanlarına 
gelen ticaret gemilerine uygulanmış. 

Ancak ilk ciddi karantina uygulaması 
olarak, 1831’de İstanbul Boğazı’ndaki 
deneme kabul ediliyor.
Bu deneme, Hindistan’da başlayan 
kolera salgınının İstanbul’da görülmeye 
başlaması üzerine yapılmış. 1865’te 
inşa edilen Klazomen (Urla) Tahaffuz-
hanesi ise özellikle, Kuzey hac yolu 
için yani Anadolu, Rumeli, Bosna ve 
Rusya’ya gidip-gelen hacılar için düşü-
nülmüş. 1950 yılına kadar da işlevini 
aynen sürdürmüş. Bu zaman aralığında 
neler yaşandığına gelince, denilebilecek
tek şey, “sistem saat gibi işlemiş.”

Herşey, limana yanaşan geminin açığa 
alınması ile başlıyor. Bundan sonra üçlü 
sistem devreye giriyor. Yani eşyaların, 
kişilerin ve geminin dezenfektesi. Gemi-

Aslında Karantina Adası’nın hikayesi 1800’lü yıllarda başlamıyor. Seyyahla-
rın notları ve gözlemlerine bakılırsa 17’nci Yüzyıl’ın başlarına gitmek müm-
kün. Örneğin Randolph, 1687’de Karantina Adası’nda gördüğü kalıntılar-
dan bahsetmiş.

1764’te ise İngiliz gezgin R. Chandler adada bazı yüzey araştırmaları yürü-
tüp, Roma Dönemi’ne ait tiyatroyu adanın kuzeybatı ucunda belirlemiş. 
Ayrıca antik yazar Pausanias tarafından adada varlığı belirtilen mağarayı 
kısaca tanıtmış ve anakara ile Karantina Adası’nda uzanan yolun Büyük 
İskender tarafından inşa edildiğini söylemiş. Yani adada Hellenistik ve Roma 
dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu bir gerçek. Ancak bu kalıntıların hepsi 
kaybolmuş. Sadece bilinen, Atina’ya götürülüp, Atina Milli Müzesi’nde ser-
gilenen bir terrakotta lahit ve seçilmiş seramik parçaları...

Antik yazarlardan Pausanias, Pers korkusundan dolayı Klazomenaililerin 
kentlerini, açıkta bulunan adaya taşıdıklarını belirtmiş. Sonraki sözler de 
şöyle: “Anakarada 500’de başlayan ve yaklaşık 400’e kadar devam eden 
sessizlik, gerçekten de Klazomenaililer için yaşamın başka bir yerde devam 
ettiğini kanıtlar. Karantina Adası’nda 1990 yılında yürütülen çalışmalarda ilk 
kez ortaya çıkarılan 5. Yüzyıl tabakaları bize artık Klozemenai’nin anarakada 
da değil de adadayer aldığını belgelemektedir.” Zaten bazı kaynaklar ada, 
Klazomen (Urla) Tahaffuzhanesi olarak geçiyor: “Urla’nın ilk kurucuları Kla-
zomenler, şehrin kuruluşu ile kendi sağlık merkezlerini de kurmuşlar.”

Ada üzerine tarihsel ve mitolojik bilgi çok fazla. Örneğin Milioris; bu adada 
Ayos Yoanis’e adanmış bir katakomp (yeraltı mezarlık ve tapınağı) bulundu-
ğunu, burasının Urla’daki Ayos Yorgos Kilisesi’ne bağlı olduğunu ve yeral-
tına oyulmuş kemerli dehlizi olan bu yapının Anadolu’daki en erken hıristi-
yan katakompu kabul edilebileceğini belirtmiş. 

Piri Reis ise 1470-1554 yılları arasında adını Yolluca olarak verdiği Karan-
tina Adası için şunları kaydetmiş: “Urla limanına varılırsa, büyük gemiler 
Yollucaada’da yatarlar. Bu ada Anadolu kıyısına bir mil mesafededir. O bir 
millik mesafe de, döküntü taşlarıyla Hıristiyanlardan kalma adeta bir köprü 
gibidir. Ancak o köprünün binası bozulmuştur. Dökülmüş taşları şimdi bile 
durur. O taşların üzerinden yürüyerek sürekli o adaya geçerler. Bu adada 
binalar hep bitişiktir. Bu adaların kıyılarında içi dar bir dalyan vardır.”

5000 yıllık bir mazi



lerin temizlenmesinde börtü-böceği 
öldürdüğü için kükürt dumanı kullanılı-
yor.

Eşyalar ise iskeleden başlayan bir rayın
üzerinde içeri taşınıyor. İki buhar kazanı
ndan elde edilen 110 derecelik buhar,
eşyalarla dolu makinelere gönderiliyor 
ve çamaşırlar üç kez buhar şoklaması 
ile mikroplardan arındırılıyor. Bu makine-
lerden birine ayrı bir parça takılmış. Bu 
ek parça, has ipekten yapılmış eşyaların 
buhar tarafından bozulmasını engelliyor. 
Bu da o dönem has ipek giyen hac yol-
cuları için bizzat düşünülmüş.

Cenazeler bile aileye teslim 
edilmiyor
Aslında burayı gezerken insanın içi ürpe-
riyor. Yıllar öncesinde bile kalsa, sistem-
deki disiplini içinizde hissediyorsunuz. 
Öyle ki, her odada bir dolu bölme var. 
Yani eşya tesliminde bile temas sıfıra 
indirgenmiş. Eşyalar bir yana, yolcular 
için de ayrı bir yöntem belirlenmiş. Kişi-
ler, eşyaların içeri alındığı kapıdan değil 
de, başka bir kapıdan içeri alınıp, ön 
muayeneden sonra duş yerlerine gön-
deriliyor. Önce giysiler filelere yerleşti-
rilip, dezenfekteye bırakılıyor. Filelerde 

numaraların yazılı olduğu etiketler var. 
Bu etiketler, kişilerin bileklerine de takı-
lıyor. Ardından herkes bir peştamel ve 
terlik ile bölme bölme ayrılmış duşla-
rın altına giriyor. Banyodaki sistem, iki 
yönlü. İlk etapta ilaçlı su, sonra da nor-
mal banyo suyu veriliyor.

Bundan sonraki süreç, belki de en kritik
olanı. Çünkü artık bulaşıcı hastalığı olan-
lar ve taşıyıcılar ayrılıyor. Aslında hiçbir 
belirtiye rastlanmasa bile, yolcular 15 
gün boyunca tecrit odalarında tutulur-
muş.
Söylenen o ki, salgın hastalıkların 
kuluçka süreleri uzun; dolayısıyla her 
türlü ihtimal düşünülmüş. Hatta hasta 
dışarısı ile bağlantı kurmasın diye, adaya 
postane, terzi, bakkal gibi ayrıntılar bile 
eklenmiş. Anlayacağınız, devlet bu ada 
için her türlü imkanı sunmuş. Zaten 
adadaki her bina ya hasta koğuşu ya 
da tedavi merkezi... Kurallar
ise son derece keskin. Düşünün, ölen 
kişilerin cenazesi bile ailesine teslim 
edilmiyor. Adadaki mezarlığa sönmemiş 
kireçle ve özel bir yöntemle gömülüyor.

Anlatacaklarımız bunlarla da sınırlı değil.
Bir geminin yoluna devam edebilmesi, 
sadece bu işlemlerin bitmesi ile gerçek-
leşmiyor. Muayeneler bittikten sonra 
herhangi bir hastalıkla karşılaşılma-
mışsa, yetklili kişi hazırladığı raporu, atlı 
bir haberci ile İzmir Valisi’ne gönderiyor. 
Yani ancak validen cevap geldiğinde, 
gemi geçiş iznini alıyor. Burada bir 
parantez açmak gerek. Zira bu salgın 88
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Klazomen (Urla) Tahaffuzhanesi hak-
kında Osmanlı Arşivi’nde bulunan 
belgeler incelendiğinde, içlerinde dik-
kat çekecek bilgilere rastlanıyor.

1894
• Beyrut’ta yeterli makine ve teç-
hizat  gelen askerlerin Klazomen 
Tahaffuzhanesi’ne gönderilmesi.
• Bingazi’den Girit’e uğrayan Kayseri 
vapurunda “kara humma” görüldü-
ğünde Klazomen Tahaffuzhanesi’nde 
karantinaya alınması.

1895
• İzmir ve civarında kolera şüphesi 
görüldüğünden, muhtelif vapurlarla 
Fener ve Klazomen Tahaffuzhanesi’ne 
gelenlerin muayene edilmesi.
• İzmir’de kolera ve cüzzamdan vefat 
edenlerin miktarının İstanbul’a bildiril-
mesi.
• Girit vapurunda bulunan askerlerle 
yolcuların, Nara ve Klazomen Tahaf-
fuzhanelerinde karantinaya alınması.

