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Prof. Dr. Adem Şahin
► TSE Başkanı

Değerli Okuyucular,

Son zamanlarda küresel çapta çok önemli ekonomik gelişmelere hep birlikte tanık 
oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın başta Çin Halk 
Cumhuriyeti olmak üzere ticari ilişkilerde getirdiği ek gümrük vergisi uygulamaları 
‘küresel ticaret savaşları’ diye tabir edilen durumun yeni bir boyuta taşındığının en 
açık göstergesi. Ekonomi haberlerinde ve uzman yorumlarında sıkça duyduğumuz 
‘neoliberalizmin çöküşü’, ‘kapitalizmin krizi’ gibi ifadeler, Avrupa Birliği’nin kendi içe-
risinde özellikle Brexit sürecinde yaşadığı belirsizlikler, gelir dağılımındaki eşitsizlikle-
rin gün geçtikçe devasa oranlara ulaşması da bizlere küresel ekonominin sancılı bir 
dönem içerisinde olduğunu ve dünyadaki başat ekonomik sistemin bir paradigma 
değişimine gebe olduğunu gösteriyor.

Bu süreçte küresel ticarete entegre olmuş bizim gibi ekonomilerin de bu durum(lar)
dan etkilenmemesi elbette söz konusu olamaz. Bu olumsuzluklardan minimum bir 
şekilde etkilenmek için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından sanayi ve teknolojide 100 gün seferberliği başlatıldı.

Bu seferberlikte tüm kurumlara büyük sorumluluklar ve önemli görevler düşmek-
tedir. Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son dönemde yaşadığımız ekonomik 
saldırılardan dolayı oluşan olumsuzlukların sanayici ve iş hayatımız üzerindeki etki-
lerini azaltabilmek, onlara destek olabilmek amacıyla bir dizi çalışma yaptı ve Sayın 
Bakanımız Mustafa Varank bu çalışmayı geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan bu Tebliğ ile 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere üretim ve hizmet sektörünün maliyetlerini düşürmesine destek olmak 
amacıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE, TSE K, HYB, Helal ve 
Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetlerinin birçok ücret kaleminde yüzde 25 indi-
rim yapmaya başladık ve bu indirimler 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. 
Bu, Enstitünün gelirlerinden yaklaşık 74 milyon lira civarında bir gelirden vazgeçmek 
demek ve sanayicimize bu miktarda destek olacağız. Ayrıca vermiş olduğumuz hiz-
metler karşılığında alacaklarımızın yeniden yapılandırılması konusunda da yeni bir 
çalışma yapıyoruz.

TSE olarak biz, yaşadığımız bu zorlu süreçten her bir insanımızın, esnafımızın, sana-
yicimizin, kuruluşumuzun el ele vererek yaratacağı ortak güçle, daha güçlü bir Türki-
ye’yi yaratacağımıza olan inancımız rehberliğinde hareket edeceğiz.
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■ haberler

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı
ABD ile Çin arasındaki ticaret sava-
şının fitili, ABD’nin Çin menşeli 34 
milyar dolar değerindeki ithal tek-
noloji ürününe yüzde 25’lik güm-
rük tarifesi uygulanmaya başlama-
sıyla resmen yakılmış oldu.

Çin yönetimi, bu adıma karşılık ola-
rak daha önce açıkladığı, ABD’den 
ithal ürünlere yönelik mütekabil 
tarife artışlarının anında yürürlüğe 
gireceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi 
arasında başlayan ticaret savaşının, 
iki ülkedeki üreticileri ve tüketicile-
ri olduğu kadar dünya ekonomisi-
ni de etkilemesi bekleniyor. Artan 
gümrük tarifeleri ve korumacı ön-
lemler, maliyet artışlarının yanı sıra 
küresel arz zincirlerinin coğrafi da-
ğılımını da etkileyebilir.

Trump yönetimi, teknoloji ürünle-
rine yönelik gümrük vergisi artışı 
kararını, Çin’in devlet öncülüğün-
deki sanayi kalkınma stratejisinin 
yabancı şirketleri teknoloji trans-
ferine zorlamasından veya açıkça 
endüstriyel casusluğa maruz bırak-
masından duyulan kaygılar nede-
niyle alınmıştı.

ABD yönetimi, Çin’i baskı altına ala-
rak daha açık ve şeffaf piyasa koşul-
ları oluşturmaya zorlamayı amaç-
lıyor ancak uygulamaya koyduğu 
vergiler, Çin ile iş yapan Amerikan 
firmalarını da etkileyecek.

Trump yönetimi, gümrük vergisi 
getirilecek ürünlerin listesini belir-

ABD yönetimi, Çin’i baskı altına alarak 
daha açık ve şeffaf piyasa koşulları 

oluşturmaya zorlamayı amaçlıyor 
ancak uygulamaya koyduğu vergiler, 

Çin ile iş yapan Amerikan firmalarını da 
etkileyecek.
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lerken ABD’li tüketicilerin doğrudan etkilenmemesi için tüketici ürünlerini dışarıda tutmaya çalıştı ancak ABD şir-
ketleri, Çin’den daha çok ara madde veya yarı mamul maddeler alıp işleyerek başka ülkelere sattığından bu tedbirler 
en çok üreticileri etkileyecek. 

Syracuse Üniversitesi’nden Mary Lovely ve Yang Liang’ın araştırması, bilgisayar ve elektronik sektöründe tedbir ge-
tirilen ürünlerin yalnızca yüzde 13’ünün Çin firmaları, geri kalan yüzde 87’sinin Çin’de faaliyet gösteren uluslararası 
firmalar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Bu durum, Çin’in küresel arz zincirindeki merkezi konumunu ortaya 
koyuyor. Çalışmada tarife artışlarının, bu üretimin Çin dışındaki ülkelere dağılmasına yol açabileceğine işaret edildi.

Öte yandan San Francisco Merkez Bankasının 2011’de yaptığı araştırma, Çin’de üretilen ürünlere harcanan her 1 
doların 55 sentinin ABD’deki hizmet sektörüne kazanç olarak döndüğünü belirlemişti.

İki ülke arasındaki ticaret savaşında karşılıklı gümrük vergisi artışlarının 250 milyar dolarlık ticaret kalemini etkileme-
si durumunda 2020 itibarıyla küresel ekonomik büyümeyi binde 5 azaltabileceği tahmin ediliyor.

Ticaret savaşının kronolojisi
16 Şubat:  ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ithalatına yüzde 24, alüminyum ithalatına yüzde 7,7 ek gümrük vergisi geti-
rilmesini tavsiye etti.

22 Mart: Çin, ABD’den ithal edilen 3 milyar dolar değerindeki mallara ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. 
ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisine 
yönelik planı duyurdu.

2 Nisan: Çin, ABD’den ithal edilen 128 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

3 Nisan: ABD, 50 milyar dolarlık Çin malına yeni gümrük vergileri uygulanması konusunda öneride bulundu.

4 Nisan: Çin, buna karşılık olarak ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürünlere ek gümrük vergileri ko-
nulmasını önerdi.

5 Nisan: ABD Başkanı Trump, 100 milyar dolar değerindeki Çin malına ek gümrük vergileri koymayı düşündüğünü 
açıkladı.

15 Nisan: Trump, Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ürünlerin 6 Temmuz 2018’den itibaren yüzde 
25 ek gümrük vergisine tabi tutulacağını söyledi.  Çin aynı gün yeni vergilere ABD’den ithal edilen tarım ve sanayi 
ürünlerine uygulanacak yeni ek gümrük vergileriyle karşılık vereceğini açıkladı.

6 Temmuz: ABD ve Çin’in daha önceden duyurduğu ek gümrük vergileri, karşılıklı olarak yürürlüğe girdi.

ABD’nin Çin’den ithal edilen 14 milyar dolarlık teknoloji ürününe daha ilave gümrük vergisi getirmesi bekleniyor. ■

Trump yönetimi, gümrük vergisi getirilecek ürünlerin listesini 
belirlerken ABD’li tüketicilerin doğrudan etkilenmemesi 

için tüketici ürünlerini dışarıda tutmaya çalıştı ancak ABD 
şirketleri, Çin’den daha çok ara madde veya yarı mamul 

maddeler alıp işleyerek başka ülkelere sattığından bu 
tedbirler en çok üreticileri etkileyecek.
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■ haberler

İsveç’in Stockholm Üniversitesi’ne bağlı Stockholm Direnç Enstitüsünden bilim insanları, yeryüzünde kritik bazı kar-
bon yataklarının çözülmesi ve burada saklı karbonun atmosfere yayılması halinde oluşacak domino etkisinin yeryü-
zünü geri dönüşü olmayan bir iklim dengesizliğine sürükleyebileceğini belirtti.

Küresel ısınmanın dünyanın en yüksek büyük karbon rezervleri olan kutup altı ormanlarını, permafrost toprakları, 
Arktik deniz buzunu, Antartika buz örtüsünü ve okyanus tabanını etkilediğine dikkati çeken bilim insanları, bura-
lardaki çözülmenin büyük miktardaki karbon ve metan hidrat içeriğinin atmosfere salımına yol açabileceğinin altını 
çizdi.

Yeryüzündeki ormanların, okyanusların ve karaların 4,5 milyar ton karbonu massettiğine işaret eden bilim insanları, 
bunun atmosfere salınmasını yeryüzünü bir “sera dünyaya” dönüştüreceğini vurguladı. Böyle bir dünyada ortalama 
sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar artabileceği, deniz seviyesinin 10 ila 60 metre yükselebileceği ifade edildi. ■

Küresel ısınmada domino etkisi uyarısı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı uygulamalara alternatif ve kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin getirildiği yönetmelik değişikliklerine göre, kat 
adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisini zorunlu tutan düzenle-
meden “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç tutuldu.

Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görüle-
cek ifraz, tevhit ile parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak.

Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 34’üncü maddesindeki değişikliğe göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 
20'den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğun-
luğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunlu tutuldu. Bu kapsamda, asansörlerden en az biri 
herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanık-
lı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis 
edilecek. İki asansör yapılmasına ilişkin bu düzenleme daha önce 7 kat ve üzeri binaları kapsıyordu. ■

Binalara asansör düzenlemesi
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■ haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017’de 
hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi’nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilme-
si, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye’de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Projenin uygulamaya geçmesinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında elde edilen 14 aylık 
veriler paylaşıldı. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 
160 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Proje ile şu ana kadar 103 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırılarak, bin 751 ağacın kesilmesi önlendi; 33 ton 
plastik atığın geri dönüşümüyle de 538 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi. Ayrıca 6 ton cam atık, 6,5 ton 
metal atık, 5,6 ton organik atık, 2,3 ton yemek artığı, 2 bin 960 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümü sağlandı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda da 8,4 ton hammadde, 617 bin 267 kiloWatt saat enerji, 2 bin 884 metreküp su, 
bin 45 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı; 20,3 ton sera gazı salınımı azaltıldı. ■

Çevre Bakanlığı binasından sıfır atıka 
160 tonluk katkı



standard ▪ ağustos 2018 9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 
Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut 
ve kira harcamaları aldı; gıda ve alkolsüz içeceklere harcamaların payı yüzde 19,7 oldu. Hane halkları, toplam harca-
malarının yüzde 2,2’sini sağlık, yüzde 2,3’ünü ise eğitim hizmetlerine yaptı. Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu 
dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2016’da bin 642 lira iken geçen 
yıl bin 854 lira olarak tahmin edildi.

Ulaştırma harcamalarının payı geçen yıl 2016 yılına göre 0,5 puanlık artışla yüzde 18,2’den yüzde 18,7’ye yükseldi. 
Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 19,5’ten yüzde 19,7’ye, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı 
yüzde 4,2’den yüzde 4,4’e, sağlık harcamalarının payı yüzde 2’den yüzde 2,2’ye, alkollü içecekler, sigara ve tütün 
grubunun payı da yüzde 4,4’ten yüzde 4,5’e yükseldi.

Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı geçen yıl bir önceki yıla göre 0,5 puanlık 
düşüşle yüzde 25,2’den yüzde 24,7’ye geriledi. Ayrıca, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e, 
lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6,4’ten yüzde 6,2’ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5,2’den 
yüzde 5’e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2,8’den yüzde 2,7’ye düştü. Mobilya ve ev eşyaları (yüzde 
6,3), eğitim hizmetleri (yüzde 2,3) harcamalarının payı geçen yıl da değişmedi. ■

En çok harcama konuta ve kiraya
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■ haberler

Geçen yıl transit üst geçişler dâhil 1 milyon 914 bin 17 olan uçak trafiğinin bu yıl 2 milyon 52 bin 672’ye yükselmesi 
öngörülüyor. Gelecek yıl 2 milyon 160 bin 993’e çıkması beklenen uçak trafiğinin, 2020’de 2 milyon 248 bin 844’e 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 3 milyon 481 bin 211 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 3 milyon 772 bin 
5, gelecek yıl 3 milyon 938 bin 355, 2020’de ise 4 milyon 149 bin 730 tona yükselmesi bekleniyor.

Yük taşımacılığında 2020’de, geçen yıla göre yüzde 19,2’lik artış olacak. Söz konusu yılda, geçen yıla göre iç hatlarda 
yük trafiğinin yüzde 31, dış hatlarda ise yüzde 15 artması hedefleniyor.

Geçen yıl 1 milyon 256 bin 224 ton kargonun taşındığı havalimanlarında, bu yıl 1 milyon 426 bin 159, 2019’da 1 
milyon 578 bin 331, 2020’de 1 milyon 730 bin 502 ton taşıma planlanıyor. ■

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, Uçak, 
Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Ra-
poru’nu güncelledi.

Buna göre, geçen yıl direkt transit 
yolcular dâhil 193 milyon 576 bin 
844 olan havayolu yolcu sayısının, 
bu yıl yüzde 13 artışla 218 milyon 
976 bin 476’ya yükselmesi öngö-
rülüyor. Gelecek yıl 233 milyon 
659 bin 119 olması beklenen yolcu 
sayısının, 2020’de geçen yıla göre 
yüzde 27,5 artarak 246 milyon 794 
bin 586’ya çıkacağı tahmin ediliyor.

Havayolu yolcu sayısında en büyük 
artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 
83 milyon 533 bin 953 olan dış hat 
yolcu sayısı, 2020’de yüzde 28,9 
artışla 107 milyon 680 bin 262’ye 
çıkacak. Geçen yıl 109 milyon 511 
bin 390 olan iç hat yolcu sayısı ise 
2020’de, 2017’ye göre yüzde 26,6 
artarak 138 milyon 644 bin 216 ola-
rak gerçekleşecek.

Havacılık sektörü yeni havalimanıyla 
uçuşa geçecek
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Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Dünya Enerji Yatırımları 2018 Raporu’na göre geçen yıl petrol, doğalgaz ve enerji 
verimliliğine yapılan yatırımlar artarken, nükleer enerji sektöründe yatırımlar azaldı. Petrol ve doğalgaz sektörüne 
2016'da 649 milyar dolar, enerji verimliliği alanına ise 231 milyar dolar harcandı. Aynı dönemde nükleer enerjiye 26 
milyar dolar yatırım yapıldı.

Geçen yıl dünya genelinde 716 milyar dolar ile en büyük yatırım petrol ve doğalgaz alanında gerçekleştirildi. Bu iki 
alanı, 447 milyar dolarla elektrik üretim sektörü izledi. Elektrik iletim ve dağıtım alanına ise 303 milyar dolar yatırıldı. 
Enerji verimliliğine 236 milyar dolar yatırım yapılırken, kömür madenciliği ve altyapı çalışmaları için 79 milyar dolar 
harcandı. Ayrıca, ulaştırma ve ısınma sektöründeki yenilebilir enerji yatırımları 20 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 
küresel enerji sektörüne yapılan yatırım tutarı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak yaklaşık 1 trilyon 801 
milyar dolara düştü. Bu azalışta nükleer enerji sektörüne yapılan yatırımlardaki gerileme etkili oldu. Ayrıca, enerji 
teknolojilerinde maliyetlerin düşmesi de yapılan toplam yatırım tutarını aşağı çekti. 

IEA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’na göre, 2030’a kadar fosil kaynaklara yapılacak yatırımlar yüzde 40 aza-
lacak. Enerji yatırımları içinde elektriğin payı gelecek dönemde de artmaya devam edecek. Buna ek olarak elektrikli 
araç sektöründe önemli büyüme görülecek.

Rapora göre, geçen yıl satılan araçların yüzde 1,3’ü elektrikli araçlardan oluştu. Dünya genelinde 2017’de yaklaşık 
1,1 milyon elektrikli araba satıldı. Bu sayının 2030’a kadar yüzde 33 artması bekleniyor. Öte yandan, enerji sektö-
ründe Ar-Ge yatırımları 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 27 milyar dolara ulaştı. Bu artışta düşük karbon 
teknolojilerine yapılan yatırımlar etkili oldu. ■

Küresel enerji yatırımları azaldı
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■ haberler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat progra-
mının açıklanmasıyla sanayi ve teknoloji projelerinde de yeni bir süreç başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın koordinasyonunda, Ar-Ge’den yüksek teknolojili milli ürünlere, model fabrikalardan bölgesel kalkınmaya 
kadar bir dizi projede hızlı yol alınması planlanıyor.

Yapılan planlama çerçevesinde, 100 günlük süreçte Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 9 artırılarak 952’den bine, tasa-
rım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılarak 234’ten 275’e çıkarılacak.

Yatırımcılara yatırım teşvik belgesi verilmesiyle ilgili tüm işlemler elektronik ortamda sağlanacak, kullanıcılar E-TUYS 
kapsamında firmalar adına yetkilendirilecek.

Bilim İnsanlarının Yurda Dönüş Seferberliği Programı ilan edilecek. 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisi destek-
lenecek.

Bu dönemde, Türkiye Uzay Ajansı’na ilişkin süreç de hızlanacak. Ajansın kuruluşuna yönelik mevzuat çalışmaları 
tamamlanacak.

Sanayi ve teknolojide 100 gün sefer-
berliği
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Yerli teknoloji geliştirme projelerine ilişkin Türksat 6A, İMECE ve MİYEG pro-
jelerinin ön tasarım ve kritik tasarım aşamaları tamamlanacak. Uzay Tekno-
lojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezinin (OPMER) açılışı yapılacak. Milli 
Termik Santral Kükürt Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi 
(MİLKAS) Projesi ile yerli ve milli baca gazı arıtma sistemi kuruluş aşamasına 
getirilecek. Medikal Metroloji Araştırma Laboratuvarı kurulumu tamamla-
nıp test, ölçüm ve doğrulama hizmetleri sunulmaya başlanılacak.

