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2017 yılının bittiği, 2018 yılına girdiğimiz bugünlerde ekonomi dünyası yoğun bir 

gündeme sahip. 2017 yılında Sanayi 4.0 ve inovasyon gibi kritik konular gündemin üst 

sıralarında tartışıldı.  

Üreten Türkiye’nin geleceğinde bilişim teknolojilerinin önemini çok önemsiyoruz. Bu 

açıdan milli yazılım projelerinin fazlasıyla desteklenmesi gerektiğini ve bu konuda ulusal 

stratejilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Vakfımızın 2018 faaliyetlerinde ekonomi çalışmalarına daha fazla yer vermeyi 

planlıyoruz.  

 

Yarının Türkiye’sinin daha üretken olması dileğiyle... 

 

 

Av. Mehmet ALACACI 

Birlik Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı 

 

 



 
  

 
  

“Bir milletin parasını kontrol eden, o milleti de 
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SUNUŞ 

 

2017 yılı, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından toparlanma ve ekonomi 

açısından normalleşme yılı oldu. 2017 yılında FED faiz artış gündeminden büyümeye, işsizlikten 

Kredi Garanti Fonu uygulamalarına, İran ile olan ticari ilişkilerden Suriye krizlerine kadar çok 

fazla kritik gelişme yaşadık. 

2017 yılında Sanayi 4.0 ve inovasyon çok sık bir şekilde tartışıldı ve gündeme geldi. Bu 

kavramların tartışılması sanayi kesiminin gündemine girmesi ilerleyen yıllar açısından son 

derece önemlidir. 

2017 Aralık ayı içinde FED faiz artışına gitti ve faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-

1,50 aralığına yükseltildi. 2018 yılında da faiz artışlarının devam edeceği öngörülmektedir. 

Diğer yandan Türkiye ekonomisi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 

yüzde 11,1 oranında büyüdü. Özellikle Kredi Garanti Fonu, istihdam ve vergi teşviklerinin ciddi 

anlamda büyüme üzerinde olumlu katkısının olduğu ifade edilebilir. Bu noktada önemli olan ise 

büyümenin sürdürülebilir olması için enflasyon oranının istikrarlı bir şekilde düşürülmesidir. 

İşsizlik, istihdam seferberliği ve teşviklerin de etkisi ile yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.  

2017 yılı başında Dolar / TL kuru 3.40 seviyelerindeyken yıl içinde kur en yüksek 3.96 seviyesini 

gördü. Kurdaki bu hareketlilik hem tüketici güven endeksini olumsuz etkiledi hem de sanayi 

kesiminin maliyetlerini artırdı. Bunun da telafi edilmesi maksadıyla Eximbank kuru bir 

süreliğine sabitlendi. 

2017'de ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 10.22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 

milyar 94 milyon dolara çıktı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı. 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-

ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,92, yurt içi 

üretici fiyatlarında yüzde 15,47 oldu. Enflasyon 6 yıl sonra ilk kez yılı çift hanede kapattı.  

Bülten yolunda uluslararası gelişmeler 

Bültenin 4. Sayısını yayınladığımız bugünlerde SAP yazılım firmasının İran ile ticari ilişkilere 

yönelik yaptırımları hatırlatan ve sopayı aba altından gösteren açıklamaları son derece 

düşündürücüdür.  

Bu tür gelişmeler milli yazılım projelerinin ve bu konuda stratejilerinin önemini yeniden 

hatırlatmıştır. 

 

Birlik Vakfı  

Ekonomi ve Finans Komisyonu 

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı 
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Sosyal Çare, Sosyal İnovasyon 
 

Mesut DÜNDAR* 

Sosyal Akıl Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

Sosyal inovasyondan bahsedebilmek için öncelikle inovasyon hakkında 

fikir sahibi olmakta yarar olabilir. En sade en basit tanımıyla 

inovasyon, normalin dışında, farklı, değişik, sıradışı olarak yeni 

fikirler geliştirmek ve ya da mevcut fikirleri farklı, değişik ya da 

sıradışı uygulamaktır. Bu fikirler ve uygulamalar, daha önce 

çözülmemiş/çözülememiş sorunları çözmek veya daha önce 

karşılanmayan/karşılanamayan ihtiyaçlara cevap vermek 

amacıyla yapılabilir. İnovasyonda her yapılan hiç kimsenin 

bilmediği, gizli, ilk kez öğrenilen yeni bir şey değildir. Aksine 

zamanımızda her bilgi mevcut iken bu kavram aslında pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, 

daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlamakla ilgilidir.   

Bu yenilikleri oluşturanların bu fikirlerin ya da uygulamaların hayata geçirilmesi ve ortaya 

ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılması ve devamında bu ürün ve hizmetleri 

ticarileştirmeleriyle inovasyon yapılmış oluyor. Ancak sadece inovasyon yapmakla iş bitmiyor. 

İnovatif ürünler üretip, bunları ticarileştiren işletmelerin ya da diğer sektörlerin aynı zamanda 

toplumsal bir tarafı olması adına bir sosyal girişimci gibi sosyal inovasyona da önem vermeleri 

gerektiğini düşünüyorum. 

Sosyal İnovasyon ise, kavram olarak dilimize ingilizceden “social innovation” terimine karşılık 

olarak gelmektedir. Türk Dil Kurumu, İnovasyon kavramını  “yenileşim” ya da “yenilik” olarak 

Büyük Türkçe sözlükte kabul etmektedir. Sözlükte her ne kadar yenilik kabul edilse de 

ülkemizde genelde inovasyon olarak kullanılmaktadır. Yine konumuz olan sosyal inovasyonda, 

sosyal yenilik kavramına karşın yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal inovasyon kavramının 

açık ve net bir tanımı yapılamamaktadır.  

Birçok kavramla sıkı bağlarının olması, küresel bir kavram olması ve disiplinler arası bir özellik 

içermesinden kaynaklanmaktadır. Burada disiplinler arası özelliği aslında aynı zamanda 

birleştirici olmasını ve sosyal problemlere çok yönlü çözümler üretebilme açısından büyük 

avantajlar sağlayabilecek özelliği olarak vurgulamak gerekmektedir. Sosyal inovasyonun birçok 

tanımının olması bu özellikleriyle ilişkilidir.  

                                                             
*
 http://www.sosyalakil.org.tr 

SOSYAL İNOVASYON 

http://www.sosyalakil.org.tr/
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Sosyal inovasyon kavramını her ne kadar yeni yeni duyuyor olsakta, batıda bu kavram 

1960’larda konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Her ne kadar terim olarak hayatımıza 

yeni giriyormuş gibi görünse de pratikte sosyal inovasyon hep var olagelmiştir.  Örneğin sadaka 

taşları, ihtiyacı olanla yardım edecek kişinin birbirini görmediği, asil, hassas, nezaketli ve 

faziletli bir yardımlaşma yönteminin adıdır. Çok güzel kurgulanmış asırlar boyu güncelliğini 

kaybetmemiş bir sosyal inovasyondur.  

Sosyal inovasyon, doğal yaşama, insanlığa, toplumlara ve en geniş anlamda dünyamıza dair 

sürdürülebilir bir yaşam için kapsamlı çözümler, hazırlanan projeler, mevcut toplumsal, 

kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretme ve bunları uygulama 

faaliyetleri denilebilir. Daha öncede söylediğimiz gibi bu kavramı farklı tanımlarla 

zenginleştirebilir, geliştirebilir bir özellik içermektedir.  

Bu kavramda hep yeniliğe vurgu söz konusudur. Yenilikçilik, toplumlar için katma değer 

oluşturucu, üretici kapasiteleri artırıcı ve yeni fikirlerin, düşüncelerin yeşermesini sağlayacak 

lokomotif bir kavram olarak varlığını göstermektedir. Aynı zamanda sosyal inovasyonun temel 

özelliklerinden biri de sosyal değişim özelliğidir. Sosyal değişime yol açacak yeni fikirleri, 

sosyal uygulamaları ya da sosyal eylemleri de sosyal değişim özelliğiyle etkilemektedir.   

 

Sosyal inovasyonun ürünleri ve süreçleri, insanların ve toplumun farklılaşan ve artan 

ihtiyaçlarıyla, geleneksel refah sistemlerinin riske girdiği dönemlerde özelikle sosyal değişimi 

içermesi nedeniyle siyasetçiler ya da politika yapıcılar tarafından ilgi görmüş ve dikkat çeker 

hale gelmiştir. 

Burdan hareketle, inovasyonun tanım ve uygulamalarına bakıldığında özel sektörü ilgilendirir 

gibi gözükürken, sosyal inovasyonun daha çok sivil toplum ve kamu tarafı ön plana çıkmaktadır. 

Bu şekilde inovasyonu ve sosyal inovasyonu belli sektörlere aitmiş gibi bakıldığında toplumsal 

sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmamız pek olası gözükmemektedir. Sosyal 

inovasyonun disipliner arası ve sektörler arası birleştirici ve kapsayıcı özelliğini de göz önüne 

alarak bütün sektörlerin toplumsal ihtiyaç ve sorunlara el atabileceği muazzam bir alan olarak 

karşımızda durmaktadır.   
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Sonuç olarak, yenilikçi fikirler ve bakış açıları, genç bir nüfus, aktif bir çalışma kapasitesi, 

toplumsal tarafı ağır basan bir toplum, sağlıklı tarihsel bir arka plan, güçlü kültürel ve sosyal 

bağlarla sosyal sorunların üstesinden gelebilir, çeşitlenen ihtiyaçları karşılayabilir, sosyal 

kalkınmayı gerçekleştirip tarihsel misyonumuz olan halkını ve tebasını mutlu eden örnek bir 

ülke olabiliriz.  

Sosyal inovasyonun daha iyi anlaşılması ve kavranması adına bir kaç örnekle somutlaştırmak 

için kendi faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum;  

 

Fight İslamofobi Projesinden bahsedeceğim, Gençlik ve 

Spor Bakanlığının desteğiyle Sosyal Akıl Derneğinin 

gerçekleştirdiği bir çalışmadır. Bu projenin sosyal 

inovasyon tarafı ise yaptığımız yazılımlarla (web sitesi ve 

aplikasyonlarlar-uygulama: Android ve İOS) islamofobik 

(islam düşmanlığı) içerik barındıran dijital oyunlar, çizgi 

filmler ve ders kitaplarının kullanıcalar tarafından 

bildirimlerinin alındığı bir teknolojik sosyal inovasyon 

sistemidir. www.fightislamofobi.com  

  

 

Smokill ise; Sigara kullanımının azaltılması ve sigaranın sağlığımıza zararlarına 

dikkat çekilmesi amacı ile tasarlanan, dumansız ve sağlıklı bir topluma ulaşmak 

konusunda geliştirilmiş bir sosyal inovasyon projesidir. Sigara 

kullanıcılarına ve pasif içicilere düzenli ve sürekli bir mesaj 

vermeyi hedefleyen Smokill uygulaması ile sigara içilen tüm 

alanlarda toplumun sağlıklı yaşama olan farkındalığı artırmak 

üzere tasarlanmıştır. Sigara atıldıkça şeffaf ciğer hazneleri 

dolarak kararan bir silüetle sosyal mesaj vermek üzerine 

tasarlanmıştır…  
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Yoksulluk 

kaçınılmaz değildir. 

Birlikte barış içinde 

yaşadığımız, 

yoksulluk ve 

korkudan arınmış, 

her insanın tam 

potansiyelini elde 

edebildiği bir toplum 

inşa etmek 

mümkündür. 

Yoksulluğun Giderilmesinde Bir 
Model: Sosyal Girişimcilik 

 

Erkan BAY 

Ekonomist, Bankacı 

 

“Yoksulluk bir insan hakları meselesidir” 

 

 

İnsanlığın Yoksulluğu.. 

Yoksulluk, bir kişinin veya topluluğun, toplumda kabul edilebilir asgari 

yaşam ve refah seviyesini sağlamaya yönelik ekonomik kaynak ve 

haklardan yoksun olduğu bir durumdur. İnsanların temel ihtiyaçları 

olan beslenme, temiz su, barınma, sağlık ve eğitim hakkı gibi 

ekonomik ve sosyal haklardan mahrum kalması yoksulluğu tanımlarken 

bu yoksunluklar aynı zamanda temel insan hakları ihlalidir.  

Yoksulluk, sadece ekonomik yoksunluk veya gelir düşüklüğünü değil; 

aynı zamanda sosyal ve kültürel kimlik hakkı, eşitlik hakkı, saygı ve 

haysiyetle yaşama özgürlüğü, şiddet ve aşağılayıcı muamele görmeme 

özgürlüğü, siyasi düşünce özgürlüğü ile eğitim ve kişisel güvenlik gibi 

birçok insan haklarını da ifade eder.  

Yapılan akademik araştırmalar, aşırı yoksulluğun birkaç temel nedenin olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bunlar arasında; olumsuz coğrafi konum, araziye erişim eksikliği, çevresel 

bozulmalar, uzun süren şiddetli çatışmalar ve uluslararası yaptırımlar, despotik hükümet ve 

zayıf yönetim nedeniyle bir ülkenin kaynaklarının yoksul insanların ihtiyaçlarından uzak 

tutulması, aşırı toplam doğurganlık hızı, cinsiyet ve toplumsal ayrımcılık gibi faktörler 

yoksulluğun temel nedenleri arasında sayılmaktadır. 

Bugün gelinen nokta, gelişmekte olan ülkelerde ve dünya genelinde aşırı yoksulluk 

düzeylerinde genel bir azalma olduğunu göstermiş olsa da, yoksulluk ile ilgili ciddi sorunlar 

devam etmektedir. Dünyanın yoksul kesimlerinin büyük bir bölümü hala temel yaşam 

gereklilikleri olmaksızın, yetersiz beslenmeleri ve yoksulluk ile baş başa bırakılmaktadır. 

Dünya Bankası verilerine göre, aşırı yoksulluk sınırı olan 1,90 doların altında gelire sahip 768,5 

milyon kişi bulunmaktadır. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 10,7’sine denk gelmektedir. 

Dünyada tüm aşırı yoksulların%50’sini çocuklar (%44’ünü 14 yaş altı çocuklar) oluşturmaktadır. 

Yoksulluk içindeki insanların  %39’u hiçbir örgün eğitime katılamamış, %80’ini kırsal bölgelerde 

yaşamakta ve %65’i de tarım sektöründe çalışmaktadır.  
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Bölgesel Yoksulluk Oranları 

 

Kaynak: Dünya Bankası 

 

Dünya Bankası’na göre 2016 yılı itibarıyla, dünya nüfusunun yaklaşık %10'’nun aşırı yoksulluk 

içinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Aşırı veya mutlak yoksulluk (ailelerin temel hayatta kalma 

ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı durumlar) sadece fakir ülkeler veya gelişmekte olan ülkelerde 

değil gelişmiş ülkelerde de var olmaktadır. Dünyanın en büyük ekonomik gücü Amerika Birleşik 

Devletleri'nde nüfusun yaklaşık %15'inin yoksulluk içinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Avrupa 

Birliği’nde %23,4 gibi yüksek bir oranla 117,5 milyon kişi, yoksulluk ya da sosyal dışlanma 

riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu küresel yoksulluğun zamanımızın en büyük ekonomik, siyasi 

ve sosyal sorunu olduğunu gösteriyor. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde dahil çoğu ülkede, gelir adaletsizliği yani zengin ile yoksul 

arasındaki uçurum büyümekte ve sıklıkla genişlemektedir. Adaletsizlik çoğunlukla göreli 

yoksulluğun bir ölçüsüdür ve yoksulluk; gıda, ilaç veya kaynak yetersizliğinin değil, dünyanın 

servetinin ve fırsatlarının adaletsiz ve haksız dağılımının bir yansımasıdır.  

Gelir adaletsizliğinin artması ve yoksulluk oranının yükselmesi; yetersiz beslenme, açlık, 

hastalık ve kötü sağlık trajedilerini yoğunlaştırır; eğitimsizlik ve sosyal ayrımcılık insanları ve 

toplumları umutsuzluğa, hayal kırıklığına ve fanatizme sevk eder. Bunun neticesinde aşırı 

yoksulluk; siyasi istikrarsızlık, iç savaş riski, aile içi şiddet ve toplumsal gerginliğin artmasına 

neden olabilir. Bu sorunlar, genellikle yoksulluktan etkilenen topluluklarda suç oranlarını 

artırmaktadır.  

Yoksul bir ailede kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere her bireyin işgücüne ihtiyaç 

duyulmaktadır. Genellikle eğitimsiz ya da eğitim düzeylerinin düşük olması, niteliksiz işgücü 

olarak kabul görmeleri neden olmaktadır. Şiddetli yoksulluk koşulları barınma da dahil pek çok 

kamu hizmetinden yararlanamayan yaşlılar, özürlüler, kadınlar ve çocuklar gibi toplumun özel 

gruplarının yoksul hane halkları içinde sorunlarını daha da derinleşmektedir. 
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Dünyanın %1'i, 

küresel 

servetin 

%82'sine sahip 

Yoksulluk bireylerin özgürlüklerini yerine getirme, en temel haklarından yararlanma, haysiyet 

içinde yaşama ve toplumda tam olarak yerini alma kapasitelerini sınırlar. Bir insanın barınma 

ihtiyacını karşılayacak evi yoksa eğitim, sağlık, çalışma hakkı vb. değerlerden yararlanabilmesi 

düşünülemez. 

Yoksulluğu kırmak zor bir döngüdür, çoğu 

zaman bir nesilden nesile geçer. Açlık ve 

beslenme yetersizliği; gelirler azaldıkça 

ve işsizlik arttıkça artar ve bu sarmal bir 

sonraki nesli de olumsuz etkiler. 

Yoksulluktan en çok etkilenen çocukların 

yoksulluğu daima ailenin yoksulluğuna 

bağlıdır ve bunun da en önemli nedeni 

işsizliktir. UNICEF’in “Dünya Çocuklarının 

Durumu” raporu yoksulluğun pençeleri 

bir aileye uzandığında, bundan en çok 

etkilenen, en çok zarar görenlerin; yaşama, gelişme ve 

büyüme hakları riske atılanların yani o ailenin en küçük üyeleri olduğunu, çocuk haklarının 

yaygın bir biçimde ihlalinin de temelde gene yoksulluktan kaynaklandığını belirtmektedir. 

 

Yoksulluk Kaçınılmaz Değildir.. 

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en varlıklı %1'lik kesiminin 

geçen yıl yaratılan küresel servetin %82'sine sahip olduğunu, ancak 

nüfusun en yoksul %50'sini oluşturan 3,7 milyar kişinin ise bu pastadan 

hiçbir pay alamadığını açıkladı. 2010 yılından bu yana milyarderlerin 

serveti sıradan çalışanlara göre altı kez daha hızlı büyürken, her iki 

günde bir yeni bir milyarder ortaya çıkmaktadır. Küresel gelir 

adaletsizliğini artıran "Milyarder patlaması gelişen bir ekonominin 

işareti değil, başarısız olan ekonomik sistemin belirtisidir".  

Yoksulluğun ortadan kaldırılması bu nedenle, her insanın mutlu bir yaşam arayışında bir amaç 

ve temel bir hak olmuştur. Yoksulluğun sebepleri bir ülkeden diğerine değişmekte olup 

tarihçeleri, yönetişimi ve içindeki toplumun dinamikleri ve yapısı ile ilgilidir. Yoksulluğa karşı 

mücadelede bunun altında yatan nedenleri anlamak çok önemlidir ve yalnızca sorunun 

kökenine inmek nihai bir çözüm sağlayabilir. 

Ülkelerin yönetim otoriteleri, yardım kuruluşları ve çalışanların bu noktada yaygın yoksulluk 

sorununa acil çözüm bulmak için birçok olumsuz etkiyle mücadele etmek ve sürdürülebilir bir 

değişim meydana getirebilmek için yoksulluğun nedenlerini belirlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Küresel yoksulluğa neden olan şeyleri anlamak, etkili çözümler üretme ve uygulama sürecinin 

önemli bir parçasıdır. Yoksulluğun azaltılması ve ortadan kaldırılması için, insanlar 

yoksullarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve stratejiler uygulamak için birlikte çalışmalıdır. 

İnsanların geçim ve gelişim haklarına uygun bir kalkınma modeliyle, toplumun refahını garanti 

etmek, iyileştirmek ve gelişmenin sonuçlarının daha adil bir şekilde fayda sağlanmasını 
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sağlamak için kapsamlı sosyal girişimler meydana getirilebilir. Yoksulluk kaçınılmaz değildir. 

Birlikte barış içinde yaşadığımız, yoksulluk ve korkudan arınmış, her insanın tam potansiyelini 

elde edebildiği toplum inşa etmek mümkündür. 

 

Yoksulluğun Azaltılmasına Bir Model: Sosyal Girişimcilik 

Bir toplumun kanayan yarası yoksullarıdır. Yoksulluk devlet tarafından azaltılabileceği gibi bu 

süreci daha da hızlandırmak, kalıcı ve sürdürebilir sonuç üretmek için sosyal girişimcilik; 

yoksulluğun azaltılması ve ekonomik kalkınmaya yönelik bir yaklaşım olabilir. Sosyal girişimcilik 

ve sosyal inovasyon aynı anlamı taşımaz, ancak sosyal girişimciliğin var olmadığı bir ülkede 

sosyal inovasyondan bahsetmek çok gerçekçi olmayacaktır. Sosyal girişimcilik, ortaya çıkan 

fikirlerin sosyal değişim ve değer oluşturması için organizasyonlar boyutuna indirgenmesidir. 

Sosyal Girişimcilik; yoksulların yoğunlaştığı veya marjinalize olmuş sektörlerin ve yaşayan 

çevrelerinin refahını iyileştirme konusundaki temel görevleri ile doğrudan ilişkili mal ve/veya 

hizmetler sağlayan ekonomik faaliyetleri yürüten sosyal görev odaklı kuruluşlar olarak 

tanımlanmaktadır. Sosyal girişimler; ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam standardındaki 

gelişmeleri en üst düzeye çıkarmak için ticari stratejiler uygulayarak sosyal etkinin en üst 

düzeye çıkarılmasını ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kalıcı değişim ve çözümleri 

yaygınlaştırarak uzun vadede sorunun ortadan kaldırılmasını hedeflerler. Bu anlamda sosyal 

girişimcilik iş ve sosyal eylem arasında yeni iş modeli ortaya çıkarıyor. 

 

 

 

Toplumu değiştirmenin en güzel yolu gönüllü olmak değil, iş yaratmaktır. Sosyal girişimciliğin 

en güzel yanı bu işte birlikte çalışmaktır. Bir işletmenin büyümesi, toplumsal etkisini artıran 

bir şey olduğundan, daha fazla kar, sadece daha çok iş anlamına gelecektir ya da başka sosyal 

programları finanse etmek için kullanılacaktır. Sosyal girişimciliğin güçlü yanı sosyal değişim 

yaratarak kişilere ve topluluklara büyük yararlar sağlayabilecektir. Sosyal girişimler yenilikçi 

bir yaklaşım sağlar ve toplumların geliştirilmesine katkıda bulunabilecek bir yoksullukla 

mücadele ajanları olarak etkindirler.  

Sosyal girişimciliğin ekonomik sistemde derin etkileri bulunmaktadır: ekonomik kaynakları 

doğru yönlendirerek, yeni endüstriler yaratmak, yeni iş modellerini doğrulamak ve sürdürebilir 

bir büyüme ile gelecek nesillere geleceğin yolunu açabilir. Sosyal işletmecilik, karı maksimize 

etmek için çabalayan değil, aksine, onu insanlığın en öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için 

kullanan bir iş modelidir. Ulaşılabilir fiyatlarda ürünler ve hizmet aracılığı ile ya da yoksul ve 

dezavantajlı insanlara bir işletmede ortaklık vererek ve karı paylaşmalarına müsaade ederek 

mevcut bir sosyal sorunu çözmeyi hedefler. 
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Sosyal girişimler pek çok ülkenin kendine özgü sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi koşullarına 

uygun olarak benimsenerek dünyaya yayılmıştır. Sosyal girişimler sosyal ve toplumsal 

dönüşümün önemli araçlarıdır. Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşır ve bu 

çözümleri geniş ölçekte uygularlar.  

Dünyadaki en önemli başarılı sosyal girişimci örneklerinden biri Prof. Dr. Muhammed Yunus’tur. 

Yunus, Sosyal yardımların ve bağışların önemli olduğunu fakat bunların sürekli olmasının 

insanlık onuru açısından sakıncalı olduğunu ifade etmektedir. Kendi ülkesindeki toplumsal bir 

problem olan yoksulluğun ve yoksul insanların hayat mücadelesinin farkında bir akademisyen 

olarak, bir grup yoksul insanın, her gün çalışmalarına rağmen bir türlü yoksulluk sarmalından 

çıkamadıklarını fark etmesi ile başladığı çalışmalar Grameen Bank’ın hayat bulmasına yol 

açmıştır. Bangladeş'te 1983 yılında Grameen Bank’ı kurarak mikro kredi uygulamasını 

başlatmıştır. Bangladeş'te yoksul ailelerin yasadığı köylerdeki işsizlik, yoksulluk ve geçim 

sorununu çözümüne yardımcı olmuş %97’si kadın olmak üzere 8,4 milyon kişiye kredi vermiş ve 

kendi kendini yenileyen ve büyüten bir sistem haline dönüşmüştür. 

Geleneksel işletmeler kar elde etmek için varlık gösterirlerken, Grameen şirketleri benzer 

yöntemleri kullanarak sosyal problemleri gidermek için çalışırlar Grameen Bank’ın kuruluş 

aşamasındaki çalışmaları, var olan ekonomik düzenin ve varsayımların ötesine geçmiştir. 

Toplumda kadınları merkeze oturtması, mikro-kredi ile yoksulları finansal düzenin içine alması, 

insanın kendisinin bir borç için teminat olarak sayılabilmesini sağlaması, verilen kredilerin geri 

dönüşünü sağlayabilmek için yenilikçi yollar bulması ve bu özellikleri sürdürülebilir bir iş 

modeli ortaya koymuştur. 

1980’de William Drayton tarafından Hindistan’da kurulan Ashoka Uluslararası Sosyal 

Girişimciler Ağı başarılı diğer bir sosyal girişim örneğidir. Bu ağ sosyal girişimciliğin dünya 

çapında geliştirilmesi ve dünyadaki sivil toplumun girişimci ve verimli bir şekilde beraberce 

hareket etmesi için faaliyet göstermekte ve dünyadaki pek çok sosyal girişimciye fon 

sağlamaktadır. Yoksulluktan kurtulmayı engelleyen problemlere yönelik çalışmalar yapmakta; 

özelleştirme, işsizlik, evsizlik, sosyal dışlanma, kentsel sorunlar, toplumsal güvensizlik, taşeron 

çalışma ve güvensiz çalışma ortamı üzerine yoğunlaşmaktadır.  

Sosyal girişimler, yoksulluğun önlenmesi çok büyük işlevler görebilirler. Kamunun üzerinden 

yük alarak istihdam imkanı yaratırlar ve ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Bireylerin bir 

araya gelmesini sağlayarak sosyal sermaye düzeyini yükseltir. Sivil toplum kuruluşları için 

sürdürülebilir mali kaynak yaratarak sivil toplumu ve dolayısıyla katılımcı demokrasiyi 

güçlendirir. 

 

Yoksullukla Mücadelede Çin’in Başarısı: Devletin Sosyal Girişimciliği 

Dünya Bankası’nın 2030 yılına kadar “küresel hareket" verilen programla yoksulluğu ortadan 

kaldırmak için iddialı bir hedefi bulunuyor. Dünya Bankası Başkanı; başarıya ulaşmak için tüm 

kurumlarla işbirliğine hazır olduklarını, fakirliği yenmenin ve refahı paylaşmanın temel hedef 

olduğunu belirtiyor. Ancak eşitsizliğin hakim olduğu dünyada zengin ile fakir arasındaki farkın 

çok açık olduğu ve bu nedenle gelir eşitsizliğinin 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğun ortadan 
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kaldırılması çabalarını riske attığını, eşitsizlikle mücadele için daha hızlı büyüme yanında yeni 

tedbirlere ihtiyaç bulunduğunu ifade ediyor. 

Bu anlamda yoksulluğun önlenmesi için planlı ekonomik politikalar uygulayan Çin’in 2020 

itibariyle 30 milyon insanı yoksulluk sınırının üzerine çıkarma hedefi bulunuyor. Yoksulluğun 

önlenmesinde ciddi başarı sağlayan Çin'de aşırı yoksulların toplam nüfustaki payı 1990 yılında 

%61 iken, 2015 yılında bu oran %5,7’ye düştü. Çin planlı ekonomik politikalarını ve reformun 

başlatılmasından bu yana geçen 30 yılda 700 milyondan fazla Çinli yoksulluktan uzaklaştırıldı.  

2016 yılında Çin Devlet Konseyi’nin yayınladığı raporda, Çin’de insan haklarının gelişimi ve 

yoksulluğun azaltılması için uygulanan politikaları kapsamlı olarak anlatılmaktadır. Raporda 

yoksulluğun azaltılması, Çin'in insan haklarında ilerlemesinin en açık kanıtı olarak 

görülmektedir. Çin'in Ekonomik ve Sosyal Kalkınma için 13. Beş Yıllık Planı, yoksulluğun 

azaltılması ilk kez, Çin'in beş yıllık planlarından birinin önemli bir parçası haline geldi.   

