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Türkiye hem bulunduğu coğrafya itibariyle hem de Osmanlı’nın doğal mirasçısı 

olmasından dolayı muhtemelen hiçbir zaman uluslararası gelişmelerin merkezinde 

olmaktan uzaklaşamayacak. 

Merkezde olmanın sorumlulukları ve ekonomimiz üzerinde yüklerinin olduğu da inkar 

edilemez. 2018 yılı Nisan ayı başında meydana gelen ekonomik gelişmeleri analiz 

ederken tarihten gelen sorumluluklarımızı ve kritik coğrafyanın paylarını da gözardı 

edemeyiz. 

Aydın sorumluluğu ile günümüz meseleleri ve ekonomi savaşları anlaşılabilir fakat uzun 

vade de istatistiklerin salt rakamlardan oluşacağı da ihmal edilmemelidir. 

 

Yarının Türkiye’sinin daha fazla üretken olması dileğiyle... 

 

 

Av. Mehmet ALACACI 

Birlik Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı 

 

 



 
  

 
  

"Ekonomi, somut maddelerin konusu değildir.  

Ekonominin konusu, insanlar ve insanların anlamları ile hareketleri üzerinedir." 
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SUNUŞ 

 

 

2017 yılında Türkiye ekonomisi % 7,4 rekor büyüme ile dünya da parmakla gösterildi. Fakat 

bu büyüme oranı bile gelişmeleri “büyüteçle” izleyen kesimler için çok tabii ki bir anlam 

ifade etmedi. 

Türkiye ekonomisinde büyümenin ardında iç tüketimin artmasına yönelik alınan tedbirlerin ve 

KGF kapsamında kullandırılan kredilerin etkisinin olduğu ifade edilebilir. Öte yandan bu 

desteklerin Nisan ayında verilen proje bazlı desteklerle devam ettiği de bilinmektedir. 

FED mart ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırdı bununla birlikte 2018'de 2 ve 2019'da 3 

faiz artışı daha bekleniyor.  

ABD’nin Nisan ayı başında Suriye’ye müdahalesi ve aylardır gündem de olan Kuzey Kore 

gerilimine Rusya ile sertleşen ilişkiler eklendiğinde özellikle 2018 ve 2019 yıllarında korumacı 

ekonomik tedbirlerin uygulamaya alınacağı aşikârdır. ABD öncülüğünde dış ticarette korumacı 

eğilimlerin güçlenmesi küresel ekonomiye ilişkin risklerin artmasına neden olmuştur. 

Mart ayının son günlerinde ABD tarafından açıklanan Çin’e ek gümrük vergisi ve yatırım 

kısıtlamalarını genel olarak da ekonomik yaptırımlarla tamamladığımız da karşımıza hiç de 

parlak olmayan 2018 yılı çıkıyor.  

Çin ABD’ye çeşitli alanlarda yaptırımlar uygulamaya yönelik kararlar aldı ama kaybedeceği 

ticari ilişkileri gözönünde bulundurarak ABD kadar da sert hareket etmekten kaçındı. 

ABD, Mart ayı başında çelik ve alüminyum ithalatında ek gümrük vergileri getirdi. Şimdilik bu 

durum Türkiye’den yapılan alımları etkilemese de ABD ile Türkiye arasında pek çok konuda 

fikir anlaşmazlığının olduğu bilinmekte. Bundan dolayı da ilerleyen günlerde bu türde 

yaptırımlarla karşı karşıya gelme ihtimalimizin olduğunu değerlendiriyorum. 

İngiltere, Brexit sürecinde Avrupa Birliği ile İrlanda başlığı hariç anlaşmalarını tamamladı. 

Brexit süreci çeşitli iş kollarında Avrupa şehirlerine yeni fırsatlar getirecek bu fırsatlardan 

İstanbul’un da pay almaması için önünde bir engel yoktur. 

Orta Doğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler ve bu gerekçelerle OPEC ülkelerinin petrol arzını 

kısma yönündeki kararlılığı petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Bu durumun 

2018 yılında da devam edeceği öngörülmektedir. 

Moody’s bildiğiniz gibi notlamaya devam ediyor. Fazla söze gerek yok ama dipnot olarak 

vermek gerekli: Moody’s Mart ayında Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak 

altında olan kredi notunu bir basamak daha aşağı çekti ve Ba2 olarak ilan etti. 
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Bülten yazar kadromuz bir yandan genişlemeye devam ediyor. Bültenimize ciddi anlamda 

katkı sağlayan, Yayın Kurulumuz üyesi kıymetli dostumuz Cüneyt Paksoy; bu sayıda geçirdiği 

rahatsızlıktan dolayı aramızda yer alamadı. Bu vesileyle kendisine Cenab-ı Allah’tan acil 

şifalar diliyoruz. 

 

Üreten ve güçlenen Türkiye dileğiyle... 

 

 

Birlik Vakfı  

Ekonomi ve Finans Komisyonu 

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı 

İstanbul Üniversitesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

E K O N O M İ  V E  F İ N A N S  G Ü N L Ü Ğ Ü  
 

5 

Ünlü ekonomist Adam 

Smith’in, üretimi hızlandırmak 

için ürünü mümkün olduğunca 

çok parçaya ayırma fikri, 

toplum liderleri tarafından 

benimsendi. Günümüzde 

haberlerde sıklıkla 

gördüğümüz; bir seri bantta 

çalışıp, yaptıkları şeyin ne işe 

yaradığı hakkında hiçbir fikri 

olmayan milyonlarca Çinli işçi 

görüntüsü, işte tam olarak bu 

fikrin ürünüdür. 

 

 

 

 
 

Yapay Zekâ Tehdit mi? Fırsat mı? 
 

Alper KURAY 

Ekonomist, Bankacı 

 

 

Bu yüzyılın bir döneminde, insanlığın görüp görebileceği 

en önemli dönüşümlerden biri yaşanacak ve iki yüz bin 

yıllık insanlık ırkı, birçok işlevini makinelere bırakacak. 

Fakat bu noktadan sonrası acaba bir ütopya mı yoksa 

distopya mı olacak? Elbette bu soru, bir süredir zihnimizi 

kurcalıyor. Bir zamanlar bilim-kurgu romanlarının ve son 

zamanlarda da filmlerin ana konularını oluşturan yapay 

zekâlar bugün birer birer gerçeğe dönüşürken; başlıktaki 

sorunun daha çok gün yüzüne çıkması da doğal hale 

geldi. 

Bundan beş yüzyıl önce Rönesans ile büyük dönüşümün 

ilk kıvılcımı çakılmıştı. Bunun doğal bir sonucu olarak, bilgi çok hızlı bir biçimde yayılmaya 

başlandı. Kitapların sayısı, okuryazarlık ve üniversitelerin sayısı da aynı paralelde ilerledi. 

Böyle bir noktadan kitlelere yayılan enerji, bir noktada toplumu yönetmeyi de arzulamaya 

başlar.  

Ünlü ekonomist Adam Smith’in, üretimi hızlandırmak için ürünü mümkün olduğunca çok 

parçaya ayırma fikri, toplum liderleri tarafından benimsendi. Günümüzde haberlerde sıklıkla 

gördüğümüz; bir seri bantta çalışıp, yaptıkları şeyin ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikri 

olmayan milyonlarca Çinli işçi görüntüsü, işte tam olarak bu fikrin ürünüdür. 

Dilerseniz önce yapay zekanın ne olduğunun biraz üzerinde duralım. Wikipedia’daki tanıma 

göre “Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli 

faaliyetlerini zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir.” Örneğin hepimizin 

kullandığı akıllı telefonların içindeki Siri gibi asistan yazılımlar aslında yapay zeka ürünüdür. 

Siri’ye söylediğiniz taktirde evinizin yerini öğrenebilir, yada ondan istediğiniz zaman 

bulunduğunuz konumdan evinize harita üzerinde bir yol tarifi gösterebilir. Ve size evinize 

giderken çeşitli yönlendirmelerde bulunabilir. Yani yapay zeka ile geliştirilmiş olan Siri 

öğrenebilir, karar alabilir ve aldığı kararı uygulayabilir. 

KÜRESEL İŞ VE TEKNOLOJİ 
TRENDLERİ 
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Yapay zeka denince akla gelmesi gereken ilk isim Alan Turing isimli İngiliz bilimadamıdır. 2. 

Dünya Savaşı sırasında geliştirdiği cihazla Alman Ordusu’nun Enigma isimli haberleşme 

sistemini çökerterek savaşın bitmesinde kritik bir rol oynamıştır. Turing sayesinde erken 

biten savaş yüzünden 14 Milyon insanın hayatını kurtardığı söylenir. Turing’in konumuzla ilgisi 

“Bilgisayar Mekanizması ve Zeka” isimli makalesidir. Turing’in bir makinanın akıllı 

sayılabilmesi için gereken standartları belirlediği çalışmaları hala kullanılmaktadır. Turing 

Testi adı verilen yöntemle kişi makineyi görmeden iletişime geçer ve onun insan mı yoksa 

makina mı olduğuna karar vermesi esasına dayanır. 

Space X ve Tesla gibi teknolojik şirketlerin yatırımcısı 

Elon Musk’ın gelecekte yapay zekaların insanların 

geleceği için tehdit oluşturabileceğini açıkladığı bir 

röportajdan sonra bir diğer önemli teknolojik 

yatırımcı figürü olan Mark Zuckerberg ise yapay zeka 

konusunda daha iyimser olduğunu belirtmiş ve Musk’ın 

açıklamalarını “Sorumsuzca” olarak nitelemişti. Bu iki 

popüler vizyonerin arasında geçen polemik gündemde 

bomba etkisi yarattı ve yapay zeka ile ilgilenenleri 

ikiye ayırdı. Aslında her iki görüşünde elinde oldukça 

güçlü öngörüler var. 

Yapay zekâya olumsuz olarak bakanlar yapay zekânın büyük risk taşıyacağını ifade ediyorlar. 

Risk çerçevesinde başta hatalı algoritmaya sahip robotların varlığı öne sürülürken, kötü 

yönetilecek bir yapay zeka teknolojisin, mali ve ekonomik açıdan büyük bir zararı meydana 

getirebileceği ifade ediliyor. 

Bu görüşü savunanlar, 1969 yılında Neil Armstrong’un bir kongrede yaptığı konuşmadaki şu 

sözleri hatırlatıyor; “Bilim kehanete henüz hakim değil, her önümüzdeki yıl, sonraki 10 yıldan 

daha fazla çalışmalıyız” Armstrong; bilimin henüz “bazı şeylere” hazır olmadığını 

belirtiyordu.  

 

MIT Medya Laboratuvarı ve Harvard Programı Evrimsel Dinamik Yetkilisi Dr.Joscha Bach 

konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yakın vadede teknolojinin getireceği olumsuzlukları 

öngöremediklerini dile getirdi. 

Otomasyon teknolojileri ve verimlilik açısından son derece faydalı olacak teknolojilerin, 

ücrete dayalı bir ekonomik sistemin varlığına nasıl bir etki yapacağının tahmin dahi 

edilemediğini belirten Dr. Joscha, sonuçların iyimser olmayacağını düşündüklerini vurguladı. 

Aynı zamanda, kontrol edilemeyen bir yapay zekanın, toplum yapısında meydana getireceği 

değişikliğin, robot algoritmaları ile hesaplanamadığını söyleyen Dr. Joscha, işin sosyolojik 

boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Yapay zeka teknolojileri, kurumsal ve toplumsal alanlarda enerji başta olmak üzere, pek 

çok alanda hayatımıza girmiş ya da girmek üzere durumundalar. 

Sanayi Devrimi sonrasında ortaya atılan “Bilişim, Teknoloji, Robot” Devrimi kavramlarına 

temel hazırlayacak etkenlerden biri olan yapay zekanın, yeni bir devrim meydana 

getirmesinin an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. 
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Alanında uzman bilim insanları dahi henüz sonucu kestiremiyorken, “geleceğin 

teknolojisinin” nelere kadi olacağını bekleyip göreceğiz. 

 

Yapay zekanın genellikle hep olası olumsuz neticelerini dikkat çekildi. Peki madalyonun 

öteki yüzünde ne var? Yapay Zeka hayatımızı olumlu yönde nasıl değiştirecek?  

Aslında her değişim kuşakları korkutuyor. Sanayi Devrimi’nde de oldu, teknoloji ile ilk 

gelişmeleri duyduğumuzda da oldu, mobil geldiğinde de oldu, insanlar hep ‘işler 

makineleşiyor, robotlaşıyor, biz ne yapacağız, işsiz kalacağız’ gibi tedirginlikler yaşıyor. Her 

işin robotlar tarafından ele alınacağı ve işsiz kalınacağı gibi konular sürekli gündemde. Ancak 

ben gelecekle ilgili kesin öngörülerde bulunmanın ve net kararlar vermenin zor olduğu 

kanaatindeyim. Teknolojinin iki boyutu var, iyi ve kötü. Adrenalini yüksek bir gelecek bizi 

bekliyor ve bunun da iyi olacağını düşünüyorum. Yapay zeka tarafını konuşacak olursak 

mesela, bugün aslında işlerin çoğu rutine binmiş durumda, tekrarlayan işler var. Çok az 

kısmında insanlar yaratıcılık kullanıyorlar. Kendi işlerine odaklanıp, kendilerini, işlerini 

geliştirebildikleri zaman çok çok az. Dolayısıyla ben yapay zekanın insanın yaratıcı ve duygu 

ile ilgili taraflarını geri getireceğini düşünüyorum. Onun dışında rutin olan, makineler 

tarafından yapılabilecek işlerin, ya da yazılımla halledilebilecek işlerin, aslında sıkıcı olanın 

robotlar ve yapay zeka tarafından devralınacağını, insanın daha güçlü olarak geri geleceğini 

düşünüyorum. Daha yaratıcı, daha verimli, çalışanların yaptığı işte daha tatmin olan bir 

duruma geleceğini düşünüyorum. İkincisi yeni yeni iş alanı ve fırsatlarının çıkacağını 

düşünüyorum.  

 

1. Şimdilik kontrol bizde 

 Makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi 

çözümler üretmesine odaklanan yapay zeka, bu 

çözümleri yine insanlar tarafından geliştirilen 

algoritmalarla sunuyor. Diğer bir deyişle kontrol 

insanda, insanlar tarafından talep edilen 

sonuçları üretiyor. Ancak giderek artan 

"kontrolden çıktı, dünyayı ele geçiriyorlar" gibi 

açıklamalar "Acaba olabilir mi?" kuşkularını 

artırıyor. Bu yüzden "en azından şimdilik kontrolümüzde" diyerek, hata payını dikkate 

almakta yarar var. Çünkü yapay zekanın bağımsız algoritmalar geliştirip bunları insana karşı 

kullanıp kullanamayacağını zaman gösterecek. Sürücüsüz otomobiller örneğinden bakılırsa; 

direksiyonda insan yok ama araç şimdilik istediğimiz yöne gidiyor. 

 

2. Bu veriyi kim ne yapsın? 

İnternette her dakika 150 milyon e-posta gönderiliyor, 700 bin kez Facebook’a giriliyor, 2.4 

milyon Google araması yapılıyor, 21 milyon WhatsApp mesajı atılıyor… Bunlar sadece tüketim 

rakamları. Örneğin, İstanbul-Roma uçuşunu gerçekleştiren bir uçak 1 TB veri üretiyor. 5 yıl 

içinde insanlığın varoluşundan bu yana üretilen toplam verinin de 10 katı gelecek. Peki bu 

kadar veri nasıl analiz edilecek? Yapay zekâ da bu büyük veriden anlamlı sonuç üretme işine 

soyundu. Bunu yaparken sesli komutları anlama, çeviri yapma, görsel tanıma, resim 
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etiketleme, kullanıcıyı profilinden analiz edip, kişiye özel seçenekler sunma gibi yetenekler 

kazandı. 

 

3. Nerelerde kullanıyor? 

Yapay zekâ aslında fark etsek de etmesek de çoktan hayatımıza girdi. Kredi almak 

istediğinizde, “Kredi başvurunuz Kabul/reddedilmiştir” cevabını onlar veriyor. Çağrı 

merkezlerini aradığınızda, “Yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile özetleyebilir misiniz?” 

diyen de o. Ya da bir internet sitesinde gezinirken, “Geçenlerde aradığın kırmızı gömleğin 

fiyatını yüzde 70 indirdik” reklamlarını da onlar gösteriyor. Apple’ın Siri’si, Google’ın 

Asistanı, Microsoft’un Cortana’sı yapay zekâ ile konuştuğunuzu anlayıp, cevap veriyor. Hatta 

beste yapıyor, roman yazmaya çalışıyor 

 

Son bir not: 

İnsanlığın bilimkurgu ve fantezi dünyasının sınırlarını zorlayan pek çok yapay zekâ filmi de 

çekildi. Terminator, Matrix, Ex Machina, Artificial Intelligence: AI, I Robot, Her ve 

Transcendence sadece birkaçı... New York Times ve Assosicated Press gibi uluslararası yayın 

kuruluşları, rutin haberlerin yazımında yapay zekâ destekli robot yazılımlardan faydalanıyor. 

Google da RADAR projesiyle bu alana yatırım yapıyor. Ancak bu satırlar insan elinden çıktı... 

En azından şimdilik 

Teknoloji her ne kadar hızlı gelişiyor olsa da yapay zeka konusunda gerçekten doğru 

standartları koymak gerektiğinden günlük hayatımızda yer almasına daha uzun yıllar var gibi 

gözüküyor. Yapay Zeka gelecekte hastalıklara teşhis koymak, bebek bakıcılığı yapmak, 

otomobil kullanmak gibi bizim yerimize birçok görevi üstlenip hayatımızı kolaylaştıracak 

seviyeye geldiğinde bu teknolojinin sosyolojik yansımaları iyi hesap edilmeli. 
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Yapay zekâ insana verilmiş 

bir nimet olan düşünme ve 

eyleme dönüştürme 

yeteneklerinin bilgisayar 

programlama mantığıyla 

makinelere öğretilmesi ve 

makinelerin karmaşık 

problemler karşısında 

algoritma altyapıları 

sayesinde düşünsel çıktının 

eyleme dönüştürülmesidir. 

Günümüz Dünyasında Yapay Zekâ 
Uygulamaları ve Üniversitelerimiz  
 

Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI 

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

 

 

 

Günümüz dünyasını nesnelerin bilgisayar programları 

aracılığıyla yönetildiği yüzyıl şeklinde tanımlasak yanılmış 

olmayız. Neredeyse her türlü cihaz veri üretip 

kaydetmekte, bazı cihazlar bu veriyi entegrasyonla 

paylaşırken bazı cihazlar ise bu veriye dayalı senaryoların 

çalışmasına altlık sağlayıp iş akışı başlatmakta veya bazı 

aksiyonları tetiklemektedir.  

Muhtemelen 1990 ların sonlarında veri analitiği 

programlarının geleceğinin bu denli farklı bir dünya ortaya 

çıkartacağı bilinmemekteydi.  

Şimdilerde ise neredeyse her ülkede yüzlerce firmanın 

robot teknolojisi üzerinde çalıştığına şahit olmaktayız. 

Yapay zekâ uygulamalarının tıp alanından pazarlamaya risk yönetiminden sigorta 

uygulamalarına kadar hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandığı bir dönemden 

geçiyoruz. 

 

Yapay Zekâ Her Alanda Kullanılıyor 

Yapay zekâ insana verilmiş bir nimet olan düşünme ve eyleme dönüştürme yeteneklerinin 

bilgisayar programlama mantığıyla makinelere öğretilmesi ve makinelerin karmaşık 

problemler karşısında algoritma altyapıları sayesinde düşünsel çıktının eyleme 

dönüştürülmesidir.  

Yapay zekâ uygulamalarının her alanda kullanıldığını görüyoruz. Örneğin uçak bileti alırken 

seçtiğiniz lokasyonlara göre size özel program önerilerinin ekranınızda belirmesi de yapay 

zekâ uygulamalarının bir çıktısıdır. 

Özellikle risk yönetimi ve denetim alanında senaryo tabanlı yazılımlar sayesinde riskler 

yönetilmekte ve adeta hilekâr marketten çıkmadan suçüstü yakalanabilmektedir. 

Tıp alanında izleme-monitoring hizmet veren yazılımlar sayesinde acil servis ve yoğun bakım 

üniteleri başta olmak üzere hayati seviyesi kritik hastaların birden fazla verisi (kalp atışı ve 

tansiyon gibi) izlenerek acil müdahale gerektiren durumlar önceden tespit edilebilmektedir. 
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Üniversitelerde ERP ve Program Eğitimleri 

Üniversitelerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), mühendislik programları ve diğer program 

uygulamaları nihai kullanıcı bilgilendirmesi seviyesinde müfredatın içinde yer edinmiştir. 

Fakat stratejik bir yönetim aracı yönüyle ve program geliştirme aşamaları henüz müfredata 

sınırlı örnekte yansımış durumdadır. 