1896
• Petersburg’ta kolera hasta-
lığı görülmesi nedeniyle Finlandiya 
Körfezi’nden gelecek gemilerin Bey-
rut, Trablusgarb ve Klazomen’de 
karantinaya alınması.
• Beyrut ve Klazomen Tahaffuzhane-
leri için Marsilya’dan makine ve ilaç-
lar getirilmesi.
• Koleranın olduğu Felemenk ve Bel-
çika limanlarından gelecek gemile-
rin Beyrut, Trablusgarb ve Klazomen 
Tahaffuzhaneleri’nde beş gün karan-
tinaya alınması.

1899
• Dersaadet’e koyun nakleden Alek-
sandr Gemisi’nin Kale-i Sultaniye’den 
Klazomen Tahaffuzhanesi’ne gönde-
rilmesi üzerine, koyunları telef olan 
Osman Eyüp Ağa’nın şikayeti.
• Klazomen Tahaffuzhanesi’ndeki bir 
kişinin hastalığının kolera olmadığı ve 
hacıların iyi olduğunun İzmir’de bulu-
nan Koçani Efendi tarafından telgrala 
bildirilmesi ve gazetelerde ilanı.

1901
• Mısır Valisi Abbas Paşa’nın askerle-
riyle Urla’ya gelmesi.
• Almanya’ya ait Lorlay Vapuru’nun 
Klazomen’de karantinaya alınması.

1903
• İzmir’de veba hastalığından bir kişi-
nin ölmesi üzerine limandan hare-
ket edecek gemilerin Klazomen’de 
karantinaya alınarak eşyaların dezen-
fekte edilmesi.
• Klazomen Tahaffuzhanesi’ne gelen 
Mısır valisinin kardeşi Mehmed Ali 
Paşa’nın karantina sırasında dışa-
rıya çıkması halinde, hakkında resmi 
muamele yapılıp yapılmayacağı.
• Klazomen Tahaffuzhanesi’nde yapı-
lacak tamir ve muayene edilecek 
hacıların karantinada rahatlarını temin 
üzere müfettişlik görevi yapan Koçani 
Efendi’nin İzmir’e gönderilmesi.

1905
• Körfez ve Karadeniz iskelele-
rine çıkarılmak üzere Klazomen 
Tahaffuzhanesi’nde bulunan kişi-
lerle, hastaların Asir Vapuru’yla Kale-i 
Sultaniye’ye hareket etmesi.

1906
• Klazomen Tahaffuzhanesi’nde mua-
yeneleri yapılan askerlerin Marmara 
Vapuru ile Dedeağaç’a gönderilmesi.

1912
• Kalazomen’de olay çıkaran Rusyalı 
hacıların muayeneleri bitinceye kadar 
hacca gönderilemeyeceği.
• Hacıların Tur, Beyrut ve Urla 
Tahaffuzhaneleri’nde karşılaştıkları 
güçlüklerin giderilmesi için Mekke 
Kadısı Osman Nuri Efendi mektubu.
• Hürriyet Vapuru’nun Klazomen 
Tahaffuzhanesi’nde yandığı ve için-
deki askerlerin tahliye edilip edile-
mediğinin meçhul olduğuna dair bir 
haber alındığından, gerekli bilginin 
acilen verilmesi talebi.

1915
• Dersaadet’de meydana getirile-
cek Altıncı Kolordu’ya mensup olmak 
üzere İzmir’den sevk edilecek alay-
ların, Klazomen Tahaffuzhanesi’nde 
beş gün tutulması sonra sevkleri.

1917
• Klazomen Hastanesi doktoru iken 
Berlin’de cinayet işleyen ve Ber-
lin Konsolosluğu’na sahte mühürlü 
mektup götürmesinden dolayı takibe 
alınan Naster Rod’un şüpheli halin-
den dolayı hudut dışına çıkarılması.

Tahaffuzhane notları...

hastalıklardan ne derece korkulduğu 
her cümlede bir kez daha ortaya çıkı-
yor. Vali, gelen haberciyi müjde getir-
diği için bir kese altın ile ödüllendiriyor. 
Hatta o dönem bu kişilere bizzat “müj-
deci” deniliyor.

Hâlâ “Karantina Adası”
Tahaffuzhane, 1950’li yılların ortasına 
kadar işlevselliğini korumuş. Söylenen-
lere göre, en son da Kore gazileri için 
kullanılmış. İşte Karantina Adası’nın 
hikayesi böyle. Tabii artık bulaşıcı has-
talıklar karantinayı gerektirmiyor.
Ama ortada bir gerçek var: Tarihin 
bütün kostümleri bu adaya konulmuş, 
sonra da üstüne kilit vurulmuş...
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Bugüne dek İzmir’in içinde, yakın civarında 
bir golf tesisinin olmaması büyük bir eleştirisi 
konusuydu. Çünkü Türkiye’nin ilk golf saha-
sına İstanbul ev sahipliği yapsa da, ikincisi 
de 1905’te Bornova’da Levantenler tara-
fından açılmış ve 1970’e kadar da kapılarını 
açık tutmuştu. İşte üzerinden 40 yılı aşkın 
bir süre geçtikten sonra İzmirliler yeniden 
bir golf sahasına kavuştu. Urla Sıraselviler 
Sitesi’nde 64 dönümlük geniş bir arazi üze-
rine inşa edilmiş olan sahadaki alanlar geliş-
tikçe profesyoneller de Kuşadası’na gitmek 
zorunda kalmadan Urla’da golf oynayabile-
cek.  

Bir nezaket sporu:

GOLF
Golf sporunun temel kuralı 
nezaket; yani oyuncuya 
ve spora saygı. Bir de 
doğanın içinde keyifleniyor, 
yeni insanlarla tanışıp 
sosyalleşebiliyorsunuz. 
Hatta iş anlaşması 
yapmak bile mümkün. Urla 
Sıraselviler’deki İzmir Golf 
Kulübü (İZGK) ve golf sahası 
da bunun için kuruldu. 

n Deniz Çaba
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“Lisanslı golf sporcuları 
yetişecek” 
İzmirli mimar Akgündüz Eronat, avukat 
Heval Savaş Kaya, Kaşkaloğlu Göz Has-
tanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaş-
kaloğlu, Murat Bakan başta olmak üzere 
10 kişinin bir araya gelerek kurduğu golf 
kulübünde hedef büyük. 

Alanın tümü kullanılır hale getirilip, lisanslı 
sporcular yetiştirilecek. Mahmut Kaşka-
loğlu, “Biz kulüp olarak golf oynamayı 
öğreteceğiz, lisans vereceğiz, handicap 
sertifikasını vereceğiz, onlarla istediği 
yerde oynayabilecekler” diyor ve ekliyor: 
“Ben golf oynamaya başladığım andan 
itibaren bir tutkuya dönüştü. Bırakama-

yınca İzmir’e yakın böyle bir golf kulübü 
ve tesisinin gerekliliğini anladım. Şimdi 
amacımız İzmir’de golf sporunun yaygın-
laşması. Golf için zengin sporu denir, esa-
sında öyle değil. Asıl ihtiyaç olan zaman. 
Çünkü 18 delikli bir sahada oynamak en 
az dört, dört buçuk saat sürüyor. Bir de 
sahaya gidip-gelme süresini ekleyin.”  

“Yalan söyleyip
söylememek sizin elinizde” 
Golfe 6 yaşında başlanabiliyor, sonrasında 
bir üst sınır yok. Oyunun amacı, saha-
nın belirlenmiş 18 parkurunu (çukurunu) 
golf topuna en az vuruş yaparak tamam-
lamak. Golfçünün rakibi diğer oyuncu-
lar ve golf sahasının kendisi. Bu yüzden 

sportmen olmak gerekiyor önce. Aslında 
iki ana prensip var: Oyuncuya ve sahaya 
saygı. Kulüp Başkanı Heval Savaş Kaya 
da golf sporunun fiziksel etkisinin yanı sıra 
kişinin ahlaki durumuna olan katkısından 
söz ediyor: 
“Doğa ile mücadele, hile yapıp yapma-
mak, yalan söyleyip söylememek sizin eli-
nizde. Nezaket çok önemli. Kişisel ola-
rak keyifli zaman geçiriyorsunuz ayrıca; 
doğanın içindesiniz. Ve iş ve kişisel yaşa-
mınıza katkısı olan insanlarla tanışma fır-
satınız da oluyor.” 

Eronat’a göre ise golf hem bireyselliğe 
hem de sosyalleşmeye izin verdiği için 
keyif verici bir spor: “Golf, tek kişi de 
oynanabiliyor, dört kişi de. Dolayısıyla işin 



içinde bireysellik de var, sosyalleşme ola-
nağı da. Kafa dengi insan olursa muhab-
bet edersin. İşte golften bahsederken, 
golf oynarken de işten söz edersin. İş 
anlaşması bile yapılabilir golf oynarken. 
Nitekim olur da. Öğrenme süreci ise son-
suz. Tiger Woods dünyanın en iyi golfçü-
lerindendir ama hala ders alıyor. Mühim 
olan golfün temel eğitimi almak. Onu 
aldığın zaman alfabeyi öğrendin demek-
tir. Sonrasında harfleri nasıl kullanacağın 
sana bağlı.” 