Peki, yoksulluğu azaltmak için Çin ne yaptı? 

Çin Hükümeti, yoksulluğun azaltılması için ülke çapında bir bilgi ağı oluşturdu ve her fakir hane 

halkı ve yoksul köylere erişim sağladı. Yoksulluğun azaltılması için sürekli kaynaklar ayırarak 

çalışma mekanizmasına reformlar ve yenilikler uyguladı ve toplumun tüm kesimlerini 

yoksulluğun hafifletilmesi çabalarına teşvik etti. Yoksulluğun hafifletilmesinde disiplinli 

yürütme ve denetimi güçlendirdi, bu alandaki iktidarın kötüye kullanılmasını önlemek ve 

bunlarla mücadele etmek için özel bir kampanya başlattı. Bu çalışmalarda etkinliği sağlamak 

için demokratik denetim mekanizmasını geliştirdi ve suiistimali önlemek için telefon hattı 

kurdu.  

Yoksulluktan kaçmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışan kişilere yardım etmek için kırsal 

alanlarda sürekli gelişim odaklı bir yoksulluk programı uyguladı. Yoksullukla mücadele için 

kapsamı geniş; kırsal ve tarımsal altyapıyı inşa etmek, yoksul nüfusun gelirlerini artırmaya 

yardımcı olmak, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri gibi kamu hizmetleri 

faaliyetlerinde bulundu.  

Yoksul bölgelerdeki altyapı inşaatlarını daha fazla fon ile destekledi ve bu alanlardaki temel 

çalışma ve yaşam koşullarını daha da geliştirdi. Yoksul kırsal alanlarda elektrik enerjisi 

tedarikinde kayda değer ilerleme sağladı ve etkili bir şekilde iletişim altyapısını geliştirdi. 

Hükümet, araç alımları için vergi teşviki sağladı. Ulusal otoyollar, taşralı otoyolları, kırsal 

yollar, kırsal yolcu istasyonları ve köprülerin yapımını hızlandırdı. Sosyal yatırımlarla yoksul 

bölgelerin yaşam ortamı iyileştirildi.  

Çin Hükümeti, yoksullar için merkezi hükümet kaynaklı fonlarla yeni yerleşim programları 

başlatmış ve sübvansiyon standartlarını yükseltmiştir. Yoksulluğun azaltılması için yenilikçi 

mali sistemler ve mekanizmalar kurmuş, hükümet fonlarını yoksulluğun azaltılması için nüfus 

tehcir projelerine destek olarak finansal sermayeyi kaldıraç olarak kullanmıştır. İstihdamda 

daha öncelikli davranma, daha aktif istihdam politikaları oluşturulması, mesleki eğitim 

verilmesi ve yoksul insanların çalışma hakkının etkin bir şekilde sağlanması için istihdamı ve 

girişimciliği destekleyecek hizmetleri güçlendirmiştir. 
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Çin Hükümeti, yoksulluğun azaltılması için arazi kullanım politikası geliştirmiş; tarımsal ve 

hayvancılığın yerel özelliklerle geliştirilmesine odaklanmış, yoksul bölgelerde tarım ve otlak 

arazilerinin, doğa ve orman kaynaklarının korunmasını güvence altına almıştır. Yoksul 

bölgelerdeki su koruma projelerinin hızını önemli ölçüde hızlandırmıştır. Hükümet kalkınma 

odaklı yoksulluğun azaltılması ve yoksulluğun hafifletilmesi için bir yöntem olarak nüfusun yer 

değiştirmesine duyulan ihtiyacı tam olarak dikkate alarak genel arazi kullanım planlamasını 

geliştirmiştir. 

Eğitim yoluyla yoksulluğun hafifletilmesi için zorunlu eğitimin dengeli gelişimini sürdürmeye, 

eğitimde kentsel ve kırsal alanlar arasındaki uçurumu kapatmaya, yoksul bölgelerdeki eğitim 

altyapısının iyileştirilmesi için çaba göstermiştir. 

Sağlık alanında, yoksul bölgelerdeki tıbbi ve sağlık hizmetlerinin güçlendirmiş, yoksulluk 

içindeki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve etnik azınlıklar gibi belirli grupların sosyal 

güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer hizmet haklarının etkili bir şekilde korunmasını sağlamak için, 

bu gruplar için politika önceliklerine verilen desteği artırmıştır 

Yıllarca süren denemelerden sonra Çin, kalkınmaya dayalı yoksulluğun azaltılması yoluyla insan 

haklarının geliştirilmesinde çok zengin bir deneyim biriktirmiştir. Çin karakteristiklerini taşıyan 

yeni bir kalkınma odaklı yoksulluğun hafifletilmesi modeli oluşturmuştur. Ve Çin yoksullukla 

mücadele alanında başarı sağlayan ilk gelişmekte olan ülke olmuştur. 
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Sosyal İnovasyon Platformuna iki 
Güzel Örnek: “Zumbara” ve “İmece” 
 

Hüseyin NİŞANCI 

Ekonomi Medyası Uzmanı – Para&Borsa.net 

 

Bireyleri “iyilik yap, iyilik bul” felsefesiyle bir araya 

toplayan sosyal inovasyon platformu:  

“Zumbara” 

 

Sosyal inovasyona günümüzde en müsait ortamların başında 

internet ve özellikle sosyal medya geliyor. İnsanları bir araya 

getirmenin en başta zaman, daha sonra maddi imkânlar ve 

daha birçok nedenlerle zor olduğu günümüzde, belli bir amaç 

çerçevesinde internet ortamında bunu kısa sürede yapmak 

çok daha kolay. Bu anlamda “iyilik yap, iyilik bul” gibi 

tamamen sosyal faydayı esas alarak insanları bir araya 

getiren güzel bir internet projesi olan Zumbara’yı yakından 

inceledik. 

 

ZUMBARA: “ZAMAN KUMBARASI”  

Zumbara’nın web sitesinin ana sayfasında kendilerini kısaca tanımladıkları cümleler şöyle: 

“Para yerine zamanın kullanıldığı sosyal paylaşım ağı 

Zumbara bir sosyal değişim hareketidir. Bu hareketin bir parçası olmaya hemen başlamak 

için: 

1 - Birisine 1 saat yardım et 

2 - 1 saat kazan 

3 - İstediğinde bu kazandığın 1 saat ile topluluktaki birinden 1 saatlik bir yardım al” 

 

Hikayeleri kısaca şöyle:  

“Zumbara para yerine zamanın kullanıldığı, yetenek ve tecrübelerin paylaşıldığı bir 

topluluktur. 
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Zumbara’da biz, topluluğun gücüne ve değerine inanıyoruz. “Zaman” kavramı ait olduğu 

yerde, hayatın merkezinde olmalı diyoruz. Zamandan tasarruf ettikçe zamanın azalacağını 

düşünüyoruz. Birbirimiz için zaman harcadığımızda, kendimizde bulunan bilgi, beceri, yetenek 

ve tecrübeleri başkaları ile paylaştığımızda hayatımızı kolaylaştırıp, güzelleştirebileceğimize, 

sağlıklı ve güvenli topluluklar oluşturabileceğimize inanıyoruz. Aslında ihtiyacımız olana zaten 

sahibiz diyoruz. 

Gerçekten de öyle. Zumbara'nın öyküsü de tamamen bununla ilgili. Bir rüya ile başladı bu öykü. 

Zaman Bankası sistemini, internetin yarattığı katılımcı rol ile birleştirmek ancak bunu yaparken 

yine Zaman Bankası sisteminden yararlanmak rüyası ile. Şöyle ki Temmuz 2011’e kadar geçen 2 

yıl boyunca programlama dışında Zumbara için hiç bir profesyonel servis(para) kullanılmadı. 

Her şey fikre inanan, katkıda bulunmak isteyen güzel insanların katılımları ile gerçekleşti. 

Zumbara armağana dayalı paylaşım ekonomisi ile hayat bulmak için yolculuğuna devam 

ediyor.” 

 

Hayallerindeki dünyayı ve bu dünyaya sağladıkları katkıyı şöyle anlatmışlar: 

“İnsanların zamanı özgür bıraktıkları, parayı şükranın ifadesi olarak kullandıkları, birlik, 

bütünlük ve bolluk bilinciyle armağan kültüründe yaşadıkları bir dünyanın mümkün olduğuna 

inanıyoruz. 

Bu dünyaya şu şekilde katkı sağlıyoruz: 

Paylaşım kültürü ve armağan ekonomisi ile ilgili farkındalık yaratarak, insanların armağanlarını 

(bilgi, beceri, tecrübe ve zaman) paylaşarak ihtiyaçlarını karşıladıkları alanlar açarak ve güven 

temelli ilişkiler ve dayanışık topluluklar oluşturarak.” 

 

Zumbara Manifestosunu: 
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Dünyadan kendilerine benzer örnekleri anlattıkları sayfalarında şunları diyorlar:  

“Zaman Bankası sistemi hali hazırda 6 kıtada, Ingiltere, A.B.D, İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya, 

Curacao, Slovakya, Güney Kore, Çin, Japonya, Avusturalya gibi 33 ülkede uygulanmakta. Yani 

alternatif ekonomiler dünyada hızla büyüyen bir hareket. Zumbara da bu hareketin önemli bir 

parçası. 

Zaman Bankası fikrinin tarihi hediye kültürü ve ekonomisine dayanıyor. 

Alternatif ekonomi hareketi içerisinde zaman kavramı ilk olarak 

1827 yılında Amerikalı Josiah Warren tarafından kullanılıyor. 

Warren kişilerin üretim için harcadıkları zamanın sağladıkları 

servislerin değerini belirlemesi gerektiği fikri ile ortaya çıkarak 3 

yıllık bir alternatif ekonomi deneyi olarak Cincinnati zaman 

merkezini açıyor. 

Zaman bankası kavramı ise 1980'lerde Amerikalı hukukçu ve 

sosyal adalet mücadelecisi Edgar Cahn tarafından ilk kez 

kullanılmış. 1980 ve 1985 arasında Uluslararası Florida 

üniversitesi yaşlanma merkezinde bulunan 4500 üye zaman bankası sistemin kullanarak 42,000 

servis değişimi gerçekleştirmişler. 
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Ekonomik güvensizlik, teknolojinin insan emeğinin yerini alması, yaşlı nüfusun artması, kamu 

sistemindeki ihmaller, büyüyen bütçe açığı ve mahalle ilişkilerinde bozulmalar gibi global 

sorunlar, zaman bankasının tüm dünyada yayılmasını sağlıyor. 

Dünyada zaman bankalarının değişik uygulamaları mevcut. Lokal zaman bankaları dünyadaki 

uygulamaların içerisinde en yaygın olanı. Genelde toplulukları güçlendirmek amaçlı olarak 

mahalle bazında başlayan lokal zaman bankaları topluluğun ihtiyaçlarına göre şekillenir. 5-10 

kişiden, 100'lerce kişiye kadar çıkabilir. 

Chicago Devlet okullarında uygulanan zaman bankası sistemi ABD'de bulunan en büyük okul 

sonrası yaşlar arası derslere yardım topluluğu. Yaşça büyük öğrenciler kendilerinden küçüklere 

yardım eder ve karşılığında zaman kredisi kazanırlar. Bu uygulama ilk 4 yılında, 25 okulda 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Yine Amerika'da gençlik mahkemelerinde zaman bankası sistemi uygulanmaktadır. 

Washington'daki şiddet içermeyen gençlerin işlediği suç vakalarının ⅓'ünden fazlası gençlik 

mahkemelerinde çözülmekte. Gençlerden oluşan jüri üyeleri görevleri karşılığında zaman 

kredisi kazanırlar. Verilen cezalar arasında topluluk görevi, geri iade, jüri görevi, özür dileme 

vb. farklı sorumluluklar bulunmaktadır. 

Gloucester Remand Hapishanesinde 

mahkumlar tamir ettikleri bisikletleri 

gelişmekte olan ülkelere yollarlar ve 

zaman kredisi kazanarak, ailelerine 

yardım ederler. 

 Zaman Bankası fikrini en sistemli 

şekilde uygulayan ülkelerden biri olan 

İngiltere'de ilk 5 yılda 140 zaman 

bankasına ulaşıldı. Ulusal Sağlık 

Servisi zaman bankası sisteminden nasıl yararlanılabileceği hakkında araştırma başlattı ve 

zihinsel sağlık örgütü ağı, zaman bankasını kullanmaya başladı. 

Zumbara Türkiye'de zaman bankası ve alternatif ekonomi hareketlerinin başlamasını sağlamış 

ve zaman bankası fikrini sosyal teknolojilerle birleştirerek zaman bankası sistemini daha etkili 

ve verimli hale getirerek dünyada bu hareketin daha hızlı büyümesine katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir.” 

 

Sistemin nasıl çalıştığını en basit cümlelerle şöyle özetlemişler:  

“Zumbara, "Zaman Kumbarası"nın kısaltması olup, kullanıcılarının hizmet verdikleri saat kadar 

hizmet almalarını sağlamaya yönelik alternatif bir ekonomik sistem platformudur. Bugün 

verdiğiniz 2 saatlik hizmet sonucunda ister bir kişiden 2 saat, ister ayrı kişilerden birer saat 

hizmet alabilirsiniz. Dilerseniz de faydalanmak istediğiniz bir hizmet çıkana kadar 

bekleyebilirsiniz.” 
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Zumbara üyelerinden birkaçının hikâyelerine kulak verelim: 

 

- Yağmur Kutlar: ‘Zumbara ile yeni hobiler ediniyorum’ 

‘Öğrenmek istediğim çok şey oluyor ve artık hiçbirini ertelemiyorum. Ne zamandır video kurgu 

öğrenmek istiyordum. Zumbarada 'adobe premier' servisini gördüm. 1 saatte temellerini 

öğrendim. Şimdi evde çalışarak ilerletiyorum.’ 

 

- Özgür Onal: ‘Kendim gibi insanlarla tanışıyorum’ 

‘Zumbarayı kullananlar aslında benim de iyi anlaşacağım insanlar oluyor, bu insanlarla 

tanışmak, sosyalleşmek ve tanımadığım insanlardan yardım alabilmek inanılmaz hoşuma 

gidiyor.’ 

 

- Cihan İlhanlı: ‘Yapmayı sevdiğim şeyleri başkaları için yapıyorum’ 

‘Yaptığın işi para kazanmak için yapmakla severek yapmak arasında 10 kat hizmet farkı var. 

Zumbaradan birinin avizelerini taktım, ustalar elime su dökemez.’ 

 

- Gökçe Aykaç: ‘Piyasadan satın alamayacağım servisleri Zumbarada buluyorum’ 

‘Zumbarada bulduğum servisler para ile edinilemeyecek türden.. Zumbara aracılığıyla satranç 

oynadım, güven ve topluluk yaratmak ile ilgili yaratıcı fikirler edindim. Yaşanmış 

deneyimlerden öğrenmek gibisi yok’ 
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Sistemin detaylarını öğrenmek için bunları madde madde sıraladıkları “Zumbara Topluluk 

Rehberi” sayfasına bakıyoruz: 

 

 1. Sorumluluk al 

Yeteneklerin hayatın sana sunduğu hediyeler, tecrübelerin hayatın sana getirdikleri... 

Paylaşma sorumluluğunu al, kimin hayatına nasıl bir etkin olacağını önceden bilemezsin. 

 

2. Servislerini iyi tanıt 

Zumbara topluluğundan almak istediğin servislere hemen teklif gelsin, topluluğa vereceğin 

servisler bir an önce alıcılarını bulsun, paylaşımlar hızla sürsün, zaman kumbaranı en iyi 

şekilde kullan isteriz. Bunun için servislerinin açıklamalarını ilgi çekecek şekilde yazman çok 

önemli. Ayrıca servislerini diğer sosyal ağlarda da tanıtabilirsin, ne de olsa yardımın nereden 

geleceği belli olmaz. 

 

3. Arama kutusunu iyi kullan 

Almak ve vermek istediğin servisleri girip sana teklif gelmesini bekleyebilirsin ama bu zaman 

kaybetmen anlamına da gelebilir. Daha önceden girilmiş servisleri incelediğin zaman ihtiyacına 

direk cevap bulabilirsin. 

 

4. Gelen teklifleri cevapla 

Zumbara esnek bir sistem. Her gelen teklife olumlu bir cevap veremeyebilirsin. Ancak olumsuz 

bir cevap vermek de bir cevaptır. Karşındakini yanıtsız bırakma. 

 

5. Servis değişimi için zaman ve mekan belirle 

İnsiyatif al, aksiyona geç, bir an önce paylaşmanın keyfine var. 

 

6. Kararlaştırılan zamana sadık kal 

Zumbara'da servis değişimi için kararlaştırdığınız zamanda kararlaştırdığınız yerde ol. 

Buluştuğun kişinin ne kadar zamanı olduğunu önceden sor ve buna saygılı ol. Almayı veya 

vermeyi planladığın servisi kararlaştırdığınız zamanda bitirmek de önemli. 

 

7. Zamanını zamanında öde 

Servis aldığın kişiye zamanını ödemeyi unutma. O da senden kazandığı saatlerle ne zamandır 

yapmak istediği şeyleri yapacak. Başkasının hayatını ertelemesine sebep olma. Evet, aranızda 

zamanın lafı olmaz ama sistemin devamlılığı için buna özen göstermek önemli. 

 

8. Zaman ödemeni iste 

Servis verdiğin kişi zamanını ödemediğinde zaman ödemeni isteyebilirsin. Bunda çekinecek 

birşey yok. Ancak unutma Zumbara piyasa ekonomisinden farklı bir yer. Kıtlık bilinci ile değil, 

bolluk bilinci ile işler. Zumbara’da sadece ve sadece yapmayı sevdiğin, diğer kişilerle 
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paylaşmak istediğin servisleri ver ki herhangi bir sebepten dolayı ödeme gelmezse kendini kötü 

hissetme. 

 

9. Zamanını özgür bırak 

Zamana paraya davrandığımız alışkanlıklarla davranmamaya çalış. Zaman bu, hepimiz de bol 

bol var, biz eğer algımızda kısıtlamazsak onu. Momo’da Michael Ende’nin söylediği gibi Zaman 

yaşamın kendisiydi ve yaşamın yeri yürekti. İnsanlar zamandan tasarruf ettikçe, zaman 

azalıyordu. 

 

10. Hoşgörülü ol ve olmayana hoşgörülü olmasını hatırlat 

Hepimiz burada birbirimize destek olmak için varız. Bunun ilk adımı da kullandığımız dil. 

Servislerimizi oluştururken yazdığımız başlık, detaylar, servislerin altına yazdığımız yorumlar, 

karşımızdakine yazdığımız referanslar, tüm bunlar önce Zumbara dünyasında kullandığımız dili 

sonra da birlikte yarattığımız dünyanın kimliğini belirliyor. Yapıcı ol, umutlu, cesur, zeki, 

düşünceli, bilgi veren, komik, tutkulu ol. Toplulukta bulunan her birimizin içindeki ‘en iyi’yi 

çıkaracak güçte olsun söylemlerin. Unutma tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

 

11. Saygılı ol ve olmayana saygılı olmasını hatırlat 

Zumbara güven üzerine kurulu bir topluluk. Bu topluluğun güvenilir olması sana, bana, ona yani 

hepimize bağlı. Karşındakine saygılı ol ki, paylaşım kültürü yayılmaya devam etsin. Unutma, 

ufacık bir saygısızca davranış, karşındakinin umudunu kırabilir. Cömert ve saygılı davran. Eğer 

karşındaki cömert ve saygılı davranmıyorsa, o zaman bu dünyadaki topluluğun anlaşmasını, 

rehberin kurallarını ona hatırlat. İçtenlikle ve yapıcı bir dille bunu karşıdakinden istediğinde 

alacağın tepkiye sen bile şaşırabilirsin. Hemen umudun kırılmasın, kolay pes etme, yaşamak 

istediğimiz bu dünyayı sen, ben, o, hep birlikte yaratıyoruz. 

 

Sisteme “Acaba!” diye yaklaşanlara Güven Felsefeleri’ni şöyle anlatmışlar: 

 “Zumbara samimi insana, topluluğa ve hayata güvenir. Diğer taraftan toplumda yaşanabilen 

güvensiz ortamların ve durumların da farkındadır. Zaten Zumbara’nın gerçekleşme sebebi de 

tekrar bu güven ortamını yaratmak. Yani güven bizler için önemli bir mesele. 

Zumbara bir topluluk oluşturma deneyi. Buradaki herkesin en başta güvenilir ve yardımsever 

olduğunu varsayıyoruz ve her türlü iletişimimizde de bu varsayımımız üzerinden hareket 

ediyoruz. Zumbara’nın topluluğun bir parçası olma rolünden çıkıp, koruyucu bir üst yönetim 

haline gelmesi özellikle karşısında durmaya çalıştığımız bir durum. 

Bu noktada güven ortamının oluşması için kontrolü topluluğa verecek araçlar geliştirmeye 

çalışıyoruz. Yaşanan sorunlarda öncelikle kişilerin sorunları kendi aralarında çözmeleri için 

cesaretlendiriyoruz. Kişileri ve servisleri raporlama olanağı sunuyoruz ve raporları tek tek 

inceleyerek, rapor eden ve edilen kişiler ile iletişime geçiyoruz. Özel mesajlaşmalar hariç, 

kişinin Zumbara’daki tüm sürecini görünür hale getiriyoruz. Şu anda üzerine çalıştığımız 

uygulamalar karşılıklı değerlendirme, referans, engelleme ve reputasyon sisteminin getirilmesi. 
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Yalnız unutmayalım, programlama noktasında kaynak kısıtlılığı yüzünden istediğimiz kadar hızlı 

ilerleyemiyoruz. 

Her ne kadar Zumbara toplulukta güveni sağlamak için bazı araçlar sunsa da, hayal ettiğimiz 

güvenli topluluğu yaratabilmek her birimizin inancı ve sorumluluk alması ile mümkün. 

 

Zumbara topluluğunun güvenli bir ortam olabilmesi için farklı araçlar kullanıyoruz 

 

1. Zumbara Profili 

Servis değişimi yapmadan önce buluşacağın kişi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için 

mutlaka o kişinin Zumbara profilini incelemelisin. Profilde bulunan Hakkında kısmı, kişinin 

daha önce aldığı ve verdiği servisler, Zumbara topluluğunda kaç saat paylaştığı gibi bilgiler o 

kişi hakkında düşündüğünden daha fazla bilgi toplamanı sağlayacak. 

 

2. Değerlendirme sistemi 

Zumbara'da servis alan kişi, servis veren kişiyi pozitif, negatif veya nötr olarak değerlendirir ve 

verdiği servis hakkında yorumda bulunur. Tüm bu değerlendirmeler kişinin skorunu oluşturur ve 

kişinin profilinde görünür halde bulunur. Topluluktaki diğer kişilerin bu kişi ile ilgili izlenimleri 

bu kişiyi değerlendirme açısından sana çok yardım edecek. 

 

3. Raporlama sistemi 

Zumbaranın güvenli bir topluluk olması her birimize bağlı. Sitede rahatsızlık veren bir servis 

veya profil olduğunda kolaylıkla bize raporlayabilirsin. Böylelikle sayende Zumbara büyürken 

güvenli bir yer olmaya devam edebilir. 

 

4. Zumbara Etkinlikleri 

Zumbara düzenli olarak buluşmalar düzenleyerek insanların bir araya gelmesini, paylaşmasını 

ve birbirlerini daha yakından tanımasını sağlamakta. Bu etkinliklere katılarak Zumbara 

dünyasında bulunan kişileri tanımak, servis değişimi öncesi güvenli hissedebilmen için sana 

sunduğumuz diğer bir seçenek. 

 

5. Zaman Merkezi 

Güvenliğin için Zumbaranın sana sunduğu zaman merkezinde buluşmayı tercih edebilirsin. 

Zaman merkezimizi hala duymadın mı yoksa? 

 

Bireysel sosyal inovasyonun başarılı örneği ile ilgili daha detaylı bilgiye zumbara.com 

adresinden ulaşılabilir. 
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Bireyleri ve Kurumları Çözüm Odaklı Bir Araya Toplamayı 

Başarmış Sosyal İnovasyon Platformu:  

“imece” 

 

Toplumsal meselelerin her geçen gün daha da karmaşık hale geldiği günümüzde, birey ve 

kurumların sosyal meseleler etrafında bir araya gelip yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler 

üreteceği platformlara olan ihtiyaç da kaçınılmaz oldu. İşte imece, bu ihtiyaçtan yola çıkarak 

harekete geçen Zorlu Holding ve ATÖLYE, S360’ın stratejik partnerliği ile kurulan yeni bir 

sosyal inovasyon platformu. 

 

Şubat 2017 itibariyle hayata geçen imece, kendisiyle ile ilgili “Nedir? Nasıl? Neden?” 

sorularını şöyle yanıtlıyor: 

 

Nedir?  

imece sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları, yenilikçi ve sürdürülebilir 

çözümler üretebilmesi için çeşitli kaynaklarla buluşturan bir sosyal inovasyon platformudur. 

Nasıl? 

Hızla değişen dünyamızda, gelenekselleşmiş yaklaşımlar günümüz meselelerini çözmeye 

yetmiyor. Çünkü hayatımızı yoğun bir tempoda sürdürürken eğitim, çevre, sağlık gibi sosyal 

meselelerin çözümüne dahil olmak istiyoruz ama bunu nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim 

için “nasıl yaparım?” sorusunun cevabı birlikte çözüm üretirken dönüşmek ve dönüştürmek. 

Bunu da şimdilik 3 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz: 

17 Küresel Hedef doğrultusunda belirlenen tema odaklı Destek Programı ile 

Destek Programı’nda yer alan sosyal girişim projeleri ile 

Sosyal fayda ve inovasyon alanında sağladığımız kaynaklar, düzenlediğimiz etkinlikler ile. 
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Neden? 

imece sadece Türkçe’de olan, başka hiçbir dilde karşılığı bulunmayan, Anadolu kültürünün 

dünya literatürüne armağan ettiği bir sözcük. Herkesin kendi isteğiyle eşit bir şekilde dâhil 

olduğu, el birliğiyle meselelerin çözüldüğü bir iş yapma kültürünü anlatıyor. Nasıl ki insanlar 

Anadolu’da meselelerini ortak bir şekilde çözüyor ise biz de bu kültürün yeni iş modellerine 

yansımasını bulmak için yola çıktık. 

Hikâyemiz bir soruyla başlamış oldu; sosyal meselelere hep birlikte, nasıl yenilikçi ve 

sürdürülebilir çözümler bulabiliriz? 

Disiplinler ötesi inovasyon platformu ATÖLYE ve Türkiye’nin yenilikçi ve vizyoner 

holdinglerinden Zorlu Holding’in kurucu ortaklığı, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış 

S360’ın stratejik partnerliği ile hayata geçirilen sosyal inovasyon platformu ‘imece’, ülkemizde 

ve dünyadaki temel toplumsal meselelere yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan bir ekosistem 

olmak istiyor. 

 

Dünyada “sosyal girişimcilik” ve imece’nin özgün yaklaşımı 

Günümüzde 21. yüzyılın iş modeli olarak görülen sosyal girişimcilik, aralarında Stanford, 

Harvard, Yale, Oxford gibi üniversitelerin de bulunduğu, dünyada 50’yi aşkın üniversitede ders 

olarak işleniyor. 

Türkiye’de de toplumsal meselelere, kendi gelir modelini üreten yeni bir bakış açısı getirerek 

yepyeni sosyal girişim hikâyelerinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen imece, sosyal dönüşüm 

yaratmak isteyen birey ve kurumlar ile sosyal etki odaklı girişim yaratmak isteyen tüm 

girişimcilere, Türkiye’nin her yerinden, her meslekten, her yaştan herkese açık. Geleneksel 

kültürümüzdeki “imece” ruhu bu anlamda çağdaş bir bakış açısıyla yeniden canlanmış oluyor. 

İmece, farklı disiplinlerden insanları, toplumsal bir mesele etrafında bir araya getirip birlikte 

çözüm üretilmesine olanak sağlıyor. Birlikte üretme ve paylaşma esasına dayalı bir platform 

olan ‘imece’, girişimci adaylarına insan odaklı tasarım, saha araştırması gibi alanlarda 

eğitimler ve iş geliştirmeden finansal kaynak yaratmaya, gönüllü yönetiminden iletişime kadar 

birçok alanda mentorluk desteği sunuyor. 

 

imece için:  

Kurucu Ortak ATÖLYE: “Günümüzün karmaşık meseleleri farklı paydaşların iş birliği içerisinde 

olmasını, farklı disiplinlerin bir araya gelmesini ve girişimcilik yaklaşımını gerektiyor. Bu 

karmaşık meselelerin sürdürülebilir ve sistematik çözümlerine ancak bu şekilde ulaşabilir ve 

çözümün etkisini ölçeklendirebiliriz. ATÖLYE de bu perspektifi temel alarak kuruldu ve kurucu 

ortağı olduğu imece’ye de bu anlayışı getiriyor.” 

