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Artık Hiçbir 
Şey Eskisi 
Gibi Değil!

15 Temmuz Türkiye’nin aydınlık yarın-
larına vurulmak istenen bir prangaydı. 
Genci ihtiyarı yaşlısıyla herkes o gece 
tankların önüne çıktığında bir anlamda 
kendi geleceğine de sahip çıkmış olu-

yordu. İstiklal Harbindeki esas gayemiz neyse 
15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin de esas 
amacı aynıydı.

15 Temmuz getirdiği yeni siyasal kon-
jonktür yanında ekonomik anlamda da birçok 
değişikliğe gidilmesine bir anlamda vesile oldu. 
15 Temmuz’dan sonra anladık ki ülkenin yerli 
ve milli kaynakları daha çok güçlendirilmeli 
ve özellikle ekonomik kaynaklarımıza kolayca 
operasyon yapılmamalı. TÜMSİAD 15 Tem-
muz öncesinde durduğu yerli ve milli duruşu o 
gece de gösteren kuruluşlardan biridir. Olayın 
duyulmasının akabinde bütün üyelerimiz 
teyakkuza geçilmiş ve Cumhurbaşkanımızın 
direktifleri doğrultusunda meydanlara inilerek 
hainlere gereken cevap verilmiştir. Bu sayıda 
sizlere 17 madde ile 15 Temmuz’un ekonomik 
boyutlarda ülkeye verilmek istenen zararı 
ele aldık. Darbe teşebbüsü sonrasında Türk 
ekonomisinin gösterdiği refleksi ve son duru-
munu inceledik. Allah’a şükürler olsun ki çok 
daha vahim sonuçlar doğurabilecek bir darbe 
teşebbüsü milletimizin cesaret ve fedakarlığıyla 
bastırılmış ülkemiz adeta uçurumun kenarın-
dan kurtarılmış oldu. Yine TÜMSİAD olarak 
kardeş kuruluşlarımızla yaptığımız basın açık-
laması, 15 Temmuz ziyaretleri, şubelerimizin 
nöbet fotoğrafları ve sizler için seçtiğimiz konu 
ve dosyalarla zengin bir dergi hazırladık.

Allah bir daha hainlere fırsat vermesin. Bu 
vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet ke-
derli ailelerine başsağlığı dilerken, gazilerimize 
de yüce rabbimizden şifalar niyaz ediyoruz.

TÜMSİAD 
GENEL BAŞKANI 

Yaşar Doğan

Ba
şk

an
da

n



3Temmuz - Ağustos 2017

32
sayfa

18
sayfa

44
sayfa

64
sayfa

48
sayfa

80
sayfa

24
sayfa

12
sayfa

28
sayfa

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:

EKONOMİ 15 
TEMMUZ SINAVINI 
BAŞARIYLA AŞTI

TÜMSİAD 40 BİN 
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BORÇ VE 

CEZALARI 
SİLİNİYOR

15 TEMMUZ 
ZİYARETLERİ

SAVUNMADA 
KÖTÜ KOMŞU 

MAL SAHİBİ 
YAPTI

KOBİ’LER İÇİN STRATEJİLER -1: 

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ

O GECENİN ZARARI: 17 MADDE
İLE DARBE GİRİŞİMİ TÜRKİYE

EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEDİ?

TÜRKİYE EKONOMİSİ 
15 TEMMUZ’A RAĞMEN 

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
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Basın Açıklaması

15 Temmuz 2016’da yakın tarihimi-
zin en büyük ihaneti olan darbe girişimi-
ni gerçekleştiren FETÖ, milli egemenlik ve 
bağımsızlığımızı doğrudan hedef almıştır. 
Milli birlik ve beraberliğimizi parçalama-
yı; istikbal ve istiklalimizin teminatı olan gö-
nüllü teşekküllerimizi yıpratmayı arzula-
mıştır. Milletimizin birbirine güvenini sars-
mak, sahih İslam anlayışını ve irfan gelene-
ğimizi bozmak için uğraşmıştır.

Dünyanın en büyük 18. ekonomisi-
ne ve dinamik bir genç nüfusa sahip, strate-
jik ve jeopolitik konumu ile yükselen bir güç 
olan Türkiye’de kalkışılan bu darbe girişimi 
ülkemizin siyasi istikrarının yanı sıra kal-
kınma projelerimizi ve ekonomik potansi-
yelimizi de hedef almıştır.

Seçilmiş demokratik iradeye ve mille-
tin egemenliğine yönelik bu darbe girişimi 
ekonomik ve politik anlamda büyük bir is-
tikrarsızlığa veya krize yol açamadan engel-
lenmiştir. Darbe girişiminin üzerinden ge-
çen bir yılda bütün Türkiye’nin tek ses ola-
rak hareket etmesi sayesinde piyasalarda is-
tikrar sağlanmıştır. Toplumun bütün kesim-
leri tehdidin direkt vatanımıza, milletimize 
yönelik olduğunu anlamış ve birbirine hızla 
kenetlenmiştir.

Dünyadaki ve yakın coğrafyamızdaki 
siyasî, askerî, ekonomik gelişmeler; inanç-
lar üzerinden oynanan oyunlar kaygı veri-
ci olmaya devam etmektedir. Ülkemize yö-
nelik bölgesel ve küresel bütün tehditlerin 
bertaraf edilmesi; iktisadî, siyasî, kültürel her 
türlü boyunduruktan kurtulmamız; bölge-

mizde lider, dünyada söz sahibi olmamız ve 
tam bağımsız Yeni Türkiye için devletimiz-
le, milletimizle; resmi kurumlarımızla, sivil 
toplum kuruluşlarımızla birliğimizi ve bera-
berliğimizi korumamız gerekmektedir.

Milletimiz 15 Temmuz Direnişini ger-
çekleştirmekle kalmamış, bütün bu tehli-
keler ve gereklilikler karşısında güçlü bir 
Türkiye için anayasa değişikliğini yapmış-
tır. 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürürken 
adımlarını sağlamlaştırmıştır.

İstikrarın, yatırımların ve ekonomik 
canlılığın devam etmesi, terörün sona er-
dirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafya-
da barış ve huzurun tesis edilmesi sosyal ya-
şantımız ve iş dünyası için hayatî derecede 
önem taşımaktadır.

“Dünya beşten büyüktür” sloganıy-
la adeta bütün mazlum milletlere özgüven 
aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında 
söz sahibi olan ülkemiz, dünyada en büyük 
18, Avrupa’da ise (Rusya dâhil) ilk 8 ekono-
miden biridir. Bu büyümeyi hazmedeme-
yenlerin uzun yıllardan beri planladıkları ve 
geçen yıl tatbike çalıştıkları darbe kalkışma-
sı milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir 
olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşları eliyle eko-
nomik, sosyal… Vb. yolları deneyerek ülke-
mizi yıpratma girişiminde bulunmuşlardır, 
bulunmaya da devam etmektedirler.

Gereken cevap yine millet iradesiyle 
bizlerin de aralarında bulunduğu sivil top-
lum kuruluşları ve diğer bütün kesimler ta-
rafından birlik ve beraberlik içerisinde anın-

da verilmiş, ekonomik kalkınma seferberli-
ğinin hız kesmeden devamı tesis edilmiştir. 
Yüce Dinimiz İslam’a dayanan 15 asırlık de-
ğerlerimizin aşındırılmasına yönelik mane-
vi tahribat çalışmaları da boşa çıkarılmıştır.

İçeride ve dışarıda bütün bu olumsuz 
şartlara rağmen güçlü duruşunu sürdüren 
ülkemiz artık yeni anayasa ve yönetim siste-
mi ile gelişmesini ve büyümesini arttırarak 
devam ettirme kararlılığındadır.

Kardeş kuruluşlarımızla birlikte tüm 
varlığımızla 15 Temmuz ruhunun yaşa-
tılması ve 15 Temmuz 2016’da yaşananla-
rın unutulmaması için çaba sarf ediyoruz. 
Bu konuda elimizden gelen her türlü gayre-
ti bütün alanlarda göstermeye çalışıyoruz. 
Bu çalışmalarımızı azimle devam ettirece-
ğimizi 15 Temmuz’un yıldönümü münase-
betiyle bir kez daha belirtirken şehitlerimiz 
için Allah Teâlâ’dan rahmet diliyoruz. Gazi-
lerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Tem-
muz 2016’daki gayretleriyle ülkemizi ihanet-
ten kurtaran cumhurbaşkanımıza, başba-
kanımıza, devlet yetkililerimize, siyasetçile-
rimize, kanaat önderlerimize, sivil toplum 
kuruluşlarımıza, fedakâr emniyet mensup-
larımıza ve özel harekâtçılarımıza, milli is-
tihbarat görevlilerimize, vatanına milletine 
sadık kahraman silahlı kuvvetlerimize, hain 
darbe girişimine kahramanca direnerek ta-
rihi bir zafer kazanan aziz milletimize teşek-
kür ediyoruz.

12 Temmuz 2017 / Çarşamba BASIN 
AÇIKLAMASI

KARDEŞ KURULUŞLARDAN 15 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ
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Dosya
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Haber

YEKA, 1 AYDA KEBAN BARAJI 
KADAR ENERJİ ÜRETECEK

Y 
EKA ihalesi için teklifler alındı. Projeyle birlikte 
Keban Barajı'nın aylık üretimi kadar yani bin 
megavatlık enerji rüzgarla üretilecek.

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) ihalesi için teklifler alındı. Dün-

yada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 
8 konsorsiyum teklif verdi. Projeyle en az 1 milyar dolar 
olması beklenen bu yatırımla Türkiye'nin en büyük enerji 
üretim tesisi olan Keban Barajı'nın aylık üretimi kadar yani 
bin megavatlık enerji rüzgarla üretilecek.

YÜZDE 65 YERLİLİK ZORUNLULUĞU
Projeye ilişkin diğer ayrıntılar da oldukça heyecan 

verici. Çünkü bugüne kadar rüzgar enerjisi yatırımlarının 
tamamı ithaldi.

YEKA rüzgar ihalesi kapsamında kurulacak bin mega-
vatlık rüzgar santrali yatırımda yüzde 65 yerli ekipman 
kullanılması zorunluluğu var.

YERLİ İŞLETMELER BİNLERCE  
FARKLI PARÇA ÜRETECEK

Rüzgar türbinleri kule, kanat ve rotor denilen üç ana 
kısımdan oluşuyor. Bu kısımların her biri yüzlerce, binlerce 
farklı parçanın bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılıyor. 
YEKA ihalesi, işte bu binlerce farklı parçayı uluslararası 
standartta üretecek yerli işletmeleri gerekli kılıyor.

DAHA ÖNCE ÜRETİLMEYEN  
ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Üretimi hiç olmayan parçaların üreticisi ortaya çıkacak, 
üretimi bulunan ürünler konusunda da işletmeler kendi-
lerini rüzgar santralinin gerektirdiği uluslararası yüksek 
standartlara taşıyacak.
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Dosya
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Haber

Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, Türkiye Ticaret 
Merkezleri (TTM) Rusya’nın Moskova şehrinde yeni bir ticaret merkezi kuracak.

TÜRKİYE TİCARET 
MERKEZLERİ MOSKOVA’YA 
TİCARET MERKEZİ KURACAK
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Haber

T
ürkiye için önemli hedef pa-
zarlarından olan Rusya’da 
açılması planlanan Türkiye 
Ticaret Merkezleri (TTM) 
proje toplantısı; İstanbul 

Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Şenocak, Ege Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erkan Zandar, sektör temsilcileri 
ve ilgili firmaların katılımıyla Ege 
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği ev sahipliğinde İzmir’de ger-
çekleşti.

Sektör temsilcilerinin bir araya 
geldiği söz konusu toplantıda, Ege 
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Erkan Zandar; Amerika, Du-
bai ve İran’dan sonra yeni açılacak 
Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM) 
Moskova’da olmasının beklendiğini, 
bu noktada Türkiye Ticaret Merkez-
leri projesinin sektörler ve ülkemiz 
adına hedeflenen ihracat rakamla-
rına ulaşma noktasında önemli bir 
misyon edineceğini belirtti.,

Moskova’da açılması planlanan 
Türkiye Ticaret Merkezi’nin özel-
liklerine ve faydalarına değinilen 
toplantıda konuşan İstanbul Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Şenocak; tekstil, hazır giyim, deri 
sektörleri işbirliğince bir oluşum 
içinde olduklarını belirtti. Başkan 
Şenocak sözlerine şöyle devam etti: 

“Keşif amacıyla iki defa söz konusu 
TTM’nin açılması planlanan AVM’ye 
gittik, 34 bin m2lik net mağaza 
alanı var, sergi alanları yeterli. Söz 
konusu TTM’ye katılmak isteyen 
firmalardan ön başvurular tamam-
landıktan ve Bakanlık onayları 
alındıktan sonra hedef ülke kate-
gorisine girmesinden dolayı firma-
larımız yüzde 75’lik devlet desteği 
alacak, böylece proje firmalarımıza 
çok fazla maddi yük getirmeyecek 
bunun yanısıra fayda doğuracak-
tır. Sadece Moskova’da değil hali 
hazırda açılmış olan Dubai, İran 
ve Amerika’da,bulunan TTM’lerde 
de yer almak isteyen firmaların o 
bölgelerde yatırım olanaklarının 
olduğunu belirtmek isterim."
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KOBİ’lerin tüm dünyada 
ekonomik faaliyetlerin ana 
aktörleri olduğunu, gelişmiş 
ülkelerin ulaştıkları ekonomik 
gelişmişlik seviyesini yakala-

mada KOBİ’lerin doğması, büyümesi, 
gelişmesi ve korunması için uygun 
ortamı hazırlayacak politikalar geliş-
tirmekte ve uygulamakta olduklarını, 
ancak bunlarla birlikte KOBİ’lerin 
karşılaştıkları birçok problemin de bu-
lunduğunu söylemiştik. Problemlerin 
çözümü birçok farklı kurumun beraber 
çalışmasını gerektirdiği muhakkak an-
cak KOBİ’lerin münferit olarak uygu-
layarak çözümü kolaylaştırabilecekleri 
durumlarda mevcuttur.

Bu çözümlerden biri de ortaklı iş-
letmelerin hayata geçirilmesidir. 

Ortaklı yapıda işletmeler kurmanın 
veya var olan işletmeye başkalarını or-
tak etmenin birçok faydaları olacaktır. 
Bu faydalardan en önemlilerini aşağı-
daki şekilde sıralayabiliriz:

• Öncelikle ortaklık taze finansman 
kazandıran bir enstrüman olarak işlet-
menin finans maliyetlerinden kurtul-
masını veya en aza indirmesine hizmet 
edecektir. 