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için, Yüksek Tek-
noloji Destek Programları başlatılacak. Bu kapsamda, Tech-InvesTR Türkiye 
Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu kapsamında kurulacak fon şir-
ketleriyle protokoller imzalanacak. Belirlenecek yüksek teknoloji platfor-
mundan her biri için 50 milyon liraya kadar destek sağlanacak. İlk kez Sana-
yii Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği çağrısı açılacak.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere 
KOBİ’lere destek sağlanacak. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kap-
samında başvuruda bulunan 162 proje değerlendirilecek. Yüksek teknolo-
ji alanlarında yeni girişimcilere 360 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ 
Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında, 4 bin 155 imalat ve 357 
yazılım sektöründen proje başvuruları sonuçlandırılacak. Yerli Makine Teç-
hizat Destek Programı kapsamında toplamda 100 milyon lira destek alacak 
yaklaşık bin işletme belirlenecek. KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı kap-
samında 139 projenin değerlendirilme süreci tamamlanacak.

Güvenli haberleşme sistemleri olan 10 gigabit kapasiteli IP Kripto Cihazı 
(IPKC) ve MILSEC-4’ün geliştirilmesi tamamlanarak testleri yapılacak. Bulut 
bilişim ve büyük veri projesi kapsamında milli güvenli veri depolama siste-
mi tüm üniversitelerin ortak kullanımına sunulacak. Yerli ve milli mesajlaş-
ma sistemi olarak tasarlanan KurumNet’in TAI, Savunma Sanayii Başkanlığı, 
TÜBİTAK, BİLGEM ve MAM’a kurulumu ve testleri gerçekleştirilecek. 

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (model fabrikalar) Ankara ve Bursa’da 
hizmete açılacak. İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Konya’daki model fab-
rikaların kurulum çalışmaları başlayacak.

Bingöl İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) ile çeşitli büyüklükteki 22 atölye, so-
ğuk hava deposu, yönetim binasının inşası ve tefrişat için gerekli olan ekipman 
ve mobilyanın tedariki, İŞGEM danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanacak.

Günde 120, yılda 1 milyon kişiye hizmet verecek Zemin İstanbul’un destek 
sözleşmesi imzalanarak proje faaliyetleri başladı. Fiziksel mekânın açılışı ya-
pılacak.

Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi Projesi ile 70 ülkenin dâhil olduğu iş-
birliği ağının merkezi İstanbul'da açılacak.

Yerli ve milli 
üretim için tek-
noloji ve imalat 
sektörleri baş-
ta olmak üze-

re KOBİ’lere 
destek sağla-
nacak. KOS-
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Ürün Destek 

Programı kap-
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Kahramanmaraş Göksun Soğuk Hava Deposu Projesi ile 3 bin ton 
kapasiteli Atmosfer Kapasiteli Soğuk Hava Deposu kurulacak.

KOP Okuma Kültürünün Geliştirilmesi (KOP Okuyor) Projesi hayata 
geçirilecek.

1100 metrekare kapalı alana sahip Mucitpark Fikir ve Bilim Atölye-
si'nin açılışı yapılacak.

Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan 3,5 milyon metreka-
re alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. etap 2. kısmı tamamlanacak. Bu 
kapsamda, 4 teknoloji üretim (kuluçka) merkezi ve bir kongre mer-
kezi binaları tamamlanacak. 1. etap 2. kısım BT Sistem altyapısı ku-
rulacak.

Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Sözleşmesi taraflarca imzalanacak. Üs-
küdar Bilim Merkezi’nin ilk aşaması olarak planetaryum ve eğitim 
atölyelerinin açılışı gerçekleştirilecek. Bursa Bilim Merkezi içindeki 
Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

81 ilde 20 bin öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, STK’ler ve TÜBİTAK işbirliğiyle 100 Deneyap Teknoloji Atöl-
yesi’nin kuruluş sözleşmeleri imzalanacak.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Planı çalışması tamam-
lanacak. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayisine yöne-
lik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temeli atılacak.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcı-
lara yer tahsisi yapılacak.

Sivil ve askeri araçların test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmaları ta-
mamlanacak. Ayrıca, devam eden bazı savunma sanayisi projele-
rinin test işlemleri tamamlanarak teslimatlar gerçekleştirilecek. Bu 
kapsamda, SOM-J füzesinin teslimat öncesi F4 uçağıyla son testleri 
yapılacak. Hassas Güdüm Kiti-4 (HGK) Projesi'nin yer testleriyle F4 
ve F16 savaş uçakları üzerinde esir taşıma testleri tamamlanacak. 
HGK3 Kiti’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığına 100 adetlik ilk parti 
teslimatı gerçekleştirilecek. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin 
araca takılı testleri yapılacak.

Elektronik Kripto Anahtar Dağıtım Sistemi (EKADAS) Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Silahlı insansız hava araçları (SİHA) için 
geliştirilen BOZOK mühimmatının son testleri gerçekleştirilecek. 
Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS) mühim-
mat patlama/delme etkinliği test altyapısı hizmete açılacak. ■

Sivil ve aske-
ri araçların test, 
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Ar-Ge ihtiyaçlarını 
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Merkezi fizibilite 
çalışmaları tamam-

lanacak. Ayrıca, 
devam eden bazı 
savunma sanayi-
si projelerinin test 
işlemleri tamam-

lanarak teslimatlar 
gerçekleştirilecek. 

Bu kapsamda, 
SOM-J füzesinin 

teslimat öncesi F4 
uçağıyla son test-

leri yapılacak. Has-
sas Güdüm Kiti-4 
(HGK) Projesi'nin 

yer testleriyle F4 ve 
F16 savaş uçakları 
üzerinde esir taşı-

ma testleri tamam-
lanacak.



standard ▪ ağustos 2018 15

Destek ve önlem paketi hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sanayi-
ci, girişimci ve KOBİ’ler için açıkladığı destek ve önlem 
paketi çerçevesinde atılan somut adımlara bir yenisi 
eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle patent, 
marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 
indirim yapıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek pa-
keti çerçevesinde somut bir adımın daha bu Tebliğle 
atıldığını belirterek, eylem planının her aşamasına yö-
nelik yoğun çalışma sürdürdüklerini bildirdi. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle hazırlanan 
“100 Günlük İcraat Programı” ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığınca hazırlanan “Destek ve Önlem Paketi”nin sıkı ta-
kipçisi olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

“Eylem planımızın her aşamasını dikkatle çalıştık, çalı-
şıyoruz. Bayram tatili sonrası çalışmalarımıza hız kazan-
dırdık. Sizlerle de paylaştığımız ‘Politika Takip Matrisi’ ile 
yaptığımız çalışmanın hangi aşamada olduğunu an be 
an takip ettik. 16 maddelik eylem planımız sayesinde 
milli teknoloji hamlesi için adımlarımızı hızlandırmış 
olduk. Yerlileştirme politikalarımız kararlı bir şekilde 
devam edecek. Daha fazla üretim ve daha fazla istidam 
için proaktif hareket tarzımızı sürdüreceğiz.”

Kurban Bayramı öncesi açıklanan destek ve önlem pa-
keti kapsamında ilk etapta, genç girişimcilere sunulan 
150 bin liralık hibe 200 bin liraya çıkartıldı.

Bayram tatilinin ardından çalışmalar bütün hızıyla de-
vam etti. 31 Ağustos’ta KOSGEB'in geri ödemeli destek-

ler kapsamında KOBİ’lerden 2018’de tahsil etmesi gere-
ken alacakları gelecek yıla ertelendi. Aynı gün KOBİ’lere 
300 bin liraya kadar ihracat desteği yürürlüğe girdi.

1 Eylül’de ise Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) hiz-
met ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı.

3 Eylül itibarıyla “Teknoloji Bölgelerine Yeni Destekler” 
başlığında yayımlanan 100 milyon liralık destek prog-
ramının uygulanmasına başlandı. Haksız rekabetin 
önüne geçilmesi için ağırlıklı ithal ürünlerin can, mal ve 
çevre güvenliği açısından denetimleri hızlandırıldı. Bu 
denetimler sonucu bazı ürünlerle ilgili toplatma kararı 
alındı. Toplatılacak ürünlerin marka, model ve menşe 
bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde 
istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt 
asgari ücret tutarında destek için 15 milyon liralık di-
limden ödemeler başladı.

Kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 
500 milyon liralık destek sağlanmasına yönelik program 
kapsamında ön ödemelere başlandı. Ekim sonunda bu 
desteğin 280 milyon liralık kısmı dağıtılmış olacak.

Sanayi İşbirliği Programı kapsamında ilk ihale için fiili 
uygulamaya geçildi.

Ar-Ge’nin ticari ürüne dönüşmesi için KOSGEB tarafın-
dan yapılan ilk çağrılar sonuçlandırıldı.

Somut adımlar çerçevesinde uygulamaya konulan son 
karar; patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretle-
rinde yüzde 25 indirim yapılması oldu. ■
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■ ekonomi

Ticaret Savaşları 
Küresel Ticareti 
Yavaşlatıyor 

Hollandalı araştırma kuruluşu CPB’nin aylık 
yayımladığı Dünya Ticaret Görünüm Raporu’na göre 

haziran ayında küresel ticaret hacmi bir önceki aya 
göre yüzde 0,8 gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 3 büyüse de daha yavaş bir gelişim 
gösterdi.
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Küresel ekonominin görünümüne ilişkin kaygılar her geçen gün artarak de-
vam ediyor. Dev ekonomilerin savaşının ticaret ortaklarını da germesi ne-
deniyle Asya ve Avrupa’da üretimin frene bastığı görülüyor. Dünyanın en 
büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında 
başlayan ve başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Kanada, Meksika, Türkiye 
gibi üçüncü ülkelerin de dâhil olduğu ticaret savaşları ve korumacılık uygu-
lamaları nedeniyle küresel üretimde yavaşlama gözlemleniyor. Asya ve Av-
rupa’dan gelen imalat verilerinin beklentilerin altında kalması, fabrikalarda 
çarkların yavaşladığına işaret ediyor. Hollandalı araştırma kuruluşu CPB’nin 
aylık yayımladığı Dünya Ticaret Görünüm Raporu’na göre haziran ayında 
küresel ticaret hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,8 gerilerken, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 3 büyüse de daha yavaş bir gelişim gösterdi.