Hâlbuki öncelikle bu tür 

programların stratejik bir 

yönetim unsuru olarak kabul 

edilerek birden fazla dersin 

uygulamasının yönetileceği 

bir platform olarak 

kurgulanması gerekir.  

Örneğin bir üniversitede ERP 

uygulamaları çerçevesinde 

mühendislik öğrencileri üretim 

planlaması yaparken, işletme 

öğrencileri stok yönetimi ve satınalma modülleri üzerinde çalışırken stratejik olarak da ERP 

verilerine paralel işletmenin finansman ihtiyacını ve olası fon kaynaklarını uygulamalı bir 

şekilde öğrenebilirler.  İşte bu uygulamanın adı da “ERP Uygulamalı Stratejik Yönetim” 

olacaktır.  

 

Diğer bir uygulama alanı da mühendislikten tıp alanına, iktisat bölümlerinden işletme 

bölümlerine kadar her branştan öğrenciye big data mantığının öğretilmesidir. Yapay zekâ 

tabanlı bilgisayar programları, ürünler, robotlar ve çeşitli sektörlerde verinin analitik olarak 

maksimum seviyede fayda üretmek amacıyla kullanılmasına yönelik her türlü ar-ge 

mantığının aşılanmasına ihtiyaç vardır.  

 

Yapay Zekâ Akademik Çalışmaları Nasıl Etkileyecek 

Muhtemelen şimdiye kadar araştırılan konular yapay zekâ uygulamaları ile daha faklı açıdan 

yeniden analiz edilecek, farklı ilişki analizleri değerlendirilecek ve doğal olarak da akademik 

çalışmaların çıktısı farklılaşacaktır. 

İntihallerin tespiti daha da kolaylaşacaktır. Çünkü senaryo tabanlı yazılımlar sayesinde 

analitik metin analizleri kolaylaşacak ve kapsam genişleyecektir.  

 

Peki Bütün Bunlar Olurken İşsizlik Artacak mı? 

Çok tabii ki bütün bu gelişmeler işgücü ihtiyacının ve özelliklerinin ciddi dönüşüm 

geçirmesine ve bütün dünyada mesleklerin dönüşümüne neden olacaktır. Bu dönüşüme ayak 

uyduramadığımız takdirde bir zamanalar gurbette çalışmak için şansını deneyen “gurbetçi” 

kuşaklarımız kadar dahi çocuklarımızın şansı olmayabilir. 
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El birliğiyle üniversite yönetimlerinden YÖK yönetimine, sanayicimizden hizmet sektörü 

işletmecilerimize, bürokrasi dâhil “eğitim gönüllerinin” bu konularda çalışmasına ihtiyaç 

vardır. 

Endüstri 4.0’a uyum sağlamış, 

Üniversite müfredatlarına yapay zeka içerikleri eklenmiş, 

Tübitak projelerinin geleceğin sektörlerine odaklanmış, 

 

Bir Türkiye dileğiyle... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

E K O N O M İ  V E  F İ N A N S  G Ü N L Ü Ğ Ü  
 

12 

Türkiye’de E-Ticaretin Yapısı ve 
Sorunları  
 

Hüseyin NİŞANCI 

Ekonomi Medyası Uzmanı – Para&Borsa.net 

 

 

İnternet kullanımının dünya çapında hızla yaygınlaşmasıyla birçok şeye olduğu gibi ürün ve 

hizmetlere de internet üzerinden erişim kolaylaşmış ve ticaret yeni bir şekil almıştır. Adına 

E-ticaret denen bu sektörün ticaret hacmi internet kullanıcı sayısının artması ve bu yöndeki 

teknolojik gelişmelerle her yıl hızla yükseliş göstermektedir. Ülkemizde de internetin 

yaygınlaşması ve özellikle mobil internet kullanımın da hızla artması sonrasında ile dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak e-ticaret hacmi her geçen yıl bir öncekine göre artmaktadır.   

 

Türkiye’de İnternet Ve E-Ticaret Kullanım İstatistikleri 

Ülkemizde e-ticaret hacmi teknolojik alt yapıların da gelişimi ile her yıl artan bir trend 

göstermektedir. *Türkiye’de yaklaşık 48 milyon internet kullanıcısının %87’si (yaklaşık 41.5 

milyon kişi) her gün internet kullanmaktadır. Online alışveriş yapanların sayısı ise 30 milyon 

civarındadır. Online alışveriş hacmine baktığımızda ise yaklaşık 31 milyar TL’lik bir ciro ve 

kişi başına 1.029 TL’lik bir alışveriş potansiyeli görünmektedir.  

Dünya genelinde ise online alışveriş yapan kişi sayısının 1,61 milyara ulaştığını görüyoruz. Bu 

rakam dünya nüfusunun %22’sine tekabül etmektedir. 2016 rakamlarına göre bu %22’lik 

online alışveriş yapan nüfus dilimi, dünya genelinde 1,915 trilyon dolarlık bir ciro yaratmıştır. 

Bu da kişi başına 1.189 dolar (4.170 TL) civarı bir rakama denk gelmektedir. 

 

 

 

*Türkiye E-ticaret sektörü 2018 yılı için %40 büyüme hedefliyor. Bu da 40 milyar TL üzerinde bir 

ciroyu işaret etmektedir.  
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Kişilerin ürün bilgisine ulaşmakta hala en yaygın olarak kullandığı araç arama motorları 

olmakla birlikte sosyal medya platformları da arayı hızla kapatmaktadır. Hiç kuşku yok ki 

Instagram ve Pinterest’in doğrudan alışverişe imkân sağlamasıyla sosyal ağlar üzerinden 

alışveriş eğiliminin hızla arttığı görülmektedir. E-ticaret hızla S-ticaret’e evrilme yoluna 

girmiştir. Sosyal ağların en küçük detaylara kadar ölçümlenebilir olması S-ticaretin en büyük 

avantajı olacaktır.  

 

Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Sorunları  

E-ticaret sektörü her sene %30 civarı bir ciro büyümesi trendini yakalamış olmasına rağmen 

ülkemizde e-ticaret yapmak  (hele ki bunu uzun süre sürdürebilmek) arkasında güçlü sermaye 

olsa bile bazen çok kolay olmamakta. Nitekim yakın zamanda kapanan 50 civarı büyük 

(Markafoni, Butikbebe.com, Clubboon, Evim.net, incir.com, Kliksa.com, Limango, Şehir 

Fırsatı gibi) e-ticaret sitesi bunu bize göstermiştir. Bu kapanan sitelerin büyük kısmının yakın 

zamanın “fırsat” kelimesiyle ortaya çıkan bir trendle açılan siteler olmasının ve bu konuda 

yapılmış hataların da etkisi büyüktür. Her gün bir 

fırsatın inandırıcılığı bir yana fırsatın gerçekten 

fırsat mı yoksa bir aldatmaca mı olduğu bu 

konuda çok fazla yaşanan şikâyetlerin de 

etkisiyle bir dönem epeyce popüler olan bu 

trendin sonunu çabuk getirmiştir. Fırsat temalı 

sinema biletlerinin koltuklarının ön sıralardan, 

tiyatro biletlerinin koltuklarının de arka 

sıralardan satılması, yine fırsat temalı siteden alınan bir akşam yemeği rezervasyonunun 

restorandaki dip köşe masa olarak karşımıza çıkması gibi şikâyetlerin sıkça yaşanmasının da 

bu tür sitelere güveni azalttığı bir gerçektir. Bu tür bir dönem trend olan e-ticaret 

kavramlarının spesifik sorunları dışında elbette genel olarak Türkiye’de e-ticaret yapmanın 

bir çok zorluğu bulunmakta. Bu zorluklar e-ticaret sektörünün yapısından kaynaklanan 

sorunlar olabileceği gibi genel olarak ticaret yapmanın getirdiği zorlukları da kapsamaktadır.  

 

E-ticaret alanında karşılaşabilecek zorlukları şöyle sıralayabiliriz:  

Hedef kitlenin tamamına ulaşmanın zorlukları: Pazarlama kanallarının çeşitliliği ve bu 

konudaki rekabet savaşı bu konuda yaşanabilecek en büyük zorluklardır. Arama motorları için 

SEO çalışmaları yapmak, her bir sosyal medya platformu için alan açmak ve bu alanları 

profesyonel olarak yönetebilmek vb. birçok problemle karşı karşıya kalınacaktır. 

Tedarikçi ve stok problemleri: Ürünün türüne göre tedarikçiden anlık bilgi alma gibi 

sorunlardan, çok satan ürünleri her zaman tedarik edilememesi, sermayesi güçlü firmaların 

yüksek miktarda ürün alarak size oranla maliyetlerini çok aşağı çekmesi gibi birçok zorluğu 

kapsamaktadır. Sizin finansal gücünüzün iyi olup yüksek miktarlı ürün aldığınızda bu kez de 

artan stok maliyetleri yine bir sorun olarak karşınıza çıkacaktır.  

Marka olmuş tekel durumundaki sitelerle rekabet: Hepsiburada, Gittigidiyor, n11 vb 

sitelerle rekabet etmek zor iken yakın zamanda Türkiye’ye geleceği haberini aldığımız 

Amazon gibi devlerin de girmesiyle bu zorluk iyice artacaktır.   
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Vergiler ve genel ekonomik dalgalanmalar: İnternet üzerinden her alışverişin normal 

ticaretten ayrı tutulmaması vergi konusunda herhangi bir avantaj getirmemektedir. 

Dolayısıyla daha geniş bir mecrada ticaret yapıp aynı vergi oranlarına tabi olmanın zorluğu da 

daima sizinle birlikte olacaktır. Yine sattığınız ürün türüne göre genel ekonomik 

dalgalanmaların etkisi sizin için farklı olacaktır. Örneğin ithal edilen ürünleri yoğunlukla 

satıyorsanız döviz kurlarındaki dalgalanmalardan daha çok etkilenmeniz kaçınılmaz olacaktır.  

 

Türkiye’de Dünya Çapında E-Ticaret Devi Çıkar mı? 

Yukarıdaki sorunları sıraladıktan sonra ülke içinde bile e-ticaret yapmanın kolay olmadığını 

düşünürsek dünya çapında bir e-ticaret devinin ülkemizden çıkmasının daha da zor olduğu 

ortada görünmektedir. Hele ki Amazon gibi bir devin de bizim e-ticaret pazarımıza girecek 

olması mevcut köklü e-ticaret sitelerini bile olumsuz etkileyecektir. AliExpress gibi bir devin 

Türkiye’ye 5 dolarlık bir malı bile kargo ücreti almadan gönderebildiği bir durumda bizim e-

ticaret markalarının belli bir satış kotasını doldurmadan hala kargo ücreti almaları rekabet 

şansımızın ne kadar düşük olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sonuç olarak bunca zorluklar karşısında e-ticaret yaparken müşterilerinize sunacağınız 

hizmetler ile ilgili rakiplerinizden fark yaratacak fikirleriniz yoksa ne kadar sizi uzun süre 

finanse edecek gücünüz olsa bile bu sektörde tutunmanız çok da kolay olmayacaktır. Kaldı ki 

hele global ölçekte bir hedefiniz varsa en başında hedeflerinizi ortaya koyarken bu hedefleri 

yakalamak için mevcut yapılanlardan çok farklı bir hizmet yapış şekli geliştirmeli ya da en 

azından mevcut global iş yapış şekilleriyle işe başlamanız gerekmektedir. Birçok zorluğu olsa 

da inovasyonun zorunlu olduğu ve teknolojinin de etkisiyle sürekli gelişim gösteren bir 

sektörde umarız ülkemizden de uluslararası çapta büyük markalar çıkarmayı başarırız.    

 

 

 

Kaynaklar: 

* Marketing Türkiye - Rakamlarla 2017 Türkiye e-ticaret istatistikleri 

http://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/rakamlarla-2017-turkiye-e-ticaret-istatistikleri/  
 

** Pazarlamasyon – E-Ticaret 2018’de %40 Büyüme Hedefliyor / Cemre Üçhisarlı  

http://www.pazarlamasyon.com/e-ticaret/e-ticaret-2018de-%40-buyume-hedefliyor/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/rakamlarla-2017-turkiye-e-ticaret-istatistikleri/
http://www.pazarlamasyon.com/e-ticaret/e-ticaret-2018de-%40-buyume-hedefliyor/
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Dünyanın Online Perakendecisi: 

 
 

Erkan BAY 

Ekonomist, Bankacı 

 

“Vizyonumuz dünyanın en müşteri merkezli şirketi olmaktır.   

İnsanların internette satın almak isteyebilecekleri her şeyi arayıp bulabilecekleri bir yer”  

Jeffrey P. Bezos (CEO Ve Kurucu Başkan) 

 

 

İnsanlık tarihi boyunca teknolojik gelişmeler, insan yaşamanı etkilemiş ve değiştirmiştir. Bir 

ürünün üretim aşamasından son nihai tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği evreler; teknoloji 

alanındaki gelişmelerden etkilenirken, bu gelişmeler aynı zamanda tüketici davranışlarını da 

etkilemiş ve değişmesine neden olmuştur. Teknoloji sayesinde şirketler;  tüketicilere yani 

müşterilerine daha az maliyetle daha geniş ürün yelpazesi sunma imkânına kavuşurken; 

tüketiciler kendi tercihlerine uygun bir ürüne daha düşük fiyatla sahip imkânına 

kavuşmuşlardır.  

Şirketler yakın zamana kadar müşterilerine ürünlerinin tanıtımını fiziki mağazalar, broşürler 

ya da gazeteler gibi araçlarla yapagelmiştir ancak bu araçların etkisi, ulaşabildiği kitle ve 

lokasyon ile sınırlı kalmıştır. Bugün internet sayesinde tüketiciler, dünyanın diğer ucunda 

satılan istedikleri bir ürüne hemen ulaşabilmekte, birçok satıcı arasından en uygun fiyatla 

istedikleri ürünü çok kısa zaman içerisinde satın alabilmektedirler. 

 

Bir “Amazon” Doğuyor    

Teknolojinin gelişmesine paralel internetinde dünyamıza girmesiyle birçok girişimci, ilk 

olmanın da verdiği avantajları kullanarak web tabanlı platformlarda yeni iş fikirlerini hayata 

geçirmişler ve çok kısa zaman içinde dünyanın sayılı şirketleri arasına girmeyi başarmışlardır. 

Web tabanlı girişimlerin en başarılı örneklerinden biri; Jeff Bezos tarafından 1994’te kurulan 

ve sadece kitap satan bir web sitesi olarak Washington’da küçük bir garajda faaliyete 

başlayan, şuan dünyanın en büyük online perakendecisi ve en büyük internet şirketi olan 

Amazon.com’dur. Kadrosu başlangıçta, paketleme ve kargolama yapan birkaç kişiden oluşan 

Amazon.com; internetin sunduğu imkânları kullanarak düşük maliyetli depolama özelliği ve 

gelişmiş arama seçeneği ile müşterilerine internet üzerinden kitap satışı yaparak bugün 

şirketin bulunduğu yerin temellerini atmıştır. Amazon, büyüyüp siparişlerin artmaya 

başlamasıyla birlikte kısa bir süre içinde Amerika’nın 50 eyaletine ve dünya çapında 45 

ülkeye sipariş gönderen bir şirket haline gelmiştir. 
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Amazon Kronolojisi:  

1994  Jeff Bezos Amazon’u resmen şirketleştirdi. 

1995  Amazon, sipariş edilen ilk kitabın gönderimini gerçekleştirdi. 

1998  İnternet'teki film bilgileri için kapsamlı bir depo olan Internet Movie Database'i satın 

aldı. 

1999  Jeff Bezos Time dergisinde “Yılın Adamı” ödülüne layık görüldü. 

2000  Amazon.fr (Fransa) ve Amazon.co.jp (Japonya) kitap satışlarına başladı. 

2003  Kullanıcılarının kitapları incelemelerine imkan tanıyan “Search Inside the Book” 

hizmeti tanıtıldı. 

2004  Amazon Çin'deki çevrimiçi bir kitapçı olan Joyo'yu satın aldı. 

2005  Amazon Prime'ı piyasaya sürdü.  

2007  İlk Kindle e-kitap okuyucusunu piyasaya sürüldü. 

2009  Amazon 850 milyon dolara Zappos'u satın aldı.  

2009  Barnes & Noble, bir E-Okuyucu olan Nook'u duyurdu. 

2010  Microsoft, bulut hizmetleri üzerinden Amazon AWS ile rekabet edecek bir bulut 

bilişim platformu olan Microsoft Azure'u piyasaya sürdü. 

2011  Amazon, Avrupa'nın Netflix'i olarak bilinen bir DVD kiralama hizmeti Lovefilm'i satın 

aldı.  

2011  Amazon, Android cihazlar için Amazon Appstore'u başlattı ve hizmet 200'den fazla 

ülkede kullanıma sunuldu.  

2011  Kindle’ların sonuncusu Kindle Fire’ın duyurusu yapıldı. 

2012  Bir robot şirketi olan 775 milyon dolarlık Kiva Sistemini satın aldı. 

2012  Kindle Fire HD serisi dokunmatik tablet bilgisayarlarını duyurdu. 

2013  Amazon, sosyal okuma ve kitap-inceleme sitesi GoodReads'i satın aldı.  

2014  Amazon Echo'yu, komutları ve sorguları alabilen ve diğer şeylerin yanı sıra 

Amazon.com alışveriş sepetine ürün eklemeye yarayan kablosuz bir hoparlör ve ses komutunu 

tanıttı.  

2015  Amazon, kullanıcılar için ödeme yapabilecekleri ücretsiz oyun ve diğer uygulamaları 

ile aynı zamanda ücretsiz olarak uygulama içi satın alma yapabilecekleri bir Android 

uygulaması olan Amazon Underground'ı piyasaya sürdü.  

2015  Amazon, ilk fiziksel perakende mağazasını, Seattle'daki University Village alışveriş 

merkezinde açtı. Amazon Kitapları olarak bilinen mağaza, Amazon web sitesinde bulunan 

fiyatlarla eşleşiyor ve aynı zamanda online yorumları mağaza raflarına entegre ediyor. 

2016  Amazon Prime Air (Amazon'un drone tabanlı dağıtım sistemi) ilk teslimatını İngiltere'de 

Birleşik Krallık'ta yaptı.  

2017  Amazon, ABD, İngiltere ve Kanada'da yer alan yüksek kaliteli bir market olan Whole 

Foods'ı 13,7 milyar dolara satın aldı. 

 

 

http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.co.jp/
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Amazon’un Stratejisi 

Amazon patlayıcı büyüme ve e-ticaret hakimiyeti için oluşturduğu vizyonu ile online dünyanın 

kaderini değiştirecek oluşumunun temellerini atmıştır. 

Amazon.com vizyonunu şöyle açıklıyor: 

 “Müşterilerimize düşük fiyatlar, kolaylık ve geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşteri 

deneyimine aralıksız odaklanma.” Amazon’un değer önerisini özetleyen bu temel pazarlama 

stratejisi, müşteri sadakatini ve tekrar satın almayı sağlaması, başarısının anahtarı olmuştur.  

“Veriler Amazon'da kraldır. Kullanımı kolay 

işlevsellik, hızlı ve güvenilir bir şekilde 

yerine getirme, zamanında müşteri 

hizmetleri, zengin içerikler ve güvenilir bir 

işlem ortamı sağlayarak tekrarlı alışverişler 

elde etmeyi planlıyoruz.” Müşteri kanalı 

tercihleri de dahil olmak üzere birçok veri ile 

Amazon müşteri memnuniyeti ölçümlerine 

odaklanmıştır. Amazon kitapçı bulunmayan 

kırsal kesimdeki veya hasta ya da evden çıkma imkânı olmayan müşteriler için dahi bir fark 

yaratmaya çalışmıştır. Bu yönleriyle şirket, bir müşteri şirketi olmaya çalışmayı strateji 

olarak benimsemiştir. 

Amazon, pazarlama iletişim stratejilerinin amaçlarının şu şekilde olduğunu belirtmektedir: 

- Web sitemize müşteri trafiğini artırma, 

- Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında farkındalık yaratmak, 

- Tekrar satın alımları teşvik etme, 

- Artımlı ürün ve hizmet gelir fırsatları yaratma, 

- Amazon.com marka adını güçlendirme ve genişletme. 

Amazon; en etkili pazarlama iletişimlerinin, müşteri deneyimini sürekli geliştirmeye 

odaklanmasının bir sonucu olduğuna inanıyor. Bu iletişim şekli yeni müşteriler edinmede 

etkili olan ve müşteri ziyaretlerini tekrar etmeyi teşvik eden ağızdan sözlü tanıtımı oluşturur.  