“Saha olması önemli”
Kulübün aynı zamanda sahası olması 
önemli. Zaman içinde pek çok yer de 
tamamlanmış olacak. Savaş Kaya, bunu 
önemsiyor: 
“Türkiye’de sahası olan ve olmayan 
kulüpler var. Sahası olan 20 civarında, 
olmayan ise 50 civarında vardır. Fede-
rasyon golf sporunun gelişmesi ve genç 
çocukların yetişmesi için bazı illeri pilot 
bölge olarak seçti, kulüp kurdu. Onların 
sahaları yok ama öğrencilere müsait yer-
lerde ders verip, yetenekli olanları seçip, 
milli takıma rezerv yaratmaya çalışıyorlar. 
Başarılı da oldular. Bizim çalışmalarımız 
da devam ediyor. Üye yapma konusunda 
çok istekli davranmıyoruz. Golf kulüple-
rinde belli bir sayı olur. Bizim gibi küçük 
bir sahada 250 kişinin üzerine çıkamazsı-
nız. Sahamız geliştikçe üye yapmayı plan-
lıyoruz.” 
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2017 ilkbahar

Mevsimler değişiyor! Peki 
ya 2017 İlkbahar/Yaz trend-
lerinden haberiniz var mı? 
Modanın nabzı olan, dünyanın 
farklı noktalarında gerçekleşen 
moda haftaları 2017 trendlerini 
belirledi bile. Bu sezon, 70’ler-
in stil ruhunu birçok tasarımda 
görmek mümkün. 

İlkbahar doğanın uyanışı 
gibi. Yeniden hayat bulan 
renkleri 2017 İlkbahar/ Yaz 
koleksiyonlarında da görmek 
mümkün. Kışın dondu-
rucu soğuğunu arkamızda 
bırakırken trend renklerle, cıvıl 
cıvıl yeni bir sezona başlıyoruz. 

Örneğin, ilkbaharı düşünün, 
içinizi ısıtan renkleri hayal edin. 
Güneşi, doğayı, çiçekleri… 
Aklınıza ilk hangi renk geliyor? 
Tabii ki sarı! 2017 İlkbahar/Yaz 
sezonunun en trend renkler-
inden olan sarıyla adeta bir 
güneş gibi parlayın, içinizdeki 
enerjiyi çevrenize de yansıtın. 

Şüphesiz yazın en çok tercih 
edilen rengi beyaz. Ve her se-
zon olduğu gibi bu sezon da 
çok moda. Beyazın asaletini, 
minimalist ve fütüristik çizgil-
erle yaşatabilirsiniz. 

Geçmişe dönüşü her yıl 
en az bir trendle yaşıyoruz 
artık. Bu sezonun “geçmişe 
dönüş” temalı trendi ise 
puantiye! Her türden hazır 
giyimde bulabileceğiniz puan-
tiye deseniyle Retro tarzınızı 
pekiştirin. 
Parıldayan dokuya sahip 
kumaşlar ve fütüristik çizg-
iler 2017 sezonunun yıldızı. 
Kalıplarınızı kırın ve parıltınızı 
günlük hayatınıza da taşıyın.  
Parıltılı kumaşların yanında 
payet ve pullu kumaşlarla da 
70’lerin çılgın ruhunu yaşayın. 

n Melodi Su Omay

İddialı ve büyük 
desenler… 

Her ne kadar ilk 
bakışta kafa karışıklığı 
gibi görünseler de bir 
tablonun oluşumunu 
sağlayan yapı taşları 
gibiler… Geometrik 
ve hareketli desenler, 
baskılı kıyafetler 2017 
trendleri arasında re-
vaçta. Bırakın ruhunuz 
sizi yönlendirsin. ‘Bu 
desen bununla olmaz’ 
devrini bir süre rafa 
kaldırın; en azından 
2017 İlkbahar/Yaz se-
zonu bitene kadar… 



Kod adı: Pembe. 
Pembenin naif ve çocuksu 
dokunuşunu kıyafetlerinize 
yansıtmanın tam zamanı çünkü 
bu sezon, pembe, trend ren-
kler arasında yerini aldı bile. 
İster pudra tonlarında ipeksi 
duruşunuzu tazeleyin, ister pem-
benin en canlı tonunda neşeli 
kıyafetlerin tadını çıkarın. Mo-
dunuz ne olursa olsun bu sezon 
bir parça pembeniz olsun. 

Natüralizmin kumaştaki izleri… 
Doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlatan 
ve mucize renkleri bir araya getiren çiçek 
desenleri bu sezonun trendleri arasında. 
Uçuş uçuş tül elbiseler, çiçek desenli 
fırfırlı bluzlarla birlikte 70’ler ruhunu kendi 
tarzınızla yaşatabilirsiniz. 

İlkbahar havası bazen yanıltıcı 
olabiliyor. Spor bir görünüş 
ve çabasız şıklık için di-
namik çizgilere sahip olan 
naylon oversized parkalar 
ve yağmurluklar dengesiz 
havalara karşı tedbirli olmayı 
sevenler için birebir. 
Tabi bir de yağmurlu havaların 
vazgeçilmezi trençkotlar var. 
Sezonun trendleriyle her 
markanın farklı yorumladığı 
birbirinden şık trençkotlar 
gerçekten de basic parça 
niteliğinde. 
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İİki Michelin yıldızlı 
Spondi Restoran, 
özgün atmosferiyle 
Atina’da size benzersiz 
bir Fransız mutfağı 
deneyimi sunuyor. 



n Gözde Naz Uysal

Mevsime ve şein yaratıcılığına 
göre hazırlanan bir menü, 
yaratıcılık ve gelenekle 
harmanlanıp hazırlanmış 
yemekler, tablo gibi süslenmiş 
sunumlar, hızlı servis ve 
özgün bir ambiyans… 

Kısacası “Spondi” 
sevdiklerinizle güzel bir 
akşam yemeği veya 
yemekli bir iş toplantınız için 
Atina’daki en iyi adreslerden 
biri. Bu sebeple iki Michelin 
yıldızı almasına da şaşmamak 
gerek.

1996’da Apostolos Trastelis 
tarafından açılan “Spondi”, 
Yunan iç mimar Angelos 
Angelopoulos tarafından 
şıklık ve rahatlık aynı anda 
esas alınarak tasarlanmış. 

Atina’nın merkezinde, 
müstakil ve bahçeli eski bir 
evde yer alan restoranın iç 
mekânı şık ama bir o kadar 
da samimi atmosferiyle 
içinizi ısıtırken, geniş 
koltuklar ve büyük masalarla 
dış mekânda rahatlayıp 
serinleyebiliyorsunuz.
Adım attığınız andan itibaren 
çok özel bir yere geldiğiniz 
hissine kapılıyorsunuz.
    Taze ürünlerle hazırlanmış 
ve devamlı yenilenen alakart 
menüye baktığınızda sizi 
zengin bir içeriğin beklediğini 
anlıyorsunuz. Aperatif olarak 
özgün sunuşlarıyla kaz 
ciğeri, Norveç ıstakozu veya 
kurbağa bacağı ile yemeğe 
leziz bir başlangıç yapmak 
mümkün. Ancak yer mantarı 
ve karanil yağı eşliğinde 
getirilen yer almasını tatmanızı 
da öneririz. 

SPONDİ
A t i n a ’ d a  F r a n s ı z  m u t f a ğ ı



Ana yemek olarak ise menü 
kırmızı et ve balık olmak üzere 
ikiye ayrılıyor. Soslu barbunya  
veya levrek yiyebileceğiniz 
gibi, patlıcan yatağında 
süt kuzusu veya patates 
ravyoli eşliğinde ördek gibi 
özenle pişirilmiş ve sunulmuş 
yemeklerden de tercih 
edebilirsiniz.

Kabul töreni ve keşfetme

Bunların yanı sıra restoran size 
bir de set menüler sunuyor. 
Kendinizi şein damak zevkine 
bırakarak, lezzetlerine göre 
gruplanmış iki farklı menüden 
birini de seçebilirsiniz.  Biri 
“kabul töreni” anlamına 
gelen; yengeç ve lagos 
balığı köpüğü aperatileriyle 
başlayıp, siyah mantar 
ve sule patates eşliğinde 
keklikle devam eden ve ince 
kabuklu puf pasta ile ağzınızı 
tatlandıran bir menü. Diğeri 
ise “keşfetme” anlamına gelen 
ve kaz ciğeri, yer elması gibi 
aperatilerden sonra kereviz 
ve limon yatağında levrek ile 

devam eden, sonra kahve 
eşliğinde Guanaja çikolata 
çeşitleriyle ağzınızı tatlandıran 
bir menü. 

1300’ü aşkın şarap çeşidi

Kahve, ince kabuklu puf 
pasta, meyveler ve çikolata 
çeşitleri de restorandaki 
diğer özel lezzetler. Bir 
şeyler mi içmek istediniz? 
Restoranda 1300’ü aşkın 
farklı şarap çeşidi içerisinden 
yemeğinize eşlik edecek bir 
tat bulabileceğinize eminiz. 