ABD yönetiminin İran’a uygulayacağı yaptırımlar 6 Ağustos günü itibarıyla 
başlamış oldu. ABD’li yetkililer bu yaptırımların finansal alanda İran ekono-
misine çok önemli ölçüde etkisi olacağını belirtiyorlar. Yaptırımlar, ABD’nin 
tek taraflı kararlarına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri 
kapsayacak şekilde uygulanacağı için söz konusu ambargolardan üçüncü 
ülkeler de etkilenebilecek. Bunlar arasında en çok etkilenecek olan ülkelerin 
başında da Türkiye geliyor. Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, İran 
ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacaklarını ifade etmişti. Ancak Türk yet-
kililer, Türkiye-İran arasında uzun dönemli yapılan başta petrol ve doğalgaz 
anlaşmaları olmak üzere birçok konuda Türkiye’nin geri adım atmayacağını 
belirttiler. İsviçre hükümeti de ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin 
İsviçreli firmalara, İran ile ekonomik ilişkilerini sürdürmeleri tavsiyesinde 
bulundu. “İsviçre ekonomik çıkarlarını koruyacak” denilerek “ABD’nin yap-
tırımlara ilişkin kararları, İsviçre’deki hukuki durumu etkilemez” açıklaması 
yapıldı. ABD’nin İran yaptırımlarının ilk bölümü İran’ın dolar alımları, metal 
ticareti, kömür ve otomobil sanayi sektörünü hedef alıyor.

Ticari Gerilimlerin Küresel Büyümeye Etkileri
Oxford Economist’ten, küresel ticari gerilimler nedeniyle küresel ticaret 
artışı ve büyümenin yavaşlayabileceği, küresel ticaret büyümesinin bu yıl 
yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşebileceği bildirildi. 
Açıklamada küresel ticaret savaşlarında vergi artış adımlarının karşılıklı ola-
rak atılmasıyla gerilimin daha da yükseldiği, küresel ekonomik büyümenin 
toplamda yüzde 0,7 seviyesinde azalmaya neden olabileceği kaydedildi. 
Açıklamada, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle 2020 yılında Çin’in toplam 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) kaybının yüzde 1,3, ABD’nin ise yüzde 1,0 
seviyesinde olabileceğinin altı çizildi. Ticaret güzergâhlarının değişmesi 
nedeniyle son gelişmelerden bazı kazanan ekonomilerin olabileceği belir-
tilirken, orta vadede Çin’in ihracatında beklenen yaklaşık 100 milyar dolar 

Peyman Yüksel ►Ekonomist
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seviyesindeki ihracat kaybının yarısının dünyanın başka ülkeleri tarafından 
telafi edilebileceği hatırlatıldı.1

Morgan Stanley’in Çin Şef ekonomisti Robin Xing, ticaret savaşının tedarik 
zincirlerine tahribatı nedeniyle Çin büyümesinin yüzde 0,7 oranında düşe-
bileceğini ancak ticaret savaşlarının Çin ekonomisi üzerinde büyük etkisi 
olmayacağını, bu yılın ilk yarısında yüzde 6,8 büyüyen Çin ekonomisinin 
gelecek sene ilk yarıda yüzde 6,4 büyümesini beklediğini belirtti.

ABD’de işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 3,8 seviyesine gerilemişti. Söz ko-
nusu seviye en son Nisan 2000, bundan önce ise 1969 yılında görülmüştü. 
ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüdüğü açıklandı. Duayen 
ekonomi yazarı Güngör Uras son yazılarından birisinde Amerikan ekonomi-
si her ne kadar işsizlik seviyelerini azaltarak, büyümeyi hızlandırarak ilerlese 
de son zamanlarda yükselen petrol fiyatlarının ve Trump’ın başlattığı tica-
ret savaşlarının etkisiyle, enflasyonun yükselmeye başladığını ifade etmişti. 
“Federal Reserve (FED/ABD Merkez Bankası), enflasyonu kontrol altına al-
mak için faizleri yükseltiyor ama bu arada olan maaşlı işçilere oluyor” yoru-
munu yapan, bugüne kadar ekonomiyi halkın anlayacağı tarzda yazılarıyla 
anlatan, 19 Ağustos 2018 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan değerli usta 
Güngör Uras’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Türkiye Ekonomisinde Dengelenme Süreci

Türkiye ekonomisinde ağustos ayı verilerine ve gelişmelere bakacak olursak:

	Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istişare toplantıları çerçevesinde 
kurgulanan ‘Yeni Ekonomi Yaklaşımı’na ilişkin detayları açıkladı. Yeni ekono-
mik yaklaşımının dört tane sacayağı olduğunu ama bunu 3+1 diye tanımla-
dığını belirten Albayrak, “Yeni yapı sürdürülebilir ve katılımcı olacak” dedi.

Merkez Bankası’nın (MB) bağımsızlığına vurgu yapan Bakan Albayrak, fi-
nansal istikrarın güçlenmesinin öncelikli hedeflerden biri olacağını, serma-
ye piyasasının pasta içindeki payının artacağını, bütçe disiplininin en temel 
dinamiklerden biri olacağını belirtti.

YENİ EKONOMİ YAKLAŞIMI
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

3 + 1
Nitelikli İnsan Gücü ve 
Güçlü Toplum

Daha Adaletli Paylaşım

Sürdürülebilir Sağlıklı Büyüme

Ekonomik Dengeleme

3

2

1

1. "Küresel ticaret artışı ve büyüme yavaşlayabilir", https://www.bloomberght.com/haberler/ha-
ber/2146243-kuresel-ticaret-artisi-ve-buyume-yavaslayabilir, Erişim Tarihi: 8 Ağustos 2018

■ ekonomi

 Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurulu (BDDK), finan-
sal istikrarın güçlendirilmesi ve 
makroekonomik dengelenme 
sürecinin desteklenmesi kap-
samında, hane halkının bilinçli 
tüketiminin ve basiretli borç-
lanmasının teşvik edilmesinin 
amaçlandığını belirterek, tüke-
tici kredisi vadesini 48 aydan 36 
aya düşürdü. Türkiye ekonomi-
sinin dengelenme sürecine gir-
diği belirtilerek alınan kararın 
kredi kartı taksitlendirilmesinde 
finansal kiralama, faktoring ve 
finansman şirketleri yönetme-
liğinde de değişikliği kapsadığı 
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belirlendi. Yayımlanan yönetmelik taslağında “Tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı 
kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı 
aşamaz” denildi.

 İşsizlik oranı yıllık bazda değişmedi ve yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Buna karşılık Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 
milyon 315 bin kişi oldu. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH), 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı. Yani ekonomimiz ilk çeyreğe göre yavaşlamasına rağmen özel 
tüketimin katkısıyla yüzde 5,2 ile ekonomistlerin yüzde 5,3 olan beklentilerine yakın büyüdü.

 TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,30, yıllık olarak ise 
yüzde 17,90 enflasyon meydana geldi. Giyim ve ayakkabı ucuzlarken en fazla artışın yüzde 4,56 ile ev eşyasında, 
yüzde 4,45 ile ulaştırmada, yüzde 3,85 ile konutta ve yüzde 2,63 ile haberleşmede gerçekleştiği görüldü. Tüketici 
fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada görülürken en fazla düşen ürün ise yüzde 
30,57 ile kuru soğan oldu.

 1 Ağustos günü 4,94 TL seviyelerinde olan ABD Doları ay sonunda oldukça yüksek bir artış hızıyla 6,60 TL’ye çıktı. 
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Euro kuru da aynı şekilde aybaşında 5,75 TL seviyelerinden ayın sonun-
da 7,65 TL’ye ulaştı.

 Cari işlemler açığı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 
960 milyon dolar azalarak 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçek-
leşti. Bu sonuca göre, on iki aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon 
dolar olarak dokuz ayın en düşüğüne geriledi.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik fiyatlarına kilo-
vatsaat başına meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 
oranında zam yapıldı. Doğalgazda da konutlarda yüzde 9, büyük işlet-
melerde yüzde 14’lük artış yapıldı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim 
Şirketi’nden (BOTAŞ) yapılan yazılı açıklamada; son iki yılda Brent pet-
rol fiyatlarında yüzde 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık yüzde 
63’lük artış gerçekleştiği, buna karşılık yaklaşık kırk dört aydır doğalgaz 
satış fiyatlarında bir artış yapılmadığı ve Ekim 2016’da yaklaşık yüzde 10 
indirim uygulandığı anımsatıldı. BOTAŞ’ın, elektrik üretim santrallerinin 
kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüz-
de 49,5 zam yapıldığı duyurulmuştu.

 Ağustos ayında özellikle dokuz günlük Kurban Bayramı nedeniyle tu-
rizmde büyük bir canlılık ve hareketlilik yaşandı. Türkiye Otelciler Fe-
derasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve 
Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 9 milyon yerli turistin, 
dokuz günlük bayram tatili sırasında ekonomiye 9 milyar lira bıraktığını 
açıkladı. Dövizdeki artış nedeniyle vatandaşlar yurtiçi tatilini tercih et-
tiler; oteller ve yaylalarda bu dönemde talep patlaması yaşandı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin turizm gelirleri yılın ilk 
altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 11,5 
milyar dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 
30,4'lük rekor artışla 16 milyon kişi oldu. Önemli ölçüdeki artışın yılın 
üçüncü çeyreğinden yani temmuz, ağustos ve eylül aylarından gelecek 
verilerde yaşanması bekleniyor. 

 Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin ihracat ge-
çici verilerine göre; son 12 ayda ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6,5 
oranında artışla 162 milyar 417 milyon dolar oldu. Buna karşın, 2018 yılı 
Ağustos ayında gerçekleşen ihracatın, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,49 azalarak, 12 milyar 389 milyon dolar olduğu belirtildi. İthalat 
ise ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,38 azalarak 14 
milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin çelik sektörünün ihracatı, ABD’nin 13 ağustos itibarıyla uygula-
yacağını duyurduğu demir ve çeliğin gümrük tarifesi oranını yüzde 25’ten 
yüzde 50’ye yükselteceği vergi uygulamasına rağmen, 7 ayda geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 26,7 artış gösterdi. En fazla ihracat düşüşü 250 
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milyon dolarla ABD’de olurken, bu dönemde İtalya’ya kaydedilen 352 milyon dolarlık artış söz konusu açığı kapadı. 
Ticaret Bakanlığı, Amerikan yönetiminin Türkiye’den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin 
sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50’ye çıkarılacağı yönündeki kararına ilişkin, “ABD yönetimi tarafından duyurulan çelik 
ve alüminyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırıdır” açıklamasını yaptı.

ABD, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere vergi muafiyeti getiren Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı’n-
daki*2 yerini yeniden değerlendirme kararı aldı.  ABD, Türkiye’nin de dâhil olduğu GTS Programı’nda gelişmekte olan 
29 ülkenin 4 bin 800 ürününden vergi almıyor. Türkiye programdan çıkarılırsa, ABD’ye vergisiz girebilen 1,6 milyar 
dolar değerindeki Türk menşeli ürün bu karardan etkilenmiş olacak. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tü-
tün, binek otomobil, güzellik ve makyaj malzemelerinin de olduğu, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygula-
nan ek vergi oranları da iki kat artırıldı.

Türkiye ekonomisi dövizdeki aşırı yükselme ve enerji fiyatlarındaki artışla yılın son aylarına giriyor. Bu artışların özel-
likle gıdaya yansıması çarşı-pazar fiyatlarında da yükselmeye neden olacaktır. O nedenle hem ekonomide bir miktar 
daralma hem de kredi maliyetlerinde artışların olacağı önümüzdeki dönemde konut, otomobil gibi bazı kalemlerin 
satışında düşüşler görülebilir. Buna karşılık enflasyonla mücadele de halkımızı zorlayacak kalemlerden birisi olacak-
tır. Her şeye rağmen Türkiye ekonomisi, dış etkenlere karşı güçlü duruşunu sergilemeye devam ederken, iç piyasa-
larda da yapısal reformları uygulamaya koymaya çalışıyor. ■

2. * Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/GTS: Gelişmiş Ülkeler tarafından, Gelişmekte Olan Ülkelerin ihraç mallarına gümrükten muaf ya da indirimli oranlar 
uygulanması sureti ile Gelişmekte Olan Ülkelerin ürünlerine Gelişmiş Ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılmasını amaçlamaktadır.
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BREXİT SÜRECİNİN 
 AVRUPA BİRLİĞİ VE BÖLGE EKONOMİSİNE  
 ETKİLERİNİN KISA BİR

DEĞERLENDİRMESİ
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Giriş
Birleşik Krallık’ta 2016 yılında yapılan Brexit referandumun-
dan Avrupa Birliği’nden çıkış yönünde karar çıkmasının, 
Avrupa Birliği ve bölge ekonomisini çeşitli açılardan etkile-
mesi beklenmektedir. İngiltere ve özellikle Londra, önemli 
bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda, küresel 
finansal piyasalarda büyük öneme sahiptir. Avrupa Birliği’n-
den ayrılma kararı, üye ülkeler açısından, sosyal, kültürel, po-
litik ve ekonomik birçok etkileri olacak, oldukça önemli bir 
adımdır. Nitekim IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’n-
da (2016), Brexit referandumunu takiben oluşan ekonomik, 
politik ve kurumsal belirsizliğin, İngiltere ve özellikle geliş-
miş Euro-Bölgesi ekonomileri için birçok negatif makroeko-
nomik sonuç doğuracağı endişesine yer verilmiş ve izleyen 
dönemde Euro-Bölgesi ve İngiltere’de büyümenin yavaşla-
yacağına işaret edilmiştir. 

Referandum Sonrası Yaşanan Süreç

2016 Haziran ayında yapılan referandumun ardından, AB 
Mevzuatı’na göre karşılıklı müzakereler için belirlenen iki 
yıllık sürecin Haziran 2018’de sonlandırılması gerekmekte 
olduğu için, 29 Mart 2017’de İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 
50’nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmış-
tır ve akabinde AB tarafından, 29 Nisan’da gerçekleştirilen 
özel zirveyle müzakerelerde uyulacak ilkeler belirlenmiştir. 
Haziran 2017’de Brüksel’de başlayan müzakereler için teknik 
ekiplerin görevlendirilmesini takiben, taraflar, 2017 yılının 
sonunda öncelikli hususlar olarak vatandaşların hakları ve 
AB kanunlarından faydalanan tarafların durumları gibi konu-
ları ele almışlar; İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden 
kaynaklanan ayrılık bedelinin ödenmesi konusunda bir ön 
anlaşmaya varmışlardır. Tarafların gelecekte inşa edecekleri 
ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçlarla mü-
cadele, savunma ve güvenlik konularında işbirliği ile Kuzey 
İrlanda’ya ilişkin müzakereler ise devam etmektedir. Bunun-
la beraber, geçen bir yıllık süreçte, Avrupa Birliği ve İngiltere 
arasında yürütülen müzakerelerde zaman zaman problem-
ler ortaya çıktığı görülmektedir. AB ve İngiltere’nin, Birlik’ten 

Dr. Öğretim Üyesi Esra N. Kılcı
►İstanbul Arel Üniversitesi
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çıkma ve ticari ilişkilerin yeni durumunun belirlenmesi hususlarında uzlaşı-
ya varmak için 2018 Ekim ayına kadar mutabakat sağlamaları gerekmekte-
dir. Ayrıca, uzlaşma sağlandıktan sonra, Brexit müzakerelerinin bitiş tarihi 
olan 29 Mart 2019’a kadar, üye ülke parlamentolarının kararı onaylaması 
için bir süre tanınmaktadır. Müzakerelerin, özellikle Gümrük Birliği, Kuzey 
İrlanda sınırı ve İngiltere’nin gelecekte kuracağı özel ticaret ilişkileri üzerin-
de tıkandığı görülmektedir. İngiltere, AB hukukuna tabi olmadan Gümrük 
Birliği kurallarının uygulanmasının devam etmesini isterken (mal ticaretini 
kapsayan ancak hizmet ticaretini içermeyen); Brüksel, İngiltere’nin kendi 
ihtiyaçlarına göre seçeceği bir pazar ilişkisi kurmasının yani ekonomik ba-
ğımsızlığını koruyarak kendi kontrolü altında olacak ticari ilişkilerin tesisi-
nin mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Taraflar, müzakerelerin bir uzlaş-
maya varılmaksızın sonuçlanmasıyla, İngiltere’nin Ortak Pazar ve Gümrük 
Birliği'nden çıkacağı bir ‘hard (sert) Brexit’ ihtimalinden endişe etmektedir. 
Brexit görüşmelerinin 30 Mart 2019’da uzlaşmayla son bulmaması duru-
munda, bu durum İngiltere’de ekonomik ve mali anlamda bir bozulmayı ve 
uzun dönemde enflasyon riskini beraberinde getirecektir. AB Komisyonu 
yetkilileri tarafından, İngiltere’nin AB üyesi olmayan Norveç gibi Ortak Pazar 
içerisinde kalabileceği ancak AB’nin tüm kurallarına uyması ve Euro-Bölge-
si dayanışmasına katkı sağlaması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Dola-
yısıyla, ilerleyen dönemde, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında sürdürülen 
müzakerelere ilişkin olumlu veya olumsuz her türlü senaryoya karşı hazır-
lanılmaktadır.
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Brexit Beklentiler

Brexit süreci, piyasalarda volatilitenin ve belirsizliğin artmasına, dolayısıyla 
orta ve uzun vadede likiditenin ve yatırımların azalmasına yol açabilecek-
tir. Buna göre, on yıl gibi bir süreyi alması beklenen üyelikten çıkış süreci 
sonlanıncaya ve akabinde İngiltere ve AB arasındaki ilişkiler ve anlaşmalar 
belirgin hale gelinceye kadar, yatırımların askıya alınması hem reel hem de 
finansal piyasalar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. İngiltere ve 
AB ülkelerindeki şirketler, mevcut operasyonlarını, sözleşmelerini, kurum-
sal ve teknolojik altyapılarını revize etmek ve İngiltere’de faaliyet gösteren 
şirketler de faaliyetlerini ve personellerini AB sınırları içerisine taşımak du-
rumunda kalabileceklerdir. Doğal olarak yaşanacak maliyet artışları, nihai 
tüketicilere yansıyacaktır. Brexit’in gerçekleşmesi sonucunda, Londra’da 
faaliyet gösteren ve AB ülkelerinde yerleşik bankalar, kendilerini yeniden 
konumlandırmak zorunda kalacaklardır. Referandum öncesinde ve sonra-
sında döviz kurlarında artan volatilite, özellikle İngiliz para birimi sterlinde, 
sermaye çıkışlarındaki hızlanma ve talepteki geri çekilme ile birlikte yaşa-
nan şiddetli değer kayıpları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının 
uluslararası yatırımcılar tarafından olumsuz şekilde fiyatlandırıldığını göste-
ren gelişmeler olmuştur.