• Ortaklık yapılacak kişi ya da ku-
rumun iş yapma kabiliyet ve uzmanlı-
ğı işletmenin ihtiyacı olan ve belki bul-
makta zorlandığı nitelikli eleman ko-
nusundaki problemlerini çözmeye yar-
dımcı olacaktır.

• Ortaklık yapılacak kişi ya da ku-
rumun mevcut tecrübesi işletmenin di-
rek edinilmiş kazancı olacaktır.

• Ortaklık yapılacak kişi ya da ku-
rumun pazar bilgisi işletmenin satışları 
üzerinde pozitif etki yapacaktır. 

Ortaklıkların Başarısına Etki Eden 
Faktörler

Birçok faydası bilinmesine rağmen 
ortaklıkların kurulması ve sürdürülebi-
lir bir düzleme oturtulması konusunda 
önemli problemler bulunmaktadır. Or-
taklıkların kurulması ve başarılı bir şe-
kilde devam ettirilmesi birçok faktörün 
etkilediği  bir konudur. 

İçinde bulunulan sektörün ortaklı-
ğın gelişimi ve sürekliliği açısından et-
kileri önemlidir. Süreçlendirmeye ve iş 
bölümüne yatkın olan sektörlerde ku-
rumsallaşma daha kolay sağlanabildiği 
için ortaklıklar da kolay kurulmaktadır. 
Bu bağlamda ortaklığa uygunluk ba-
kımından sektörler şu şekilde sıralan-
maktadır: inşaat, sanayi, hizmet, tarım. 

• İnşaat sektörü kısa süreli proje or-
taklıklarına imkan tanıdığı için ortaklı-
ğın en kolay olduğu sektördür. 

• Sanayi sektöründe de işin süreçle-
re ve bileşenlere ayrılması ortaklığı ko-
laylaştırmaktadır. 

• Hizmet sektöründe ise bu nitelik-
leri temin etmek zor olduğu için ortak-
lık kurmak ve sürdürmek diğerlerine 
göre daha zordur. 

• Tarım sektöründe geleneksel iş 
göre biçimleri baskındır ve bir işletme 
anlayışı henüz yerleşmiş değildir. Dola-
yısıyla ortaklıkların bu sektörde ortaya 
çıkması zordur. 

• Benzer şekilde teknoloji yoğun 
alanlarda, emek yoğun alanlara göre or-
taklıkları kurmak ve sürdürmek genel-
likle daha kolaydır. 

Yine ortaklıkların kuruluş biçimi 
de ortaklığın gelişimi üzerinde etkilidir. 
Kişilerin ve kurumların uzmanlıklarını 
birleştirerek, işe yapacakları katkıları net 
bir biçimde belirleyerek gerçekleştirdik-
leri ortaklıklar genellikle sermaye-emek 
ve sermaye-uzmanlık ortaklıklarından 
daha iyi işlemektedir. Bunda sermaye 

sahiplerinin uzmanlık ve emeğin kıy-
metini yeterince anlayamamış olmaları 
temel etkendir. Bu durumun ülkemiz-
de sermayenin kıt olmasından kaynak-
landığı düşünülmektedir.

Bir başka unsur şahısların ve ku-
rumların kişilikleri hakkındadır. Şahıs-
lar ve kurumların kişilikleri açısından 

Recep Sezer - Genel Başkan Danışmanı

KOBİ’LER İÇİN STRATEJİLER -1: 

ORTAKLIK KÜLTÜRÜ
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Dosya

bakıldığında, ortaklık ile söz konusu or-
taklığın kurumsal yapısı olan şirket ara-
sında bir ayrım ortaya çıkmaktadır. Or-
taklık yapacak kişilerin genellikle or-
taklığı salt ilişkiye sayalı bir olgu olarak 
görmeleri bu ortaklığın kurumsal bir 
yapıya kavuşup, kuruculardan bağım-
sız bir varlık kazanmasını engellemek-

tedir. Bunun kurumun yapılandırılma-
sı ve yönetilmesi, ile ortaklığın başarıyla 
yürütülebilmesi üzerinde önemli etkile-
ri mevcuttur.

İktisat tarihinde şirketlerin bir tü-
zel kişilik olarak ortaya çıkışı tam da gi-
rişimci ile işletmenin birbirinden ayrıl-
ması ve kuruluşun fiillerinin ve eylem-

lerinin sorumluluğunun girişimciye 
yüklenmemesidir. Yani şirketin gerçek 
bir kişi gibi alım-satım, borç taahhüt iş-
lemlerini yürütmesi ve bu eylemlerin-
den dolayı da sadece kendisinin so-
rumlu olması şirketlerin doğuşu ve geli-
şimi sürecinde önemli bir yere sahiptir.

Profesyonellere devredilmiş bir işte 
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şirketin, ortakların şahsî ilişkilerini aşan 
bir alanı ortaya çıkmaya mecburdur. 
Dolayısıyla şirketin kurumsal yapısının 
birer “formaliteden ibaret” görülmesi 
ortaklığı etkileyen en önemli etken ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

Ortaklıkların kurulması ve sürdü-
rülebilir olması üzerinde etkili olan bir 
diğer unsur ortaklığın iş dünyasında al-
gılanma biçimidir. Ortaklığa dair fi-
kirlerin ve algıların iş dünyası üzerin-
de önemli etkileri bulunabileceği tes-
pit edilmiştir. Bu anlamda ortaklık fik-
rinin iş dünyasında çağrıştırdıkları; or-
taklık tecrübeleri, sektör, eğitim ve özel-
likle sahip oldukları kuruluşların ölçe-
ğine göre değişiklikler göstermektedir. 
Burada öne çıkan alan ise makro ölçek-
teki yapısal etkenlerdir. Ortaklığa mü-
sait hatta gerektiren sektörlerde bulu-
nanlar ile şirketlerinin büyüklüğü bel-
li bir ölçeğin üzerinde olanlar ortaklı-
ğa daha olumlu yaklaşabilmekte ve hat-
ta bunu bir zorunluluk olarak görmek-
tedirler. Bunun aksine küçük ölçekli or-
taklıklarda şahsî gözlemlerin ve tecrü-
belerin daha baskın olduğu görülmek-
tedir. Bu da ortaklığa olumsuz yaklaşıl-
masına neden olmaktadır. Yani tecrübe 
farklılaşmaları ortaklığa dair fikirleri bu 
yönüyle etkilemektedir.

Genel olarak büyük veya küçük öl-
çekli ortaklıklar düşünüldüğünde or-
taklığın zor bir şey olduğu düşüncesi 
hâkimdir. Bu bazen çok başarılı, örnek 
gösterilebilecek ortaklıklar yürüten kişi-
lerin dahi dile getirdiği bir noktadır. Bu 
düşüncenin kaynağı bireysel tecrübe-
lerde olduğu kadar ortaklığı çevreleyen 
hukukî, iktisadî ve işletme evreninin so-
runlara çözüm oluşturacak şekilde şe-
killenmemiş olmasıdır.

Bu noktada, bir toplumsal sermaye 
unsuru olarak “güven” kavramı önem 
taşımaktadır. Ekonomik kalkınma ve 
refah seviyesinin geliştirilmesinde ülke-
nin salt maddi kaynakları yeterli olma-
makta, bu gelişmede bireyler arasında 
kolay çalışma ağları oluşumunu müm-
kün kılan güven ilişkileri çok önem-
li yer tutmaktadır. Güven ilişkileri her 
türlü ekonomik alışverişin, yatırımın ve 
teşebbüsün oluşumunu mümkün kılan 
zemini sağlayan çok önemli bir unsur-
dur. Hem kurumlara hem pazarın he-

saplanabilirliğine hem de alışveriş ha-
lindeki insanların birbirlerine olan gü-
venleri maddi sermaye kadar hatta on-
dan çok daha fazla önemlidir.

Güven oluşturucu unsurlar olarak 
dini birliktelikler, aile şirketleri, gönül-
lü sivil toplum kuruluşlarının rolü de-
ğerlendirilmektedir. Birer güven üreti-
ci toplumsal sermaye unsuru olarak bü-
tün bunların azalmasının oluşturduğu 

kaotik ortamın geleceğin en önemli so-
runu olarak önümüze çıkmaktadır. 

Güven düzeyi düşük ülkelerde, 
devletle aile arasında gönüllü birleşme-
ler çok zayıftır. Bu da bir toplumda in-
sanların ortak hedefler doğrultusunda 
işbirliği yapabilme kapasitelerini ve ör-
gütlenme yeteneklerini kısıtlamaktadır.  

Ortaklık Yapılanmasında Toplum-
sal Sermaye Unsuru
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Toplumsal sermaye bir ülkenin va-
tandaşları arasında var olan ve belli bir 
devlet veya zorlayıcı neden olmaksızın 
insanları bir araya getirebilen ve bilhas-
sa güven duygusu üreten sosyal ağlar 
ve ilişkilerdir. Toplumdaki güven düze-
yi herhangi bir dönemde bir toplumun 
güçlü bir aradalığını, toplumsal bütün-
lük iradesini ölçmenin de bir yoludur.

90’lı yıllarda Türkiye üzerine yapı-

lan güven araştırmaları bilhassa güven 
ilişkileri noktasında durumun çok va-
him olduğuna dikkat çekiyordu. Dö-
nemsel olarak tekrarlanan PİAR Pro-
fil Araştırması’nın 1997 yılında Türki-
ye üzerine tekrarladığı araştırmasına 
göre Türkiye’de sivil toplum kuruluşları-
na üye olma oranı toplamda yüzde 9,2, 
hiçbir kuruluşa dahil olmayanların ora-
nı ise yüzde 90,8 olarak çıkıyordu. Top-

lumsal örgütlenmeye üyelik bir açıdan 
insanların birbirlerine güvenip güven-
mediklerinin, güvenerek belirli bir top-
lumsal işi beraber yüklenmeye girişip 
girişmediklerinin bir göstergesidir. Ör-
gütlenmelerin kendileri de güven duy-
gusunu daha da arttıran, pekiştiren bir 
sosyal ilişki biçimidir, ama bunun da 
olabilmesi için başta asgari bir güven 
ilişkisine gereksinim duymaktadır. 
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Bir toplumsal sermayenin ölçü-
mü olağanüstü durumları esas alamaz. 
Onun asıl seviyesi normal addedilen 
durumlardaki seviyedir. Bu seviye açı-
sından bakıldığında, Türkiye’nin top-
lumsal sermaye düzeyi itibarı ile ciddi 
bir sorun yaşadığı görülmektedir. Sivil 
toplum kuruluşlarına katılımın son de-
rece düşük olduğu bir ülke olan Türki-
ye’de her şeyin devletten beklendiği du-
rumların oranı hâlen çok yüksektir. Bu 
pratik az oldukça da toplumsal kalkın-
ma için gerekli toplumsal destekten de 
yoksun kalmak mukadder olmaktadır. 
Bu da, devletin ön ayak olduğu bütün 
projelerin harekete geçirebildiği sosyal 
sermaye stoklarının ciddi bir kifayetsiz-
liği ile karşı karşıya kaldığımız anlamı-
na gelmektedir. Bu kifayetsizlik aslında 
dünyanın her tarafında artık iyice his-
sedilen devletin bir geliştirici özne ola-
rak sahip olduğu “kendiliğinden ser-
mayenin” tek başına yetersizliği gerçe-
ğiyle paralel olarak hissedilmektedir. 
Zaten toplumsal sermaye kavramının 
kendisi tam da bu yetersizliğin yol aç-
tığı krize karşılık gelmek üzere gelişti-
rilmiştir. 

Sonuç 
Bir sosyal olgu olarak iş ortaklıkla-

rı içinde geliştikleri tarihî, toplumsal, ik-
tisadî, hukukî, siyasî ve bireysel koşul-
lardan etkilenmektedir. Ortaklıkların 

anlaşılabilmesi için bu koşulla-
rın anlaşılması gerekmekte-
dir. Dolayısı ile ortaklığa 
dair çözümlemeleri bu 

sosyolojik gerçeklikleri sürekli akılda 
tutarak yapmak gerekmektedir.

Güven unsuru ortaklıkların kurul-
ması ve sürdürülebilmesi konusunda 
en önemli bileşendir. Bireyler arası ve 
toplumsal güvenin tesisi için sivil top-
lum kuruluşlarının faaliyet ve uygula-
maları faydalı olacaktır. Bu çerçevede, 
toplum içindeki her türlü gönüllü bir-
liktelik ihtimalinin araştırılması, gere-
kirse teşvik edilmesi ve önünün açılma-
sı, hatta bazen önünün kapatılmama-
sı toplumsal sermaye pratiğinin zayıf-
lamasını engelleyecek bir tedbir olarak 
düşünülmelidir. 

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri 
üzerinde oluşturacakları güven atmos-
feri, üyelerini seçerken ve organizas-
yonlarına dahil ederken uygulayacak-
ları filtreleme sistemleri ile başarıya ula-
şabilecek ortaklıkların başlangıç aşama-
sında kurulabilmesine yardımcı olacak-
tır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının 
kurum kimliklerinin tamamlayıcı un-
suru olarak üyelerine ait ortaklık yap-
ma kural kılavuzları hazırlamaları soru-
nun çözümüne katkı sağlayacaktır.  

Ülkemizde or-
taklıkların ge-
nellikle ku-
rumsal bir 
birleşim gibi 
algılanma-
sında 
so-

runlar olduğundan bahsetmiştik. 
Ortaklık kurulduğunda kişilerin iliş-
kilerini aşan kurumsal bir alanın şe-
killendiği genellikle tam olarak algı-
lanmamaktadır. Bunda ortaklıkların 
kuruluş biçimi ve ölçeği gibi etkenler 
etkili olmakla birlikte, asıl olarak or-
taklar arası güç çatışmaları etkili ol-
maktadır. Bu da hem işletmeye hem 
de ortaklık yapısına ciddi anlamda 
zarar vermektedir. Oysa işletmeyi or-
taklardan dışında var olan bir kişilik 
olarak kabul edip, işletmenin patro-
nunun yine işletme olduğunun bilin-
ci ile hareket etmek gerekmektedir. 

