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Siyasal ve Ekonomik Gündem… 
 

 

Pandemi ve Normalleşme: Ne Salgın Yavaşladı Ne Tedbir Alınıyor… 

Türkiye ile aynı zamanlarda normalleşme sürecine giren Akdeniz ülkelerinden İspanya 

ve Yunanistan’da, turizm geliri elde etmek amacıyla atılan adımların salgının 

yayılma hızını arttırdığı ve bu nedenle anılan ülkelerin normalleşme ile ilgili 

bazı tereddütler yaşadığı gözlemlenmekte.  
 

Haziran’da seyahat yasaklarının kalkmasıyla başlayan turist hareketi beklendiği gibi 
olmadı. Avrupa’da virüs sebebiyle evinden çıkmak istemeyenlerin sayısı artarken, 
hareket eden turist de endişe yaratıyor. İspanya ve Yunanistan gibi sınırını açan 
ülkelerde vakaların yeniden çıkması, turistlerin beklenenden daha az gelmesi pişmanlık 
yarattı. İspanya bazı plajlarını kapatırken, iki ülkede de sınırların yeniden 
kapanması da gündemde.  
 

Almanya'nın dönem başkanlığındaki AB, koronavirüs pandemisinde üyeler dışındaki 

üçüncü ülkelerden seyahati güvenli bulunanlar listesini güncelledi. Henüz AB üyesi 

olmayan Sırbistan ve Karadağ'ın vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle dışlandığı 

listede, 2 hafta önceki 15 ülke yerine 13 ülke yer aldı: Cezayir, Avustralya, Kanada, 

Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve 

Uruguay. 
 

Bu ülkelerle sınırlarını açacak AB, listeye yine Türkiye'yi almadı. Zorunlu haller 

dışında seyahat tavsiye edilmeyen ülkeleri içeren turuncu listede yer almaya devam 

eden Türkiye’den gelenlere başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 14 günlük 

zorunlu karantina uyguluyor. 

 

 

Hatırlanacağı üzere AB, söz konusu listeyi hazırlarken ilgili ülkede son 2 hafta 

ortalaması olarak günde yüzbinde 16 vaka sayısı kriterini uyguluyor. Türkiye için bu 
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rakam günlük ortalama 964 vakaya tekabül ediyor. Oysa Türkiye’de son iki haftada 

(3-16 Temmuz dönemi için) gerçekleşen ortalama vaka sayısı bin 42. 
 

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri de salgının kontrol altına alınmadığını, yeni ve 

ilave tedbirlerin gündeme gelebileceğini sık sık vurguluyorlar. Bu arada bazı Bilim 

Kurulu üyelerinin okulların açılmasıyla ilgili çekincelerini ortaya koymaya 

başladıkları görülüyor.  
 

 
 

Bir taraftan ekonomiyi durdurmamak için salgını ikinci plana atan hükümet bir 

taraftan da salgınla ilgili bazı tedbirleri 2021 ortasına kadar uzatacak kanun 

teklifini TBMM’ye sunmuş durumda. Öte yandan, sonbaharda grip sezonunun 

başlamasıyla birlikte salgının yayılma hızının artacağı varsayımıyla başta Türk 

Tabipler Birliği olmak üzere birçok STK’nın ve muhalefet partilerinin sağlık alanında 

daha yoğun hazırlık yapılması uyarısına ilişkin bir tedbir alındığı görülmüyor. 

 

15 Temmuz… 

15 Temmuz’un 4. yılı münasebetiyle anma törenlerine davet edilmeyen “Gaziler”, 

kendi programlarını düzenledi. Gaziler, sabah Karşıyaka Mezarlığı’ndaki “15 

Temmuz şehitliğini” ziyaret ettikten sonra, Beştepe’deki “15 Temmuz Şehitleri 

Anıtı”na geldiler. 
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Gaziler burada polis engeli ile karşılaştı. Gazilerin anıta gitmesini engellemeye 

çalışan güvenlik güçlerine çok sayıda Gazi tepki gösterdi. 15 Temmuz Gazisi Ufuk 

Yeğin ”Karşılarına geçip ‘Haklarımızı ver sayın Cumhurbaşkanı’ diyeceğimizi çok 

iyi biliyorlar. O nedenle bizi engelliyorlar” dedi. KRT’ye konuşan 15 Temmuz Gazisi, 

“Bizi sokağa çağıranlar saraya çağırmıyor” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’a tepki gösterdi. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe 

girişiminin 4. yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajda, "15 

Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü 

lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla 

unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar 

girmesine göz yumanları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı. 
 

CHP Grup Başkanvekilleri ortak açıklama yaparak TBMM’de düzenlenecek 15 

Temmuz Anma Törenine katılmayacaklarını bildirdi. Açıklamada, "15 Temmuz 

alçak darbe kalkışmasının 4’üncü yılında 251 şehidimizi rahmetle anıyoruz. Böylesi bir 

günde 15 Temmuz Gazilerimiz’in davet edilmediği ve milletvekillerine Covid-19 

testinin zorunlu kılındığı bir töreni, CHP Grubu olarak içimize sindirmemiz mümkün 

değildir. Tören daha önce olduğu gibi TBMM Genel Kurulu’nda özel gündemle 

yapılmalı ve muhalefete söz hakkı verilmeliydi. Ancak; şehit ve gazilerimiz için 

toplanan paranın ne olduğunun sorulmasından korkan saray düzeni, milletin tüm 

temsilcilerini kapsayan bir töreni yok etmiştir. Buna bizim katılmamız mümkün 

değildir. Bugün, Cumhurbaşkanı ile sınırlanan tören anlayışı şehitlerimizin ruhunu, 

aziz hatırasını zedeler. Ayrıca gazilerimize karşı kabul edilemez bir tutumdur. Gazileri 

dışlayan bir töreni iki bin yüz doksan altı gazimize karşı hakaret sayıyoruz.  

CHP Grubu olarak; denetimli, 15 Temmuz gazilerinin çağrılmadığı, Covid-19 testi 

yaptırmayan milletvekillerinin alınmayacağı ve Meclis bahçesiyle sınırlanan bir 

törene katılmayacağız" ifadelerine yer verildi. 
 

 

Kamu Bankaları… 

Son dönemde kamu bankaları hem kendi tabi oldukları mevzuatı hem de Belediye 

Kanunu başta olmak üzere diğer mevzuatı yok sayarak Hükümet adına yasa dışı 

faaliyetler içerisine giriyorlar. Daha önce salgınla ilgili bağış hesaplarını donduran 

kamu bankalarından Vakıfbank son olarak, Met-Gün İnşaat isimli firmanın, AKP 

döneminden kalan belediyeden alacağına karşılık, İBB’nin metro inşaatı için ayırdığı 

dövizi TL’ye çevirerek  565 milyon lirayı şirkete ödedi. İBB yaptığı açıklamada işlemin 



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 7 • 17 Temmuz 2020 
6 

Belediye Kanunu’na aykırı olduğunu duyurdu. İlgili kanunun 15. maddesi şöyle: 

“Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, 

resim ve harç gelirleri haczedilemez”. 
 

Yurt dışından alınan kredilerin bekletildiği hesaplara yapılan işlemle birlikte, 

İstanbul’da metro yatırımı için ayrılan kaynak, geçmiş dönem yapılan asfalt 

çalışmalarına gitmiş oldu.  
 

 

Çoklu Baro…  

Cumhuriyet Halk Partisi, kamuoyunda ‘çoklu baro düzenlemesi’ olarak bilinen 7249 

sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 

iptalini öngören başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi’ne teslim etti.  
 

 

Sosyal Medya… 

AKP sosyal medya düzenlemesi ile ilgili ilk adımı attı. Meclis’te 17 kişiden oluşan 

Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Komisyon internetin kanunlara, bireylerin 

kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere uygun 

şekilde kullanılması faaliyetlerine görüş ve önerileriyle katkı sunacak. 
 

 

Libya… 

Mısır, komşusu Libya'daki krizde ağırlığını giderek daha fazla koymaya başladı. Mısır 

Cumhurbaşkanı Sisi, iç savaşta General Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi'nin 

kendilerine müdahale çağrısında bulunmasının ardından, Libya'nın doğusundan aşiret 

liderlerini Kahire'de ağırladı. Aşiret liderlerinin toplantıda, 'Libya'nın egemenliğinin 

korunması için' Mısır'a müdahale izni verdiği belirtildi 

 

Libya’da BM kararlarıyla yasama organı olarak görevlendirilen Temsilciler Meclisi, 

hafta başında, BM’nin meşru hükümet olarak tanıdığı ve Türkiye’nin desteklediği 

Trablus merkezli hükümete karşı Mısır’a askeri müdahale çağrısında bulunmuştu. 
 

Çavuşoğlu ise, Sirte’de 2015 sınırlarına dönüş için çalışıldığını, Hafter'in geri çekilmesi 

için görüşmelerin sürdüğünü, çekilme olmazsa operasyonun başlaması için askeri 

hazırlıkların yapıldığını ve bu durumun Rusya’ya da bildirildiğini söyledi. 
 

 

Ekonomi… 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, işsizlik rakamları ile ilgili bir açıklama 

yaptı. Açıklamada, "TÜİK’in işsiz sayısına, çalışmaya hazır olan ancak iş 
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bulamayacağı için çalışmaktan vazgeçenler, eksik ve yetersiz istihdam edilenler ile 

mevsimlik çalışanları dahil edersek, gerçek işsiz sayısı 10 milyon 221 bine, gerçek 

işsizlik oranı ise yüzde 30,1'e çıkmaktadır. Türkiye böylesine yakıcı bir işsizlikle 

daha önce hiç karşılaşmamıştır. Yaşanan krizin en ağır yükünü ise gençlerimiz çekiyor. 

25-29 yaş arasında olan ve ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranı, 

nisan ayında yüzde 40,2 ile yeni bir rekor kırdı. Bir başka ifadeyle taşı sıksa suyunu 

çıkaracak 2 milyon 458 bin gencimiz evde anasının, babasının eline bakıyor. 

Türkiye’nin gerçek beka sorunu işte budur. Ekonominin hızla ayağa kalkabilmesi 

için tüm dünyanın yaptığı gibi yurttaşlarımıza bütçeden karşılıksız verilecek nakdi 

destekler artırılmalıdır. Bunun için saray iktidarı daha fazla vakit kaybetmeden tüm 

kesimlerle istişare halinde, bir 'dayanışma bütçesi' ve 'dayanışma programı' 

çıkarmalıdır. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, işsizlerimiz, işçilerimiz ve işverenlerimiz 

ancak bu şekilde ayakta tutulabilir. İktidar, gerçek ötesi popülist siyaset tarzını bir 

kenara bırakacak, bunu yapamıyorsa da iktidarı bırakacak. Milletimiz, atılan her 

adımı görmekte, söylenen her sözü duymakta, notunu da vermektedir. Kuşku yok ki bu 

aziz millet, sandık geldiğinde Saray koalisyonuna yerini gösterecektir." ifadelerine yer 

verildi. 
 

Öte yandan Haziran ayı bütçe rakamları açıklandı. Buna göre, Haziran 2019'da 12 

milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi, Haziran 2020'de 19,3 milyar TL açık 

verdi. 2020 Ocak - Haziran döneminde 6 aylık açık 109,4 milyar TL'ye yükseldi. 
 

Faiz giderleri Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 artışla 6 milyar 297 

milyon TL oldu. Faiz giderleri Ocak - Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 40,4’lük artışla 71 milyar 257 milyon TL oldu. 
 

Ocak - Haziran döneminde elde edilen 335,9 milyar TL’lik verginin yüzde 21,2’si, 

yani beşte birinden fazlası faiz harcamalarına gitmiş oldu. 
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Dayanışma Yaşatır! 
“İçinde Herkese Yer Olan Bir Dünya” İçin 
Dayanışma Ekonomileri 
 

Son yirmi yıldır neoliberal politikalar özelleştirme, güvencesizleştirme ve 
borçlandırma ekseninde ciddi bir sosyal tahribat yarattı ve insanların gündelik yaşam 
pratiklerini de değiştirdi. Hayatta kalmanın gittikçe zorlaştığı, uygulanan tarım ve 
ekonomi politikalarıyla güvenilir gıdaya ulaşmanın imkansızlaştığı, ekolojik yıkımın 
arttığı, gelir ve servet dağılımı uçurumlarının derinleştiği kapitalizm koşullarında 
işsizlik, refah kaybı ve gelecek endişesiyle yüz yüze kalan emekçiler, devletin sosyal 
işlevlerini piyasaya terk etmesiyle kendi kaderine terk edilen vasıfsızlar, kırsalda 
yaşayan ve çalışanlar, işgücü piyasasının kırılganları kadınlar, gençler ve göçmenler 
kısacası en alttakiler sisteme dahil olmak için çabalamak yerine hayatta kalmanın 
yollarını arıyorlar. Bu kesimler, kendi örgütlenme biçimlerini eşitlikçi, dayanışmacı, 
katılımcı formlarda hayata geçirerek alternatif yeni örgütlenme biçimlerine 
yöneliyorlar.  
 

 
Bazen bir ortak yaşam çağrısı, bazen 

müştereklere odaklanma çabası olarak 

karşımıza çıkan dayanışma hareketleri 

politik, ekonomik ve kültürel arayışların 

bir toplamı olarak niteleniyor.  
 

Ancak ister politik bir örgütlenme süreci 

olarak düşünelim, ister alternatif bir 

ekonomik alan yaratma çabası olarak 

alalım, dayanışma kavramı toplumun 

farklı kesimleri için farklı motivasyonlara 

işaret ediyor.  
 

Bunun sonucunda da farklı dayanışma 

mekanizmaları ya da modelleri ortaya 

çıkıyor.  
 

Dayanışma ekonomileri sorunların 

çözümü ve taleplerin karşılanması için 

piyasaya ve devlete yönelik stratejiler 

yerine, tabandan gelen ve yerinde 

örgütlenmeyle sorunların çıktığı 

bağlamda çözümünü öngörüyor.  

 

Bu stratejik dönüşüm, piyasa ve sermaye 

bağımlılığını, aynı zamanda patrimonyal 

siyaseti ve buna dayalı devletle zorunlu 

pazarlık durumunu reddediyor.  
 

 
 

Dayanışma Ekonomileri kitabının yazarı 

Aslıhan Aykaç, son yirmi yılda şiddetini 

artıran neoliberal piyasa düzenine, 

küresel kapitalist baskılara ve devletlerin 

otoriter yönetim pratiklerine karşı 

yükselen yerel arayışları “dayanışma 

ekonomileri” ekseninde, dört temel 
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dayanak üzerinden -üretim, bölüşüm, iş 

yeri demokrasisi ve emek dayanışması- 

inceliyor.  
 