 

İş Modelleri 

Online perakendeci ve servis sağlayıcı olan Amazon.com perakendecilik alanında devrim 

yaparak bir e-ticaret inovasyonu meydana getirmiştir. Amazon perakende web siteleri ve 

platformları işleterek 3. Parti firmaların ürünlerinin web sitesi üzerinden satılmasını 

sağlamaktadır. Şirketin www.amazon.com dışında 10 ülkede daha sitesi bulunmaktadır. Her 

türlü hizmeti ele alan dünyanın en büyük perakendecisi Amazon’un iş modeli; kitaplar, 

filmler, müzik ve video oyunları, elektronik ve bilgisayar, ev ve bahçe araçları, oyuncak, 

çocuk ve bebek, sağlık ve güzellik, giyim ve ayakkabı,  mücevher, sağlık ve güzellik, spor, 

otomotiv ve endüstriyel ana kategorilerde yeni, yenilenmiş veya kullanılmış geniş bir ürün 

yelpazesi gibi her üründen oluşmaktadır. Amazon operasyon modellemesi; satıcı olarak, aracı 

olarak ve E-ticaret hizmet destekçisi olmak şeklindedir. Amazon birçok hareketli parçaya 

sahip bir iş modeli altında çalışmaktadır.  
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Amazon.com İş Modeli 

 

 

E-perakendeci; Amazon; markalardan, perakendecilerden ve distribütörlerden ürün tedariki 

yapıyor. Bu ürünleri (diğer maliyetlerini ve hedeflediği karı da içerecek şekilde) yeniden 

fiyatlandırıp dijital arşivine ekleyerek 50’ye yakın deposuna (warehouse – fulfillment center) 

gönderiyor. Amazon.com sitelerinde bunları listeliyor veya aranabilir kılıyor. Ürünlerin 

yüzdesi, Amazon'un çevrimiçi mağazası aracılığıyla alıcılara küçük bir fiyatla sunuluyor ve 

envanter şirketin büyük depolama ağında tutuluyor. Tüketicilerin çoğu, ürünlerinin daha az 

pahalı olduğunu ve satın alma ve nakliye için hazır olduğunu varsayarak şirketin sitesini 

ziyaret ediyorlar. Amazon, depo ve sipariş tamamlama merkezlerini genellikle bulunduğu 

şehirlerin hava limanlarına yakın yerlere kuruyor. Bu merkezler sadece Amazon’a değil 3. 

parti satıcı firmalara da hizmet veriyor 

E-pazaryeri ve Servis Amazon; e-ticaret platformunu, kendi ürünlerini satmak isteyen diğer 

firma ve kişilere açarak e-pazaryeri modelinde çalışma yapıyor. Doğrudan satışlara ek olarak, 

Amazon diğer perakendecilere ürünleri alıcılara satması için bir platform sunmuş oluyor. 

Amazon'un ortak perakendecileri tarafından satılan ürünler genellikle daha az yaygın olan 

veya daha yüksek bir satın alma fiyatı olan ürünlerden oluşmaktadır. 

Amazon Bulut bilişim (Cloud Computing); Amazon development centerlarda mühendislerinin 

geliştirdiği bilişim teknolojilerini kendi firması için kullanmanın yanında bu servisleri kurum 

ve bireylere de açarak depolama alanı başına veya aylık gibi farklı modellerde ücret alıyor. 

Bugün, internet üzerinden işlem yapan birçok önemli firma Amazon’un bu hizmetlerinden 

faydalanıyor 

Dijital ürünler (Digital Goods); Bu iş modelinde müzik, film gibi multimedya içerikleri, e-

kitaplar, sesli kitaplar, elektronik dergiler gibi içerikler yer alıyor. İçerik sağlayıcıları ile 

anlaşma yapıyor veya kendisi satın aldığı firmalara aracılığı ile üretiyor. Böylece bu içerikleri 

sitesinden satabilir hale geliyor. 

Amazon teknolojiye ve yapay zekâya önem vermekte ve yüksek performanslı işletim 

sistemleri, iş akışı ve kuyruk sistemleri, iş zekası ve veri analizi, örüntü tanıma, sinir ağları 

ve olasılıklı karar verme teknikleri gibi pek çok çeşitli teknikleri kullanmaktadır. 
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Finansal Bir İmparatorluk 

Amazon'un iş stratejisi, iyi bir şekilde planlanmış ve iyi tasarlanmış olup verimli ve organize 

bir iş akışından oluşmaktadır. Birbirine bağlı ve birden fazla bağımsız gelir kaynağına sahip 

Amazon'un gelir akışı, Media, Electronic & General Merchandise ve Other olmak üzere üç 

farklı bölüme ayrılmıştır. 2017 itibariyle şirket, çevrimiçi perakende ürün satışları ile net 

gelirlerinin çoğunu üretiyor, bunu üçüncü parti perakende satıcı hizmetleri, Amazon Prime ve 

AWS dahil perakende abonelik hizmetleri izliyor. Amazon’un gelirinin büyük kısmı çok kısa bir 

süre önce popülerlik kazanmış e-kitap okuyucusu Kindle’dan gelmektedir. 

 

Amazon'un 2004-2017 arası net satış geliri (milyar USD) 

  

www.statista.com 

 

Grafik Amazon.com'un e-ticaret ve hizmet satışlarının 2004'ten 2017'ye, net satış gelirini 

göstermektedir. Çokuluslu e-ticaret şirketinin net geliri, 2016 yılında 135.99 milyar ABD 

dolarından yaklaşık 178 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Amazon ABD perakende satışlarının % 

4'ünü ve 2017'de ABD e-ticaret satışlarının% 44'ünü oluşturmaktadır. 

Amazon 2017 yılında ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500”  raporunda dünyanın en 

değerli perakende markası seçildi. Amazon 458 milyar dolarlık piyasa değeri ile şu anda 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük perakende şirketidir.  Marka ulaştığı bu değeri 

ile Walmart, Ikea ve eBay gibi başka dev şirketleri geride bıraktı. Türk markalarının yer 

almadığı Global 500 listesinin 190’nını ABD'li şirketler, 57’sini Çinli Şirketler, 35’ini ise Japon 

şirketleri oluşmaktadır. En değerli markalar listesinde en yüksek paya sahip iş kolu yüzde 20 

ile teknoloji olurken onu bankacılık yüzde 14, telekom yüzde 10, perakende ve otomobil 

sektörleri de yüzde 6 pay aldı izlemektedir. 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.feedough.com/revenue-model/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgP3TW45Ro5_kMXYhEzE3-IUb_QEA
https://eticaretmag.com/tag/walmart/
https://eticaretmag.com/tag/ebay/


 

 
 

E K O N O M İ  V E  F İ N A N S  G Ü N L Ü Ğ Ü  
 

20 

E-Ticaretin Potansiyeli 

Günümüzde fiziksel mağazalar rekabete ayak uydurabilmek için; perakende satış 

mağazalarına sahip e-ticaret markalarının, fiziksel alanlarını dijital altyapılarıyla birleştirme 

eğilimine girmişlerdir. E-ticaret hacminin her yıl giderek büyümesi böyle bir dönüşümü 

zorunlu hale getirmektedir. 2017 yılında dünyada perakende sektörünün satış hacmi 25 

trilyon dolar iken perakende e-ticaret satışları 2.4 trilyon doları olmuştur. 

We Are Social Ocak 2018 raporuna göre dünyada;    

- 4.02 milyar internet kullanıcısı, (dünya nüfusunun %53’ü) 

- 3.19 milyar sosyal medya kullanıcısı, (dünya nüfusunun %42’si) 

- 5.13 milyar mobil kullanıcısı, (dünya nüfusunun %68’I)  

- 2.95 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı, (dünya nüfusunun %39’u)  

bulunmaktadır.  

Bu istatistikler e-ticaretin gelecek yıllarda artarak devam edeceğini göstermektedir. E-

ticaret hacminin 2021'de 4.5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şirketlerin 

bu ticaret potansiyelinden pay alabilmek için e-ticaretin sunduğu, hız, pratiklik ve yeni 

trendlerden yararlanarak tüketicilere ulaşmak için çoğu firmaların kendi e-ticaret sitelerini 

faaliyete geçirmeleri bekleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wearesocial.com/
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Günümüzde sosyal 

medyanın, geleneksel 

medyanın önüne geçmesi 

ve gelecekte sosyal 

medyanın giderek 

öneminin artacağına olan 

inancımız, Mobifin A.Ş. 

olarak #finkafe yatırımına 

start vermemizi sağladı. 

 

Türkiye’nin Yeni Buluşma Noktası, 

Üstelik Yerli:  
 

Arif Ünver 

finkafe.com, CEO 

  

 

Günümüzde sosyal medyanın, geleneksel medyanın önüne 

geçmesi ve gelecekte sosyal medyanın giderek öneminin 

artacağına olan inancımız, Mobifin A.Ş. olarak #finkafe 

yatırımına start vermemizi sağladı. 2016 yılı Mayıs ayında 

kurumsal yapımız oluşturulmuş ve proje üzerinde hızlı bir 

şekilde çalışmalar başlatılmıştır. Çıkış noktası ABD olan 

arkadaşlık ve mikro blog tarzındaki global sosyal medya 

platformları tekelinin Çin ve Rusya tarafından kırılması, 

Mobifin A.Ş. olarak bizim de yeni trende yatırım yapmamızı 

tetikledi.  

Çin de Twitter yerine Weibo adlı mikro blog platformu, Rusya tarafın da Facebook yerine VK 

nın ilgili ülkelerde sosyal medya pazarını lead etmesi de yatırımımızın motivasyonunu 

artırmıştır. Sosyal medya pazarında lokalleşme trendinin henüz yeni başladığı ve yeni trende 

mümkün mertebe erken uyum sağlamak adına da Mobifin A.Ş. hızlı adımlar atmaktadır. 

Tercihini mikroblog tarafında yapmış olan şirketimiz #finkafe ürünün de Twitter’ın an itibarı 

ile sorun yaşadığı kritik bazı hataları ortadan kaldıran tamamen yeni bir açılımla, ayrıştırma 

stratejisi ile Twitter’dan çok daha kullanıcı dostu ve hedef kitleye ulaşanlar açısından da 

kolaylıklar sağlayan modeli benimseyen yenilikçi bir projedir.  

Bireylerin ilgi alanlarını 20 başlık altında 

toplama- ayrıştırma yaklaşımını ortaya 

koymuştur. Kullanıcının ilgi alanlarına dair 

gündemi çok daha kolay takip etmesini 

sağlarken, reklam verenler açısından da hedef 

kitleye ulaşımı çok daha kolay hale getirmeyi 

hedeflemiştir. Diğer taraftan kullanıcıların 

ilgilenmediği alanlardan kaynaklanan 

paylaşımları filtreleme imkanı sağlayarak, 

makro anlamda kişiselleştirilebilen yaklaşım 

hem reklam verenler açısından hem de kullanıcılar açısından dünya sosyal medya 

pazarında  çok yeni bir açılımdır. Software tarafının aynı şekilde lokal sunucular dahilinde 

barındırılıyor olması da projenin önemli bir tarafıdır.  

 

http://finkafe.com/
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Türkiye özelinde, etkileşim içerisinde olunan ülkelerin de #finkafe mecrasına entegrasyonu, 

dünyada lokalleşme trendine giren sosyal medya yatırımcılarını artıracaktır. Bu süreçte 

Mobifin A.Ş. ve yazılım ekibi olarak deneyim ve know how ımızı farklı ülkelere de ihraç edip, 

anahtar teslim sistem kurulumu hizmeti de önemli bir hedefimiz. Anahtar teslim kurulum 

sonrası kesintisiz hizmeti de deneyimli yazılım ekibimiz üzerinden vermeyi sürdüreceğiz. 

Finkafe’nin sunucularının ve çalışanlarının yerli olmasına ek olarak sermayedarlarının Türkler 

olması,  yerli ve milli sermaye oluşumuna katkı sağlayacaktır. 

Şirketler kendi müşterileriyle bağlantı içinde olup, onların olumlu ya da olumsuz 

yorumlarından yola çıkarak tedbirlerini alabilirler. Firmalar yaptıkları bilgilendirme 

paylaşımları ile müşterilerinin haberdar olmalarını sağlamaktadır. Çok para harcayarak 

yaptığınız bir reklam bazen boşa gidebilirken, Finkafe’de yaptığınız reklam ise markanızın 

değerini kat kat arttırabilir. 

Finkafe’de yapılan hiç bir paylaşım ve kullanıcı silinmez, sadece pasif hale getirilir ve 

kullanıcılar tarafından görülmez. Bu sayede gerekli durumlarda adli delil niteliğinde 

kullanılabilir. 

Finkafe’de istediğiniz kişileri takibe alıp, bu sayede bu kişinin paylaşımlarını takip 

edebilirsiniz. Sizi takip eden kişileri öğrenebilir siz de onları takip edebilirsiniz. Arama 

bölümünden anahtar kelime girerek aramak istediğiniz paylaşımlara ulaşabilir ve kayıtlı 

kullanıcıları bulabilirsiniz. Diğer taraftan kişi takip etmeden sadece konu başlıklarına abone 

olarak da paylaşımları takip edebilirsiniz, bu filtreme imkânını sağlayan algoritmalarımız da, 

dünya sosyal medyasında yeni bir trendin öncülüğünü yapma potansiyeline sahiptir. 

 

Finkafe, 

Web;  finkafe.com, finkafe.com.tr 

Apple store;  (native) İOS uygulama 

Google play;  (native) Android 

uygulamaları ile 

 

 

 

 Eş anlı olarak kendi sunucularımızda, tüm işletim sistemlerinin kendi işletim alt yapısında 

native olarak üretilmiş haliyle hizmet vermektedir. Bu yönüyle ülkemizde gerçekleştirilmiş ilk 

yatırım olma özelliğine sahiptir. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 50 kişilik teknik 

ekip çalışmış an itibarı ile 15 kişilik uzman kadromuz gelişim sürecinde çalışmalarına devam 

etmektedir. Son durumda 25 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı olmak üzere 100 bin kişi 

tarafından ziyaret edilmektedir. Aylık ziyaretçi trafiğimiz Nisan 2018 itibarı ile 1.5 milyonun 

üzerine çıkmıştır. 

 

http://finkafe.com/
http://finkafe.com.tr/
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 Not: Ülkemiz de yaklaşık 52 milyon kişi çeşitli sosyal medya platformlarını kullanmaktadır, 

Twitter + Facebook + Instagram’ın sadece ülkemizden reklam geliri olarak 2 milyar doların 

üzerinde bir gelir elde ettiği bilinmektedir. (Kaynak: wearesocial.net) Bu noktada ülkemizin hem 

yatırımcı açısından hem de kurumlar vergisi açısından kaybı ortadadır. Diğer taraftan bilgi 

güvenliği konusu da devletimiz menfaatleri açısından ayrı bir önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wearesocial.net/
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Türkiye Erken Seçime Gidiyor, 
Nedenleri, Niçinleri ve Süreç’e Dair 
Kısa Notlar… 

 

Belgin MAVİŞ 

A1 Capital Menkul Değerler, Araştırma Direktörü 

 

 

Erken seçim, Meclis kararı ile alınmaktadır. Hükümetin kurulması veya herhangi bir değişiklik 

için Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi dolmadan yapılan seçimdir. Erken seçim 

kararı alınması, iktidara tek başına gelecek milletvekili sayısını çıkaramayan partilerin 

uzlaşamayarak, koalisyon kuramaması durumuna bağlıdır. Uzlaşamayan partiler hükümet 

kuramadığından, erken seçim kararı alınır.  

1946 yılında çok partili siyasi hayata geçen Türkiye’de bugüne kadar yedi kez erken seçim 

yapıldı. 

Şimdiye kadar yapılan erken seçimler: 

1) 27 Ekim 1957:  

Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin isteğiyle seçimler bir yıl öne, 27 

Ekim 1957’ye alındı.  
 

 

2) 29 Kasım 1987:  

7 Eylül 1987’de siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili referandumda “Hayır”ı savunan 

Başbakan Turgut Özal, sandıktan “Evet” çıkınca erken seçim kararı aldı. Erken seçime 

29 Kasım 1987’de gidildi.  
 

 

3) 20 Ekim 1991:  

ANAP yönetimi 1992 Kasım'ında yapılacak olan genel seçimleri daha erken bir tarihte, 

20 Ekim 1991’de yapılması kararı aldı.  
 

 

4) 24 Aralık 1995:  

27 Ekim 1995’te, TBMM Genel Kurulu’nda, milletvekili erken genel seçiminin 24 

Aralık’ta yapılmasına ilişkin önerge kabul edildi.  
 

 

5) 18 Nisan 1999:  

30 Temmuz 1998 tarihinde TBMM Genel Kurulu, erken genel seçimlerle yerel 

seçimlerin 18 Nisan 1999 tarihinde birleştirilerek yapılmasına karar verdi.  

 

 
 

PİYASALAR VE STRATEJİ 
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6) 3 Kasım 2002:  

16 Temmuz 2002'de koalisyon hükümetinin zirve toplantısında alınan kararla 3 

Kasım'da yapılan erken seçimler yapıldı. 
 

7) 18 Nisan 2018 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup 

toplantısında erken seçim çağrısı yaparak, 26 Ağustos 2018 Pazar günü erken seçim 

yapılması çağrısında bulundu. 
 

Devlet Bahçeli’yi erken seçim sürecine götüren nedenler: 

- Ekonomik ve siyasi belirsizliğin ortadan kaldırılması ihtiyacı 

- Kurun yüksek seviyelerde seyretmesi 

- Piyasaların dalgalı hareketi 

- Başkanlık seçimlerinin 2019 Kasım ayında olmasının getirdiği belirsizlik sürecinin 

uzunluğu 

Devlet Bahçeli’nin bu çağrısına sonraki gün 

yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ekibince uygun görerek var olan 

ekonomik belirsizliği aradan kaldırmak için 

erken seçim tarihini 24 Haziran olarak 

belirledi. 

Kararın piyasalara pozitif etkiyle 

yansımasıyla aynı günde 107.439,14 Tl 

seviyesini gören BİST100 112.099,01 Tl 

seviyelerini gördü. Dolar/Tl kurunda ise 

4.1086 seviyesinden 4.0037 seviyelerine 

kadar geri çekilme oldu. 

 

24 Haziran  2019  tarihinde 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle 

Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık sistemi tarihe kavuşuyor. Yeni Başkanlık sistemiyle Başkanlık 

sistemi ve Parlamento olarak siyasi hayata devam edilecektir. 
 

 Başkanlık seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50+1’e ulaşamazsa en 

çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci turda da en yüksek oyu alan isim 

5 yıllık Başkanlık koltuğuna geçecek. Başkan en fazla iki defa seçilebilecek.  
 

 Yeni anayasaya göre, meclisteki milletvekili sayısı da 550'den 600'e çıkarıldı. Yeni 

düzenlemede Ankara'da seçilecek milletvekili sayısı 32'den 36'ya, İstanbul'da 

seçilecek milletvekili sayısı da 88'den 97'ye yükseldi. 

 
 

Önümüzdeki erken seçimi eski erken seçimlerden ayıran esas faktörler: 

1) 16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen Başkanlık Sistemi bu seçimden sonra tam 

anlamıyla hayata geçecek. Başkan'nın hükümetin başında olacağı bu sistemde 

Başbakan olmayacak. Başbakan Binali Yıldırım da 'son başbakan' olarak tarihe 

geçecek. 
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2) Seçimde başkanlık ve milletvekili seçimi için iki ayrı oy kullanılacak. Her iki seçim için 

kullanılacak oyda pusulalar tek zarfa konulacak. Başkan seçilebilmek için yüzde 50+1 

oy gerekecek. Hiçbir adayın bu oy oranını yakalayaması durumunda en çok oy alan 

ikinci aday ikinci tura kalacak. İkinci turu kazanan cumhurbaşkanı olacak. 
 

3) 2007'de Meclis'te Başkan seçilememesi üzerine alınan erken seçim kararının ardından 

bu seçim, AK Parti'nin ikinci erken seçimi olacak. 3 Kasım 2002'deki erken seçim 

kararını da o dönem DSP ve ANAP ile hükümet ortağı olan Bahçeli almıştı.  
 

4) AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden sonra 4 genel seçim 

daha yapıldı. Bu seçimlerden ikisi haziran ayında gerçekleşti. Bu seçimle bu sayı üçe 

çıkacak.  
 

5) 24 Haziran'daki seçim aynı zamanda OHAL devam ederken yapılacak. 

 

Erken seçimlere getiren süreç  

Yaşanan küresel kriz ve dünyada değişen konjoktür, gelişmekte olan ülkelerden sıcak paranın 

kendi ülkelerine geri dönüş hızı ve bu hareketlerin yaratmış olduğu volatilite gelişmekte olan 

ülkeleri kur ve faiz kıskacına almakta ve kırılganlıklarını artırmakta. Bu açıdan baktığımızda 

kur ve faiz riskinin yükselen enflkasyonla birlikte Türkiye ekonomisinde yaratmış olduğu 

belirsizlik ve ekonomide yavaşlamaya neden olan süreç erken seçimin ayak sesleri olarak 

daha yılın ilk başlarından itibaren kendini hissetirmeye başlamaıştı. Bu açıdan baktığımızda 

seçim belirsizliğini bir buçuk yıla yaymak yerine seçimleri çok daha öne alarak ekonomik 

anlamda belirsizlikleri giderebilmek adına ve yapısal reformları hızla gerçekleştirmek için bu 

adımın atıldığını düşünmekteyiz.   