Özetleyecek olursak, ortaklık kültü-
rünün gelişmesine etki eden tarihî, kül-
türel, sosyal, iktisadî, hukuki birçok ha-
ricî unsur olduğu gibi, ortaklığın biçimi, 
kişilerin eğitim, tecrübe, uzmanlık ve iş-
ten beklentileri, işin niteliği ve büyüklü-
ğü gibi dâhilî unsurlar bulunmaktadır. 
Ancak ağırlıklı etken toplumsal serma-
ye unsuru olarak “güven” kavramı önem 
taşımaktadır. Toplumda güven ortamı-
nın tesis etmesi ile beraber iş yapma kül-
türünün de gelişmesi beklenmektedir. 

Toplumda güven ortamının tesi-
si içinse devletin makro bazda birlikte-
likleri güçlendirici, toplumun bütün ke-
simlerini kaynaştırıcı politikalar uygu-
laması, sivil toplum kuruluşlarının güç-
lendirilmesi, sosyal sorumluluğu olan 
ve bir hedef için çalışma azim ve karar-
lılığına sahip, özgüveni yüksek şuur-
lu bireyler yetiştirilmesi önem arz et-
mektedir.
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15 Temmuz Cuma gecesi gerçekleşen 
ve 200'ün üzerinde kişinin hayatı-

nı kaybettiği darbe girişiminin ardın-
dan, Türkiye ekonomisinin de çalkan-

tı yaşamaması elbette beklenemezdi. 
Türk lirasının dolar karşısında oldukça sert bir 

değer kaybı yaşamasına yol açan darbe girişimi 
sonrasında Türkiye ekonomisinde neler oldu, 
ülke ve dünya piyasaları bunu nasıl değerlen-
dirdi, önümüzdeki zamanda bizleri neler bekle-

mekte? Sizler için biraz toparlamaya çalıştık.

O GECENİN ZARARI: 17 MADDE
İLE DARBE GİRİŞİMİ TÜRKİYE

EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEDİ?
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1 Cuma gecesi Binali Yıldırım'ın "askeri darbe kalkış-
ması" söyleminin ardından, TL'de çok hızlı bir satış 
dalgası yaşandı. Yatırımcıların hızla daha güvenli 
limanlara yönelmesine sebep olan darbe girişimi, 
hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde bir ta-

kım sarsıntı ve çokça yorumu da beraberinde getirdi.

2 Girişimin ertesindeki 16 Temmuz günü, Türk 
Lirası 2008'den bu yana en sert düşüşünü ger-
çekleştirdi.15 Temmuz akşam saatlerinde baş-
layan askeri darbe girişiminin sonrasında, Türk 
Lirası dolar karşısında %6'ya varan bir kayıp ya-

şadı. Dolar/TL kuru 2,88 seviyesinden 3,05 seviyesine 
kadar yükseldikten sonra, 3,0157 seviyesine çekildi.

3Bunun hemen arkasından, ilk açıklama TC 
Merkez Bankasından geldi. Merkez Bankası dar-
be girişiminin ardından Pazar günü yaptığı yazılı 
açıklamada, bankalara gerekli likiditenin limitsiz 
olarak sağlanacağını, gerekirse finansal istikrarı 

korumaya yönelik "tüm önlemlerin alınacağını" duyurdu.
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4 Piyasaların yeniden açıldığı 
ilk iş gününde (18 Temmuz 
Pazartesi) ise, Borsa İstanbul 
güne %2,50 kayıpla başladı. 
Saat 11.00 itibariyle ise, bor-

sa %3,78'lik bir düşüş içerisindeydi.

5. Günün de-
vamında TL az 
da olsa önemli 
güçlenme 
işaretleri 

gösterdiyse de, 
günü kötü kapattı. 
Türk lirasının dolar 
karşısındaki değer 
kaybını %2 civarı-
na sabitlendiğini 
düşündüğü-
müz öğle sa-
atleri sonra-
sında BIST 100 
endeksi, ilk işlem 
gününü %7,1 düşüşle 76 
bin 957 puandan tamamladı.

6 "Cuma akşamı normalin 2,5 katı para çekildi." 
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, ATM'ler-
den normal bir Cuma akşamına göre 2,5 kat daha 
fazla para çekildiğini ifade etti ve piyasada böyle 
oynamaların olmasının doğal olduğunu söyledi.

7 Şimdilik piyasa nispeten (olabileceği ka-
dar) sakinlemiş görünüyor. İçinde bulun-
duğumuz saat itibariyle 15 Temmuz erte-
si yaşanan ani hareketlilik ve düşüş elbet-
te daha ilk iş gününden durulmuş değil. 

TL halen düşüşte olsa da, bir parça normale doğru 
seyir haline girmiş olduğunu söylemek mümkün.

8 "Dış finansman olanakları sıkılaşabilir." 
"Önümüzdeki günlerde politik atmos-
ferdeki tartışmalar nedeniyle yatırımcı 
algısının olumsuz etkilenebilecek olması 
ile, Türkiye’nin risk primi ve finansal var-

lıkları üzerinde bir miktar baskı görülebilir.
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12 Ortak kanı: 
En büyük 
zararı görecek 
olan sektör 
yine turizm. 

Reel sektörde zaten Rus-
ya krizi nedeniyle çok kötü 
bir yıl geçiren Türkiye turiz-
mi, darbe girişimi ile yine 
ağır bir yumruk yedi. Tam 
Rusya ile yakınlaşma sonrası 
umutların artacağı beklenir-
ken, 15 Temmuz sonrasında 
yılın ikinci yarısının da kay-
bedildiğini söylemek herhal-
de çok da yanlış olmayacak.

9 
 “Yabancıların satışı bir miktar daha devam 
eder.”“Türkiye’de her ay mutlaka büyük 
bir olay yaşanıyor. Bu yüzden yabancıların bir 
miktar satış yoluyla borsadan çıktıklarını 
görsek de kısa sürede yeniden geri 

döneceklerini düşünüyorum.”

10 "Özellikle THY his-
selerine baktığımız-
da önemli kayıplar 
yaşandı. ""Şu anda 
öncelikli olan şey piya-

saların sağlıklı işlemesini sağlayabil-
mek. Merkez Bankası piyasada yeteri 
likidite olması için gerekli tedbirleri 
aldı. Fiyat seviyelerinde de kur tara-
fında 3 TL’nin üzeri görüldüyse de, 
kısa sürede 2,90 seviyelerine doğru 
gerileme başladı. Ancak varlık fiyatla-
rı açısından beklediğimizin üzerinde 
bir gerileme oldu."

11 Öte yandan, 
Bank Asya'nın 
faaliyetleri 
durduruldu 
ve ödemeler 

Şekerbank'a taşındı. TMSF 
tarafından yapılan açıklama-
da, "Asya Katılım Bankası 
AŞ'nin faaliyetlerinin 5411 
sayılı Bankacılık Kanu-
nu’nun 107’nci maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamında ge-
çici olarak durdurulmasına 
Fon Kurulu tarafından karar 
verilmiştir." ifadelerine yer 
verildi. Bunu takiben, öde-
melerinin Şekerbank'tan 
yapılabileceği açıklandı.
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17 Moody's Uluslararası kredi derecelendirme kurulu-
şu Moody's'den yapılan açıklamada ise, "Daha önce 
yayımlanan raporumuzda belirttiğimiz gibi Türki-
ye'nin dış kırılganlıkları, siyasi dinamiklere bağlı 
belirsizlikleri, içerideki ve dışarıdaki jeopolitik türbü-

lans, kredi notu açısından zorluk oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

13 Peki dünya 
darbe girişimi-
nin olası ekono-
mik sonuçlarını 
nasıl gördü? 15 

Temmuz 2016, elbette dünya bor-
salarının ve ekonomistlerin de gö-
zünden kaçmadı. Biraz bakalım; 
kimler bu girişimi nasıl görmüş:

14 Capital Economics: Gelişen Piyasalar Baş Ekono-
misti Neil Shearing, darbe kalkışmasının tetiklediği 
belirsizliğin, hali hazırda geniş cari açık, zayıf kur 
ve Suriye mülteci kriziyle sıkıntılar yaşayan ekonomi-
de ciddi bir geri düşüşe neden olabileceğini belirtti.

15 Renaissance Ca-
pital: Aralarında 
Michael Harris'in 
de olduğu Renais-
sance Capital ana-

listleri "Türkiye'nin yılın üçüncü 
çeyreğine ilişkin hikayesinin sona 
erdiğini" belirtti.

16 Bloomberg 
News Bloomberg 
News'a göre, 
önemli bir petrol 
koridoru olan Tür-

kiye'de yaşanan darbe kalkışması 
petrol akışını da tehlikeye sokabilir. 
Bölgemizdeki belirsizlik, petrol fi-
yatlarında bir artışa neden olabilir.
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 
15 TEMMUZ’A RAĞMEN 

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan
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15 Temmuz’da milli egemenliğimize 
haince yapılan işgal girişimine 
büyük bir endişeyle şahit olduk. 
Milletimiz ilk andan itibaren 
onurlu karakteri ile bunu kabul-

lenemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz, bu 
girişimde bulunanlara karşı cansiperane bir 
şekilde inancını ve vatanını savunmak için 
meydanlara akın etti. Hainler gözü dönmüş 
bir şekilde, sivil halka silah sıktı. Bununla da 
yetinmediler ekonomimizi karalama kampan-
yasına giriştiler. Türkiye ise hain girişimden 
hemen sonra ayakta durmayı bildi. Hüküme-
timiz ve Merkez Bankası yaşanan gelişmelere 
müdahale ederek faiz indirimlerine gitti, bir-
biri ardına açıklanan reform, teşvik, yatırım ve 
istihdam paketlerini hayata geçirdi. 

Bu bağlamda bu işgal teşebbüsünün ardın-
dan dahi ekonomimiz dimdik ayakta kalmış-
tır. Terör, kriz v.b. araçları sahaya sürenler, kısa 
vadede panik oluşturup ekonomik istikrarsız-
lığa sebep olabilirler. Biz inanıyoruz ki eko-
nomimiz bu terör saldırısı öncesine göre çok 
daha güçlü ve istikrarlıdır.

Ekonomide beklentilerin önemli bir yeri var-
dır. Ekonomik beklentiler iş dünyasının yeni ya-
tırımlarını etkiler, tüketicilerin satın alma dav-
ranışlarını etkiler ve birçok temel ekonomik pa-
rametreler beklentilerden etkilenir. Türkiye’de 
15 Temmuz’da milletimizin elde ettiği bu başa-
rı sonrası, sokakta veya iş hayatında kime sorsa-

nız geleceğe daha bir umutla ve güvenle baktığı-
nı göreceksiniz, elbette bunun ekonomik aktivi-
telerde çok güzel yansımaları olmaktadır. Türki-
ye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,9’la beklentilerin 
üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Kişi başı gelir 10 
bin 807 dolara yükselirken tüketim harcamaları 
yüzde 2,9 arttı. Hain teşebbüsten sonrasına denk 
gelen 2016 yılı son çeyreğinde yüzde 1,8 olarak 
beklenen daralma 1,3 olarak gerçekleşti. 

Geçtiğimiz yıl atılan adımlarla hukuksuz-
luğu besleyen, ekonomik ve sosyal hayatı ken-
di tekeline almaya çalışan yapıların tasfiyesi 
Türkiye açısından bir kısmı yakın zamanda ça-
bucak tecrübe edebileceğimiz, bir kısmını ise 
daha uzun vadede tecrübe edebileceğimiz gü-
zel neticeler doğuracaktır. Örnek olarak bu yıl 
ilk çeyrekte toparlanma kendini ciddi bir şe-
kilde gösterdi ve ekonomik büyümemiz yüzde 
5 olarak gerçekleşti. Bu gün açıklanan veriler-
de geçen yılın aynı ayına göre sanayi üretimi-
miz yüzde 3,5 arttı. Türkiye neticede daha gü-
venilir bir yatırım limanı olmaktadır ve İnşal-
lah bunu hep birlikte tecrübe edeceğiz. 

Tarihte de örneğini gördüğümüz ve hatta 
20. yy’da şahit olduğumuz milletlerin birlik ve 
beraberlik içerisinde yaptıkları çok büyük kal-
kınma hamleleri var. 15 Temmuz itibariyle or-
taya çıkan milletçe ve devletçe birlikte hareket 
etme ruhu, tarihimizden de aldığımız ilhamla 
ümit ediyoruz ki 2023 vizyonu doğrultusunda 
belki de eşi benzeri görülmemiş ekonomik ba-
şarılarımız için bir vesile olacaktır.
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Makale

İlk haberi sosyal medyadan 
aldım. Askerin köprüde ya da şehrin 
her hangi bir sivil noktasında bu-
lunması hiç makul görünmüyordu. 
Tankları görünce, örgütün gerçekten 
de kalkışma girişiminde olduğuna 
şaşkınlıkla şahit olduk. Ailem ve 
çevremdeki dostlarımla evim Ba-
şakşehir’den Atatürk Havalimanı’na 
omuz omuza yürüdük. Kalkışmada 
bulunan askerleri ikna etmeye 
çalıştık. Ne yazık ki akıllarını kiraya 
vermiş oldukları ortadaydı. 

TÜMSİAD olarak şubelerimizle 
irtibata geçip meydanlara indik. 
Darbeye karşı duruşumuzu web 
sitemiz, twitter ve Facebook gibi 
mecralarımızdan hemen yaptık. 23 
Temmuz Cumartesi, günü ‘’Üreten 
Türkiye’nin Demokrasi Hareketi’’ 

basın açıklamamızı yaptık. Tüm 
şubelerimizde devletin yanındayız 
dedik. Bu Milli iradenin ekonomide 
de varlığını göstermesidir.

Şükür ki milletimiz bu kalkışma-
nın başarılı olmasına izin vermedi. 
Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı hem 
cesaret verici olması hem de tüm 
milletimizi meydanlarda birleştir-
mesi sebebiyle çok önemliydi.

Cumhurbaşkanımızın ikinci 
emrine kadar bir an olsun meydan-
lardan ayrılmadık. Derneğimizin de 
içinde bulunduğu Sivil Anayasa, Milli 
İrade ve Ortak Akıl Platformlarıyla 
başta İstanbul ve Ankara olmak üze-
re tüm Türkiye’de sürekli devletimize 
ve milletimize olan inancımızı dile 
getirdik. İş dünyamız gece nöbet-

teyken gündüz de ekonomimizin de-
vamlılığı için üretmeye devam etti.