ATÖLYE’nin kurucu ortağı Kerem Alper ise: “ATÖLYE olarak hayata geçirdiğimiz projelerin 

hepsinin odağında üç temel kavram var: inovasyon, insan odaklılık ve uzun vadeli değer 

yaratmak. imece Platformu bu anlamda bizim için çok değerli. Çünkü ATÖLYE’nin temellerini 

oluşturan bu üç kavramın odağında imece ile Türkiye ve bölge coğrafyasının önemli 
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meselelerine çözümler geliştirip, bu çözümleri yenilikçi, sürdürülebilir ve sosyal etki odaklı 

girişimlere çevirmek üzere çalışmayı amaçlıyoruz.” diyor. 

Diğer Kurucu Ortak Zorlu Holding: “Zorlu Holding olarak kendimizi sadece faaliyette 

bulunduğumuz iş alanları ile sınırlamıyoruz. Tüm sosyal paydaşlarımıza maddi ve manevi değer 

katmak için çalışıyoruz. İnsana değer veriyor, insan odaklı düşünme biçimine ve takımlar 

halinde çalışmanın gücüne inanıyor, yaptığımız her iş ve projenin toplum için bir ortak değer 

yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik, sosyal, çevresel ve etik unsurları ciddiyetle 

yönetmemizi sağlayan bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışına sahibiz.”  

Zorlu Holding’in CEO’su Ömer Yüngül ise: “Bu proje, bizim toplum için değer yaratan, 

yenilikçi ve sürdürülebilir yeni nesil sosyal sorumluluk anlayışımızın bir yansımasıdır.” diyor. 

Stratejik Partner S360: “S360 olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada daha ‘farklı bir yarın’ 

olabileceğine inanıyoruz. Bu inanç bize, söz konusu ‘farklı yarın’ı birlikte yaratma konusunda 

ilham veriyor. Karmaşıklığın belirsizliğinden beslendiğimiz bir ortamda imece, fark yaratmayı 

ve geleceği birlikte tasarlamayı vaat ediyor. imece’de, farklı bir yarına ulaşmaya katkıda 

bulunacak, sosyal etkisi yüksek ve ölçeklenebilir girişimlerin hayata geçirilmesine destek 

oluyor, sosyal fayda temelli dünya için en iyisi olacak şirketlerin alt yapısını hazırlıyoruz.” 

Stratejik Partner S360’ın Kurucu Ortağı Kerem Okumuş ise : “imece, adını da aldığı üzere, 

meseleler üzerine birlikte kafa yorma, birlikte çözüm üretme ve birlikte üretme platformu 

olarak hayata geçti.” diyor. 

 

“Destek Programı” nedir? Neleri kapsar? Süreç Nasıl İşler? 

 

 

Nedir? 

3 ay ön kuluçka 4 ay kuluçka olmak üzere 7 aylık süreçten oluşan Destek Programı; sosyal 

girişimci adaylarının belirli temalar dâhilinde kendilerine dert edindikleri meselelere yönelik 

çözümler üretmelerini, ürettikleri çözümleri geliştirmelerini sağlayan bir programdır. Program 

süresince sosyal girişimci adaylarına eğitim, mentorluk ve hibe desteği sağlıyoruz. 

Ön Kuluçka 

Tasarım odaklı düşünme (insan odaklı tasarım), yalın iş geliştirme, hikâye anlatıcılığı gibi 

yöntemlerin kullanıldığı yoğun “eğitim süreci” boyunca her takıma bir inovasyon koçu eşlik 
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eder. Takımlar, koçlarıyla yaptıkları düzenli buluşmalar ve alanlarında uzman kişilerle 

yapacakları mentorluk görüşmeleri yoluyla geri bildirimler alır, girişim fikirlerini geliştirirler. 

Kuluçka 

Jüri tarafından belirlenerek hibe alıp kuluçkaya devam eden takımlar, bu süreçte sosyal girişim 

fikirleriyle ilgili temel varsayımlarını test ederler, hipotezlerini kanıtlamak ve ürün/kavram 

doğrulaması yapmak üzere Yalın Ürünlerini (MVP) üretirler. Koçları, kuluçka süreç boyunca 

takımlara destek olmaya devam eder. 

Kuluçka dönemini tamamlayan takımlar, potansiyel yatırımcılardan oluşan izleyici kitlesine 

sosyal girişimlerini anlatma imkânı yakalarlar. 

 

Temalar 

Etkinlik ve içeriklerimiz ile sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor; Destek 

Programı ile sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri eğitim, mentorluk, 

hibe kaynakları ile buluşturuyoruz. 7 ay süren her bir Destek Programı sürecinde bir temaya ve 

temalarla ilgili meselelere odaklanıyoruz. Temalarımızı ve meselelerimizi, Birleşmiş Milletler 

tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirliyoruz. 

 

Temaların altında bugüne dek ele alınan “Meseleler” alt başlığı altında ele alınan bazı 

konular: 

Nitekli Eğitim (Başvurular kapalı) 

 Etkileşimi ön plana çıkaran öğrenme ortamları 

Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye 

olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden 

öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz? Temel okul 

donanımlarının yeterli olmaması, birbirinden öğrenmeye 

kapalı ve katılımcı olmayan sınıf iklimleri gibi sorunlar 

öğrenme ortamlarını verimsizleştiriyor. 

 Öğrencilere göre özelleşebilen eğitim modeli 

Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir 

model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz? Öğrencilerin ilgi ve becerilerine 

göre şekillenmemiş bir sistem öğrenmeyi, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmasını ve 

gelişimini kısıtlıyor. 

 Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimi 

Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz? 

Cinsiyetten fiziki durumuna farklı özeliklerinden dolayı dezavantajlılık yaşatılan çocukların 

eğitime devam oranı oldukça düşük. 
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Başvurular kapalı) 

 Kadınların ekonomik hayata eşit katılımı) 

Kadınlar işe girebilme ve yükselmede çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Kadının ekonomik 

hayata katılımını ve ekonomik hayatın her seviyesinde eşit bir şekilde yer almasını sağlayacak 

model ve araçları nasıl tasarlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret. 

 Eğitim modelleri ve içeriklerinin yeniden tasarlanması 

Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı eşitsizlikleri çeşitli eğitim içerikleri ve modelleri 

yeniden üretiyor. Eğitim modellerini ve eğitim içeriğini toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı 

sağlayacak şekilde nasıl yeniden tasarlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret. 

 Kadınların sağlıklı ve iyi olmalarının sağlanması 

Kadınlar fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutlarıyla ele alındığında sağlık konusunda ortak sorunlarla 

karşılaşıyorlar. Kadınların bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlıklı ve iyi olmalarını sağlayan 

araçları, modelleri ve yöntemleri nasıl geliştirebiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret. 

Eşitsizliklerin Azaltılması (Yakında açılacak) 

 

“Süreçler” ise şu sırayla işliyor:  
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İmece’nin “Sağladığımız Kaynaklar” başlığı altında yer alan bilgiler şöyle: 

Mentorluk: Farklı disiplinlerden profesyonellerden oluşan mentorlarımızla birebir görüşürsün. 

Çalışma Alanı: Takımınla ATÖLYE’den çalışma ve komünitede yer alma imkanı yakalarsın. 

Hibe: Karşılıksız verilen 120.000 TL hibe ile sosyal girişimini geliştirirsin. 

Eğitim: İnsan odaklı tasarımdan etki ölçümüne sosyal girişimler için tasarlanmış eğitimlere 

katılırsın. 

Ekosisteme Erişim: Girişim, teknoloji, tasarım ve sosyal fayda ağlarına daha kolay erişebilirsin. 

Yatırımcı İlişkileri: Etki yatırımcıları ve kurumsal şirketler ile iş birliği geliştirme fırsatı 

yakalarsın. 

 

Son olarak katılım için “Başvuru Koşulları”nı şöyle sıralamışlar:  

Ekip üyelerinin; meseleye tutkuyla bağlı olması, en az birinin mesele üzerinde 

çalışmış/çalışıyor olması ya da konunun bizzat muhatabı olması, iş geliştirme, tasarım ticari 

farkındalık alanlarında yetkin olması, (hibe alınması durumunda) projede tam zamanlı 

çalışması 

Sosyal girişim fikrinin; temaya uygun olması, net bir problem tanımına ve takım üyelerinin 

saha deneyimlerine dayanması, ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüşme potansiyeline sahip 

olması, sosyal etki potansiyelinin yüksek olması, uygulanabilir, hayata geçirilebilir olması 

Yükümlülükler: sürecin tüm adımlarına katılmak, imece ekibi ve takım koçlarınca belirlenen 

çalışmaları gerçekleştirmek, süreci belgelemek (belgeme araç ve yöntemleri programa dâhil 

olacak takımlarla paylaşılacaktır.) 

 

Kurumsal sosyal inovasyonun başarılı örneği le ilgili daha detaylı bilgiye imece.com adresinden 

ulaşılabilir. 
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2018 senesi önemli bir 

sürecin başladığı pivot bir 

yıl olmaya aday görünüyor. 

2008 senesi sonrası Majör 

Merkez Bankaları eşliğinde 

global ekonominin 

düzelmesi rayına oturması 

için yapılan bütün parasal 

teşvikler, düşük faizler ek 

kamu harcamaları sonrası 

iyileşme ortamı görsekde 

yanında bir çok kırılganlığı 

da beraberinde getirmiş 

görünüyor. 

 

 

 

Piyasalar ve Strateji 
 

Cüneyt PAKSOY 

Ekonomist, Stratejist  

 

 

Olası Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: 2018 

2018 senesi önemli bir sürecin başladığı pivot bir yıl olmaya 

aday görünüyor. 2008 senesi sonrası Majör Merkez Bankaları 

eşliğinde global ekonominin düzelmesi rayına oturması için 

yapılan bütün parasal teşvikler, düşük faizler ek kamu 

harcamaları sonrası iyileşme ortamı görsekde yanında bir çok 

kırılganlığı da beraberinde getirmiş görünüyor. 

Bir yandan aşırı fiyatlanmış borsalar ve adım adım pahalı hale 

gelen emtia tarafı, diğer yandan devamlı artan toplam borç 

miktarı ve bu borç içinde her geçen gün dikkate değer hale 

gelen geri ödeme sorunlarına paralel sorgulanan global 

bankacılık sistemi ve global tahvil piyasası. 

Majör Merkez Bankaları doğal olarak adım adım desteğini çekmesiyle başlayacak global 

ekonominin test süreci. Her ülke kendi hikayesi içinde farkı yaşayacak olsa da olası bu test 

süreci başladığında her ülkenin kendi hazırlığı olsa da etkilenmemesi mümkün olmayan bir 

sürecin içine evrilme riski de her zaman masada olacaktır. 

ABD'nin baş aktör olduğu, AB'nin katalizör olduğu Rusya ve Çin'in daha çok söz sahibi olmaya 

çalıştığı ve Ordadoğu'nun son gelişmelerle tam merkeze oturduğu global büyük resimde her an 

her olasılığa hazır halde ilerlemek yapısal reform kararlılığı içinde olmak kırılganlıkları 

azaltmak ve pozitif sözlü yönlendirme her zamankinden daha çok önemli olacaktır.  

Jeopolitik risk başlıkları ve artan global terör olaylarının en az ekonomik ve siyasi gelişmeler 

kadar önemli olduğu bir ekopolitik düzlemden geçtiğimizi unutmadan ilerlemek gerekiyor. 

Bu sayının strateji notlarında geçen sayıda başlattığımız bazı risk başlıklarını ve bu gelişmelere 

paralel olarak Türkiye piyasaları için önemli olan iki temel grafiği kısaca ve öz biçimde 

anlatmaya çalıştık.   

 

PİYASALAR VE STRATEJİ 
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Strateji Hazırlarken Öne Çıkan Kritik Notlar 

Global piyasalar 2018'e pozitif sayılacak bir tonda giriş yaptı diyebiliriz. ABD borsaları 

önderliğinde borsa tarafında yukarı yönlü arayışlar ve emtia tarafında özellikle 2017 

ortalarından itibaren yukarı yönlü başlattığı yükseliş sürecine devam ederken, Dolar Endeksi'nin 

temel senaryodan bağımsız bazı dinamiklerle aşağı yönlü dip arayışlarını devam ettirmesi ve 

90.00-91.00 aralığında 10 senelik ortalamalarına geri dönmesi gelişmiş ülkeler dışında gelişen 

ülkeler içinde manevra alanının oluşmasına zemin hazırlıyor. 

Ama tam bu noktada şimdilik fiyatlanmayan ama herkesin merak ettiği bir ironi de masada 

durmaya devam ediyor. Oda geçen sayımızda sizle paylaştığımız ABD tahvillerinin seyri. 

Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı yönlü seyri ve kritik eşik olarak gördüğümüz % 2.65-

66'lara ulaşılması henüz fiyatların içine girmeyen bazı risklerin de oluşumuna sebep oluyor. 

Henüz fiyatlanmıyor. Ama bu durum değişmezse hatta daha ilerlerse bir süre sonra piyasalar 

buna kayıtsız kalamayacaklardır. 

 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 

 

 

ABD 10 yıllıklar %2.65 seviyesine ulaşırken, 2 Yıllıklar %2.05… 5 yıllıklar ise %2.44 seviyesine 

gelmiş durumda. Tam bu noktada ECB (Avrupa Merkez Bankası)'nın genişlemeden adım adım 

çıkmayı tartışmaya başladığı hatta adım atmaya başladığı ortamda Avrupa tahvil piyasasına 

baktığımızda Almanya 10 yıllıkların %0.50 İtalya 10 yıllıkların %1.95 İspanya 10 yıllıkların %1.44 

seviyesinde olduğunu görüyoruz. 
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2008 krizinin tam ortasında özellikle İtalya ve İspanya 10 yıllıkların %7'lerden ECB tahvil alım 

desteği ve parasal genişlemesi sayesinde bu seviyelere geldiğini hatırlarsak, ECB desteği 

azaldıkça ve özellikle ABD 10 yıllıkların yukarı yönlü seyri sürdükçe İtalya ve İspanya faizlerinin 

bu seviyelerde uzun süre kalamayacağı çok açıktır. 

ABD 2 yıllık Tahvil faizlerinin bile altında getirisi bulunan İtalya ve İspanya gibi ülkelerin 

tahvillerini ECB desteği azaldıkça kimin alacağı sorusunun cevabı çok önemli olacaktır. Gelişen 

ülke piyasalarına baktığımzda ise her ülke kendi hikayesi, dinamikleri ve enflasyonu oranında 

fiyatlama gösteriyor. Global ölçekte faiz artışının yukarı gitmeye başlaması gelişmiş ve gelişen 

her ülkenin manevra alanını sınırlayacak risk iştahını aşağı çekecek ve kurları üzerinde baskı 

anlamına gelebilecektir. 

Çin'den gelen ve sonra yalanlanan ABD tahvillerine dair sorgulama sonrası asıl diğer ülke 

tahvillerinin ne tür bir süreç izleyeceği senaryoları üzerinden gidersek global tahvil piyasasının 

2018 ve devamında önemli sorunlarla karşı karşıya kalma riskini göz ardı etmemek gerekiyor. 

Özellikle Küresel toplam borç miktarının 233 Trilyon dolara (şimdilik..!) ulaştığı bir ortamda 

tahvil piyasasının karşılıklı borç alma-verme teminat gibi konularda sürdürülebilir normallerden 

uzaklaşmaya devam ettiğini de hatırlatmak isteriz. Ayrıca Özel sektörün finans kesimi hariç 

borcu Kanada, Fransa, Hong Kong, Güney Kore, İsviçre gibi ülkelerde bile tüm zamanların 

zirvesine tırmanmış durumda. Bir gün dünya topyekün borcun çevrimi konusunda teminat ve 

sürdürülebilirlik anlamında global ölçekte bir uzlaşı aramak zorunda kalabilir ve en önemlisi 

bunu global tahvil piyasasında başlayacak bir kriz ortamı tetikleyebilir. Olası bu riskleri 

ajandanın üst tarafında not etmekte büyük fayda görüyoruz. 

 

Dolar Endeksi 
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Dolar Endeksi ise Trump baskısı, FED 'in göreceli ölçülü adımları ve siyasi sebeplerle en sonda 

hükümet kapanması gibi bizce suni sebeplerle ABD faizlerinden bağımsız bir tutum sergiliyor. 

90.00'lar civarında bulunan Dolar Endeksi'nin bu ortam sürdükçe bir süre sonra adım adım da 

olsa yukarı yönlü hareket göstermesi de kaçınılmaz olabilir. Grafikte de görüldüğü gibi kritik 

alt desteklerde bulunan dolar endeksi’nin seyri önemli olmaya devam edecek. 

Dolar endeksi düşük kaldıkça bundan pozitif destek alan gelişen ülke kurları için oluşan 

manevra alanı her an dolar Endeksi’nin tekrar yükselişe geçmesiyle daralma gösterebilir. Bu 

sebeple düşük ya da sürdürülebilir bir Dolar endeksi süreci önemli olmaya devam edecek. 

FED’in devam eden ölçülü faiz adımlarına rağmen, bilanço daraltmanın şimdilik kademeli de 

olsa başlamasına rağmen, işsizlik büyüme tarafında gelen iyi verilere rağmen, son kabul edilen 

vergi reformunun olası sonuçlarına rağmen hala Trump, siyasi vs sebeplerle yükseliş 

göstermeyen ve temel dinamiklerden kopma gösteren Dolar Endeksi ne kadar gerilemeye 

devam eder veya ne kadar süre düşük seviyelerde dip arayışını devam ettirecek izleyip 

göreceğiz.  

FED’in kontrollü olmasını sağlayan hedeflerden hala bir miktar uzak enflasyon dinamiğine 

baktığımızda ise; son gelen verilerde görülen kıpırdama, çekirdek enflasyon tarafında devam 

eden görece yüksek seyir özellikle vergi reformu sonrası nasıl bir süreç izleyeceği de dikkatle 

takip edilecektir. Beklenenden önce olası yükselişler başlarsa FED’in biraz daha agresif olmak 

zorunda kalacağı çok açıktır. Bununda doğal olarak Tahvil faizleri ve Dolar endeksi tarafında 

yukarı yönlü sonuçları olacaktır. 

Tam bu noktada şu uyarıyı yapmak gerekiyor. Ya ABD Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş süreci 

kritik eşikleri momentum kazanmayacak ve bir süre daha dar bantta kalmaya devam edecek ve 

Dolar endeksi’de risk iştahını destekleyen tavrını sürdürecek, yada tahvil piyasasında yükseliş 

devam edecek ve dolar endeksi eninde sonunda hatta bir anda bir kırılma ile yukarıya giderken 

bütün piyasalarda risk iştahı kademe kademe azalmaya başlayacak. 

Tüm bu sebeplerle hem ABD tahvil faizlerini hemde Dolar endeksi’ni yakından izlemeye devam 

edeceğiz. Özellikle şubat sonu mart başı itibariyle FED’in yeni başkanı yapacağı ilk toplantı 

öncesi ve sonrasından itibaren biraz daha temkinli olmak gerektiğinin altını çizelim. Birçok 

raporda 2018; dolar için trump ve siyasi sebeplerle düşüş yılı olabiliyor dese de baktığımız 

grafikler ve dinamikler tam olarak bu varsayım ile birebir örtüşmüyor. Ezberler bozulacak ve 

bir yandan ABD’de faizler yükselecek ve dolar endeksi düşecek gibi bir yeni normal oluşmaya 

başlarsa aslında bunun bir anomali olacağı ve öngörülmesi zor durumlar meydana getireceği de 

çok açıktır. 

Bu dinamikler içinde ECB ve hatta son uzun vadeli bonolarda getirdiği kısıntı ile BOJ (Japonya 

Merkez Bankası)‘nın para politikalarının da oldukça önemli olacağını hatırlatalım. Uzun bir süre 

FED’in sıkılaştırma sürecine panzehir olan genişlemeci adımları olan bu iki önemli bankanın 

olası politika değişimleri ve sıkılaşma adımları göstermesi bir yandan grafikler arası korelasyon 

ihtimallerini ciddi ölçüde zorlaştırırken diğer yandan global risk iştahının iyice azalması 

anlamına gelebilir. 
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Majör Merkez Bankaları tam ve kalıcı bir global düzelme olmadıkça bu borç oranları ile 

masadan zor kalkarlar tezine bizde belirli oranda katılıyor olsak ta, temkinli iyimserliğin 

dozunu temkin yönünde arttırmamız gereken bir sürecin içinde olduğumuzuda unutmamak 

gerekiyor. 

 

S&P 500 Endeksi ve Parabolik Trend, Nereye Kadar? 

2018 başlarken piyasaların kafasında ki en önemli sorulardan biride;  2009 Mart ayında 600’lü 

seviyelerde dibini bulduktan bu yana parabolik (yani düzeltmeler kısa hep yeni tepeler 

gösteren ve gittikçe dikleşen bir trend) trend içersinde 2.800’lere kadar ulaşan S&P 500 

Endeksi’nin ne kadar süre ile ve nereye kadar bu yükselişini devam ettireceğine dair. 

Global borsalar için Amiral Borsa olarak görülen S&P 500 Endeksi’nin izleyeceği süreç gelişmiş-

gelişen tüm ülke borsaları için oldukça önemli olacak. Grafiklerde görüldüğü gibi 2.400-2.650 

aralığı altına kalıcı gelmedikçe özellikle 2.850 üzerinde 3.050 gibi önemli ve uzun vadeli bir 

teknik hedefi olan S&P 500 Endeksi’nin temel ve teknik olarak aşırı alım seviyelerinde olduğu 

ve her an uzun soluklu bir düzeltme riski ile karşı karşıya olduğunu da belirtelim. Bu düzeltme 

3.050 hedefine varmadan ya da vardıktan sonra da başlayabilir. Burda önemli olan alttan gelen 

kritik omurga trend desteklerinin her an yükselmeye devam ettiğini ve tüm teknik 

göstergelerin alımda olduğunu unutmamaktır.  

Temel anlamda iyi verilerden ve iyi bilançolardan bugüne kadar beslenen ve son vergi reformu 

ile kendisine yeni bir katalizör bulan S&P 500 Endeksi’nde yükselişin devamı global ölçekte 

piyasalar için ne kadar olumlu ise, tersi durumda ciddi ve uzun soluklu bir düzeltme sürecine 

girilmesi ise o oranda negatif olacaktır. 

 

Türkiye Piyasalarında İki Önemli Grafik: Gösterge Tahvil Faizleri ve Dolar-TL 

TCMB ‘nın fiyat istikrarı dışında finansal istikrar adına dikkatle takip ettiği ve piyasaları direk 

etkileyen iki ana grafik geçen süre içinde bir önceki bültende yer verdiğimiz kritik eşikleri 

aşarak yeni yüksekler test etti.  

ABD ile yaşanan vize gerginliği, AB ile yaşanan gerginlikler, ABD’de hala devam eden Halkbank 

ve olası diğer bazı bankaları içine alan dava süreci ve en son jeopolitik risk başlığında bir anda 

öne çıkan Zeytin dalı operasyonu ile birlikte 2017 son çeyreğinde başlayan gerginliğin faiz ve 

kur tarafında ki etkilerini yakından izliyoruz. Global ölçekte Dolar Endeksinin hala manevra 

alanı vermeye devam ettiği bir ortamda gerçekleşen bu süreç, ABD tahvil faizleri adım adım 

yükselişe giderken çok daha temkinli olmamızı gerektiriyor. Bu süreçte Dolar Endeksi’de 

yükselişe geçerse bu başlıklar çözülene kadar çok daha fazla temkinli olmamız gerektiğini de 

hatırlatalım. 

AB ile ilişkilerde son dönemde mesafeler alınması ve poziif gelişmeler, Rusya ile yaşanan 

normalleşme, körfez ülkeleri ile daha sıkı ekonomik iletişim başta Çin olmak üzere daha geniş 

eksende ilişkilerin gelişmesi önemli olacaktır. Ama ABD ile yaşanan gerginlik süreci 
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normalleşene kadar dengeleyici etkisi yanında bu gelişmelerin tam meyvesini almak zaman 

alabilir. 

Bu devam eden süreçler;  tam net sonuçlar oluşana kadar ya da pozitif gelişmeler alana kadar 

daha uzun bir süre piyasaların gündeminde olacak gibi durmakta. TCMB’nın GLP (geç likidite 

penceresi) üzerinde 50 bp‘lık artışla fonlama faizini %12.75’e çekmesi ve ocak ayı toplantısında 

bekle-gör yapması ve yeni bir adım atmaması dışında asıl açıklamasında     

“Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları 

üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı 

duruşun korunmasına karar vermiştir.  

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya 

devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin 

bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla 

sürdürülecektir. 

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki 

gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma 

yapılabilecektir…”  

Demesi piyasalar üzerinde bundan sonraki süreç için en azından TCMB’nın kredibilitesi ve 

gerektiğinde yeni adım atma kararlığını göstermesi açısından pozitif etki yaptığını gözlemledik. 

Yukarda saydığımız risklere ek olarak hala yüksek seyreden enflasyon ortamı, cari açıkta 

yaşanabilecek olası değişimler ve global risklerin oluşturacağı ek riskler düşünüldüğünde TCMB 

ve Ekonomi yönetiminin proaktif ve birbirini tamamlayıcı adımlarla ilerlemesi her zamankinden 

daha önemli olacaktır.  

Bugüne kadar ciddi bir risk primi vermeden borçlanabilen Türkiye’nin bundan sonra finansman 

kalitesini koruması risk primini düşük tutmaya devam edebilmesi kırılganlıklarla baş edebilmesi 

için; gerekli adımları atma kararlılığında olması, gerektiğinde bu adımları atabilmesi, yapısal 

reform kararlılığını koruması hemde piyasalar üzerinde algı yönetimini çok dikkatli 

gerçekleştirmesi gerekiyor. 

 

Gösterge Tahvil 8 Senelik Eşiğin Üzerinde  

Grafikte de görüldüğü gibi gösterge tahvil faizleri %12’yi aştıktan sonra hızla %14-15 bandına 

ilerledikten sonra mevcut durumda hala %13-15 aralığında devam etmesi önümüzdeki günler 

için temkinli olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Enflasyon ticari krediler ve mevduata 

dolaylı maliyet etkisi dışında Özellikle piyasa yapıcı bankaların elinde tuttuğu portföylerin 

yüksek oranda düşük faizli kağıtları içermesi ve son dönemde sabit getirili kağıtlarda yaşanan 

artış göz önüne alındığında gösterge tahvil ve uzun vadeli tahvillerde oluşacak faiz sürecinin 

önemi bize gösteriyor. 
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Gösterge Tahvil Grafiği 

 

 

2017 senesi için çok uzun bir aradan sonra planlanan miktarın dışında borçlanmaya giden 

hazinenin ek borçlanma ihtiyacının devamı olasılığıda dikkate alındığında piyasaların ve 

özellikle bankacılık sisteminin gösterge tahvilde yaşanacak yükselişlere duyarlı olacağı çok 

açıktır. 

Tekrar %12’ler altına kalıcı inmedikçe %13-15 aralığının da aşılma riski masada kalmaya devam 

edecektir. Bu durumda %17-18’ler olası yeni hedefler olabilir. Normalleşme ve daha 

sürdürülebilir dengeler adına tekrar uzun süreli denge aralığı olan % 8-12 aralığına geri dönmek 

gerektiğini de hatırlatalım. Bunun için TCMB politika adımları dışında saydığımız risk 

başlıklarında kalıcı pozitif gelişmeler yaşanması gerektiği de çok açıktır. 

 

Dolar-TL Yeni Rekor Gördü,  Yeni Rekorlara Devam mı?  Yoksa Dengeli Bir Dalgalı 

Seyir mi? 

Yukarda saydığımız sebeplerle 3.98’lere kadar ilerleyen ama devamında dengelenen tansiyon 

ve TCMB’nın kararlı duruşu ve 50bp’lik faiz adımı dahil çoklu politika adımları ile dengelenen 

dolar-TL tarafında işlemler 3.70 civarına kadar gerileme gösterdikten sonra en son “Zeytin Dalı 

Harekatı” ile birlikte 3.85’lere kadar tırmanış gösterse de  tekrar denge bularak 3.80 altına iniş 

gösterdi.. 
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DOLAR-TL Grafiği 

 

 

Dolar Endeksi’nin düşük seviyelerinin ciddi manevra alanı verdiği dolar-TL tarafında daha uzun  

bir süre kalıcı aşağı yönlü dengelenme olasılığın düşük kalacağını ve ara ara ataklar geliştirme 

potansiyelinin grafiklerde temel ve teknik sebeplerle muhtemel olacağının altını çizelim.. 

TCMB ‘nın Dolar-TL Euro-TL ve sepet kur dışında asıl baktığı ve TL’nin değerlenme sürecini 

daha net gösteren Tüfe bazlı Reel Efektif Kur Endeksi ise tarihi dipleri olan 84.00’ler civarında 

hareketliliği ile TL’nin aşırı değer kaybı içinde olduğunu bize gösterse de temkinli olmak 

gerekiyor. 

Son dönemde yerli talebin hala devam ettiğini, yukarı çıktıkça sat düştükçe al yönünde gelişen 

refleksin kur üzerinde belirli oranda etkili olduğunu ve 160 Milyar Dolaylarında DTH hesabının 

yabancı algısı adına da izlendiğini belirtelim. 

Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü hareket potansiyeline bağlı olarak Euro-Dolar paritesi’nde 

yaşanan sürecin terse dönmesi Reel Efektif kur Endeksi’nin düşük seyrine rağmen Dolar-TL 

tarafında yukarı yönlü hareketlilik ihtimalini koruyacaktır. 