“Spondi”de böyle bir akşam 
yemeğinin bedelini düşünecek 
olursak, “kabul” menüsü 
için kişi başı 73 Euro, “keşif” 
menüsü için ise kişi başı 136 
Euro ödemeniz gerekiyor. 

Diğer menülerin iyatları ise 
99 ve 132 Euro arasında 
değişiyor. Şarap tabii ki bu 
iyatın dışında.
“Spondi” 2009’dan beri 
Grande Table du Monde 

üyesi bir restoran olmasının 
yanı sıra, 12 sene boyunca 
“Yunanistan’daki en iyi 
restoran” alanında oylandı. 
2008 senesinde iki Michelin 
yıldızlı bir restoran olan 
“Spondi”, 2013 senesinde 
de “Restaurant Magazine” 
tarafından dünyanın en iyi 
restoranları sıralamasında 
97’nci oldu. 
Spondi her gün 20.00 ile 
24.00 saatleri arasında 
konuklarını ağırlıyor. Gitmeden 
önce bir rezervasyon 
yapmanızı öneririz.

SPONDİ
Pyrronos 5
116 38 Athens
Telefon +302107564021
www.spondi.gr
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Erkekler için estetik, utanılacak ve rahat-
sız olunacak bir olgu olmaktan çıkalı uzun 
yıllar oldu. Keyfi olmadığı sürece, kimi 
zaman manevi açıdan çoğu zamanda fiz-
yolojik kusur ve sorunların iyileştirilmesi 
amacıyla sıkça kullanılıyor. İşte bu yazıda 
2016 yılının getirdikleri ile 2017’de der-
matoloji alanında hangi uygulamaların 
daha sık kullanılacağını anlatmaya çalışa-
cağım. 

2017 yılında erkekler arasında en çok ter-
cih edilecek estetik uygulamaların
• Botoks,
• Dolgu (Hyaluronik Asit),
• Saç ekimi,
• Kimyasal Peeling,
• Mikrodermabrazyon’un olacağı tahmin 
ediliyor.

Botoks
Botoks adı ile tanımlanan “botulinum tok-
sini”, Clostridium botulinum adlı bakteri-
den elde edilen bir maddedir. 
n Alın bölgesindeki yatay, iki kaş ara-
sında yer alan ve çatık kaş görünümüne 
yol açan çizgilere. 
n Alt göz kapağındaki çizgiler ve kısık 
göz şikayetinin olduğu bölgeye.
n Her iki kaşın yan taraflarının yukarı kal-
dırılması için. 
n Güldüğümüzde üst diş etinin görün-
mesini kapatmak için.
n Üst ve alt dudaktaki dikey çizgilere. 
(Sigara içimi çizgileri de denir)
n Alt dudak ile çene arasındaki yatay çiz-
giye ve çenedeki cildin daha pürüzsüz 
hale getirilmesi için.
n Her iki gözün yan tarafında bulunan 
ve yüzde yaşlanmayı gösteren çizgiler ve 
kırışıklıklar için.
n Burun köküne yakın yatay çizgilere.
n Boynumuzdaki yatay çizgilerin ve dikey 
bantların tedavisinde.
n Eller, ayaklar, yüz ve koltuk altındaki 
aşırı terlemenin tedavisinde.

Dolgu (Hyaluronik Asit)
Kozmetik amaçlarla çok çeşitli dolgu 
maddeleri kullanılır. Doğal kolajenler, kola-
jen türevleri, sentetik maddeler, ameliyat 

dikiş ipliklerinde kullanılan Vicryl, Hyalu-
norik asit veya hastanın kendi vücudun-
dan alınan yağlar gibi. Bunların her biri-
nin alerji riski, avantajları, dezavantajları, 
dayanma süreleri farklıdır. Hyaluronik 
asit, vücudumuzda bol miktarda bulunur, 
cilde esneklik verir ve eklemlerimizin kay-
ganlığını sağlar. Yaşımız ilerledikçe, mik-
tarı azalır. Dikkat ederseniz, kırışıklıklarla 
eklem ağrıları da aşağı yukarı aynı yıllarda 
başlar. Hyaluronik asit, horoz ibiğinden 

veya değişik mikroorganizmaların fer-
mantasyonundan elde edilir. Bu madde 
göz ameliyatlarında, romatoloji ve trav-
matoloji tedavilerinde de kullanılır. Alerji 
riski yoktur. Bazı çeşitleri 6-12 ay içinde 
vücuttan tamamen atılır. Daha yoğun 
olanları, bünyeye ve yaşa bağlı olarak, 
2-10 yıl arasında kalıcı olur.

Saç ekimi
Saç ekiminde genelde iki yöntem kulla-
nılır. FUT yöntemiyle yapılan saç ekimi 
işlemleri, FUE tekniğinden önce yoğun 
olarak kullanılmaktaydı. Ancak FUE tekni-
ğinin kullanılmasından sonra yavaş yavaş 
terk edilmeye başlandı. Saç ekiminde 
ekimi yapılacak sayı önemlidir. Bazı kişi-
lerde yapılan saç ekiminde 1500 greft 
yeterli gelmekteyken, bazı kişilerde ise 
5000-7500 greft saç ekimi ancak çare 
olmaktadır.

Kimyasal Peeling
Peeling farklı sorunlara yönelik olarak, 
değişik yöntemlerle yapılabilir. Derin, orta 
ve yüzeysel soyma gibi. Bunlar doğal 
veya kimyasal maddelerle olabileceği gibi  
dermabrazyon ve mikrodermabrazyon 
gibi mekanik uygulamalar veya lazer ile 
yapılabilir. Her birinin yeri ayrıdır ve deği-
şik ihtiyaçlara cevap verirler.  Bir bakıma, 
hepsi aynı işi yapar; üst deriyi uyarır, soyar 
ve altından taze bir derinin çıkmasını sağ-

lar. Ama farklı sürelerde ve tabii oldukça 
farklı derinliklerde.

Mikrodermabrazyon
Mikrodermabrazyon gayet sade bir sis-
temdir. Kullanılan cihaz iki tüpten oluşur. 
Tüplerden biri boştur. Diğerinin içinde alü-
minyum hidroksit kristalleri bulunur. Pee-
ling uygulaması yapılırken, belli bir basınç 
ile son derece ince alüminyum hidroksit 
kristalleri püskürtülür. Seanslar 15 dakika 
kadar sürer. Kesinlikle hiçbir acı veya 
rahatsızlık duyulmaz. Cilde çarpan kris-
taller, cilt yüzeyini hafifçe aşındırırken, alt 
deriyi uyarır. Mikrodermabrazyon uygula-
masında, hasta bu aşınmayı hissetmez. 
Ama cilt doğal bir tepki gösterir ve bu 
bölgeyi hemen onarmaya çalışır. Böylece 
yeni, taze hücreler üretmeye başlar. Hafif 
aşınma, ölü derinin soyulmasını ve taze 
bir deri oluşmasını sağlar.

Dr. Yasemin Fatih Amato

2017 yılında estetik trendleri neler olacak?



Ünlü tasarımcılar Philippe Briand ve Andrew Winch, 
zarif çizgileri, fonksiyonel yaşam alanları ve güverte 
seçenekleriyle hiçbir zaman modası geçmeyecek 
yeni bir yıldız yarattı.

Gerçek denizcinin teknesi olarak tasarlanan Jean-

neau Yachts serisinin yeni yıldızı Jeanneau 64’te yel-
ken yapmanın zevk ve heyecanını yeniden keşfede-

ceksiniz. Philippe Briand, daha fazla hız, denge ve 
iç hacim için güçlü bir omurgaya oturtulmuş modern 
gövde yapısını bu tekne için tasarladı.

Güvertede yaşam
Tekne yaşantımızda vaktimizin büyük çoğunluğu açık 
alanlarda, havuzluk ve güvertede geçer. Denizde 
yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak doğa ile bütün-

leşeceğimiz konforlu ve rahat alanlar dostlarınızla 
bir arada olabileceğiniz, aile ve arkadaş gruplarınızı 
keyifle ağırlayabileceğiniz yemek, dinlenme, güneş-

lenme alanları bu modelimizde titizlikle tasarlandı

Cömert Alanlar
Detaylara ve malzeme seçimlerinde gösterilen titizlik 
Andrew Winch tasarımlarının temel özelliğidir. Her bir 
alan konforlu yaşam için titizlikle tasarlandı

Tercihlerinize Göre Tasarım
Pek çok kumaş, ahşap iç mobilya ve dış yerleşim 
planı ve malzeme seçenekleri ile Jeanneau 64 üretim 
aşamasında tercihleriniz doğrultusunda inşa edilecek 
kişiye özel bir süperyattır.
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Jeanneau 64
Denizde yaşamın keyifleri

JEANNEAU 64
Tüm uzunluk 20.1 m / 65’11 “
Standart omurga taslak 2.95 m / 9’8 “
Yakıt kapasitesi 825 l / 218 ABD gal
su kapasitesi 1000 l / 264 ABD gal
mevcut Motorlar 180 CV HP / 132 kW
CE Kategori A12 / B13 / C 18
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Mercedes Benz S550 Cabriolet