Şöyle ki, 2017 yılında gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yaşanan yüksek faiz, yükselen kur 

baskısı Türkiye gibi kronik enflasyon problemi olan ülkelerde makroekonomik dengeyi sarsıcı 

şoklara neden olmuştur. Enflasyonla mücadelede  neredeyse tüm adımların atılmasına 

rağmen hedeflenen seviyeye çekilememiş ve Merkez 

Bankası bir kez daha hükümete ‘Mazeret mektubu’ 

yazmak zorunda kalmıştır. ABD Merkez Bankası 

FED’in 2018 başında 2018 yılı içerisinde dört faiz 

artırımına sıcak baktığını açıklamasının ardından 

dolar tüm para birimleri karşısında değer 

kazanırken ülke ekonomileri üzerinde tahribatlar 

yaratmaya başlamıştır. 2017 yılında bu durumun 

önüne geçmek için Kredi Garanti Fonu devreye sokularak Kredi Garanti Fonu çerçevesinde 

kredilerin artırılması, vergi indirimleri, sosyal güvenlik primi ertelemeleriyle genişleyici 

maliye politikasına işlevsellik sağlandı. Bütçe açığının iki katına yakın borçlanmaya gidildi ve 

elde edilen paranın bir bölümüyle emanetlerde bekleyen ödemeler yapıldı. Böylece piyasa 

canlandırıldı. Bunun sonucu olarak 2017 yılının ilk 9 ayında büyüme yüzde 7,3 gibi oldukça 

yüksek düzeyde gerçekleşti. 

Öte yandan 2018 yılının ilk ayında tüketici güven endeksi de sürpriz bir biçimde yüzde 11,1 

oranında hızlı bir yükseliş sergilemiş bulunuyor. 11 Aralık günü yüzde 11,1 olarak açıklanan 3. 

Çeyrek büyümesinden 10 gün sonra açıklanan tüketici güven endeksinde böyle bir sıçramanın 
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olmaması bu artışın arkasında hızlı büyümenin olmasını mümkün kılmıyordu. Diğer tarafdan 

enflasyon, işsizlik, bütçe açığı, cari açık, döviz kurları v.b veriler böyle bir yükselişi haklı 

çıkaracak bir gelişmeye tam olarak işaret etmese de 2018 yılı başında KGF’nin yeniden 

miktarının genişletilerek devam edilmesi ile ekononik büyümenin devamı sağlandı.  

Bununla birlikte yaşanan bu olumsuzluklar ve KGF’nun devrede olmasına rağmen OVP 

tahminlerinin de tutturulabilme olasılığı yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve özel sektör dahil 

olmak üzere döviz borçlarındaki ciddi artışlar, başta OVP’ye göre %7 enflasyon olmak üzere 

cari açık ve Bütçe Dengesinde de hedeflerin tutturulmasını imkansız kıldı. Öte yandan artan 

petrol fiyatları ve buna bağlı olarak artan enerji fiyatları da yükselen kurla birlikte cari açığın 

finansmanını imkansız hale getirmeye devam ediyor. Yükselen Dolarla birlikte yurt dışı 

borçlanma maliyetlerindeki yükselişler ve Merkez Bankasının son dönemde içeride yükselen 

faizlerin etkisiyle iç borçlanmada zorluklarla karşılaştırıp ve ihaleler sonrasında her bir ihale 

sonrası maliyetlerindeki artışa neden oldu.  

Yeni başkanlık sistemiyle birlikte ekonomi başta olmak üzere maliye ve yapısal reformların 

hayata geçirilmesi sürecinin hızlandırılması amaçlanmakta.  Bununla birlikte ekonomik 

büyüme enflasyon hedefleri ve kalkınma konularındaki yasal düzenlemeler ve teşvikler 

hayata daha hızlı geçirilebilecek ve küresel risklere karşı daha seri adımların atılabileceği 

ekonomik sistemin ve zeminin hazırlanmasına gayret edileceğine inanıyoruz. 

 

Yazıyı oluştururken yararlandığımız kaynaklara ve kişilere çok teşekkür ederim. 
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Türkiye Ekonomi’sinde Makroekonomik 
Gelişmeler ve Beklentiler 
 

Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ 

Sinop Üniversitesi, İİBF 

 

 

Makroekonomik dengelerdeki gelişmelerde yurt dışı gelişmelerin etkisi artarak devam 

etmekte. ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirim adımlarına gelişmiş ve gelişmekte olan 

piyasaların etkisi oldukça olumlu oldu. Bununla birlikte aşırı milliyetçi söylemleri ve ürünlere 

gümrük vergisi uygulama kararı alması bu havayı bozdu.  

 

Ekonomik Büyüme 

2018’de Türkiye’de büyümenin devam edeceği öngörümü sürdürüyorum. Her ne kadar 

büyümenin dinamiklerinden kredilerdeki yavaşlama, yüksek faiz oranları ve kurdaki 

dalgalanma Türkiye’nin iç talebi baltalayarak büyümeyi olumsuz yönde etkilese de büyüme 

beklenen şekilde olacaktır. 

 

GSYH (Yıllık %)  

 
 

 

Enflasyon Konusunda Beklentiler  

Mart ayında TÜFE %0.99, Yİ-ÜFE ise %1.54 artış gösterdi. Son 12 aylık enflasyon TÜFE’de 

%10.23, Yİ- ÜFE’de ise %14,28 oldu. Bu ay ana harcama gruplarına göre enflasyona en çok 

etkiyi %0.52 ile gıda yaptı. Giyim fiyatlarındaki düşüş ise enflasyona %0.29 kadar düşürücü 

MAKROEKONOMİ 
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yönde etki yaptı. Özel kapsamlı göstergelerden C endeksinde yıllık enflasyon Aralık sonrası 

başladığı gerileme eğilimi sürdürerek, olumlu baz etkisinin de yardımıyla %11.94’ten 

%11.44’e gelse de, yüksek seyrini korudu. Çekirdek göstergelerde baskının henüz 

azalmadığına işaret eden bu rakam zayıf kurun yansımalarının sürdüğünü ortaya koydu. 

Kurdaki gelişmelerin de önümüzdeki dönem enflasyonu bakımından oldukça karamsar bir 

resim çizmekte olduğunu belirtmek isterim. Bu gerçekleşmelere göre Bu sene de enflasyonun 

%10’un üzerinde kalacağı kesin diyebiliriz. 

 

Enflasyon Göstergeleri 

 

 

Kur Artışı  

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi Finans Komisyonu için kaleme aldığımız 2018 beklentiler 

raporunda yılsonu dolar tahminimizi yazdığımızda çok çeşitli yerlerden farklı tepkilerle 

karşılaşmıştık. Özellikle farklı istatistiki metotlarla ve olası riskleri de göz önüne alarak 

yaptığımız tahminlerde ne kadar haklı olduğumuzu son günlerde bir kez daha anladık. Şöyle 

ki dolardaki fiyat henüz 3. Ayda olmamıza rağmen yılsonu tahminimize yaklaştı. Bu durumun 

birçok nedeni var. Analizlerimin çoğunda belirttiğim gibi Türkiye üçüz açık veren bir 

ekonomiye sahip. Diğer bir ifadeyle hem cari açık hem tasarruf açığı hem de bütçe açığını 

aynı anda vermekte. Bununla birlikte yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının 

hızlanacağı, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl 

etkileyeceği endişeleri kur ve faizde baskı yaratıyor. Bu durumun doğal sonucu olarak dolar, 

Euro ve sterline karşı Türk lirasında değer kaybı devam ediyor.  

14 Mart 2018 itibariyle gün içerisinde Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı hafiflerken, 

ABD verileri sonrası yeniden kayıp derinleşti. Rusya ve ABD arasındaki siyasi geriliminin 

sonucu olarak altın fiyatları da önemli ölçüde yükselmektedir. Buna kur ons fiyatındaki artış 

da eklenince altın gram fiyatı tarihi zirvesi olan 173,8 liraya yükseldi.  Altının gram fiyatı kısa 

vadede 180-185 lira bandını takip edecektir. 
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Dolar Endeksi ve TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: ING Bank 

 

ABD ekonomisi 2017’nin dördüncü çeyreğinde, yüzde 2.9 ile yüzde 2,7'lik beklentilerin 

üzerinde bir hızda büyüdü. Dördüncü çeyrekte çekirdek PCE de nihai olarak beklentilere 

paralel yüzde 1,9 artış kaydetti.  İlave olarak Moody’s tarafından Türkiye’nin kredi notunun 

düşürülmesi ve cari açık, enflasyon gibi kırılganlıkları arttıran makroekonomik 

göstergelerdeki sıkıntılar TL’deki düşüşü hızlandırmaktadır. Dünya ekonomisinde risk 

iştahındaki düşüş de altın, Dolar ve euro gibi güvenli limanlara finansal araçlara yönelimi 

arttırmaktadır. Burada üzücü olan durum gelişmekte olan ülke paralarında olumsuz olan 

algının ilk sırasında TL’nin bulunması. 

 

Maalesef 2018 Mart ayında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında, ABD Doları karşısında 

en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu. Mart ayının ilk 16 gününde TL’nin dolar 

karşısındaki değer kaybı yüzde 2.91’i buldu. Mart'ta Macar Forinti, ABD doları karşısında 

yüzde 1.71 oranında değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırayı alırken 

Güney Koren Wonu, yüzde 1.58’lik değer artışı ile bu alanda ikinci sırada yer aldı. Bulgar 

Levası ve Çek Korunası da değer kazanan diğer para birimleri oldu. TL dışında en çok değer 

yitiren para birimleri ise sırasıyla Şili Pezosu, Rus Rublesi ve Brezilya Reali oldu. 

Gelinen bu noktada en büyük sorumluluk sahibi kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasıdır.  Birçok yazımda da belirttiğim gibi merkez bankalarının asli görevi fiyat istikrarını 

sağlamaktır. Diğer bir ifade ile enflasyonu önlemek ve paralarının değerlerini korumaktır.  

Bunu yapmak için ellerinde oldukça geniş yetkileri ve para politikası araçları mevcuttur. 

Merkez bankalarının diğer bir özellikleri ise bağımsız olmaları ve aldıkları kararları bağımsız 

bir şekilde uygulamalarıdır. Eğer bağımsız ve zamanlı bir şekilde bu politikaları 

uygulayamazsanız başlıktaki gibi bir sonuçla karşılaşmanız kaçınılmazdır. Başta Sn 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi ve ekonomi çevresinin 

merkez bankasını haklı şekilde eleştirmeleri bu durumun bir sonucudur. Birçok yazımda faiz 

artışına karşı olduğumu, reel sektörün ve ekonominin dinamiklerinin canlanması için faiz 
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indirilmesi gerektiğini dile getirmiştim. Dünyanın birçok güçlü ekonomisi belli bir enflasyona 

katlanarak bu politika ile başarılı sonuçlara ulaşmışlardır. 

 

Bununla birlikte; 

Gelinen bu noktada yapılacak bir faiz indirimin kendi ayağına kurşun sıkmak olacağı ASLA VE 

ASLA unutulmamalıdır. Şöyle ki; 

Türkiye ekonomisindeki makro göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi ve jeopolitik 

riskler, TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret 

bulunmuyor. İşsizlik sorunu, cari açık, enflasyondaki artış ve büyük firmaların yapılandırma 

isteği moralleri bozmakta. Siz böyle bir konjonktürde faiz indirimine giderseniz bunun sonucu 

hâlihazırdaki sıcak paranın çıkması, doları çok daha yukarlara çıkarabilecektir. Sıcak paranın 

çıkış esnasında dolara gelecek yoğun talebi düşünmek bile istemiyorum 

 

Ayrıca; 

Bugün gelinen noktada global konjonktürün de önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır.  11.4 

2018 de yazıyı kaleme aldığım sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu 

Twitter üzerinde paylaştığı iletisinin ardından sert düştü. Trump, söz konusu iletide "Hazırlan 

Rusya, füzeler Suriye'ye geliyor" ifadesini kullandı. “Gelişmelerin ardından Borsa İstanbul 100 

Endeksi yüzde 2.97 düşerek yaklaşık 107,400 puana gerilerken, dolar ve euro Türk Lirası 

karşısında rekor tazeledi. Dolar/TL  kuru, 4.17'yi aştı. Bu günlerde başta TCMB olmak üzere 

ekonomiyi yönetenlere çok ama çok önemli görevler düşmektedir.  Eğer doğrudan faiz artışı 

yapılmak istenmiyorsa örtük olarak daha önce yapılan uygulamalara gidilebilir.  

Hatırlanacağı gibi TCMB daha önce aldığı bir kararla bankalara yönelik günlük fonlamanın 

"tamamını" artık geç likidite penceresinden yapmakta. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 25 

baz arttırılarak mevcut AOFM arttırılabilecek ve örtük bir faiz artışı ile piyasalar 

rahatlatılabilecektir ve kur geri çekilebilecektir. Yine birçok yazımda belirttiğim rezerv 

opsiyon katsayılarındaki artış ile TCMB’nin döviz rezervi arttırılabilecek ve eli daha güçlü bir 

şekilde piyasaya müdahalesi sağlanabilecektir.  

Capital Economics gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti William Jackson, Merkez Bankası'nın 

25 Nisan toplantısında büyük bir ihtimalle faiz artırımına giderek kurdaki kayıpları 

durdurmaya çalışacağını belirtti. Jackson raporunda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin cari 

işlemler açığıyla ilgili giderek artan endişeler ve özel sektörün borç sorunları büyük bir 

ihtimalle Türk Lirası'nı gelecek haftalarda baskı altında tutacaktır. Bu ay sonundaki Para 

Politikası Kurulu toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde 100 baz puan artırım 

bekliyoruz.”  

 

İmalat Sanayi  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Mart ayında ihracat 

bir önceki yılın aynı ayına göre % 8 artışla 15,599 milyar dolar, ithalat yüzde 12,77 artışla 

21,421 milyar olarak gerçekleşti. 

 

http://www.bloomberght.com/borsa/endeksler
javascript:;
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İmalat Sanayi PMI- Sanayi Üretim Endeksi 

 

Kaynak:TİM 

  

Dış ticaret açığı yüzde 27,89 artarak 5,822 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama 

oranı 2017 yılı Mart ayında yüzde 76 iken, 2018 yılı Mart ayında yüzde 72,8’e geriledi. Son 12 

aylık dönemde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 160,416 milyar 

dolar, ithalat ise yüzde 21,3 artış ile 245,244 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 49,9 

artışla 84,827 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4’e 

geriledi.  

 

Dış Ticaretin Seyri ve Cari Denge 

 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,76 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle 

Şubat’ta 2014 sonundan bu yana gözlenen en yüksek değer olan 83,6 milyar dolara ulaştı. 

İhracat ise YY %9,0’lukılımlı bir artış kaydederken, altın ve enerji hariç çekirdek ihracat 

değişimi güçlü AB talebi, Türk şirketlerinin ihracat piyasalarını çeşitlendirme başarısı, Rusya 

ile olan ticaretin toparlanması ve zayıf TL gibi çeşitli faktörlerin katkısıyla YY %18’e yaklaştı. 

 

Dış ticaretin seyri 

 

Kaynak: ING 
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Cari açık ocak ayında 7,1 milyar dolar ile beklentilerden daha kötü performans sergilemiştir. 

2017’nin ilk çeyreği sonrasında artmaya başlayan 12 aylık birikimli rakam bu eğilimini korudu 

ve 51,6 milyar dolarla 2014 ortasından bu yana gözlenen en yüksek değere ulaştı.  

 

Cari Denge 

 

Kaynak:ING 

 

Gelişmiş Ülkelerde Sıcak Para Durumu Küresel piyasalardaki risk iştahı özellikle Şubat 

2018’de FED’in faiz arttıracağı yönündeki beklentilerin etkisi asgari düzeylere inerken bu 

durum yatırımcıların hem riskli varlıklardan hem de gelişmekte olan ülke piyasalarından 

çıkışları da beraberinde getirdi.  

Türkiye’de Kasım 2017’den bu yana ilk kez çıkış yaşandı. Yurtdışı ve yurtiçi dinamikler göz 

önünde bulundurulduğunda özellikle Mart ayında Şubat ayındakine benzer şekilde portföy 

yatırımlarında çıkış yaşandığını görebiliriz. 

 

Porftöy Yatırımları 
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Haziran 2017’den sonra, portföy yatırımlarında ise Kasım 2017’den bu yana ilk defa sermaye 

çıkışı yaşandı. Finansmanı oluşturan alt kalemlerin kompozisyonu açısından baktığımızda bu 

ay diğer aylardan farklı olarak fon kaynağının ağırlıklı olarak portföy yerine diğer 

yatırımlardan sağlanmış olması finansman kalitesinin arttığa işaret ediyor. Ancak uzun vadeli 

yatırım olan doğrudan yatırımlarda sınırlı da olsa sermaye çıkışının yaşanmış olması cari 

açığın finansmanında bu ay yaşanan olumlu gelişmenin etkisini sınırlandıran bir unsur olarak 

karşımıza çıkıyor. 

 

Bankacılık Sektörü 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 

yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 6 Nisan ile biten haftada 14 

milyar 651 milyon 590 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 828 milyar 529 milyon 184 

bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 

0,81 artış kaydedildi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,70 artışla 981 

milyar 147 milyon 228 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,30 yükselişle 

744 milyar 978 milyon 999 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 138 

milyon dolar azalarak 202 milyar 451 milyon dolara geriledi. Bunun 189 milyar 290 milyon 

doları mevduat bankaları ve 13 milyar 161 milyon doları katılım bankaları bünyesinde 

bulunuyor. Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,09 artışla 

390 milyar 131 milyon 477 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,29 yükselişle 345 milyar 

566 milyon 598 bin lira oldu.  Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,15 artarak 116 

milyar 130 milyon 786 bin liraya çıktı.  

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 388 milyon 81 bin lirası konut, 6 

milyar 173 milyon 902 bin lirası taşıt ve 203 milyar 569 milyon 494 bin lirası diğer kredilerden 

oluştu.  

 

Dövizdeki Gelişmeler Sonucunda Moody’s Değerlendirmesi 

Moody's TL'deki değer kaybının, ülkenin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervi göz önüne 

alındığında Türkiye'nin kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtti. Moody’s ilgili 

açıklamasını şu şekilde sürdürdü. 

*TL'deki değer kaybı Türk bankacılık sektörü için olumsuz; TL'de uzun süreli zayıflık, yüksek 

enflasyon ile bir araya geldiğinde sorunlu kredileri artırabilir 

*Türkiye'deki banka kredilerinin (2017 sonu itibariyle) yüzde 33'ü döviz cinsi; TL'deki değer 

kaybının devamı döviz geliri olmayan şirketlerin geri ödeme gücünü zayıflatır 

*TL'deki değer kaybının enflasyonu artırmasını, şirket kârlılıklarını ve tüketici satın alma 

gücünü azaltmasını ve nihai olarak sorunlu kredileri artırmasını bekliyoruz 

*TL'de devam eden zayıflık Türkiye'nin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervleri nedeniyle 

ekonomi açısından sorunlu, kredi notu açısından negatif 

 

 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/kredi/
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Bütçe Gerçekleşmeleri 

Maliye Bakanlığı Mart verilerine göre merkezi yönetim bütçesi dengesi bu ayda 20.2 milyar TL 

açık verirken, faiz dışı denge 10.6 milyar TL açık verdi. Bütçe dengeleri geçen yılın aynı 

ayında sırasıyla 19.5 ve 12.5 milyar TL açık vermişti. Böylece 12 ay birikimli bütçe açığı 

önceki aya göre 0.7 milyar TL genişleyerek 52.9 milyar TL’ye geldi. Faiz dışı açığın 

daralmasına karşın, bütçe açığının genişlemesi faiz harcamalarının önceki yıla göre 2.5 milyar 

TL (%34) artmasından kaynaklanıyor.  

Hazine’nin iç borç geri çevirme oranınızdaki yükseliş ve dış borçta kur etkilerinin artması 

önümüzdeki dönemde de bütçe dengelerini olumsuz etkileyecek. 

 

İşsizlik  

Geçen yılın ocak ayında % 13,0 ve bir önceki ay % 10,4 seviyesinde olan işsizlik oranı 2018 

yılına % 10,8 seviyesinden başlangıç yaptı. Arındırılmamış seri üzerinde yaptığımız 

hesaplamalara göre ortalama işsizlik oranının 2018 yılı sonunda % 10 ile çift hanede 

oluşacağını tahmin ediyorum. 
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Ülkelerin ekonomik 

güvenliği, ekonominin 

"kalkınması" ve 

"sürdürülebilirliği" 

kavramlarıyla yakından 

bağlantılıdır. Ekonominin 

istikrarı; ekonomik 

unsurlarının gücü, 

güvenilirliği, aralarındaki 

ekonomik ve örgütsel 

bağlantılar ile iç ve dış 

yüklere dayanma 

kabiliyetidir. 