Burda önemli olan en en önemli kazanım en azından kısa vade adına TCMB gözetiminde 

Volatilitenin düşmesi ve anomali yaratacak spekülatif atak ihtimalinin şimdilik dengelenmiş 

olmasıdır. 

Herhangi bir dinamik veya beklenmedik haber eşliğinde negatif senaryoya bağlı olarak dolar-

TL’de tekrar yukarı yönlü atak yaşanması ve olası Dolar Endeksi’nin olası yukarı yönlü ek etkisi 
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ile momentumun ekstra güç kazanması halinde 4.00 üzerinde 4.20 ve 4.50 seviyelerinin sıralı 

olarak olası teknik marjinal direnç hedef bölgeleri olacağını da hatırlatmak isteriz. 

İlerde pozitif veya nötr sayılabilecek senaryolarda 3.70-3.80 bandının pivot bölge olduğu 3.50-

4.00 aralığı içinde bir hareketlilik normal sayılacaktır. Aşağı yönlü geri çekilmeler kademeli 

riskleri sınırlandırma ve alım fırsatı olmaya devam edecektir. 

 

Sonuç: Ekstra Temkinli İyimserlik  

Özetle en başından beri çoklu şekilde anlatmaya çalıştığımız gibi temel senaryoda ABD 

varlıkları tarafında henüz anlaşılmayan ironi ve anomaliler olsada buna paralel olarak Global 

ekonomide iyileşme işaretleri devam ediyor. Global Büyüme beklentileri yukarı yönlü revize 

ediliyor. Bu doğal olarak başta borsalar ve emtia olmak üzere tüm piyasalara pozitif yansımaya 

ve pozitif fiyatlanmaya devam ediliyor. Gelişen piyasalar bu süreçten doğal olarak kendilerine 

ciddi manevra alanı buluyorlar. 

Bu sürecin 2018 senesi içine yada devamında ne kadar devam edebileceğini tam olarak 

kestirmek kolay değil , ama söylenebilecek en temel strateji uyarısı her an gelebilecek ve 

global düzeyde her ülkeyi etkileyebilecek derin düzeltme süreçlerine karşı ekstra temkinli 

olarak iyimserliği sürdürmek ve çoklu senaryolarla yani iyi-orta-kötü süreci izlemek ve bu üç 

senaryonun ortalamasını pivot değerler olarak görüp olası sapmalarda hızlı karar alabilecek ve 

uygulayacak yeterlilikte ve hazırlıkta olabilmek gerekiyor. 
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Ekonomik Büyüme Konusunda Beklentiler 

2018 yılının gerek Dünya gerekse Türkiye ekonomisi için zor bir yıl olacağını şimdiden 

söyleyebiliriz.  Her ne kadar tüketim ve yatırım harcamalarında meydana gelen artışın yarattığı 

olumlu hava sonucunda küresel ekonomide önemli toparlanmalar izlense de İngiltere’nin 

BREXIT süreci, küresel coğrafyada beklenen referandum ve seçimler, Ortadoğu’daki 

belirsizlikler ve iç savaş durumu, dış ticarette artan korumacılık eğilimi, küresel ekonomiyle 

ilgili endişeleri artırmaktadır. Tüm bu etmenler birlikte düşünüldüğünde IMF tarafından Ekim 

2017’de açıklanan raporda da belirtildiği üzere dünya ekonomisinin 2017 yılında yüzde 3,6 

oranında, 2018 yılında ise bir miktar daha toparlanarak yüzde 3,7 oranında büyüyeceği tahmin 

edilmektedir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) dünya ekonomisinin son 7 yılın en yüksek 

büyüme hızına ulaştığını açıklarken Küresel Gayri Safi Hasıla'nın bu yıl yüzde 3,6, 2018'de ise 

yüzde 3,7 oranında artacağını tahmin etti. OECD raporunda yatırım, ticaret, iş gücü verimliliği 

ve ücretlerdeki gelişmenin finansal krizinin etkisinden kurtulamadığı ve büyümenin 

sürdürülebilirliğinin yatırımların artmasına bağlı olduğu belirtiliyor. Bilhassa ekonomik 

göstergelerdeki iyileşme ile birlikte ABD ekonomisindeki olumlu beklentilerin artması ve FED’in 

beklenen faiz artışlarını gerçekleştirmesi ile birlikte ABD ekonomisi, 2017 yılının ilk yarısında 

yaklaşık yüzde 2,2 oranıyla yukarı yönlü ivme kazanmıştır.  

ABD’nin 2017 yılında yüzde 2,2 ve 2018 yılında yüzde 2,3 oranında büyümesi öngörülmektedir. 

Euro Bölgesi yüzde 2,4'lük büyüme hızıyla ABD ekonomisini geride bırakacak. Amerikan 

ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Avrupa'nın büyüme 

oranlarının 2019 yılına kadar tedricen düşeceği kaydedilen OECD raporunda siyasi 

belirsizliklerin daha da artabileceği uyarısında bulunuluyor.  

OECD’ye göre Avrupa Birliği’nin lokomotifi konumundaki Almanya’nın 2019 yılına kadar büyüme 

hızının yüzde 2'nin altına düşmeyeceği öngörülmektedir. Rapora göre Euro Bölgesindeki 

canlanmanın ihracat ve işletme yatırımlarına yaradığı, düşük işsizlik ve ücret artışlarının 

tüketimi artırdığı, düşük faizlerin ve konut talebinin artmasının da inşaatçılığı canlandırdığı 

raporda yer alıyor.  

MAKROEKONOMİ 
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Euro Bölgesinde bilhassa Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ekonomik 

performansındaki artışa bağlı olarak büyümenin yukarı yönlü olması beklenmektedir. 2017 

yılının ilk yarısında Bölge genelinde büyüme, beklentileri aşarak yüzde 2,3 olarak 

gerçekleşmiştir 

Tablo 1: Seçilmi Ülkelerin Büyüme Beklentileri 

 

 Kaynak: IMF  

 

2018 yılının ekonomi bakımından Türkiye için kolay bir yıl olmayacağını belirtmek istiyorum. 

2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti büyümeyi hükümet 2017'de ekonominin yüzde 4,4 

büyümesini hedeflerken Dünya Bankası, 2017 yılsonu için Türkiye’nin büyüme oranı beklentisini 

3,5 olarak açıkladı. Bu oran 2018 yılı için 3,9 olarak açıklandı. Büyüme konusunda iyimser bir 

bakış açısıyla yüzde 4.5-5 bandında büyümenin gerçekleşebileceği düşüncesindeyim.  

 

Grafik 1: Türkiye Ekonomisi’nin Dünya Ekonomisinden Aldığı Pay 

 

Kaynak: IMF 

 

Grafik 1; IMF tarafından hazırlanan Türkiye Ekonomisi’nin Dünya Ekonomisinden Aldığı Payları 

göstermektedir. IMF’e göre Söz konusu oran, 2019'a kadar % 1,38'e düşebilecektir.  Bu durumda 

Türkiye ekonomisinin sadece yüksek büyümeye değil, bu büyümenin istikrarlı bir şekilde 

sürdürülmesine ihtiyacı var. 
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Enflasyon Konusunda Beklentiler 

Türkiye ekonomisi için en temel sorunlardan biri olan Enflasyon sorunu küresel ekonomi için de 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır. IMF vb raporlara göre 2018 yılında Küresel ölçekte 

enflasyon beklentilerinde önemli bir artış öngörülmemektedir. Gelişmiş ülkelerde enflasyon 

artışındaki en önemli neden enerji fiyatlarındaki artış iken gelişmekte olan ülkelerde daha çok 

yapısal nedenler etkin rol oynamaktadır. 

 

Grafik 2: Dünya Enerji Kullanımı 

 

Kaynak: IMF ve OECD 

 

Grafik 2, 1970’den 2010 yılına kadar özellikle kömür, petrol ve doğalgazdaki devamlı artışı 

göstermektedir. Bu durumun sonucu olarak 2016 yılında gelişmiş ülkelerde yüzde 0,8 olarak 

gerçekleşen yıllık ortalama enflasyonun 2017 yılında yüzde 1,7-1,8 olarak gerçekleşeceği 

tahmin edilmektedir.  Bu oran 2018 yılı için 1,7 şeklinde tahmin edilmektedir. 2017 yılında 

yüzde 4,2 olan yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin enflasyon oranının 2018 yılında yüzde 

4,4 olacağı tahmin edilmektedir. 

 

DOLAR/TL ve Faiz Beklentileri  

2018 için birçok yatırım kuruluşu ve akademisyen döviz kurlarındaki yükseliş eğilimin artacağı 

yönünde hem fikir. Bununla birlikte genelde öngörü 3,45-3.65 bandında. Benim öngörüm 

yılsonu Dolar/TL TCMB’nin sıkı tutumu, siyasi belirsizliklerin azalması, faizlerin yüksek oluşuyla 

TL’nin gitgide değerini artıracağı gerekçeleriyle iyimser olarak 3.65 ve TCMB, hızlı yukarı yönlü 

kur hareketlerinde gerekli önlemleri zamanında almaz ya da gecikirse yılsonunda 4.15TL.  

Türkiye ile ABD arasındaki enflasyon farkını kurdaki olması gereken değer kaybına yansıtmamız 

gerekiyor. Şöyle ki 2018 enflasyon tahmininin yüzde 8, ABD enflasyon beklentisi de yüzde 2 

olması halinde teorik olarak kurun yüzde 6 değer kaybetmesi gerekiyor. 

Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük problemlerden biri yüksek faiz beklentisi olacak. 

Türkiye’de faiz oranları gelişmiş ülkelere nazaran oldukça yüksek. FED ve birçok merkez 

bankasında yaşanacak faiz artırımı, gelişmekte olan ülkeler için faiz artırma konusunda 
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referans olacaktır. Bu noktada Türkiye ekonomisi önemli bir dezavantaj ile karşı karşıya 

kalacaktır. O da diğer ülkelerle olan enflasyon farkı. Türkiye ekonomisinde göreceli olarak 

yüksek seyreden enflasyon oranı faiz artırım beklentilerini de yukarı çekmektedir. Özellikle 

FED in 2018 yılında 3 ya da 4 defa faiz artırımına kesin gözüyle bakıldığı bir dönemde TCMB’nin 

bu duruma çok ta kayıtsız kalacağına ihtimal verilmemektedir.  

 

Grafik 3: G20 Ülkelerinde Faiz-Enflasyon ve Reel Faiz 

 

 

Grafik 3 de izlendiği gibi G20 ülkeleri arasında enflasyon ve nominal faiz oranlarında Türkiye 

ilk sıradadır. Enflasyonun yüksek seyretmesi, bizim faizlerimize de yukarı yönlü baskı 

oluşturacaktır. Faizlerin artmasının kaçınılmaz sonucu olarak küresel likidite azalabilecektir.  

2018 yılında FED’in faiz artırmaya devam edeceği beklentisi ve bilanço küçültmeye devam 

edeceği gerçeği Türkiye için olumsuz bir durum olacaktır. 

 

Cari İşlemler Dengesi 

2018 yılında dikkatle izleyeceğimiz diğer bir gösterge ise cari işlemler dengesi olacaktır. 

Türkiye’nin yüksek büyüme ve düşük işsizlik politikasının izlediği günümüzde büyümeyi iyi 

seviyelere çıkarabilmiş olmasına rağmen işsizlikte istenilen seviyelere ulaşılamamıştır. Bu 

politikanın temel sonucu olarak diğer problemli taraflar olan enflasyon, bütçe açığı ve cari 

işlemler dengesindeki sorunlar daha da kötüleşmiştir. Her ne kadar son iki yılda petrol 

fiyatlarında yaşanan düşüş, dış ticaret açığında ciddi daralma getirmiş olsa da, 2017 başından 

bu yana emtia fiyatlarındaki artışın yanı sıra yurtiçindeki güçlü altın talebi ile açık genişlemeye 

başlamıştır. 2016 yılında turizmde meydana gelen ciddi düşüşlerin etkisi 2017 yılında azalmış 

ve 2017’nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8’lik genişleme 
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yaşanmıştır. Altın ithalatındaki artışlar ile dış ticaret açığındaki genişleme, cari açığın 

genişlemesinin nedenleri olarak görülüyor. 2017 sonunda 39 milyar dolara ulaşması beklenen 

cari açık için 2018 tahmini 43-44 milyar dolar. 

 

Grafik 4: Türkiye’de Cari Açık (2003-2016) 

 

Kaynak: TÜİK verilerinden tarafımızca derlenmiştir. 

 

Devlet Harcamaları ve Kamu Dengesi 

İktisat literatüründe üçüz açık olarak adlandırılan tasarruf açığı, bütçe açığı ve cari açık 

durumunun aynı anda var olması durumu Türkiye ekonomisi için de geçerlidir.  Bu nedenle 

yakın zamanda denk bütçe ya da bütçe fazlası verme hedefi Türkiye ekonomisinin oldukça 

uzağındadır.  

Grafik 5: Türkiye’nin Bütçe Açığı (2006-2016)  
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Türkiye’de 2017 yılında kamunun finansman ihtiyacı geçmiş yıllara göre ciddi bir artış 

kaydetmiştir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 

yapmış olduğu darbe girişimi ve kamuyu uğrattığı zarardır. Ayrıca gerek Fethullahçı terör 

örgütü gerekse diğer terör örgütleri ile sürdürdüğümüz mücadelemiz ve bulunduğumuz 

coğrafyadaki savaş ortamı, güvenlik kaygısıyla yapılan sınır ötesi harekatlar ve içerde 

yoğunlaştırılan önlemler nedeniyle artışı kaçınılmaz olan güvenlik ve savunma harcamaları 

bütçemizi etkilemektedir.  

Grafik 5’te de görüldüğü üzere, özellikle 2008 krizinin etkisi ile ciddi boyutlara ulaşan bütçe 

açığının 0211 yılından sonra belli bir trende göre hareket ettiği izlenebilmektedir. 2017 yılı 

gerçekleşmelerine baktığımızda Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama 

Sonuçlarına göre 2017 yılının eylül ayında 6,4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31,6 milyar 

lira açık verdi. 

Grafik 6: Orta Vadeli Planda Bütçe Beklentileri   

(Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH %) 

 

 

Merkezi yönetim bütçesi 2017 yılı Kasım ayında 8,5 milyar TL fazla vermiştir. Türkiye’nin AB 

tanımlı borç oranı 2016 yılında, Maastricht kriteri olan %60’ın oldukça altında, %28,1 olarak 

gerçekleşmiştir. 2016 itibarıyla bu parametrede 26 AB üyesinden daha iyi bir performans 

sergilemiştir. Grafik 6’daki 2017 bütçe gerçekleşmesine bakıldığında 2017’nin Orta Vadeli 

Programdaki beklentiden daha iyi bir performansla sonuçlanacağı rahatlıkla söylenebilir.  

2018 bütçesi 762 milyar lira olarak belirlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin 2018 yılı 

bütçe giderlerinin 762.8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 696.8 milyar lira, vergi gelirlerinin 599.4 

milyar lira, bütçe açığının ise 65.9 milyar lira olarak öngörüldüğünü söyledi. Maliye bakanı Sn. 

Ağbal’ın en büyük payı her zaman olduğu gibi eğitime ayırdıklarını, eğitime ayırılan kaynağı 

134 milyar liraya çıkardıklarını, böylece bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına 

eğitime ayırdıklarını belirtti. Ayrıca 2018 bütçesinde toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını 

doğrudan doğruya eğitime harcanacağı, savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan 

modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18,7 milyar lira kaynak ayrılacağını kaydedildi. 
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Türkiye’nin Dış Borcu  

Türkiye ekonomisinde korkutan göstergelerden biri de Türkiye’nin brüt dış borç stoku. Özellikle 

yılın ikinci çeyreğinde 20 milyar dolardan da fazla artarak, 2003 yılından bu yana ilk kez milli 

gelirin yarısını aşan dış borç stoku, Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin brüt dış 

borç stoku, 30 Haziran itibarıyla, mart ayı sonundaki 412 milyar dolardan 432,4 milyar dolara 

çıktı. Bu hesaplamada dolardaki artışın da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Ne zamanki dolar yükselmeye, dolayısıyla GSYH düşük görünmeye başladı; aynı zamanda 

toplam dış borç da artış eğilimi içine girdi, çift taraflı bu etkiyle borcun GSYH'ye oranı da 

yeniden tırmanışa geçti. 

Ayrıca dış borç stokumuzun büyük bölümü özel sektörün borçlarından kaynaklanmaktadır. 2003 

yılından 2017'nin mart ayı sonuna kadar olan dönemde toplam dış borç yüzde 218 oranında 

arttı. Artışı bu düzeye çok büyük ölçüde özel sektörün borcu taşıdı. Söz konusu dönemler 

itibariyle özel sektörün borcu tam yüzde 570 oranında artış gösterdi. Kamu sektörünün 

borcunda yüzde 90 artış olurken, Merkez Bankası'nın dış borcu yüzde 96 oranında geriledi ve 

neredeyse sıfırlandı. 

 

Grafik 7: Türkiye’nin Dış Borç Stoku 

 

 

İşsizlik 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. Genç nüfusta 

(15-24 yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 21,1 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 

0,1 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
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göre 15-25 yaş arası işsizliğe işaret eden "genç işsizlik" verisi ise, genel işsizlik oranına göre 

daha kötü bir performans sergileyerek 4,8 puan artışla yüzde 24 oldu. 

 

Grafik 8: İşsizlik Oranı  

 

 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış iş gücü verilerine göre ise sanayi ve inşaat sektöründe 

istihdam gerileme kaydetti. Veriye göre sanayide istihdam bir önceki yıla göre 51 bin, inşaat 

sektöründe istihdam ise 28 bin kişi azaldı. İşsizliğin 2018’de yüzde 10’un altına düşmesini 

beklemiyoruz. İşsizlik 2018’de de ciddi bir sorun olarak karşımızda olacak. 

 

Grafik 9: İşgücü Piyasaları  

 

 

Kaynak: İş Bankası  
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Dünya Ekonomisi 

2018 yılında Dünya Ekonomisi yüzde 3,3 ile 3,7 arasında büyüyeceğini bekliyorum. Çin'in yüzde 

6'dan daha düşük bir büyümeye sahip olacağı öngörülürken, şampiyon her zamanki gibi 

Hindistan olacak. Amerika ve de Avrupa Birliği’nin ikisi de yüzde 2 civarında büyüyeceği tahmin 

edilirken Hindistan’ın yüzde 7- 8 bandında büyüyeceğini tahmin ediyorum. Çin ise yüzde 5-6 

bandında büyüme gerçekleştirebilir. Rus ekonomisinin ise sürpriz yapmayarak yüzde 1,5-2 

bandında artış kaydedeceğini düşünüyorum. 

OECD, 2019 yılına kadar Almanya'nın büyüme hızının yüzde 2'nin altına düşmeyeceğini, ancak 

acil reformların ihmal edilmemesi gerektiğini açıkladı. Euro Bölgesindeki canlanmanın ihracat 

ve işletme yatırımlarına yaradığı, düşük işsizlik ve ücret artışlarının tüketimi artırdığı, düşük 

faizlerin ve konut talebinin artmasının da inşaatçılığı canlandırdığı raporda yer alıyor.  

 

Tablo 2: Seçilmiş Ülkeler için OECD Büyüme Tahmini 

 

 

İngiltere Başbakanı May’in 28 Kasım’daki görüşmede AB yetkilileri tarafından hazırlanan Brexit 

tazminatı taslağını prensipte kabul etmesi çıkış müzakerelerinde yeni bir aşamaya geçilmesini 

kolaylaştıran bir adım olmuştur.  Çin ekonomisine ilişkin son veriler bir miktar ivme kaybına 

işaret etmektedir (İşbankası). 
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2017 Aralık ayında 

New York ve Frankfurt 

borsa yönetimleri 

tarafından borsalarda 

işlem gören şirketlere 

ambargo kurallarına 

uyum yükümlüklerinin 

sert bir biçimde 

hatırlatılması küresel 

anlamda ekonomiyi 

etkileyecek. 

 

 

 

Küresel Ekonomi Savaşları 
 

Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI 

 

 

 

2017 Aralık ayında New York ve Frankfurt borsa yönetimleri 

tarafından borsalarda işlem gören şirketlere ambargo kurallarına 

uyum yükümlüklerinin sert bir biçimde hatırlatılması küresel 

anlamda ekonomiyi etkileyecek. 

Borsa yönetimleri tarafından İran’ın nükleer programına ilişkin 

uluslararası anlaşmalara aykırılıklardan dolayı şirketlere İran ile iş 

birliklerinin tekrar değerlendirilmesi hatırlatıldı.  

Kuşkusuz bu durum teknoloji şirketleri açısından küresel ölçekte 

ciddi tereddütlere yol açacaktır. Bu karar doğrultusunda SAP ve 

Microsoft gibi firmaların alacağı aksiyonlar çok tartışmalı hale gelecek. Çünkü bu tür firmalar 

şirketlere altyapı desteği vermekteler ve direkt olarak üretim sürecinde kullanılan bir 

hammadde gibi değerlendirilmemelidir. 

Fakat işin ilginç olan kısmı bu firmalardan bir kısmı konuyu daha dar bir bakış açısıyla 

değerlendirdi ve ürünlerini kullanan müşterilerine İran ile olan ticari ilişkilerini yeniden 

değerlendirme hatırlatması yaptılar. Sonuç olarak da ambargo uygulanmış herhangi bir şahsa, 

şirkete veya kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verilmemesi şartını öne sürdüler. 

Ambargo uygulamalarının bu kadar dar perspektifle ele alınması ilginç. Varsayalım ki İran 

kökenli bir şirket Türkiye’den mobilya tedarik etmekte osun, tedarikçi şirketin yazılım altyapısı 

da SAP tarafından sağlanmaktaysa firmanın ya SAP yazılımını terk etmesi veya İran ile olan 

ticari ilişkisini durdurması gerekmektedir.  

 

Besle Kargayı Oysun Gözünü 

Sahi SAP ürünleri ülkemizde nasıl yaygınlaştı. Durum aslında “besle kargayı oysun gözünü” 

sözünü hatırlatıyor. Özellikle Turquality kapsamında verilen yüksek tutarlı teşviklerin SAP gibi 

yüksek bütçeli yazılımlarda kullanıldığı bilinmekte.  

Acaba gerçekten bu teşvikler ne kadar katma değer sağlıyor. Bu soruya olumlu cevap 

verebilmek çok mümkün değil. Hatta bazı firmalarda Turquality kapsamında alınan SAP 

yazılımlarının uygulamada kullanılmadığına defalarca hem akademisyen hem de danışman 

kimliğimle şahit oldum. 

GÜNLÜK YAZILARI 
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Ulusal Strateji Eksikliği 

Maalesef yazılım sektörü ve genel olarak Bilişim Teknolojileri alanında ciddi bir stratejimiz 

yok. Strateji eksikliği ise hem bireylerin ve işletmelerin küresel rekabet ortamında 

sürdürülebilir başarılara ulaşmalarının önünde engel teşkil ediyor hem de teşviklerin üretime 

değil de tüketime dönüşmesine neden oluyor. 

Hindistan örneğinin çok detaylı incelenerek Türkiye’ye özgü bir modelin oluşturulması ve 

eğitim sisteminden, teşviklere, vergi uygulamalarından dış ticarete kadar pek çok kritik alanın 

revize edilmesi gerekmektedir. 

 

Hiçbir Marka Vazgeçilmez Değildir 

ERP nedir; işletmenin bütün departmanlarının kullandığı ve yığın verinin kaydedildiği 

yazılımdır. SAP, ERP alanında iyi bir yazılımdır fakat hem global hem de ulusal ölçekte de ciddi 

rakipleri vardır.  

ERP projelerinde şehir efsanesi kıvamında yarım kalan, bütçe aşımı yapılan ve başarılı 

tamamlanmayan çok proje vardır. Başarısız projelerin bir kısmının Turquality kapsamında 

desteklendiğini düşünürseniz bırakın üretimin geliştirilmesini doğru düzgün tüketim 

ekonomisine dahi ulaşılamadığını görebilirsiniz. 

 

Her Şerde Bir Hayır Vardır... 

Muhtemelen yaşanan bilgi teknolojileri alanındaki bu ambargo süreci stratejik olarak 

değerlendirildiğinde çok sayı da fırsat doğurabilir. Bu fırsatlar; 

 Ulusal yazılımlara yeterli şansın verilmesi 

 Teşviklerin stratejik olarak yeniden değerlendirilmesi 

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi 

 Bilgi teknolojileri alanında yeni proje ve beyinlere daha fazla fırsat verilmesi gerçeği 

Sözün özü artık yerli yazılımların savunmadan eğitime, üretimden hizmet sektörüne kadar her 

alanda daha fazla kullanılması ve ekonomik bağımsızlığa giden yola önemli bir konu olduğunun 

anlaşılması ve düzenlemelerin yapılması dileğiyle... 
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Kitaro’nun, efsane İpek Yolu 

(The Silk Road ) müziği; 

doğunun gizemi ve asilliği 

ile sonsuzluk duygusu 

yaratan çöllerde ağır ağır yol 

alan kervanların içindeymiş 

gibi Çin’den, Altaylardan, 

Hazar Denizinden, Pars 

ülkesinden, Tibet'ten, 

Keşmir'den Anadolu ve 

Akdeniz’e uzanan geçmişten 

günümüze uzun bir 

yolculuğu anlatır. 

 

 

 

Dünya Ekonomisinde Tarihe Dönüş(mü): 
Yeni İpek Yolu ve Değişen Ekonomik Güç 
Dengesi 
 

Erkan BAY 

Ekonomist, Bankacı 

 
 

 “İç huzuruma kavuşmamı sağlayan olay, doğduğum şehirden kilometrelerce uzakta ve de ona 

kesinlikle benzemeyen bir başka ülkede, mesela Kalküta'nın herhangi bir sokağındaki bir 

dilenciyle eşit olduğumu fark etmemdir.” 

KİTARO (Masanori Takahashi) 

 

 

Kitaro’nun, efsane İpek Yolu (The Silk Road ) müziği; doğunun gizemi ve asilliği ile sonsuzluk 

duygusu yaratan çöllerde ağır ağır yol alan kervanların içindeymiş gibi Çin’den, Altaylardan, 

Hazar Denizinden, Pars ülkesinden, Tibet'ten, Keşmir'den Anadolu ve Akdeniz’e uzanan 

geçmişten günümüze süren uzun bir yolculuğu anlatır. Mistik ve dingin bir ruh halinin bıraktığı 

müziğin etkisi; uçsuz bucaksız çöllerde kervanlarla aşılan yolları, insanları, kurulan pazarları, 

birbirinden farklı şehirleri, kültür ve medeniyetleri canlandırır zihnimizde. Bu yolculuğun 

geçtiği yolun ve kollarının yönetilmesi birçok ülke ve medeniyet için mücadelelere ve savaşlara 

neden olmuştur aynı zamanda. 

Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılama, onlara yaşam alanı 

oluşturma, doğal kaynaklara erişim ve ekonomik etkenler ile belirli 

bir bölgeye hakimiyet kurma gibi dini ve ideolojik birçok neden 

ülkeleri, güçlü bir orduya ve ekonomiye sahip olmak zorunda 

hissettirmiştir. Bu noktada verimli tarım alanlarına ve ticaret 

yollarına sahip olmak; mücadele ve savaşları da beraberinde 

getirmiştir. Şüphesiz ki uzun yıllar boyu İpek Yolu bu mücadele ve 

savaşların merkezinde yer aldığı gibi günümüzde de tekrar 

uluslararası güç ve ekonomik tarihin akışını değiştirmeye aday 

olarak karşımızda durmaktadır.  

Bu bağlamda ele aldığımız çalışmamızın ilk bölümünde tarihsel 

süreç içerisinde İpek Yolu üzerinden şekillenen dünya ekonomisi ve gelişiminin bugüne kadar 

değerlendirilmesi ile Dünya Ekonomisi için analist ve ekonomistler tarafından geleceğe dair 

öngörüler incelenmiştir. 

EKONOMİ    İNCELEME  
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İkinci bölümde ise, Çin Ekonomisinin geçirdiği dönüşüm ile birlikte dünyada yaşanan son 

ekonomik krizlerin ardından yaşanan Dünya Ekonomik merkezinin ekseninde yaşanan kayma ele 

alınmıştır. Sınırlı büyüme potansiyeline sahip Avrupa Ekonomisi ve Çin’in sürdürebilir büyüme 

ile gelecek hedeflerine ulaşma noktasında hayati öneme sahip Yeni İpek Yolunun; bu güzergah 

üzerinde bulunan ülkeler açısından etkileri analiz edilmiştir. 

 

I. BÖLÜM 

Tarihte İpek Yolu 

M.Ö 2. yüzyıldan başlayıp 1800’lü yıllara kadar etkisini sürdüren İpek Yolu, doğuda Çin, Orta 

Asya, Hindistan, Güneybatı Asya ile batıda Akdeniz’den Avrupa’ya, güneyde ise Afrika’nın 

kuzeyine uzanan tarihin en eski ve en büyük ticaret organizasyonudur. İpek Yolu, tarımsal Çin 

bölgeleri ile bozkır göçebeleri arasındaki sınırlar boyunca, iktisadi zorunluluk nedeniyle yani bu 

iki ayrı toplumun birbirine bağımlılığı ve çatışmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İpek 

Yolu ile Çin’de üretimi yapılan ipek, kağıt, baharat porselen, metal eşyalar, hediyelik eşyalar 

ve diğer emtialar Çin'den başlayarak binlerce kilometre mesafeden Anadolu ve Akdeniz 

aracılığıyla Avrupa'ya ulaştırılıyordu. Bunun karşılığında geri dönen kervanlar Çin’e Avrupa’da 

üretilen ürünleri taşıyorlardı. 