2016’yı geride bıraktık ve 2017 
model süper lüks araçlar piya-

sada görünmeye başladı. Geçtiği-
miz sene içinde Almanya’nın oto-

motiv devi, Mercedes, Almanya 
Frankfurt’ta  yapılan Auto Show’da  
S sınıfı Cabrio modeli ile fuara dam-

gasını vurmuştu. Her daim daha ile-

risini düşünüp bu doğrultuda hare-

ket eden firma, örtüsünü bu kez S 
Sınıfı Cabriolet için kaldırdı…

Otomobil tutkunları tarafından 
sabırsızlıkla beklenen yeni Merce-

des, klasik çizgilerini üstü açık kon-

septle harmanlayarak müthiş bir işe 
imza atmış. Yediden yetmişe her-
kesin beğenisini kazanmayı başa-

ran bu etkileyici tasarım, şık görü-

nümüyle daha şimdiden çoğu kişiye 
göre alınacak otomobiller listesinde 
ilk sıraya yerleştirildi. Tabi ki aracı 
bu denli özel yapan sadece etkile-

yici dış dizaynı değil. Performans 
özelliklerinden iç tasarım renklerine 
kadar hemen her şey, aracın ayrıca-

lıklı yerini gösterir nitelikte. Şimdi 

dilerseniz Alman devinin koltuğuna 
kurulalım ve bize hangi özelliklerle 
sunulacağına daha yakından göz 
atalım.
İşte karşınızda Mercedes-Benz’in 
son gözdesi S Sınıfı Cabriolet...

Göz alan tasarımımızı kendi gözü-

müzden sizlere tanıtmadan önce, 
firmanın bu otomobil hakkında söy-

lediklerine yer verelim;
“Yeni Cabriolet şimdiki S Sınıfı aile-

sinin altıncı üyesi ve Mercedes-
Benz’in 1971 yılından bu yana ilk 
defa ürettiği üstü açık dört kişilik 
modellerinden biri... Kendine özgü 
çekici tarzı olan özel tasarım, Cabrio 
modelin içerdiği akıllı klima dene-

timi ile oldukça kapsamlı bir sıcaklık 
ve rüzgar koruma konsepti sunan 
S Sınıfı’nın üstün teknoloji ürünü. 
Bu zarif spor otomobil, Frankfurt 
Uluslararası Motor Show’unda ilk 
kez dünyaya gösterilecek. 5.5 litre-

lik V8 biturbo motor, 585 hp’lik bir 
güç sunacak ve 900 Nm’lik azami 
tork, aracı oldukça agrasif bulmanızı 

sağlayacak. Standart olarak arkaya 
bağlı olan tork ile AMG Perfor-
mance 4MATIC sistemi tüm teker-
lerden çekişi sağlayıp, aracın 0’dan 
100 km hızına 3.9 saniyede ulaşma-

sını mümkün kılacak.”
Şirket tarafından açıkça bir fiyat ara-

lığı verilmemesine rağmen bizler bu 
arabanının maliyetinin coupe versi-
yonundan en az 10 bin dolar daha 
fazla olacağını düşünüyoruz. Bu da 
demek oluyor ki coupenin fiyatına 
bakarsak, bu arabanın 130 bin dolar 
civarında olacağı sonucuna ulaşıyo-

ruz. Tabii ki bu fiyat Avrupa satış 
bedeli. Üzerine ülkemizdeki prose-

dürleri de eklersek, oldukça pahalı 
bir tasarımla karşı karşıya olduğu-

muzu söyleyebiliriz.

Bizler inanılmaz görünüme sahip 
bu lüks otomobilin bazı fotoğraf-
larına ulaştık ve sizlerle de paylaş-

maya karar verdik. Eğer bu arabaya 
henüz aşık olmadıysanız videolarına 
da göz atabilirsiniz.
www.paratic.com
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74. Altın Küre Ödülleri’nden sonra göz-

ler Oscar’da. 1929’dan beri film sektö-

ründe en iyilere verilen Oscar ödülleri 
bu yıl 89’uncu kez sahiplerini bulacak. 
Komedyen Jimmy Kimmel’in sunuculu-

ğunu yapacağı törende gözler, ödül ala-

cağına kesin gözüyle bakılan filmler ve 
oyuncularda...  

Oscar ödüllü Whiplash’in yaza-
rından La La Land
74’üncü Altın Küre Ödülleri’ne dam-

gasını vurmuş ve 13 dalda 14 Oscar 
adaylığı ile öne çıkan ile öne çıkan “La 
La Land” (Aşıklar Şehri) Ryan Gosling 
ve Emma Stone’un başrollerini paylaştığı 
bir romantik müzikal. Los Angeles’ta tra-

fiğin sıkışık olduğu bir günde yolları kesi-
şen, hayatlarına yön çizmek için uğraşan 
sanat tutkunu Sebastian ve Mia’nın hika-

yelerini konu alan filmin yönetmenlik kol-
tuğunda Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı 
Damien Chazelle oturuyor. Sebastian 
gelenekseksel cazın kolonlardan yüksel-
diği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise 
kafesinde çalıştığı film platosunda ken-

dine uygun tüm oyunculuk seçmelerine 
katılarak bir rol kapma telaşında. Sanatı 
hayatın merkezine oturtan bu iki insanı 
konu alan film ikili birbirine aşık oldu-

ğunda temposunu arttırıyor. Ancak iki 
kalp birbiri için atmaya başladığında 
sanatla yoğrulmuş hayaller dağılıyor ve 
hayat şartları büyüyü bozuyor. 

Florence Foster Jenkins 
ve Meryl Streep
Bu yılki Oscar ödüllerine damgasını 
vuran bir diğer isim ise artık sinemada 
bir ikon olmuş olan Meryl Streep. “Flo-

rence Foster Jenkins” filmindeki rolüyle 
“En İyi Kadın Oyuncu” dalında 20’inci 
kez Oscar’a aday gösterilen 67 yaşın-

daki Streep, modern zamanların en yete-

nekli ve saygıdeğer oyuncuları arasında 
gösteriliyor. Yönetmen Stephen Frears’ın 
2016 yapımı biyografik filmi, Ameri-
kalı amatör soprano Florence Fos-

ter Jenkins’in hayatını anlatıyor. Filmde 
Jenkins’i Meryl Streep canlandırırken 
yan rollerde ise Hugh Grant, Simon Hel-
berg ve Rebecca Ferguson bulunuyor.  

1977 yapımı Julia isimli filmle sinema 
kariyerine başlayan Streep, 1978’de yer 
aldığı The Deer Hunter adlı yapım ile ilk 
kez Oscar’a aday gösterilirken, 1979’da 
Kramer vs Kramer filminde sergilediği 
performansla En İyi Yardımcı Oyuncu 
dalında ödüle uzandı ve ilk Oscar’ını aldı. 
1982 yapımı Sophie’s Choice ve 2011 
yapımı Iron Lady filmleri ile En İyi Başrol 
Oyuncu dalında iki Oscar daha alan yıl-
dız oyuncu,  aynı zamanda farklı yapım-

larla 8 kez Altın Küre’ye aday oldu ve 
sekizini de kazandı. Streep’in İki Emmy 
ödülü, iki BAFTA ödülü, iki Screen Actors 
Guild Awards ödülü, bir Cannes Film 
Festival ödülü ve bir Tony Award aday-

lığı da var.

Oscar’lı film izlemek başkadır!



Arrival: “Bu dünyaya ne için 
geldiniz?”
Bu yılın en çok adaylık alan diğer yapımı, 
Arrival. Sekiz dalda heykelciğe aday 
gösterilen,  Sicario ve Tutsak gibi film-

lerinden hatırladığımız Fransız-Kanadalı 
Denis Villeneuve tarafından yönetilen 
Arrival, Amerikan Film Enstitüsü tarafın-

dan 2016’nın en iyi 10 filminden biri ola-

rak seçilirken, 74. Altın Küre Ödülleri’nde 
2, 70. BAFTA Ödülleri’nde ise 9 adaylık 
elde etti. 89. Oscar Ödülleri’nde ise En 
İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyar-
lama Senaryo, En İyi Sinematografi, En 

İyi Film Kurgusu, En İyi Yapım Tasa-

rımı, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Ses Kur-
gusu olmak üzere 8 dalda aday. Ted 
Chiang’in “Story of Your Life” adlı ödüllü 
romanından uyarlanan film, öncelikle dil, 
insan ilişkileri ve sevginin değerine dair 
incelikli mesajları ve görüntüleriyle dikkat 
çekiyor. Metnini insanı tanıma çabasıyla 
yazan film, dünyanın 12 farklı bölge-

sine uzay filolarının indiği bir kaos orta-

mıyla başlıyor. Üniversitede ders veren 
dilbilimci Doktor Louise Banks’ten iste-

nen tek şey ise, uzaylıların dilini çözmesi 
ve iletişim kurması. Sorulmak istenen 

soru da şu: “Bu dünyaya ne için geldi-
niz?” Hepimizin aynı gezegen üzerinde 
yaşamasına rağmen, kullandığımız keli-
meler ve gramere bağlı olarak algıların 
nasıl değişebildiğine odaklanan filmde 
Dr Banks’in kızının ölümü ise başka bir 
dramatik kurgunun kapısını aralıyor. 