Kapitalist dünya ekonomisinin en önemli 

öncülünün, toplumlar arasında artık 

değer üretimini ve sermayenin sonsuz 

birikimini sürekli kılacak bir kalkınma 

açığı olduğunun altını çiziyor ve ekliyor:  
 

Nasıl ki ithal ikameci sanayileşme 

politikalarını uygulayan birçok ülke için 

sonuç, kalkınmış ülkelere daha fazla 

bağımlılık ve daha fazla borçlanma oldu 

ise; birçok ülke tarafından uygulanan 

ihracata dayalı sanayileşme politikaların 

sonucu da yine daha fazla sosyal ve 

ekonomik bozulma oldu. Bu iki tespit her 

iki birikim rejimini uygulayan Türkiye 

için de geçerli.  
 

Durum böyle ise kalkınmacılığın bilinen 

temel varsayımlarını yeniden gözden 

geçiren Aykaç’ın açtığı tartışmaya kulak 

vermemiz gerekiyor:  

Bunlardan birincisi “kalkınmanın 

kaçınılmaz gerekliliğidir.” Modern 

toplumu ortaya çıkaracak lineer ve 

bütünsel bir yolun evrensel olarak 

dayatılması yalnızca bir illüzyona yol 

açar. Modern toplum, içinde bulunduğu 

toplumsal, çevresel sorunlar ve ekonomik 

kısıtlarla bir ideal tip olmaktan çok 

uzaktır.  
 

Kalkınmacılığın ikinci temel varsayımı, 

ekonomik büyüme kalkınmanın en 

önemli ekonomik göstergesi olarak 

algılanmaktadır. Ekonomik büyüme, 

herhangi bir bağlamda sosyal ve kültürel 

koşulları iyileştirecek bir bölüşüm 

sistemiyle desteklenmediği sürece 

kalkınmayı temsil edemez. Başka bir 

ifadeyle toplumsal kalkınma 

düzeylerinin ekonomik büyümeye eşlik 

etmemesidir.  
 

Üçüncü olarak, sıklıkla ve yanlış olarak 

ekonomik büyümeyle eşanlamlı olarak 

kullanılan kalkınmanın, ancak 

sanayileşme yoluyla ulaşılacak bir hedef 

gibi görülmesidir. Sanayileşme sürekli bir 

büyüme yaratabilir, ancak bu büyüme 

yine de piyasadaki taleple sınırlıdır. 

Sanayi üretimi, Fordist ya da esnek, 

yüksek teknolojiyle ya da emek-yoğun 

olarak, insan ihtiyacının ötesinde bir 

hızda üretim yapar. İhtiyaç ve üretim 

arasındaki ilişki, sanayi üretimini sürekli 

kılacak yapay ihtiyaçların icat edilmesiyle 

bozulmuştur.  
 

Toplumsal ihtiyaçlar ve sanayi 

üretimindeki ilişkinin tersine dönmesi bir 

yandan büyük miktarlarda ekonomik ve 

çevresel atık yaratırken, diğer taraftan 

toplumsal bir karmaşa yaratır.   
 

Son olarak, herhangi bir kalkınma 

modelinin inşasında sosyal ve kültürel 

unsurlar gibi yerel faktörler gözardı 

edilmektedir. Kapitalist dünya 

ekonomisinin tarihi dışarıdan dayatılan 

kalkınma modellerinin yol açtığı 

toplumsal çöküntü örnekleriyle doludur. 

Bu durum bugün neoliberalizm 

koşullarında da böyledir.  
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Kalkınmacılık söyleminin temelsiz 

evrensellik iddiasının küresel eşitsizliğin 

hüküm sürdüğü bir dünyaya yol açtığı 

aşikâr.  
 

Genel olarak bakıldığında “kalkınma”, 

işsizlik, düşük üretkenlik ve işgücü 

piyasası bölünmesi gibi sorunlara çare 

olarak görülür.  
 

Geleneksel ekonomik sektörlerin hâkim 

olduğu, düşük vasıflı ve düşük gelirli 

işgücünün yaygın olduğu ülkeler için 

ilerlemenin yolu, sanayileşme, kapitalist 

dünya ekonomisine eklemlenme ve 

sanayinin daha üretken, ileri teknoloji 

alanlarına kaymasıyla modernleşme, 

kentleşme ve nitelikli işgücünün ortaya 

çıkması ve bir bütün olarak toplumsal 

kalkınmanın gerçekleşmesidir. Ne var ki 

olgusal gerçekler bize başka bir şeyi, bu 

kadar sorunsuz bir akış içinde büyümüş 

ve kalkınmış tek bir azgelişmiş ülkenin 

olmadığını gösteriyor. 
 

Söz konusu standart ekonomik görüşlere 

ve kapitalist sistemin hâkim kalkınma 

anlayışına karşı bir alternatif olarak 

tanımlanan “dayanışma ekonomileri”, 

son yılların en çok tartışılan konuların 

biridir. Bu bağlamda dünyanın farklı 

coğrafyalarında kooperatifçilik gibi 

alternatif ekonomik yaklaşımlar giderek 

daha fazla savunulmakta; alternatif bir 

kalkınma yaklaşımının neden yerel, 

ekolojik ve demokratik ilkelere dayalı 

olması gerektiği ortaya konulmaktadır.  
 

Dayanışma ekonomilerini, kapitalist 

üretim biçimine karşı bir alternatif olarak 

değerlendirebiliriz. Piyasa aktörleriyle 

giderek daha fazla iç içe geçen devlete 

karşı duran dayanışma ekonomileri aynı 

zamanda kapitalist özel mülkiyet, 

sömürü ve tahakküm ilişkilerine de 

karşıtlık içeriyor.  
 

Bu noktada her ne kadar kapitalizme 

karşı bir duruş sergilense de kapitalizmi 

ortadan kaldırma hedefi yerine anlık 

ekonomik sorunlara doğrudan 

müdahalenin ön plana çıktığını, 

dayanışma ekonomilerinin temel 

motivasyonunun aşamalı bir toplumsal 

dönüşümü sağlamak olduğunu 

vurgulamalıyız.   
 

Dayanışma ekonomileri, yerel halkın 

sosyal ve ekonomik gereksinimlerini 

yerel kaynakları kullanarak karşılamayı 

hedefleyen devlet-dışı ve piyasa-dışı 

yapılar ve faaliyetler olarak tanımlanıyor. 

Formel, yapısal veya örgütlü olabiliyorlar 

fakat böyle bir zorunlukları da 

bulunmuyor.  
 

Kaynakları açısından bakıldığında 

devlete ihtiyaç duymadıkları ve kapitalist 

piyasanın temel ilkelerine göre faaliyet 

yürütmedikleri söylenebilir. Esas 

vurgulanması gereken dayanışma 

ekonomilerinin yerel olarak faaliyet 

yürütmeleri, yerel kaynakları ve mevcut 

ekonomik girdileri kullanmaları, yerel 

halkın ekonomik ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışmalarıdır.   
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Dünyanın farklı noktalarında ortaya 

çıkan bütün dayanışma ilişkilerinin ortak 

noktası, doğrudan yereldeki toplumsal 

koşullardan beslenmeleridir. Her toplum 

kendi özgün politik yapısından ve 

ekonomik koşullarından kaynaklanan 

dayanışma ilişkileri yaratıyor.  
 

Gelişmiş ülkelerde dayanışma ilişkileri 

daha çok bir sosyal ekonomi veya sosyal 

dayanışma olarak işliyor, sistemle 

mücadele etmek ya da sistemi 

değiştirmek gibi hedefler yerine sistemin 

eksikliklerini tamamlamaya yönelik sivil 

girişimler söz konusu.  
 

Daha liberal düşünsel temellere dayalı bu 

örneklerde etik tüketim, sağlıklı yaşam ve 

çevreye yönelik sorumluluk gibi sisteme 

meydan okumayan ama sistemi 

iyileştirmeyi hedefleyen yaklaşımlar 

dikkat çekiyor.  
 

Oysa Küresel Güney olarak tanımlanan 

azgelişmiş ülkelerde dayanışmanın 

amacının kapitalist sistemde bir gedik 

açma ve bu sayede dışlananlara daha 

geniş bir varoluş alanı yaratma olduğu 

söylenebilir.  
 

Nitekim Brezilya’daki Topraksızlar da 

Meksika’daki Zapatistalar da sisteme 

güçlü bir biçimde meydan okuyan 

hareketler.  
  

Politik bir alternatif olarak 
dayanışma 
Politik gerekçelerle ortaya çıkan 

dayanışma mekanizmalarında öne çıkan 

en önemli unsur bu hareketlerin çıkar 

odaklı değil, hak temelli olmasıdır. 

Vatandaşlık statüsünden kaynaklanan 

sivil ve siyasi hakların iktidar tarafından 

baskılanması, kamusal alanda ifade 

özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne 

yönelik kısıtlamalar, özellikle muhalif 

görüşlerin dile getirilmesine yönelik 

tehditler dayanışma ilişkilerinin politik 

gerekçelerini oluşturuyor.  
 

Türkiye’de de son yirmi yıldır AKP 

iktidarında devletin giderek 

otoriterleşmesi, toplumun aydın ve 

muhalif kesimini hedef alması ve temel 

demokratik hakların baskılanması 

dayanışma için güçlü politik bir 

motivasyon yaratmış durumda.  
 

Başka bir deyişle, dayanışma 

ekonomilerinin kapsamı yalnızca üretim 

ve bölüşüm temelli bir maddi kurguyla 

sınırlı değil.  
 

Aynı zamanda dezavantajlı grupların söz 

hakkını, sosyal dışlamaya maruz kalan ve 

formel yapılar içinde temsil edilmeyen 

göçmenler, kadınlar, gençler, eşcinseller 

gibi farklı grupların taleplerini de 

kapsıyor. Kentlerde mahalle 

örgütlenmeleri, yeşil alanların 

korunmasına ya da yeniden kullanıma 

açılmasına yönelik taleplerin 

örgütlenmesi, kentsel dönüşüme yönelik 

direnişler, soylulaştırmanın hedefindeki 

kent sakinlerinin mücadeleleri 

dayanışmanın maddi boyutundan çok 

karar alma süreçlerine ve güç ilişkilerine 

nüfuz etmeye yönelik çabalar. 
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Dayanışma ekonomileri, sorunları yerel 

emeği ve yerel kaynakları kullanarak 

yerinde çözmeyi hedeflemesi nedeniyle 

katılımcı demokrasi için en etkin 

örgütlenme düzeyini sunuyor. Bu 

anlamda mahalle dayanışmaları, 

forumlar, sosyal medya grupları kent 

dayanışmasının örgütsel formları olarak 

öne çıkıyor.  
 

Kentsel dayanışmanın tek 

motivasyonunun üretim ve bölüşüm 

değil, aynı zamanda çoğulcu, katılımcı 

bir örgütlenmeyle toplumsal sorunları 

yerinde çözmek olduğunu belirtelim. 

Örgütlenme sürecinde yalnızca fiziksel 

mekânı değil, aynı zamanda sanal ortamı 

da kullanarak bilgi ağları üzerinden 

kendine alan açıyor. Fiziksel mekanla 

sanal mekânı birlikte kullanabilen bu 

yenilikçi yaklaşım, toplumsal 

örgütlenmenin dönüşümünde gelecek 

vaat ediyor.  
 

Kentsel dayanışma pratiklerine 

bakıldığında kentin demografik yapısı ve 

bu demografinin mekânsal dağılımı 

dayanışma pratiklerinde bölünmelere, 

ayrışmalara yol açıyor. Küresel 

piyasaların ve ulus-devletin geleceğinin 

belirsizliği göz önüne alındığında, 

kentteki dayanışmayı yoğunlaştırma 

olasılıkları daha fazla ilgiyi hak ediyor. 
 

Toplumsal hareketlerin ortaya çıkması 

demokratik hakların ve bunların 

kullanılacağı bir kamusal alanın varlığına 

bağlıdır. Oysa burada sözü edilen 

dayanışma hareketleri tam da bu 

nedenle, kamusal alandaki imkansızlıklar 

ve demokratik hakların askıya alınması 

nedeniyle ortaya çıkıyorlar. Bu hareketler 

bir çıkar için değil bir hak için mücadele 

veriyorlar. Dolayısıyla devletin ve 

iktidarın her türlü alternatif görüşü 

baskıladığı bir anda sistemde bir gedik 

açmayı hedefliyorlar. 
 

Türkiye’de de özellikle metropollerde 

değişen yaşam koşulları yerel 

yönetimlere dönük bir kent hakkı 

mücadelesi, kent merkezlerinde 

dayanışmanın artarak işlerlik 

kazanmasına yol açmakta.  
 

Bu anlamda formel yapılar dışında da 

bilimsel işlevlerini sürdürerek politik 

baskıya karşı sistemde bir gedik açmayı 

başardılar.  
 

Alternatif bir ekonomik alan 
yaratma olarak dayanışma 
Ekonomik gerekçelere dayalı olarak 

ortaya çıkan dayanışma ilişkileri 

dünyanın farklı coğrafyalarında giderek 

daha fazla görünürlük kazanıyor. En 

eski, en yaygın ve en itibarlı “dayanışma 

ekonomisi” örneği ise kooperatiflerdir.  
 

Dünyanın en bilinen dayanışma 

ekonomisi örneği Franco İspanya’sında 

kurulan Mondragon Kooperatif 

Ortaklığı’dır. Bask ülkesinde 1956’da 

kurulan ve artık bir holding 

büyüklüğüne ulaşmış Mondragon işleyiş 

biçimiyle devlet eksenli üretim ve 

bölüşüm yapılarına bir alternatif 

sunmakta.  
 



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 7 • 17 Temmuz 2020 
13 

Bunun en önemli örnekleri kredi birliği, 

sosyal güvenlik birimleri ve okulları.  
 

Bununla birlikte küresel piyasanın 

kurallarına göre işleyen ve kapitalist 

dünya ekonomisi içinde yer alan bir 

alternatif olarak değerlendirilen 

Mondragon’un holdingleşmesi ve 

kaçınılmaz olarak finansallaşması ise en 

önemli eleştiri konusu.  
 

Bir başka örnek Hindistan’da ortaya 

çıkan SEWA’dır (Self-Employed Women’s 

Association). Kırk yılı aşkın süredir ayakta 

kalabilen SEWA, 1972’de bir sendika 

olarak da tescillenmiş bir yapılanma. 