Toplumlar arasındaki bu ticari faaliyetler 

beraberinde diğer sosyal ve kültürel 

ilişkilerin kendiliğinden kurulmasına ve 

gelişmesine yol açmıştır.  İpek Yolu sadece 

tüccarların değil, aynı zamanda, doğudan 

batıya ve batıdan doğuya bilim adamlarının, 

orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin 

de yolu olmuştur. Bu karşılıklı etkileşim yeni 

fikirlerin ve buluşların önünü açmış; sanat, 

din, felsefe, teknoloji, dil, bilim, mimari ve 

medeniyetin her diğer unsuru, İpek Yolu 

aracılığı değişmiş ve gelişmiştir.  

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, insanlığa; bölgede yaşayan 

kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşıyan olağanüstü tarihsel ve kültürel bir zenginlik 

sunan İpek Yolu VII. ve VIII. asırlarda ulaşım yoğunluğu bakımından en parlak dönemini 

yaşamıştır. İpek Yolu’nun meşhur hale gelmesinde Türk devletlerinin de büyük rolü olmuştur. 

Orta asırlarda ise Büyük İpek Yolu ülkeler arasındaki ticari ve medeni ilişkilerin gelişmesinde 

çok büyük roller üstlenmiştir.  

Çeşitli uygarlıklarının ekonomik kaynağı olan İpek Yolu zamanla politik ve askeri karışıklıklar ile 

ticaret yollarının güvenliği azalmış, Çin deniz ticareti sayesinde Güneydoğu Asya’da yeni 

pazarların keşfedilmesi ve Arapların koyduğu yüksek vergiler nedeniyle İpek yolu daha az tercih 

edilir hale gelmiştir. Hint Okyanusu'nun deniz yollarından gelen yoğun rekabet nedeniyle düşüş 

eğilimine girmiştir. Avrupalı denizcilerin dünya geneline açılmaları ile İpek yolu önemini 

tamamen yitirmiştir. Böylece uzun süren yolculuklar ve malın aracılara teslim edilmesinin 
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yerine daha kısa sürede gerçekleştirilen deniz taşımacılığı önem kazanmıştır. Yüzyıllar boyu 

süren İpek Yolu'nun kapanışı, tüccarları ticarete devam etmek için denizlere zorlamış bu da 

dünya çapında etkileşime ve küresel bir topluluğun başlangıcına yol açan Keşifler Çağı'nı 

açmıştır.  

 

Dünya Ekonomisinin Tarihsel Süreci  

İnsanlık tarihinin çoğunda, küresel ekonomik çıktıdan en fazla payı alan ülkeler veya iktisadi 

açıdan en büyük güçler,  en fazla insanı bünyesinde barındıran ve en çok ülkeyi kontrol eden 

ülkeler olmuştur. Bunun sebebi sanayileşmenin olmaması ve yaklaşık 300 yıl öncesine kadar 

dünyadaki ekonomilerin esasen tarıma dayanması ve araziden üretilen değerlerden 

oluşmasıydı.  

Dünya üretiminin başlangıcından Sanayi Devrimine kadar teknolojik alandaki ilerlemeler, 

oldukça yavaştı ve bu dönemde nüfus ve insan emeği büyüme sürecinin önemli bir bileşeniydi. 

Ancak bu üretim tarımda iyileştirmeler olmaksızın devam ettirilemedi. 18. yüzyılın sonunda ve 

19. yüzyılın başında, kas gücüne dayanan ekonomiden, endüstri ve makine üretimine geçişle 

sonuçlanan Sanayi Devrimi ile birlikte önemli alanlarda teknolojik ilerlemeler sağlandı. Temel 

bilimsel yöntemdeki gelişmeler ve sistematik birikimler yüzyıllar boyu çaba sarf edilen 

entelektüel bilgi birikimini oluşturdu böylece Avrupa’da sermaye birikimi arttı aynı zamanda 

kurumsallığın temellerini atıldı. Teknoloji alanındaki ilerleme süreci, deniz teknolojisi ile 

birlikte yeni pazarlara daha hızlı açılma imkanını beraberinde getirdi. 

 

Tarihsel Olarak Büyük Ekonomilerin Dünya GSYİH İçindeki Payları* (%) 

 (GDP-Gross Domestic Produce)  

 

 

Kaynak: Angus Maddison, The World Economy 

                                                             
*
 GSYİH: Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para 

birimi cinsinden değeridir. 
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Grafik büyük ekonomilerin tarih boyunca Dünya GSYİH içindeki yüzde olarak payını ve 

gelişimini göstermektedir. Grafiğin 1800'lü yıllardan öncesi, üretimin büyüklüğünün nüfus 

dağılımı ile bir yaklaşımını; 1800'lü yıllar sonrası ise dünyadaki üretkenlik farklılıklarının bir 

gösterimini ortaya koymaktadır.  

Geçen ikibin yılda dünya nüfusu 22 kat, kişi başına gelir 13 kat, dünya GSYİH' si ise neredeyse 

300 kat artmıştır. Hindistan ve Çin 200 yıl öncesine kadar dünyanın en büyük ekonomileriydi. 

Hindistan ve Çin sırasıyla dünya nüfusunun üçte birine ve dörtte birine ev sahipliği yaptı 

sırasıyla dünya ekonomisinin üçte birine ve dörtte birini komuta ettiler çünkü bu dönemde 

nüfus büyüklüğü ekonomik çıktıda baskın bir faktördü. İpek Yolu’nun güvenliğinin sağlandığı 

dönemlerde Çin Ekonomisinin dünya üretiminden aldığı payın arttığı görülmektedir.  

Sanayi Devrimi'nden önce kişi başına gelirde yavaş bir büyüme vardı çünkü üretkenlikten gelen 

sürekli gelir artışı gibi bir şey yoktu. Sanayi devrimi gerçekleştikten sonra dünyanın ekonomik 

gelişimi daha dinamik ve daha yoğun olmuştur. Bu dönemden itibaren Avrupalılar ve 

Amerikalılar Sanayi Devrimi’nin getirdiği teknolojiyi ve her türlü yeniliği kişi başına düşen 

GSYİH'yi yükseltmek için kullanmışlardır. 

Sanayi Devrimi ile 1820’lere denk yıllarda Çin ve Hindistan’ın ekonomik üretimi düşmeye 

başlarken Avrupa ve Amerika’nın ekonomik üretimi yükselmeye başlamış, Avrupa özelinde 

küresel çıktının % 21'ni karşılayan İngiltere'nin avantajı, sanayi devriminin büyük teknolojik 

yükselişinin yanı sıra sömürge mallarından kazanç sağlama kabiliyetinden kaynaklanmıştır.  

Grafikte bugün ABD, yaklaşık 140 yıldır dünyanın en büyük ekonomisine sahip ve yaklaşık olarak 

nüfusun %5’ini küresel GSYİH'nın %22'sini oluşturuyor. Avrupa ise yaklaşık %18’ni oluşturuyor. 

Burada dikkat çeken husus Avrupa ve ABD’nin göreli gücünün artık azalmakta olduğudur. Asya 

ise dünya nüfusunun %60'ını ve GSYİH'nın %30'unu oluşturmaktadır. Geçmiş yarım yüzyılda, 

yeniden canlanan Asya ülkelerinin performansı Avrupa ve ABD’yi yakalama ihtimalinin var 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

2030 ve 2050 yılları için Dünya Ekonomisi Projeksiyonu 

Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte ABD dünyada oluşan güç boşluğunu tek başına 

doldurmaya çalışmıştır. Bu iddia ve misyon ile gösterdiği çabalar ve müdahaleler birçok 

coğrafyada istikrarsızlık meydana getirmiştir. Bu istikrarsızlığın yarattığı ortam ülkeleri 

ekonomik, askeri ve siyasi alanda yeni arayışlara ve ittifaklara itmiştir. ABD stratejisinin Orta 

Doğu’da ve Orta Asya’da zayıflamasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye gibi küresel ve bölgesel 

lider olma potansiyeline sahip ülkeler stratejik açılımlarına ivme kazandırmışlardır. Diğer 

bölgesel güçlerinde buna eklemlenmesi büyük dönüşüm yaşan uluslararası sistemin çok 

merkezli yapısını ortaya çıkarmıştır.  

Bu çok merkezli yapıda; ekonomik, politik ve stratejik güç merkezinin tekrar Batı’dan Doğu’ya 

kaydığı ve mücadelenin Ortadoğu, Asya ve Afrika’da yaşandığı görülmektedir. Bu 

coğrafyalardaki zengin enerji kaynakları ve güzergahları yüzlerce yıl önce olduğu gibi bugünde 

bu bölgeleri şiddetli mücadele ve savaşların merkezi yapmaktadır. Aslında Ortadoğu, Afrika ve 

Pasifik’teki tüm karışıklıklar bu güç kaymasının engellenmesi isteğinden kaynaklanmaktadır. 
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 2030 Yılı Dünya Ekonomisi GSYİH Projeksiyonu (milyar $) 

  

StatisticsTimes.com 

 

Tabloya bakıldığında, en büyük ekonomiler arasında ABD 18 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın 

en büyük ekonomisine sahip ülke konumunda bulunmaktadır. ABD'yi yaklaşık 11,8 trilyon 

dolarlık GSİYH ile Çin izlemektedir. Çin’i ise 11,6 trilyon dolar ise Euro Bölgesi izlemektedir. 

Avrupa ülkeleri ise sırasıyla Almanya 3,3 trilyon, İngiltere 2,8 trilyon ve Fransa 2,4 trilyon dolar 

ile sıralanmaktadır. Diğer büyük ekonomilere baktığımızda ise Hindistan 2 trilyon, İtalya 1,8 

trilyon, Brezilya 1,7 trilyon ve Kanada 1,5 trilyon ile dünya ekonomisi içerisinde ilk 10 sırayı 

oluşturmaktadır. Ülkemiz ise sıralamada 718 milyar Dolar GSYİH büyüklüğü ile 18. sırada 

bulunmaktadır. 

Dünya ekonomisinin geleceğe dönük yapılan projeksiyonlarında; ABD ile Çin arasındaki GSYİH 

farkı 5,4 trilyon dolara düşeceği ve 2030 yılında Çin 34,4 trilyon dolar dünyanın en büyük 

ekonomisi haline geleceği tahmin edilmektedir. Hindistan’ın 10,1 trilyon dolar ile ABD’nin 

(32,9 trilyon dolar) arkasından Japonya’yı geçerek 3. sıraya yerleşeceği öngörülmektedir. 

Hindistan 2030’da yılında, Çin’in bugünkü durumuna benzer şekilde, yükselen ekonomik güç 

merkezi olarak görülecektir.  

Tabloda, 2030 yılında Avrupa’nın iki büyük ekonomisi Almanya ve İngiltere birer sıra düştüğü, 

Güney Kore’nin ise 3,5 trilyon dolar ile 7. sıraya yükselerek en büyük 10 ekonomi arasına 

girdiği görülmektedir. Malezya ve Endonezya sıralamada; sırasıyla 15 ve 5 sıra yükselirken; 

İsveç 6 basamak ve İtalya bulunduğu yerden 5 basamak aşağı inmektedir. 

 

 

 

http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php
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2050 Yılı Dünya Ekonomisi GSYİH Projeksiyonu (milyar $) 

 

  Kaynak: PWC 

2050 yılı için Dünya ekonomisi yapılan tahminlerine göre ise Çin 58,5 trilyon dolarlık GSİYH 1. 

sıraya, Hindistan ise 44,1 trilyon dolarlık GSİYH ile 2. sıraya yükselerek ABD’nin önüne geçiyor. 

Gelişmekte olan ülkelerden Endonezya 4. sıraya, Brezilya 5. sıraya, Rusya 6. sıraya, Meksika ise 

7. sıraya yükseliyor. Gelişmiş ülkelerden Japonya 8. sıraya düşerken Almanya 9. sıraya, 

İngiltere ise 10. sıraya geriliyor. Türkiye ise bu ülkelerin hemen arkasından 5,2 trilyon dolarlık 

GSİYH ile 11. sırada bulunuyor. Bu projeksiyona göre Endonezya ve Türkiye, dünyanın en hızlı 

büyüyen Müslüman Ekonomisi görünümündedir. 

Ekonomik aktiviteler bakımından dünya nüfusundaki gelişmelere de bakmak yerinde olacaktır. 

Aşağıdaki tabloda, Birleşmiş Milletler raporuna göre, 7,6 milyar olan mevcut dünya nüfusunun 

2030 yılında 8,6 milyar, 2050 yılında 9,8 milyar ve 2100 yılında 11,2 milyar'a ulaşması 

bekleniyor.  Çin (1,4 milyar) ve Hindistan (1,3 milyar), toplam nüfusun sırasıyla %19 ve %18'ini 

oluşturan en kalabalık ülkeler arasında yerini korumaktadır. Batı ülkelerinde nüfus düşerken 

Asya ve Afrika ülkelerinde nüfusun artması bekleniyor. 

Sanayi devriminden önce bin yıldan fazla bir süre boyunca, dünyanın en büyük nüfusa sahip 

ülkesi Çin ile Hindistan'ın dünya ekonomisindeki toplam payı rutin olarak yüzde 50'den fazlaydı. 

Son iki yüzyılda önemleri batı ekonomileri daha hızlı ilerlediği için önemli ölçüde azalmıştı 

ancak günümüzde kaynaklara ve teknoloji erişim ile nüfus yoğunluğunun vermiş olduğu düşük 

maliyet dünya ekonomisinde bu ülkeleri avantajlı hale getirmiştir. 
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Dünya Nüfusundaki Gelişimler 

 

Economist.com 

 

 

II. BÖLÜM 

Çin’in Ekonomik Dönüşü(mü)? 

Çin, uygulamaya başladığı planlı ekonomik politikaları ile son otuz yılda dünyanın en hızlı 

gelişen ekonomisi olarak bugün ABD’nin arkasından ikinci sırada gelmektedir. Çin’in büyük 

dönüşümü yeni bir dünya düzeni ifade etmektedir. Çin’in son dönemdeki yükselişi; bu yükselişi 

sağlayan ekonomik koşulların yanı sıra gelişen ekonomisine paralel olarak üçüncü dünya 

ülkeleri üzerinden geliştirdiği dış politikası ile de ilişkilidir. Bölgesel ve küresel düzeydeki 

ilişkilerini kullanmasını bilen Çin aynı zamanda küresel bir aktöre de dönüştürmüştür. 

Çin 1945 sonrasının kapitalist dünya düzeninin koruyucusu örgütler ile açık bir çatışmaya 

girmemiş, bir yandan bu örgütler içinde sesini daha çok yükseltmeye başlarken diğer yandan da 

bu örgütlerin alternatiflerini inşa etme çabası içinde olmuştur.  Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS 

grubu, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ve son olarak Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Çin’in başlattığı, 

önderlik ettiği girişimlerdir. Ayrıca Serbest ticaret anlaşmaları (FTAs) ve Chiang Mai Girişimi 

(CMI) gibi bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde önemli adımlar atmıştır. 

Çin’i dünyada ekonomik güç olarak bugünkü konumuna getiren uygulamaya aldığı planlı 

ekonomik politikalar ile ekonomisinde geçirdiği yapısal dönüşümdür. Başlangıçta Çin, nitelikli 

işgücüne ve yüksek teknolojiye dayalı üretim yaparak; teknoloji, bilimsel bilgi, kültür ve değer 

ihraç eden bir ülkeye dönüşmeyi amaçlıyordu. Kapitalist üretim merkezlerindeki yükselen 

üretim maliyetleri Çin’e ihtiyaç duymuş olduğu bu imkanı sağladı.  
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Çin planlı ekonomi politikaları sayesinde devlet teşebbüslerinin özerkliği artırarak, bankacılık 

ve finans sistemi kurmuş, yabancı sermayeyi ülkeye çekerek, yüksek teknolojiye geçişle birlikte 

küresel zincirinin önemli bir parçası olmuştur. Çin bu süreçte stratejisini piyasa mekanizmasına 

bağlı kalarak dışa dönük ihracata yönelik olarak oluşturdu. Bu sayede yakaladığı büyüme hızı 

ile enflasyonu baskı altına aldı ve fiyatlarda istikrara sağladı. Çin bölge ülkeleri ile dikey olarak 

bütünleşmiş, güçlü bir tedarik zinciri ve emtia tüketicisi olarak rolü artmış; büyük miktarlarda 

cari hesap fazlası ortaya çıkmış ve devasa döviz rezervlerinin biriktirerek büyük sermaye 

ihracatı gerçekleşmiştir. 

Bir rol model olarak bugün dünya ticaretindeki payı her geçen gün artan Çin’in gelişiminin 

izleri, Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler üzerinde 

belirgin olarak görülmektedir. Katma değer içeren ürünlerin birçoğu Çin, Tayvan, Hong Kong 

gibi ülkelerin sanayi sitelerinde üretiliyor. Ucuz işgücü sayesinde çok yüksek hacimli malların 

üretimleri sağlanıyor ve emek ucuzluğu sayesinde fark yaratıyorlar. Çin’in büyüyen dış ticaret 

hacmi, gelişmekte olan ülkelere, dış ticaret hacimlerini artırarak uluslararası ticarete konu 

olan mal grubunda geleneksel mallardan sanayi ürünlerine doğru geçiş süreçlerini hızlandırma 

imkanı vermektedir. 

Çin’in kişi başına düşen milli geliri 2000 yılında 946 dolardan 2016 yılında 8.239 dolara 

ulaşmıştır. Ülkede yaşam standartlarının yükselmesi ülkenin küresel ekonomideki payının artışı 

anlamına gelmektedir. Küresel ekonomi Çin kaynaklı sorunlardan daha fazla etkilenmektedir. 

 

Dünya Ekonomisinde Eksen Değişiminin İşaretleri 

1990 yıllarda kapitalist sistem içerisinde, yüksek refah düzeyine ulaşmış gelişmiş ülkeler 

ürettiğinden çok tüketmeye başlamışlar; gelişmekte ülkeler ise daha çok üreten ekonomiler 

haline gelmiştir. Bu şekilde oluşan döngü, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler 

arasındaki dengenin giderek bozulmasına neden olmuştur. Bozulan bu denge, 1997 yılında 

Tayland'da başlayarak bir domino etkisi ile Güneydoğu Asya ülkeleri ve gelişmekte olan ülke 

ekonomilerini büyük bir finansal kriz ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Güneydoğu Asya krizinin atlatılması için, ABD 2001 yılından itibaren tek başına önlemler almış 

ve uygulamaya başladığı politikalar ile 2008 yılına kadar dünya ekonomisinin hızlı büyümesine 

neden olmuştur. Bu dönemde ekonomisi hızla gelişen, dünyanın en kalabalık ülkeleri olan Çin 

ve Hindistan’dan kaynaklanan talebin etkisiyle başta petrol olmak üzere bütün emtia ve tarım 

ürünleri fiyatlarında büyük bir artış meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak 2008 yılında gıda 

fiyatları tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış, altın ve petrol gibi değerli maddeler de 

tarihinin en yüksek değerini kazanmıştır. 

Dünya ekonomisinde bu süreç yaşanırken ABD’de ekonominin temel dinamiklerinden olan 

mortage şirketlerinin (yüksek faizli ve riskli kredi veren şirketler) yetersiz geliri olan 

müşterilerine verdikleri kredileri tahsil edememesiyle  2008 yılında kapitalist sistemin Büyük 

Buhran’dan yana en büyük ekonomik krizi patlak verdi.  Mortgage temelli 2008 ekonomik krizi, 

hızla tüm dünyaya yayılarak mali ve reel sektörde küresel bir boyut kazanmış ve dünya 

ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkileri ortaya çıkmıştır. 
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Krizle birlikte finansman koşullarındaki bozulma ve toplam talebin gerilemesiyle birlikte 

küresel ticaret hızla yavaşlamıştır. Krizle birlikte Avrupa ülkelerindeki yüksek borç stokları ve 

bütçe açıklarına ilişkin sorunlar AB ekonomisine ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştur. 

ABD ve Batı ülkeleri krizle boğuşurken Asya ülkeleri ise hızla yol almaya başlamışlardır. 

Gelişmiş ülkelerin sınırlı ekonomik büyüme potansiyeline karşılık; Asya-Pasifik ülkelerinin 

üretim gücü, tasarruf birikimi, sanayi üretim kapasitesinde artış, teknolojiye erişim, enerji ve 

diğer doğal kaynaklara yönelik talebi genişlemiştir. Arzın sınırlı kalması nedeniyle emtia 

fiyatlarının artması bu ülkelere avantaj sağlamış ve ekonomik gücün başta Çin olmak üzere 

Asya ülkelerine doğru kaymasının önünü açmıştır. 

Kapitalist sistem içerinde yaşanan son kriz yeni bir eko-politik dengenin koşullarını 

olgunlaştırdı ve bağımsız politikalar üretebilen ülkeleri yeni arayışlara itti. Örneğin 

İngiltere’nin Brexit referandumu ile Avrupa Birliği’nden çıkma kararını alması; gelişmeleri çok 

iyi okuması ve yenidünyanın eko-politik sistemiyle ilgili yeni bir pozisyon alması ilgilidir. 

2016 yılı Kasım ayında ABD’de Trump'ın “Amerikayı Yeniden Harika Yap” (Make America Great 

Again ) sloganı ile başkan seçilerek politikalarını bu çerçevede uygulamaya başlaması yeni eko-

politik düzenin oluşumun hızlandığının işareti olarak görebiliriz. 

 

Eksen Değişiminde Kritik Yol : “Bir Kuşak Bir Yol projesi” (OBOR) 

Küresel ekonomik krizi sonrasında çok az bir oranda daralma gösteren Çin ekonomisi, 

ihracattaki avantajlı konumunu büyük ölçüde sürdürmeye devam etmiştir. Ancak Çin, büyüyen 

ekonomisinin sürdürebilirliği ve güvenli enerji kaynaklarına ihtiyaç duyması nedeniyle İpek 

Yolu’nu gündeme getirmiş ve bu yolun geçtiği ülkelerin dikkatlerini tekrardan bu projeye 

çevirmelerini sağlamıştır.  

Şüphesiz ki Yeni İpek yolu ile Çin’in siyasi etki alanı mutlaka genişleyecek ve bu da jeopolitik 

kırılmalar yaratacaktı. İpek yolu projesi ağır sanayi kapasitesi ve ileri teknoloji seviyesi rağmen 

yaşadığı ekonomik durgunluk ve yüksek bütçe açıkları nedeniyle yeterli ve sürdürebilir bir 

büyümeyi sağlayamayan AB ülkelerinin pek çoğu için can simidi niteliğinde göründü. İngiltere, 

Brexit sonrası Pekin’i yatırım ve ticarette doğal ortak ilan etti. Macarlar ve Polonyalılar gibi 

nispeten fakir ülkelerde, Çin’i AB’den daha yakın ekonomik ortak olarak görmeye başladılar.  

Yeni İpek Yolu başta Çin olmak üzere bağımsızlıklarını kazandıktan sonra dünyayla ekonomik 

entegrasyonu önceleyen Orta Asya Türki Cumhuriyetleri ile Türkiye, İran ve Rusya gibi önemli 

ülkeleri içermektedir. Çin, dünyanın en büyük ulaşım projesi olarak görülen “Tek Kuşak, Tek 

Yol” yani Modern İpek Yolu (The New Silk Road) projesini hayata geçirmek adına önemli 

çalışmalar yapmaktadır. Bu güzergahlarda politik eşgüdümünün, altyapı ve teknik 

standartların, serbest ticaretin ve finansal bütünlüğün gerçekleştirilmesini amaçlayan Asya ve 

Avrupa arasındaki ekonomik bütünleşmeye katkıda bulunacak Yeni İpek Yolu güzergahtan 

oluşmaktadır. 
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Yeni İpek Yolu Güzergahı 

 

 

Economist.com 

 

İpek Yolu Ekonomik Kuşağının öncelikli hedefler arasında güzergah üzerindeki Orta Asya 

ülkelerinde altyapı imkanlarının geliştirilmesi, yerli ve yabancı yatırımların artırılması ve 

ticaret serbestliğinin sağlanması yer almaktadır. Proje kapsamında yüksek hızlı demir yolu, 

kara yolu, limanlar, havaalanları, doğalgaz hatları ve diğer altyapı projeleri bulunmaktadır. 

İkinci hat ise Çin’i Hint Okyanusu üzerinden Basra Körfezi ve Akdeniz’e bağlayacak olan “Deniz 

İpek Yolu hattıdır. Deniz İpek Yolu’nun öne çıkmasında mevcut güzergahların hem maliyetli 

olması hem de Aden Körfezi ve Malakka Boğazı’nın varlığından kaynaklı güvenlik sorunlarının 

ortaya çıkması etkili olmuştur. Bu hat aracılığıyla Basra Körfezi ve Hint Okyanusu üzerinden 

deniz yoluyla yapılan ticaretin geliştirilmesi planlanmaktadır.  

Yeni İpek Yolu güzergahtaki bulunan ülkeler ve bölgeler için çok ciddi katma değer oluşturacak 

ekonomisini canlandıracağını ve ürünlerin hedef pazarlara erişmesine olanak sağlayacaktır. 

Proje kapsamında Çin 65 ülkeyi kapsayan 81 bin km'lik hızla tren altyapısını inşa etmeyi 

planlıyor ki bu dünyanın şu andaki toplam hızlı tren yolu uzunluğundan daha fazladır. 

Güzergahın geçtiği alan dünya kara parçalarının %40’nı, dünya nüfusunun %65’ni ve küresel 

ekonominin  %30’unu oluşturuyor. Deniz İpek Yolunda ise deniz ticaret yüklerinin yarısı bu 

suları kullanıyor. Yapılan liman, demiryolu ve kara yolu alt yapı yatırımlarının jeostratejiyi 

etkilemesi kaçınılmaz olacaktır.  

Çin, bu yol üzerinden ekonomik açıdan genişlemek ve uzun vadede küresel ölçekte liderlik 

kazanmak için tüm paydaşları istikrar, kalkınma ve insan koşullarını destekleme potansiyeline 

sahiptir. Bu nedenle siyasi ve sosyo-ekonomik dinamikleri ile küresel yönetişim ve bölgesel ve 

yerel güvenliğin artırılması, ekonomik açıdan ortak güvenlik vurgulayan Çin'in daha aktif bir 

pozisyon almaya itecektir.  
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Asya'daki ekonomik büyümenin ve entegrasyonun köşe taşları ve sonunda daha yakından 

devletlerarasında siyasi ve güvenlik alanında işbirliğine gidilmesine karşın, bu yol üzerinde 

birçok engeller bulunmaktadır. Jeopolitik alanın genişliği bu yol üzerinde bulunan ülkelerde ki 

siyasi ve askeri gerilimler İpek yolunun geleceğini etkileyebilir. 2017 yılının sonunda İran’da 

başlayan iç karışıklıkta bunu teyit etmektedir.  

İpek Yolu uluslararası ekonomik işbirliği modeli ortaya çıkaracak Avrasya'da kalkınma ve 

entegrasyonu için katalizör görevi görecektir. Çin'in küresel finansal gücü, güvenlik tehditlerini 

hafifletme ve stratejik birikime sahip olması Avrasya'nın kritik önem taşıyan altyapısı ve 

bağlantı yetersizliğine büyük ölçekli finansal alternatifler sağlayabilecek ve bunun uzun vadeli 

ekonomik siyasi sonuçları olacaktır.  

Kıtalararası İpek Yolu değişiminde çok sayıda ülkeyi birbirine bağlayan bu çaba, dünyanın 

modern çağdan çok önce ekonomik ve ideolojik güçlerle bağlandığını gösterecektir 

 

Biz neredeyiz? 

Ekonomik ve politik koşulların çok hızlı değiştiği zihinleri zorlayan bir konjonktürde, 

sürdürebilir bir büyüme ile refah düzeyinin artırılması; şüphesiz ki çok kutuplu bir döneme 

girilen dünyada geleceği iyi okuyan ve kendi potansiyelinin farkında bir ülke olarak; 

uluslararası stratejik hamleleri ve işbirliğini oluşturmayı gerekli kılmaktadır.   

 

Jeopolitik olarak kritik bir noktada bulunan 

Ülkemiz için Yeni İpek Yolu projesi; Çin 

tarafından Türkiye'ye yapılacak yatırımlar ile 

Türkiye'nin çevre ülkelerde ve geçiş yollarındaki 

ülkelerde yapılacak yatırımların bir parçası 

olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu 

proje ile Türkiye açısından, gündemdeki demir 

yolu, otoyol, enerji gibi büyük altyapı 

projelerinin finansmanı için önemli bir kaynak 

fırsatı ve Türk şirketleri için ise bölge ülkelerde 

yapılacak benzer yatırımlar çerçevesinde önemli 

iş fırsatları sunmaktadır.  