Altın Küre’de En İyi Drama: 
Moonlight
Sekiz dalda Oscar adaylığı olan ve 
insan ilişkilerine odaklanan Moonlight 
ise, genç siyahi bir adamın çocuklu-

ğundan yetişkinliğe kadar Miami’nin zor 

89. OscarÖdülleri’nin kazananları 
Hollywood’da Dolby Theatre’da 26 

Şubat’ta düzenlenecek törenle belli 
oluyor. “La La Land” 13 dalda 14 
adaylık ile şimdiden Oscar’a damgasını 
vurdu. Diğer yandan geçtiğimiz yıllarda 
üç kez Oscar’a uzanan Meryl Streep, 
“Florence Foster Jenkins” filmiyle 
“Oscar’a en çok aday gösterilen kadın 
oyuncu” unvanını aldı. 
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bir mahallesinde büyüme dramını ve 
Miami’deki uyuşturucu çeteleri arasın-

daki savaşları anlatıyor. Yönetmenliğini 
Barry Jenkins’in üstlendiği film, Tarell 
McCraney’in “In Moonlight Black Boys 
Look Blue” isimli tiyatro oyunundan uyar-
landı. Moonlight (Ay Işığı), Altın Küre 
Ödülleri’nde Drama Dalında En İyi Film 
ödülüne layık görüldü. Ayrıca bağımsız 
sinema dünyasının en iyilerinin ödüllen-

dirildiği Gotham Ödülleri töreninde en iyi 
film seçildi; Time tarafından ise 2016’nın 
en iyi filmi olarak belirlendi.

Farhadi imzası 
2011 yılında “En İyi Yabancı Film” dalında 
Oscar sahibi olan, “A Separation” fil-
miyle tanıdığımız İranlı yönetmen Asghar 
Farhadi’nin Cannes Film Festivali’nde 
prömiyerini gerçekleştiren son filmi “The 
Salesman” da “En İyi Yabancı Film” 
dalında Oscar adaylar arasında. Far-
hadi; 2013 yılında The Past filmiyle katıl-

dığı Cannes Film Festivali’nden “Evren-

sel Jüri Ödülü”yle ayrıldı. Bu yıl Cannes’ta 
“Altın Palmiye” için yarışan son filmi The 
Salesman ise Shahab Hosseini’ye “En 
İyi Aktör”, Farhadi’ye ise “En İyi Senaryo” 
ödülünü kazandırdı. Yönetmenliğini ve 
senaristliğini Farhadi’nin yaptığı bu “The 
Salesman”, Emad ile Rena’nın ilişkisine 
odaklanıyor. Bir çiftin toplumsal baskılar 
sonucu sürüklendikleri hayatı izleyene 
yansıtan film, kişinin içine doğduğu kül-
tür ile özgürlüğü arasındaki dramatik iliş-

kiyi tüm çıplaklığıyla göz önüne seriyor. 

Vicdani retçi Desmond T 
Doss’un hikâyesi 
Venedik Film Festivali’ndeki gala-

sında 10 dakika ayakta alkışlanan, Mel 

Gibson’un yönettiği “Hacksaw Ridge” 
ise “En İyi Film”, Andrew Garfield ile “En 
İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yönetmen” ve 
“En İyi Film Kurgusu” dalında Oscar’a 
aday. Savaşta silah tutmadan sergile-

diği kahramanlıkla Onur Madalyası alan 
gerçek bir askerin, yani Okinawa sava-

şında tek bir kurşun sıkmadan pusuya 
düşürülen bir bölüğü kurtarmasıyla meş-

hur olan vicdani retçi Desmond T Doss’u 
anlatan filmde Andrew Garfield’ın oyun-

culuğu ve görsel dil oldukça dikkat 
çekici. 74. Altın Küre Ödülleri’nde 3 
adaylık elde etse de kazanamayan film, 
sadece Hollywood’un son dönemde yıl-
dızı parlayan oyuncularından Andrew 
Garfield’in oyunculuğuna tanık olmak 
için bile izlenmekli.



En İyi Film 
n Arrival
n Fences
n Hacksaw Ridges
n Hidden Figures
n Lion
n Moonlight
n Hell or High Water
n La La Land
n Manchester by the Sea

En İyi Yabancı Film 
n Land of Mine, Danimarka
n A Man Called Owe, İsveç

n The Salesman, İran
n Tanna, Avustralya
n Tnoi Erdman, Almanya

En İyi Erkek Oyuncu
n Cassey Affleck, Manchester By The 
Sea
n Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
n Ryan Gosling, La La Land
n Viggo Mortensen, Captain Fantastic
n Densel Washington, Fences

En İyi Kadın Oyuncu 

n Emma Stone, La La Land
n Natalie Portman, Jackie
n Meryl Streep, Florence Foster Jen-
kins
n Isabelle Huppert, Elle
n Ruth Negga, Loving

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 

n Mahershala Ali, Moonlight
n Jeff Bridges, Hell or Night Water
n Lucas Hedges,
Manchester By the Sea
n Dev Patel, Lion
n Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Yönetmen 

n Denis Villeneuve, Arrival 
n Mel Gibson, Hacksaw Ridge
n Damien Chazelle, La La Land 

n Kenneth Lonergan, 
Manchester By The Sea
n Barry Jenkins, Moonlight

En İyi Sinematografi
(Görüntü Yönetmenliği)
n Arrival
n La La Land
n Lion 
n Moonlight
n Silence

En İyi Belgesel 
n Fire at Sea
n I Am Not Your Negro
n Life Animated
n O.J: Made in America
n 13th

En İyi Kısa Belgesel
n Extremis
n 4.1 Miles
n Joe’s Violin
n Watani: My Homeland
n The White Helmets

En İyi Film Müziği 
n Jackie
n La La Land
n Lion 
n Moonlight
n Passengers

En İyi Kısa 
Animasyon Filmi 
n Blind Vaysha
n Borrowed Time
n Pear Cider and Cigarettes
n Pearl
n Piper

En İyi Animasyon Filmi 
n Kubo and the Two Strings
n Moana
n My Life as a Zucchini
n The Red Turtle
n Zootopia 

En İyi Film Kurgusu 

n Arrival
n Hacksaw Ridge
n Hell or High Water
n La La Land
n Moonlight

89. Oscar Ödüllerine 
aday olarak gösterilen birbirinden 

iddialı ve güzel yapımın listesi şöyle. 
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Emma Stone

n Handan Korhan  

Emily Jean ‘Emma’ Stone 6 Kasım 
1988’de Scottsdale Arizona’da doğdu. 
11 yaşındayken Valley Youth Theatre 
adlı genç bir tiyatro grubuyla oyuncu-

luğa başlayıp Söğütlerdeki Rüzgar (The 
Wind Willows) oyunuyla sahne ışıklarıyla 
tanıştı. İlkokul hayatı boyunca aynı tiyatro 
grubuyla çeşitli yapımlarda yer aldı. 15 
yaşına geldiğinde bir Katolik Lise’nin 
birinci dönemini bitirdikten sonra genç 
aktris oyunculuğu profesyonel boyuta 
taşımaya kararlıydı. 

Ailesini ikna etmek için Project Holl-
ywood adlı bir PowerPoint sunumu 
hazırladı ve oyunculuk kariyerinin adım 
adım haritasını çizdiği bu sunum saye-

sinde okulu bırakıp Los Angeles’a taşın-

maya ailesini ikna etti. 

Umutsuz bekleyişlerin 
ardından...
“Los Angeles’a taşındığım ilk zaman 
elde var sıfırdı. Çok fazla seçme ve 
deneme çekimine gidiyordum ama son-

rası ölüm sessizliği. Aylar telefonumun 
çalmasını beklemekle geçti” diye anla-

tıyor oyunculuk kariyerinin ilk evrelerini. 

Bahsettiği sessizlik, sempatik oyuncu-

nun reklam filmleri ve çocuk dizilerinden 
teklif alması ve ilk defa kamera karşısına 
çıkmasıyla son buldu. Çalıştığı prodüksi-
yonlarda hazırcevap ve komik kişiliğinin 
yanında çarpıcı yeşil gözleri ve kızıl saç-

larıyla öne çıkan genç oyuncuya aldığı 
bu roller de yetmeyince Stone daha 
ciddi roller alabilme umuduyla saçlarını 
koyu renge bile boyattığını açıkladı. 

“Bir değişiklik yapma uğruna bir gün 
saçımı koyu kahverengiye boyadım ve 
kendimce bir deney yaptım. Bir hafta 
sonra katıldığım tüm seçmelerden 
olumlu cevap aldım ve bazı insanların 
ne kadar dar görüşlü olduğunu bir kere 
daha anladım.”