 

 

 

Dünya İstikrarsızlığa Sürüklenirken:  

“Ekonomi Güvenliği” 
 

Erkan BAY 

Ekonomist, Bankacı 

  

“Ekonomik güvenlik, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır” 

 

 
Ekonomik güvenlik; bireylerin veya toplumların, içinde 

bulunduğu zamanda ve gelecekteki yaşam standardını 

desteklemek için sürdürebilir bir gelir veya kaynaklara 

sahip olma yeteneğini ifade eder. Ülkelerin ekonomik 

güvenliği ise içsel ve dışsal faktörlerin varlığına rağmen, 

toplumun gelişimini, ekonomik ve sosyo-politik istikrarını 

sağlayan iç ve dış tehditlerden ulusal ekonominin korunma 

durumu olarak tanımlanır. 

Ülkelerin ekonomik güvenliği, ekonominin "kalkınması" ve 

"sürdürülebilirliği" kavramlarıyla yakından bağlantılıdır. 

Ekonominin istikrarı; ekonomik unsurlarının gücü, 

güvenilirliği, aralarındaki ekonomik ve örgütsel bağlantılar 

ile iç ve dış yüklere dayanma kabiliyetidir. 

Ekonomiyi istenen şekilde geliştirmek için politika seçimi yaparak ekonominin gelişimini 

sağlayabilmek, devletin olumsuz iç ve dış etkilere karşı direnme olasılığını önemli ölçüde 

arttırmaktadır. Devletin temel görevi; iç istikrarı, uluslararası işbölümü ve aynı zamanda 

ulusal egemenliğin aktif katılımını garanti edecek olan biçimde ekonomik güvenlik düzeyinin 

elde edilmesini sağlamaktır. 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkeler ekonomik güvenliğe oldukça önem vermekte ve uzun 

vadeli stratejik planlarında bunu göz önünde bulundurmaktadırlar. Örneğin Rusya’nın 

ekonomik güvenlik stratejisinde, Rusya ekonomik güvenliği ulusal güvenlik ile o kadar 

özdeşleştirmiştir ki; 2030 yılına kadar ülke ekonomisinin tüm sektörlerinde yaşam kalitesinin 

bozulmasını ve krizleri önlemeyi amaçlayan ekonomik güvenliği, ulusal güvenliğin ayrılmaz 

bir parçası olarak görmektedir. Bu strateji; uluslararası ortamdaki değişikliklere, dünya 

toplumunun farklı ülkelerinde siyasi, ekonomik ve askeri güvenlik seviyesinin karşılaştırmalı 

değerlendirmesine yeni yaklaşımlar getirerek, ekonominin tüm sektörlerinde yaşam 

kalitesinin bozulmasının önlenmesini ve olası krizleri engellemeyi amaçlamaktadır.   

GÜNLÜK YAZILARI 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living&xid=17259,15700019,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgZy9-k3LdYWnemU3_WAQUyW3K0nQ
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İstikrarsızlık Sarmalı Girerken 

Sovyetler Birliği dağılmasıyla birlikte kapitalist sistem içerisinde yaşanan son krizler dünyayı 

çok merkezli yeni bir ekonomik ve politik dengenin kurulması gerekliliğine doğru itmiş ve bu 

dengenin yeniden kurulmasının koşullarını olgunlaştırmıştır.  Ekonomik ve politik olarak çok 

merkezli yeni yapıya geçiş süreci ve bunun karşısında yerleşik güçlerin oluşturduğu güçlü 

direnç noktaları, tüm dünya için istikrarsızlık üretmeye başlamıştır. Bu sürecinin şiddetli ve 

sancılı geçmesi mevcut istikrarsızlık ortamını daha da büyütmektedir. İstikrarsızlık ortamının 

ürettiği sonuçlar; ülkeleri askeri, politik ve ekonomik alanda kendilerini korumaya yönelik 

önlemler almaya itmiştir.  

Dünya ticaretinde, küreselleşmenin sonucu olarak serbest ticaret ilkelerinin kabul görmesine 

rağmen, ülkeler kendi ekonomilerini ve sektörlerini korumak için; gümrük vergileri, kotalar, 

sübvansiyonlar, kur uygulamaları ve ithalat yasakları gibi araçlarla gerek gördükleri 

sektörlerde ekonomik korumacılık uygulamaktaydılar. Ancak zamanlarda, Dünya Ticaret 

Örgütü (WTO) kurallarına rağmen, bu araçlar bazı ülkelerce ülkeler arası ticaret savaşlarını 

tetikleyebilecek biçimde uygulanmaya başlanmıştır.  

Ticari tarifeler üzerinden yürütülen anlaşmazlıklar kolaylıkla, ithalat ve ihracat 

kısıtlamalarına, engel ve yasaklara veya hatta yaptırımlara sıçrama olasılığı taşımaktadır. Bu 

bağlamda küreselleşme ve sermayenin serbest dolaşımından sıkı korumaya yönelen 

ekonomiler arasındaki karşılıklı misillemeler; korumacılığın derinleşmesine ve bu durumun 

kalıcı olması ise küresel refahın azalması ve ekonomik durumun kötüleşmesine yol açacaktır. 

Dünyada askeri ve politik gelişmeleri ekonomik gelişmelerden ayrı tutmamak gerekir. Çünkü 

bunlar iç içe geçmiş unsurlardır ve her birindeki değişim diğerlerini farklı boyutlarda 

etkilediği görülmektedir. Dünyada istikrarsızlık oluşturan alanların, ekonomik kaynakların 

yoğun olduğu bölge ve güzergâhlarda meydana geldiği görülmektedir. Etkileri ise küresel 

boyuttadır. 

 
İstikrarsızlığın Kaynakları? Kimler Üretiyor? 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; “Soğuk Savaş’ın bile kuralları vardı; ABD, İngiltere ve Batı 

ülkeleri edep kurallarını terk etti. Ne kadar ileri gidecekleri de Moskova’ya bağlı değil.” 

Sovyetler Birliğinin 1991’de dağılmasından sonra ABD, dünyada oluşan güç boşluğunu tek 

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

birçok ülkede ve coğrafyada istikrarsızlık meydana getirmiştir. ABD ve AB tarafından Eski 

Doğu Bloku ülkeleri üzerinden Rusya’nın çevrelenmesi ve siyasi istikrarı bir türlü yakalamayan 

Ukrayna’da da bunun denenmek istenmesi sonucu bu durum Rusya’nın ulusal güvenlik risk 

algısını artırmış ve süreç 2014 yılında yapılan bir referandumla Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi 

ile sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde ABD ve AB ülkeleri 2008 yılında yaşanan ekonomik 

krizin etkilerini azaltmaya çalışan Rus ekonomisini zayıflatmak için sanayi şirketleri, enerji 

sektörü ve bankacılık gibi alanlarda yaptırım uygulamaya başlamıştır. 2017 yılında da ABD ve 

AB ülkeleri Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini uzatma kararını almıştır. 
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Dünyada İstikrarsızlık Bölgeleri 

 

         https://www.cfr.org 

 

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından zengin olması 

bölgenin temel istikrarsızlık kaynağıdır. 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle 

Ortadoğu’da oluşan istikrarsızlık ortamı; 2010 yılında Tunus’tan başlayarak Libya, Mısır ve 

Kuzey Afrika’yı etkisi altına alan Arap Baharı ve devamında 2011 yılında Suriye’de ortaya 

çıkan kriz ile birlikte kaotik bir hal almıştır. Coğrafya dışından yapılan müdahaleler ile ortaya 

çıkan bu gelişmeler, elbette çevre ülkeleri politik ve askeri bakımdan tehdit eder hale geldiği 

gibi ekonomik anlamda da istikrarsızlığa sürüklenen bu ülkelerle olan ticari akışı bozmuştur. 

Askeri ve politik müdahalelerin yanı sıra hedef ülkeler çeşitli araç ve yöntemlerle ekonomik 

olarak da baskılara ve manipülatif hareketlere maruz kalabilmektedir. Son zamanlarda 

Moody’s, Standart&Poor’s ve Fitch Ratings gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif 

kriterlerden uzak ülke notu değerlendirmeleri, ülke ekonomileri üzerinde manipülatif 

etkilerle hareket ettikleri yönünde kanaat oluşturmaktadır.  

“Yunanistan'ın 3. kurtarma programını başarılı şekilde tamamlayacağına ve kendi kendine 

yeten, piyasa tabanlı bir fonlamaya geri döneceğine inanan Moody's, Yunanistan'ın yabancı 

ve yerel para cinsinden tahvilleri için uzun vadeli Ülke Tavanı notunu B3'den Ba2'ye çıkardı.” 

Bu açıklama kredi derecelendirme kuruluşlarını objektifliği konusunda bir bakış açısı 

sağlamaktadır. 

Küresel ekonomide, Trump yönetiminin Mart ayında Çin’e karşı verilen 375 milyar 

dolarlık ticaret açığını nedeniyle çelik ve alüminyum ithalatına koyduğu yeni gümrük 

vergileri, potansiyel büyük bir istikrarsızlığın yolunu açtı. ABD, Çin kaynaklı elektronik, 

havacılık, makine imalat ürünleri gibi 1300 ürününe yüzde 25 ‘Gümrük Vergisi’ getirdi,  

ardından Çin’in buna karşılık olarak 106 ABD ürününe yüzde 25 vergi getirmesi küresel 

piyasaları alt üst etmeye yetti. Bu gelişmeler ticaret savaşlarının ilk aşaması olarak 

değerlendirilmektedir. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng; ABD’nin "yanlış yöntemlerinin" 

sonucu olarak aldığı ticari önlemlerin zincirleme tepkimeyi tetikleyerek "ticari korumacılık 

virüsü"nün dünyaya yayılmasına neden olacağını belirtmektedir. 

 

http://www.borsagundem.com/piyasa
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ticaret
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Ticaret savaşları karşılıklı hamlelerle devam 

edecek olursa ABD ile Çin arasında başlayan 

ticaret savaşları küresel ekonomiyi tehdit 

eder hale gelecektir.  Çin’in elinde 

bulundurduğu ABD tahvillerini azaltmak 

istemesi bile mali piyasalar için son derece 

zarar verici olacaktır.  Bu ülkeler aralarında 

anlaşmazlarsa; ticari tarifelerin karşılıklı 

olarak yükselmesi, ithalat ve imalat 

maliyetlerini artıracağı için enflasyona neden olurken, diğer yandan da dünya ticaretini 

sekteye uğratarak küresel ekonomik büyümeye olumsuz etki edecek ve işsizliğin artmasına 

neden olacaktır. 

Dünya ekonomisinde artan küresel borçlar, uzun dönem ekonomik büyümeyi engelleyecek 

seviyede küresel finansal istikrarsızlık olasılığını da  beraberinde getirmektedir.  2017'nin 

dördüncü çeyreğinde 237 trilyon dolara ulaşarak rekor kıran dünyadaki borç miktarı, 

sürdürülebilir bir küresel ekonomik büyümenin önünde büyük engel oluşturmaktadır.  Böyle 

yüksek tutardaki küresel borç riski de faiz oranları ve tahvil getirilerinin yükselmesine, 

borçlanma maliyetinde artışa neden olacak şekilde küresel ekonomiyi raydan çıkarma 

potansiyeli taşımaktadır. 

 
Ekonomi Güvenliği 

Dünyanın herhangi yerindeki siyasi ya da ekonomik gelişmelerin etki düzeyi farklı olsa da 

ülkeleri etkilemesi olasıdır. İstikrarsızlık ortamlarında ülkelerin ekonomilerini canlandırarak 

sürdürebilir bir büyüme ile kendi insanının yaşam kalitesinin düşmesini engelleyecek 

stratejiler üretmesi, önlemler alması ve uygulaması öncelikli hedefi olmalıdır. Ülkeyi 

yönetenler bu hedeflere ulaşmak için alınacak tedbirler ile yatırım ortamının 

iyileştirilmesinin önündeki potansiyel zorlukları ve tehditleri tespit edip ortadan 

kaldırmalıdır. Aynı zamanda ekonomik güvenliği sağlamak için alınacak önlemleri içeren risk 

yönetimi yapısı oluşturmalıdır. 

Küresel istikrarsızlık oluşturan siyasi ve ekonomik risklerin ekonomileri sarmaladığı ve 

manipüle ettiği bugünkü koşullarda ülkemiz;  içsel ve dışsal tehditlere karşı, kendi 

potansiyeli ile alternatif yollar üretmeli ve bunu öncelikli hale getirerek ekonominin tüm 

sektörlerinde olası krizlere karşı önlem olarak uygulamadır. Artan jeopolitik risklerin yanı sıra 

ABD ve Avrupa’daki faizlerin önümüzdeki dönemlerde artma ihtimali, cari açık ve kurlardaki 

manipülatif hareketler; ülkemizin kendini savunma, geleceğini koruma ve büyümesi için 

alternatif yollar bulma zorunluluğu doğurmaktadır. Bu yollar ekonomide güvenlik sağlarken 

aynı zamanda küresel ve bölgesel ekonomik ve siyasi gelişmeler karşısında ülkemizin iç ve dış 

tehditlere karşı dayanıklılığını da artıracaktır. 

Türkiye’nin sağlam mali politikası ve güçlü bankacılık sektörüne rağmen enflasyon ve yabancı 

sermayeye bağımlı olmamız ekonomiyi kırılgan hale getirmektedir. Enflasyonda hızlı bir 

gerileme için atılacak adımların başında hızlı fiyat artışlarının engellenmesi gelmektedir. 

Enflasyonun artışı kur, gıda ve petrol fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklanmaktadır. 
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Enflasyon; yatırım kararlarının ertelenmesinden, TL cinsinden sermaye piyasalarının 

derinleşememesine ve gelir dağılımına kadar birçok olumsuzluğu da beraberinde 

taşımaktadır. 

İhracat yapan önemli sektörlerde üretimimizin ithal girdiye dayanması ve kurlardaki yükseliş 

ile birlikte üretim maliyetlerinin artması; 2017 yılını yüzde 7,4 büyüyen ekonomimizin bu 

düzeyde sürdürebilir bir büyüme ile yoluna devam edebilmesinin önünde engel 

oluşturmaktadır. Ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki ilişki azaltılmalıdır. 

Ekonomi algılardan oluşur; yapılan çalışmalarda kur ve fiyat artışlarının toplumda ekonomik 

güven endeksini etkilediği ortaya koyulmuştur. Özellikle son zamanlarda döviz kurunun 

yükselmesi ile toplumda ekonomik güven endeksinin azaldığı gözlemlenmektedir. Sürekli kriz 

çıkabilir algısının topluma empoze edilmesi ekonomik aktiviteleri azaltan önemli bir 

unsurdur. Etkin ve doğru olarak ekonomik algı yönetiminin yapılması, toplumun ekonomi ile 

ilgili olumsuz biçimde yönlendirilmesinin ve yanıltılmasının önüne geçeceği muhakkaktır ve 

önemle dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

Küresel istikrarsızlık ortamında ekonomimizi canlandırmak için Hükümetin uygulamaya aldığı 

KGF (Kredi Garanti Fonu) KOBİ’ler  (Küçük ve orta boy işletmeler) başta olmak üzere özel 

sektörün içinden geçtiği sıkıntılı süreçte önemli bir işlevi yerine getirmiştir. KOBİ’lere 

ihtiyaçları olan finansmana ulaşması sağlayan 200 milyar TL’lik KGF (Kredi Garanti Fonu) 

kredileri ekonomik büyümeyi tetiklemiş ve istihdama katkı sağlamıştır. Aynı uygulama bu yıl 

içinde başladı.  Döviz girdisi olmayan şirketlerin döviz ile borçlanmalarına sınırlama 

getirilecek olması bu şirketlerin yükümlülüklerini yönetmesine olumlu katkı sağlayacaktır. 

Çin'in toplam ihracatı içinde yüksek teknolojili malların oranı üçte bire yaklaşmışken bizde bu 

oran sadece yüzde 5 civarında bulunmaktadır.  Ülkemiz Ar-Ge ve teknolojiye yatırım 

yaparak, yüksek teknolojinin avantajlarını küresel rekabet için kullanabilmelidir. Bunun 

içinde şirketlerimizin yüksek küresel rekabeti düzeyine ulaşması için modern teknolojilerin 

geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik uygun koşullar sağlanmalıdır. Türkiye'deki büyük 

ölçekli işletmelerin bir kısmı küresel ekonomide rekabetçi konuma gelmiş durumdadır. 

Ekonomide istihdam artışını sağlayan KOBİ’lerimiz ise finansman, yeni pazarlara açılma ve 

kurumsal yönetim gibi problemlerinin yanı sıra verimlilik problemi de yaşamaktadır. Girişimci 

ekosistemi geliştirmek için büyük şirketlerin ya da bankaların, gelecek vadeden girişimlere 

yatırım yapması ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekleyecektir.  

Sonuç olarak; sosyal ve politik istikrarın güçlenmesi, sürdürebilir bir ekonomik büyüme ile 

insanların yaşam kalitesinin artırılmasını hedefleyen strateji ve politikalar; Türkiye’nin 

ekonomik egemenliğinin iç ve dış tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracaktır.  
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Bugün bizler, insanlığın 

dönüşümünü de içeren 

yeni bir teknolojik 

devrimin tam da başlangıç 

noktalarındayız. Bu 

devrime "Dijital Devrim – 

Dijitalizasyon Çağı" 

diyoruz. Bu yeni devrimin 

hızını ve genişliğini henüz 

tam olarak 

kavrayamıyoruz. 

Endüstri 4.0 

Alper KURAY 

Ekonomist, Bankacı 

 

 

Bugün bizler, insanlığın dönüşümünü de içeren yeni bir 

teknolojik devrimin tam da başlangıç noktalarındayız. Bu 

devrime "Dijital Devrim – Dijitalizasyon Çağı" diyoruz. Bu 

yeni devrimin hızını ve genişliğini henüz tam olarak 

kavrayamıyoruz. Tüm sektörleri etkileyen değişimlere tanıklık 

ediyoruz, yeni iş modelleri ortaya çıkıyor, yerleşik düzenler 

yerle bir oluyor, sistemler yeniden biçimleniyor ve en 

önemlisi çalışma ve iletişim kurma şekillerimiz değişiyor. Ve 

tüm bunlar katlanarak artan bir hızla gelişiyor. Teknolojiler 

günlük olarak değil, anlık olarak değişiyor. Boyutları, hızları 

ve kapsamları açısından tarihsel önemde bir değişimin içerisindeyiz. Bu bir dönüşüm, bir 

(d)evrim. Gelin birlikte bu devrimin ne olduğunu, neler getireceğini, bizi, şirketlerimizi nasıl 

etkileyeceğini ve bu devrimi ıskalamamak, onun hızına ayak uydurabilmek için neler 

yapmamız gerektiğini değerlendirelim. 

 

Endüstrinin Gelişimi 

Birinci Endüstri Devrimi 18. yy. ikinci yarısında İngiltere’deki dokuma tezgâhlarının 

mekanikleşmesiyle etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda odunun yerine maden 

kömürünün ve buharın kullanılması sonucunda hareket gücünün artırılması, makineleşmeyi ve 

üretimin fabrikalara taşınmasını doğurdu. Aynı şekilde buhar, kömür ve demirin enerji 

kaynağı ve ham madde olarak birlikte kullanılmaları demiryolu gelişimine de hız kazandırdı. 

İkinci Endüstri Devrimi 19. yy. sonlarında elektriğin ve montaj hattının sağladığı destekle 

seri üretim kavramını hayatımıza soktu. Buhar, kömür ve demirin yanı sıra çelik, elektrik, 

petrol ve kimyasal maddeler de üretim sürecinde kullanılmaya başladı, bu şekilde endüstri 

daha da gelişti. 

Üçüncü Endüstri Devrimi ile 1960’lı yıllarda yarı iletkenlerin ve bilgisayarların devreye 

girmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte üretimin otomasyonu sağlandı. 

Programlanabilir mantıksal denetleyici PLC’lerin gelişmesi sonucunda üretimde otomasyon 

ileri aşamalara taşınmaya başladı. 

Birinci Endüstri Devrimi üretimin makineleşmesi, İkinci Endüstri Devrimi üretimin serileşmesi 

olarak tanımlanırken, Üçüncü Endüstri Devrimi ise üretimin otomasyonu olarak tanımlandı. 

Bu süreçler özetle kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçişi getirdi. 
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Nihayet bugün dördüncü endüstri devrimi ile akıllı ve bağlantılı makine ve sistemleri 

konuşuyoruz. Bu devrimle teknolojiler iç içe geçip kaynaşmış ve fiziksel, dijital ve biyolojik 

alanlarda karşılıklı etkileşimler hakim olmuştur. 