Batıya ekonomik bir hamle olarak şekillenen Pekin’den Londra’ya uzanan Yeni İpek Yolu 

projesinde önemli bir kavşakta yer alan ülkemizde; Marmaray, Avrasya Tüneli, Üçünçü 

Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, hızlı tren, metro gibi ulaştırma 

projeleri Devleti yöneten aklın geleceğe dönük küresel vizyonunu göstermektedir. Bu ulaşım 

projeleri birlikte diğer şehirlere ve uluslararası noktalara ulaşım kolaylığı ülkemizi birçok 

alanda ön plana çıkaracağı muhakkaktır.  
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Ülkemizin 2023‘te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması ve küresel bir merkez olma 

yolunda ilerlemesi için; yükselmekte olan ülkeler gibi tüm sektörlerde yapısal dönüşümü 

gerçekleştirmeli, yüksek katma değerli ürün üretimine ve markalaşmaya, fark yaratmaya, 

inovatif ürünler oluşturmaya, yeni pazarlar keşfetmeye ve geliştirmeye ihtiyacımız 

bulunmaktadır. Bu alanlardaki ilerlemeler bize büyük bir ekonomi olmanın yolunu açacak 

anahtarlardır. Tarihten gelen misyonumuz ve etki alanımız bize dünyanın en büyük ekonomileri 

arasına girme sorumluluğu yüklemektedir. Tarihin bizi beklediği yer de orasıdır. 

 

“Su akar yatağını bulur”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar: 

- Alfred J. ANDREA, The Silk Road in World History: A Review Essay, University of Vermont 

- Angus Maddison, The World Economy 

- Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Emeklier , BİLGESAM, Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistemin Analizi 

- Chrıs Matthews, Fortune 5: The Most Powerful Economic Empires of all time 

- Erdal Tanas Karagöl, SETA,  Perspektif - Modern İpek Yolu Projesi 

- İzmir Ticaret Odası, Ar-Ge 2010 Nisan Ekonomi Bülteni 

- Mikko Huotari, Europe and China's New Silk Roads - Clingendael Institute  

- Nejat Eslen, “Çok Kutuplu Düzen”, Cumhuriyet Strateji 

- Reserve Bank Of Australia, Conference – 2011-From the Asian Miracle to an Asian Century? 

- Richard Ghiasy - Jiayi Zhou, The Sılk Road Economıc Belt 

- Xinru Liu, The Silk Road in World History 

- http://www.ancient.eu 

- http://www.altayli.net- Türk tarihi araştırmaları 

- http://www.genelturktarihi.net 

- http://www.tasam.org/tr - Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü ve Gelişmekte Olan Ülkeler 

Açısından Sonuçları 

- http://www.silkroutes.net 

- http://StatisticsTimes.com 

 

 

file:///C:/yazar/93/-yrd--doc--dr--bilgehan-emeklier/
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbrcvysI_YAhUD_aQKHQOdA2AQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.clingendael.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FEurope_and_Chinas_New_Silk_Roads_0.pdf&usg=AOvVaw3MODe8TPGB_LMLnG_TxXx2
http://www.ancient.eu/
http://www.altayli.net-/
http://www.genelturktarihi.net/
http://www.tasam.org/tr
http://www.silkroutes.net/
http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php


 

 
 

E K O N O M İ  V E  F İ N A N S  G Ü N L Ü Ğ Ü  
 

60 

Bitcoin, 2008 yılında 

Satoshi Nakamoto 

tarafından deneysel olarak 

başlatılmış, herhangi bir 

merkez bankası, resmi 

kuruluş, vs. ile ilişiği 

olmayan, ancak ülkelerin 

para birimleriyle alınıp 

satılabilen, herhangi bir 

üçüncü parti hizmetine 

aracı kurumuna gerek 

olmadan yurt içi/yurt dışı 

transferi ve internetten 

alışveriş yapılabilen bir tür 

dijital para birimidir. 

 

 

Kripto Paralar ve Bitcoin 

Alper KURAY 

Ekonomist, Bankacı 

 

Son yılların en popüler gündem maddelerinden birisi kripto 

paralar. 8-9 yıl önce hayatımıza giren bu yeni para birimleri, bir 

süre sessiz sedasız geliştirilse de, birkaç yıldır devlet 

başkanlarından dev yatırım şirketlerine kadar herkesin çok fazla 

dikkatini çekmiş durumda.  

Kripto para birimlerinden söz ederken öncelikle “kripto/ 

kriptoloji” nedir bunu açıklığa kavuşturmakta fayda var. 

Kriptoloji, bir şifreleme bilimidir. Verilerin (yazı, rakam veya 

herhangi bir mesaj) belirli bir sisteme göre şifrelenmesi, güvenli 

bir ortam aracılığıyla alıcıya gönderilmesi ve bu şifreleme 

sisteminin çözülmesi ile verilerin ortaya çıkması süreci olarak da 

açıklayabiliriz. 

Kripto para ise, güvenlik açısından kriptoloji bilimini kullanan, dijital ve sanal bir para 

birimidir ve matematik temelli şifrelenmişlerdir. Banka kartlarımız, sanal kartlarımız veya 

sanal ortamada yaptığımız her işlemde yıllardır bu paraları kullanıyorduk aslında. Bankaların 

kasalarından fiziksel olarak paralar çıkmadan, sanal olarak paraları harcıyorduk ve bir bakıma 

bu paralar da kripto paralardı çünkü sadece sistemlerde rakamsal değişiklikler meydana 

geliyordu. Yeni nesil kripto paralar da temelde bu mantıkla çalışıyor diyebiliriz. Dünyadaki 

diğer para birimlerine nazaran bu kadar çok ilgi görmesinin ve sevilmesinin en temel nedeni ise 

organik bir yapıda olması. Yani herhangi bir hükümet veya merkezi otorite tarafından 

yönetilemiyor, henüz.  

Dünyada Bitcoin başta olmak üzere 800’den fazla kripto 

paranın işlem gördüğü dijital para pazarının büyüklüğü 

200 milyar doları da geride bıraktı. Bu yılın başında 20 

milyar doları bulmayan pazar, son 10 ayda yüzde 900 

büyüdü. Arkasında ne bir ülkenin, ne bir yasal otoritenin 

bulunduğu (ve hatta görsellerinde kullanılan para bile 

gerçek değil) dijital para dünyasında Bitcoin’in 5 yıl önce 10 dolarlık değeri ise geçen 

haftalarda 7400 doları da aştı.  

Peki, en yoğun olarak kullanılan kripto para olan Bitcoin Nedir, Nasıl anılıp, satılıyor? Nasıl 

üretiliyor? 

 

FİNANS   
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Bitcoin Nedir? 

Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir 

merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp 

satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek olmadan yurt içi/yurt 

dışı transferi ve internetten alışveriş yapılabilen bir tür dijital para birimidir. Global 

piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in sembolü ฿, kısaltması ise 

BTC‘dir. 

 

Bitcoin Nasıl Üretilir?  

Bitcoin üretim işine madencilik (mining) deniyor. Bitcoin çıkartmak, yani madencilik yaparak 

bir miktar Bitcoin elde etmek, madenciliğin tek amacı değildir. Madencilik; hesaplama yetkisini 

kullanarak işlemi gerçekleştirme, sistem ağını güvenli bir şekilde koruma ve sistemdeki her 

kullanıcıyı senkronize hale getirme işlemidir. Sistem tek bir merkezden kontrol edilemediği için 

Bitcoin kullanılan her yerde süreci çalıştırmak, sistemi gözetmek türü işleri birilerinin bir bedel 

karşılığında yapması gerekmektedir. Bu işi yapan kişilere madenci denilmektedir.  

Bitcoin madenciliği tek başına yapmak 

istenirse bilgi birikiminin yanı sıra çok iyi 

bir bilgisayar sistemine de sahip olunması 

gerekiyor. Çünkü Bitcoin madenciliği, 

bilgisayara ait donanımlar ile yapılıyor. İlk 

başlarda işlemci (CPU) ile yapılan Bitcoin 

madenciliği artık yerini 50-100 kat daha 

hızlı çalışabilen ekran kartlarına (GPU) 

bırakmıştır. Bunun anlamı bilgisayarınızın 

ekran kartı ne kadar güçlü ise Bitcoin madenciliğindeki performans da o kadar iyi olur. Ayrıca 

sadece madencilik için özel olarak tasarlanmış sistemler de satın alınabilir.  

Eğer kullanıcı bu konuda acemi ise; o zaman Bitcoin kazanmak için tek başınıza uğraşmak 

yerine Bitcoin havuzlarına (mining pool) dahil olunarak daha basit algoritmalar ile uğraşmış 

olunur. Mining pool’ların sayısı oldukça fazladır. Sürece madencilik denmesinin nedeni, para 

oluşturma süreciyle altın madenini çıkarma arasında bağlantı kurulmasıdır. 

Bitcoin madenciliği her geçen gün zorlaşmaktadır. Bunun sebebi dünyanın her tarafında 

madenciliğe yeni kullanıcıların daha güçlü bilgisayarlarla dahil olmasıdır. Sistem bu doğrultuda, 

piyasaya kısa sürede çok sayıda Bitcoin sürülmesini yavaşlatmak için kendi içinde otomatik 

olarak zorluk seviyesini ayarlamaktadır. Bununla birlikte her yıl dolaşıma giren Bitcoin miktarı 

azalma göstermektedir. Sistem 21 milyon Bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar çıkarma izni vermek 

üzerine kurgulanmıştır. Yani sınırsız sayıda Bitcoin çıkarabilmek gibi bir şey mümkün değildir. 

 

Bitcoin’in Değerini Ne Belirliyor? 

Bitcoin’in kendiliğinden, değil insanların talebi ile değer kazanmaktadır. Dolayısıyla değerini 

piyasasındaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce 
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değeri azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin bulunmaktadır. Yeni Bitcoin 

oluşturmanın  önceden belirlenmiş prosedürü ve limiti olduğu için arza göre talep hızlı artınca, 

Bitcoin de değer kazanmaktadır.  

 

Bitcoin, Kağıt Paranın Alternatifi Olabilir mi? 

Bir çok kişinin Bitcoin’i kağıt paranın geleceği olarak görmektedir. Gelecekte kağıt paranın 

tedavülden kalkıp dijital paraya geçeceğini iddia edenlerin sayısı oldukça fazladır. Ancak bu 

sanal paranın, kağıt paranın yerini alabilmesi günümüz koşullarında kısa vadede kolay değildir.  

Fakat ciddiye alınması gereken bir para birimi olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Çünkü 

dünyanın bir çok ülkesinde bireysel anlamda kullanıldığı gibi resmi olarakta ülke bazında 

ciddiye alınmaya başladı. Alman Maliye Bakanı, Ağustos ayı içerisinde Bitcoin’i, bir tür hesap 

birimi olarak gördüklerini söyledi. Hatta İran’ın, kendisine yönelik yaptırımları aşabilmek adına 

Bitcoin kullandığı söylenmektedir. Son olarak ise dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon 

borsa yönetim şirketlerinden birisi olan CME Group; 2017 yılı sonunda Bitcoin’in vadeli 

işlemlerine başlanmasının planlandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Bitcoin’in değeri 

%5’e yakın değer kazandı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.  

 

Bitcoin Nasıl Kullanılıyor? 

Bitcoin kullanabilmek için bir cüzdan oluşturmak gerekmektedir. Bu sanal cüzdanı cep telefonu 

veya bilgisayarda oluşturmak mümkün ike internet üzerinde bulunan web servislerinden de 

yararlanalınabilinir. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmamaktadır. İstenildiği kadar cüzdan 

oluşturulabilinir. Bunun için özel bilgilerin verilmesine de gerek yoktur. Oluşturulan bu sanal 

cüzdan ile para alınıp, para gönderebilir. Hatta alış veriş bile yapabilinir.  

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik 

şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. 

Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her 

işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden 

fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve 

son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır. 
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Tekafül Sigorta, 

katılımcıların gönüllü 

katkı (teberru) ve 

karşılıklı 

yardımlaşma (teavün) 

esasları ile bir araya 

gelmesine dayanır. 

 

 

Tekafül: Katılım Sigortacılığı   

 

Hasan Hüseyin BENLİ 

Ekonomist, Bankacı 

 

 

Türkçe dayanışma anlamına gelen “Tekafül” Arapça kefalet 

sözcüğünden türemiştir. Sigortacılık terminolojisinde ise “Tekafül”; 

İslami Sigortacılık, Faizsiz Sigortacılık, Teavün Sigortacılığı veya Katılım 

Sigortacılığı gibi isimlerle adlandırılmaktadır. 

Sigortacılık, kişilerin ve kurumların sahip oldukları değerleri muhtemel 

tehlikelere karşı teminat altına almak için kullandıkları bir güvence 

sistemidir. 

Tekafül Sigorta, katılımcıların gönüllü katkı (teberru) ve karşılıklı yardımlaşma (teavün) 

esasları ile bir araya gelmesine dayanır. Geleneksel/Konvansiyonel sigortacılıktan farklı olarak, 

faiz, belirsizlik, bahis, şüphe ve kumar içermez. Bireylerin bağışlarından (teberru) oluşan bir 

sandıktan hasar ve zarara uğrayan ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi esasına dayanan 

“Teberru Sandığı” olarak şekillenmiş yardımlaşma/dayanışma sigortalarının meşruluğu 

hakkında alimler arasında ihtilaf yoktur. Aksine, bu şekilde işleyen bir sigortacılık sistemi 

Kuran’nın “İyilikte (hayırda) yarışın” (Bakara 148) emrinin kapsamında görülmüştür. 

Özetle Tekafül Sigortacılığı; 

 Kâr amacı gütmeyen sigortalıların bir araya geldiği sigortacılık,  

 Sigorta şirketinin biriktirilen fonların faiz dışı yatırım araçlarında değerlendirildiği, 

 Hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir toplumsal sigorta 

havuzu modeli olarak tarif edilebilir. 

 

TEKAFÜL SİGORTACILIK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ: 

Tekafül Sigorta sistemi; farklı fertlerin bir araya gelerek içlerinden zarara maruz kalan 

katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde 

katılımcılar belirli bir risk için ödedikleri primler ile bir fon, bir havuz oluştururlar. Riskin 

meydana gelmesi durumunda ilgili katılımcının zararı ve hasarı bu fondan finanse edilir. 

Fondaki paranın yetersiz kalması durumunda katılımcılardan ilave prim alınır. Fonda toplanan 

paralar hasarlar ve zararlar karşılandıktan sonra fazla ise katılımcıların katkıları oranında iade 

edilir. 

KATLIM DÜNYASI 
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Katılımcılar yıllık olarak önceden belirlenmiş katkı paylarını öderler. Katılımcı mülkiyeti devam 

eden bu parayı belli bir süre kullanamamakta süre sonunda biriken karı ile birlikte 

çekebilmektedir. Bu süre zarfında biriken bu fonlar tekafül işletmesi tarafından İslami esaslara 

göre yönetilerek, faiz içermeyen enstrümanlarda değerlendirilmektedir. Katılımcı da 

“mudarebenin” bir ortağı olarak dönem sonunda elde edilen kardan pay almaktadır. 

Tekafül sigorta sisteminde, katılımcıların ödedikleri katkı paylarından oluşan fon ile tekafül 

sigorta şirketinin sermayedarlarının paralarından oluşan fonlar ayrı ayrı tutulur. Toplanan 

fonlar tekafül sigorta şirketi tarafından İslami şartların dışında bir finansal yatırım 

yönlendirilmesi söz konusu olamaz. Bu çalışma sistemi ve bu işleyişi ile tekafül sigortanın, 

kooperatif sigorta denilen sigortacılık ile çok benzerlik gösterdiği söylenebilir.  

 

 

 

Tekafül sigortanın aşağıdaki unsurları içermemesi gerekir: 

 Faiz (Riba) 

 Aşırı Risk Alma (Maisir) 

 Sözleşmede belirsiz ya da net olmayan hususlar 

 İslami olarak uygun olmadığı düşünülen yatırımlar (Haram)  

 

TEKAFÜL SİGORTA TÜRLERİ: 

Tekafül esasına dayanan; Mudarebe, Wakala ve Hibrit (Karma) olmak üzere temelde üç 

sigortacılık modeli mevcuttur. 

 

-Mudarebe Modeli: 

Mudarebe, taraflardan birinin sermayesini, diğerinin ise emeğini ortaya koyarak oluşturdukları 

emek-sermaye (ülkemizdeki yaygın kullanımıyla kâr - zarar) ortaklığıdır. Mudarebe esası, biri 

sermaye, diğeri bilgi sahibi olan iki tarafın bir araya gelerek bir projeyi gerçekleştirmeleridir. 

Özellikle Malezya, Endonezya gibi uzak doğu ülkelerinde benimsenen bir modeldir. 
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-Wakala Modeli: 

Model daha çok Arap ülkelerinde yaygın olarak uygulanır. Bu modelin temel ilkesi şirketin 

poliçe sahibinin vekili gibi hareket etmesidir. Tekafül şirketi, havuzun yönetimi ile ilgili tüm 

işlemleri önceden belirlenmiş bir ücret karşılığında yerine getirmektir.  

 

-Hibrit (Karma) Model: 

Melez bir model olarak hem kar paylaşımı hem de Wakala modelinin bileşenlerini içeren karma 

bir yapıya sahiptir. Cari yılsonunda kar olmasa bile vakala modelindeki gibi tekafül şirketi 

önceden belirlenen oranda yönetim ücretini alır, eğer kar olursa artı olarak da mudarebe 

modelindeki gibi kardan da belirlenen oranda payını almaktadır. 

 

TEKAFÜLÜN GELENEKSEL (KONVANSİYONEL) SİGORTADAN FARKI:  

 

İslami sigorta/Katılım Sigortacılığı olarak 

da adlandırılabileceğimiz tekafül sigorta 

sistemi ile konvansiyonel sigorta şirketleri 

arasında; kişilerin ve kurumların sahip 

oldukları değerleri muhtemel tehlikelere 

karşı teminat altına alma ve güvence 

sunma açısından aslında büyük benzerlik 

bulunmaktadır. Bu itibarla tekafül sigorta 

şirketlerini, kooperatif sigorta şirketlerine 

ya da vakıf sandıklarına benzetebiliriz. 

 

Tekafül sigortanın normal sigortadan temel farkı, İslam hukukuna uygun şekilde risk paylaşımı 

yapılması ve faizsiz finansal enstrümanlar ve yatırım esasları ile fonların yönetilmesi temel 

esastır. Tekafül sigortada ayrıca, tekafül şirketi kar elde etmesi durumunda katılımcılarına 

bundan pay da verebiliyor.  

Teknik açıdan bakıldığında ise aslında klasik anlamda bir sigorta şirketi ile bir tekafül sigorta 

şirketi oldukça benzer bir yapı göstermektedir. Her iki sigorta arasındaki farkları aşağıdaki 

tabloda görüldüğü üzere özetlemek mümkündür. 
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Geleneksel (Konvansiyonel) Sigorta ve Tekafül Sigortanın Karşılaştırılması 

 

 

Tekafül 

 

Sigorta 

Tekafül, karşılıklı dayanışma esaslıdır Klasik sigorta, sadece ticari faktörleri esas 

alır. 

Tekafülde faiz, kumar ve şüphe yoktur. Klasik sigortalar faiz, kumar ve şüphe içerir. 

Katılımcı tarafından ödenen primlerin bir 

kısmı veya tamamı diğer katılımcıları 

potansiyel risklere karşı korumak için Tekafül 

Fonuna aktarılır. 

Klasik sigorta şirketlerine ödenen primler 

beklenen riskler karşılığında kendilerine aittir. 

Tekafül şirketleri, mevcut yasaların yanı sıra 

Şer'i Denetleme Kuruluna tabidir. 

Klasik sigorta şirketleri, sadece mevcut 

yasalara tabidirler. 

Tekafül Fonu ile sermayedarların hesapları 

arasında tam bir ayrım vardır. 

Poliçe sahipleri tarafından ödenen primler 

şirkete gelir kabul edilir ve hissedarlara 

ödenir. 

Tekafül Fonundaki herhangi bir fazlalık 

sadece katılımcılar arasında Vekalet ve 

Mudarebe modellerine göre dağıtılır. 

Bütün fazlalıklar ve karlar sermayedarlara 

aittir. 

Katılımcının bir açığı olması durumunda 

Tekafül Fonunu yöneten Tekafül Operatörü 

(Vekil) katılımcıya faizsiz borç (Karz-ı Hasen) 

sağlar. 

Açık durumunda klasik sigorta şirketi riskleri 

üstlenir. 

Katılımcıların ve hissedarların birikimleri 

İslami kurallara uygun yatırımlarda kullanılır. 

Yatırımlarda kullanılacak fonların İslami 

kurallara uygun olması zorunlu değildir. 

Tekafül şirketleri, İslami prensiplerle çalışan 

kendi Reasürans Sistemi olarak ReTekafül 

şirketlerine sahiptir. 

Klasik sigorta şirketlerinde Reasürans 

Şirketlerinin  İslami prensiplerle çalışması 

zorunlu değildir. 

 

Kaynak: http://www.kuveytturk.com.tr/pages/sigorta_sss.aspx 

 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TEKAFÜL SİGORTACILIK SİSTEMİ: 

 

Dünyadaki Durum: 

Dünyadaki modern tekafül uygulamalarının geçmişi çok eskiye dayanmamaktadır.1970’li 

yılların sonlarında uygulanmaya başlanan tekafül sigortası ilk olarak Sudan’da 1979 yılında daha 

sonrasında da 1984 yılında Malezya’da uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra da Suudi 

Arabistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yaygınlaşmaya başlamıştır. 
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Tekafül ile ilgili yasal düzenlemeler ilk defa 1984 yılında Malezya’da yapılmıştır. İslam 

Konferansı Örgütü Fıkıh Konseyi 1985 yılında aldığı bir kararla; geleneksel sigortacılığa 

alternatif olarak İslami sigortacılığın, katılımcıların yardımlaşması ve işbirliğine 

dayalı Tekafül sistemi içinde yapılabileceğini belirlemiştir. 

Tekafül sigorta uygulamalarının finansal gelişimine bakıldığında tablonun şu şekilde olduğu 

görülmektedir: 

Dünyada 60’tan fazla ülkede 308 tane şirket Tekafül faaliyeti göstermekte ve 

bunların 93 adedi “Tekafül Penceresi” modeliyle hizmet sunmaktadır. Dünya genelinde 2009 

yılı sonu itibariyle 7 milyar usd olan tekafül prim tutarının yıllar itibarıyla istikrarlı bir şekilde 

artış göstermiş 2014 yılı sonunda 2 kat artış göstererek 14 milyar usd’ye ulaşmıştır. Yine 2014 

yılı sonu itibarıyla Tekafül varlıkları 33 milyar usd’ye ulaşmıştır.2017 yılı sonu itibarıyla ise 

dünyadaki Tekafül katkı payı tutarının 20 milyar usd’yi aşması beklenmektedir. 

Bölgelere göre dağılımına bakıldığında fonların %48’ini Suudi Arabistan, %30’unu ASEAN 

ülkeleri, %15’ini Körfez Ülkeleri, %3’ünü Afrika, %2’sini Güney Asya ve %2’sinin de diğer ülkeler 

tarafından sağlandığı görülmektedir. 

 

http://www.star.com.tr/ekonomi/turkiye-islami-sigortacilikta-en-hizli-buyuyen-ulke-olacak-haber-1036363/ 

 

Türkiye’deki Durum: 

Türkiye’nin tekafül piyasası açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

potansiyelin önündeki en büyük engellerin yakın tarihe kadar yasal mevzuatın olmamış olmasını 

belirtmek mümkündür.  

Daha önce 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda düzenlenmeyen Katılım Sigortacılığı modeli, 

Kanun'un Ek-1 maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı'nın çıkardığı “Katılım Sigortacılığı Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlendi. Yönetmelik, 20 Eylül 2017 tarihli ve 

30186 sayılı Resmi Gazete'de yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girmek üzere 

yayımlanmıştır. Böylece bugün itibariye “Katılım Sigortacılığı”nın yasal alt yapısı da 
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tamamlanmıştır. Ayrıca Katılım Sigortacılığı alanında araştırmalar yapmak, eğitim programları 

düzenlemek ve bu konularda farklı hizmetler sunmak üzere Katılım Sigortacılığı Derneği adında 

STK kurulmuştur. Halen “Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu” nun dokuz üyesinde biri olarak 

faaliyetini sürdürmektedir.    

Katılım sigortacılığı Türkiye’de yeni yeni gelişmektedir. Son yıllarda Türkiye’de İslami finans 

ürünlerinin uygulanması ve çeşitlenmesinde büyük gelişim yaşanmıştır. Bu gelişimi sigortacılık 

alanında da görmek mümkündür. Türkiye’nin Tekafül sigortacılıkla tanışması 2010 yılının 

başlarına dayanmaktadır. Türkiye’de Tekafül esasına göre çalışan ilk sigorta şirketi Neova 

sigortadır. Faaliyetine 2010 Yılında başlamıştır. 2016 yılında katılım sigortacılığı kapsamında 

büyük kısmı hayat dışı branşlarda olmak üzere 1,2 milyar liralık prim üretilmiştir. Bu rakamın 

2021 yılında 2,5 milyar liraya çıkarılması ön görülmektedir. Böylece bugün toplam prim 

üretiminde yüzde 3 olan payın yüzde 6,2’ye çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Bütün bu gelişmeler “İstanbul Finans Merkezi” olma yolunda önemli bir eşiğinde daha aşıldığını 

göstermektedir. 

 

 

Kaynaklar: *TKBB /Katılım Finans Dergisi 
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Yatırımcıları başarısızlığa 

iten belli başlı psikolojik 

etkenler vardır. Bu 

psikolojik etkenlerin 

başında yüksek para 

kazanma hırsı 

gelmektedir. 

Yatırımcıların büyük 

çoğunluğu yüksek bir 

getiriye sahip olmak için 

hırsa kapılırlar ve bu 

yüzden birçok hata 

yaparlar. 

 

 

Piyasalarda Yatırımcıları 
Başarısızlığa Götüren Beş “Yatırımcı 
Psikolojisi” 
 

Alper KURAY 

Ekonomist, Bankacı 

 

 

Finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar birçok hata 

yapabilmektedir. Bunlardan bazıları teknik ve temel 

konularda olurken, bazıları da yatırımcının sahip olduğu 

psikolojik etkenlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle 

işlem yapmadan önce bilgi anlamında hazırlık yapıldığı gibi 

psikolojik olarak da hazırlık yapılmalıdır.  

Yatırımcıları başarısızlığa iten belli başlı psikolojik etkenler 

vardır. Bu psikolojik etkenlerin başında yüksek para kazanma 

hırsı gelmektedir. Yatırımcıların büyük çoğunluğu yüksek bir 

getiriye sahip olmak için hırsa kapılırlar ve bu yüzden birçok 

hata yaparlar. Ama işlemlerini gerçekleştirirken, hata 

yaptıklarının farkına varmadıkları için yaşanan zarara anlam veremezler. Neden kaybettiğini 

bilmeyen birçok yatırımcı bu nedenle borsada veya forexte kazanmanın yalnızca bir hayal 

olduğunu düşünmeye başlarlar. Bu düşünce ile birlikte yatırımlardan vazgeçilir ve sahip olunan 

paranın kaybedilmesi nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalınır. 

Borsa veya forex piyasasında yatırım yapan kişilerin, psikolojik olarak kendilerini piyasaya 

hazırlamalarının yolu, iyi bir eğitim sürecinden geçmektedir. Dikkat edilmesi gerekenler 

konusunda dikkatli, planlı ve disiplinli bir şekilde işlemlerini gerçekleştiren yatırımcılar 

istikrarlı bir başarı elde edebilirler. Yatırımlarda, yapılan işlemler kadar hazırlık aşamasının da 

çok önemli olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekmektedir.  

 

…İşte başarısızlığa neden olan 5 yatırımcı psikolojisi: 

 

1. Köşeyi Dönme Düşüncesi 

Yatırımcıları başarısızlığa iten en büyük nedenlerden birisi, birkaç işlem yaparak zengin 

olacaklarını düşünmeleridir. Bu düşünce ile işlem yapan yatırımcılar, pozisyon oluştururken 

önemli noktaları görmezden gelerek kayıplarla karşılaşırlar. Yatırım araçlarının fiyatlarında 

FİNANS   YATIRIM  
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görülen yükselişler, tabiri caizse ‘voleyi vurmak’ olarak değerlendirildiği zaman, bazı riskli 

noktaları görmezden gelme ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir. Bu yüzden hem fiyat trendinden 

istifade edilemeyerek kar değerlendirilemez hem de zararla karşılaşılır. 

İşlemleri yaparken, kaybetme ihtimalini de her zaman göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. Riskli hareketlerin, oldukça dinamik olan piyasa şartları gereği her an 

gerçekleşebileceğini bilerek ve kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurarak pozisyon 

oluşturmak gerekmektedir. Bu şekilde hareket edildiği zaman, çok daha kontrollü işlemler 

yapılmış olur. Ama riskler yokmuş gibi davranılırsa ve yapılan her işlem ile zengin olunacağı 

düşünülürse ortada kayıptan başka bir şey olmayacaktır.  

 

2. Piyasalarla İnatlaşmak 

Birçok yatırımcının psikolojisini oluşturan en önemli etken, piyasa ile inatlaşmaktır. 