Brexit süreciyle, İngiltere’de faaliyet gösteren büyük şirketlerin yatırımlarını 
ve kaynaklarını Birlik içerisindeki diğer ülkelere kaydırması sonucunda, İn-
giltere’nin ekonomik açıdan zarar görmesi kaçınılmaz görünmektedir. İngil-
tere’nin AB’den ayrılması ve yeni anlaşmaların yapılması şeklindeki geçiş sü-
recinde yaşanacak potansiyel sıkıntılar, belirsizliğin ve stresin artmasına yol 
açmaktadır. İngiltere ve Euro-Bölgesi finansal piyasaları arasında, özellikle 
İngiltere’ye üstünlük sağlayan güçlü bir ilişki bulunmaktadır ve Brexit süre-
ci, maliyetli ve problemli bir dönemi beraberinde getirebilecektir. Üyelikten 
ayrılığın gerçekleşmesi durumunda, İngiltere ve AB arasındaki ilişkilerin na-
sıl şekil alacağı endişe kaynağı teşkil etmektedir ve birkaç yıl sürmesi bekle-
nen müzakerelerin sonucunda ortaya çıkacak yeni şartlar büyük önem arz 
etmektedir. Diğer ülke tecrübelerinden yola çıkarak Norveç, İsviçre, Türkiye 
tecrübeleri ya da Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında yapılacak anlaş-
malar, olasılıklar dahilindedir.

Avrupa Birliği ve Ortak Pazar'ın Birleşik Krallık Açısından Sağ-
ladığı Üstünlükler Nelerdir?

Avrupa Birliği’nin, İngiltere’nin önemli bir finansal ve ticaret merkezi haline 
gelmesinde çok büyük rolü bulunmaktadır. Bununla beraber İspanya, Por-
tekiz ve özellikle Yunanistan krizinin şiddetlenmesiyle ortaya çıkan sorunlar, 
göçmen sayısında yaşanan artış ve mülteci sorununun giderek büyümesi 
gibi nedenler, İngiltere’de önemli bir çoğunluğun AB’den çıkış yönünde ak-
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siyon almasına ve 2016 yılı Haziran ayında yapılan referandumda Birlik’ten ayrılma sonucunun ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Avrupa Birliği’nin diğer üye ülkelere olduğu gibi, başta Ortak Pazar olmak üzere, İngiltere’ye sağladığı 
birçok avantaj bulunmaktadır. İngiltere de, Birlik içerisinde liberalizmin en önemli savunucularından olup Londra 
küresel piyasalar açısından çok büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla, İngiltere ve AB arasında karşılıklı bir fayda sağla-
ma ve bağımlılık durumu söz konusudur.

Özellikle Londra’nın Avrupa finans ve sermaye merkezi olduğu ve bunun sonucu olarak Birleşik Krallık ekonomi-
sine olan belirgin katkısı dikkate alındığında, Brexit sürecinin İngiltere aleyhine tamamlanması durumunda Lond-
ra’da faaliyet gösteren şirketlerin yatırımlarını, Birlik içerisindeki Fransa ve Almanya gibi diğer ülkelere kaydırması ve 
kaynaklarını başka coğrafi alanlara tahsis etmesi İngiltere ekonomisine zarar verecektir. Aynı zamanda İngiltere’nin 
ticari işlemler dengesinde yüksek ağırlığa sahip olan ilaç üretimi ve finansal hizmetler sektörlerinin zarar görmesi, 
İngiltere ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir.

İngiltere ve Avrupa Birliği sermaye piyasaları arasındaki entegrasyon çok yüksektir; yüksek ticaret hacmi, yüksek 
hacimli yatırımları beraberinde getirmektedir. Doğal olarak, İngiltere’deki doğrudan yatırımların önemli bir kısmı 
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AB kaynaklıdır. Ortak Pazar olgusu, birçok firmanın Euro-Bölgesi’ndeki fa-
aliyetlerini İngiltere’den yürütmelerini ve Birlik içerisindeki diğer 27 ülkeye 
tek bir noktadan giriş yapmayı mümkün kılmaktadır. Ortak Pazar ve serbest 
erişim hakkı, şirketlerin faaliyetlerini tek bir merkezde toplamasına, işlem-
lerin daha düşük maliyetlerle ve basitleştirilmiş prosedürlerle gerçekleştiril-
mesine olanak sağlayarak likiditenin artmasına, aynı zamanda risk ve ser-
maye yönetiminde etkinliğin sağlanmasına büyük katkıda bulunmaktadır. 
Diğer yandan, finansal altyapı kurmanın ve sürdürmenin yaratacağı ciddi 
maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, farklı noktalarda aktif olan çok 
sayıda işlem platformu yerine tek ve ortak bir işlem platformu, işlemlerin 
daha yüksek likidite ve daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesine olanak 
sağlamaktadır. Brexit, çok sayıda platform kurulması ihtiyacını doğuracak 
ve beraberinde işlem maliyetleri artacaktır.

Ortak Pazarın sağladığı üstünlükler arasında pasaport hakkı, ölçek ekono-
mileri, ortak düzenleyici çerçeve, işgücünün serbest dolaşımı gibi unsurlar 
mevcuttur. Şirketlerin tek bir yerde konumlanarak, faaliyetlerini AB genelin-
de yürütmeleri, hem maliyetleri hem de karmaşıklığı azaltmaktadır. Karma-
şıklığın ve maliyetlerin azaltılmasına büyük katkı sağlayan bir diğer unsur, 
ortak düzenleyici çerçevedir.

Aşina ve bilgi sahibi olmadıkları düzenlemeler yerine, AB ortak düzenleme-
leri çerçevesinde iş yapmak, güvenin ve anlaşılırlığın artmasını sağlamakta-
dır. İşgücünün serbest dolaşımı, vize ve çalışma izinlerine gerek olmaksızın 
yetenekli işgücüne kolay erişimi sağlayarak, performans artışı sağlanmakta 
ve maliyetler minimize edilebilmektedir. İngiltere’deki özel sermaye ve gi-
rişim sermayesi şirketlerinin büyük bir kısmı, Avrupa Yatırım Bankası fonla-
rından etkin bir şekilde yararlanmaktadır ve Brexit sonrasında bu fonların 
kesintiye uğraması söz konusu olabilecektir.

Avrupa Birliği üye ülkelerinden herhangi birinde faaliyet gösteren kurumsal 
bir şirket, ilave bir onay alınmaksızın, Birlik içerisindeki diğer ülkelerde şube 
açarak faaliyette bulunabilmektedir. Serbest erişim hakkı olarak adlandırı-
lan söz konusu pasaport hakkı, iki yönlü işlemektedir. Bu giriş hakkını kulla-
nan İngiltere’de yerleşik şirketlerin önemli bir kısmı, İngiltere’de iş yapabil-
mek için Ortak Pazar’ın avantajlarından yararlanan Avrupa Birliği ülkelerine 
ait bankaların, yatırım şirketlerinin ve yönetim firmalarının şubeleridir. İn-
giltere’de faaliyet gösteren tüm denizaşırı bankaların neredeyse üçte biri, 
diğer Avrupa Birliği ülkelerinde genel müdürlüğe sahiptirler. İngiltere’nin 
AB üyeliğinden ayrılması durumunda bu şirketler, otomatik pasaport hak-
larını kaybedecektir. Pasaport hacminin yüksekliği ve İngiltere’de yerleşik 
şirketlerin serbest erişim hakkından en aktif yararlanan şirketler olduğu göz 
önüne alındığında, Brexit sürecinin bu şirketler açısından yaratacağı belir-
sizliğin ve kargaşanın büyüklüğü anlaşılmaktadır.
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Brexit Sürecinin Etkili Olacağı Ekonomik ve Finansal Unsurların Değerlendirilmesi

İngiltere, sürecin tamamlanmasından sonra AB’den ayrılan ilk ülke olacağı için, bu ayrılık sürecinin nasıl bir seyir 
izleyeceği gerek İngiltere gerekse diğer AB ülkeleri açısından büyük bir belirsizlik taşımaktadır. Üyelikten ayrılış ve 
gelecek dönemde İngiltere-AB ilişkilerinin nasıl bir çerçeveye sahip olacağı konusu, uzun zaman alması beklenen 
oldukça detaylı bir süreçtir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, Brexit sürecinin Birleşik Krallık GSYİH’sını kısa dönemde 
(2020) -%1 ile -%5 aralığında ve uzun dönemde (2030) -%1,5 ve -%8 aralığında düşüreceğini öngörmektedir. Kişi 
başına gelirlerde de, -£600 ile -£5.000 arasında bir kayıp tahmin edilmektedir.

İngiltere’yi, AB Genel Merkezi olarak konumlandıran çokuluslu şirketlerde, ticari ve ekonomik anlaşmalar ve ya-
sal-düzenleyici çerçevelerle ilgili ortaya çıkan belirsizlik sonucu artan endişeler hakimdir. Ayrıca, referandumda, be-
lirgin şekilde kalmak yönünde aksiyon alan İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan ayrılma yönünde hareket 
etmesi, Britanya’nın kendi politik birliğinin geleceği ile ilgili önemli bir belirsizlik yaratmaktadır. Ek olarak, İngiltere 
ile ticari ve finansal açıdan güçlü bağları olan ülkelerle birlikte, İrlanda, Malta, Kıbrıs, Lüksemburg, Belçika ve Hollan-
da gibi ülkelerin Brexit’ten büyük ölçüde etkilenmesi beklenmektedir.