15 Temmuz günü gerçekleşen 
terör saldırısına karşı Türkiye’de 
millet ve devlet, el ele çok büyük bir 
başarı elde etmiştir. 15 Temmuz tari-
hinde ülkemizi ve milletimizi hedef 
alanlar aslında Türkiye’nin gerçek 
manada bağımsız olmasını isteme-
yenler ve onlara maşa olanlardı. Ger-
çek manada bağımsız olmak demek 
ekonomik bağımsızlıktan ayrı düşü-
nülemez. Türkiye bu noktada hem 
çok ciddi mesafeler aldı hem de hiç 
duraksamadan yola devam ediyor. 
TÜİK’in geçtiğimiz ay açıkladığı % 
5’lik ekonomik büyüme oranı, Türki-
ye ekonomisinin hız kesmeden 2023 
yılı hedeflerine doğru ilerlediğini 
göstermektedir.

o GECE NE YAPTIM?

TÜMSİAD Genel Başkanı 
Yaşar Doğan



27Temmuz - Ağustos 2017

Dosya



28 Temmuz - Ağustos 2017

TÜMSİAD İftar

TÜMSİAD Genel Başkanı 
Yaşar Doğan, iş adamları 
olarak amaçlarının ferdi 
zenginleşmek olmadığını, 
bugüne kadar Türk mille-

tinin zenginleşmesi için çalıştık-
larını dile getirdi. Doğan sözle-
rine, ‘’Türkiye’nin üzerinde son 
yıllarda oynanan oyunlar kar-
şısında ihtiyacımız olan tek şey 
birliktelik. Ramazan ayı boyunca 
düzenlediğimiz sahur ve iftar-
larda bu birlikteliği yansıtmaya 
çalıştık. Türkiye üreten, büyüyen 
ve güçlü bir ülke. Üreten, istih-
damını artıran ve ihracat yapan 
KOBİ’ler sayesinde Türkiye’nin, 
2023 vizyonu doğrultusunda 

dünyanın ilk 10 ekonomisi arası-
na gireceğine inanıyoruz’’ şeklin-
de devam etti. Doğan konuşma-
sını, Ramazan bereketinin tüm 
yıl sürmesi temennisiyle bitirdi.

TÜMSİAD  
İstanbul İftarı

Sayın Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin Katılımıyla Ger-
çekleşti

Her yıl iftar davetlerinde üye-
leri ile bir araya gelen TÜMSİ-
AD bu yıl da geleneğini sürdür-
dü. TÜMSİAD İstanbul Şubesi ev 
sahipliğinde 19 Haziran pazarte-
si Movenpick Hotel’de düzenle-
nen iftar, Ekonomi Bakanı Sayın 

Nihat Zeybekci’nin katılımları ile 
gerçekleşti. 

Dualar eşliğinde başlayan if-
tar davetinde açılış konuşması-
nı TÜMSİAD Genel Başkanı Ya-
şar Doğan yaptı. Mübarek rama-
zan Ayı’nda iftar sofrasında Sayın 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci ile bir arada bulunmaktan bü-
yük mutluluk duyduğunu söyle-
yen Doğan, ‘’TÜMSİAD olarak 
bu Ramazan’da aralarında şehit 
yakınları, gazilerimiz ve yetim-
lerimizin de olduğu 40 bin kişiyi 
ağırladık’’ dedi. İş adamları ola-
rak amaçlarının ferdi zenginleş-
mek olmadığını, bugüne kadar 
Türk milletinin zenginleşmesi 

TÜMSİAD 40 
BİN KİŞİYLE 
RAMAZAN’I 

UĞURLADI
Her yıl iftar davetlerinde üyeleri ile bir araya gelen 

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) yö-
netimi bu yıl da geleneğini sürdürdü. Adıyaman, Rize, 
Manisa, Adana, Muş, Balıkesir ve Konya başta olmak 

üzere 17 ilde iftar davetleri veren TÜMSİAD, arala-
rında şehit yakınları, gaziler ve yetimlerin de olduğu 
toplam 40 bin kişiyi ağırladı. Her bölgenin sorunları 

ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği organizasyon-
larda, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, istih-

dama ve bölgesel yatırımlara dikkat çekti.
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TÜMSİAD İftar

için çalıştıklarını dile getiren 
Doğan, ‘’Türkiye’nin üze-
rinde son yıllarda oynanan 
oyunlar karşısında ihtiyacı-
mız olan tek şey birliktelik. 
Türkiye üreten, büyüyen ve 
güçlü bir ülke. Üreten, istih-
damını artıran ve ihracat ya-
pan KOBİ’ler sayesinde Tür-
kiye’nin, 2023 vizyonu doğ-
rultusunda dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına gireceği-
ne inanıyoruz’’ diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, TÜMSİAD İstan-
bul İftarı’nda yaptığı konuş-
mada; STK’ların demokra-
sinin temel taşlarından ol-
duğunu dile getiren Zeybek-
ci, özellikle iş dünyası örgüt-
lerinin ahilik, ustalık, esnaf-
lık gibi toplumun temel har-
cı olan ahlakla bir araya gel-
mesinin çok önemli oldu-
ğunu dile getirdi. Zeybekci, 
Türkiye’de STK sayısının çok 
olduğunun iddia edildiğini 
anımsatarak, bu alanda Tür-
kiye’nin batı ülkelerin geri-
sinde olduğunu, demokrasi-
nin sadece siyasete emanet 

edilemeyecek kadar önem 
arz ettiğini ifade etti.

İstihdam seferberliğine 
de değinen Zeybekçi, Türki-
ye’nin her yıl bir milyon ki-
şiye istihdam yaratması ge-
rektiğinin altını çizdi ve söz-
lerine şöyle devam etti: ”İn-
sanımız ticaretin her ala-
nında var. Ortalama yüzde 
5,5`in üzerinde, yüzde 6-7 
civarında büyümeliyiz. Bi-
zim acelemiz var. Biz geç 
kaldık. Bu büyümeyi yaka-
lamalıyız. Bu büyümeyi ya-
kalayacak yatırımlar için de 
yeterli sermayemiz yok. Bu 
yüzden ihracata dayalı bü-
yümeyi önemsiyoruz. Tür-
kiye, 2014`ü rekorla, 157,6 
milyar dolarlık ihracatla ka-
patmıştı. Sonra 142 milyar 
dolara kadar duştu. Bu sene 
ihracatta bir seferberlik yılı 
olacak. Bu yıl ihracatta he-
defimiz, 157,6 milyar dolar 
rakamını yakalamak ve onu 
aşmak.”

İftar programı hediye 
takdimi ve aile fotoğrafı çe-
kilmesi ile sona erdi.
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Haber

Darbe girişiminde, ruhu-
nu, vicdanını ve aklını 
teröristlere teslim etmiş 
uzaktan kumandalı ha-
inlerin milletin emeğiyle 

alınan, milletin emeğiyle inşa edi-
len silahları, milletin göğsüne doğ-
rulttuklarına işaret eden Zeybekci, 
bu kişilerin milli iradenin tecelli 
ettiği TBMM'yi ve Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi'ni bombaladıklarını 
anımsattı.

Bir milletvekili ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Ekonomi Baka-
nı olarak Yüce Meclis’in bahçesinde 
helikopterden atılan kurşunlara he-
def seçildiğini, gözü dönmüş terö-
ristlerin aynı anda ilk defa milletin 
kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'a sui-
kast düzenlemeye çalıştıklarını ha-
tırlatan Zeybekci, bu uzaktan ku-
mandalı hainlerin, anayasal düze-
ne bağlı millet ve kolluk kuvvetle-
rinin kan vererek, can vererek orta-
ya koyduğu gayretler sonucu adale-

te teslim edildiklerini anlattı.
Zeybekci, 15 Temmuz gece-

si hayatını kaybeden şehitlere Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına başsağ-
lığı ve gazilere şifa dileklerini ile-
terek, "Vatan onlara minnettardır. 
Akıp geçen zamanda, kalbimizde-
ki en müstesna yer onlara ait ola-
caktır. Kahramanlıkları unutulma-
yacaktır. Onlar ki şehit oldular, gazi 
oldular, gerçek nefer oldular, bu ha-
yasız akına set oldular ama boyun 
eğen olmadılar." diye konuştu.

Zeybekci, darbe girişiminin 
ertesi gününden itibaren hem si-
yasi cephede hem ekonomi cep-
hesinde, 15 Temmuz'da mermiy-
le yapamadıkları tahribatı yap-
mak üzere içte ve dışta kolları-
nı sıvayanların olduğunu belirte-
rek, Borsa İstanbul'un çökeceği-
ni, yabancı sermayenin ülke dışı-
na kaçacağını, Türk lirasının aşı-
rı değer kaybedeceğini söyleyen 
bazı kesimlerin sesinin gür çıktı-
ğını anlattı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Tür-
kiye ekonomisine ilişkin AA muhabirine değer-

lendirmelerde bulundu."Herkes ölür ama herkes 
gerçekten yaşamaz." diyen Zeybekci, 15 Temmuz 

2016 gecesi hainlerin hesaba katamadığı şeyin ger-
çekten yaşayanların yürekleri olduğunu söyledi.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
EKONOMİ 15 TEMMUZ 
SINAVINI BAŞARIYLA AŞTI
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Haber

Bakan Zeybekci, hain darbe gi-
rişiminin ertesi günü ekonomi-
de çarkların döndüğünü, Borsa İs-
tanbul'un pazartesi günü olağan şe-
kilde çalışmalarını sürdürdüğünü, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası'nın Para Politikası Kurulu ka-
rarlarında hiçbir ertelemeye gitme-
diğini, hatta belirsizliklerin hakim 
olduğu bir ortamda faiz koridoru-
nun üst bandında yapmakta oldu-
ğu indirimlere devam ettiğini ha-
tırlattı.

Nihat Zeybekci, Türkiye İhra-
catçılar Meclisinin günlük ihra-
cat verilerine göre, darbe öncesin-
deki 11-15 Temmuz 2016 haftasın-
da yaklaşık 2 milyar dolar olan ih-
racatın, darbe girişimi sonrasındaki 
18-22 Temmuz haftasında bir ön-
ceki haftaya göre yüzde 12,2 artışla 
2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti-
ğini söyledi.

Darbe girişimine rağmen eko-

nominin 2016'da yüzde 2,9 büyü-
düğünü, geçen yılın son çeyreğinde 
başlayan toparlanmanın bu yılın ilk 
çeyreğinde istihdam, üretim ve ih-
racat seferberliğiyle artarak devam 
ettiğini vurgulayan Zeybekci, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

"Halk ilk günlerde, olağan ola-
rak ekonomiden endişe ediyordu, 
korkuyordu. Yabancı yatırımcılar 
ekonomide kritik sınırın aşıldığı-
nı düşünüyordu. Oysa sınırı aşma-
mıştık; 14 yıllık icraatlarımızla çok-
tan 'ekonomide sınırları değiştir-
miştik'. Türk demokrasisi gibi Türk 
ekonomisi de 15 Temmuz ve sonra-
sında çetin bir sınav verdi ve bu sı-
navı başarıyla aştı. Hainler dünya-
yı yanıp kül olurken izlemek ister. 
Oysa milletimizin içindeki volkan 
patlamıştı bir kere. O günden sonra 
daha büyük inançla ve şevkle, ülke 
ekonomisini yüceltmek için hedef-
ler koyduk ve bu hedeflere ulaşmak 

için gecemizi gündüzümüze kattık.
Sayın Cumhurbaşkanımızın li-

derliğinde 2017 yılı ihracatta atı-
lım yılı, büyümede koşma yılı, tu-
rizmde toparlanma, yatırımlarda 
yükselme yılı olacaktı. 2016 yılının 
ikinci yarısında bir taraftan Türkiye 
demokrasisi ve ekonomisinin gü-
cünü, Asya ve Avrupa başta olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesinde, iş 
adamlarımızla beraber gerçekleştir-
diğimiz seyahatlerimizde anlattık. 
Bir yandan da dünyanın en iddia-
lı yatırım teşvik sistemi olan Proje 
Bazlı Yatırım Teşvik Sisteminin ha-
zırlıklarını tamamladık. İhracatı-
mızı artıracak adımları uygulama-
ya koyduk. İhracatçımızın yol arka-
daşı Eximbank’ın sermayesini artı-
rarak, düşük maliyetli kredi hacmi-
nin genişlemesini sağladık. Bugün 
itibarıyla Türk Eximbank, ihracat 
finansmanında oran olarak dünya 
ikincisidir, hedefimiz birinciliktir. "
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Sevgili Girişimci  
Dostlarım;  
Özellikle son çeyrekte, 
gerek bireysel girişim-
lerin gerekse ortaklaşa 

kurulan tüzel girişimlerin sayı-
sında geçmiş dönemlere nazaran 
artışların olduğunu gözlemle-
mekteyiz. Bu artış beraberinde 
bazı temel sorunları doğurmak-
tadır. Bu sorunların başındaysa 
işletmeler açısından –vergi yükü- 
gelmektedir.

Altını kalın çizgilerle çizmek 
gerekirse vergi kaçırmak ile ver-
giden kaçınmak kesinlikle fark-
lı sonuçları doğurmaktadır. Vergi 
kaçırmak, kanunların tamamına 
veya bir kısmına uymamak anla-
mına gelirken cezası ise ağır para 
cezalarından başlayıp hapis ceza-
sına uzanan bir süreci içermek-
tedir. Vergiden kaçınmak ise, ta-
mamen hukuk kuralları vergi ka-
nunları içerisinde kalıp, kanunun 
uygun maddelerini işletmemiz 
lehine çevirmektir. Bu yöntem 
daha çok “verginin planlanması” 
veya “verginin ertelenmesi” ta-
birleriyle anlatılabilmektedir. 

Bu yazımız detaya çok girme-
den, işletmelerin kanuni çerçeve-
ler içerisinde nasıl daha az vergi 
ödeyebileceklerini anlatmak ile 

alakalı olacaktır.
Kanunlarca uygulanan muafi-

yet ve istisnalardan faydalanmak:
Örnek: Son dönemlerde en 

çok bilinen istisna 29 yaş altı 
genç girişimci istisnasıdır. Giri-
şimci 75.000- TL’na kadar olan 
kazancını gelir vergisinden istis-
na tutabilmektedir.

Örnek 2: Türkiye’de faaliyeti 
olmayan şirketlere yapılacak olan 
yazılım, tasarım, mimarlık hiz-
metleri kanunda belirtilen şartla-
rı taşımak kaydıyla %50 kurum-
lar vergisinden istisnasıdır.