4. Endüstri Devrimini kısaca sanayinin dijitalleşmesi olarak adlandırabiliriz. Ancak bu sadece 

bir üretim hattının, bir faaliyetin değil, bir şirketin bütün çalışma ve süreçlerinin 

dijitalleşmesi olarak düşünülmelidir. Birbirine bağlı süreçlerin iletişim halinde olduğu, 

internet üzerinden iletişim kuran nesnelerin veri toplayıp üretim sürecini tamamen 

değiştirdiği, makinelerin insanlarla etkileşimini öne çıkaran bu yeni dönem, kendi kendini 

düzenleyebilen otonom üretim sistemleri vaat ediyor. 

 

 

Peki Neden Yeni Bir Endüstri Çağı? 

Geçtiğimiz 60 yılın endüstriyel güçleri, üretim rekabetindeki üstünlüklerini büyük bir hızla 

Çin, Hindistan ve Brezilya’nın öncülük ettiği yükselen ekonomilere kaptırır hale geldi. Yani 

Batı, yüzyıllardır elinde tuttuğu gücü kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldı. 

Bununla mücadele etmek için üç ana unsurda gelişmeye ihtiyaç vardı. Birincisi; ürünün 

pazara çıkış süresinin kısalması, daha kısa inovasyon ve yeni ürün geliştirme döngüsü, daha 

kompleks ürünler ve daha küçük miktarlarda üretebilme becerisi; yani kısaca hız. İkincisi; 

esneklik yani kişiselleştirilmiş ürünleri, maksimum otomasyon ile esnek hatlarda üretebilmek. 

Üçüncüsü ise olmazsa olmaz, daha ucuza üretebilmek, artan verimlilik. 

Sanayideki dijital devrim Batı ülkelerinin sahip oldukları yüksek teknolojiyi rekabet 

avantajına dönüştürmelerini sağlayacak bu üç ana unsur üzerinde temellendi. Yani, Batı’nın 

Doğu’ya kaptırdığı krallığını geri alması artık günümüz teknolojileriyle mümkün. 
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İlk Adım Almanya'dan 

Bu konuda ilk adım atanlardan biri Almanya. Siemens gibi sektör liderlerinin yanı sıra 

STK’lardan, kamu ve üniversitelerden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir çalışma grubu kuruldu. Bu 

grup, Alman hükümetine “Industrie 4.0” başlığıyla, teknolojik gelişmeleri endüstriyel 

üretimde faydaya dönüştürmeye yönelik öneri niteliğinde bir yol harita- hazırladı. Almanya 

bu çalışmayı kabul etti ve yayınladı. 

“Endüstri 4.0” kavramı zaman içinde, iş dünyasının ve akademik çevrelerin de katkılarıyla 

Almanya’nın ötesine ulaşarak yeni bir endüstriyel sistem kurmayı tasarlayan tüm ülkelerin ilgi 

alanı haline geldi. Gerekli yasal düzenlemelerin de desteğiyle bu kavramın daha da 

yaygınlaşması, yeni ürün ve süreçlere yönelik daha etkili fırsatların yaratılması hedefleniyor. 

Bunun yanında 2020 yılına kadar şu anda adını bilmediğimiz 16 tane yeni mesleğin ortaya 

çıkması öngörülüyor. Endüstri 4.0 yatırımlarının kısa vadede yüzde 6 istihdam artışı 

sağlayacağı, uzun vadede ise başta bilgi teknolojileri ve mekatronik alanlarında olmak üzere 

nitelikli iş gücü talebinin ciddi düzeyde artacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda 

değerlendirildiğinde Endüstri 4.0, insanı çok daha kıymetli yerlerde kullanmayı gerektiriyor. 

Endüstri 4.0 insana, insan olarak değer vermenin bir yansıması. Bir insana ömrü boyunca aynı 

kol hareketini veya operatif işi yaptırmayı değil onu daha değerli alanlarda çalıştırmayı 

benimsiyor. Bu da hayat kalitesinin yükselmesi anlamına geliyor. 

 

Endüstri 4.0 Deyince Hangi Teknolojilerden Bahsediyoruz? 

Hem günümüzün gerçeği hem de geleceğin vizyonu olan Endüstri 4.0 teknolojilerine kısaca 

göz atalım. 

Siber Fiziksel Sistemler: Gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında 

simülasyonu olarak özetleyebiliriz. Burada karşımıza “dijital ikiz” kavramı çıkıyor. Örneğin, 

bir fabrika fiziksel olarak kurulmadan önce simülasyon yoluyla kurulup gerekli bütün fizibilite 

çalışmaları bu simülasyon üzerinden yapılabiliyor. Ürün üzerinde yapılması planlanan tüm 

değişiklikler önce “dijital ikiz” üzerinde deneniyor ve geliştirmeler önce sanal ortamda 

yapılıyor. 

Yatay ve Dikey Entegrasyon: Dikey Entegrasyon tüm süreçlerde kullanılan teknolojik 

altyapıda kesintisiz bir iletişim ve akış sağlamak anlamına geliyor. Örneğin üretim alanındaki 

sensörler, aktüatörler, vanalar, motorlar, kumanda panelleri, üretim yönetimi sistemleri, 

kurumsal kaynak planlama yazılımları, iş zekası uygulamaları gibi birimlerin entegrasyonu bu 

kapsamda ele alınıyor. Yatay Entegrasyon ise, üretim ve planlama sürecindeki her bir adımın 

kendi arasında, ayrıca farklı işletmelerin üretim ve planlama süreçlerindeki adımlar arasında 

kesintisiz bir akış sağlamak anlamına geliyor.  

Bu entegrasyon; ham madde tedarikinden tasarıma, üretime, pazarlamaya, sevkiyata kadar 

her noktayı kapsıyor. Farklı işletmeler arasında kurulan Yatay Entegrasyon yeni iş 

modellerinin geliştirilmesine de olanak yaratıyor. Kısacası Yatay Entegrasyon bütünleşik ve 

uçtan-uca sistemler kuruyor. 
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Nesnelerin Interneti (IoT): Önceleri internet, insanları tüm dünyaya ve birbirine bağlayan 

bir ortam sunuyordu. Bugün ise Nesnelerin İnterneti’nden, yani cihazların başka cihazlarla 

iletişim kurarak hayatı kolaylaştırmasından söz ediyoruz. “Nesnelerin, yani cihazların fiziksel 

olarak birbirlerine ve fonksiyonel olarak internete bağlanması” şeklinde özetleyebileceğimiz 

bu sistem, günlük yaşantımızı kolaylaştırmak açısından büyük önem taşıyor. 

Öğrenen Robotlar: “Otomasyon” dediğimiz zaman akla ilk gelen sözcüklerden biri de 

robotlar ya da robotik teknolojiler. Objektif analiz kapasiteleri sayesinde insan kaynaklı 

hataları en aza indirmeleri beklenen robotlar, halen üretimde yaygın şekilde kullanılıyor. 

Dolayısıyla robot teknolojileri, Dördüncü Endüstri Devrimi’nin, yani Endüstri 4.0’ın etkisini de 

artırmak açısından gelecek vaat ediyor. Örneğin, akıllı fabrikalarda robotlar birbirini 

tanıyarak, iş bölümü yaparak, haberleşerek, analizler yaparak, değişikliklere daha hızlı uyum 

sağlayarak üretimi yönetebilir hale gelecek. Robotlar dediğimizde sadece mekanik olarak 

“robotlardan” değil, robotik yazılımlarla yapılacak süreç otomasyonları ile “Sanal İşgücü” 

oluşturulmasından da bahsediyoruz. 

Büyük Veri ve Veri Analitiği: Günümüzde internete bağlı cihazlardan toplanan veri 

boyutunun zetabayt’lara (1 zetabayt=1 milyar terabayt) ulaştığı söyleniyor. Böylesine büyük 

miktarda verinin güvenli sistemler üzerinde tutulup analiz edilerek anlamlı bilgilere 

dönüştürülmesi sayesinde, özellikle işletmeler değerli bilgiler edinmeye başlıyor. 

Oluşabilecek hatalar öngörülüp önlem alınabilirken, fırsatlar da önceden fark edilip hız-la 

eyleme geçilebiliyor. Servis-bakım süreçleri kolaylaşırken üretim maliyetleri düşürülebiliyor. 

Kısacası, müşteri beklentilerinden pazar hareketlerine kadar her konuda analizler ve 

öngörüler kolaylaşarak karar alma süreçleri ve değer zincirleri iyileştiriliyor. 

Bulut Bilişim: Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte artan veri hacimleri, beraberinde 

farklı BT mimarilerini, sanallaştırma ve SaaS (Software as a Service) gibi çözümleri de 

getirdi. İnternet kullanımındaki artışın da etkisiyle mevcut donanım sistemleri ve yazılımların 

bu yükü kaldırması zorlaştı. Bu ihtiyaçla birlikte, Bulut Bilişim kavramı ortaya çıktı. 

Bulut Bilişim sayesinde kullanıcılar, işletme için gerekli uygulamaları tesis içindeki 

bilgisayarlarda ya da veri merkezlerinde tutmak yerine, servis sağlayıcıdaki bilgisayarlar 

aracılığıyla internet üzerinden bunları istedikleri anda kullanabiliyorlar. Böylece daha 

ekonomik, esnek ve çevik veri yönetimi elde ediliyor. Bu uygulamanın doğasında var olan 

geniş depolama alanları, gelişmiş hesaplama gücü gibi özellikler, endüstriyel üretimde çok 

önemli bir varlık olan verilerin toplanması, analizi ve saklanması açısından büyük bir olanak 

sunuyor. Akıllı cihazlar arasındaki iletişimin de devreye girmesiyle, Büyük Veri, Nesnelerin 

İnterneti ve Bulut Bilişim bir arada çalışarak endüstride yeni bir çığır açıyor. 

Artırılmış Gerçeklik: Artırılmış gerçeklik (augmented reality) gerçek dünyadaki çevrenin ve 

içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle 

zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Sanal 

gerçeklik teknoloji- sinde gördüğünüz ortam tamamen tasarlanmış olup gerçek objeler 

içermez. Artırılmış gerçeklikte ise gerçek dünyanın üzerine sanal geliştirmeler yapılır. Bu 

teknolojiler günümüzde sadece oyun ve eğlence sektöründe değil, askeri uygulamalardan 

sağlık sektörüne; eğitimden turizme, mimariye ya da satış-pazarlamaya kadar pek çok farklı 

alanda uygulanabiliyor. Elbette endüstri de bu alanlardan birini oluşturuyor. Endüstriyel 



 

 
 

E K O N O M İ  V E  F İ N A N S  G Ü N L Ü Ğ Ü  
 

45 

üretimdeki planlama, tasarım, üretim, servis, bakım, test ve kalite kontrol gibi her noktada 

bu teknolojilerden yararlanılabiliyor. 

Siber Güvenlik: Sanal ortamlar, uzaktan erişim imkanları, bulut üzerinde saklanan veriler… 

bu ve benzeri imkânların getirdiği avantajlardan tam olarak yararlanabilmek için, söz konusu 

ortamlarda güvenliğin de maksimum düzeye çıkarılması gerekiyor. Çünkü bilgiler, özellikle de 

işletmelere ait veriler çok değerli. Bilgi ve veri güvenliği, endüstri için de kritik önemde. 

Üretimdeki her noktanın birbiriyle güvenli şekilde iletişim kurabilmesi, farklı tesislerin 

etkileşime girebilmesi, üretimde optimizasyonun temel anahtarlarından birini oluşturuyor. 

Üstelik bütün dünyada gerçekleşen bu süreçlerin temeli de bilgi ve veri aktarımına dayanıyor. 

Rekabetin böylesine yoğun olduğu bir alanda da aktarılan verilerin güvenliğinin sağlanması 

gerekiyor. Diğer bir deyişle, Endüstri 4.0 hem Siber Güvenlik ortamları sağlama hem de Siber 

Güvenlikten yararlanma anlamında çok önemli bir noktada bulunuyor. 

Katmanlı Üretim (3D Yazıcılar): 3D yazıcılarla üretilen objeler bir süredir hayatımızda yer 

alıyor. Bu teknolojinin endüstriyel boyutta kullanılmasına ise “Katmanlı Üretim” adı veriliyor. 

Süreci özetlemek gerekirse, bilgisayar, 3D model yazılımı (CAD), makine ekipmanları ve 

katmanlı materyal kullanılarak önce tasarım yapılıyor, sonra 3D yazıcı ile tabandan tavana 

kadar üretim gerçekleştiriliyor. 

Bu uygulama özellikle hızlı prototip üretme, görselleştirme, kişiselleştirilmiş üretim yapma 

açısından endüstride şimdiden önemli bir fark yaratıyor. Bahsettiğimiz bu teknolojiler çok 

hızlı bir şekilde gelişmekte, dönüşmekte, her geçen gün yeni kullanım alanları ortaya 

çıkmaktadır. Bunların ötesinde “açık platformlar”, “maker” hareketi, karanlık fabrikalar, 

oyunlaştırma, yıkıcı inovasyon ve yapay zeka gibi kavramlardan da Endüstri 4.0 ve 

dijitalizasyon kapsamında bahsedebiliyoruz. 
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I. Küreselleşmenin Tanımı Ve Küreselleşmenin Tarihsel Gelişim Süreci 

Türkçe’ ye “küreselleşme” olarak aktarılan “globalisation “ terimi bir süreci ifade eder. Bu 

öyle bir süreç ki statik bir yapıdan ziyade son derece dinamik, değişken ve çok boyutlu bir 

kavrama işaret etmektedir. Bir başka deyişle küreselleşme; ekonomik, siyasi, sosyal, 

kültürel, teknolojik ve çevresel boyutları olan bir uluslararası sürecin adıdır. 

Tarihsel gelişim süreci Birinci Sanayi Devrimi öncesi Coğrafi Keşiflere kadar uzanan 

Küreselleşme olgusu 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren hız kazanmıştır. Küreselleşme 

lehine gelişen bu hava 1914’lerden itibaren patlak veren I. Dünya savaşı ve ardından yaşanan 

1929 Ekonomik Buhranı (Büyük Bunalım) ve devam eden yıllarda II. Dünya Savaşı sonrası 

oluşan iki kutuplu soğuk savaş dönemi küreselleşme dinamiklerini ve global entegrasyon 

akımlarını ciddi bir biçimde sekteye uğratmıştır. 

Bugün anladığımız anlamda 1980’lerde Akademik çevrelerde tartışılmaya başlanan 

küreselleşme olgusu; bilgi teknolojilerindeki ve finansal araçlardaki hızlı gelişme, sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesi ve 1980’lerin sonlarından itibaren soğuk savaş döneminin sona 

ermesi ile büyük bir ivme kazanmıştır. Bu dönem aynı zamanda ekonomide Keynesyen 

anlayışın ve uygulamaların bir kenara bırakılarak yerine neo-liberal piyasa ekonomisinin 

hakim olmaya başladığı dönem olmuştur. Yaşanan bu süreçte ekonomideki düzenlemeler 

kaldırılarak regülasyon süreci hızla terk edilmiştir. Bunun yerine ekonomide ve sermaye 

piyasalarında düzenlemelerin ve kontrollerin kaldırılarak finansal liberalizasyon sürecinin 

giderek hakim olduğu yeni bir dönem başlamıştır.  

Küreselleşme sonucunda mallar, hizmetler ve üretim faktörlerinin uluslararası piyasalarda 

kolay hareket edebilir hale gelmesi, mal ve hizmet piyasalarında entegrasyonu sağlamış, bu 

da ekonomik küreselleşmeyi beraberinde getirmiştir. Ekonomik küreselleşme üretim 

faaliyetlerinin ve finansal faaliyetlerin küreselleşmesi olarak tezahür etmiştir. 

Ekonomideki küreselleşme daha ziyade üretim ve finansal faaliyetlerin küreselleşmesi ile 

kendini göstermiştir. Küreselleşme ile istikrarlı finansal piyasalar yerini dalgalı finansal 

piyasalara bırakmış ve sermaye piyasaları ulusal olmaktan çıkarak uluslararası bir boyut 

kazanmıştır. Yine bu dönemde piyasalarda dolaşan fon tutarı hiç olmadığı kadar artış 

göstermiş ve finansal araçlar da çok büyük ölçüde çeşitlenmiştir.  

KATLIM DÜNYASI 
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Küreselleşme sonucu ortaya çıkan bu “Yeni Ekonomik Yapı” ülkelerin uyguladıkları iktisat 

politikalarının etkinliğini azaltmıştır. Finansal liberalizasyon süreci tek tek ülkelerin 

ekonomilerini yönetme ve makroekonomik dengelerin kurulmasını zorlaştırmış, bunun 

sonucunda oluşan istikrarsız yapı bölgesel ve küresel ekonomik krizleri doğurmuştur. 

 

II. Küresel Finansal Krizler 

 Dünyadaki Krizler: 

1970’li yılların başında Bretton Woods siteminin çökmesi sonrasında piyasalara hakim olan 

finansal liberalizasyon politikaları, geniş anlamda neo-liberal ekonomik politik anlayış 1980’li 

ve 1990’lı yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalar başta olmak üzere 

küresel ölçekte ekonomik krizlere neden olmuştur. 

Bu dönemde çıkan finansal krizleri; parasal krizler, bankacılık krizleri, sistemik finansal 

krizler ve dış borç krizleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Eğer spekülatif sermaye 

hareketleri devalüasyonla sonuçlanıyorsa veya parasal otorite büyük miktarda uluslararası 

rezerv kullanarak veya faiz oranlarını yükselterek yerel parayı savunma zorunda kalıyorsa 

parasal bir krizden söz edebiliriz. Bankacılık sektöründeki iflaslar bankaların yükümlülüklerini 

yerine getirememesine neden olması veya kamu otoritesinin büyük bir yardımla bu durumu 

önlemeye zorlaması bankacılık krizidir.  

Sonuç olarak finansal liberalizasyon yaşayan ülkeler döviz kurlarında ani dalgalanmalar ve ani 

sermaye çıkışlarının yaşandığı krizlere maruz kalmışlardır. Bu krizler; Latin Amerika Krizleri 

(1994-1999-2001), Güney Doğu Asya Ülkelerinde Çıkan Krizler (1997), Rusya Krizi (1998) ve 

Türkiye’deki Krizler (1994 ve 2000-2001).Bu krizlerin başlıcalarıdır. Bu krizler görüleceği 

üzere daha çok gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan krizlerdir. 

2008 yılından ABD’de Mortgage Krizi olarak ortaya çıkan ve sonrasında bütün gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de kendini gösteren küresel ekonomik kriz bir bankacılık 

ve finans krizidir. 

 

 Türkiye’deki Krizler: 

Türkiye ekonomisi, bir bölümü kendi dışında, bir bölümü de kendi ekonomi politikalarında 

yapılan hatalardan kaynaklanan çeşitli boyutlarda ve farklı yapılarda krizler yaşamıştır. 

Türkiye’de 1970’lerdeki petrol krizi ile hız kazanan enflasyon,1980-1990’lı yıllarda siyasi 

iktidarların aşırı iç ve dış borçlanma politikaları ve kamu kesimi açıkları dolayısıyla müzmin 

bir hal almıştır. Türkiye’nin 1980 ve 1990’lı yıllardaki kamu kesimindeki açıklardan 

kaynaklanan iç ve dış borç gereksinimi bu yıllarda  faizlerde artışa ve enflasyon kaynaklı 

krizlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.1970’lerden başlayarak kronikleşen 

enflasyon,1980’lerde ve 1990’larda,özel sektörün finans açıklarından ve buna bağlı dış 

borçlanmalarındaki artıştan kaynaklanan parasal/finansal krizlere dönüşmüştür. 

Bu yapı sonunda 1994,1998,Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerini doğurmuştur.Bu krizlerin 

sonucunda da ülke ekonomisinde %10’lara varan küçülmeler,%80’lerin üzerinde gerçekleşen 

devalüasyon ve gecelik faiz oranlarında 3 haneli rakamlar görülmüştür. Yine bu krizler 

sonrasında 20’nin üzerinde banka batmıştır. 



 

 
 

E K O N O M İ  V E  F İ N A N S  G Ü N L Ü Ğ Ü  
 

48 

 

 2008 Küresel Finans Krizi: 

ABD’de 2007 yılı ortalarında sorunlu 

konut kredilerinin (mortgage) 

ödenmemesi ve bu kredilerle ilişkili 

türev ürünlerinde yaşanan problemler 

dolayısıyla baş gösteren Mortgage Krizi, 

Eylül 2008 tarihinde en büyük yatırım 

bankalarından Lehman Brothers’ın 

batmasıyla birlikte küresel bir boyut 

kazanmış ve küreselleşen piyasalar nedeniyle de önce gelişmiş ardından da gelişmekte olan 

ülkelere sirayet ederek bu ülkeleri olumsuz etkilemiştir. 