“Gözlerinizi devirip ‘Bu 
sadece bir yarışma’ diye 
düşünebilirsiniz. Ama yedi 
haftalık çabadan sonra 
insan gerçekten kazanmak 
istiyor”
Genç oyuncu kariyerinin ilk büyük başa-

rısını VH1 müzik kanalının In Search of 

New Partridge Family yarışmasında 
birinci olmasıyla kazandı.  Sekiz oyuncu 
adayının şarkı söyleme, dans etme ve 
oyunculuk yeteneklerinin sınandığı bu 
yarışmada “We Belong” şarkısını ses-

lendirdiği başarılı performansıyla Emma 
Stone birincilik koltuğuna yerleşti ve 
1970 yıllarının yeniden çevrilecek ünlü 
bir dizinin başrolünü kaptı.  Çekilmesi 
planlanan dizi sadece senaryo ola-

rak kalsa da Emma Stone’un gelecek-

teki menajeri ünlü yapımcı Doug Wald’la 
tanışmasına vesile oldu.

Yarışma programındaki bu başarısı 
sayesinde Malcolm in the Middle ve 
Medium gibi birkaç Amerikan dizisinde 
konuk oyuncu olarak rol almaya hak 
kazandı. 2007 yılında Drive adlı dizi-
nin oyuncu kadrosunda yer alsa da dizi 
sadece bir sezon sürdü. Bu sıralarda 
acemi oyuncu, Emmy ödüllü bilim kurgu 
dizisi Heroes’un başrolü için girdiği seç-

meden olumsuz yanıt aldı ve daha sonra 
“Sadece kısacık bir senaryo Claire 
rolünü benimsememe yetmişti. Bu rolü 
alamamam o zamanlarımın en büyük 
hayal kırıklığıydı” açıklamasını yaptı.

Güzel ve sempatik
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Sinema dünyasına 
ilklerle dolu başlangıç 
Aynı yıl Stone, Jonah Hill ve Michael 
Cera’nın başrollerini paylaştığı Çok 
Fena (Superbad) filmiyle ilk defa beyaz 
perde deneyimi yaşadı. Ünlü komed-

yen Seth Rogen’in yapımcılığını üst-
lendiği film çok fazla beğeni topladı 
ve Stone’un The Rocker ve Tavşan Kız 
(The House Bunny) komedi filmlerin-

deki başrollerine zemin hazırladı. Daha 
sonraki senelerde ise Hayalet Sevgilile-

rim (Ghost of Girlfried’s Past), Zombie-

land ve Karton Adam (Paper Man) gibi 
popüler filmlerdeki başrolleriyle Stone, 
oyunculuk yeteneği, güzelliği ve içten-

liğiyle Hollywood’un en çok konuşulan 
isimlerinden biri haline geldi. 2010’da, 
Nathaniel Hawthorne’un Kırmızı Leke 
(The Scarlett Letter) romanından esin-

lenen Adı Çıkmış (Easy A) adlı gençlik 
komedisindeki fırlama ve çekici Olive 
Panderghast rolüyle ilk defa Altın Küre 
Ödülü’ne aday gösterildi. 2011’de ise 
Kathryn Stockett’in çok satan roma-

nından uyarlanıp hem Oscar hem Altın 
Küre adaylığına layık görülen Duygula-

rın Rengi (The Help) filmindeki Skeeter 
rolüyle eleştirmenlerden yine geçer not 
aldı. Aynı sene içerisinde Ryan Gosling 
ve Steve Carell ile başrolleri paylaştığı 
Çılgın Aptal Aşk (Crazy Stupid Love) fil-
miyle ismini yeniden manşetlere taşıdı. 

Ve Stone Oscar’a aday...
Emma Stone 2012 ve 2014 yıllarında İna-

nılmaz Örümcek Adam (The Amazing 
Spiderman) serisindeki Gwen Stacy rolü 
sayesinde bir süper kahraman filminde 
oynama hayallerini gerçekleştirdi. Bu yıl-
larda Suç Çetesi (Gangster Squad) fil-
minde “suç ortağı” olarak nitelendirdiği 
Ryan Gosling ile ve Ay Işığındaki Sihir 

(Magic in the Moonlight) filminde Oscar 
ödüllü oyuncu Collin Farrel ile başrol 
oynadı ve bir Disney Pixar animasyonu 
olan The Croods’da ilk defa seslendirme 
yaptı. 2014’ün gişe rekortmeni Bird-

man filminde Michael Keaton’un uyuş-

turucu bağımlısı kızını canlandırması 
ona Altın Küre ve Oscar adaylığı olarak 
geri döndü. Beyaz perdenin yanı sıra 

Stone’nun 
başrolünü 
oynadığı Aşıklar 
Şehri (La la 
Land) ilmi 13 
dalda 14 adaylık 
(en iyi orijinal 
şarkı dalında iki 
adaylık) aldı.



Broadway’in meşhur Cabaret oyununda 
Sally Bowles rolüyle sahneye çıkan yete-

nekli oyuncu böylelikle şarkı söylemeye 
ve dans etmeye ara vermemiş oldu. Aynı 
anda Amerikan televizyonun en çok izle-

nen televizyon programı olan Saturday 
Night Live’daki sunuculuğuyla da hep iyi 
tepkiler topladı. 

Gündemi kasıp kavuran 
Aşıklar Şehri
Vizyona çıktığından beri şüphesiz en 
çok konuşulan film haline gelen Aşıklar 
Şehri (La La Land) filminde, oyunculuk 
hayallerini gerçekleştirmek adına ken-

dini Los Angeles’ın sahne ışıklarına ada-

yan Mia karakteriyle ilk defa Altın Küre 
Ödülü’nü kazandı ve bir kez daha en 
iyi kadın oyuncu Oscar’ına aday göste-

rildi. Bu film yedi dalda Altın Küre Ödülü 
kazanarak Altın Küre rekoruna da imza 
attı. Stone kabul konuşmasında “Bu film 
hayalperest insanlar için ve ben, umut ve 
yaratıcılığın bu dünyadaki en önemli iki 
şey olduğuna inanıyorum. Aşıklar Şehri 
de bundan ibaret” dedi. Kendi yaşa-

mından da izler taşıdığını iddia eden bu 
karakteriyle Stone, geçtiğimiz günlerde 
SAGA ödülünü de evine götürdü. Baş-

rollerini yakın arkadaşı Ryan Gosling ile 
paylaştığı filmin ödül mevsimindeki sayı-
sız başarısıyla Emma Stone adından 
şüphesiz uzun süre bahsettirecek.
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Yönetmen :Ferzan Özpetek
Oyuncular: Halit Ergenç, Nejat İşler, Tuba Büyüküstün

Başarılı yönetmen Ferhan Özpe-
tek, iddialı bir filmle geri dönü-
yor.  Özpetek’in kendi kitabın-
dan sinemaya uyarladığı İstanbul 
Kırmızısı’nın Nejat İşler, Mehmet 
Günsür, Tuba Büyüküstün ve Halit 
Ergenç gibi iddialı bir oyuncu kad-
rosu var. 3 Mart’ta vizyona girmesi 
beklenen filmin konusu ise hayli 
dikkat çekici. 

Dram türündeki film, travmatik bir 
kayıptan tüm değer verdiği şeyleri 
yitirmiş ve vahşi bir yaşama yönel-
miş eski bir yazar olan Orhan’ın ve 
onun hayatına bir şekilde doku-
nan insanların hikayesini anlatı-
yor. Orhan, her şeyi geri de bıra-
karak editör olarak çalışmak üzere 
Londra’ya yerleşmiştir. Burada 
uzun süre geçiren Orhan, hayatını 
Paris, Londra ve Berlin’de geçir-

miş ünlü yönetmen Deniz Soy-
sal ile tanışmak için İstanbul’a yıllar 
sonra geri döner… Deniz ise hem 
tarihi aile köşkünden annesini taşı-
mak hem de yeni bir film için hazır-
lanmak için o sırada İstanbul’dadır. 
Orhan’ın İstanbul’daki işi Deniz’in 
çocukluk anılarını yazdığı kitap için 
son dokunuşları yapmaktır. İkili 
buluştuktan sonra ki sabah Deniz 
ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi 
ile Deniz’in ortadan kayboluşu 
ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli 
bir soruşturma başlatılır fakat her-
kes Deniz’in bir daha geri gelme-
yeceğinden endişelenir. Bu koşuş-
turmacada Orhan, kitabı okur ve 
anlatılanların gerçeğin gösterişli bir 
kopyası olduğunun farkına varır. 
Deniz’in gizemli yaşamı ortadan 
kayboluşuyla birlikte aydınlatılma-
nın eşiğindedir.