Yatırımcılar kayıp yaşadığı zaman kaybın nedenini araştırmaz ve piyasanın yanlış olduğunu 

düşünürse bir süre sonra tüm parasını kaybedebilir. Yatırım işlemlerini gerçekleştirirken kişinin 

kendinden emin olması önemlidir; ama bunu bir inatlaşmaya götürmek yapılacak en büyük 

hatalardandır.  

Yatırım işlemlerinde meydana gelen kayıpların; uygulanan stratejiden, alınan duyumlardan ve 

piyasanın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı düşünülmelidir. Bu ihtimal değerlendirmeli 

ve kayıp yaşandığı zaman yapılan işlem, geriye dönük değerlendirilmelidir. Yapılan işlemi 

yeniden gözden geçirerek, gerçekten doğru bir hamle yapıp yapılmadığı araştırılmalıdır. 

Yapılan işlemin tamamen doğru, piyasanın ise yanlış olduğunu düşünerek hareket etmeye 

devam edilirse yatırımlar sonucunda kişinin eline, kayıptan başka bir şey geçmeyecektir. 

 

3. Önsezilere Göre Hareket Etmek 

Hayatımızda önsezilere güvenerek kararlar 

alabiliriz; ancak finansal piyasalarda 

önsezilerin kararlarınızı şekillendirmesine izin 

vermemeniz gerekir. İşlem yapmadan önce 

tamamen mantık çerçevesinde, yapılacak 

araştırma ve analizler sonucunda kararlar 

almak gerekmektedir. Hisleri geride bırakarak, 

bir yatırım aracının geleceği hakkında yorum 

yapılmalıdır. Duygularınız, hisleriniz ve 

önsezileriniz, bir yatırım aracının yükselerek 

size para kazandıracağını söylüyorsa bunu araştırmadan pozisyon alınmamalıdır.  

Yatırımlarda özellikle karar verme sürecinde, önsezilerin süreci ele geçirmesine izin 

verilmemelidir. Önsezileri kontrol etmeyi öğrenmek, pozisyon oluşturmadan ‘gerçekten 

beklediğim gibi olacak mı’ diye düşünerek analizler yapmak gerekmektedir.  
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4. Söylentilere İnanmak 

Finans piyasalarında ortaya atılan söylentiler/gerçek olma ihtimali düşük haberler hiçbir zaman 

bitmez. Kimi yatırımcılar bir hisse ile ilgili duyumu olduğunu ve ona göre bu bilginin kesinlikle 

gerçekleşeceğini yayar. Bu noktada özellikle acemi yatırımcılar, kaba tabir ile oltaya gelir ve 

aldıkları duyuma göre işlem yaparlar. Sonucunda ise piyasanın bekledikleri gibi gelişmediğini 

görürler ve kazanmanın mümkün olmadığına veya piyasanın hatalı olduğuna inanırlar. 

Yatırımcılar özellikle borsada aldıkları tüyolara ve söylentilere göre işlem yapmamalıdır.  

Borsada yatırım kararı alınırken, sürü psikolojisi ile hareket edilmemeli ve herkesin gittiği yöne 

gidilmemelidir. Bir pozisyon oluştururken, gerçekçi nedenlere sahip olmak gerekir. Bir hisse 

senedi alınmak isteniyorsa bunu hislere ya da alınan duyumlara göre yapılmamalıdır. Araştırma 

ve analizler sonucunda pozisyon oluşturulmalıdır.  

 

5. Teknolojiyi Kabullenmemek 

Çok yakın zamana kadar finansal piyasalar ile ilgili haberlerde ellerinde telefon ile alım satım 

emirleri veren, işlem yapan insanlar yer almaktaydı. Gelişen teknoloji ile birlikte yatırım 

işlemlerini, tamamen internet üzerinden yapabiliyoruz. Hatta sürekli yanımızda taşıdığımız 

akıllı telefonlardan ve tabletlerden de alım – satım işlemi yapılabilmektedir. Internetin ve 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte borsa seans salonlarının gürültülü atmosferinde ve banka 

kuyruklarında beklemeye gerek kalmadı. Haberleri takip etmek için gazete almadan tüm 

dünyadan haberlere kolayca ulaşabiliyoruz. Küresel piyasalar hakkında bilgilere anında 

ulaşabiliyor ve yatırım araçlarının fiyatlarında meydana gelen değişimleri anlık olarak 

izleyebiliyoruz.   

Teknolojinin yatırımcıya belirtilen faydaları yukarıda belirttiğimiz gibi iken, bunu inkar eden 

bir yatırımcı grubu bulunmaktadır. Hatta internete güvenmeyen, internet üzerinden işlem 

yapmanın para kaybetmenin ana nedeni olduğunu düşünen birçok kişi mevcuttur. Bunun en 

büyük nedeni, kendimizi yeniliklere kapatmamızdan kaynaklanmaktadır. Teknolojik yeniliklerin 

en yoğun yaşandığı sektör olan finans sektöründe, işlem yapmak için bu yeniliklere kapalı 

olmak hem işlem yapmayı zorlaştırmakta hem de anlık olarak değişen kar fırsatlarının 

kaçmasına neden olabilmektedir.  

Teknolojiyi yoğun olarak kullanan yeni nesil finans piyasalarında yatırım fırsatlarını teknoloji 

sayesinde keşfetmek, tahmin edemeyeceğimiz avantajları getirebilir. Bir işlemi uzun 

aşamalardan geçerek yapmak yerine çok daha iyi koşullarda aynı işlemi yapabilmek yatırımcıya 

birçok yönden fayda sağlayacaktır.  

 

 

 

 

http://borsanasiloynanir.co/borsa-yatirim-karari-neden-onemlidir-nasil-alinir/
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Ticari, zirai ve mesleki 

faaliyetlerinden dolayı 

gerçek usulde 

vergilendirilen gelir 

vergisi mükellefleri 

2017 yılına ilişkin Gelir 

Vergisi Beyanlarını Mart 

ayı içerisinde kadar 

elektronik ortamda 

göndermek 

zorundadırlar. 

 

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve 
Beyan Aşamaları 
 

H. Okan YURDBULAN 

Bağımsız Baş Denetçi, SMMM 

 

 

Sayın Okurlarımız; 

Bilindiği gibi, Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi 01.03.2018 

tarihinde başlayacaktır. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı 

gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2017 yılına ilişkin 

Gelir Vergisi Beyanlarını Mart ayı içerisinde ay sonuna kadar elektronik 

ortamda göndermek zorundadırlar. 

Gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve 

iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler beyanlarını Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan Hazır Beyan Sistemi 

üzerinden yapabilirler. Hesaplanan vergilerin ödemesi, 2017 Mart ve 

Temmuz aylarında 2 eşit taksit şeklinde yapılmalıdır. 

Hazır Beyandan yararlanmayıp, kendileri beyan verecek mükellefler için konuyu çok teknik 

detaya girmeden özetlemek istedik, zira konu karmaşık ve uzman bilgisi gerektiren bir çok 

kompleks kanuni hususlardan oluşmaktadır. Amacımız sizlerin bu teknik konu hakkında genel 

ve yeterli bilgi sahibi olmanızdır. 

Beyanname doldurmadan önce aşağıdaki aşamaları kendimize uyarlamak ve test etmek yerinde 

olacaktır, zira, belki de beyan edilmemesi gereken bir gelirinizi beyan etmeyip, kanunun bize 

sunduğu avantajdan faydalanamayabilirsiniz. 

1. MÜKELLEFİYET TESPİTİ 

2. İSTİSNALARDAN VE GİDERLERDEN SONRAKİ SAFİ KAZANCIN TESPİTİ 

2.1. 86/1-a md test 

2.2. 86/1-b md test 

2.3. 86/1-c md test 

2.4. 86/1-d md test 

2.5. 21 md, mesken kira geliri istisna testi 

2.6. 86/2 md. dar mükellefiyet test 

3. GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI 

4. TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 

5. YURTDIŞINDA TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 

VERGİ DÜNYASI 
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1. MÜKELLEFİYET TESPİTİ 

İlk olarak yapılması gereken mükellefiyet tespiti, yani mükellef olup olmadığımızın test 

edilmesidir. 

GVK.1 maddeye göre Gerçek kişilerin 

gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir gerçek 

kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarıdır.  

GVK 83. Maddeye göre Gelir Vergisi gerçek 

kişilerin beyanı üzerine tarh olunur. GVK 

84. Madde beyanname türlerini tahdidi 

olarak sıralayarak tanımlamıştır.  Yıllık 

Beyanname; Bir takvim yılı içinde elde edilen safi gelirlerin toplanarak beyan edildiği 

beyannamedir. Münferit Beyanname; Arızi kazanç elde eden dar mükellefiyete tabi gerçek 

kişilerin bu gelirlerini beyan etttiği beyannamedir. Muhtasar Beyanname 94. Madde ye göre 

vergi kesenlerin bu vergileri beyan ettikleri beyannamedir.  GVK 85.madde ye göre mükellefler 

kanunda aksine hüküm olmadıkça GVK’ya tabi gelirlerini yıllık beyanname üzerinde toplamak 

zorundadırlar. Tacirler, çiftçiler, serbest meslek erbabı, kollektif şirket ortakları ve komadite 

ortaklar kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek 

zorundadırlar.  

Dolayısıyla Kanunda yazılı olan gelirler kaynaklarını elde ediyorsak mükellefiyetimiz vardır. 

Kanunda yazılı değil ise kıyasen gelir elde ediyoruz yorumunu yaparak, bu geliri beyan etmek 

yanlış olacaktır.  

Mükellefiyet testinin akabinde aşağıdaki testleri yapmamız gerekir. Çünkü bazı durumlarda 

beyanname vermemize, geliri beyan etmemize gerek yoktur. 

1. TEST  86/1-a  

o Kazanç ve İratların İstisna hadleri içinde kalan kısmı. 

o Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar. 

o Md 75/15 -16 yazılı MSİ’ler. 
 

Yukarıdakiler için beyanname verilmez. 

2. TEST  86/1-b  

o Tek işverenden alınmış ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücretler tutarı ne olursa olsun 

beyan edilmeyecektir. 

o Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplam tutarı 30.000.-TL’yi aşması 

halinde ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir (1. İşvereden alınan ücretler de 

dahil). 

Bu çerçevede ücretler toplamı 30.000.-TL’yi aşmadığından elde edilen ücretler beyan 

edilmeyecek, yapılan tevkifat nihai vergilendirme olacaktır.  
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3. TEST  86/1-c 

Vergiye tabi gelirler toplamı (86/1-a ve b bendlerinde belirtilenler hariç) 103 md 2.dilimi 

aşmaması koşuluyla TC’de tevkifata tabi tutulmuş olan, birden fazla işverenden elde edilmiş 

olan ücretler, MSİ’ler, GMSİ’ler .  

o Vergiye tabi gelirler toplamı 30.000.-TL’yi aşıyor ise MSİ, GMSİ ve 1.den sonraki 

ücretler beyan edilir, aşmıyor ise beyan edilmez.  

Bu çerçevede vergiye tabi gelir toplamı 30.000.-TL’yi aşmadığından elde edilen Menkul ve 

Gayrimekul sermaye iratları beyan edilmeyecek, yapılan tevkifat nihai vergilendirme olacaktır 

4. TEST  86/1-d 

o Toplam tutarı 1.600.-TL’yi aşan tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan MSİ ve 

GMSİ’ler beyan edilmeyecektir.  

 

5.TEST MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNA  

Sahip olunan konutun, mesken olarak (işyeri değil) kiraya verilmesi halinde 3.800.-TL bir 

istisna söz konusudur. Ancak Ticari kazanç elde eden kişinin, veya serbest meslek erbanının bu 

istisnadan yaralanması mümkün değildir.  

6.TEST GVK 86/2 md. dar mükellefiyet  

Dar mükellefiyete tabi kişilerin kazançlarında tevkif yoluyle vergi kesintisi varsa, bu 

mükellefler hiç beyanname vermeyeceklerdir. Tevkifat nihai vergilendirme olacaktır.  Tabi bu 

husus Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendirmemektedir. Eğer yabancı ülke mukimi 

iseniz bu husus oldukça işinize yarayacaktır.  

 

GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve testlerin neticesinde, eğer beyan vermek gerekiyorsa, 

mükellef tarafında 2017 yılı içinde elde edilen kazanç ve iratlar verilecek yıllık gelir vergisi 

beyannamesine dahil edilecektir.    

 

TÜRKİYE’DE TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 

Tevkifat yoluyla kesilen vergileri mahsup (ödeyeceğimiz vergiden düşme)  imkanımız vardır. 

GVK 121. Madde,  Yıllık beyannamede gösterilen gelire tabi kazanç ve iratlardan bu kanuna 

göre kesilmiş olan vergiler, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisine mahsup edilir. 

Hükmüne yer verilmiştir. 

 Madde metninden de açıkça ifade edileceği üzere, tevkif (stopaj) yoluyla ödenen vergilerin 

beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için üzerinden tevkifat 

yapılan tutarın mutlaka beyannameye dahil edilmesi gerekir. Diğer bir değişle, kanunda aksine 

bir hüküm olmadıkça, tevkif edilen tutarın beyann edilmemesi veya beyanname üzerinde 
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gösterilmemesi halinde tevkif edilen verginin, ödenecek gelir vergisinden düşülmesi (mahsubu) 

mümkün değildir.   

Kanunda aksine bir hüküm GVK 22/2. Madde vardır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar 

paylarının %50’si gelir vergisinden istisnadır. Ancak 94 madde gereği bu istisna tutar üzerinden 

tevkifat yapılmaktadır.  İstisna tutar beyannamede gösterilmez ancak beyannamede 

gösterilmemesine rağmen tevkif suretiyle kesilen vergi mahsup edilmesi imaknı vardır. Bu 

husus kar paylarının vergilendirilmesinde mükellef lehine sunulan bir avantajdır.   

 

YURTDIŞINDA TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 

Aynı şekilde, GVK 123.madde, Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin, yabancı memleketlerde 

elde ettkikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye’de tarh 

edilen Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden 

kısmından indirilir.  

Sonuç; 

Uzmana danışmakta yarar vardır, 

Yıllık gelirlerimizin önemli bir kısmı için yukarıda da izah edildiği gibi tutarına bakılmaksızın 

beyan dışı olabilir. Bu gelirleri elde edenler için beyanname vermeye gerek yoktur.  Ancak 

çeşitli kaynaklardan başka gelirler de varsa beyanı konusunda dikkatli olmak gerekir.  Özellikle 

01.01.2006 tarihinden önce çıkartılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler varsa, bu 

gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği oldukça karmaşık ve bazı şartlara bağlıdır. Hatta o kadar 

ki uygulamalar, kompleks olan bir çok boyutuyla vergi uzmanlarını dahi zorlayabilmektedir. 

Netice olarak çeşitli kaynaklardan gelirinizin olması durumunda, bir uzmana danışmakta fayda 

vardır.   

 

 

Önemli Not: Yazımızın kaleme alındığı tarihte, yukarıda belirtilen had ve oranlar henüz maliye 

bakanlığınca açıklanmadığı için, 2016 yılı için geçerli had ve oranlar ile izahat yapılmıştır.  

Mart 2018 tarihine kadar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak açıklanacak olan yeni 

hadlerin ve oranların dikkate alınması, beyan sırasında,  gerekmektedir.  
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2017 yılının sona 

erdiği bu günlerde 

akla takılan bir soru 

mevcuttur?  

Gerçek kişi şahıslar 

menkul sermaye 

iratlarını nasıl 

vergilendirilecektir? 

Menkul Sermaye İratlarının Beyanı 
 

H. Okan YURDBULAN 

Bağımsız Baş Denetçi, SMMM 

 
 
 
 
Gerçek kişiler nakdi yatırımlarını çoğunlukla menkul sermaye iratları 

niteliğindeki yatırım araçlarında değerlendirmektedir. Doğal olarak da 

menkul sermaye iratları Gelir Vergisine tabidir. 2017 yılının sona erdiği bu 

günlerde akla takılan bir soru mevcuttur? Gerçek kişi şahıslar menkul 

sermaye iratlarını nasıl vergilendirilecektir?  

Gelir Vergisi Kanununda bunlardan başka menkul sermaye iratları da 

mevcuttur fakat yaygın olanları izah ederek bu gelirlerin beyanıyla ilgili 

bir özet yapılacaktır. 

Çok komplike ve neredeyse bir kitap konusu olabilecek menkul sermaye iratlarının 

vergilendirilmesi konusu genel hatlarıyla aşağıda izah edilecektir.  

Menkul Sermaye İradı: Nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye 

dolayısıyla elde edilen faiz, kar payı ve benzeri gelirleri, menkul sermaye iradı olarak 

tanımlanmaktadır. 

Kanun bu tanımı yaptıktan sonra, tanım kapsamına giren gelirleri ayrıca tahdidi olarak 

saymıştır. Bu gelirlerden en yaygın olanları şunlardır: 

 Mevduat faizleri 

 Repo gelirleri 

 Devlet tahvili hazine bonolarından elde edilen faizler 

 Alacak faizleri 

 Şirketlerden alınan kar payları 

 Özel sektör tahvillerinden elde edilen faizler 

 Bireysel emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler. 

Menkul Sermaye İradının vergilendirilmesi  konusunu üç kısımda inceleyebiliriz:  

1. Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları 

2. Yılında 30.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 

3. 1.580 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 

Menkul sermaye iratlarının önemli bir kısmı, tutarına bakılmaksızın, zaten beyan dışıdır.  
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Sadece, beyan dışı olan yatırım araçlarında mükellefin, vergi beyanı vermek anlamında, hiç bir 

şey yapmasına gerek yoktur. Bu tutarların vergisi zaten, banka ve aracı kurumlarca vergi 

kesintisine tabi tutularak, mükellef adına vergisi ödenmektedir.  

Ancak mükellefin başka gelirler de mevcutsa konu oldukça karmaşıklaşmaktadır. 

Diğer nevilerden (beyan edilmeyecekler dışında kalanlardan) menkul sermaye iradı elde 

edenlerin beyan sırasında oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir. Hatta menkul sermaye 

iradının yanında, kira geliri, serbest meslek kazancı, ticari kazancı, gayrimenkul satış kazancı… 

vs. gibi kazanç ve iratları varsa vergilendirme daha da komplike hale gelmekte ve özel bir 

dikkat gerektirmektedir.  

Dolayısıyla Menkul sermaye iratlarını bu şekilde üçlü bir ayrıma tabi tutarak ele almak konunun 

anlaşılmasını biraz daha kolaylaştıracaktır 

 

Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları 

Vergi sistemimiz kural olarak bütün gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasını ve beyanını 

öngörmektedir. Ancak uygulamada özellikle bir çok menkul sermaye iradı için bu kural geçerli 

değildir.  

Menkul sermaye iratlarının çoğunda bankalar ve aracı kurumlar tarafından stopaj yoluyla vergi 

alınmakta ve  bu gelirler için beyanname verilmemektedir.  

Tutarına bakılmaksızın beyan edilmeyen menkul sermaye iratlarından bazıları şunlar: 

 Yurt içi bankalardan elde edilen faizler 

 Katılım bankalarınca ödenen kar payları 

 Repo gelirleri 

  Bireysel emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler 

 Özel sektör tahvillerinden elde edilen faizler 

  Bireysel emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler. 

 

30.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 

 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri 

ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan 

menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, 

 Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef 

varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından 

sağlanan gelirler, 

 Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları. 

 Elde edilen gelirin 30.000 TL’yi aşması halinde bu gelirlerin tamamı yıllık beyanname ile beyan 

edilecektir. Menkul sermaye iratları toplamının 30.000 TL’yi aşıp aşmadığının tespitinde, 

indirim oranı ve istisna uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna 

uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması gerekmektedir. 
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1.580 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 

 Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, 

 Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen 

bedeller  (01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler), 

 İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki 

karşılığında alınan para ve ayınlar, 

 Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, 

 Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.), 

 Her çeşit alacak faizleri. 

Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul 

sermaye iratları 1.580 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir. 

Burada bahsedilen 1.580 TL’lik tutar bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğinin 

tespitinde dikkate alınacak bir haddir. Buna göre, menkul sermaye iradı olarak elde edilen 

gelir 1.580 TL’yi aşıyorsa, elde edilen gelirin tamamı beyan edilecektir.  

Mesela kıyı bankacılığından 5.000.-TL off-shore faiz geliri ile müşterisinden alacak faizi olarak 

1.000 TL vade farkı geliri elde edilmesi halinde; Türkiye’de vergi kesintisine ve istisna 

uygulanmasına konu olmayan off-shore faiz geliri ile alacak faizi toplamı olan 6.000 TL, 

belirlenen 1.580 TL’lik beyanname verme sınırını aştığından dolayı 6.000.-TL’nin tamamı beyan 

edilecektir. 

 

İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 

Gelir Vergisi Kanununda bazı menkul sermaye iratlarının enflasyondan arındırıldıktan sonra 

kalan tutarlarının vergilendirilmesi öngörülmüştür. Enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim 

oranı 2016 yılı için %38,19 olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, GVK’nın 75. maddesinin ikinci 

fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu 

Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen menkul 

sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. 

01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz 

gelirlerinde gelir vergisi tevkifat oranı %0 olup, oranın sıfır olması bu gelirlerin tevkifata tabi 

olma özelliğini etkilememektedir. Devlet tahvili ve Hazine bonolarında sıfır olan tevkifat oranı, 

özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerinde %10 olarak uygulanmaktadır. 

İndirim oranı uygulanacak iratlarda brüt tutarı 2016 yılında 48.535,84 TL’yi aşmayan tutarlar 

için yıllık beyanname verilmeyecektir 

Beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’nin hesabında, indirim oranı uygulanabilecek menkul 

sermaye iradı tutarı, indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısım itibarıyla dikkate 

alınacaktır. Bu durumda, başkaca beyanı gereken gelirlerin bulunmaması halinde, indirim oranı 

uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iradından, gayri safi tutarları toplamı 

48.535,84 TL’yi aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecektir. Çünkü bu tutara 
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indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar olan [48.535,84-(48.535,84X%38,19)] = 30.000 TL 

beyanname verme sınırına denk gelmektedir. 

 

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Elde Edilen Gelirlerin Beyanı 

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (TL 

cinsinden) faiz gelirinin beyanında; ihraç 

tarihi 01/01/2006 tarihinden önce ise 

%38,19 oranında indirim uygulandıktan sonra 

kalan tutar 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan 

edilecektir. İhraç tarihi 01/01/2006 

tarihinden sonra ise GVK’nın geçici 67. 

madde kapsamında tevkifata tabi 

olduğundan beyan edilmeyecektir. 

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (Dövize, 

altına veya başka bir değere endeksli) faiz gelirinin beyanında; ihraç tarihi 01/01/2006 

tarihinden önce 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir. İhraç tarihi 01/01/2006 tarihinden 

sonra ise GVK’nın geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi olduğundan beyan 

edilmeyecektir.  

 

Eurobond Faiz Gelirinin Beyanı 

Vergi uygulaması bakımından Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmekle birlikte 

Eurobondlar geçici 67. madde kapsamında değildir. Dolayısıyla ihraç tarihine bakılmaksızın 

2016 yılında elde edilen ve 30.000 TL’yi aşan Eurobond faiz gelirleri beyan edilecektir. 

 

Kar Paylarının Vergilendirilmesi 

Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerce tam mükellef kurumlardan elde edilen ve kar payı 

sayılan gelirler aşağıdaki gibidir. 

 Her nev’i hisse senetlerinin kar payları, 

 İştirak hisselerinden doğan kazançlar, 

 Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları. 

Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kar paylarının yarısı GVK’nın 22. 

maddesine göre gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate 

alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 30.000 TL’yi 

aşıyor ise beyan edilecektir. 

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde karın dağıtımı 

aşamasında yapılan %15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım dahil) 

mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade 

edilecektir. 
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Kurumların 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri 

kazançlarını dağıtmaları halinde, gerçek kişilerce elde edilen bu kar payları, tutarı ne olursa 

olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. 

01/01/1999–31/12/2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin olup, kurumlar 

vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesi 

kapsamında vergi kesintine tabi tutulmuş olan yatırım indirimi istisnasından yararlanan 

kazançların dağıtılması halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının net tutarına elde 

edilen kar payının 1/9’u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak 

dikkate alınacaktır. Beyan edilen tutarın 1/5’lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup 

edilecektir 

 

Beyannamenin Verilmesi ve Verginin Ödenmesi 

Menkul sermaye iratlarının Gelir İdaresi 

tarafından hazırlanan ve internet ortamında 

mükellefin onayına sunulan Hazır Beyan 

Sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde vergi 

dairesine gitmeden beyan edilmesi mümkün 

bulunmaktadır. 

Menkul sermaye iratları üzerinden kesilen 

vergilerden beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısım, beyanname üzerinden 

hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Kar paylarının beyan edilmesi durumunda ise beyan 

edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kar paylarının dağıtımı aşamasında yıl 

içinde kurum bünyesinde yapılan %15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı mahsup edilecektir. 

Hesaplanan Gelir Vergisinin 2018 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte 

ödenmesi gerekmektedir. Mükellefler vergilerini, 

 Başkanlığın internet sitesi üzerinden, 

 Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak, 

 Anlaşmalı bankalardan, 

 Tüm vergi dairelerinden, 

ödeyebileceklerdir. Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye 

iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Gelir İdaresinin internet sitesi 

üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. 

Ek ve Örnek Bilgiler:  Bazı Önemli Menkul Sermaye İratlarına aşağıda kısaca örnek olarak 

değinilmiştir. 

 

Kar paylarının beyanı 

Türkiye’de kurulu şirketlerden elde edilen kar payının yarısı gelir vergisinden istisnadır.İstisna 

tutarı düşüldükten sonra kalan tutar 30.000.-TL’yi geçerse beyan edilmesi gerekir. Ayrıca kar 
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dağıtımı sırasında ilgili şirket tarafından kesintiye tabi tutulan %15 oranındaki stopajın tamamı 

beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilebilir. 

Beyan sınır sadece şirketlerden alınan kar payları için değil. Başka beyana tabi menkul sermaye 

iratları varsa, tamamının toplanarak bakılması gerekmektedir. 

 

Şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları 

Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerinin kardan aldıkları pay menkul sermaye iradı 

sayılıyor. Bu gelir yukarıda açıklanan kar payı vergilemesi esaslarına göre vergilenir. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı adı altında aylık veya toplantı başına aldıkları 

tutarların vergilemesi farklıdır. Çünkü bu gelirler ücret sayılmakta ve ücret olarak 

vergilendirilmektedir.  

 

Eurobond faizleri 

Devlet tarafından çıkarılmasına rağmen Eurobond faizlerinin vergilemesi yurt içinde satılmak 

üzere ihraç edilenlerin faizlerinin vergilemesinden farklıdır. 

Bu kağıtlardan elde edilen faiz gelirinin 30 bin lirayı geçmesi durumunda bunların beyan 

edilmesi gerekmektedir. 

 

Özel sektör tahvil faizleri 

01.01.2006 tarihinden sonra yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz 

gelirleri stopaj yoluyla nihai olarak vergilendirilmektedir. Bunlardan elde edilen gelirin 

tutarına bakılmaksızın beyanı gerekmemektedir. 

Türkiye’deki şirketler tarafından yurt dışında ihraç edilen özel sektör tahvillerinden elde 

edilen faiz gelirlerinde ise elde edilen tutar 30 bin TL’yi geçiyorsa, bu gelirler beyan 

edilecektir. 

 

Yurt dışı bankalardan elde edilen faiz gelirleri 

Bu gelirler Türkiye’de stopaj uygulamasına tabi olmadıklarından 2016 yılı için belirlenen 1.580 

liralık beyan sınırını geçiyorsa tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Eğer bunlar için yurt 

dışında ödenmiş vergiler varsa bunların Türkiye’de ödenecek vergiden mahsup edilmesi 

mümkündür. 

Uzmana danışmakta yarar vardır, 

Menkul sermaye iratlarının birçoğu yukarıda da izah edildiği gibi tutarına bakılmaksızın beyan 

dışıdır. Sadece bu gelirleri elde edenler için beyanname vermeye gerek yoktur.  Ancak menkul 

sermaye iradının yanında başka gelirler de varsa beyanı konusunda dikkatli olmak 

gerekir.  Özellikle 01.01.2006 tarihinden önce çıkartılan menkul kıymetlerden elde edilen 

gelirler varsa, bu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği oldukça karmaşık ve bazı şartlara 

bağlıdır. 
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Bunun yanında, birçok gelirin beyan edilip edilmemesi için esas alınan 30 bin liralık sınırın 

hesabında, menkul sermaye iratları dışında başka gelirlerin de bulunması halinde bu gelirler de 

dikkate alınabilmektedir. Hatta o kadar ki uygulamalar, komplike olan bir çok boyutuyla vergi 

uzmanlarını dahi zorlayabilmektedir. Netice olarak çeşitli kaynaklardan gelirinizin olması 

durumunda, örneğin hem kar payı hem de kira geliriniz varsa bir uzmana danışmakta fayda 

vardır.   