Yoksul, kendi hesabına çalışan kadın 

işçileri temsil ediyor. İki milyona yakın 

ortağı var. SEWA’nın örgütsel modeli, 

işyerleri görece belirsiz olan kayıt dışı 

işçilere işyeri demokrasisine uygun 

katılım imkânı sunması nedeniyle de 

dikkat çekici bir örnek.  
 

 

 

Türkiye’de kooperatifleşme 
Türkiye’de de kooperatifleşme geçmişten 

bu yana temeli olan bir örgütlenme tarzı. 

İlk örneği 1863 yılında Mithat Paşa’nın 

öncülük ettiği Memleket Sandıkları 

uygulamasıdır. Bir diğer örnek, 1914’te 

kurulan Kooperatif Aydın İncir 

Müstahsilleri İşletmesi’dir. Asıl gelişme 

ise Cumhuriyet döneminde, özellikle 

tarım içi ve tarım dışı alanlarda çok 

sayıda kooperatifin faaliyet göstermeye 

başlamasıyla yaşanacaktır.  
 

Ancak 1980’lerden bu yana özellikle de 

AKP iktidarında devletin tarımdaki 

kamusal faaliyetlerinden geriye çekilmesi 

ve sermayenin artan hakimiyeti 

sonucunda, ulusal kalkınmacı dönemden 

miras kalan kooperatifler de o alanın 

üreticileri, piyasası, tüketicileri, fiyatları 

düzenleyen kurumlarıyla birlikte tasfiye 

edildi, özelleştirildi.  Bazı kooperatifler 

ayakta kalsa da pek çok zorlukla 

karşılaşıldı ve pek çok alanda yukarıda 

bahsettiğimiz temel ilkelerden 

uzaklaşıldı. Özyönetime dayalı, 

demokratik bir örgütlülük seviyesi ve 

diğer kooperatiflerle iş birliği henüz 

yaygınlaşmış değil. Yine de son yıllarda 

kooperatifçilikte ve kolektif demokratik 

örgütlenmelerde yeniden hareketlenme 

ve bir araya gelme çabaları dikkat 

çekiyor.  
 

Bir yandan bu türden kooperatifler 

kurulurken bir yandan da “nasıl bir 

kooperatifçilik” tartışmaları yürütülüyor. 

Bu mesele bir süredir sol, sosyal 

demokrat çevrelerde de tartışmaların 

odağında yer alıyor.  
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Toplumsal ve siyasal muhalefetin, hem 

ekonomik ve sosyal bir örgütlenme 

olması hem de alternatif bir mülkiyet 

biçimi sunması bakımından kooperatifler 

konusunu etraflıca tartışmaya açarak, 

mevcut uygulama örnekleri üzerinden 

somut öneriler geliştirmesi ve 

nihayetinde “demokratik bir 

kooperatifçiliğin ve alternatif bir 

kamusallığın yaratılması” hedefini 

siyasal gündemine dahil etmesi giderek 

daha da önem kazanıyor.     
  

Yereldeki kooperatif deneyimleri, 

geçmişteki örneklerden farklılık 

gösteriyor. Birincisi doğrudan üreticiler 

tarafından, hiçbir sendika, devlet ya da 

sermaye dolayımı olmaksızın 

kuruluyorlar. İkinci farklılık yasal 

altyapının hazırlanmasıyla birlikte 

belediyelerin bu alana girmeye 

başlaması, kooperatif kurarak tarım ve 

gıda alanında politika belirleyici aktörler 

olarak ön plana çıkmasıdır.  
 

Bakış açıları farklı da olsa her belediye 

tarım ve gıda alanına yönelik bir politika 

ve uygulama geliştirmeye çalışıyor. 

Bununla birlikte tabandan gelen 

kooperatif hareketine karşı devlet ve 

sermaye güdümünde kooperatif düzeni 

inşa etme çabalarının olduğunu da 

belirtmeliyiz.  
 

 

 

Devletle vesayet ilişkisine girmeyen, 

şirketleşmeyen, kâr odaklı olmayan, 

üretim ve tüketim temelli dayanışmayı 

örgütleyen bir kooperatifçilik; kamusallık 

tartışması içinde düşünmemiz gereken ve 

alternatif dayanışma ilişkilerinin 

geliştirildiği bir alternatif model bizim 

odaklandığımız. 
 

Bunların dışında, tüketici toplulukları, 

takas ya da ikinci el pazarları, gıda 

toplulukları da giderek yaygınlaşan ve 

görünürlük kazanan örnekler. Özellikle 

kır-kent arasındaki kopuş göz önüne 

alındığında topluluk temelli tarım 

pratikleri, ekolojik çiftlikler, örneğin 

Buğday Derneği’nin geliştirdiği Tatuta 

(Tarım, Turizm, Takas) gibi katılımcılığı 

ve görüş alışverişini destekleyen pratikler 

de dayanışma ilişkilerinin daha az bilinen 

örneklerini teşkil ediyor.  
 

Üretici ve tüketici kooperatifleri, gıda 

toplulukları, topluluk destekli tarım 

pratikleri, serbest çalışanlar (freelance) 

arasındaki dayanışma örnekleri piyasa-

dışı ve devlet-dışı ekonomik faaliyetlerin 

örgütlenmesi için başarılı örnekler.  
 

Dayanışma ekonomileri yalnızca 

geleneksel sektörlerde ya da imalata 
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yönelik alanlarda görülmüyor, teknoloji 

yoğun alanlarda ya da kültür-sanat 

alanında da örgütlenmeler var.  
 

Yazılım sektöründe serbest çalışanları bir 

araya getiren Ofissizler, teknoloji yoğun 

alanlardaki örgütlenme için önemli bir 

örnek. Bir dayanışma ağı biçiminde 

örgütlenen Ofissizler, iş güvencesi 

taleplerine yönelik hukuki çalışmalar, 

serbest çalışanlar arasında deneyim ve 

bilgi paylaşımı ve güvencesizliğe karşı 

dayanışma temelli üretim biçimleri 

hedeflemekte, yükselmekte olan bir 

sektörde çalışanların talepleri üzerinden 

örgütlenen bir emek örgütü olarak da 

işlev görmekte.  
 

Yakın zamanda kurulan Yayıncılar 

Kooperatifi ve Tiyatrocular Kooperatifi 

de benzer dayanışma prensipleriyle 

örgütlenmekte ve piyasa baskısına karşı 

direniş göstermekte. 
 

Toplumcu yerel yönetime uygun bir 
çerçeve olarak dayanışma 
ekonomisi  

Kentler özellikle metropoller sınıfsal 

çelişkilerin en yoğun hissedildiği, 

hiyerarşilerin en belirgin açığa çıktığı 

yerlerdir. Üretimin ağırlığının sanayiden 

hizmetlere kaymasıyla rant, sömürü, 

artık değere el koyma en yaygın biçimde 

kent merkezlerinde gerçekleşiyor.  
 

Dolayısıyla dünyada yükselen sosyal ve 

dayanışma ekonomisi anlayışı yerel 

yönetimleri farklı bir boyuta taşıma 

potansiyeline sahip. Toplumcu bir yerel 

yönetim anlayışının temel koşullarından 

biri kuşkusuz sorunlara eşitlik, özgürlük, 

dayanışma, paylaşma değerleri temelinde 

yaklaşabilmektir.  
 

Hizmetlerini AKP belediyeleri gibi 

sadece kendi yandaşlarına değil; din, dil, 

mezhep, inanç, yaşam tarzı farkı 

gözetmeden, ayrımcılık yapmadan tüm 

yurttaşlara sunma ilkesiyle hareket 

edebilmektir.  
 

Siyasal İslam’ın ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, 

çürütücü zihniyetinin yarattığı hasarın 

onarılması ancak böylesi bir duruşla 

mümkün olabilir.  
 

 
 

Dayanışma ekonomisi egemen kapitalist 

sisteme ve otoriter devletçi anlayışlara 

karşı, insanı ve gezegenimizi merkezine 

koyar. Dayanışma ekonomisi çoğulculuk, 

dayanışma, katılımcılık ve eşitlik 

değerleri üzerinde yükselir. Bu değerler 

belli başlı uygulama alanlarında 

güncelliğini koruyabilmelidir.     
 

Alternatif uygulamalar ne olabilir?  
Katılımcı bütçe: Özünde kent 

bütçelerinin önceliklerinin politikacılar 
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tarafından belirlenmesi yerine, halk 

meclislerinde tartışılarak-oylanarak 

yurttaşların kendi yaşamlarıyla ilgili 

kararları kendilerinin alması anlamına 

gelir. Burada mahalle meclislerinin 

temsilcileri ile ekolojik hareketlerin, 

mimar-şehir plancılarının, gençlerin, 

yaşlıların, kadınların, engellilerin talep ve 

önerilerini birleştirecek-bağdaştıracak 

ortak bir zemine gereksinim duyulur.  
 

Semt mutfakları: Böyle bir inisiyatif gıda 

maddelerinin daha büyük ölçekte 

dolayısıyla daha ucuza alınabilmesine 

olanak tanır. Bu ortamlar insanların bir 

araya gelip kaynaşması, dayanışma 

bağlarının güçlenmesi için fırsat yaratır.  
 

Zaman bankaları: Karşılıklılık temelinde 

insanların farklı bilgi, beceri ve 

donanımlarını değiş-tokuşa açtığı bir 

sistemdir. Böylelikle kapitalist iş 

bölümünün yarattığı eşitsizliklere- 

hiyerarşilere meydan okunabilmektedir.  
 

Yerel para: Yerel yönetimin yarattığı bir 

para/puan sistemi ile yereldeki 

etkinliklerin desteklenmesi, harcama 

gücünün en azından bir bölümünün 

yerelde kalması amaçlanır.  
 

Kent tarımı: Yerel yönetimin kent tarımı 

yapmak isteyenlere küçük bir toprak 

parçası tahsis ettiği, ayrıca sulama-sürme 

olanakları gibi altyapı desteği sağladığı 

uygulamalar bu kapsama girer. 

İnsanların dayanışma içerisinde 

kendilerine ait belli bir toprak parçasında 

ekim-dikim yaptığı örnekler de.  
 

Semt kütüphaneleri- dijital bilgi 

merkezleri: Kütüphaneler kamu 

mülkiyetinin uygulandığı, “herkesin 

ihtiyacına göre” ilkesinin hayata geçtiği 

en iyi örneklerdir. Gezici kütüphanelerin 

yanı sıra, sokaklarda insanların 

toplumsal sorumluluk temelinde kitap 

koyup-ödünç aldığı mini kütüphaneler 

bu amaçla kullanılabilmektedir.    
 

Üretim-tüketim-işçi kooperatifleri: 

Kooperatiflerin istihdamı teşvik etme, 

üretkenliği artırma, özyönetim anlayışı 

çerçevesinde firmaları 

demokratikleştirme potansiyeli vardır. 

Dünya ve Türkiye örnekleri 

kooperatiflerin hoşgörü ve demokrasi 

kültürünün gelişmesi, toplumsal cinsiyet, 

mezhep ve etnik ayrımcılıkların 

törpülenmesi açısından son derece 

elverişli bir zemin sunduğunu gösteriyor. 

Karar verme erkinin kooperatiflerde 

toplandığı bir örgütlenme pratiğinin 

yerel yönetimler tarafından 

desteklenmesi, özendirilmesi bu 

açılardan da büyük anlam taşıyor. İşçi 

kooperatiflerinin lokanta-kafe 

işletmeciliği, el sanatları, basımevi, kurye 

servisleri gibi iş alanlarında özellikle 

yaygınlaşması beklenir. 
 

Boş bina ve arsaların değerlendirilmesi: 

Yerel yönetimler boş, kullanılmayan 

binaların, arsaların kamusal kullanıma 

açılmasını sağlamak için harekete geçmek 

yanında, yarım kalmış-tamamlanamamış 

binaları da zaman içerisinde bedelini 

ödeme koşuluyla devralırlar. Böylece 
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hem kamusal konut inşaatına 

/sağlanmasına hız verebilir, hem de 

sportif, eğlenme, dinlenme, sanatı 

geliştirme gibi toplumsal amaçlarla âtıl 

alanları hizmete açabilirler.  
 

Sanat ve kültür kooperatifleri: Özellikle 

yerel sanatçıların yerel yönetimler 

tarafından desteklenmesi büyük önem 

taşır. Kültürün mimari, tarihi, günlük 

yaşam ve eğlenme ile ilgili çeşitli 

boyutları vardır. Yerel hafızayı 

canlandıracak, geçmişi bugüne taşıyacak 

kent kimliğinin yitirilmesini engelleyecek 

çabaların özendirip, desteklenmesi de çok 

önemlidir. Bu çerçevede yerel müzeler 

büyük bir işlev görebilir. Benzeri bir 

misyonla kurulmuş kooperatiflerin 

fonlanması, altyapı olanaklarının onlara 

açılması gerekir. Ayrıca halkın özellikle 

gençlerin ücretsiz bilgi ve beceri artırıcı 

kurslara katılımı sağlanabilir.  

 

Kreşler ve yaşlı bakım evleri: İnsanların 

gönüllülük temelinde ilaç, malzeme 

yardımı yapabildiği veya zamanlarını 

sunarak katkıda bulunabildiği mahalle 

kreşleri ve yaşlı bakım evleri.   

Yukarıda saydığımız tüm bu sosyal 

hizmetlerin etkin biçimde işlemesi ancak 

mahalle meclislerinin kontrol ve 

denetimiyle gerçekleşebilir.      
 

Son söz olarak, tüm dünyada olduğu 

gibi çok uluslu şirketler öncülüğünde 

kapitalist küreselleşmeye, piyasa 

toplumuna, müştereklerin 

özelleştirilmesine, kitlelerin karar 

alma süreçlerinin dışında 

bırakılmasına karşı; kamuculuğu, 

kolektif mülkiyet biçimlerini ve 

üretenlerin yönetmesini 

savunmalıyız… 
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İstanbul Küresel Finans Merkezi Olacak (mı?) 
 

Türkiye ekonomisi tarihinin en sorunlu dönemlerinden birini yaşarken ve büyük bir 
hızla içine kapanmaya doğru yol alırken Erdoğan’dan 20.06.2020 tarihinde 
Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmaya hiç bu kadar yakın olmadığı 
açıklaması geldi.  İstanbul Finans Merkezi’nin ilk tamamlanmış bölümü olan Vergi 
Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası açılış töreninde ilerleyen günlerde Merkez 
Bankasından Ziraat Bankasına ve diğer bankalara varıncaya kadar hepsinin 
binalarının yükselmekte olduğunu, bunlar bittiği anda bu bölgenin tamamıyla 
dünyanın nadide bir finans merkezi olarak dünyaya göz kırpacağını söyledi. 
 