İndirilecek giderlerin tespitini 
çok iyi yapmak ve kanunen kabul 
edilmeyen giderlerin neler oldu-
ğunu belirlemek:

Örnek: Vergiye tabi matrahı 
bulurken indirilebilecek olan gi-
derler gerek kurumlar vergisi ka-
nununda gerekse gelir vergisi ka-
nununda açıkça belirtilmiştir. 
Kanunlar nispetinde işin devam 
ettirilebilmesi için yapılacak gi-
derlerin tespitini doğru yapmak, 
herhangi bir inceleme esnasında 
defter ve belgelerde hatalı indi-
rimlerden kaçınmak işletme için 
önem arz etmektedir.

Duran varlıkların yani; işlet-
mede bir yıldan fazla kullanılan 
ve yıpranmaya, aşınmaya veya 

Haluk Cenk Batur - TÜMSİAD İstanbul Şubesi Üyesi

GİRİŞİMCİLER İÇİN 
“DOĞRU VERGİ ÖDEME” 
KILAVUZU
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kıymetten düşmeye maruz bulu-
nan gayrimenkullerle, alet, ede-
vat, mefruşat, demirbaş ve mad-
di olmayan duran varlıklar şek-
lindeki vb. iktisadi değerlerin 
amortismanlarını azalan bakiye-
ler (hızlandırılmış amortisman) 
yöntemine göre ayırmak:

Örnek: 10.000 TL’na satın 
alınmış bir elektronik cihazın 
amortisman süresinin 5 yıl oldu-
ğunu varsayalım. 

Azalan bakiyeler yöntemine 
göre amortisman ayırırsak;

100/5= Yıllık %20 oranına 
göre

1.Yıl 4.000 TL (%20*2)
2.Yıl 2.400 TL 
3.Yıl 1.440 TL
4.Yıl    864 TL
5.Yıl 1.296 TL (Son kalan bedel)

Normal amortisman yönte-
mine göre amortisman ayırırsak;

100/5= Yıllık %20 oranına 
göre

1.Yıl 2.000 TL
2.Yıl 2.000 TL
3.Yıl 2.000 TL
4.Yıl 2.000 TL
5.Yıl 2.000 TL
Görüldüğü üzere Azalan ba-

kiyeler yönteminde ilk yılda ayır-
dığımız tutarla normal amortis-
man yöntemine göre ayırdığımız 
tutar arasında iki katı bir fark 
oluşmaktadır. Bu fark ödeyece-
ğimiz vergiyi doğal olarak azal-
tacaktır.

Stok maliyeti, fire vb. kalem-
leri doğru tespit etmek:

Fiyatlar genel düzeyi, kar he-
saplamaları, yönetim stratejile-

ri vb. politikalara göre işletmeler 
İlk giren ilk çıkar veya ortalama 
maliyet yöntemlerini seçebilir, fi-
relerini tam hesaplayarak doğru 
maliyeti bulabilirler. Doğru mali-
yeti bulmaksa fazladan ödenecek 
vergiyi dengeleyecektir.

Serbest bölge, Teknokent gibi 
mecralarda bulunmak:

Türkiye’nin özellikle yazılım, 
kodlama, bilişim, robot ve tekno-
loji alanlarında ivmelenmesi yeni 
üretim alanlarının yeni toplan-
ma bölgelerinin doğmasına ne-
den olmuştur. Bunların başında 
Teknokentler gelmektedir. Tek-
nokentlerde (kanuna ve uygula-
ma alanlarına göre) gelir vergi-
si, kurumlar vergisi ve KDV’den 
bir takım istisnalar olduğunu bi-
liyoruz. Keza serbest bölgelerde 
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de aynı istisnalar yine kanunları 
uyarınca bulunmaktadır.

Kar/Zarar hesaplamalarının 
yapılacağı dönemlerde hizmetin 
ertelenmesi:

Bu yöntem her ne kadar özel-
likle perakende satış yapanlar, 
seri toptan satış yapanlar veya 
sürekli hizmet veren işletme-
ler için mümkün olmasa da dö-
nemsel olarak uygulayabilecek 
işletmeler için güzel bir erteleme 
yöntemi olabilir.

Gelir ve Kurumlar Vergi-
si mükellefleri için,celde ettikle-
ri kar üzerinden alınan verginin 
beyannamesi;

Mayıs ayı (Ocak-Şubat-Mart) 

dönemi 
Ağustos ayı (Nisan-Ma-

yıs-Haziran) dönemi
Kasım ayı (Temmuz-Ağus-

tos-Eylül) dönemi
Şubat ayı (Ekim-Kasım-Ara-

lık) dönemi şeklinde verilmek-
tedir.

Örnek: Mart ayında teslim 
edilecek mal veya hizmet Nisan 
ayında teslim edilirse muhtemel 
edilecek karın vergisi bir sonraki 
döneme intikal edecektir.

Önemli not: Bu maddede 
“Vergiyi doğuran olay” , “tahak-
kuk” , “tahsilat” gibi kanunda 
özellikle geçen maddeler önem 
arz etmektedir. Mal veya hiz-

metin teslim edilmesinden son-
ra yasal süresinde fatura kesil-
melidir.  

Nakit sermaye artırımı yap-
mak:

İşletmelerin güçlü sermaye 
yapısına kavuşmaları, borç almak 
veya 3. kişilerden kaynak kulla-
nımı yapmak yerine öz kaynak 
kullanımını hedefleyen bu teşvik 
neticesinde işletmeler vergi yük-
lerini azaltabilirler. 

Örnek: 1 Ocak tarihi itibariy-
le 1.000.000 TL (Bir Milyon) na-
kit sermaye artırımı yapan işlet-
me aşağıdaki formülü uygula-
mak suretiyle kurumlar vergisin-
den indirim yapabilir.
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Art.Serm. X TCMB Faiz Or. 
X Süre X İndirim Oranı

1.000.000 X 0,16 (yaklaşık) X 
1 X %50 = 80.000

80.000 TL Kurumlar vergi-
sinden indirim yapıldığında %20 
kurumlar vergisi oranına göre iş-
letmeye 16.000 TL gibi hatırı sa-
yılı bir katkı yapacaktır.

Demirbaş satış karlarının 
fona aktarılması:

Son olarak bahsedeceğimiz 
vergi avantajı ise işletmelerin 
genel olarak büyük sıkıntılar ya-
şadığı Duran Varlıklarının satı-
şından elde ettikleri kar ile ilgili 
olacaktır. İşletmeler kullandık-
ları cihaz, makine, otomobil vb. 
duran varlıklarını amortisman 

süreleri bitişinde yapacakları sa-
tışlarda çok fazla kar ediyor gö-
zükmektedirler. Bu yöntemle 
elde edilecek kar fon hesabında 
tutulacağından o yılın kazancına 
eklenmeyecek ve işletmeye nefes 
aldıracaktır.

Örnek: 250.000 TL bedel-
le satın alınmış bir cihazın 5 yıl 
sonra satıldığını ve faydalı öm-
rünü bitirmiş olmasına rağ-
men 2.el satışında bir tutar elde 
edileceğini bununda yaklaşık 
75.000 TL olacağını düşünelim. 
Bu tutar normal şartlarda ku-
rum kazancına ilave edilseydi 
%20 vergi hesaplamak suretiyle 
15.000 TL vergi ödenmek duru-
munda kalınacaktı.

Ancak 15.000 TL yeni alına-
cak Demirbaşın amortismanın-
dan düşülmesi suretiyle işletme 
bu vergi yükünden de kurtulmuş 
olacaktır.

Diğer vergi avantajlarının da 
neler olduğundan kısaca bahse-
decek olursak; Aktife kayıtlı gay-
rimenkulun 2 yıl sonraki satışla-
rı %75 istisnaya tabi tutulabilir, 
şüpheli hale gelmiş ticari alacak-
lar için karşılık ayrılabilir, Lea-
sing, kiralama vb. anlaşmalar ya-
pılabilir veya sat-geri kirala yön-
temleri kullanılabilir. İmalat-
çı şirketlerin birleşmeleriyle or-
taya çıkacak kazançları da %75 
oranında 3 yıl boyunca kurumlar 
vergisinden istisna tutulabilir.
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EKONOMİNİN 
İSTİKRARA İHTİYACI

Ekonomik davranış, insanoğlunun doğuşuyla birlikte kendini gös-
termiş ve insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Yunus Nacar - TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
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İnsanın biriktirme ve sahip olma duygusu, 
toplumda rekabetçi bir yapı oluşturmuş, 
çoğu toplumlar bu yarışın etkisiyle sonu 
gelmez savaşlarla boğuşmuşlardır. 

Ekonomik davranışlar, toplumların 
inancıyla doğrudan etkilenerek şekillenmiş, 
semavi dinlerin samimi dönemlerinde öldü-
rücü rekabet yerini, dayanışmaya, kaynakla-
rın çoğalmasına ve adil bir paylaşıma bırak-
mış toplumlar böyle dönemlerde daha mutlu 
bir hayatı paylaşmışlardır.

Ne zamanki toplumsal istikrar bozulmuş, 
insanları huzura kavuşturan kurallar yerini 
kaosa bırakmış, işte o zaman ekonomik hayat 
bu kaostan doğrudan etkilenmiştir. 

Ekonomik davranış, müstakil bir davranış 
olmayıp, psikolojik, sosyolojik ve siyasi dav-
ranışların bir bileşkesi olarak şekillenmekte-
dir. Tek tek insanların moral-motivasyonla-
rı bozulduğunda, bir çığ oluşumu gibi kitle-
sel sorunlar doğmaktadır. Bu durum ne ka-
dar genişlerse, önlenmesi de o derece zor hale 
gelmektedir. Bu durumu bilen hasım taraflar, 
müdahaleye küçükten başlayıp, toplumsal is-
tikrarı hedef alırlar. 

İstikrarsızlık ateşi bir defa yakıldıktan son-
ra nerede duracağı ve etki alanının boyutunun 
ne olacağını kimse bilemez. 

Haklı olarak her toplum, her ülke yakıcı is-
tikrarsızlık ateşinden korunmak için her türlü 
tedbiri almayı öncelikli görev bilmişlerdir. 

Krizlerin sâri/bulaşıcı olduğuna bir ör-
nek olmak üzere, 2008-2009 ekonomik krizi-
ne baktığımızda, hemen hemen etkilenmeyen 
ülke kalmamıştır. Bazıları çok etkilenmiş, bazı 
ülkeler de az etkilenmişti. Ülkemiz, bu krizi 
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en az hasarla atlatan ülkelerden 
birisi olmuştu. Hafızalarımızda 
net olarak kaldığı haliyle, bu kriz 
ülkemizi teğet geçmişti. Ülkemi-
zin bu krizi hafif atlatmasının te-
melde üç nedeni vardı; bunlar-
dan birisi, paylaşımcı bir mil-
let, bundan maksat, insanlarımız 
zorlukları ferden paylaştıkları 
için psikolojileri hızla bozulma-
dı ve böylece sosyal psikolojimiz 
diğer ülkeler gibi altüst olmadı. 
İkinci bir husus Türkiye ekono-
misinin reel bir yapıya sahip olu-
şudur. Yani türev ürünlerin aşı-
rı derecede kullanılmıyor oluşu-
dur. Üçüncü bir husus, insanları-
mız birçok şeyi olduğu gibi krizi 
de kısa sürede unutmuş, altı ay-
dan ileriye taşımamışlardır.

2008-2009 krizi Kasım-Aralık 
2008’de başlamış, ekonomik ha-
yat Türkiye’de Nisan –Mayıs 2009 
aylarında normale dönmüştür. O 
dönemde yönetici olarak bulun-
duğum yabancı bir bankada, kriz 
başlangıcında bu durumu anlat-
tığım yabancı yönetim kurulu 
üyeleri benim rahatlığımı hayret-
le karşılamışlar, altı ay sonra an-
lattığım hususların aynen çıkma-
sı üzerine ise hayretleri daha da 
artmıştı. 

İşin özünde, ekonomik ha-
yatta istikrar ve krizler ikiz kar-
deş gibidirler. Günün koşulları-
na göre biri diğerine hâkim olur. 
Önemli olan her iki durumda da 
ne yapacağımızdır. Zira her zor-
lukla beraber bir kolaylık; her 

kolaylıkla beraber bir zorluk var-
dır. İstikrarlı günlerin kıymeti-
ni bilip gevşememek, kriz anında 
da paniğe/üzüntüye düşmemek, 
çözümün ana kriteridir. Kendi-
mize güven ve inancı kaybetmez 
isek, her işimizde başarılı olaca-
ğımız kesindir. Zor günleri aş-
manın temel kuralının bu oldu-
ğu gerçeğini hafızamızın önem-
li bir yerinde hazır olarak bulun-
durmalıyız. 

Bir krizi aşmak ve düze çık-
mak; ekonomik, sosyal ve siya-
sal istikrara kavuşmak zor de-
ğil; bunu sürdürebilmek zordur. 
Bunun çözümü de; “gevşemeyin, 
üzülmeyin, eğer inanıyorsanız 
mutlaka başaracaksınız“ inancıy-
la, azmiyle hareket edebilmektir. 



47Temmuz - Ağustos 2017

Dosya



48 Temmuz - Ağustos 2017

TÜMSİAD Haber

15 TEMMUZ ZİYARETLERİ

Diyarbakır Şube Yönetim 
Kurulunun Valilik Ziyareti

Batman Şube Yönetim 
Kurulu’nun İl Jandarma Ko-

mutanlığı Ziyareti

Afyon Şube Yönetim 
Kurulu’nun Valilik Ziyareti
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TÜMSİAD Haber

Kayseri Şube Yönetim 
Kurulunun Valilik Ziyareti

Bursa Şube Yönetim Kurulu 
İl Jandarma ve Garnizon Komu-

tanlığı’nı Ziyaret Etti

Gaziantep Şube Yönetim 
Kurulunun Gaziantep Üniversi-

tesi Rektörlüğü Ziyareti

Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Ankara  Sanayi 

Odasını Ziyaret Etti
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TÜMSİAD Haber

Yozgat Şube Yönetim 
Kurulunun İl Jandarma 

Komutanlığı Ziyareti
Van Şube Yönetim 

Kurulunun Valilik Ziyareti
Uşak Şube Yönetim 

Kurulunun Valilik Ziyareti

Çorum Şube Yönetim 
Kurulunun  Çorum Belediye 

Başkanını Ziyareti

Konya Şube Yönetim 
Kurulunun İl Emniyet Mü-

dürlüğü Ziyareti

Rize Şube Yönetim 
Kurulunun İl Emniyet Mü-

dürlüğü Ziyareti.jpg

Gebze Şube Yönetim 
Kurulunun Gebze Belediye 

Başkanlığı Ziyareti

Antalya Şube Yönetim 
Kurulunun Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanı’nı Ziyareti

Sakarya Şube Yönetim 
Kurulunun Valililk Ziyareti
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15 Temmuz hain darbe girişi-
minin Türk ekonomisine çok 
önemli kalıcı etkileri olacak-
tır.  Ancak kısa vadede etkile-
ri olumsuz olsa da orta-uzun 

vadede hem iktisadi, sosyal hem de 
siyasi alanlarda ülkemizin önünü 
açacağı öngörülmektedir.  Tüm 
açılardan ve uzun vadeli bir pers-
pektiften değerlendirildiğinde eko-
nomimizi ve ülkemizin geleceğini 
genel olarak olumsuz etkileyeceğini 
söylemek mümkün değildir. Aksine 
tek başına düşünüldüğünde bile 
ülkemizin bu şeytani çeteden kur-
tulmuş ya da kurtuluyor olması dahi 
rakamlarla ifade edilemeyecek kadar 
devasa hayırlara vesile olacaktır. 