İstanbul Kırmızısı

• 3 Mart 2017
Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Hugh Jackman, 
Patrick Stewart, Dafne Keen 

Logan

Marvel Comics’in en çok sevi-
len karakterlerinden biri olan 
Wolverine’in Hugh Jackman 
ile son yolculuğu olan Logan 
yakında sinema severlerle bulu-
şacak. James Mangold’un yönet-
men koltuğunda oturduğu film, 
yakın gelecekte yaşlanmış yor-
gun ve kendini birçok şeye kapat-
mış bir Wolverine’in hikayesini 
anlatıyor. Wolverine ve Profes-
sor X, Meksika sınırında saklan-
makta, dünyadan gizlenmektedir. 
Fakat insanlardan ve dünyanın 
akışından bu kaçış karanlık güçler 

tarafından takip edilen genç bir 
mutant geldiğinde sona erecektir. 
Şimdi Wolverine, genç bir kadın 
klonunu Nathanial Essex’in liderli-
ğindeki kötü bir organizasyondan 
koruması gerekmektedir. Aksiyon, 
bilimkurgu, macera türündeki 
ABD yapımı filmde Logan (Wol-
verine) rolünde Hugh Jackman’ı, 
Profesör X rolünde ise Patrick 
Stewart’ı izleyeceğiz. Ünlü yıldız-
lara ayrıca Boyd Holbrook, Char-
les Xavier ve Doris Morgado eşlik 
ediyor. Yapım 3 Mart 2017’de viz-
yona girecek.

• 3 Mart 2017



Yönetmen: Pablo Larrain
Oyuncular: Gael García Bernal, Antonia Zegers, 
Alfredo Castro, Mercedes Morán, Luis Gnecco

Başrollerini Julia Roberts 
ve Owen Wilson’un paylaş-
tığı Mucize’de filmin baş-
kahramanı olan Auggie 
Pullman rolünde ise yete-
nekli genç oyuncu Jacob 
Tremblay’i görüyoruz. ABD 
yapımı ve dram türünde 
etkileyici bir film olan 
Mucize’nin yönetmen kol-
tuğunda ise Güzel ve Çir-
kin, Uyumsuz Serisi Yan-
daş filmlerinden de tanınan 
usta yönetmen Stephen 
Chbosky oturuyor. Yaşıtı bir-
çok çocuktan farklı olan  

Auggie Pullman’ın hikayesi 
şöyle…  Yüzündeki defor-
masyondan dolayı arka-
daşlarından farklı bir görü-
nüme sahip olan Auggie 
diğer çocuklar gibi sıradan 
bir okula giderek, sıradan 
bir çocuk olduğunu kanıtla-
maya çalışır. Çünkü keşfe-
dilmeye değer asıl güzellik 
insanın derisinin altında, içe-
risindedir. Filmin senaryosu 
, R.J. Palacio’nun romanın-
dan Steve Conrad tarafın-
dan yazıldı ve 7 Nisan’da 
seyirciyle buluşacak.

Mucize (Wonder) 

• 7 Nisan 2017 
Yönetmen: Stephen Chbosky
Oyuncular: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson  

Neruda
• 10 Mart 2017

Pablo Larrain’in yönetmenliğini yaptığı, uluslararası ortak 
yapım biyografik dram filmi Neruda, 2016’da Cannes Film 
Festivali’nde gösterildi. Film, 89. Academy Ödüllerinde 
Şili girişli En İyi Yabancı Dil filmi seçildi fakat aday gösteril-
medi. Hikaye, komünist şair Senatör Pablo Neruda’nın (Luis 
Gnecco) Başkan Gabriel Gonzalez Videla’nın vahşi anti-
komünist baskısını 1948’deki Ulusal Kongre’de yapılan bir 
konuşmada eleştirdikten sonra çektiği siyasi zulmü anlatıyor.
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AYAKLARINA 
DOKUNURUM 
GÖLGEDE
Pablo Neruda
Çevirmen: Adnan Özer
Can Yayınları

Şiirseverler arasında yaygın 
beğeni kazanan Şilili şair 
Pablo Neruda’nın, ölümünden 
sonra evinde bulunan 21 
şiiri, elyazmalarıyla birlikte 
yayımlandı. 

Şairin karısı Matilde’den 
esinlenerek yazdığı şiirler bir 
önsöz ve kapsamlı notlarla 
birlikte Neruda okurlarına 
sunuluyor. 

Matilde’nin ölümünden 
sonra, şairin tüm arşivinin 
sorumluluğunu üstlenen 
Pablo Neruda Vakfı, uçak 
menülerine, kartpostallara, 
bloknotlara yazılan şiirleri 
kırmızı bir kutu içinde 
bulmuş, ciddi bir edisyondan 
geçirdikten sonra yayımlamış. 

Şair Adnan Özer’in 
İspanyolca aslından yaptığı 
çevirilerle bu şiirler, Türkçede 
ilk kez yayımlanıyor.

SAYDAM TURP
Mo Yan
Çevirmen: Erdem Kurtuldu
Can Yayınları

1994 Nobel Edebiyat 
Ödülü sahibi Japon yazar 
Kenzaburo Oe’nin, “Ben 
Nobel Ödülü’nü vermek için 
birini seçecek olsam Mo 
Yan’ı seçerdim,” sözleriyle 
değerlendirdiği Mo Yan, 
2012’de bu değerlendirmeyi 
gerçeğe dönüştürerek Nobel 
Edebiyat Ödülü kazanan ilk 
Çinli yazar oldu.

Kimi eleştirmenlerin, dilini 
Gorki ve Soljenitsin’in şiirsel 
ve çarpıcı anlatımlarına 
benzettiği Mo Yan, 
Çin taşrasını anlatan 
yapıtlarında fanteziyle lirizmi 
kaynaştırırken bürokrasiyi 
taşlama ortamında irdeliyor, 
kara mizaha, hatta yer yer 
doğaüstü unsurlara yer 
veriyor. Buğday ve darı 
başaklarının arasından bir 
halkın acıları ve sevinçleri 
yükseliyor. Mo Yan, taşra 
yaşamını aktarmanın yanı sıra 
modern Çin’in kısa zamanda 
köşeyi dönen görgüsüz yeni 
zenginleriyle de okurlarını 
tanıştırıyor.
 
Mo Yan, Saydam Turp’un 
kahramanlarından Kara 
Çocuk’u ve kendi yapıtlarını 
şöyle tanımlıyor: 
“İnsanüstü bir yetenekle
 acıya katlanabilen ve 
insanüstü bir duyarlılığa sahip 
olan o kara tenli çocuk, 
bütün yazdıklarımın ruhunu 
simgeliyor.”

SIBOP
Başar Başarır
Can Yayınları

Aslı, galiba ben kendimi 
evliliğe hazır hissetmiyodum. 
Geçen hafta evlendik mi 
gerçekten biz? 

Nikâh memuru inandı mı 
gerçekten, sözüme güvendi 
mi? Kara kaplı deftere atılmış 
öcü imzadan söz etmiyorum 
ben Aslı. Kimse ciddiye almaz 
ki beni... 

Seninle yaşlanmak istiyorum 
ama yaslanmak istemiyorum. 
Hem ne suçum var ki benim? 
Öyle köşemde saksı gibi 
duruyodum ben. 

Günün birini bekliyordum. 
Sen istedin. Geldin sen 
bulaştın bana.

Sibop, kendi deyimiyle 
“acemi kolpacı” Orhan’ın 
romanı. 
Doğma büyüme Cihangirli 
Orhan, hukuk tahsili 
yapmış. Girdiği işlerde pek 
tutunamamış, ailesinin 
gözünden bile düşmüş. 
Kimse tarafından yüzüne 
bakılmayan biri. Öyle ki, adı 
“sibop”a çıkmış. Ama bir 
gün Orhan’ın yüzüne bakan 
bir kız çıkıyor ve roman 
başlıyor. Başar Başarır’ın 
bu sürükleyici, inandırıcı, 
azmettirici romanının öne 
çıkan yanı dili olabilir; bir 
solukta, Türkçenin tadına 
vara vara okuyacağınız 
Orhan’ın hikâyesini çok 
seveceksiniz.114

MRS. DALLOWAY
Virginia Woolf
Çevirmen: İlknur Özdemir
Kırmızı Kedi

Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda Londra. Sıcak bir 
yaz günü Clarissa Dalloway 
o akşam vereceği büyük 
partiye hazırlanmaktadır. 
Aynı gün Hindistan’dan 
beklenmedik bir ziyaretçi 
gelir: İlk aşkı Peter Walsh. 
Onun bu apansız gelişi uzak 
bir geçmişin anılarını, eski 
arkadaşlıkları ve Clarissa’nın 
gençliğinde yaptığı tercihleri 
canlandırır zihninde. Bütün 
yaşamı, ilişkileri ve sıradan, 
tekdüze evliliğine götüren 
olaylar bir bir geçer gözlerinin 
önünden.

Clarissa çevresinde sürüp 
giden hayata ve o hayatın 
içindeki sayısız insana 
odaklanırken, yazar da çeşitli 
karakterler arasında gidip 
gelir ve onların yaşadıklarını 
Mrs. Dalloway’in akıp giden 
gününün içine yerleştirir. 

Virginia Woolf, ‘Clarissa 
Dalloway’in hayatında bir 
gün’ü, en yetkin temsilcisi 
olduğu bilinçakışı tekniğiyle 
anlattığı bu romanında, 
erkekle kadın ve iki kadın 
arasındaki ilişkilere de bir 
pencere açıyor; karakterlerin 
her birinin iç dünyasına 
okuru da dahil ediyor; 
geçmişe ait benzersiz ama 
acı veren imgeleri bugünün 
imgelerine katıyor, toplumun 
dayattıklarının altında boğulan 
arzuları incelikle işliyor.