Ekonomide işler sarpa sardıkça 

gerçeklikten uzaklaşan Erdoğan’ın bu 

sözlerinden, İstanbul Finans Merkezini 

bir inşaatlar bütünü olarak gördüğü 

anlaşılıyor. Erdoğan’a göre, inşaatlar 

bittiğinde, başka bir şeye gerek kalmadan 

İstanbul nadide bir finans merkezi olarak 

dünyaya göz kırpacak.  
 

Bir finans merkezi olabilmek için modern 

bina ve teçhizat altyapısının varlığı 

yeterli midir? Peki, Türkiye bu projenin 

gündeme geldiği dönemdeki stratejik 

avantaj ve mali potansiyele halen sahip 

midir? Ve asıl soru, o durumda dünya 

İstanbul’u küresel bir finans merkezi 

olarak kabul edecek mi? Gerçekler ve 

dünya üzerindeki örnekler pek bunu 

göstermiyor.  
 

Sonuçta korkulan odur ki hayaller 

Manhattan ama gerçekler Ataşehir’in 

taşlarından ileri gitmeyebilir.  
 

Vikipedi’de “İstanbul Finans Merkezi” 

başlığına bakıldığında içeriğinin 

tamamen yapılacak inşaat projeleri ve 

buna bağlı otoyol projelerini kapsadığı 

görülüyor. Yani olaya teknik açıdan 

bakmayan halk kesiminin ve Erdoğan’ın 

anladığı proje, gerçekte bir finans 

merkezi yaratma projesi olmaktan çok, 

bir inşaat projesi. Konuya ilişkin 

kaynaklardan biri olarak kurulan web 

sitesinin, onu oluşturan Devlet Planlama 

Teşkilatıyla birlikte lağvedilmesinden, 

devletin konuya yaklaşımının uzun 

vadeli yatırım mantığı şeklinde değil 

müteahhit mantığı çerçevesinde olmasına 

da bu nedenle çok şaşmamak gerekiyor.  
 

Öte yandan İstanbul Finans Merkezi 

(İFM) projesi, hukuk ve insan haklarına 

saygılı bir dünyanın parçası olma 

iradesine sahip bir Türkiye rüyası olarak 

ortaya atılmıştı.  
 

Şu an derinleşmekte olan otokrasinin ise 

değil İstanbul’u, Türkiye’yi nereye 

götüreceği belli değil.  
 

Küresel Finans Merkezi Olabilmek  

Küresel ya da bölgesel bazda bir finans 

merkezi olmak nasıl bir şey ya da bunun 

gerçekleşebilmesi için ne gerekiyor? Her 

şeyden önce böyle bir durum, 

yatırımcıların hukuki ve kurumsal 

altyapıya güvenerek, çeşitliliğe ve 
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derinliğe sahip piyasalarda fonlarını 

değerlendirme imkanına sahip olmasını 

gerektiriyor.  
 

Bağımsız otoritelerin gözetim ve 

denetiminin olduğu ve bir anlaşmazlık 

durumunda tarafsız bir biçimde bu 

anlaşmazlığın sonuçlanacağı, siyasi-

coğrafi-sistemik risklerden minimum 

düzeyde etkilenen bir ortam gerektiriyor.  
 

Bu da yatırımcının vergi vb. benzeri 

başka mali yüklerle getirisinin azalacağı 

düşüncesine sahip olmamasını, istediği 

zaman yatırım yaptığı aracı satarak 

çıkabileceğini bilmesini, dünyada en ileri 

finansman araçları ve uygulamaları neyse 

bunlara ulaşabilmesini gerektiriyor.  
 

Bir sabah kalktığında beklemediği 

uygulamalar nedeniyle parasına bloke 

koyulmayacağından emin olmasını 

gerektiriyor. Kolay değil, sermayenin en 

ürkek kesimi olan mali sermaye 

sahiplerine imkan tanıyorsunuz finansal 

merkez olarak.  
 

Güvenilmezseniz, politika 

uygulamalarında öngörülemezseniz, 

başkalarının savaşının tarafı iseniz ya da 

illa birileriyle kavga çıkartmaya 

uğraşıyorsanız kim niye gelsin ki?  
 

Bir de tabii faiz düşerse enflasyon düşer 

kıvamındaysa finans bilginiz ya da yanlış 

uygulamalar nedeniyle uluslararası 

rezervleriniz bitmişse ve bu nedenle 

işlemlere sınırlamalar getiriyorsanız 

durum daha da vahim hale geliyor.  
 

Bu girişten sonra finansal merkez olarak 

listelere girilebilmesi için dünyaca kabul 

gören kriterlerin ne olduğuna bakalım.  
 

Dünyada temelde finans merkezleri 

genelde küresel, bölgesel ve yerel olmak 

üzere üçe ayrılıyor. Bunlardan her biri de 

sahip olduğu derecelere göre kendi 

içlerinde dörder kategoride 

değerlendiriliyor.  
 

Dünyada faaliyet gösteren finans 

merkezlerinin birbirlerine göre 

konumları, bunların zaman içinde 

sıralamadaki değişimleri ve ait oldukları 

kategorilerin tanımlanması, 2007 yılı 

Mart ayından bu yana Londra merkezli 

Z/Yen isimli düşünce kuruluşu 

tarafından belirlenip takip ediliyor.  
 

Kuruluş yılda iki kez, biri Mart diğeri de 

Eylül ayında olmak üzere, Küresel Mali 

Merkezler İndeksi (GFCI- Global Financial 

Centers Index) oluşturuyor ve bunu da bir 

raporla yayımlıyor.  
 

GFCI 5 ana veri kategorisine göre 

oluşturuluyor. Nihai İndeks değerini 

belirleyen bu 5 ana kategori, kurumsal ve 

hukuki yapıdan, çalışanların durumuna, 

altyapının yeterliliğinden, piyasanın mali 

açıdan gelişmişlik derecesine ve merkez 

olan şehrin itibar derecesinin 

anlaşılmasına yardımcı olacak toplam 20 

alt-başlık içeriyor.  
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Bu başlıkları şu şekilde listelemek 

mümkün:  

 İş Ortamı 

 Siyasi İstikrar ve Hukukun 

Üstünlüğü 

 Kurumsal ve Hukuki Altyapı 

 Makroekonomik Ortam 

 Vergi ve Maliyet Açısından Rekabet 

Koşulları 

 İnsan Kaynakları 

 Yetkin Çalışan Varlığı 

 Esnek Emek Piyasası 

 Eğitim ve Gelişmişlik 

 Hayat Kalitesi  

 Altyapı 

 İnşaat Altyapısı 

 Bilişim Altyapısı 

 Ulaştırma Altyapısı 

 Sürdürülebilir Büyüme 

 Gelişmişlik Düzeyi 

 Sektörel Yapıların Derinlik ve 

Genişliği 

 Sermayeye Erişim 

 Piyasa Likiditesi 

 Ekonomik Üretim 

 İtibar 

 Şehrin Marka Özelliği ve Cazibesi 

 İnovasyon Düzeyi 

 Cazibe ve Kültürel Çeşitlilik 

 Diğer Merkezlerle Kıyaslamalı 

Pozisyon 
 

En sonuncusu 2020 yılı Mart ayında 

hazırlanıp yayımlanan GFCI değerlerine 

bakıldığında yukarıdaki tabloda yer alan 

rekabet alanlarına göre belirlenen ilk 15 

merkez aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Buna göre New York ve Londra tüm 

kriterleri ilk ve ikinci sırada karşılarken 

Türkiye bu sıralamanın hiçbir yerinde yer 

alamıyor.  

 

Finansal merkezlere ilişkin resim bu 

şekilde iken Türkiye’deki yetkililer 

dünyadan bihaber, ya da daha vahimi, 

kendi dünyaları içine hapsolmuş 

gerçeklikten uzaklaşmış biçimde hareket 

ediyor.  
 

Onlar için belli ki bu 20 parametreden 

inşaat ve ulaştırma altyapısına ait 

kriterleri tutturmak yeterli.  
 

 

 

GFC İndeksinde Türkiye’nin Gelişimi 

GFC İndeksinin ilk oluşturulduğu yıl 

olan 2007 yılında Türkiye bu 

değerlendirme içinde yer almamıştı.  
 

Türkiye bu İndekse ilk kez 2009 yılı Eylül 

ayı raporunda 442 puanla 72. sıradan 

dahil olmuştu. 2010 yılı Mart ayında yerel 

nitelikli bir finansal merkez olarak 74. 

sıraya gerileyen İstanbul, 2014 yılı Eylül 

raporunda 42. sıraya kadar yükselmiş ve 

yerel borsa niteliğinden kurtularak 

bunun bir üstü kategoride yer alan 

uluslararası finansal merkez niteliğini 

kazanmıştı.  
 

5 yıllık süre zarfında bir finans merkezi 

olarak 32 sıra yükselen İstanbul 2014 
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yılından itibaren bu alanda tekrar 

gerilemeye başladı ve endekse girdiği 

yılın da gerisine düştü (76. sıra).  
 

Aradaki geçici oynamalar göz ardı 

edildiğinde İstanbul’un, ilk başladığı 

sıranın da gerisindeki düşük seviyeleri 

zorlaması bir rastlantı değil. Zira, İndeksi 

oluşturanların da raporlarda açıkça ifade 

ettiği gibi askeri çatışmaların yakınında 

olmak, terör olaylarının hedefi olmak ve 

otoriter bir başkanın varlığı bu 

sıralamaları olumsuz etkiliyor.  
 

Ekonomide, hukuk alanında ve yaşanan 

her türlü olumsuzluğun etkisiyle 

İstanbul’un bir finansal merkez olarak 

2019 yılı ile 2020 arasında 24 sıra gibi 

büyük bir düşüşle karşılaşması, bu 

alanda çok olumsuz bir işaret. Bu 

hezimeti ancak İslam Ekonomisi gibi 

söylemlerle biz bize yeteriz tipi acz 

ifadeleri dengeleyebilir, o da ancak 

söylemde. 
 

 
 

İstanbul Finans Merkezi Projesi ve 

Gelişimi  

İstanbul’un uluslararası bir finans 

merkezi olmasına yönelik ilk bahis, 2007-

2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma 

Planında yer aldı. Planda sadece 

değinilip geçilen bu tedbir 2009 yılı yıllık 

programında daha geniş olarak yer aldı. 

Burada, konuya ilişkin bir strateji 

oluşturulmasına değinildikten sonra 

02.10.2009 tarihinde İstanbul Finans 

Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı resmi 

gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  
 

Söz konusu Eylem Planı, İstanbul’un 

önce bölgesel ve nihai olarak da küresel 

finans merkezi olma vizyonunu 

taşıyordu. O dönemde AB yolunda 

ilerliyormuş izlenimi veren bir 

Türkiye’nin Orta Doğu, Orta Asya, 

Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa için bir 

cazibe merkezi olması beklenirken 

izleyen 40 yıllık süreç içinde Türkiye’nin 

dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına 

gireceği öngörüsü bulunmaktaydı. Bu 

gelişme çizgisinde elbette dünyadaki 

sermaye bolluğunun ve Türkiye’nin 

bundan pay alabilmesinin de etkisiyle, 

geniş bir coğrafi bölgenin finansal 

kaynaklarının toplandığı ve yeniden 

dağıtıldığı bir merkez olabilmek imkansız 

görünmüyordu.  
 

Nitekim 2008 yılında yaşanan küresel 

krizin getirdiği belirsizlik ortamının 

giderilmesinin ardından Strateji ve Eylem 

Planının 3 yıl sonunda (2012 yılı ikinci 

yarısı) yenilenmesi, güçlendirilmesi ve 

içeriğinin detaylandırılması kararı yer 

almaktaydı. Yine, bu zaman zarfında 

İstanbul’un rekabetçi bir yapıyla ortaya 

çıkarak küresel sermayenin 

yönlendirilmesine katkıda bulunabilmesi 
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için gereken değişikliklerin yapılması 

iradesi de bulunmaktaydı.  
 

Bir finans merkezi olabilmek için ön 

koşulların; likidite, derinlik ve enstrüman 

çeşitliliğinin sağlanması, organize 

piyasalardaki likiditenin sürekliliğini 

sağlayacak teknolojik yeterliliğin 

bulunması olarak tanımlandığı Strateji ve 

Eylem Planında buna yönelik olarak 

yapısal ve hukuki düzenlemeler 

önerilmekle kalmamış, işlemler 

üzerindeki vergi yükünün kademeli 

olarak düşürülmesi gerektiği, uzun 

vadeli vergi politikalarının uygulamaya 

konması, hukuki güvenliğin sağlanması 

için idareye geniş yorum yetkisini 

bıraktırmayacak hukuki düzenlemelerin 

yapılması perspektifi de buna eklenmişti. 

Özellikle vergiler üzerinde durulurken 

yatırım araçlarının getirisi üzerinde 

oluşan mali yüklerin fon maliyetlerini 

artırarak diğer finansal piyasaların tercih 

edilmesine yol açacağı söylenmekteydi. 

Bu amaca yönelik olarak, rakip para ve 

sermaye piyasalarının vergilendirme 

esaslarını da göz önüne alarak karmaşık 

ve dağınık halde bulunan vergi 

mevzuatının sadeleştirilip 

basitleştirilmesinin önemi belirtilmişti.  
 

Konular ve yaklaşım açısından 

incelendiğinde İFM, önce yapısal bir 

dönüşüm iradesi ortaya koymaya 

çalışmış ve hedefleri küresel düzeyde 25. 

finansal merkez olmak gibi yüksek bir 

noktaya koymuştu. Oysa bu durum 

güçlü bir ekonomik yapı, derinliği artan 

bir piyasa yapısı, fiyat istikrarı, nötr vergi 

sistemi gerektirdiğinden ve uygulama 

sonuçları, devamlı surette hedeften 

uzaklaşmaya işaret ederken irade, 

fırsattan istifade faizsiz finans 

kurumlarının gelişmesini sağlayacak 

adımların atılmasına dönüştü.  
 

Bunda da gerçek anlamda başarı 

sağlanabildiği tartışılır. Nitekim sonunda 

iktidar projeyi en iyi anladığı iş olan 

inşaat projesine çevirdi. Tabii bunlar 

olurken İstanbul’un bir finans merkezi 

olarak sıralaması, projeye başladığı 

noktanın da gerisinde gerçekleşti. Öyle 

görünüyor ki sıralamadaki bu geri gidiş, 

Türkiye içeri kapanırken, otokrat yönetim 

pekişirken ve ekonomisi hızla kumanda 

ekonomisine dönüşürken 

durdurulamayacak. 
 