Avrupa’da 2010-2014 yılları arasında yaşanan ve ülke ekonomilerine büyük zarar veren finansal kriz, özellikle kriz 
döneminde LIBOR piyasasında ve finansal piyasalarda yaşanan skandallar, İngiltere ve AB arasındaki ilişkileri negatif 
yönde etkilemiş, İngiltere ve AB arasındaki uyumun bozulmasına yol açmıştır. Kriz öncesinde AB’nin finansal hiz-
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metler alanında bariyerlerin kaldırılması yönündeki girişimleri, 
bazı üye ülkelerin İngiltere’nin Euro-Bölgesi’nde olmamasına 
rağmen Londra’nın Avrupa’nın en büyük finans merkezi haline 
gelmesi konusundaki eleştirilerine rağmen, İngiltere tarafından 
desteklenmiştir. İngiltere, Londra Finans Merkezi’nin Avrupa’nın 
varlığı olduğunu belirterek, Londra’nın gelişmesinin, Kıta Avru-
pa’sının refah ve kalkınma düzeyinin artması için gerekli oldu-
ğunu savunmuştur.

Diğer yandan, kriz sonrasında, para birliğinin entegrasyonunun 
artırılması konusundaki çalışmalar ve AMB’nin (Avrupa Merkez 
Bankası) euro cinsinden işlemleri Londra yerine, Euro-Bölge-
si’ne kaydırmak yönündeki girişimleri, kriz öncesi dengelerin 
değişmesine yol açmıştır. Yaşanan gelişmeler, krizin etkilerinin 
giderilmesi ve finansal istikrarın tesis edilmesi amacıyla, para 
birliğine dahil ülkeleri bir bankacılık birliği oluşturmaya sevk et-
miştir. Bu noktada, İngiltere para birliği içerisinde yer almadığı 
için, Ortak Pazar ve Euro-Bölgesi düzenlemelerinde gerilimin 
artması, gelecek dönemde AMB’nin Euro-Bölgesi’ndeki büyük 
bankaların denetimini üstlenmeye başlayacak olması ve ben-
zeri gelişmeler, Bankacılık Birliği kapsamında yapılacak finansal 
düzenlemelerin, AB’den ziyade Euro-Bölgesi’nin çıkarlarına ve 
gereksinimlerine uygun şekilde yapılması düşüncesi, İngiltere 
açısından rahatsızlık yaratmıştır. Buna göre örneğin, Euro-Böl-
gesi’nde genel merkeze sahip ancak operasyonlarının önemli 
bir kısmı Londra’da olan bir bankanın tasfiyesinde aşağıdaki 
sıkıntı çıkabilecektir. Bu bankanın bilançosunun bir kısmı İngil-
tere Merkez Bankası yetki alanına girse bile, tasfiye sürecinde-
ki bir bankanın varlıkları AMB kontrolüne alınmaya çalışılacak, 
Euro-Bölgesi ve İngiltere arasında çıkar çatışmaları meydana 
gelebilecektir.

Brexit sürecinden en çok zarar görmesi beklenen alan, finansal 
hizmetlerdir. Ortak Pazar, Lonra’nın finansal piyasalar açısından 
arz ettiği önem ve finansal hizmetler sektörünün doğrudan ya-
tırım girişlerinden aldığı yüksek pay dikkate alındığında, Ortak 
Pazar’a serbest erişim hakkının korunduğu en iyi senaryoda 
bile İngiltere’nin üstünlüğünün zarar göreceği tahmin edilmek-
tedir. En kötü senaryonun gerçekleşmesi ve İngiltere’nin Ortak 
Pazar’a serbest erişim hakkını kaybetmesiyle beraber ise, İngil-
tere’de yerleşik bir finansal kurumun örneğin Fransa’da şube 
açmaksızın faaliyet göstermesi veya tam tersi, Fransa’daki bir 
yatırım şirketinin şube açmaksızın İngiltere’de faaliyet göster-
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mesi ya da ABD’de yerleşik bir bankanın İngiltere’de bir şube açmaksızın Birlik ülkeleriyle finansal hizmet ticaretinde 
bulunabilmesi şeklindeki mevcut durum tehlikeye girecektir.

Başka bir olumsuz gelişme de şu şekilde yaşanabilecektir; İngiltere, AB ülkeleri bankalarının Londra’da şube açma-
sına izin verebilir ve AB üye ülke kanun ve düzenlemelerini kendisine eşit olarak kabul edebilir. Ancak, AB dışındaki 
bankalar, artık Londra’da bir iştirak açamayacak; diğer AB üye ülkelerinde şube açabileceklerdir. Çünkü bankacılık 
pasaport hakkından yararlanmak ve diğer ülkelerde şube açabilmek için AB dışındaki bir banka, AB üye ülkele-
rinden birinde şube açmak zorundadır. Dolayısıyla, söz konusu banka Paris veya Frankfurt’ta şube açarak, AB üye 
ülkelerinde faaliyetlerini sürdürmek durumunda kalacak; bununla beraber ana ülke, İngiltere ve AB olmak üzere, üç 
farklı denetleyici rejime uymakla mükellef olacaktır. Bu durumda, farklı düzenleme ve denetleme mekanizmalarının 
uyma yükümlülüğünün beraberinde getirdiği artan maliyetlere katlanmak istemeyen bankalar, faaliyetlerini ve kay-
naklarını AB ülkelerine kaydıracaklardır.

İngiltere, iki tür durumla karşı karşıya kalabilir. Avrupa Ekonomik Alanı’nda kalarak ve Ortak Pazar’a erişim hakkını 
koruyarak, mevcut durumunun avantajlarından yararlanabilir. Bununla beraber, Avrupa Birliği’nin tüm regülasyon-
ları ve yaptırımlarına uymakla mükellef olacak; ancak Birlik’ten ayrılacağı için, alınacak kararlar üzerindeki etkinliğini 
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kaybedecektir. Örneğin, Avrupa Merkez Bankası’nın takas kurumlarının euro cinsinden sözleşmeleri Euro-Bölgesi’ne 
kaydırması yönündeki kararının askıya alınmasında ve finansal işlemlere vergi uygulanmasının durdurulmasında 
İngiltere’nin rol oynadığı görülmektedir. İngiltere, AMB’nin bu yöndeki girişimlerini, Ortak Pazar’ın kurallarını ihlal 
edeceği gerekçesiyle Avrupa Mahkemesi’ne götürmüştür. Ancak, Birlik’ten ayrılması durumunda İngiltere’nin söz 
hakkı kalmayacak, dolayısıyla euro cinsinden işlemlere aracılık eden takas kurumları AB ülkelerine taşınabilecektir. 
Paris, Frankfurt, Amsterdam ve Dublin bu süreçten olumlu etkilenecek olsa da, Londra’nın sahip olduğu ekosistemin 
kurulması hem uzun zaman alabilecek hem de oldukça maliyetli bir süreci beraberinde getirecektir.

Avrupa Ekonomik Alanı’nda kalmaması durumunda ise, yeni düzenlemelere göre, AB’ye finansal hizmet sağlarken 
oldukça büyük engellerle karşılaşabilecek ve finansal hizmet ihracatı sekteye uğrayabilecektir. Aynı zamanda, İn-
giltere’nin AB üyesi olmayan ülkelerle gerçekleştirdiği finansal hizmetler alanındaki işlemleri de, ayrılık sürecinden 
zarar görecektir. İngiltere’nin finans merkezi rolü ve özellikle danışmanlık, muhasebe ve hukuk alanlarındaki cazi-
besi azalacaktır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar açısından, İngiltere’nin AB üyeliği büyük önem 
taşımaktadır.



standard ▪ ağustos 201832

Sonuç olarak İngiltere, finansal ve ilişkili sektörlerde güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe ve büyük bir ticaret fazlasına 
sahip bulunmaktadır. Londra’da gerçekleştirilen finansal işlemlerin büyük kısmı bölgesel olmaktan ziyade küresel 
niteliklidir ve Londra döviz ticaretinde dünyanın en büyük işlem merkezi olmasının yanı sıra, Tokyo ve New York gibi 
menkul kıymet işlemlerinde de çok önemli bir merkez konumundadır. İngilizcenin tüm dünyada ortak dil olarak 
kullanılması, İngiltere para-sermaye piyasalarının oldukça gelişmiş olması ve Londra’nın konum olarak, Asya ve New 
York finansal piyasaları çalışma saatleri arasında uygun zaman diliminde yer alması, Londra’yı oldukça cazip hale 
getiren başlıca unsurlardır. Aynı zamanda, finans piyasasının güçlü bir altyapıya sahip olması, büyüklüğü, likiditesi 
ve şeffaflığı, muhasebe ve hukuk alanlarındaki uzmanlık, etkin ve güçlü bir yasal sistemin varlığı, kalifiye işgücünün 
mevcudiyeti ve nitelikli işgücü göçü alması, Brexit’i destekleyenlere göre Londra’nın cazibesini ve karşılaştırmalı 
üstünlüğünü artıran unsurlardır. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, kısa vadede zarar görse de, uzun 
vadede Londra’nın finansal hizmetler açısından gücünü koruyacağı düşünülmektedir.
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Sonuç
Ortak Pazar, İngiltere’ye serbest ticaret anlaşmalarının ötesinde avantajlar sağlamaktadır ve ortak teknik standartlar 
ve düzenleyici şartların mevcudiyeti, malların hiçbir engele takılmaksızın İngiltere ve üye ülkeler arasında serbest 
dolaşımını mümkün hale getirmektedir. Bununla beraber, son yıllarda Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke 
ekonomilerindeki hızlı yükseliş, özellikle Avrupa’da yaşanan kriz sonrasında AB üyeliği ve Ortak Pazar olgusunun 
İngiltere açısından arz ettiği önemin kısmen sekteye uğraması ve İngiltere’nin Birlik dışında yer alan ve gelişme 
potansiyeli yüksek ülkelerle daha kapsamlı ve esnek ticaret anlaşmaları yapabileceği düşüncesi, son yıllarda AB’den 
ayrılık yönündeki hareketi desteklemiştir ve 2016 yılında yapılan referandumda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
ayrılması yönünde bir sonuç ortaya çıkmıştır.