Kısa vadede olumsuz etkilerin 
tam olarak ne olacağını net olarak 
söyleyebilmek zordur. Bu bağlam-
da hükumet üyelerinin bazıları tara-
fından telaffuz edilen tahmini değer 
50 milyar TL ile 300 milyar TL ara-
sında değişmekte ve bu durum ma-
liyet hesaplama işinin zorluğunu is-
patlar niteliktedir. Kısa vadeli etki-
ler üretim açısından değerlendiril-
diğinde üretim ve istihdam rakam-
larında, fiyatlar açısından değerlen-
dirildiğinde enflasyon, faiz ve döviz 
kurlarında görülebilecektir. Örneğin, 
2016 yılı sonundaki işsizlik rakamı 15 
Temmuz öncesi ile karşılaştırılırsa iş-
sizlikte 1 milyonluk bir artış olma-
sında darbe teşebbüsünün en önemli 
unsur olduğu açıktır. Bununla birlik-
te 15 Temmuz öncesi 3 TL’nin altın-
da seyreden dolar kuru hemen sonra-
sında 3’ü aştı ve çok kısa bir süre ha-
ricinde hep bu düzeyin üstünde kal-

maya devam etti. Benzer şekilde cari 
açıkta, turizmde, borsada, vb. alanlar-
da darbe teşebbüsünün olumsuz etki-
leri kaydedildi. Fakat 15 Temmuz’un 
hemen akabindeki günlerde görülen 
imaj kaybı kısa sürede telafi edilmiş-
tir. Hem reel hem de finans piyasala-
rındaki hareketlilik de bunu göster-
mektedir. Örneğin, hem darbe teşeb-
büsü öncesi (1 Ağustos 2015- 1 Ni-
san 2016) hem de sonrası dönemde 
(1 Ağustos 2016- 1 Nisan 2017) ülke-
mize giren doğrudan yabancı serma-
ye miktarının 10 milyar dolara yakın 
olması bunun açık delilidir.

Bu hastalıklı yapının dini bir ce-
maat kisvesi altında on yıllar boyun-
ca sinsi faaliyetlerine devam etmiş 
olması ve nihayetinde de ihanet şe-
bekesine dönüşerek yok oluyor ol-
ması toplumsal yapımızda ve hafı-
zamızda derin etkiler bırakacaktır. 
Bu meş’um ve mel’un yapının bel-
ki de en büyük zararı beşeri ilişki-
lerin düzeyini ve etkinliğini belirle-
yen güven kurumunu önemli oran-
da zedelemiş olmasıdır.  Ticari ilişki-
ler başta olmak üzere tüm beşeri iliş-
kilerde karşılıklı güvenin ne kadar 
önemli olduğu herkesin malumudur.  
Hem reel hem de finansal piyasalar-
da üretici, tüccar, işçi vb. bireyler ka-
rar vermekte zorlanmaktadırlar. Ki-
şilerin bazı alış-verişleri ya da karar-
ları sonrası parasal manada zarar et-
meleri yanında bazı ticari işlemler ya 
da ilişkiler sonrasında malum yapıy-
la ilişkilendirilmeleri içten bile de-
ğildir.  Dolayısıyla tüccarlar alış ve-
riş kararı, üreticiler üretim ya da is-
tihdam kararı verirken artık bir de-

ğil çok defa düşünmesi, araştırması 
gerekmektedir. Ekonomide görülen 
yavaşlamanın nedenlerinden birinin 
de bu unsur olduğu açıktır.  

Fakat darbe teşebbüsünde bulu-
nan ya da buna sevinen azınlıktaki 
grupların istedikleri ya da bekledik-
leri gibi ekonomide ciddi bozulma-
lar yaşanmaması ülkemiz açısından 
hem çok olumlu hem de sevindirici-
dir.  Darbe ve işgal girişiminin ger-
çekleşmiş olması halinde muhtemel 
olacakları yukarıda sayılan olumsuz-
luklarla karşılaştırırsak, yaşamış ya 
da yaşamakta olduğumuz olumsuz 
sonuçların başarılı bir darbe sonrası 
ile hiçbir şekilde mukayese edileme-
yeceği açıktır. Halkımızın neredey-
se tüm bireylerinin ve tüm kesimle-
rinin sağduyulu ve ferasetli duruşla-
rı, kararları ve devletimizin yerinde 
ve zamanında politika tercihleri so-
nucunda ekonomik ve ticari hayat-
ta ciddi bir çöküş yaşanmamış, hal-
kımız bankalara ve süpermarketlere 
hücum etmemiş, döviz kurlarında, 
faizlerde ve enflasyonda bozulma-
lar yaşanmamış ve piyasalar hep açık 
kalabilmiştir. Benzer şekilde ne sos-
yal ne de siyasi hayatımızda önem-
li sayılabilecek aksaklıklar yaşanma-
mıştır.  Aksine Türk milleti devle-
ti ile bir ve kenetlenmiş olarak, haf-
ta sonu ülkesini ve devletini işgalden 
korumuş, hafta başında da işinin ba-
şında olmuştur. Bunda hükumet 
başta olmak üzere tüm kamu yöneti-
minin halkın beklentilerini ve psiko-
lojisini yönetmekte başarılı olması-
nın önemi büyüktür. 

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA Gebze Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

15 TEMMUZ 
DARBE TEŞEBBÜSÜ 
SONRASINDA 
TÜRKİYE EKONOMİSİ
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15 Temmuz Nöbeti

Hain işgal Girişiminin yaşandığı karan-
lık gecenin 1. yıl döneminde ilk günkü gibi 
üyelerimizle meydanlarda nöbetteyiz.

TÜM TÜRKİYE’DE 
NÖBETTEYİZ

MANİSA

HATAY

ANTALYA İZMİR
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15 Temmuz Nöbeti

ADANA

VAN TOKAT

BATMAN

KONYA

MERSİN

AFYON

BATMAN



58 Temmuz - Ağustos 2017

TÜMSİAD Marmara

TÜMSİAD MARMARA 
BÖLGE TOPLANTISI 
SAKARYA DA GERÇEKLEŞTİ

Tüm Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (TÜMSİAD) 
Marmara Bölgesi Şubele-
rinin başkanlar toplantısı 

Sakarya’da gerçekleşti.
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ARAÇ

Trafik sigortası ve kasko ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözümlerimiz ile yanınızdayız. Trafik sigortası ve kasko hesaplama 
aracını kullanarak hızlı teklif alabilirsiniz!

SAĞLIK

Size özel sağlık sigortası ürünlerimiz için acenteliğimizle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

MÜHENDİSLİK

İnşaat faaliyetleri,montaj faaliyetleri,makine kırılmaları ve elektronik cihaz poliçeleriniz için
lütfen iletişime geçin.

YANGIN

Konutunuzu veya iş yerinizi yangın,deprem,fırtına,sel-su,iş durması,kira kaybı gibi birçok durumda güvence altına almak 
için lütfen iletişime geçin.

HAVACILIK

Hava taşıtlarınızın portföyümüzde bulunan çeşitli uçak ve helikopter içerisinde yer alması için
lütfen iletişime geçin.

TEKNE/GEMİ

Deniz taşıtlarınızın portföyümüzde bulunan gemiler ve tekneler arasında yer alması için
lütfen iletişime geçin.

www.iyisigorta.com.tr | Akıncılar Sk. Özer Apartmanı No:10/9  Maltepe / ANKARA  | T: 0312 431 67 77  -  T: 0312 431 70 67 | bilgi@iyisigorta.com.tr
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TÜMSİAD Sakarya Şubesinin 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıya TÜMSİAD Mar-
mara Bölgesinden Sorumlu 
Bölge Başkanı Cemal Bala-

banoğlu, TÜMSİAD Sakarya Şube 
Başkanı Ahmet Ölmez, Bursa Şube 
Başkanı Osman Arslan, Balıkesir 
Şube Başkanı Eşref Koçak, Koca-
eli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, 
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Tel: 05352848885 - 05368327537
reiscakan13@gmail.com

Adres: Ayldız Mh 1634 Sok no 6/31 elvankent Etimesgut

Arsalarınızı kat karşılığı İle
bİzİmle değerlendİrİn.Konut yapımı,

SANAYİ PROJELERİ ve İhale İşlerİ
İle yanıbaşınızdayız.
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Gebze Şube Başkanı Ensar 
Korkmaz, Yalova Şube Başkan 
Vekili Bekir Şanlı ve Genel 
Merkez İdarecilerinden Bölge 
Başkanlar Kurulu Raportörü 
Abdulkadir Çelik katıldı.

TÜMSİAD’ın bölgesel faali-
yetleri ve bölgesel ekonomik kal-
kınmaya yapılabilecek katkıların 
irdelendiği toplantıda, iş adam-
ları arasında iletişimin artması-
na yönelik çözüm önerileri de su-
nuldu.

Toplantıya ev sahipliği yapan 
TÜMSİAD Sakarya Şube Başka-
nı Ahmet Ölmez, “TÜMSİAD 
olarak, derneğimizin ana kuru-
luş gayelerinden olan bölgesel 
kalkınma olgusuna katkılar yap-
mak için bir araya geldik. Mar-
mara Bölgesinde yakın şube-
ler olarak bizler sektörel buluş-
ma toplantıları, fuar ve çalıştay-
lar düzenleyebiliriz. Yeni ekono-
mik göstergeler ışığında ticari 
hayatımızda neler bizi bekliyor? 
Nelere hazırlanmalıyız? Bunları 
üzerinde daha fazla durmamız 
lazım. Şeklinde konuştu.

Sakarya’mıza gelip toplantı-
mıza iştirak eden başta Marma-
ra Bölge Başkanı Cemal Balaba-
noğlu'na, Şube Başkanlarıma ve 
ayrıca yemekli toplantımıza katı-
larak bizleri onurlandıran TÜM-
SİAD 2.ci dönem Genel Başkan 
Yardımcısı Hikmet Usta'ya teşek-
kür ediyorum.'' dedi.
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SAVUNMADA 
KÖTÜ KOMŞU MAL 

SAHİBİ YAPTI
ABD ve Almanya başta olmak 

üzere çok sayıda Batılı ülkenin 
Türkiye’ye uyguladığı silah ambar-

gosu, yerli savunma sanayiinde 
ciddi mesafe katetmemizi sağladı.
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HATAY ATLAS YAPI DENETIM
.
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Türk savunma sanayii, son 
yıllarda yerli silah tekno-
lojilerine yaptığı yatırım-
larla uluslararası arenada-
ki yükselişini sürdürüyor. 

Devletin millî çalışmalarının 
yanında özel sektörün de devreye 
girmesi savunma sanayinde Tür-
kiye’yi atağa kaldırdı. Ekonomik 
anlamda dışa bağımlılığı azaltan, 
güvenlik açısından da ciddi me-
safe kaydeden ülkemizin bu alan-
daki başarısını ihracat rakamları 
da ortaya koydu. Geçtiğimiz 
yıl savunma sanayi ihracatını 
yüzde 1,4 arttırarak, 1,7 milyar 
dolara çıkaran Türkiye’nin, 2017 
içerisinde 6 milyar dolarlık iş 

bağlaması hedefleniyor. Ülke sa-
vunmasında dışa bağımlılık yüz-
de 21’lere kadar gerilerken, silah 
teknolojilerindeki yerlilik oranı 
da yüzde 60’a çıktı. 

KÖRFEZ ODAKLI 
BÜYÜME

400’den fazla savunma proje-
sinden oluşan 35 milyar dolarlık 
portföyün sahibi Türkiye, yakın 
coğrafyalardaki stratejik hamle-
leriyle de göz dolduruyor. Türk 
savunması ihracatı özellikle Kör-
fez ve Orta Doğu odaklı yükse-
liyor. Savunma sanayisine ilişkin 
politikalarını yeniden kurgula-

yan ülkemiz, İran ve ABD gerili-
minin tekrar başlama ihtimaline 
karşın hızla silahlanan ve serma-
yesine yeni yatırım alanları ara-
yan Körfez bölgesi için yeni bir 
kanal açmış durumda. 

ORTA DOĞU’YA 
İHRACAT %20 ARTTI

Türkiye’nin Körfez politi-
kasında adeta öncü kuvvet ola-
rak hareket eden 450 yerli savun-
ma şirketi, son 4 yıl içinde Orta 
Doğu pazarında dev ortaklıkla-
ra imza attı. Millî silah teknolo-
jilerinin üretimi için deneyim 
ve tecrübe kazanan Türk firma-
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lar, karşılıklı iş birlikleri sayesin-
de bölgeye olan savunma ihraca-
tını da yüzde 20 oranında arttır-
dı. Katar ile 2 milyar dolarlık sa-
vunma sanayii projelerine imza 
atılması bekleniyor. Öte yandan 
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikle-
rine (BAE) 661 milyon dolarlık 
zırhlı araç satışı yapmak için an-
laşmaya varmıştı.

Almanya’ya rağmen 
üreteceğiz

Türk savunma devlerinin tek-
noloji transferi teklifiyle Körfez’e 
gitmesi de küresel rekabette yer-
li şirketleri öne çıkartıyor. ABD 
başta olmak üzere Batılı şirketle-
rin en önemli alıcısı durumun-
da olan Körfez ülkelerinin, sa-
vunmadaki tekeli kırabilmek için 
Türkiye’ye yönelmesi silah ya-
saklarının arkasındaki nedenler-
den biri olarak gösteriliyor. Son 
olarak Almaya’nın silah ambar-
gosunun özellikle Milgem ve Al-

tay tankı projelerinin ana unsu-
ru olan motor tedarikini vuraca-
ğı gündeme getirilse de bu du-
rum Türk savunma sanayiini et-
kilemeyecek. Zira Altay proje-
sinin devam etmesi için geçti-
ğimiz mayıs ayında Türk hükû-
meti Ukrayna ile anlaştı. Ukray-
na’nın yerli firması olan UkrO-
boronProm’un ürettiği tank mo-
toru için ‘İşbirliği Ön Anlaşması’ 
imzalandı. 