Dengesini Kaybeden Türkiye  

Büyük bir iddia ile çıktığı yolu 

bitiremeden yanlışa saplanan AKP 

iktidarı hem Türkiye’nin gelişimi için çok 

değerli yılları heba ediyor hem de 

ülkenin potansiyelini, uzun vadedeki 

rekabet gücünü her alanda müsrifçe 

harcıyor.  
 

İFM açısından bir diğer hedef, 

Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından 

ilk 30 ülke arasında yer almasıydı. 

IMF’nin Mali Gelişmişlik İndeksine (FDI) 

bakıldığında en son veri olan 2017 yılında 

0,95 puanla İsviçre’nin bu alanda birinci 

ülke olduğu görülüyor. Aynı yıl 0,70 

puan alan Portekiz ise 20. sıradaydı. 0,64 

puanın üzerinde olan ülkeler FDI 
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İndeksinde gelişmiş olarak kabul 

ediliyor.  
 

Türkiye’nin 2017 yılında 0,52 puanla 2. 

kategori sınıfında olduğu görülüyor. 

2007-2016 döneminde Türkiye’nin İndeks 

değeri 0,48 ile 0,52 arasında değişiyor. Bu 

demektir ki Türkiye İFM projesinin 

gündeme alındığı tarihten hedef yıl 2018 

yılına kadar finansal gelişmişlik 

düzeyinde önemli bir merhale kat 

edememiştir.  
 

İFM projesinde bir diğer hedef olan 

finansal hizmetler sektörünün GSYİH 

içindeki payının %6 seviyesine 

yükseltilmesi hedefine bakıldığında, 

bunun 2018 yılında %3 ve 2019 yılında da 

%3,2 seviyesine çıktığı düşünülürse 

Türkiye bu hedefte de başarılı 

olamamıştır.  
 

Bu başarısızlıklar ve hedeften sapmalar 

kader ve krizlerle ilgili değil doğrudan  

yanlış politikaların bedelinin 

ödenmesidir. 
 

Hükümet, bir finansal merkezde 

atılmaması gereken ne kadar adım varsa 

atmaktan geri durmadı: 

 13.08.2018 tarihinde swap işlemlerine sınırlama 

getirilmesi (özkaynakların %50’si), 

 15.08.2018 tarihinde swap işlemlerine bir 

sınırlama daha getirilmesi (özkaynakların 

%10’u), 

 17.08.2018 tarihinde swap işlem yasağına 

forward, opsiyon ve türev işlemlerin de dahil 

edilmesi, 

 04.09.2018 tarihinde ihracat bedellerinin yurda 

6 ay içinde sokulup TL’ye çevrilmesi 

zorunluluğu, 

 13.09.2018 tarihinde yurtiçi yerleşiklerin döviz 

cinsinden sözleşme yapılamayacağının karara 

bağlanması, 

 23.03.2019 tarihinde J.P. Morgan tarafından 

müşterileri için yazılan yatırım raporunun 

yanıltıcı bulunarak BDDK tarafından inceleme 

başlatılması, 

 21.05.2019 tarihinde manipülasyonun 

önlenmesi amacıyla BDDK tarafından döviz 

alım işlemlerinde 1 gün valör uygulamasının 

başlatılması, 

 17.09.2019 tarihinde IMF heyetinin Türkiye’ye 

mutad ziyareti sırasında BDDK tarafından 

bilançolarda saklanan 46 milyar TL tutarındaki 

batık kredinin varlığının ilanı, 

 18.12.2019 tarihinde swap işlemlerine konan 

sınırlamanın daha da sıkılaştırılması 

(özkaynakların %10’u), 

 09.02.2020 tarihinde swap sınırlamasının 

forward, opsiyon, türev işlemlerde de 

sıkılaştırılması (özkaynakların %10’u), 

 07.04.2020 tarihinde BDDK tarafından 

anchorman Fatih Portakal’a gerçeğe aykırı ve 

maksatlı ifade kullanımı nedeniyle suç 

duyurusunda bulunulması, 

 12.04.2020 tarihinde swap işlemlerindeki kısıtın 

daha da sıkılaştırılması (özkaynakların %1’i) 

 Nisan ayında, bankaların kredi açmalarını ve 

DİBS alımlarını artırmaya ya da döviz 

mevduatı yapmayı azaltmaya yönelik Aktif 

Rasyosu uygulamasına geçilmesi, 

 05.05.2020 tarihinde swap işlemlerindeki kısıtın 

sıkılaştırılmaya devam edilmesi (özkaynakların 

%0,5’i), 

 25.05.2020 tarihinde, TL tahtalarını kapatma 

kararı almış olan Euroclear ve Clearstream 

Banking’in, bu kısıtlardan muaf tutulması 

kararı, 

 21.05.2020 tarihinde 100 gr. ve üzerinde altın 

alım işlemi yapanlara 1 gün valör uygulanması, 

 Ayrıca %0,2 olarak döviz alımlarında 

uygulanan vergi tahakkukunun %1 düzeyine 

çıkartılması. 
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 Tüm bunların yanı sıra kamu bankaları 

üzerinden döviz satışı ile kura müdahaleler, 

 Kamu bankalarını kredi stokunu artırmaya 

zorlamak ve özel bankaları da bunu yapmaları 

için baskı altına almak, 

 Türkiye İş Bankası’nın özel hukuk 

kapsamındaki hisselerini devlete aktarmaya 

yönelik baskı ve tehditte bulunmak, 

 Kriz zamanlarında döviz alan ya da döviz hesabı 

olanlara tehdit vari söylemler geliştirmek ya da 

bu tür söylemleri dillendirenlerin hukuki açıdan 

herhangi bir bedel ödememeleri, 

 Kanuni olarak çalışmasına müsaade edilen bir 

bankaya mevduat yatıranların bu fiilini 

kendileri aleyhine bir suç karinesi olarak 

kullanılmasına seyirci kalmak,  

 Türkiye Varlık Fonu eliyle Borsa’da manipülatif 

işlem yapma söylentilerinin dolanmasına 

müsaade etmek, 

 Net Uluslararası Rezervleri hiçbir müdahale 

gücü kalmayacak bir biçimde borçlu duruma 

düşürmek, 

 Başta uluslararası rezervler olmak üzere her 

türlü veride şeffaflık ve güvenilirlik ilkesini ihlal 

etmek, 

 Hukuk devleti uygulamalarından çıkarak keyfi 

bir tek adam yönetimine geçmek.  
 

Tüm bu uygulamalar aslında Türkiye’nin 

sadece uluslararası bir finans merkezi 

olma şansını kaybetmekte olduğunu 

değil ekonomisi güçlü ülkeler liginden de 

çekilmekte olduğunu gösteriyor.  
 

Nitekim ülkenin risk priminin bir 

göstergesi olan CDS seviyelerinin 2020 

yılı Nisan ayında 589 düzeyine ulaşmış 

olması ve bu göstergenin rahip Brunson 

krizinin patladığı 2018 yılının 

ortalarından bu yana yüksek seyretmesi 

İstanbul’un yakın bir gelecekte 

uluslararası bir finansal merkez 

olamayacağının somut bir kanıtı olarak 

belirmekte.  
 

Buna ek olarak 2019 yılı Ekim ayında 7 

banka hissesi için 2020 yılı Şubat ayında 

da Borsa İstanbul’da pay piyasalarında 

açığa satış yasağı getirilmesinin bir 

sonucu olarak 17 Haziran 2020 tarihinde 

Morgan Stanley tarafından Türkiye için 

yapılan duyuru göz ardı edilmemelidir. 

Morgan Stanley bu duyuruda, hisse senedi 

işlemleri için konan yasaklara atıf yaparak 

kurumsal yöneticilerin faal olarak yatırım 

görüşlerini yansıtmaları ve işlemlerde 

kendilerini hedge edebilme imkanlarının 

ellerinden alındığını ifade ederek bu 

kararları eleştirmekteydi. Bu şekilde 

Morgan Stanley 24 Haziran 2020 

tarihinde, mali yatırımda erişim 

hususunda önemli gerileme yaşayan 

Türkiye’nin MSCI Gelişen Piyasalar 

İndeksinden çıkartılarak “öncü gelişen” 

ya da “ayrık” piyasa kategorisine 

indirilebileceği uyarısını yaptı.  
 

Yatırım araçlarına bu denli kısıtlama 

getiren ve mali yükleri biraz da bu 

amaçla artıran bir ülkeye yatırımcının 

gelmesini beklemek ve hatta bu tür bir 

ülke piyasasının küresel bir finans 

merkezi olma iddiasını sürdürebiliyor 

olduğuna inanmak ancak saflıktır.  
 

Gerçekler bu noktada iken ve kısa vadede 

İstanbul’un uluslararası bir finans 

merkezi olma şansını AKP elinden 

almışken son bir sene içinde İFM 

projesine geri dönüş yapıyor görüntüsü 

sadece bir tek nedenle yapılıyor 
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olmalıdır: rant şehvetinin 

uluslararası bir proje arkasına 

saklanılarak giderilme güdüsü.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 

500) Araştırmasından Ekonomiye Dair İpuçları   
İstanbul Sanayi Odası (İSO), geçtiğimiz 52 yıl boyunca (1967-2019) düzenli olarak 
yapmakta olduğu “İSO-Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2019 
yılı sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Sanayi işletmelerinin özellikle finansman 
yapısındaki bozulma 2015 yılından itibaren devam ediyor. Bilanço içerisindeki toplam 
borçların payı %68.4’e yükselirken, özkaynakların payı da %31.6’ya düştü. Son 2 yıldır 
sanayi sektörünün büyümesi Türkiye büyümesinin altında kalmaya devam ediyor. 
Üretimden satışlar yüzde 16.4 artarken, dönem karı yüzde 3.0 azaldı.  

 
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal 

Bahçıvan’ın geçtiğimiz günlerde 

kamuoyu ile paylaştığı İSO 5OO 

araştırma sonuçları, Türkiye 

ekonomisindeki kırılganlıklar ile Türk 

Sanayicisinin son yıllarda yaşamakta 

olduğu finansal sıkıntıları tekrar ortaya 

çıkarması sebebiyle değerli bir 

çalışmadır. Yapılan araştırmanın 2019 

yılına ait şirket finansalları üzerinden 

gerçekleştirilmiş olması sebebi ile Covid-

19 pandemi etkileri dahil değildir. 
 

Başkanın konuşmasında da ifade edildiği 

üzere 2019 yılı, küresel ekonomide sıra 

dışı gelişmelerin yaşandığı bir yıl 

olmuştur. Ticarette korumacılık yıl 

genelinde artarken, bu anlamda ticari 

faaliyetler üzerinde en olumsuz etkiyi 

ABD-Çin ticaret savaşları göstermiştir.  
 

Brexit, bütün yıl boyunca Avrupa 

ekonomisinin üzerinde adeta kara bir 

bulut gibi dolaşmıştır. Bu düğüm yılın 

son ayında çözülmüş olsa da süreç, Euro 

Bölgesi ekonomik faaliyetlerine ağır bir 

damga vurmuştur. Diğer yandan 

Dünya’da siyasi kutuplaşmalar; başta 

ABD-İran gerginliği olmak üzere ülkeler 

arası karşılıklı yaptırımlar ve jeopolitik 

gelişmeler, içinde bulunduğumuz bölge 

dahil olmak üzere birçok coğrafyada 

iktisadi faaliyetleri olumsuz etkilemiştir. 
 

2019 yılını Türkiye %0.9 düzeyinde bir 

ekonomik büyüme ile kapatırken, 

gelişmiş ülkelerde büyümenin yüzde 1,7 

ile son yılların en düşük seviyesine 

indiğini gördük.  
 

ABD yüzde 2,3, Euro bölgesi ise yüzde 

1,3 büyürken, dünya ekonomisindeki 
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büyüme yüzde 2,9 ile son 10 yılın en 

düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 

Türkiye’nin İlk 10 Sanayi Şirketi (2019) 

 
 

2019 yılında üretimden net satışlara göre 

en büyük kuruluş, 87 milyar 949 milyon 

lira ile uzun yıllardır olduğu gibi yine 

“Tüpraş” olmuştur. Araştırmaya göre 

Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi 

kuruluşu 37 milyar 71 milyon liralık 

üretimden satışlarıyla “Ford Otomotiv” 

olurken, üçüncülükte ise 25 milyar 851 

milyon lira ile “Toyota Otomotiv” yer 

almaktadır. 2019 yılının ilk 10 şirketi 

arasında, İSO 500 listesine bu yıl ilk kez 

katılan bir şirket var. “Star Rafineri”, 20 

milyar 831 milyon liralık üretimden 

satışları ile sıralamaya beşinci sıradan 

girdi. 
 

İlk 500 Sanayi Şirketi Büyümesi  

 
 

İktidar tarafından özellikle son 4 yıldır 

artan dozda ara ara verilen çeşitli 

isimlerdeki ekonomik paketlerin reel 

sektörün kronik hastalığına bir çare 

üretmediğini açıklanan sonuçlar çok net 

bir şekilde göstermektedir. 2018 yılı 

sonunda ilk 500 sanayi işletmesinin 

büyümesi %1.3 ve 2019 yılındaki büyüme 

oranı da %0.2 düzeyinde ve Türkiye 

büyümesinin altında gerçekleşmiştir.  
 

2018 yılında Türk Sanayi şirketleri 

Türkiye’nin yıllık büyümesinin %46’sı, 

2019 yılında da %22’si düzeyinde bir 

büyüme kaydederek yapısal sorunlarının 

katlanarak arttığının işaretlerini sürekli 

vermektedir. 
 

Türk Sanayicisinin bugün yaklaşık olarak 

%70 Borç, %30 Özkaynak üzerinden 

faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı 

görülmektedir. 
 

Geçtiğimiz yıl $181 milyar tutarında 

Türkiye’nin toplam ihracatının %40’ını 

($71 milyar) gerçekleştiren firmaların 

bilanço yapılarındaki bozulma daha da 

artmaktadır. Şirketlerin esas 

faaliyetlerinden elde ettikleri “Kar” 

tutarları her yıl yükselen finansman 

maliyetlerinin karşılanmasını 

sağlamaktadır. 2015 yılında bilanço 

içerisinde %60 düzeylerine yükselen 

toplam borçların oranı geçtiğimiz yıl 

sonunda %68.4 seviyesine çıkmıştır.  
 

Yükselen faiz oranları, artan finansman 

maliyetleri, döviz kurundaki istikrarlı 

yükseliş ihracat gelirleri ile %100 finansal 

korunma (hedge) yapılmamış şirketleri 
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finansal açıdan çok daha fazla 

zorlamaktadır.  
 

Finansman Gideri/Faaliyet Karı (%) 

 
 

Satışlar yönünden bakacak olursak 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 yılında 878 

milyar lira olan üretimden satışlarını, 

2019 yılında yüzde 16,4 oranında 

artırarak 1 trilyon liranın üzerine 

çıkarmıştır. 
 