2000’li yılların başlarından itibaren ABD ekonomisinde yaşanan durgunluk süreci, ekonomiyi 

canlandırma yönünde mali ve parasal önlemler alınmasını zorunlu hale getirmiştir. ABD 

ekonomisinde özellikle 2001-2003 döneminde azalan yurt içi talebin canlandırılması için 

düşük faiz politikası yaygın olarak kullanılmıştır. ABD ekonomisindeki uzun süre devam 

ettirilen bu gevşek para politikası uygulamaları, dünya genelinde de aşırı likidite artışına 

neden olmuştur. Bunun sonucunda başta ABD ve İngiltere olmak üzere gelişmiş bazı 

ekonomilerde konut kredilerindeki genişleme artış göstermiştir. Kredilerdeki genişlemeye 

paralel olarak kredi kalitesinde kötüleşme (subprime mostgage kredileri) ve konut 

fiyatlarında hızlı artış söz konusu olmuştur. 

Özetle 2008 küresel ekonomik krizinin en temel nedeni ölçüsüz, kuralsız ve denetimsiz kalan 

finansal piyasalar ve finansal kesimin büyüklüğünün reel kesimin 3-4 katına ulaşmış olmasıdır. 

FED Eski Başkanı Greenspan da krizin sadece kredilerden kaynaklanmadığını asıl nedeninin bu 

kredilerin paketlenerek tekrar satışı olduğunu ifade etmiştir. 

 

III. Küresel Finansal Krizlere Karşı Katılım Bankacılığının Etkinliği 

Dünya ekonomilerinde yaşanan yapısal kronik krizlerin temel nedeni finans sektörü ile reel 

sektör arasındaki bağın kopmuş olmasından kaynaklandığı artık bütün ekonomi ve finans 

çevrelerince yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle 2008 küresel finans krizinden sonra 

bankacılık ve finans sisteminin çökmesi artık süreklilik kazanmış ve sıkça tekrar eden küresel 

finans krizler alternatif olarak İslami finansman yöntemlerini gündeme getirmiş ve İslami 

finansı ön plana çıkarmıştır. İslami Finans; varlığa dayanan ve risk paylaşımını temel esas 

alan yapısı ile gerek yapısal kronik krizlerin önlenmesi, gerekse finans sektörü ile reel 

ekonomi arasındaki güçlü bir bağın kurulmasında çok önemli çözüm önerileri sunmaktadır. 

20.Yüzyılın ikinci yarısından sonra dünyada faaliyet göstermeye başlayan ülkemizde ise 

1980’lerin ilk çeyreğinden itibaren finans sistemi içindeki yerini alan İslami finansal 

varlıkların hacmi; 1990 yılında 150 milyar ABD doları seviyesinde iken 2016 yılı sonu itibariyle 

2.293 trilyon ABD doları seviyesini aşmıştır. 

İslami finansın konvansiyonel finanstan farkı ile ilgili söylenebilecek en önemli özellik; İslami 

finansın, finansal bir faaliyet olmaktan ziyade ticari bir faaliyet olmasıdır. İslami Finans; bir 

varlığa bağlı olarak ihraç edilmesi şart olan finansal araçlar olup; faizi, aşırı belirsizliği ve 
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kumarı yasaklayan, dürüstlüğü, şeffaflığı ve risk paylaşımını teşvik eden, gelirin yeniden adil 

dağıtılmasını sağlayan kurumları ile finansal sistemdeki risklerin azaltılmasına ve ekonomik 

gelişime büyük katkılar sağlayan alternatif bir yapıdır.  

İslami Finansın en önemli kurumlarından Katılım Bankacılığı; dünyada son 50 yıldır Türkiye’de 

ise son 30 yıldır faaliyet göstermektedir. Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre 

çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara 

katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon 

kullandıran bir bankacılık modelidir. 

Yukarıda zikredilen küresel ve bölgesel ekonomik ve finansal krizlere karşı katılım 

bankacılığının daha dayanıklı ve sağlam olmasının dayandığı çalışma prensiplerini şu başlıklar 

altında sıralayıp detaylandırabiliriz. 

 

 Kar ve Zarar Ortaklığı Esasına Göre Faaliyet Göstermeleri:  

Katılım bankaları faizsiz enstrümanlarla faaliyet gösterdikleri için krizlerde kur ve faiz riskini 

üstlenmemektedirler. Böylece sadece piyasa ve kredi riskine maruz kalmaktadırlar. Faiz 

yasağının bir sonucu olan bu durum katılım bankalarını konvansiyonel bankalara nazaran 

krizlere karşı daha korunaklı kılmaktadır. 

 

 Reel Ekonominin Desteklenmesi: 

Katılım Bankaları çalışma yöntemleri gereği fon kullandırırken gerçek ekonomik faaliyetleri 

finanse etmektedirler. Kullandırılan kredilerin ödemeleri, kredi kullanan işletme yerine mal 

ve hizmet tedarik ettiği satıcılara ödenmesi nedeniyle kredilerin veriliş amacı dışında, riskli, 

spekülatif ve verimsiz işlerde kullanımı önlenmektedir. 

Katılım bankaları herhangi bir alım/satım, kiralama veya ortaklık olmadan finansman 

sağlamamaktadır. Böylece finans sektörünün büyüklüğü reel ekonominin Büyüklüğünü 

aşmamaktadır. Reel sektörle iç içe olan Katılım bankaları tarafından sağlanan finansman 

ekonomik bir faaliyet olan herhangi bir mal ve hizmet alımı sonucunda belge karşılığında 

gerçekleştirilmektedir.  

 

 Risk Paylaşımı Prensibi: 

Katılım bankalarında kar ve zarara katılım esastır. Zarara katılım olmayan işlerde kara 

katılım meşru görülmemiştir. Konvansiyonel bankalarda faiz riski bankalar üzerinde kalmakta 

müşteri riski paylaşmamaktadır. Katılım bankalarında riskin bir kişi üzerinde kalmaması kabul 

edildiğinden kar ve zarara katılarak paylaşılması esastır. 

 

 Aşırı Risk ve Spekülasyonun Yasaklanması: 

Oluşabilecek büyük zararların önlenmesi için aşırı risk ve spekülasyonlar İslam ekonomisi 

esasları dolayısıyla katılım bankalarında da yasaklanmıştır. İslami finansın önemli bir özelliği 

de, bu enstrümanlara yapılan yatırımların belirsizlik ve spekülasyondan uzak olmasıdır. 

Sektörün yüksek risk içeren faaliyetlerden uzak durması ekonomik dalgalanmalara karşı bu 

sektörü güvenli kılmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde finansal dalgalanmalar incelendiğinde 
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İslami bankaların performansı ekonomik kriz dönemlerinde geleneksel/konvansiyonel 

bankalar ile karşılaştırıldığında daha iyi olduğu görülmektedir. 

 

Sonuç  

Sonuç olarak; özellikle 2008 küresel krizinin bankacılık ve finans sisteminin çöküşüne neden 

olması, alternatif finansal sistem arayışlarını hızlandırmıştır. Küresel bir ihtiyaç haline gelen 

finans sektörü ile reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı bir zemine oturtulması dünya 

ekonomik sistemi için ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu süreçte İslam bankacılığı ve 

finansının yapısal kronik krizlerin önlenmesinde bir araç olabileceği fikri daha çok kabul 

görmeye başlamıştır. 

Bu minvalde, faizsiz finans olarak da ifade edilen İslami finans, varlığa dayanan ve risk 

paylaşımını esas alan yapısıyla gerek yapısal kronik krizlerin azaltılması, gerekse finans 

kesimi ile reel sektör arasındaki bağın tesis edilebilmesi açısından kayda değer bir alternatif 

sunmaktadır.  

 

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü 

bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, 

ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir. 

Özellikle, İslam dinindeki faiz hassasiyeti ve iş ahlakı konusundaki ilkeleri nedeniyle bu model 

sayesinde ekonomiye kazandırılmamış atıl fonların reel ekonomiye kazandırılmasına imkan 

sağlamaktadır. Küresel finansal ve ekonomik krizlere karşı alternatif olan bu finansal sistem, 

son yıllarda sadece ülkemizde ve diğer Müslüman ülkelerde değil, başta İngiltere olmak üzere 

birçok batı ülkesinde de piyasalar oluşturulmakta ve sisteme ilişkin araştırma merkezleri 

açılmakta ve akademik programlarlar düzenlenmektedir.  

 

 

Kaynak: 

- Katılım Finans Dergisi:5.Sayı.Ocak-Şubat 2018  

- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi/ Uluslararası İslami Finans ve Katılım Bankacılığı 2017  
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Bitcoin Vergilemesi 
 

H. Okan YURDBULAN 

Bağımsız Baş Denetçi, SMMM 

 

 

1.Giriş 

 

Globalleşen dünya ekonomisinde ülkeler arasındaki e-ticaret hacmi arttıkça dünya çapında 

gerekli olan Dolar ve Euro para birimleri dışında, elektronik para birimleri de yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 

Para, devletçe bastırılan, mal ve hizmet satın alma gücü olan ve herkes tarafından kabul 

gören bir mübadele aracıdır.  Para her ülkenin kendi sistemine göre yasal olarak 

düzenlenmiştir.  

Zamanla ülkeler arası ticari, ekonomik ve elektronik iletişimin yaygınlaşması sonucunda, 

dijital para ismini verilen parasal değerler gündeme gelmiştir. 

Yazımızda Bitcoin’e ve Bitcon’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile ilgili 

mevzuat düzenlemelerine kısaca değinilmiş ve akabinde Bitcoin kazançlarının ülkemiz vergi 

kanunları kapsamındaki durumu değerlendirilmiştir. 

 

2.Bitcoin Kavramı ve Çeşitli Ülkelerdeki Kullanımı 

Bitcoin; 2008 yılında Japonya'da Satoshi Nakamoto tarafından programlandığı iddia edilen, 

herhangi bir merkez bankası veya resmi kurulu ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para 

birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan transferi yapılabilen 

ve B karakteri ile sembolize edilen sanal bir dijital paradır. 

Bugünlerde birim fiyatı 15.000 Doların üzerinde olan ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyar 

Doları bulan Bitcoin; Japonya, ABD, Kanada, İsveç, Avustralya, Finlandiya, Hollanda, 

Danimarka, Güney Kore, Lüksemburg gibi ülkelerde yasal ödeme aracı olarak kabul edilip 

serbestçe kullanılırken, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yapılan düzenlemeler gereğince 

kullanıldığında özel para veya sanal emtia olarak vergilendirilmesi öngörülmüş; ülkemizin de 

içinde olduğu Çin, Rusya gibi ülkelerde ise yasal anlamda dijital para birimi olarak kabul 

edilmemiştir. 

Bitcoin'in çeşitli ülkelerde bulunan kullanıcıları ile işlem hacminin artışı düşünüldüğünde, 

ülkelerin bu ve buna benzer dijital para birimleri hakkında piyasanın korunması açısından 

gerekli önlemleri alması ve yasal düzenlemeler yapması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

 

VERGİ DÜNYASI 
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3.Türkiye'de Elektronik Para Konusunda Yapılan Yasal Düzenlemeler 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinde  e-ticaret; 

fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen, çevrimiçi iktisadi 

ve ticari her türlü faaliyet olarak tanımlanmıştır. 

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 3/ç maddesinde elektronik para;  

"Elektronik para; ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, 

elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için 

kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir"  

şeklinde tanımlanmıştır. 

 

6493 sayılı Kanun'un 14/1 maddesinde ödeme kuruluşlarının ancak Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulundan (BDDK) izin almak suretiyle faaliyette bulunabileceklerini belirtmiştir. 

BDDK da bu kapsamda Türkiye'de faaliyet izni verilen elektronik para kuruluşlarının listesini 

yayınlamıştır. 

Bununla birlikte BDDK 25.11.2013 tarihli basın açıklamasında;  

"Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence 

verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla 

Kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz konusu 

Kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmemektedir.  

Diğer taraftan, Bitcoin ve benzeri sanal paralar ile 

gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimliklerinin 

bilinmemesi, söz konusu sanal paraların yasadışı 

faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam 

yaratmaktadır.  

Ayrıca Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak 

olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, 

kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında 

usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi risklerin yanı sıra 

yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalardan ya da kötü 

niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı risklere de açıktır." 

şeklinde görüş bildirmiştir.  

 

BDDK'nın basın açıklamasından anlaşılacağı üzere bugün itibariyle Bitcoin Türkiye'de 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirlenen şartları 

taşımaması nedeniyle elektronik para olarak kabul edilmediğinden, ödeme hizmetleri 

ve elektronik para kuruluşları için sayılan güvence kapsamına girmemektedir. 
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4.Bitcoin Alış-Satışının Ülkemiz Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 

İngiltere 'de menkul kıymet yatırım aracı sayarak sermaye kazancı olarak vergilendirilmesini 

öngörmüştür. Rusya ve Çin "Dijital Mal" ve "Sanal Emtia" olarak değerlendirmiştir ve 

vergilendirilmesini öngörmüştür. 

Bitcoin, bir menkul yatırım aracı mıdır yoksa emtia mıdır veya başka bir kazanç unsuru 

mudur?  Vergilendirme yapabilmek için öncelikle bu hususu tespit etmek gerekmektedir.  

Aşağıda, Türkiye vergi mevzuatınca, Bitcoin'in vergilendirilmesi hususu açıklanmıştır. 

Ülkemizde Vergilendirme yapabilmek için Soyut Norm (kanun) ile somut olayın bire bir 

eşleşmesi gerekmektedir. Diğer bir değişle somut olayın (bitcoin kazancı) bire bir olarak vergi 

kanununda hükme bağlanması gerekmektedir. Bir hüküm yoksa somut olayın vergilendirilmesi 

mümkün değildir. 

Yukarıda izah edildiği gibi; öncelikle soyut norm (kanun) ve somut olayın (bitcoin’den elde 

edilen kazanç) vergi mevzuatımızda bir hükme bağlanıp bağlanmadığının karşılaştırmasını 

yapmak gerekir.  Bu karşılaştırmayı aşağıdaki şekilde yapmak mümkündür.  

Bitcoin’in Hangi Kazanç Unsuruna Girdiğini Tipikleştirerek ve Dar Yorumlayarak; “Bitcoin 

kazançları” anılan bu kanunların hiç birinde, açıkça ve tahdidi olarak ismen anılmadığı için 

vergi kanunlarının konusuna girmez. Bu durumda vergilendirme yapılamayacağı söylenebilir.    

Geniş yorumlarsak bitcoinin ismi geçmese de başka bir kazanç unsuruna dahil ederek 

vergileme yapmak mümkündür. 

Ancak “bitcoin kazançları” için özel ve birebir bir düzenleme olmadığı için vergi kanunlarının 

yorumlama (tipikleştirme) tekniğine aykırı olduğu söylenebilecektir. Şahsi kanaatim, özel bir 

düzenleme yapılarak konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğidir.  

Bitcoin kazançları aşağıdaki kazanç unsurlarından birine dahil olacaktır.  

 Ticari Kazanç (Gelir Vergisi Kanunu madde 37 - 51.) 

 Menkul Sermaye İradı (Gelir Vergisi Kanunu madde 75 - 79.) 

 Değer Artış Kazancı (Gelir Vergisi Kanunu madde mükerrer madde 80.) 

 Arızi Kazanç (Gelir Vergisi Kanunu madde 82.) 

 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergileri Kanunu madde 28.) 

 Katma Değer Vergisi Kanunu  

 

Aşağıda bu hususlar açıklanacaktır. 

 

Ticari Kazanç;  

Bitcoin alış satışını “ticari kazanç” açısından değerlendirecek olursak, 193 Sayılı GVK 37. 

maddede her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazanc “ticari kazanç” olarak 

tanımlanmıştır. Ancak aynı kanun ve maddede ‘’bitcoin kazançları’’ ayrıca hüküm altına 

alınarak, lafzın içinde geçmediğinden ticari kazanç niteliğinde olmadığı söylenebilir.  Ancak, 
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yorumu genişletirsek; bitcoin alış-satışını devamlı olarak yapan şahısların bu işin sürekli 

ticaretiyle uğraştığı için ticari kazanç kapsamında vergilendirilmesi gerektiği söylenebilir. 

 

Değer Artış Kazancı veya Arızi Kazanç  

Ticari kazançta olduğu gibi, değer artış kazancı veya arızi kazanç ile ilgili kanun 

maddelerinde ‘’bitcoin kazançları’’ hüküm altına alınmadığından Gelir Vergisi Kanunu 

kapsamına girmediği söylenebilir. Ancak, yorumu genişletirsek; çeşitli varsayımlar altında 

bitcoin alış-satışını bu kapsamda vergilendirilmesinin mümkün olacağı söylenebilir. 

 

Menkul Sermaye İradı; 

Menkul Sermaye İradı; Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye 

veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, 

faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Ancak ilgili bölümünde ‘’bitcoin 

kazançları’’ hüküm altına alınmadığından menkul sermaye iradi niteliğinde olmadığı 

söylenebilir. Yorumu genişletirsek; bitcoin alış-satışını şahıslar bu kapsamda vergilendirilmesi 

gerektiği söylenebilir. 

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından Yapılan Değerlendirme 

Söz konusu Kanunun 30. maddesi, banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefinin banka ve 

bankerlerle sigorta şirketleri olduğunu belirtmiştir. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinin 2. fıkrasında "Bankerlerin yapmış 

oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa 

olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul 

kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı 

borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla 

lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri 

menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları 

paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi 

adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir." 

 Yer alan düzenleme ile bankerlerin yapmış oldukları işlemlerin banka muamelesi vergisine 

tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak görüleceği üzere bitcin kazançları kanun lafzında 

geçmediği için vergi kapsamında olmadığı söylenebilir.  

 

Katma Değer Vergisi Açısından Yapılan Değerlendirme 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 1. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi uyarınca her 

türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 4. maddesi 

hizmet kavramını, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler 

olarak tanımlamıştır. "Bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 

temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı 

taahhüt etmek" işlemlerini de hizmet olarak tanımlamıştır. Ayrıca aynı maddenin devamında 

"Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her 
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biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler." 

şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

KDV Kanunu'nun 6. maddesi, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de 

faydalanılmasını, Türkiye'de yapılmış bir işlem olarak kabul etmiştir. KDV Kanunu'nun 8. 

maddesi uyarınca mal ve hizmet ithalatını yapanlar da mükellef olarak kabul edilmiştir. 

KDV Kanunu 9. Madde ile Türkiye’de ikametgahı, işyeri kanuni merkezi ve iş merkezi 

bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik 

ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından 

beyan edilip ödenir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun hizmetin vergilendirilmesine ilişkin yukarıda yer alan 

hükümler bir bütün olarak değerlendirildiğinde  Bitcoin'in, dijital mal veya hizmet olarak  

katma değer vergisine tabi olması gerektiği kanaatindeyiz.  

 

5. Sonuç 

Bitcoin kazançlarının vergilendirilebilmesi için; öncelikle soyut norm (kanun) ve somut olay 

(bitcoin’den elde edilen kazanç) karşılaştırmasını yaparak, Bitcoin kazançlarını vergi 

kanunlarındaki kazanç türlerinden birine dahil etmek gerekir.   

Hangi kazanç unsuruna dahil olması gerektiğini dar yorumladığımız zaman; “Bitcoin 

kazançları” kanunların hiç birinde açıkça ve lafzi olarak anılmadığı için hiçbir vergi kanunun 

konusuna girmemektedir. 

Geniş yorumladığımız zaman ise; gelir unsurlarını herhangi birisine, çeşitli varsayımlar öne 

sürülerek, vergileme yapmak mümkündür.   

Ancak “bitcoin kazançları” için kanunlarda özel ve birebir bir düzenleme olmadığı için vergi 

kanunlarının yorumlama (tipikleştirme) tekniğine aykırı olduğu söylenebilecektir. Şahsi 

kanaatim, özel bir düzenleme yapılarak konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğidir.  

Yukarıda anılan husus nedeniyle elde edilen bitcoin kazançlarının vergilendirilmeyeceği 

anlamı çıkartılmamalıdır. Zira ortada elde edilen bir kazanç mevcuttur. Bu durumda 

yatırımcı ne yapacaktır?   

Bitcoin yatırımcıları vergilendirme için kanuni düzenlemeyi bekleyebilir ya da vergisel riske 

girmek istemeyen yatırımcılar uygun bir kazanç unsuruna dahil ederek beyanname verebilir. 

Tabi bu durumda her kazanç unsurunun vergi matrahı farklı usullerle tespit edildiği için farklı 

tutarlarda vergi hesaplanması söz konusu olacaktır. Bu hususda en avantajlı vergiyi 

hesaplayabilmek için, önemli derecede bitcoin kazancı olan ve bunu yanında başka gelir 

unsurlarından kazancı da olan yatırımcıların,  uzmana  danışmasında fayda vardır.  
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Huzur nedir?  Nerededir?  