Millîleşme hamlesi  
ithali bitirecek

Savunma konusunda artan si-
lah, mühimmat ve yedek par-
ça ihtiyacına karşı, başta ABD ve 
Almanya olmak üzere Batılı ülke-
lerin çoğu Türkiye’ye ihracat kı-
sıtlaması getirdi. DEAŞ’la müca-
delede kullanılan Leopard tank-
larının parçaları için Türkiye’ye 
11 defa ambargo uygulayan Al-
manya’ya rağmen yıllardır süren 
millîleşme hamleleriyle bu yolda 

çok mesafe katedildi. İhtiyaç duy-
duğu malzemeleri üretmeyi başa-
ran Türkiye, millî savunma yatı-
rımları sayesinde ithalata daha az 
ihtiyaç duyar hâle geldi.

AR-GE yatırımları ile 
güçlü performans 

Türk savunma sanayisinin 
son yıllardaki performansının ar-
kasında önemli AR-GE yatırım-
ları ve teşvikleri yer alıyor. Sa-
vunma ve Havacılık Sanayii İma-
latçılar Derneği verilerine göre; 
sektörün ürün ve teknoloji geliş-
tirme harcamaları geçen yıl bir 
önceki yıla göre yüzde 2 arta-
rak, 904 milyon dolar düzeyin-
de gerçekleşti. Kaynağın yüzde 
13’ü teknoloji geliştirmeye, yüz-
de 87’si ürün geliştirmeye ayrıldı. 
Türkiye’nin savunma ithalatı için 
2016’da harcadığı paranın 1,6 
milyar dolara gerilemesinde dışa 
bağımlılığın azaltılması ve güçlü 
yerel katkı etkili oldu.
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GÜZEL ATLAR 
DİYARI KAPADOKYA

KAPADOKYA’DA ROMANIN KAHRAMANI SİZSİNİZ!

Türkiye’nin en önemli ve gizemli turistik merkezle-
rinden Kapadokya, dünyanın da nadir güzelliklerine 
sahip. Ruhuyla gezenlerin, maceraperestlerin uğrak 
noktası olan Kapadokya geçmişte “Güzel Atlar Di-
yar”ı olarak da anılırmış. Elbette hemen akla Yaşar 

Kemal’in Demirciler Çarşısı Cinayeti’nin hem girişi hem de 
bitişi olan büyük cümle geliyor “O iyi insanlar o güzel atla-
ra binip gittiler” Ama Kapadokya’da herkes ve her şey yerli 
yerinde, o güzellikler bir yere gitmedi henüz. Şimdi yerli 

Kapadokya yaşayan bir masal! 
Hem isterseniz bu masalın kahra-

manları da olabilirsiniz. 60 milyon 
yıl önce başlayan bu serüven hiç bit-

meyecek gibi. Dünya değişse de her 
mevsim, hatta her ay yeni öyküler 

yazmaya devam ediyor Kapadokya.

Ali Deniz Uslu
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yerindeyken yanıbaşımızda 
duran bu cenneti ıskalamaya-
lım! Ayrıca mekanın ruhuna 
ve dokusuna zarar vermeden 
pek turistik eylem de hayata 
geçmiş durumda. Özellikle 
yabancı turistleri daha fazla 
çeken bu yapılanma hareket-
liliği de artmış. Peki, neler mi 
var? Başlayalım anlatmaya...
Peri Bacaları ile başlayalım. 
Peri Bacaları’nın temeli 60 
milyon yıl önce atıldı. Erciyes, 
Hasandağı ve Güllüdağ’ın 
püskürttüğü lav ve küllerin 
oluşturduğu yumuşak tabaka-
ların milyonlarca yıl boyunca 
yağmur ve rüzgar tarafından 
aşındırılmasıyla ortaya çıktı 
bu mucizevi şekiller. Doğanın 
elinden çıkan sanat ürünleri 
yani. Onları gün batımı ve 
doğumunda izlemek bile yeter. 
Bir de Peri Bacaları üzerinde 
balon gezisi Kapadokya’nın ol-
mazsa olmazı. Genelde Göre-
me’den kalkan sıcak hava ba-

lonları evlenme teklifi, doğum 
günü gibi sürprizlere de ev 
sahipliği yapıyor. Üstelik gü-
neşin doğuşunu da dünyanın 
hiçbir yerinde rastlamayacağı-
nız bir güzellikle size sunuyor. 
Peri Bacaları arasında keşifler, 
balon ile büyüleyici bir yolcu-
luk, atv ve 4x4 jeep’lerle yaşa-
yacağınız serüvenler, yer altı 
mağaraları ve Bizans kiliseleri, 
çanak yapımı, Kızılırmak üze-
rinde gondol keyfi, jet bot ile 
adrenalin turu ve Kızılırmak 
kıyısında denize dair muh-
teşem lezzetleri tadacağınız 
bir mola…  İşte bir solukta 
ağzımdan çıkanlar kültürel ve 
doğal olarak bu kadar zengin 
bir medeniyette yapacakları-
nızdan yalnızca bazıları...

Çamurun büyüsü, adrena-
lin tutkusu ve Kızılırmak kıyı-
sında balık keyfi

Kapadokya, bir yandan da 
Anadolu motiflerinin sera-
mik dünyasına yansımasında 
önemli bir nokta. Toprağa şe-
kil vermek, ilk çağlardan bu-
güne cazibesini yitirmemiş. 
Bu deneyim için çocuk ya da 
büyük olmanız fark etmez. Bu 
kültürü gelecek kuşaklara ta-
şıyan en önemli merkezlerden 
biri olan Venessa Seramik’te 
bir sanat eserinin ortaya çıkı-
şına şahit olabilir ya da ken-
di yeteneğinizi keşfedebilirsi-
niz. Çamurun büyülü dünyası, 
sandığınızdan çok daha zen-
gin. Dedik ya Kapadokya, ma-
cera sevenler ve adrenalin tut-
kunları için de pek çok alter-
natifi bünyesinde barındırıyor. 
Atv’ler ve 4x4 jeep’lerle yapı-
lan turlar, yürüyerek ulaşa-
mayacağınız noktalarda sizle-
re yeni keşifler sunuyor. Bazen 
Mars’ta ya da Ay’da olduğu-
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nuz hissi sarıyor sizi. Bu coğraf-
yanın büyülü atmosferi sizi ha-
yatın koşturması, telaşı ve huzur-
suzluklarından alıp güzelce din-
lendiriyor böyle olunca da.Tür-
kiye’nin en uzun nehri olan Kızı-
lırmak size tahmin edemeyeceği-
niz lezzetler sunuyor. Kızılırmak 
kıyısında kurulu bulunan bölge-
nin tek balık lokantası olan Sur 
Balık Avanos’ta, birbirinden lez-
zetli deniz balıklarını ve deni-
ze dair her türlü lezzeti bulabi-
lirsiniz. Ne de olsa hızlı tempo-
da devam eden güne lezzetli mo-
lalar vermek gerekir. Şimdi! Kızı-
lırmak kıyısına da gelmişken kar-

şınıza Türkiye’nin başka bir ye-
rinde rastlayamayacağınız gon-
dollar ve sürat tutkunlarının vaz-
geçilmezi jet boat çıkıyor. Vene-
dik’ten özel olarak getirilen gon-
dollarla isteyen romantizmi iste-
yen de adrenalini sonuna kadar 
yaşayabiliyor.

Kaya oteller, taştan evler hiç 
dinmeyen doğanın müziği

Kaya oluşumları ve turizm 
çeşitliliğiyle dünyanın en etki-
leyici bölgelerinden biri Kapa-
dokya evet, ana tanrıça Kybe-
le’den günümüze uzanan çamuru 
ile de hem güzellik hem de şifa 
vaad ediyor. Türkiye’nin ilk ma-

ğara çamur banyosu olan Katpa-
tuka, Kapadokya’nın sağlık turiz-
mi ile anılmasına katkı sağlıyor. 
Bölgenin dokusu ve doğallığı göz 
önüne alınarak kurulan Katpatu-
ka, geçmişte limon deposu ola-
rak kullanılan mağaraların dü-
zenlenmesiyle ortaya çıkmış. Uz-
manlar nezaretinde misafirlerini 
ağırlamaya başlayan tesis, çamur 
ve termal suyun büyülü buluş-
masında önemli bir merkez. De-
nemeye değer. Kapadokya, doğal 
dokuyla iç içe olan kaya ve mağa-
ra otelleriyle de ünlü. Peri Baca-
ları’nın içine veya kayalar oyula-
rak inşa edilmiş oteller inanılmaz 
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Çengelköy Mahallesi, Çengelköy Caddesi No:27/A Üsküdar - İstanbul
0 555 743 17 37 | ile�sim@abantkahvecisi.com

ÇENGELKÖY
www.abantkahvecisi.com
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rahat ve doğal. Taşların dokusunun bozul-
madan düzenlenmesiyle de şifalarını kaybet-
memişler. Özellikle solunum rahatsızlıkları-
na iyi geldiği söylenen bu otellerde huzurlu 
bir derin uyku garantisi var. İmkan olur mu 
olmaz mı bilemem ama Kapadokya otelle-
ri dediğimizde Sacret House için ayrı bir pa-
rantez açmak gerekir. Her biri birbirinden 
farklı 21 odası bulunan Sacret House, dün-
yada örneğine rastlanamayacak bir otel.  The 
Byzantium Treasury, Old Chapel, Room of 
Antique Tiles, Anka’s Lair, The Sultan ve The 
King’s Ego… Sacred House’un tarihi eser-
ler ve antikalarla dekore edilmiş odalarından 
bazıları. “Bugüne dair objeler”in neredeyse 
hiç kullanılmadığı Sacred House, masal diya-
rı Ürgüp’te 250 yıllık bir Rum konağının ma-
sallaştırılmasıyla bugünlere gelmiş. Büyük 
bir avlu, özenle seçilmiş objeler ve heykeller, 
ruhunuza hitap eden bir müzik ve durup et-
rafa uzun uzun bakmaya davet eden bir mi-
mari sizi karşılıyor Sacred House’da. Yani ko-
naklama imkanınız olmasa bile mutlaka zi-
yaret edilmesi gerekin bir yer Sacred House.

Balon Turu
Kapadokya Balloons 0384 271 24 42
Atmosfer Balloons 0384 219 26 43
Rainbow Balloons 0384 219 33 08
Sultan Balloons 0384 353 52 49

OUTDOOR
Kapadokya Jet Boat 0384 511 34 59
Gondol Turu ve Jeep Safari 0384 511 34 59

NEREDE KALINIR
Sacred House Hotel 0384 341 71 02
Double Tree by Hilton Avanos 0384 511 11 11 
Ramada Cappadocia 0384 343 34 70
Uçhisar Kaya Hotel 0384 219 20 07
Göreme Kaya Hotel 0384 271 23 11
Museum Hotel 0384 219 22 20

NEREDE YENİR
Avanos Restaurant 0384 511 48 44
Sur Balık Restaurant 0384 511 66 95
Han Restaurant 0384 511 56 90
Altınocak Restaurant 0384 511 23 85KA
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Ares: Yenişehir Mahallesi şehit er sokak no: 27 41300 İZMİT
Telefon: 0 262 322 08 00



78 Temmuz - Ağustos 2017

Haber

TURİZMCİLERİN 2023 
YILINDA HEDEFLERİ 
70 MİLYAR DOLAR
Turizmciler, Türki-
ye’nin 2023 hedefleri 
doğrultusunda 70 mil-
yar dolar turizmin ge-
lirinin hayal olmadığı-
nı söyleyerek, " Ancak 
istenilen tek şey yurt 
dışı ilişkilerde dengeli 
yaklaşımlar" dedi.

Turizm sektörü temsilcileri ,2023 
hedeflerine ulaşmak için iç ve dış 
politik hareketlere dikkat çekti. 
Turizm sektörünün girdisi yerli 
ve yabancı misafirlerin katkıla-

rından oluştuğunu söyleyen turizmci 
Tunç Batum, “Dolayısıyla iç-dış politik 
veya ekonomik hareketlere karşı çok 
kırılgan yapısı var. İnsanlar tatil tercih-
lerini hem maddi hem de duygusal bir 
takım değişkenlere göre şekillendiri-
yorlar. Bu bağlamda Rusya krizinden 
de gördüğümüz üzere diplomasinin 
ortadan kalktığı ortamlarda çok ağır ya-
ralar alıyoruz. Şimdi benzeri bir durum 
Avrupa ile yaşanıyor. Bazı analistlerin 
bence yanıldıkları iki önemli nokta var 
bu konuda, birincisi Rusya krizinde ol-
duğu üzere bir yıl Turist gelmedi ancak 
ertesi yıl hepsi geri geldi mantığı çok 
doğru bir çıkarım değil. Nedeni ise sırf 

bu örnek bize yumurtaları aynı sepete 
koymamız gerektiğini gösterdi diye 
yanıtlayabilirim. Yani siz yalnızca tek bir 
Pazar üzerinden yola çıkarak bütçenizi 
oluşturamazsınız. Kendi pazarlamanızı 
riski bölecek şekilde dağıtmanız gerekir. 
Yoksa, Almanya veya Rusya örneğinde 
olduğu üzere bu ülkelerle çeşitli neden-
lerden dolayı sıkıntı çıktığında açılan 
boşluğu bir anda diğer bir pazarla 
doldurmanız çok zor. Diğer yanılgı ise; 
alternatif pazarların ikame edilmesi. Bu 
konu öyle sanıldığı kadar kolay değil. 
Bakınız Avrupa ile Turizm kapasite-
mizin bu günlere gelmesi tam 35 yıllık 
bir yatırımın sonucudur. Avrupa ile 
ilişkilerinizi bu bağlamda değerlendirip 
bu pazardan gelen Turizm girdilerinin 
son 30-35 yıllık eriştiği büyüklüğe bak-
manız gerekir. Aynı şekilde Rus pazarı 
da nereden baksanız 15 yıldır üzerine 

yatırım yapılan bir Pazar. Sonuç olarak; 
yeni pazarlar oluşturmak çok kolay 
değil, ciddi emek ve zaman gerekiyor; 
insanlar sanıldığı kadar kırgınlıkların 
üzerine hemen set çekmiyorlar, bu 
yatırımları yaparken duygu faktörünü 
unutmamak gerekir.” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinde turiz-
min rolüne de değinen Batum, “Biz 2023 
vizyonunda Turizm den 70 milyar dolar 
beklemeliyiz. İspanya örneğinde olduğu 
gibi. Turizm girdilerinin ithal ürün veya 
ikame ham maddeye ihtiyacı minimum 
olduğu için bu gelir, maliyetler çıktıktan 
sonra doğrudan artı haneye yazılıyor.