 

İlk 500 Sanayi Şirketinin Üretimden Satışları 

 
 

2019 yılındaki artış, 2017’deki yüzde 33,2 

ve 2018’deki yüzde 34,5’lik oranlar ile 

kıyaslandığında büyümede yavaşlamayı 

işaret etmektedir. 
 

İSO 500’ün yıllara göre üretimden satışlar 

performansına baktığımızda, 2012-2016 

döneminde görülen zayıf büyümenin, 

2017 ve 2018 yıllarında yerini yüzde 19 ve 

yüzde 11,8 ile güçlü reel büyümelere 

bıraktığı görülmektedir. 2019 yılında da 

reel büyüme eğiliminin sürdüğünü 

görmekteyiz. 
 

Üretimden Satışlar (Reel Değişim%) 

 
 

Öte yandan, 2019 yılında görülen bu 

yavaşlamada birçok unsur etkili 

olmuştur. İlk olarak ekonomide 

uygulanan dengeleme politikaları 

sonucu, iç talep ve dolayısıyla iç satışlar 

yavaşlamıştır. Diğer yandan 

enflasyondaki gerileme, nominal olarak 

hesaplanan satış büyüklüğünü 

sınırlamıştır. Ayrıca başta Euro Bölgesi 

olmak üzere dünya ticaretindeki 

daralmanın etkisiyle yaşanan ihracattaki 

durağanlık da satışlardaki artışın 

yavaşlamasında etkili olmuştur. Son 

olarak emtia fiyatlarındaki düşüş eğilimi 

de bu nedenler arasında gösterilebilir. 
 

İSO 500’ün ihracatına geldiğimizde; 

rakamın 2019 yılında yüzde 2,4 artarak 

73,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini 

görüyoruz. Aynı yılda Türkiye’nin 

ihracat artışı yüzde 2,1, Türkiye sanayi 

ihracatı artışı yüzde 2,3 olmuştur. İSO 

500’ün ihracatı, bu iki orana oldukça 

yakın bir büyüme göstermiştir. 2019, 

kuşkusuz küresel konjonktürün de 

etkisiyle ihracat hızının en düşük olduğu 

yıllardan biri olarak dikkat çekmektedir. 
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İlk 500 Sanayi Kuruluşu’nun İhracatı (Yıllık 

Değişim, %) 

 
 

Bir yanda ticaret savaşları, diğer yanda 

dünya geneline yayılan korumacılık 

önlemleri 2019 yılında dış pazarları 

oldukça zorlu bir hale sokmuştur. Dünya 

mal ticareti daralmış ve ihracatta rekabet 

daha da artmıştır. Türkiye’nin önemli 

ihraç kalemlerinden biri olan metal 

ürünleri ihracatı da ABD ve AB’nin 

korunma önlemi uygulamaları ile 

karşılaşmıştır. Diğer yandan Türkiye’nin 

önemli ihracat pazarlarında özellikle yılın 

ikinci yarısında yaşanan daralma da 

sanayi şirketlerinin ihracat performansına 

olumsuz yansıyan faktörler olmuştur. 
 

500 Sanayi Kuruluşu’nun Türkiye Sanayi 

İhracatı İçindeki Payı (%) 

 
 

Türkiye ihracatı içerisinde imalat 

sanayisi şirketlerinin payı 1996 yılında 

%70’ler seviyesinde iken 2017 yılında 

%80 seviyelerine yükselmiştir. Dolayısı 

ile Türkiye son 25 yıl içerisinde tam bir 

“Sanayi” ülkesi şeklinde bir konumdadır. 
 

Türkiye’nin İmalat Sanayi/İhracat Payı 

 
 

2019 yılında finansman öncesi 129 milyar 

lira kar eden 500 Büyük Sanayi 

işletmesinin finansman giderleri 63.8 

milyar lira olmuştur. Geriye kalan 61.6 

milyar lira ise dönem karı olmuştur. Bu 

da yüzde 31’lik özkaynak kesimine düşen 

paydır. Yüzde 31 pay ile karın yüzde 

49’una sahip olmak, bize şirketlerin niye 

bu kadar düzeyde borçla iş yapmayı 

sürdürdüğünün cevabını da vermektedir. 

Borç yiğidin kamçısıdır misali finansman 

imkanları geniş, bankalar ile kredi limit 

problemleri yaşamayan, ihracatçı büyük 

şirketler elde ettiği borç üzerinden 

mevcut ekonomik dengesizliklere 

rağmen “Kar” elde edebilmektedir.  
 

500 büyük sanayi şirketi karlarının 

yaklaşık yarısını ana faaliyetleri 

dışından elde etmektedir. Bu durum 

da şirketlerin ellerindeki kaynağı finansal 
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piyasalarda değerlendirmeleriyle 

gerçekleşmektedir.  
 

Borç/Özkaynak İlişkisi (%) 

 
 

İSO 500 firmasının 2019 yılındaki ana 
faaliyet dışı gelirleri 37 milyar lirayla 
dönem karlarının yüzde 60’ıdır. 

Faaliyet kârı 92 milyar liraya geriledi 
 

2019’da İSO 500’ün faaliyet kârı oranı 

2,8 puan gerileyerek yüzde 10,9’dan 

yüzde 8,1’e indi. Toplam faaliyet kârı 

büyüklüğü ise, 2018 yılında 108 milyar 

TL iken, 2019’da yüzde 14,6 azalarak 92 

milyar TL’ye düştü. Geçen yıl iç talebin 

daralması ve dış talep koşullarının 

zorlaşması nedeniyle sanayi kuruluşları, 

maliyet artışlarını satış fiyatlarına 

yeterince yansıtamadı, fiyatlarda 

indirime gitti. Bu nedenle faaliyet kârında 

da önemli bir gerileme ortaya çıktı. 

Ölçülmeye başlandığı 2013 yılından 

itibaren sürekli artış gösteren FAVÖK 

(Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) 

büyüklüğü, ilk kez yüzde 8,1 düşüşle 140 

milyar TL’den 129 milyar TL’ye düştü. 
 

İSO 500 Temel Göstergeleri 

 

Sanayi kuruluşları 2018’de elde ettikleri 

kârın neredeyse tamamını finansman 

giderlerine ayırmışken, 2019 yılında 

finansal dalgalanmaların 2018’e göre 

azalması, Türk Lirası’ndaki değer 

kaybının yavaşlaması, enflasyondaki 

düşüş ve faiz oranlarındaki gerilemelerin 

sonucu olarak 2019 yılında finansman 

giderlerinin faaliyet kârı üzerindeki 

baskısı azaldı. Ayrıca 2019’un özellikle 

ikinci yarısında, faiz oranlarındaki 

düşüşler ile Türk Lirası’ndaki göreli 

istikrar, İSO 500 için 2018’e göre daha 

olumlu mali koşullar yarattığını 

söylemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

İSO 500 Karlılık Göstergeleri 

 
 

İSO 500’ün 2019’da diğer faaliyetlerden 

olağan gelir ve karları 154 milyar lira 

iken, gider ve zararları 117 milyar lira 
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olarak gerçekleşmiştir. Bu ikisi arasındaki 

fark alındığında, İSO 500’ün 37 milyar 

liralık üretim faaliyeti dışı net gelir elde 

ettiği görülmektedir. 
 

Diğer yandan sanayi şirketlerinin 

özkaynak karlılığı yüzde 18.6 ile 2000’li 

yılların en yükseğine çıkmıştır. Türk 

sanayicisi neticede elde ettiği yılsonu 

Kar’ını yüksek borçla ve düşük 

özkaynakla sağlamaktadır. Özkaynak 

karlılığı bu sebeple yüksek çıkmakta ve 

bankaların özkaynak karlılığı 

ortalamasını yaklaşık 8 puan geride 

bırakmaktadır. BİST içerisinde 2020 

yılında özellikle sanayi sektörü 

endeksinin bankacılık endeks 

performansını aşmasının arkasında da 

yatırımcının bugün yaşanan 

gerçekleşmeleri önceden satın almasının 

bir payı bulunmaktadır. Halka açık olan 

kar yaratan sanayi şirketleri 

yatırımcılarına düzenli olarak temettü 

dağıtımı yaparlarken, bankalar uzun 

yıllardır “Kar Payı” dağıtımı 

yapmamakta diğer taraftan da geçtiğimiz 

yıl “Bedelli Sermaye” artırımları ile 

yatırımcılardan ilave kaynak talep 

etmişlerdir. Temettü politikası özelinde 

yaşanan bu farklılık da sanayi 

şirketlerinin banka performanslarını 2020 

yılı ilk yarısında%30 düzeyinde aşmasını 

açıklamaktadır.  
 

BİST 100 - BİST Banka - BİST Sanayi  

 
 

İSO 500’ün mali borçlarının yüzde 23,7 

artış göstererek 329 milyar liradan 406 

milyar liraya yükseldiğini görmekteyiz. 

Mali borçlardaki artış hızı, geçen yıla 

göre yavaşlasa da reel olarak büyüme 

eğilimini sürdürmektedir. 
 

İSO 500 Mali Borçlar 

 
 

İSO 500 şirketlerinin toplam mali 

borçlarındaki önemli bir diğer gelişme ise 

vade yapısındaki iyileşmedir. 2017’de 

yüzde 41,9, 2018’de yüzde 45,3 olan kısa 

vadeli mali borçların toplam mali borçlar 

içindeki payı, 2019’da yüzde 41,4’e 

inmiştir. Uzun vadeli mali borçların payı 

da yüzde 58,6’ya çıkmıştır. Bu durum, 

geçen yıl gerçekleştirilen borç 

yapılandırmaları ile birçok kısa vadeli 

mali borcun uzun vadeli hale getirildiğini 

göstermektedir. Sanayi şirketlerinin 

toplam mali borçlarının yarısı yurtiçi 

bankalarda yarısı da yurtdışı finansal 

kuruluşlar üzerindedir. (%30 
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Sermayedar, %35 Yurtiçi Bankalar, %35 

Yurtdışı Bankalar) 
 

Kısa Vadeli Mali Borç/T.Mali Borç (%) 

 
 

Araştırma bulguları içerisinde bir diğer 

husus ise, teknoloji yoğunluklarına göre 

sanayi şirketlerinin performanslarıdır. 

İSO 500’de teknoloji yoğunluklarına göre 

yaratılan katma değer dağılımına 

baktığımızda, 2019 yılında yaratılan 

katma değer itibarıyla en yüksek payı 

yüzde 40 ile düşük teknoloji 

yoğunluklu sanayilerin aldığı 

görülmektedir. 
 

Orta-düşük teknoloji yoğunluklu 

sanayilerin payı ise, 2019 yılında 5,4 puan 

azalmış ve yüzde 29,6 olmuştur. Orta-

yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler 

grubunun payı 2018 yılında yüzde 22,2 

iken 2019’da yüzde 23,5’e yükselmiştir.  
 

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler 

grubunun payı ise, 2018 yılında yüzde 5,3 

iken 2019’da yüzde 6,9 olmuştur. 

Türkiye’de sanayinin yüksek katma 

değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu 

sektörlere dönüşüm ihtiyacı sürmektedir. 

İSO 500 sonuçları, ölçüm yapılan son yedi 

yıllık dönem boyunca ilk kez 2018 ve 

2019 yıllarında yüksek teknoloji 

yoğunluklu sektörlerin payında hissedilir 

bir artışa işaret ettiğini göstermektedir. 
 

İSO 500 içinde yabancı sermaye paylı 

kuruluşların sayısı, 2019’da bir önceki 

yıla göre değişmeyerek 117 olarak 

gerçekleşmiştir. 
 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı (Adet) 

 

 

Sonuç Yerine 

Her yıl yapılan ilk 500 büyük sanayi 

raporu bizlere ülkedeki ekonomik iklim 

açısından çok önemli bulgular 

sağlamaktadır.  

 

Öncelikle şirketlerimizin özkaynaklarının 

ivedilikle takviye edilmesi gereği çok 

açıktır. Sürdürülebilir, istikrarlı bir 

şekilde uzun dönemde sağlanabilecek 

olan karlılık ancak bu şekilde 

arttırılabilir.  
 

Bankacılık sistemine fazlasıyla angaje 

olan Türk Sanayicisinin önümüzdeki 

yıllarda Sermaye Piyasasına dayalı çeşitli 

finansal enstrümanları kullanabilmesi, 

halka açılma ve elde edilen karın 

özkaynaklara eklenmesi dahil, bütün 

finansal imkanların yaratılmasını 

sağlayabilmesi gerekmektedir.  
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Düzenlemelerin açık olmaması ve sürekli 

değiştirilmesi sebebi ile ticari 

öngörülebilirlik düzeyinde çok ciddi 

sıkıntılar bulunmaktadır. 
 

İSO 500 içinde 2017’de 69, 2018’de 67 adet 

halka açık kuruluş bulunurken, bu sayı 

2019’da 66 olarak gerçekleşmiştir.  
 

Halka açık kuruluşların sayısının sınırlı 

olması, sanayi sektörü ve sermaye 

piyasaları arasındaki bağın 

kuvvetlendirilmesi gereğini bir kez daha 

ortaya koymaktadır. Bu noktada, sanayi 

şirketlerimizin sermaye piyasalarına 

açılma ve bu piyasalardan fon sağlama 

konusunda desteklenmesi oldukça 

önemlidir. 
 

Son yıllarda ihracatçı şirketlerin KDV 

alacakları (yaklaşık 200 milyar TL) belirgin 

ölçüde yükselmiştir. Hukuk sisteminde 

yaşanan hızlı erozyon, mülkiyet 

haklarının zayıflaması, rekabet 

kurulunun keyfi denetim ve ceza 

uygulamaları ticari sisteme duyulan 

güveni zedelemektedir. Tüm bu sebepler 

son yıllarda şirketlerin işletme 

sermayelerinin enflasyon karşısında 

erimesine ve şirket sahiplerinin de 

yatırım kararlarını ertelemesine yol 

açmaktadır. 
 

Sermaye büyümesi gerçekleşmediğinde 

mali borç yükü artmakta, şirketlerin 

kapasite artırımı, teknoloji yenileme 

talepleri gerçekleşmemekte, AR-GE 

harcamalarına kaynak ayrılamamaktadır.  
 

2001 yılında yaşanan Bankacılık 

kesiminden kaynaklanan finansal krizi 

bir daha Reel Sektör üzerinden 

yaşanmasını istemiyorsak yukarıda ifade 

edilen huşularla ilgili kalıcı ve kapsayıcı 

önlemlerin alınması gerekmektedir. 
 