Bu soruları kendime 

sorduğum günlerde karşıma 

çıkan Fernando Pessoa’nın 

yazmış olduğu 

“Huzursuzluğun Kitabı adlı 

eserinde okuduğum ““Kalp 

düşünebilseydi atmaktan 

vazgeçerdi” cümlesi huzur 

nedir sorusunun cevabı oldu 

benim için. 

 

Huzur? 
 

Zeynep SAYAR BOLELLİ 

Pedagog, Sosyal Bilimci 

 “Toplumlar huzurlu insanlar sayesinde ayakta kalır” 

 

Huzur nedir?  Nerededir?  Bu soruları kendime sorduğum 

günlerde karşıma çıkan Fernando Pessoa’nın yazmış olduğu 

“Huzursuzluğun Kitabı adlı eserinde okuduğum ““Kalp 

düşünebilseydi atmaktan vazgeçerdi” cümlesi huzur nedir 

sorusunun cevabı oldu benim için. Gündelik yaşamımızda 

sıkça kullandığımız ancak ne olduğunu bildiğimiz halde 

hissedemediğimiz bir kelimedir huzur. İnsanın hayatın 

dışında kalmamaya karşı direncinin anlamı huzur. 1900’lü 

yıllarda “düşünüyorum öyleyse varım” diyen Fransız 

düşünür Descartes’e karşı Fernando Pessoa; düşünmen 

huzuru bilmene yeter ama huzurlu olmanı sağlamaz 

dercesine “hissediyorum öyleyse varım” mı demek 

istemiştir? 

Türk Dil Kurumunun tanımına göre; huzur, dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç; 

mutluluk, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, 

saadet ve bahtiyarlık; rahatlık ise insanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur 

olarak tanımlanmıştır. Rahat kelimesi huzur ile eş anlamlı olarak tanımlanmış olmasına 

rağmen tam olarak huzuru karşılamamaktadır. 

Huzur, toplumda mutluluk kavramı ile eş anlamlı kullanılır ancak her mutluluk huzur 

vermediği gibi her huzurlu hissettiğimiz anda da mutlu olmayız. Mutluluk anlık olabilirken 

huzur daha uzun vadeli bir histir. Mutluluk da huzur da histir, hissedilir ancak hissin süresi 

kaynağı ve niteliği çok farklıdır. Huzuru tarif edemeyiz sebebini çoğu zaman bilmeden 

“huzurluyum” deriz. Sebepsizdir; huzurlu olmak için dışsal süreçlere ihtiyaç duymazken 

mutluluğu tanımlarken düşüncelerimiz daha nettir, çünkü mutluluğun bir nedeni vardır. 

Başarılı olmayı hedefledikten sonra gelen başarı bizi mutlu eder. Bir çiçeği koklamak, 

sevgiliye sarılmak bazen yardımlaşmak bazen tam tersi kötülük yapmaktan mutlu oluruz. 

Huzur mutluluğu kapsar ama mutluluk huzuru kapsamaz. Mutluluğun nedeni maddi 

olabilirken huzurun nedeni hiçbir zaman maddi olmamıştır. O yüzden sıkça karşılaşırız şu 

cümleyle ”Param, evim ve sağlığım yerinde ama huzurum yok”. 

Dianne Dengel'in resmettiği “mutluluğun resmi” tablosuna baktığınızda imkânsızlıklar içinde 

mutlu olmayı görebilirsiniz. Aslında huzurun resmidir bu. Mutlu olmak için her zaman iyi bir 

neden gerekmez. İyi ve kötü göreceli kavramlardır ve kişiye göre değişir. Huzur, iyi ve kötü 

aramaz ve huzur her koşula uyar. Polyanna’cılık da değildir huzur. Her şeyden mutluluk 

TOPLUM    İNSAN  
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çıkarma amacı gütmez ve hiçbir nedeni yoktur. Huzur içinizdedir, etrafın nasıl olduğu ile 

değil, etrafı nasıl gördüğünüzle ilgilidir. 

 Acı çekerek huzur bulan insanlar vardır. Ancak acı 

çekerek mutlu olana pek rastlamayız. Huzur’a bir 

nevi mazoşistlik diyebilir miyiz bu durumda? 

Tahlil edecek olursak; aşk acısı çeken birine 

sorduğunuzda buna razı olduğunu bunun ona 

huzur verdiğini ifade eder. Leyla’nın Leyla ve 

Mecnun’un Mecnun olmasının sebebi; 

birbirlerine kavuşamamaları sonucu 

yaşadıkları acıdan aldıkları huzurun tarif 

edilemez derinlikte olduğundandır. 

Kavuştuğunda o derin duygu yüzeye çıkacak üstü 

örtülmüş olacaktır. Ferhat’ı Ferhat, Aslı’yı Aslı yapan bu 

duygudur. Başka bir boyuttur huzur, hissediyorum ama dokunamıyorum dediğiniz. Mutsuz 

ama huzurlu olmak; mutluluk ile huzurun ilişkili olduğu ancak aynı şey olmadığının bilincinde 

olmak.  

Kimilerine göre huzur anı yaşamakla, kimilerine göre bir ineğe, bir yaratıcıya bir 

ideolojiye inanmakla, kimilerine göre hiç olmakta, kimilerine göre ise sonsuz olmakla vb. 

tanımlanır. Hepsinde ortak olan nokta huzurun maddede değil madde ötesinde aranmasıdır. 

Huzur, bütün sıkıntılara rağmen gönlün sıkılmaması durumudur. Burada halinden memnun 

olma durumu vardır. Huzurlu olmak için bir neden gerekmez, nedene gerek olan şey huzur 

değildir, nedene gerek olan şey amaçtır ve ulaşamadığınızda hayal kırıklığı yaşatır. Bundan 

huzur amaçsızdır anlamını çıkarmak doğru değildir, huzurun amacı kendisidir. Başka hiçbir 

şey değildir ve bu noktayı ayırt etmek gerekir. 

Huzurun dinamikleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ancak hepsinde ortak olan nokta, yok 

olmayacak bir neden bulmaktır. Doğum öncesini ve ölüm sonrasını gidip görüp bu ana gelmiş 

bir kimse dahi yokken, bilimsel verinin, ancak doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir 

varsayımdan öte gidemeyen, gözle gördüğümüz nice gerçekliğin aslında gerçek dışı olduğu 

verileri varken, nedir bu sorgulayışın amacı? Bir amaç arayışı… Amaç, yokluğu 

kabullenemeyen insan zihnine iyi gelecek bir amaç… Nedene bağlı olmayan, sonu ve başı 

olmayan, anda olan…   

Huzur ebedi olmalıdır; bir cisme bağlı olmayacak, kaynağı tükenmeyecek bir şey; soyut elle 

tutmadığınız, gözle göremediğiniz, kalbinizle hissettiğiniz ve sadece orada olduğunu 

bildiğiniz bir duygu… Yok olmayacağına inandığınız şey sizin içinizdedir ve onu var eden 

duygu sizsinizdir. Ritüeller, bilimsel bilgi ile temellendirmeler ve benzeri çabalar, sizin 

merkezinizdeki hissin örtünmesinden başka bir işe yaramaz. Tamamen bilimselliği reddetmek 

ya da tamamen hissiyatla davranmak doğrudur demek değil istediğim. Demek istediğim, 

bilginin hissiyat için bir ön koşul olduğu ancak gerçekleşmesi için şart olmadığıdır. Huzur için 

teslimiyet gerekir ve huzur bir kabulleniştir. Her ne olursan ol gel diyen bir dildir. Direniş; 

savunmadır, direniş bir savaştır, direniş “bana hükmedemezsin” der. Direnişte kibir vardır, 

direnişte bencillik vardır, öfke vardır, savaş vardır. Direnişte, hem kendiyle hem de 

başkasıyla savaş hali vardır. 
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İnsan kalabalıklar içinde bir başınadır aslında. Eşi, çocuğu, komşusu, koltuğu, sevdiği 

yiyecekler ve nefret ettikleri ile olan tüm ilişkilerinde yalnızdır ve yalnız hisseder. 

Söylediklerini yaptıklarını herkes bilir, ancak hissiyatını sadece kendi bilir. Her ne kadar 

hissini anlatmaya çalışsa da aynı hisle hissedecek bir başka kişi yoktur. Huzur kendiyle barışık 

olma, mütevazi olma, mutlak doğru ya da yanlış olmamadır. Orta olma, esnek olma ve 

özetle, içine girdiği kabın şekline uyum sağlayabilme halidir. Ne gök gürültülü sağanak yağış 

ne de bol güneşli bir havadır huzur; hepsidir. Çıkmaz sokaklar yoktur huzurda hep bir çıkış 

yolu vardır. Sonsuz var olma halidir her şeye rağmen…  

Huzurla kalın… 
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Her ürünün daha dijitali 

daha çok özellikli olanı 

revaçta iken, ürünlerin 

alındığı tarihten 2 – 3 yıl 

sonra değiştirilmesi yeni 

modelinin alınması 

zorunlulukmuş gibi 

görülürken yazılım 

sektörüne duyulan ihtiyaç 

aşikar. 

 

 

 

I’ LL BE BACK  

(Geri Döneceğim / Terminatör) 
 

 

Zülfü ŞAHİN 

Ekonomist, Bankacı 

 

Tarihin ilk çağlarından beri insanlar hayatta kalmak ve 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli işlerle uğraştılar ve 

zamanla bu işlerden bir ya da bir kaçını kendilerine meslek 

olarak seçtiler. Önceleri herkes her işten anlamak 

zorundaydı. Yani hem avcılıktan, tarımdan, terzilikten, 

demircilikten anlaman hem de ev yapımından, yemek 

yapmaktan, marangozluktan ve bunun gibi birçok işten 

anlaman gerekiyordu. Tabi ki bunların hepsi ilk başlarda 

minimal düzeydeydi. Ev yapımı derken bahsedilen önü taş ile 

çevrilmiş bir mağara ya da ağaç kovuğuydu. Terzilik derken 

avlanmış bir hayvanın kürkünden örtünecek bir şeyler üretmekti. Zamanla bu işlerden 

bazılarında ustalaşanlar, daha az maharetli oldukları ya da hiç beceremedikleri işler için 

takas yolu ile ihtiyaçlarını gidermeye başladılar. Maharetli oldukları işlerden elde ettikleri 

ürünleri ya da sağladığı hizmeti alacağı mal ya da hizmetler ile değiştiler. Meslek seçimleri 

daha çok hayati ihtiyaçların karşılanmasına yönelikti.  

Zamanla güvenlik, barınma, yiyecek bulma kaygısından uzaklaşan insanoğlu meslek seçiminde 

kendi hislerini ve isteklerini daha çok dinlemeye ve yapmaktan hoşlandıkları meslekleri 

seçmeye başladı. Bunun bir diğer sebebi de; ilk çağlarda imkânlar sınırlı ve stok yapma 

imkânı az iken günü birlik yaşayan insanların, ihtiyaçları giderildikçe, yarın ve daha sonraki 

günler için kaygılanmalarına gerek kalmadıkça keyifleri, zevkleri için talepte bulunmalarıydı. 

İnsanlar artık müzik dinlemek, tiyatro izlemek, masalarını duvarlarını süslesin diye resimler, 

tablolar, süs eşyaları almak istiyordu. Günümüze yaklaştıkça temel ihtiyaç malzemelerinin 

karşılanmasının yerine insanlar keyif için edinilen malların ya da aktivitelerin talebine 

yöneldiler.  

Kiralar ödendikten, pazar alışverişi, giyim ihtiyaçları karşılandıktan sonra sinema, tiyatro, 

futbol ve diğer birçok eğlenceyi evimize getiren televizyon, bu aktivitelere mobilken de 

ulaşmamızı sağlayan cep telefonları, yiyecekleri koyacağımız buzdolapları alınacaktı. 

Alınmalıydı da elbette ama hemen hemen her birimiz bütün bu eşyaların hep son modelini, 

hep en yenisini almak zorunda olduğumuza inandırıldık / şartlandırıldık. Evinde hala tüplü tv 

bulunduran var mı? Görsel özellikleri kullanmak için akıllı telefonlar lazım tamam bu nedenle 

tuşlu olanları sormuyorum ama telefonu 5 seneden eski olan kaç kişi var? Oturma 

guruplarından, tv setine, binilen arabadan telefonlara kadar kullandığımız eşyaların eski 

GENİŞ AÇI 
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model olması utanılacak bir şeymiş gibi mutlaka yenilenmesi gerekiyormuş gibi 

şartlandırıldık. Bu şartlanmanın derecesi yaşanılan ülkenin ve mensup olunan dinin, örfün, 

ananenin çeşidine göre değişiklik gösterdi.  

İlk çağlarda meslek seçiminde zorunlu ihtiyaçlar ön planda iken, bu defa da her eşyamızı 

yenilemek, sürekli dijitalleşmek, her şeyin en çok özellikli olanını almak zorunlu ihtiyaç 

halline gelmişti. Her zamankinden daha fazla kazanmak için bütün gün işinde yorulan daha 

fazla strese giren insan eve geldiğinde stresini gidermek için daha dijital daha lüks sahibi 

olmaya çalıştı. Bunu sağlama içinde daha çok çalışmaya, daha fazla kazandıran işlere 

yönelmeye başladı. İşin sosyolojik tarafı bu yönde giderken doğal olarak meslekler tarafında 

da bu amaçlara en çabuk ulaştıracak, en fazla kazandıracak meslekler değer kazanıyordu. 

Eskiden çok talebi olmayan anne babaların çocuklarına meslek seçiminde pek de tavsiye 

etmediği, hatta başımıza topçu – popçu mu olacaksın dedikleri meslekler bugün oldukça 

revaçta. Anne babalar çocuklarını artık futbol kurslarına, büyük kulüplerin altyapı 

takımlarına gönderiyor. Yetenek yarışmalarına katılmaları için, ses sanatçısı ya da sinema, 

tiyatro sanatçısı olması için eğitim almalarına, yarışmalara katılmalarına sevk ediyor.  

Ülkeler ise ekonomilerini güçlendirmek için talebin olduğu meslek gruplarını destekleyip, 

gençlerinin bu alanda eğitim görmeye teşvik ediyor, yatırımlarını bu alanlarda yapıyor. 

Sonuçta eskiden hesaplamalar / örneklendirmeler 1 kilo çelik ile ne kadar buğday alındığı 

üzerine yapılırken şimdi ürün ne olursa olsun kaç i phone ettiğine göre yapılıyor.  

Her geçen gün artan dijitalleşme beraberinde yeni davranış şekilleri, yeni zevkler dolayısı ile 

yeni meslek grupları ortaya çıkarıyor. Günümüzün revaçta meslekleri yazılım sektörü, sanal 

platformlarda kanal sahibi olmak, internet oyunları dizaynı ve oyunculuğu. Eskiden çocuklar 

atari salonlarından uzak tutulmaya çalışılırken, günümüzde popüler oyunların turnuvaları 

düzenlenip şampiyon olan takımların oyuncularına ödüller veriliyor. Sanal platformlarda oyun 

oynayan ve bu oynadığı oyunu izleyicileri ile 

paylaşan bir grup var ve bu bir meslek haline 

gelmiş. Twitch denilen bu meslek ile 

uğraşanlara Twitcher deniyor. İzleyicileri bir 

sebep olmaksızın Twitcher’ a bağış yapıp 

para gönderebiliyor.  

Her ürünün daha dijitali daha çok özellikli 

olanı revaçta iken, ürünlerin alındığı tarihten 

2 – 3 yıl sonra değiştirilmesi yeni modelinin 

alınması zorunlulukmuş gibi görülürken 

yazılım sektörüne duyulan ihtiyaç aşikar. Yazılım alanındaki gelişmeler hayatımızı da gün 

geçtikçe kolaylaştırıyor ve giderek insanların yaptığı işler robotlar ya da otomatlar 

tarafından, makineler tarafından yapılmaya başlıyor. Yani Terminatör filmindeki kadar 

olmasa da, insanlığı ele geçirecek kadar olmasa da birçok mesleği ele geçirecek kadar 

yaygınlaşacaklar. Bu gelişmeler yeni meslekler, makro düzeyde yeni ekonomik modeller 

ortaya koyarken bir yandan da mevcut mesleklerden bazılarının ilerleyen yıllarda ise 

birçoğunun sonlanmasına neden oluyor. 
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Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü’ne göre gelecek 25 yıl içinde şu anda olan 

mesleklerin yüzde 47’si olmayacak. Peki robotlara işini kaptırmamak için hangi meslekler 

seçilmeli? “Robotlar işimi elimden alacak mı?” (Will robots take my job?) adlı site bu soruya, 

‘Big Data’ (büyük veri) ve araştırma sonuçlarını analiz ederek cevap veriyor. Sitedeki arama 

motoruna mesleğinizi yazdığınızda (İngilizce) işinizin robotlar tarafından yapılabilme 

yüzdesini görebiliyorsunuz. Site, işinizin otomasyon açısından risk seviyesini, önümüzdeki 6 

yıl içinde (2024’te) potansiyel büyüme oranını, sizin mesleğinizdeki toplam çalışan sayısını ve 

yıllık ortalama maaşınızı da gösteriyor. 700’den fazla mesleği alt kırılımları ile gelecek 

senaryolarını gösteren bu analiz, robotların 2024’te ABD’de ele geçireceği meslekleri 

gösteriyor. Türkiye için bu süreye biraz daha ekleme yapılabilir ama tüm dünya aynı sonuca 

doğru gidiyor. Daha şimdiden birçok meslek için robotlardan, akıllı yazılımlardan söz etmek 

mümkün. Mesela bankaların ya da şirketlerin çağrı merkezleri. Çoğu işleminiz için bir insanla 

iletişime geçmeden yazılımın yönlendirmesi ile sadece tuşlara dokunarak işlerimizi 

sonuçlandırabiliyoruz. Sürücüsüz araçların en çok tehdit ettiği meslek grubu şüphesiz 

şoförler. Bir çoğumuzun severek izlediği futbol maçlarında artık forvet oyuncusunun ofsayta 

düşüp düşmediğini hem de santimine varana kadar tespit edebiliyoruz. Önümüzdeki dünya 

kupasında video hakem uygulamasının kullanılmasının yaygınlaşacağı bildiriliyor. Robotların 

tehdit ettiği bir diğer meslek grubunun da hakemlik olduğu oldukça aşikar. 

Bizim üzerimize düşen ise anne babalar olarak çocuklarımıza olumlu yönde rehberlik yapmak, 

sadece para kazanacakları değil mutlu olacakları işleri yapmalarını öğütlemek olmalı. 

Hükümetlerin ve şirket sahiplerinin ise ülkeye daha çok gelir getirecek iş gruplarının 

eğitimine destek vermeleri, bu alanda çalışmak isteyecek gençlere alan açmaları gerekiyor. 

Şu ana ya da yakın geleceğe bakmak yerine daha ileriye odaklanmak gerekirse çocuklarımıza 

domates, biber, patates yetiştirmeyi öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Döngünün tekrar 

çalışacağı ve yaşamsal ihtiyaçların ön plana çıkacağı zamanlar çokta uzak değil. 

Telefonlarımızda her saat başı su içmemizi hatırlatan aplikasyonlar yüklü ama içilebilir temiz 

su kaynakları giderek azalıyor. Telefonlarımızda çiftçilerin yardımcısı olan hava durumunu, 

bulunduğu bölgenin toprak yapısını, ekilecek, dikilecek ürünü ve nasıl yetiştirilmesi 

gerektiğini gösteren uygulamalar var ancak, bunu yapmaya gönüllü çiftçi sayısı gün geçtikçe 

azalıyor. Ülkeler 1 İ phone karşılığında kaç kasa domates alınacağını hesaplıyor ama peki ya 

daha sonra ekilebilir arazisi giderek azalan ülkeler en sonunda kendisine yetecek kadar 

üretim yaptığında akıllı telefon almak isteyecek mi? Ya da daha ne kadar isteyecek? Dünya 

Ticaret Örgütü’nün raporuna göre, 41 ülkenin başka ülkelerde toprak kiraladığını veya satın 

aldığı, 62 ülkenin ise topraklarını ikinci bir ülkeye kiraya verdiğini veya sattığını bildiriliyor.  

Özetle teknolojiden korkmadan ülkeye getirisi daha çok olan meslek grupları ve ekonomi 

modelleri desteklenirken bir yandan da asli ihtiyaçların önemini kaybetmeyeceğini 

unutmadan bu yönde de çalışmalara hız vermeliyiz. Çünkü kaynakların kıtlaşması nedeni ile 

asli ihtiyaçların tekrar eski önemine kavuşacağı zamanlar giderek yaklaşıyor ve Terminatör 

filmindeki Android inde dediği gibi bize I’LL BE BACK ( geri geleceğim ) diyor.      
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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 boşluk sadece yabancı menşeli 

araçlarla/aracılarla doldurulmamalı, 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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