 

Önemli Not: Yazımızın kaleme alındığı tarihte, yukarıda belirtilen had ve oranlar henüz maliye 

bakanlığınca açıklanmadığı için, 2016 yılı için geçerli had ve oranlar ile izahat 

yapılmıştır.  Mart 2018 tarihine kadar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak  açıklanacak 

olan yeni hadlerin ve oranların dikkate alınması, beyan sırasında,  gerekmektedir.  
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Sanayi ve teknoloji sonucu 

oluşan metropoller ve doğal 

kaynakların giderek yok 

olması insanı ekolojik 

düzenin korunmasına 

yönelik arayışlara itmeye 

mecbur bırakmıştır. Doğaya 

aykırı her çaba insanı yok 

etmekten başka bir işe 

yaramaz. Her ne kadar 

yerçekimine karşı 

mücadele versekte yer bizi 

bir gün kendisine 

çekecektir. 

 

Dikey Yapılaşmanın  

Psiko-Sosyolojik Değerlendirilmesi 
 

Zeynep SAYAR BOLELLİ 

Pedagog, Sosyal Bilimci 

 

Yıl 1983. Bahçeli müstakil bir evde oturduğumu hatırlıyorum dün gibi. Çeşit çeşit meyvelerin, 

rengarenk çiçeklerin kokusu içinde büyüdüm. Şimdi anlıyorum ki bu ne büyük zenginlikmiş 

benim hayatımda... Kuşlar, tavuklar, danaburunları ve daha birçok canlı ile birlikte yaşamak... 

İlkokul 3 sınıf öğrencisiyim. Çocukluk bu ya yeni yeni apartmanlar yapılmaya başlanmış ve az 

olduğu ve farklı olduğu için değişik çocukluk dünyamda ona 

özeniyorum ve bahçeli evde oturuyorum demekten 

çekiniyorum... Keşke şimdi olsa da ben yine bahçeli evde 

oturuyorum diyerek sanayileşmeye karşı inatla doğal yaşam 

diyebilsem... 

8-9 yaşında böyle düşünmeye iten dinamikler neler 

olabilirdi? Onu birazdan irdeleyeceğim ancak şunu 

söyleyebilirim; o zaman ki dinamikler ne ise günümüzde de 

aynı dinamiklerin halen geçerli olduğunu düşünmekteyim. 

Var olma çabası ile birlikte gelen güçlü olma gerekliliği. 

Güçlü olan zayıf olanı yer mantığı... Güçlü olmak fiziksel 

anlamda mı yoksa içsel duygusal anlamda mı kullanmak 

dersek tabi ki her ikisi de ancak zeka bakımından ve sosyal 

duygusal anlamda güçlü olan kişiyi önünde engeller ne kadar dağ gibi dursa da onu yıkamaz 

üzemez ve yok edemez. Güç nicelik ve somut olarak düşünülür ve insanlar somut düşünme 

döneminde kalmıştır. Gözle görünür olanı arar zenginlik gibi, mal gibi veya eşya gibi bunların o 

devirde göstergesi ne ise çoğunluk ona yönelir.  

Çoğunluk Platon’un dediği gibi arzu ve iştahlarına göre davranır. Arzu ve iştah yönü ağır basan 

çoğunluk günümüzde piyasayı belirler. En çok talep ediliyorsa o arz edilir... Kısa yoldan şöhret 

olmak, kısa yoldan yükselmek veya kısa yoldan sınıf atlamak hep bu çoğunluğun arzu ettiği 

şeydir. Dolayısıyla çoğunluk 30-40 katlı binalarda oturup diğerlerine yukardan bakmayı isterse 

o zaman gökdelenlerin orada yükselmesinden başka çare yoktur. Tabi birde az maliyetle çok 

kazanç isteği olan inşaatçıları da burada göz ardı etmemek gerek. Çoğunluğu reklam ve algı 

operasyonu ile yöneten kesim de bu kesimdir. Usta psikolog ve reklamcılarla çalışılır, topla 

tüfekle mertçe savaş dönemi çoktan bitmiştir. Artık teknolojik ve psikolojik olarak yürütülen 

bir savaşın tam ortasındayız. İnsanın kendisi ile savaşı da tam tepe noktada yer alıyor bu 

savaşta ve insan tek başına dünyaya meydan okuyor. “Benden önemli hiç bir şey yok...” Beni 

üzecek her ne ise ondan uzaklaşmam ve beni mutlu edecek olana yakınlaşmam gerek diyecek.  

TOPLUM    İNSAN  
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Modern dönemin bu aşırı özgürlük 

ve bireysellik anlayışı insanı 

yalnızlaşmaya itmiştir. Bu anlayış 

yediğimiz giydiğimizden başlayarak 

insan ilişkilerini ve oturduğumuz 

yere kadar her şeyin belirleyicidir. 

Eşitlik ve özgürlük anlayışının 

getirdiği davranış biçimlerinin 

kontrolsüzlüğü bu sefer ünlü İngiliz 

düşünürü Hobs'un "insan insanın 

kurdudur" görüşüne kadar gitmiştir. 

Bu anlayış insanların birbirine karşı güvensiz olmalarını ve yalnızlaşmalarını ve kendilerini 

saklamalarını sürekli bir savunma halinde olmalarını sonucunu doğurmuştur. Dikey yapılaşma 

insanın bu bireyselliğine hizmet eden bir kentleşme olgusudur. Her ne kadar bütün insanlar eşit 

ve özgür olduğu kabul edilmiş olsa bile ve bunun aksi dile getirilmesi bile düşünülemez bir hal 

almış iken sınıf farklılıkları gözle görülür bir biçimde varlığını sürdürmektedir. Zengin-fakir, 

erkek-kız, gecekondu-gökdelen, gökdelenin 1.katı ile 10. katı, gökdelenin güney cephesi ile 

kuzey cephesi vb gibi birçok ayrım ve ayrımsallaştırma. Ne kadar zengin olursan o kadar elit 

olursun; zengin olursan evlilik dışı yaşam mubah bile olur, çünkü tek ölçüt para olmuştur ve 

onun getirdiği güç bu güç mahalle baskısını bile bıçak gibi keser. 

Bir çok sosyal araştırmacı dikey yapılaşamaya iş imkanlarının çokluğu ve nüfusun belli bir yerde 

yoğunlaşmasını neden olarak gösterse de altta yatan psiko-sosyal nedenleri hafife almamak 

gerektiğini düşünmekteyim. Lokasyon yani sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel gereksinmelere 

erişilebilirliğin kolay olması tercih sebebini artırıyor. İnsanlar öncelikli olarak binaların 

yüksekliğine ve dezavantajlarına bakmadan eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel imkanlar ve 

özgürlüklerini gerçekleştirebilecekleri mekanlara yöneliyorlar. Bu imkanlar kısa vadede 

insandan götürdüklerini hesaba katmadan insana sundukları açısından cazip gelebilir. Ancak 

sağlık alanında yapılan araştırmalara göre; kat yüksekliği belli bir dereceyi aşınca stres 

davranış problemleri, korku, tatminsizlik ve çaresizlik hissi, sosyalleşme yoksunluğu ve çocuk 

gelişiminde problemler ortaya çıkabiliyor.  

Etrafında daha fazla doğal alan olanda sıkıntı, öfke, yorgunluk, depresyon, dikkat eksikliğinin 

daha az görülüyor ve odası yeşil manzaraya bakan hastalar duvara bakanlara göre daha çabuk 

iyileşiyor (Toki.Gov.Tr.Dr.Murat Dinçer ÇETİN'in konuşmasından). İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Uzay Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN yüksek yapıların 

Karadeniz’den gelen rüzgarı engelleyerek havanın akışını bozduğunu bunun da insanların yaz 

aylarında rüzgar olmayınca yüksek nemden konfor seviyelerinin düştüğünü, kış aylarında ise 

çabuk hastalandığını ifade ediyor. Yine biyolojik olarak yükseklere çıkıldıkça kan basıncında da 

oynamalar söz konusu olmaktadır. Beden ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu kadar 

toplum sağlığımız üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
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Metropollerde sayısız insanla kurulan 

ilişki ise insanları güvensizliğe 

dolayısıyla mesafeliğe zorluyor. 

Bugün seçilmiş bir çevre, eğitimli 

insanların bulunduğu bir yer, güvenlik 

ve temizlik belli bir yere çekiyor 

insanları ve buralardaki yoğunlukta 

dikey yapılaşmaya sebebiyet veriyor 

düşüncesi rant çevrelerinin vicdan 

rahatlatma cümlesinden yada 

yalnızlaşmayı tercih eden insanın bahanesinden başka bir şey değildir. Dikey yapılaşma 

nedenleri arasında gösterilen çok yayılırsak hizmetlere ulaşmada sıkıntı yaşarız diyenlere şuan 

trafikten 15 dk da ulaşabileceğimiz yere 1 saatte gitmemiz erişimi yeterince engellemiyor mu 

diye sormamız gerekir.   

İnsan mutlu ve rahat yaşama amacını güderken tersine makinanın kölesi olmuş duruma geldi. 

Arabasız bir yere gidemez ve asansörsüz kata çıkamaz hale geldik. Hareketsizlik beraberinde 

birçok hastalığı getirdi. Bu hale nasıl mı geldik? Teknolojinin getirdiği kolaylıklar sayesinde. 

İnternet aracılığıyla sanal dostluklar kurduk gerçek dostluklar kurma gereksinimi ortadan 

kalktı. Buraya gecekondunun sağladığı sıcak ilişkilerden nasıl geldik. Akrabalık ilişkilerinin 

getirmiş olduğu samimi sosyal mesafenin mahalle baskısı insanı bağımsızlık özerklik 

mücadelesinde zorladı ve insan kalabalıklar arasında yok olmayı tercih etti. Ben dikey 

yapılaşma nedeni olarak bunları görmekteyim. Değişen ihtiyaçlar ve insan algısı özetle 

bireyselleşme rüzgarlarının getirmiş olduğu aşırı özgürlükler ve teknolojinin beraberinde 

getirdiği kolay yaşantılar insanı yalnız mahalle baskısından uzak dilediği gibi yaşamı sağlayan 

metropol yaşama dolayısıyla dikey yapılaşmaya itmiştir. Ve insan ancak doğal yapısında var 

olan değerlere geri döndüğünde yapı değişimlerinde ki farklılıklar da ortaya çıkacaktır. Aşırı 

özgürlük anlayışı yerine benim sorumluluklarım var insan olmam bunu gerektirir algısına 

dönüştüğünde insan toplumsal bir varlık olduğunu hatırladığında mekan da ona göre 

düzenlenecektir. Önce mekanı ona göre oluşturulup hizmette yaygınlaştırıldığı takdir de insan 

gibi yaşama dediğimiz bedensel ve sosyal ihtiyaçlarımız ancak karşılanmış olacaktır. Ancak bu 

bir arz talep meselesi ve algı operasyonu çalışmasıdır. 

Sanayi ve teknoloji sonucu oluşan metropoller ve doğal kaynakların giderek yok olması insanı 

ekolojik düzenin korunmasına yönelik arayışlara itmeye mecbur bırakmıştır. Doğaya aykırı her 

çaba insanı yok etmekten başka bir işe yaramaz. Her ne kadar yerçekimine karşı mücadele 

versekte yer bizi bir gün kendisine çekecektir. 
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Duvardaki Merdiven 
 

Zülfü ŞAHİN 

Ekonomist, Bankacı 

 

 

Dörtnala sürdüğü atını son kez tepeye doğru yönelttiğinde, 

görevini tamamlamaya yaklaşmanın verdiği rahatlamaya 

kendini kaptırmaması gerektiğini hatırladı. Görevini henüz 

tam manası ile bitirmemişti. Günler önce İstanbul’dan yola 

çıkan haberci, yanında taşıdığı Sultan Abdülmecid Han’ın 

fermanını Kıyame kilisesine ulaştırıp, tebliğ etmeden, 

aylardır devam eden ve bu sürede 15 din adamının ölümüne 

neden olan kavgaları sonlandırmadan rahatlamayacaktı. Atı 

yokuşa vardığında hızını mecburen yavaşlattı, bir yandan da 

kilisenin neden bu kadar önemli olduğunu, değişik 

mezheplerden Hristiyan din adamlarının birbirini neden 

öldürdüğünü düşünüyordu. Kilise, her mezhebin Hz. İsa’nın  

(A.S.) çarmıha gerildiği ve buradan göğe yükseldiğine inandığı 

yere inşa edilmişti. Hatta o çarmıh olduğuna inanılan bir 

çarmıhta içerideydi. Bu inanış kiliseye diğer kiliselere nispeten daha fazla önem addediyor ve 

her mezhep kilisenin hizmetinin kendilerinde olması gerektiğini savunuyordu. Bu süre içinde 

çıkan kavgalarda ölen din adamı sayısı 15 e ulaşmıştı.  

Her mezhep kilisenin avlusunda ele geçirdiği bir bölgeyi sahiplenmiş buranın temizliğini, 

bakımını ve diğer işlerini üstlenmişti ancak mücadele bitmemişti. Daha fazla insanın 

ölmesinden endişe ediliyordu. Bu durum imparatorluk her ne kadar zor günler geçiriyor ve eski 

gücünde olmasa da, hızla toprak kaybı yaşansa da her dönem adaletinden emin olunan Osmanlı 

Padişahına yani Sultan Abdülmecid Han’a iletildi. Gayrimüslim tebaasına her zaman adaletle 

davranmış olan büyük İmparatorluk bu konuda da en hakkaniyetli kararı verecekti. Haberci ne 

yazıldığını bilmeden günlerdir yanında taşıdığı fermanı az sonra Kıyame kilisesinin avlusunda 

okuyacaktı. Padişahın “İrademdir, diye başlayan fermanı aylardır süren ve ölümlerle 

sonuçlanan bu kavgaya bir son verecekti. Bu düşünceler ile çıktığı yokuşun sonunda kilisenin 

büyük avlu duvarına kadar geldi. Atından inip yuları avlu dışındaki ağaçlardan birine astı ve 

içeri girdi. Avlunun değişik köşelerinde çeşitli işler gören din adamlarının ve kilise 

ziyaretçilerinin gözleri içeri giren heybetli adamdaydı. Kendinden emin yürüyüşü ve elinde 

tuttuğu üzeri mühürlü kağıt tomarı, bu yabancının her zaman uzak diyarlardan hacı olmak için 

gelen yabancılardan olmadığını bağırıyordu. Kaldı ki giysileri de Müslüman giysisiydi. Avlunun 

ortasına kadar gelen haberci;  

 

GENİŞ AÇI 

 

 

 

 

“ İrademdir;  Kim ki fermanımı 

duya, her işini bıraka ve 

oldukları yer de kalalar. Her 

mezhep şu anda elinde tuttuğu 

alandan sorumludur, bu andan 

sonra hiçbir değişiklik 

yapılmayacak ve bir mezhep 

diğer mezhebin alanına 

girmeyecektir.” 

Sultan Abdülmecid 

Kudüs'teki Kilisede hala 

156 yıldır  

Osmanlı Fermanı  

geçerli… 
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“ Bismillahirrahmanirrahim” diyerek öpüp anlına koyduğu fermanın mührünü itina ile açarak 

kalabalığa doğru gür sesi ile seslendi. “Padişahımız efendimiz, Halife Abdülmecid Han’ın 

fermanıdır.” Ağaç kütüğünü tek darbede bölen balta gibi, gök gürültüsünden önce gelen 

şimşek gibi hem kalabalığın kendi arasındaki konuşmalarının hem meşgul oldukları işlerin 

çıkardığı bütün uğultuyu bir anda kesmiş, bütün meşguliyetleri sonlandırmıştı. Kudüs’te, 

burada, bu esnada, Kıyame kilisesinin avlusunda zaman durmuş, herkes Sultan Abdülmecid’in, 

habercinin dudaklarından dökülecek fermanını dinlemekteydi.      

“İrademdir; Kim ki fermanımı duya, her işini bıraka ve oldukları yer de kalalar. Her 

mezhep şu anda elinde tuttuğu alandan sorumludur, bu andan sonra hiçbir değişiklik 

yapılmayacak ve bir mezhep diğer mezhebin alanına girmeyecektir.”  

Bu esnada avlunun yükseltisinde bulunan pencereyi silmek için merdivene çıkmış olan kadın, ne 

yapacağını şaşırmış bir vaziyette sağına soluna bakıyordu. Fermanın okunmasından sonra kadını 

yükseltiden indirdiler ancak ferman üzere merdivene dokunulmadı. Sonuçta koca 

imparatorluğun padişahı her işin bırakılmasını ve mevcut statünün korunacağını irade 

buyurmuştu…  

Yukarıda dramatize edilerek anlatılan olay gerçektir ve bundan tam 164 yıl önce 

gerçekleşmiştir. 164 yıldır o merdiven hala o pencerenin önünde o duvara dayalıdır. Anlatılan 

her şeyde şüphe duyan, delil arayan, tarihin kendine ezeli ve ebedi olarak biçtiği rolü unutan 

ve kendisine anlatıldığında koşullanmış, şartlanmış olarak aşağılık psikolojisine bürünen, bunu 

biz mi yapmışız diye hayrete düşen arkadaşım merdivenin resmi senin için aşağıda. Gönlün 

mutmain olsun. 

Bizlerin Osmanlının son yıllarındaki 

zayıflamış haline bakarak, yine aynı 

Osmanlının 450 sene boyunca süren 

ihtişamlı tarihini, 3 kıtada hüküm 

sürmesini, yine bu Osmanlının eriştiği 

fenni, ilmi, iktisadi, ahlaki zirveyi 

unutmamıza, bir çırpıda yırtıp 

atmamıza, yok saymamıza inat 164 

yıldır aynı yerinde. Yaz kış demeden 

yağmur çamur demeden orda. 

Yerinden oynatılması dahi 

düşünülemez ve sessiz sedasız bu duruşuyla bize bir şey anlatıyor. Sen arkadaşım sen, bu 

tarihin, bu mirasın omuzlarına yüklediği sorumluluğun farkında mısın?  

Sadece Müslümanların değil aynı zamanda Gayrı Müslimlerin de senden yana beklentilerinin 

ümitlerinin olduğunun farkında mısın? diyor. O dönem için Kudüs’ün hakimiydin. Sonuçta 

Padişah fermanıydı, Osmanlının yıkılmasına kadar yerinden oynatılamazdı diyenler,  94 senedir 

Osmanlı yok ve 1948 den beri orada İsrail işgalci konumunda. Bu süre zarfında dahi o merdiven 

yerinden oynatılmadı. Kudüs’te sana tarihini hatırlatacak tek şey bu merdiven değil. Hz. İsa'nın 

çarmıha gerildiğine inanılan bu yerde Roma Katolik, Rum Ortodoks ve Ermeni Ortodoks 

kiliseleri yan yana ve hepsi aynı alanda.  

164 yıl önceki merdiven 

hala yerinde 
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Kıyamet Kilisesi’nin kapısını 826 

seneden, yani Selahaddin-i Eyyubi’nin 

zamanından (1192) buyana her gece 

Müslüman ailelerin mensupları kilitler ve 

sabah yine onlar açarlar. Aşağıda 100 yıl 

ara ile çekilmiş iki fotoğraf yan yana ve 

bu fotoğraflarda kiliseyi her sabah açan – 

her akşam kapayan Müslüman ailelerin 

mensupları görülüyor.  

Kaynak: “Fotoğraflarla Dünden Bugüne Kudüs” - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 

Merkezi”nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı “TİKA”nın katkıları ile yayınladığı eser.  

 

BMGK Kudüs kararı “Dünya beşten büyüktür'ün kanıtıdır” 

Bu bültenin hazırlıklarının yapıldığı süreçte Amerika’nın Tel Aviv’ deki büyükelçiliğini Kudüs’ e 

taşıma kararı alınmış ve peşi sıra Türkiye’nin önderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Zirvesi 

Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul’da düzenlenmişti. Peşi sıra Mısır tarafından Birleşmiş 

Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs'ü İsrail'in 

başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı düzenlendi sonrasında ise bu 

tasarı Washington tarafından veto edildi. Yapılan oylamada tasarı 128 evet, 9 hayır ve 35 

çekimser oy ile kabul edildi.  

Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın en başından beri bilinçli, isteyerek üstlendiği Kudüs’ e sahip 

çıkma misyonu, bu uyanış, birçok yerde dillendirilmiş, almamız gereken sorumluluk milletimize 

yıllardır hatırlatılmaya çalışılmıştı. Sadece ipleri ele almamız gerektiğini değil, mevcut düzenin 

yozlaşmışlığını anlatan “Dünya 5 ten büyüktür” sözünü de birçok yerde söyledi. Bu söz batılı bir 

lider tarafından söylense, mensubu olduğu millet tarafından edebiyatında, şiirinde, 

sinemasında yıllarca işlenip sözün sahibi efsaneleştirilecekken bizde yeteri kadar 

vurgulanmadığını hatta iktidarın bizim mahalle olarak adlandırdığı cenahta bile yeteri kadar 

üzerinde durulmadığını düşünüyorum. Belki de Sayın Erdoğan’ın en büyük talihsizliği, 

Salvador Allende’ninki gibi bir Pablo Neruda’sı olmamasıdır.  

Neyse ki bu millet yüzyıllardır genlerine işlenmiş kodlarla Kudüs için daha fazla şeyler yapması 

gerektiğini tam bir bilinçle olmasa da bir iç yönelim ile ortaya koymuş, yalnız İslam Alemini 

değil artık adaletsizliğin bitmesi gerektiğini söyleyen diğer ülkeleri de hareketlendirmiştir. 

Düşünün ki; İslam işbirliği teşkilatı olağanüstü toplantısı yapılıyor ve katılımcılar arasında 

Venezüella Devlet başkanı Maduro’da var. BM deki oylamada evet diyen 128 ülke arasında 

birçoğu Müslüman değil. Yalnızca Kudüs için değil her hangi bir coğrafya için İstanbul için, 

Karabağ için, Kıbrıs, Keşmir yada başka bir bölge için aslında kime ait olduğuna dair fikirler öne 

sürülebilir. Siz kalkıp 500 – 600 yüz senedir sizin yönetiminizde olduğunu söylersiniz, onlar ise 

sizden önce kimde olduğunu ya da kutsal kitaplarında ezeli olarak kendilerine vaad edildiğini 

öne sürebilirler. Asıl olan bu toprakların nasıl yönetildiğidir. Ve sen büyük mirasın mirasçısı, 

sen bu toprakları hakkaniyetle yönettin. Grandük Notoras Bizanslılar' ın duygularını "Şehirde 

Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim" diye en veciz biçimde ifade etmişti. Dünyanın 

http://aa.com.tr/tr/muslumanlarin-kirmizi-cizgisi-kudus/cumhurbaskani-basdanismani-aybet-bmgk-kudus-karari-dunya-besten-buyukturun-kanitidir/1012624
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her yerinde sürülen, katledilen kimsenin kabul etmediği Yahudilere 500 yıl önce kucak açarak 

kanıtladın. Haçlıların Kudüs’ü ele geçirip yalnız Müslümanları değil Yahudilerde dahil olmak 

üzere on binlerce kişiyi katlettiği 15 Temmuz 1099 a rağmen, Selahaddin Eyyubi’nin fethi 

sonrası merhameti ile kanıtladın. Çünkü senin inancında fethettiğin beldedeki Gayri Müslimler 

vediatullah yani sana Allah’ ın emanetidir.  

Yıllardır süren ve son 15 – 20 yılda Ortadoğu’ da zirvesini gördüğümüz yozlaşmış düzen, sözde 

demokrasi ihracı artık din meselesi olmaktan çıkıp vicdan sahibi Hırıstiyan ve Yahudilerin de 

tepkisini çekmeye başlamış seni sadece İslam Aleminin değil insanlığın ümidi olarak öne 

sürmüştür. Ne işim var demeden orada, oralarda olmak zorunda ve ataların gibi aleme nizam 

vermek zorundasın. Dinin, bir inancın yoksa medeni insan olmanın, hümanizmin gerekliliği 

budur. Yönetmezsen yönetilirsin. Yıllar evvel verilen sıralama Irak – Suriye – İran ve Türkiye 

şeklindeydi. Düştükleri acziyet ve çıkmaz nedeniyle 15 Temmuz 2016 da Türkiye’ yi öne almaya 

çalışanlar bu planın tutmadığını görünce tekrar eski sıralamaya döndü.  

Bültenin basıma hazırlandığı şu günlerde İran karışmış durumda ve görüntülere bakıldığında 

Arap baharı ile Gezi ile birebir aynı şablondan çıktığı bir bakışta anlaşılıyor. Yönetmezsen 

yönetirler, müdahil olmazsan olurlar. Bize düşen kuru kuruya tarihçilik oynamak değil, 

tarihimizdeki gibi fenni, ilmi, mimari, ahlaki zirveye yeniden çıkmak, üretmek ve mazluma kol 

kanat germektir. Olalım arkadaşım, o kudretli adil padişah olalım, padişah tek başına ne 

yapsın, yanındaki Şeyhül İslamı Ebussuud Efendisi, Zembilli Ali Efendisi, Mimar Sinan olalım, 

Barbaros Hayrettin’i, Ali Kuşçus’u, Sokullu’u, Bakis’i, Şeyh Galib’i, Taşlıcalı Yahya’sı olalım. 

Hiç biri olamıyor muyuz? Zekat verecek adam bulunamadığı dönemde icat edilen sadaka taşı 

uygulamasında ihtiyaç sahibi olmasına rağmen sadece ihtiyacı kadarını alan gerisini taşın 

üzerine bırakan ihtiyaç sahibi gibi olalım. O toplum ki düşmüşü ihtiyaç sahibi olanı bile 

büyüktü.  Ancak böyle olursa tekrar büyük oluruz ve ancak böyle tekrar dünyanın neresinde 

olursa olsun, Arakan’da, Ache’de, Kudüs’te ister Müslüman ister Gayri Müslim’in hamisi oluruz.  

Bir ekonomi bülteni için biraz fazla politik biraz fazla siyasi bir yazı olmuş olabilir ancak 

ekonomi çalışmaları da dahil olmak üzere ilmi yayınlar, sanatsal yayınlar, ekonomik 

çalışmaların hepsi insan yaşamını Toplum düzenini daha iyiye götürmenin dişlilerinden bazıları 

değil midir? Köşenin adına binaen geniş bir açıdan bakmaya çalıştık. Mekke’nin fethinin yıl 

dönümünde hakiki fethin kalplerimizi ve akıllarımızı da kapsaması, şerefli bir hayat 

yaşamamıza muhalif ne varsa, bertaraf etmesi ve “Müminler ancak kardeştirler” (Hucurat 

suresi 10.) ayetinin gereğince davranabilmek dileğiyle.      
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Finansal Piyasalarda Yerli İşlem 
Platformunun Önemi 
 

 

İşlem platformları, müşterilerine elektronik ortamda hızlı fiyat sunmanın yanında, fiyatı veren 

bankaların tekliflerini sıralamaya koymakta, raporlama söz konusu olduğunda en iyi teklifi 

veren bankanın kotasyonunu gösterme/teyit etme gibi, olası suiistimallere karşı da korunaklı 

bir yapı oluşturmakta; bu gibi özellikleri ile kamu/özel teşebbüs tarafında ciddi teveccüh 

görmektedir. Döviz işlemlerinde platform 

üzerinden direkt olarak işlemlerin müşteri 

tarafından elektronik ortamda yapılması, 

hızı önemli ölçüde artırmaktadır. Spot döviz 

işlemleri ile başlayan süreç, vadeli (forward) 

işlemleri ile derinlik kazanmaktadır. Kimi 

platformlarda opsiyon, (faiz/döviz) swap 

işlemleri de bu platformlar üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Mesaj özelliği de 

bulunan platformlarda emtia işlemleri de konuşulabilmektedir. Kredi/mevduat henüz yaygın 

olarak kullanılmasa da bir firmanın ihtiyacı olan tüm ürünler bu platformlar üzerinden bir 

finansal market gibi alınıp, satılabilecek; ilgili bilgiler paylaşılabilecektir.  

Bazı dost meclislerinde bankacı dostlarımızdan yabancı (menşeli) firmaların mali tablolarını 

paylaşmaktan imtina ettiklerini duymaktayız. Hali hazırda ülkemizde kullanılan işlem 

platformları yabancı menşeli olup, gerek özel, gerek kamu sektöründe bizim firmalarımızın 

döviz/emtia/kredi pozisyonlarının ve bahsedilen diğer ürün bilgilerinin paylaşıma açık 

ol(abil)mesi, çok küçük bir ihtimal de olsa, ileride sorun olabilir mi; ya da yabancı menşeli 

firmalar niye bu ve benzeri bilgileri paylaşma konusunda hassas/titiz davranırken biz niye bu 

kadar rahatız sorusunu da beraberinde getirmektedir.  

Kainat boşluğa yer bırakmıyor. Finansal piyasalarda böyle bir boşluğu sadece yabancı menşeli 

araçlarla/aracılarla doldurmamalı, yerli kuruluşlar ile de ikame imkanı sağlayabilmeliyiz. Bilgi 

teknolojileri ve finans alanında ciddi bir entelektüel birikimi oluşmaya başlayan; bu konuda 

öncü adımlar atan kamu-özel sektörümüz hep birlikte bu imkanı da sağlayacak yeterliliğe ve 

donanıma sahiptir. 

 

Birlik Vakfı 

Ekonomi ve Finans Komisyonu 

ÖNERİ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI NOTU 

 

1- Bu yayın; Ülkemiz ve Milletimiz yararına bir yayındır, satışı yapılamaz ve herhangi bir 

ticari amaç için kullanılamaz. 

 

2- Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, 

aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih 

edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 

dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 

sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk 

ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 

 

3- Yazılar; yazarların kişisel görüş, yorum ve çalışmalarına dayanmaktadır.
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