Aksi takdirde sanayi şirketlerinden, 

bankalara, bankalardan devlete ve 

devletten de tüm topluma yayılabilecek 

olan ciddi bir mali yük ile karşı karşıya 

kalınacaktır. 
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Mega Projeler ve Mega Doğa Talanı 
 

Aşırı ve plansız yapılaşma, kenti doğanın bir parçası olarak görmek yerine karşısında 

gören süreçler sebebiyle doğa sorunları artmaktadır. Kenti doğadan ayrı görmek iklim 

krizini derinleştirme, doğal afetler karşısında daha fazla can kaybına uğramaya neden 

olmakta, halk sağlığı sorunlarını belirgin bir biçimde yaygınlaştırmaktadır.  

 
Kentlerin ekolojik eşiklere uygun 

planlanması, hava koridorlarının 

açılması, az enerji tüketen, kirliliği az 

olan yeşil binaların yapılması 

gerekmektedir.  
 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

2017’de yayımlanan rapora göre, 

Avrupa’nın havası en kirli 10 kentten 8'i 

Türkiye’de bulunmakta, havası en kirli 

Avrupa kentleri listesinde İstanbul birinci 

sırada yer almaktadır.  
 

Aşırı yapılaşma ile kentlerdeki hava 

kalitesi düştükçe; bu kentlerde yaşayan 

kişiler için felç, kalp hastalıkları, akciğer 

kanseri, astım gibi kronik ve akut 

solunum rahatsızlıkları riski de 

artmaktadır. Anayasamızın 56. Maddesi 

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 

sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” 

ibaresi uyarınca sağlıklı çevrede yaşamak 

temel vatandaşlık hakkıdır.  
 

Üçüncü Kuşak haklar arasında yer alan 

çevre hakkı, özellikle devletlerin 

sorumluluğundadır ve buna karşı suç 

işleyenler cezalandırılmalıdır. 
 

Doğaya karşı işlenen suçların başında 

mega projeler gelmektedir.  
 

Bir projenin mega projele olarak 

adlandırılması için büyük ölçekli bir 

yatırıma sahip olması, devlet bütçesinden 

pay aktarılması, toplum ve çevre 

üzerinde önemli etkileri olması sebebiyle 

halkın ilgisini uyandırması gerektiğini 

söylenmektedir. Etkilerinin yanında 

bütçeleri de mega olan bu projelerle ilgili 

uluslararası düzeyde Flyvbjerg, Bruzelius 

ve Werner Rothengatter’in mega 

projelerin dökümünü çıkardıkları “Dev 

Projeler ve Risk: Hırsın Anatomisi” 

çalışmasında mega projelerin yapılması 

için siyasilerin halkı nasıl yanılttıkları 

anlatılmaktadır. 
 

Hükümetler mega projeleri getirecek 

kazançları yanında maliyeti düşük olarak 

göstermekte, doğaya etkisini gizlemekte, 

büyüme, kalkınma ve istihdam 

özelliklerini abartmaktadırlar.  
 

Mega projeler ile refahın herkese 

dağılacağı iddia edilse de kazanç alt gelir 

gruplarından ziyade üst gelir grubuna 

dağılmakta, zarar ise tüm kamunun 

kabul edilerek vergilerle ödenmektedir.  
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Mega projeler doğayı talan ederken, halk 

sağlığını riske atmakta, kent yoksullarını 

yerinden etmekte, kamuyu zarara 

uğratmaktadır.  
 

Mega projeler, öngörülen zamanda ve 

bütçede bitirilmemekte, öngörülen 

oranda karlılık yaratamamakta hatta 

zarar etmektedir. Maliyeti öngörülenden 

fazla olan mega projelerin sermayedarları 

bu zararı ödememekte, bu zarar devletin 

bütçesinden karşılanmaktadır.  
 

Mega projeler ekolojik, ekonomik ve 

toplumsal olarak sürdürülebilir değildir. 

Mega projeler doğayı bilerek, isteyerek ve 

kasıtlı tahrip etmektedir.  
 

Mega projelerin çevresel etkileri genel 

olarak büyük miktarda toprak kaybı, su 

kaynaklarının azalması (hatta yok olması), 

habitatların değişmesi, ender türlerin yok 

olmasıdır.  
 

Uluslararası sözleşmelerce devletlerin 

emisyon salınımını azaltma sözü 

vermesine rağmen mega projeler 

emisyon salınımını arttırmakta, 

ormanların yok olmasıyla atmosferden 

emilen karbondioksit miktarını azaltarak 

mevcut emisyonların etkisini 

arttırmaktadır.  
 

Türkiye’de “mega proje” kavramı ilk kez 

1999 depreminden bir ay önce İstanbul 

Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna 

tarafından resmi olarak “2023 İstanbul 

Vizyonu” başlığı altında yapılan 

tanıtımda “mega dönüşüm” kavramı 

olarak dile getirilmiştir.  

 

O tarihten itibaren, Naomi Klein’nın Şok 

Doktrini’nde belirttiği gibi “Afetlerden 

sonra bir halka istediğinizi kabul 

ettirebilirsiniz” çıkarımına paralel olarak 

mega projeler hayata geçirilmeye 

başlamıştır.  
 

İstanbul’un mega projeleri ilk mega 

projeleri olan Galata Port ve Haydarpaşa 

Port 2005’te Fransa’nın Cannes şehrinde 

düzenlenen uluslararası emlak fuarında 

(MIPIM) tanıtıma çıkarılmıştır.  
 

AKP’nin 18 yıllık iktidarında özellikle 

İstanbul’da üst gelir grubuna hitap eden 

ekolojik tahribatı beraberinde getiren pek 

çok mega proje yapılmış ve yapılmasına 

olanak sağlamıştır.  
 

AKP döneminde büyük şehirler başta 

olmak üzere Türkiye neredeyse bir bütün 

olarak şantiyeye dönüştürülmüştür.  
 

TOKİ konutlarından AVM’lere, şehir 

hastanelerinden otoyollara, köprülere, 

havaalanlarına kadar devlet ve 

sermayedar eliyle geniş kapsamlı doğa 

tahribatı yapılmıştır. 
 

Mega projelerin kazananları ve 

kaybedenleri kimlerdir? Bu projeler 

kimin ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır?  
 

Dünya Sağlık Örgütü kentlerde kişi 

başına asgari 9m2 yeşil alan ayrılmasını 

gerektiğini söylemesine rağmen 

İstanbul’da 1 m2’dir.  
 

Kent yoksulları yoksullukla mücadele 

etmenin yanında sağlıklı gıdaya erişim, 
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temiz havayı soluma ve yeşil alana erişim 

sorunu yaşmaktadırlar.  
 

Lüks konut projeleri bir yandan kamusal 

mekânı özelleştirirken bir yandan orta ve 

üst gelir grubu için özel kamusal 

mekanlar yaratmıştır.  
 

Kentsel dönüşüm projeleri ve mega 

projeler orman alanlarını, meraları, tarım 

arazileri, sulak alanları ve su havzalarını, 

endemik bitkileri, kuşları ve yabanıl 

yaşamı ile yok etmekte, böylece kentte 

yaşayanların en temel anayasal hakkı 

olan sağlıklı, sürdürülebilir bir çevrede 

yaşama hakları ihlal edilmektedir. 
 

Örneğin; Kadıköy Fikirtepe’de DSÖ göre 

partikül madde (pm10) sınır değeri 70 

olması gerekirken, süregelen kentsel 

dönüşüm çalışmalarından dolayı yapılan 

ölçümde, pm10 değeri 154.2 çıkması pek 

çok sağlık sorunu yaşanmasına neden 

olacaktır. 
 

2002 yılında ülke geleninde 36.187. 021 

m2 alan için yapı ruhsatı alınmış iken 

2017 yılında bu sayı ciddi oranda artarak 

287.333.966 m2’ ye ulaşmıştır.  
 

Ekolojik, sosyal ve ekonomik olarak 

sürdürülebilir bir kent için korunması 

gereken doğal alanlar bilim insanları ve 

ilgili meslek gruplarının mücadelelerine 

rağmen iktidarın tek başına aldığı 

kararlar ile küresel kent İstanbul 

yaratılmasından ziyade İstanbul’u yok 

edecektir.  
 

“İstanbul'a çok yanlışlar yaptık. Onu da 

söyleyeyim. Ucube inşaatlar yaptık. Bu ucube 

inşaatlarla maalesef İstanbul'umuzun o 

güzelliğine bizler yanlışlık yaptık…Biz bu 

şehrin kıymetini bilmedik, ihanet ettik, hâlâ 

da ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” 

diyen Tayyip Erdoğan'ın sözlerini 

doğrular nitelikte 2018 yılında hazırlanan 

TOKİ raporunda İstanbul’da kent 

bütününün sağlığını bozan imar 

ayrıcalıkları ile oluşturulmuş 76 örneğe 

yer verildiği görülmektedir. 76 projenin 

yasal inşaat alanları 7.804.095 m2 iken, 

19.239.898 m2 inşaat gerçekleştirilmiştir. 
 

3.  Boğaz Köprüsü 

İstanbul ormanları dünyadaki 200 önemli 

ekolojik bölgeden Avrupa’da ise acil 

korunması gereken 100 ormandan biridir. 

İstanbul’un mevcut yerleşim alanları ile 

Karadeniz kıyısı arasında kalan 

kesiminde, önemli orman alanları, su 

havzaları, kumullar, barajlar, bentler, 

tabiat parkları, rekreasyon alanları ile çok 

sayıda endemik bitki ve hayvan 

türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin 

bir arada bulunduğu bütüncül bir 

ekolojik alan yer almaktadır.  
 

3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yollarının 

her iki yönde 5 km’lik etki kuşağında 

İstanbul’daki özel orman alanlarının 

%34’ü, orman alanlarının %46’sı, 2B 

alanlarının %38’i, tarım alanlarının %43’ü 

yer almaktadır.  
 

Köprü ve bağlantı güzergahları için 

düşünülen 150 metrelik kamulaştırma 

işlemi sonucunda hattın geçtiği alanda ve 
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doğrudan/koşulsuz etkilenecek olan 

bölgede 680 ha doğal sit alanı, 931 ha 

tarım alanı ve 2,5 milyondan fazla ağaç 

barındıran 1453 ha’lık orman alanı 

tamamen yok olacaktır.  
 

Köprünün doğaya verdiği zararlar 

bilinçli bir tercihin sonucudur. Ücret 

fazlalığı ve güzergahın uzunluğu 

nedeniyle toplam trafiğin sadece %2-

3’ünü içeren transit geçişlere hizmet 

veren 3. Köprüye aktarılan bütçe metro 

yapımına harcanmış olsaydı, mevcut 30 

km metro uzunluğu, toplamda Paris 

metro hattı uzunluğuna yaklaşacak; 

Kuzey Ormanları tahrip edilmemiş 

olacaktı. 
 

İstanbul Havaalanı 

Havalimanı proje alanı 7.650 hektar olup 

bunun 6.172 hektarı (%81) orman, 660 

hektarı (%9) göller ve göletler, 236 hektarı 

(%3) ise mera alanı üzerindedir.  
 

Havalimanı için kullanılacak alanın 

%90'ına karşılık gelen orman, göl ve mera 

alanlarının büyük bir kısmı tahrip 

edilmiştir.  Kuzey Ormanları Savunması 

(KOS) tarafından 3. Havalimanı 

sahasında uydu görüntüleri üzerinden 

yapılan analize göre Projenin ÇED 

raporunda kesilecek ağaç sayısının 2 

buçuk milyon olacağı açıklanmasına 

rağmen 13 milyon ağaç kesilmiştir.   
 

3. Havalimanı projesi ve 3. Köprü 

bağlantı yolları için doğrudan kesilecek 

orman alanı toplamı 8.215 hektar (yaklaşık 

8.000 futbol sahasına eşit bir) alandır. Bu 

mega projeler, çevrelerini yapılaşmaya 

açacağı için İstanbul ormanlarının çok 

daha fazla zarar göreceği bilinmektedir. 
 

Bunun yanında proje alanı sınırları 

içerisinde bulunan ve Terkos Barajı ve 

Alibeyköy Barajı’nı besleyen dereler, 

inşaat nedeniyle tehlike altında kalmıştır.  
 

Kanal İstanbul 

45 km uzunluğunda ve 20,75 m 

derinliğinde planlanan Kanal İstanbul 

Projesi’nin maliyeti 75 milyar TL olarak 

açıklanmıştır. Yap-işlet-devlet modeli ile 

7 yılda tamamlanması öngörülmektedir.  
 

Kanal güzergâhındaki arazi kullanım 

şekillerine bakıldığında; %13 çayır ve 

fundalık, %11 göl, %8 mera, %52 nadassız 

kuru tarım, %4 orman, %8 kıyı kumulları 

ve %4 yerleşim alanları bulunmaktadır. 
 

Kanal İstanbul’un ÇED Raporu ekleriyle 

1600 sayfa olup, söz konusu doküman bir 

ÇED Raporundan ziyade projenin tanıtım 

metni şeklinde hazırlanmıştır. 
 

Kanal İstanbul Projesinin ÇED 

Raporunda belirtilen yasal düzenlemeler 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve 

Kyoto Protokolü gibi uluslararası çevreyi 

korumaya yönelik anlaşmaların ilkelerine 

ters düşmektedir.  
 

Yapılması planlanan Kanal İstanbul 

projesi ile, 200 bin ağaç, 136 milyon m2 

tarım alanı, 13 milyon m2 mera alanı yok 

olacak, Sazlıdere Barajının %60’ı iptal 

edilecek, 33 milyon m3 su kaybı 

yaşanacak, 17 milyon m2 sit alanı 
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olumsuz etkilenecektir. 83 milyon m2 

yeni gelişme alanı açılacak, kent içi 

ulaşıma 3,4 milyon yeni yolcu 

eklenecektir. 
 

İstanbul, içme suyunun %70’ini başka 

şehirlerden karşılamakta ve Erdoğan’ın 

yakın dönemde “İstanbul susuzluğa 

doğru yürüyor” demesine rağmen Kanal 

İstanbul Projesi ile kentin su kaynaklarını 

besleyen yeraltı suları yok olacak ya da 

tuzlanacaktır.   
 

Sadece İstanbul ve çevresi değil, 

Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği 

tarım alanları ve karasal ekosistem geri 

alınamaz şekilde bozulacak, yıkıma 

uğrayacak ve heyelan riski artacaktır.  
 