Bu bağlamda artık hiç bir komşu-
muzla olumsuz ilişki yaşamak istemiyo-
ruz sektör olarak. Nedeni ise kaybettiği-
miz her yılın bilançosu bize geri toparla-
mak için en az iki-üç yıllık ciddi pazar-
lama ve imaj maliyeti çıkartıyor” dedi.
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O ARAÇLARIN BORÇ 
VE CEZALARI SİLİNİYOR

Model yılı 1997 veya daha eski 
olan motorlu taşıtlarını 31 Ara-
lık 2018 tarihine kadar kayıt ve 
tescillerinin silinmesi ve hurda-
ya çıkarılması için teslim eden 

kişiler adına hurdaya çıkarılan 
taşıta ilişkin olarak ödenmemiş 

MTV borcu, gecikme zammı, 
gecikme faizi, vergi cezaları ve 
idari para cezaları silinecek.

Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığına 
ait Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) Genel 
Tebliği Resmi Gaze-

te’nin bugünkü sayısında yayımlan-
dı. Buna göre; Model yılı 1997 veya 
daha eski olan motorlu taşıtlarını, 
31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt 
ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya 
çıkarılması suretiyle il özel idarele-
rine veya büyükşehir belediyelerine 
bedelsiz olarak teslim eden ya da 

Makina ve Kimya Endüstrisi Ku-
rumu (MKEK) Hurda İşletmesi 
Müdürlüğüne ait hurda müdürlük-
lerinden herhangi birine teslim eden 
gerçek ve tüzel kişiler adına, hurda-
ya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 
Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk 
etmiş ve ödenmemiş olan motorlu 
taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin 
gecikme zammı, gecikme faizi, vergi 
cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine 
kadar tescil plakasına kesilen idari 
para cezaları silinecek.
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Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla mevcut olmayan veya 
herhangi bir nedenle motorlu taşıt 
vasfını kaybetmiş olup model yılı 
2005 ve daha eski olan taşıtların, 
bu durumlarının kanaat verici 
belgelerle tevsik edilmesi veya 
ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde 
adlarına kayıtlı olanlar tarafından 
yazılı bildirimde bulunulması halin-
de, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar 
vergilerinin 1/4'ünün 31 Aralık 
2018 tarihine kadar ödenmesi şar-
tıyla, kalan vergi aslı, gecikme zam-
mı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 
tescil plakasına kesilen idari para 

cezalarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip 
trafik tescil kayıtları silinecek. Bu 
fıkra kapsamında trafik tescil kayıt-
ları silinen motorlu taşıtların daha 
sonra bulunması veya varlığının 
tespiti halinde, borçlarının silindiği 
tarih itibariyle trafik tescil kaydı 
yapacak. Bu takdirde silinen vergi 
ve diğer amme alacakları ayrıca bir 
işleme gerek olmaksızın bulunduk-
ları veya tespit edildikleri yılın ocak 
ayında motorlu taşıtlar vergisi adıy-
la tahakkuk etmiş sayılacak ve ocak 
ayının son günü vade tarihi kabul 
edilerek takip ve tahsil edilecek.

Bu madde hükmünden ger-
çeğe aykırı bildirimde bulunmak 
suretiyle yararlananlar, bu fiilleri 
başkaca bir suç teşkil etmediği tak-
dirde 26 Aralık 2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 206’ncı 
maddesi gereğince, il özel idareleri, 
büyükşehir belediyeleri ve MKEK 
Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu 
madde hükmüne göre teslim alınan 
taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek 
şekilde kullanılamaz hale getirme-
yenler ile bu hususa ilişkin gerekli 
tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 
257’nci maddesi gereğince cezalan-
dırılacak. 
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KABİNE YENİLENDİ
C UMHURBAŞKANI Erdoğan dün 

saat 12.10’da Başbakan Yıldırım’ı 
kabul etti. Görüşmeden sonra Baş-
bakan Yıldırım 65’inci Hükümet’te 
yapılan değişiklikleri açıkladı. Ka-

bineye 6 yeni isim girdi, 5 bakanın görev yeri 
değişti, 5 başbakan yardımcılığından 4’ünde isim 
değişikliği yapıldı. 6 isim de kabine dışı kaldı. 

4 Başbakan yardımcısı değişti 
yapılan değişikliklerle Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ başbakan yardımcılığı görevi-
ne getirildi. Mehmet Şimşek görevini sürdürürken, 
Hakan Çavuşoğlu başbakan yardımcılığına atanan 
yeni isim oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı 
Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü görevlerine devam ederken, AK Parti 
Genel Sekreteri Abdulhamit Gül Adalet Bakanlı-
ğı’na getirildi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
ise Jülide Sarıeroğlu oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasındaki görüşmeden kabine 
değişikliği çıktı. 6 bakan liste dışı kalırken, Bakanlar Kurulu'na 6 yeni isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 50 dakika süren 

bir görüşme yaptı. Yıldırım, görüşmenin ardından 
65'inci Hükümet'te yapılan değişiklikleri açıkladı.
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n Tuğrul Türkeş n Veysi Kaynak 
n Nabi Avcı n Faruk Çelik 

n Akif Çağatay Kılıç n Mehmet Müezzinoğlu

KABİNENİN YENİ ÜYELERİ

KABİNE DIŞI KALANLAR

n Hakan Çavuşoğlu  n Abdülhamit Gül 
n Jülide Sarıeroğlu n Osman Aşkın Bak 
 n Ahmet Eşref Fakıbaba n Ahmet Demircan

“Bu bir kan değişimidir” 
Yeni Bakanlar Kurulu’nu açıkla-

masının ardından gazetecilere kısa bir 
açıklama yapan Başbakan Yıldırım, 
şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşka-
nımızla istişareleri yaptık. Ne görevi 
bırakan ne de görevi alanın birbirine 
üstünlüğü söz konusu değildir. Ama 
bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişi-
midir ve Bakanlar Kurulunda zaman 
zaman yeni bir değişikliğe ihtiyaç 
duyulduğunda bunlar yapılır.” 

GÖREV DAĞILIMI YAPI-
LACAK 

Başbakan yardımcılarıyla ilgili 
görev dağılımına yönelik çalış-
maların devam ettiğini söyleyen 
Yıldırım, “Özellikle başbakan 
yardımcılarının görev dağılımıyla, 
hangi kurumlardan, hangi başbakan 
yardımcıları, kimin sorumlu olacağı 
konusu gün içerisinde daha sonra ilan 
edilecektir” diye konuştu.
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AS MÜHENDİSLER olarak, 
uzman proje ekibimizle
tesisinizin tüm elektrik

projeleri (ENH plan profil, jen-
eratör, fabrika elektrik iç tesi-

sat, aydınlatma, zayıf akım, to-
praklama projeleri) çizimi, 

onayı ve uygulamasında 
hizmetinizdeyiz.

G E B Z E - KO C A E L İ  |  T: 0  2 6 2  6 4 3  7 2  5 9  -  M : i n f o @ a s m u h e n d i s l e r. c o m . t r

Fi r m a m ı z  T ÜM S İA D  G E B Z E  ŞB.  Üye s i d i r.
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Ayne’l Hayat

Bir İhtimal Daha Var

Galiba bir tercihte bulunarak büyük bir sorumlulu-
ğun altına da girmiş oluyoruz. Seçtiğimiz ihtimalin 

yorumuyla birlikte kendimizle yüzleşirken bunu daha 
iyi anlıyoruz. Kısaca bu kitap, kısa hikâye severler, 

ihtimalli hikâye severler ve karakter analizini öğrenmek 
isteyenler için yazıldı. Yazar Can Fırtına, rüyalarda bile 

bir araya gelemeyecek ilginç hikâyeleri büyük bir 
ustalıkla okura sunuyor.

a

a

a

b
c

cc

cd

d

d

d

d

e e

e

g g
k

kmt

m

m

p s 1
1

1

12
2

2 2

3

4

44

Macera romanı yarışmasının ikincisi olan bu kitap, çocuklarımızı heyecan 
dolu bir serüvene davet ediyor. Kuzey Kutbu’nun en uç noktasına gitmeye 

karar veren üç kafadar, dahice bir fikri hayata geçiriyorlar. Buzların arasın-
da sıkışmadan ilerleyebilecek bir gemi yapıp tayfalarıyla yola koyuluyorlar. 

Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor ve kutup bölgesinin çetin şartlarında 
gemiden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Tüm zorluklara rağmen pes etmeyen 
üç kafadar, heyecan dolu bir serüven yaşıyorlar. Tahmin ederiz, kitabı sade-
ce çocuklar değil, macera ruhu taşıyan büyükler de bir solukta okuyacak.

Yalnız başlarına kırık dökük bir parkta koşturan, hep göz ucuyla baktığı-
mız Suriyeli veya Filistinli çocuklar... Adına şarkılar yazılmış şehirlerde hayal-

leri peşinde koşan genç adamlar... Babasını bir daha göremeyeceği 
düşüncesiyle evlerinin kapısından savaşa uğurlayan Halepli bir çocuk... 

Kitabın sayfalarında karşılaştığımız her insanın yüzünden bir hikâye 
okunuyor. Sıradan hayatların büyük olaylarını okumak isteyenler için 

bu kitap çok şey vaat ediyor. Yaz vakitlerinde çevremiz biraz sükûnete 
bürünmüşken, kendi başımıza kalmışken okunacak güzel bir eser.

Semra Bilgin

Emre Baştuğ

Can Fırtına

Arktika Kuzey Kutbunda 3 Kafadar
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ÇÖZÜM ORTAKLI YOL ARKADAŞINIZ

Adres: Abdurrahman Gazi Mah. Atayolu Cad. Özmen 

Sok. Küsek Plaza Kat : 2 D : 6 Sancaktepe / İSTANBUL

Tel: (0216) 561 35 62  GSM : 0505 945  09 74

www.solesigorta.com.tr

Sole Sigorta ile Riskler Karşısında 

İşler Hep Yolunda!

Nakliyat sigortası

Yangın sigortasıAraç sigortası

Konut sigortası

Sağlık sigortası 



92 Temmuz - Ağustos 2017

Kitap

Genç Osman

Jurnal Jale mi Sosyal medya mı?

Mostar Dergisi’nde iki yıl boyunca kaleme aldığı 
hatırat ve fikir yazılarıyla gülümsetirken düşündüren 

ve huysuz mizacıyla, iğneli, dantelli diliyle gönül-
lerde taht kuran Peride Nigâr Hanımefendi, yeni 

kitabıyla Mostar Yayınları’nda... 
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“Çiftlik Hikâyeleri”nde, Mehmet Amca’nın çiftliğindeki 
sevimli dostların ilginç öyküleri, iyilik, dostluk ve yardım-

severlikleri eğlenceli bir dille anlatılıyor. On kitaptan 
oluşan seri, çok güzel çizimlerle süslenmiş ve çocukların 

dikkatini ölçmek için de “Hikâyeyi oku, çıkartmayı bul 
ve yapıştır, resmi tamamla!” diyerek okur veya dinleyici 

de hikâyeye dahil edilmiş. 

Genç Osman dönemi, Osmanlı Devleti’nin en trajik 
olayına sahne olan bir zaman dilimi. Genç, ıslahatçı, 

dirayetli fakat acemiliğiyle bir o kadar da aceleci 
Sultan II. Osman’ın hayat hikâyesi “Genç Osman 

Şâh-ı Cihân’a Nasıl Kıydılar?”, çetrefilli bir devre doğru 
sürükleyici bir yolculuk.

feee

Samet Akgün

Peride Nigâr

Çiftlik Hikâyeleri
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Sâminî’nin Gül Bahçesinden Sohbetler

Şark Bir İzzet Cephesi

Doğu’ya karşı hâkimiyetini git gide genişleten Batı, o tarih-
ten itibaren Doğu topraklarını hep sömürülecek bir ticarî 

kaynak, olarak görmüştür. İşte böylesine maddî bir çıkış 
noktası, hesapsız acılara ve rûhî sancılara kıvılcım olmuş, 

bu hissiyat, edebiyata ve sanata kazınmıştır. “Şark Bir İzzet 
Cephesi” de Muhammet Bahadır Şahin’in kaleminden, 
Doğu Cephesi’nin isimsiz kahramanlarına dair öykülerle 

Birinci Dünya Savaşı’nın yürek burkan izlerini taşıyor.
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Yazarın dilimize “Kültürel Konumlanış” şeklinde çevrilen bu eseri; 
edebiyat, coğrafya, mimarlık ve siyasetin de aralarında yer 

aldığı pek çok alanda çalışmak için son derece verimli bir kitap. 
Bu eserde yazar, sömürgeci taklit, melezlik ve  toplumsal eşiktelik 

gibi kavramları yeniden tasavvur ediyor ve bununla, kültürel 
üretimin en kararsız ve en sınırları zorlayıcı olduğu zaman en 

verimli olduğunu öne sürmeyi amaçlıyor. “Kültürel Konumlanış”, 
Tahir Uluç’un çevirisiyle İnsan Yayınları’nda. 

Tam bir hikmet deryası olan bu eser daha önce birkaç kez 
basılmıştır. Gülzâr-ı Sâminî, son olarak Dr. Yakup Sevimli’nin titiz 

çalışmasıyla sadeleştirilerek Semerkand Yayınları tarafından yeni-
den okura sunuldu. Ayrıca daha kolay taşınıp okunabilmesi için 

önceki baskılarından farklı olarak beş ayrı cilt olarak hazırlandı. 
Osman Bedreddin Erzurumî hazretlerinin sohbetleri, evliyaullahın 

titizlikle muhafaza ettiği tasavvufî edebi her yönden dile getirme-
si, okuyucuyu teşvik etmesi bakımından gayet kıymetli.

HOMI K. BHABHA

Gülzâr-ı Sâminî

Muhammet Bahadır Şahin

Kültürel Konumlanış
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