Proje kapsamında 27’si aktif olmak üzere 

29 su kuyusuna rastlanmıştır. Bu 

kuyuların sulama, kullanma ve bazı 

yerlerde içme suyu olarak kullanıldığı 

tahmin edilmektedir. Proje inşaat 

aşamasında bu kuyuların tamamen 

kapatılacağı belirtilmektedir. Bu 

durumun da özellikle tarım alanlarının 

sulanmasını zorlaştıracağı, mevcut 

kullanma suyu miktarını önemli ölçüde 

azaltacağı, buna bağlı olarak 

İstanbul’daki tarım oranının önemli 

ölçüde azalmasının nedenlerinden biri 

olacaktır.  
 

Yapılması planlanan proje ile 

Küçükçekmece ön arıtma tesisinin devre 

dışı kalacak ve Küçükçekmece Gölü’nün 

doğu yakasından gelen atık sular ve batı 

yakasından gelen atık sular arıtılmamış 

hale gelecektir. 
 

Kanal Boğazdaki gibi Marmara’dan 

kuzeye giden bir alt akıntı 

taşıyamayacak, Karadeniz’in kirli suyunu 

Marmara’ya akıtarak Marmara’da oksijen 

döngüsünü bozacaktır. Hafriyat 

toprağından Karadeniz’e dolgu yapılması 

ve Küçükçekmece Gölü dibinden 

taranacak balçığın Marmara’ya etkisi 

büyük kirlilik ve ekolojik tahribata neden 

olacaktır.  
 

Proje kapsamında Marmara Denizi 

kıyısında 631.270 m2’lik deniz alanı 

üzerinde konteyner limanı (dolgu alanı, 

rıhtım) inşaatı planlanmıştır. Yük 

gemilerinin bu bölgeden geçişleri 

esnasında oluşacak doğal afet riskleri ve 

ekolojik tahribatların olasılıkları 

açıklanmamıştır. Yük gemilerinin 

yanaşması, yükleme boşaltma yapmaları 

sonucunda ve zaman içinde artacak kent 

içi trafiğinde hesaba katılmasıyla bölge 

çevresel anlamda tahribat 

uygulanacaktır.  
 

Küçükçekmece Gölü Sulak Alanı ve 

Önemli Kuş alanlarının içerisinden 

geçmekte ayrıca Terkos Gölü ̈ Sulak alanı 

bu güzergâhın etki alanında kalmaktadır. 

Kanal İstanbul Projesi habitat 

bölünmesine ve ekolojik dengenin 

bozulmasına neden olacaktır.  
 

Denize dolgu yapılacak hafriyatın toprak 

ile teması halinde besin zinciri yoluyla 

insan ölümlerine ve habitat kaybına 
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sebebiyet verebileceği ve ağır metal 

birikimleriyle kanser, metal zehirliliği 

gibi tedavisi oldukça zor hastalıklara yol 

açabileceği düşünülmektedir.  
 

COVID -19 Sonrası Kentsel Ekolojiyi 

Yeniden Düşünmek 

COVID-19 salgını ekolojik dengesi 

bozulan ve kamusal yeşil alanı azalan 

kentleri yeniden gündeme getirmiştir. 

Salgınla birlikte kentsel yaşam ve halk 

sağlığı, kamusallık, kent merkezleri ve 

yerel ekonomi, kentler ve iklim 

değişikliği konularında acil adımlar 

atılmalıdır.  
 

Aşırı yapılaşma doğa tahribatının aynı 

zamanda halk sağlığı sorunu olduğu 

görülmektedir. Amerika Yeşil Bina 

Konseyi (USGBC), pandemi sonrası için 

“sağlıklı mekânlarda sağlıklı insanlar sağlıklı 

bir ekonomiye eşittir” stratejisini 

başlatmıştır. Bu strateji; insanların, 

toplulukların ve gezegenin sağlığına 

öncelik vermenin daha sağlıklı ve daha 

sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmanın 

gerekli olduğu fikrini benimsemişlerdir. 
 

Evde karantina geçirdiğimiz sıkışmışlık 

hissi açık kamusal mekanların 

azalmasıyla AVM’lere kapatıldığımız 

hissini daha fazla hissetmemize neden 

oldu. COVID-19 süreci doğa talanının 

önüne bir an önce geçilmesi gerektiğini 

göstermesine rağmen iktidar ekolojik 

yıkım getirecek faaliyetlere devam 

etmektedir.  
 

Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı 

keser.   
 

İktidarın asıl yaptığı konut ihtiyacını 

karşılamaktan ziyade tekel inşaat 

şirketlerinin sermaye birikimini 

arttırmaktır.  İnşaat sektöründe büyük 

şirketler para kazanmak için devamlı 

genişlemek zorundadır.   
 

COVID-19 sürecinde Kanal İstanbul 

Projesi kapsamında iki köprünün 

taşınması için yapılan ihale, Kanal 

İstanbul Plan değişikliğinin askıya 

çıkarılması, Salda Gölü’ne giren iş 

makineleri, Hasankeyf’te sular altında 

kalan tarih ve tarım arazileri, Afrodisias 

antik kentinin bulunduğu Karacasu‘da 

JES için ÇED sürecinin başlaması, 

Sungurlu Barajı projesine yine bu salgın 

döneminde ÇED olumlu kararı  verilmesi 

vb. ne salgından ne depremlerden 

iktidarın ders almadığını göstermektedir.  
 

Çevrenin bozulması başta kent 

yoksullarına zarar vermektedir. “Sağlıklı 

Şehir Planlaması” çalışmasında kent 

planlama şekli herhangi bir salgında ilk 

kimlerin hastalanacağı belirlenmektedir.  
 

Aşırı yapılaşmanın olduğu, hava 

kalitesinin kirli olduğu, açık yeşil alanlar, 

temiz gıda ve içme suyuna erişimde 

yaşanan sıkıntılar, kent yoksulluğu, 

sağlık tesislerine erişilemeyen yerlerde 

yaşayanlar salgın sırasında dezavantajlı 

konumdadır. 
 

Pandemi sonrasında ekoloji tabanlı 

yönetim ve ekolojik belediyecilik 
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uygulanmadan sağlık sorunlarını kalıcı 

olarak çözmek mümkün olmayacaktır.  
 

Özellikle Kanal İstanbul Projesi 

gibi geri dönülmez tahribatlar 

yaratan mega projelerin 

yapılmasından vazgeçilmeli, 

garanti verilen ulaşım projelerin 

ödemeleri sağlıklı doğada 

yaşamak için harcanmalıdır.
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Ekonomide Haftaya Bakış… 
 

13-17 Temmuz haftasında açıklanan üç kritik veriden sanayi üretim endeksi dipten 
dönüş sinyalleri verirken, ödemeler dengesi ve bütçe dengesi Türkiye ekonomisinin 
kırılganlığının arttığına işaret etti. 
 
Cari Denge 

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında 1.1 milyar 

dolar fazla veren cari denge bu yılın aynı 

döneminde 3.8 milyar dolar açık verdi. 

Böylece bir önceki ay 3.4 milyar dolar 

düzeyinde bulunan 12 aylık birikimli açık 

8.2 milyar dolar açığa yükseldi.  
 

Bir önceki yılın Mayıs ayında 0.3 milyar 

dolar açık veren dış ticaret dengesi bu 

yılın aynı ayında 2.4 milyar dolar artarak 

2.7 milyar dolar açığa yükselmesi ve 

hizmetler dengesinin 2.9 milyar fazladan 

0.03 milyar dolar açığa dönmesi cari 

açığın genişlemesinde belirleyici oldu. 

2007 yılı Aralık ayından sonra tarihinde 

ikinci kez geçtiğimiz Nisan ayında açık 

veren Hizmet Dengesi Mayıs ayında da 

açık vermiş oldu.   
 

 
 

Nitekim hizmetler dengesinin altında 

takip ettiğimiz seyahat kalemi kaynaklı 

net gelirleri tıpkı Nisan ayında olduğu 

gibi bu ay da sıfır çekti. 2019 yılının 

Mayıs ayında seyahat gelirleri 2.3 milyar 

düzeyindeydi.  
 

Mayıs ayında doğrudan yatırım girişi 0.1 

milyar dolar düzeyinde kalırken, net 

portföy yatırımı çıkışı 2.5 milyar dolar 

düzeyinde gerçekleşti. Bunun ise 0,98 

milyar doları DİBS’lerden, 1.0 milyar 

doları hisse senetlerinden oldu. Bankalar, 

kamu ve diğer sektörler 2.7 milyar dolar 

tahvil geri ödemesi gerçekleştirirken 

bankaların dış borç çevirme oranı yıllıkta 

yüzde 73.2’ye, yatırım eğilimini gösteren 

reel sektörün borç çevirme oranı ise 

yüzde 76.2’ye geriledi.  
 

Finans hesabını toparlayan ise diğer 

yatırımlar kaleminin 9.7 milyar dolara 

yükselmesi oldu. Detaylarına 

baktığımızda ise yurt dışından sağlanan 

kredilerin 1.1 milyar dolar artış 

kaydetmiş olmasına karşılık yurt içi 

bankaların yurt dışı muhabirlerindeki 

efektif ve mevduatlarının 11.1 azalış 

kaydetmesinin bunda belirleyici 

olduğunu görmekteyiz. Bir başka 

ifadeyle Katar ile yapılan 9.9 milyar 

dolarlık swap anlaşması bu rakamı 

oluşturdu. 
 

Böylece net hata noksan kalemi 0.8 

milyar dolar azalmış olsa da Merkez 

Bankasının rezervleri Mayıs ayında 2.7 
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milyar dolar artış kaydetti. Yılın başından 

bu yana rezervlerdeki azalış ise 22.4 

milyar dolar düzeyinde. 
 

Sonuç olarak bir yıl sonra geçtiğimiz ay 

açığa dönen cari işlemler hesabı Mayıs’ta 

daha da genişleyerek 8.2 milyar dolar 

açığa yükseldi. Dış ticaret ve hizmet 

dengesindeki bozulma açıkta belirleyici 

olmaya devam etti. 
 

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı geçici 

dış ticaret verilerine göre Haziran ayında 

dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 0.6 

milyar dolar azalarak 2.8 milyar dolar 

açık vermiş olsa da iki aydır katkı 

gelmeyen hizmet dengesi nedeniyle 

açıktaki artışın sürmesini beklemekteyiz. 
 

Merkezi Yönetim Bütçesi 

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında 12.0 

milyar TL açık veren Merkezi Yönetim 

Bütçesi 2020 yılının aynı ayında 19.4 

milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge de 

7.7 milyar TL açıktan 13.1 milyar TL açığa 

yükseldi. 2020 yılının ilk yarısında bütçe 

açığı geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde 39.3 artarak 109.5 milyar TL’ye, 

faiz dışı denge ise yüzde 37.2 artışla 38.2 

milyar TL açığa yükseldi.  
 

Bir önceki ay 147.2 milyar TL olan 12 

aylık birikimli bütçe açığı Haziran’da 

154.6 milyar TL’ye yükselirken, bütçe 

açığının milli gelire oranı yüzde 3.5 oldu. 

Faiz dışı dengedeki açığın da yıllıkta 27.8 

milyar TL’den 38.3 milyar TL’ye 

yükseldiği görülüyor.  
 

Yılın ilk yarısında gelirler bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 19.5 artarken, 

giderlerdeki artış yüzde 26.8 oldu. Vergi 

gelirleri geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran 

dönemine göre yüzde 23.5 artış 

gösterirken, cari transferler ile faiz ve faiz 

dışı harcamalardaki artış oranının vergi 

gelirlerinin üzerinde olması bütçe 

görünümündeki bozulmada belirleyici 

oldu. 
 

  
 

Vergi gelirlerinin detaylarında aylık 

bazda kurumlar vergisi belirgin artış 

gösterirken Ocak-Haziran dönemi 

itibariyle artış yüzde 35.0 oldu. Dahilde 

alınan KDV aynı dönemde yüzde 18.3 

azalırken, ÖTV yüzde 19.6 arttı. ÖTV 

altında izlenen motorlu taşıtlar ile 

dayanıklı tüketim mallarından alınan 

vergiler yüzde 144.5 ve yüzde 107.5 artış 

gösterdi.  
 

Hazine’nin borçlanmalarında TÜFE’ye 

endeksli ihraçların ağırlığının artmasıyla 

borçlanma senedi geçmiş gün faizleri ve 

primli satış gelirleri kalemi 2019 yılının 

ilk yarısında 1.4 milyar TL 

düzeyindeyken bu yılın aynı döneminde 

15.4 milyar TL’yi yükseldi. 

Normalleşmeyle beraber gümrük ve 
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ithalde alınan KDV’nin Haziran ayında 

yüzde 109.8 ve yüzde 95.8 arttığını 

görmekteyiz. İthalata getirilen ek 

vergilerle yılın ilk yarısında gümrük 

vergileri geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre yüzde 43.7 artarken, ithalde alınan 

KDV’deki artış yüzde 9.2 ile sınırlı kaldı.     
 

Giderler tarafında ise dikkat çeken 

noktalardan biri kamu bankalarının 

yükselen görev zararları. Halk Bank ve 

Ziraat Bankası’nın görev zararları 

geçtiğimiz yılın ilk dönemine göre 

sırasıyla yüzde 70.1 ve yüzde 36.9 artış 

kaydetti. Faiz giderleri geçtiğimiz yılın 

Ocak-Haziran dönemine göre 20.5 milyar 

TL artarak 701.3 milyar TL’ye 

yükselirken, bu kalem altında yer alan 

türev ürünler kaynaklı giderlerin 2.1 

milyon TL’den 1.1 milyar TL’ye 

yükselmesi ayrıca altı çizilmesi gereken 

bir diğer gelişme.  
 

Hazine nakit dengesinin de işaret ettiği 

üzere merkezi yönetim bütçesi rekor 

açığa koşuyor.  

 

2020 yılının ilk yarısında Merkez 

Bankası’ndan (TCMB) yapılan 

transferlere rağmen 109.5 milyar TL açık 

veren bütçenin yılın tamamında 200 

milyar TL’nin üzerinde bir açık 

vereceğini, açığın GSYH’ya oranının 

yüzde 5.0’e yükseleceğini hatta ötesine 

geçeceğini söyleyebiliriz. 
 

Vergi gelirlerindeki ötelemeler ve 

yavaşlama, kamudaki israfla beraber 

artan borçlanma gereği, kısalan vadeler 

faiz giderlerini yükseltirken bütçeyi de 

bozmaya devam ediyor. Kamu 

bankalarının görev zararlarının 

yükselmesi, yine türev işlem kaynaklı 

giderlerdeki artış da bütçede dikkate 

değer diğer noktalar. 
 

Türkiye ekonomisinin yüksek oranlarda 

bütçe ve cari açık veriyor olması 

kırılganlığın daha da arttığını gösteriyor

 

 

.
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