Brexit’in gerçekleşmesi durumunda İngiltere, katı görünen birtakım finansal düzenlemelerden feragat edecek, an-
cak aynı zamanda Londra, Avrupa’nın en büyük finans merkezlerinden biri olma statüsünü kaybetme tehlikesiyle 
karşılaşabilecektir. Ayrıca, Brexit sonucu oluşacak ekonomik gerileme, ekonomik büyümenin yavaşlaması riskini 
artırmakta ve ekonomi politikalarının oluşturulmasında güçlüklerle karşılaşılması sonucunu beraberinde getirmek-
tedir. Bir diğer ikilem de, İngiliz göçmenlerin AB ülkelerindeki haklarını korumayı sürdürmek ve Avrupa’dan gelen 
göçleri durdurmak arasında kalmak şeklindedir. İngiltere, bir anlamda ekonomik ve politik bağımsızlık ve ekonomik 
performans arasında bir seçimle karşı karşıya kalmaktadır.

İngiltere’nin AB’den ayrılması ve yeni anlaşmaların yapılması şeklindeki geçiş sürecinde yaşanacak potansiyel sıkın-
tılar belirsizliğin ve stresin artmasına yol açmaktadır. Üyelikten ayrılığın gerçekleşmesi durumunda, İngiltere ve AB 
arasındaki ilişkilerin nasıl şekil alacağı endişe kaynağı teşkil etmektedir ve süregelen müzakerelerin sonucunda ortaya 
çıkacak yeni şartlar büyük önem arz etmektedir. İngiltere ve AB ülkeleri arasında, her iki taraf açısından avantaj yaratan 
bir durumun ve karşılıklı ticari bağımlılığın mevcudiyeti nedeniyle, Brexit sonrasında, taraflar açısından sıkıntı yaratma-
yacak ticaret anlaşmaları yapılması olasılığının yüksek olduğu savunulmaktadır. Buna göre, yumuşak bir geçiş süreci-
nin beraberinde, ticari ve ekonomik bariyerlerdeki sınırlı artışlar, ülke ekonomileri açısından yıkıcı sonuçlar doğmasını 
engelleyecektir. Diğer yandan, müzakereler sırasında bazı anlaşmazlıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Önümüzdeki 
dönemde, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında sürdürülen müzakerelere ilişkin durumun netlik kazanması beklenmek-
tir. Diğer yandan, zaman zaman ortaya çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle, olumlu veya olumsuz her türlü senaryoya karşı 
hazırlanılmaktadır. Brexit görüşmelerinin 2019 yılında uzlaşmayla son bulmaması durumunda, bu durum İngiltere’de 
ekonomik ve mali anlamda stresin artmasına yol açabilecektir. Sınır kontrolü, İngiltere’nin Ortak Pazar’da sadece mal 
ticaretinin geçerli olmasına yönelik isteği ve mülteci sorunu gibi problemler önümüzdeki dönemde çözümlenmeyi 
bekleyen konulardan olup; Mart 2019’a kadar herhangi bir uzlaşma sağlanamaması durumunda “sert Brexit” ya da en 
kötüsü anlaşmaya varılamaması sonucunun çıkması ihtimaller arasında bulunmaktadır ve önümüzdeki altı aylık süreç-
te tarafların yukarıda bahsedilen hususlar konusundaki tutumları belirleyici olacaktır. ■

İngiltere ve AB ülkeleri arasında, her iki taraf 
açısından avantaj yaratan bir durumun ve 

karşılıklı ticari bağımlılığın mevcudiyeti nedeniyle, 
Brexit sonrasında, taraflar açısından sıkıntı 

yaratmayacak ticaret anlaşmaları yapılması 
olasılığının yüksek olduğu savunulmaktadır.
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Giriş
Küresel siyaset ve küresel ekonomi, Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) bilim 
dalının inceleme alanı olduğu üzere, birbirlerinden ayrı analiz edilemeye-
cek olgulardır. Politika ile ekonomi arasındaki bağımlılık kuşkusuz küresel-
leşme olgusunun bir sonucudur. Zaman ve mekanın önemini yitirmesi ile 
birlikte gelişen ülkeler arası ekonomik ilişkiler, dünya ekonomisinin karşılıklı 
bir ekonomik bağımlılığa dönüşmesini sağlamıştır (Al, 2015, 146). Karşılıklı 
bağımlılık durumu, devletleri, ekonominin kurallarını uzlaşıya varılmış po-
litikalar aracılığıyla düzenlemeye yönlendirmiştir. Politika yapıcılar, küresel 
gündemi formel ve enformel çok taraflı kurumlar çatısı altında belirlemek-
te ve tartışmaktadır. 2008 Küresel Ekonomik Krizinin gerçekleştiği tarihten 
bugüne kadar ekonomi politikalarının tartışıldığı enformel bir küresel yö-
netişim mekanizması olan G20 Forumu, bir “kurtarıcı” olarak, finansal sta-
bilizasyon ve ticaret üzerine geliştirdiği politikalarla dikkat çekmektedir. 
G20’nin yapısına köklü bir değişim getiren 2008 Washington Zirvesi ile 
birlikte, finans bakanları ve merkez bankası başkanları aracılığıyla toplanan 
G20 Forumu, liderler seviyesinde zirveler başlatarak yeni bir işlev kazanmış-
tır. G20’nin değişen organizasyonel ve işlevsel yapısı, küreselleşen yerel so-
runların küresel bir platformda tartışılmasına zemin hazırlamıştır (Al ve Kılıç, 
2017, 15; Ravenhill, 2014, 4).

G20 zirvelerine her yıl G20 içerisindeki bir ülke ev sahipliği yapmaktadır. Ev 
sahibi ülkeler dönem başkanlıkları süresince, çeşitli çalışma grupları aracılı-
ğıyla yönettikleri toplantılarda, yönetecekleri liderler zirvesinin temasını be-
lirlemektedir. Çalışma grupları, dünya politikasında eksik gördükleri düzen-
lemeler ve gündemde olan sorunlar üzerine fikir yürütmektedirler. Örneğin 
2017 dönem başkanlığını yürüten Almanya; ABD Başkanı Donald Trump’ın 
göreve başlaması ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme yönündeki açık-
lamalarının etkisiyle, zirve temasını “İklim Değişikliği” olarak belirlemiştir 
(Özcan, 2018, 5). Her ülke, uluslararası politikadaki konumlarını güçlendir-
mek amacıyla diplomatik bir yenilik yaratmaya özen göstermektedir. Öte 
yandan G20’nin bazı değişmez taahhütleri vardır ve bu taahhütler her Zirve 
Bildirgesi’nde tekrarlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi, G20’nin dünya ti-
caretinde korumacı politikalara karşıt bir ilke (anti-protectionism) benimse-
mesidir (Wang, 2017, 21). Nitekim Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) temsilcileri-
nin de zirvelere katılımcı olması, serbest ticaret ilkelerinin benimsendiğinin 
bir göstergesidir. Ancak bu taahhütlerin “sözde” kaldığı, 2008 krizinden iti-
baren dünya ticaretinin gözle görülür bir biçimde durgunlaştığı gözlemlen-
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► Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Büşra Kılıç
► Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Doktora Öğrencisi
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mektedir (Wang, 2017, 19). DTÖ’nün 16 Ekim 2017 – 15 Mayıs 2018 dönemini kapsayan raporuna göre; G20 ülkeleri 
ticaret kısıtlamalarını artıran bir trend izlemektedir. Raporun ele aldığı dönem boyunca, G20 ülkeleri, vergi artışları 
ve daha sıkı gümrük prosedürlerini de içeren 39 yeni kısıtlayıcı tedbir almıştır (WTO, 2018, 1).
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Pozitif Toplamlı Oyun
Küresel ekonomik düzen, karşılıklı bağımlılıkların artması ile birlikte bir ka-
zan – kazan oyununa dönüşmüştür. G20’nin kuruluş sebebi olan  “finansal 
kriz çözücülük” işlevi, küresel sisteme entegre olmuş herhangi bir ekono-
minin tüm ekonomileri etkileyeceği yönündeki değişmez deneyimlerin so-
nucudur. Ticaret üzerinden ekonomik entegrasyonu değerlendirdiğimizde, 
Merkantilist (Korumacı) ekonomi anlayışının ön gördüğü çatışmacı ve sıfır 
toplamlı bir ekonomi imkânsızdır. Günümüzün ekonomik paradigmasını 
neredeyse tek başına belirleyen liberal anlayışa göre, piyasa ekonomisinde, 
devletler ve kurumlar birlikte hareket ederler ve bu durumdan herkes ka-
zanç sağlayabilir (Gilpin, 1987, 47).

Ekonomi tarihinde Büyük Buhran’dan beri en yıkıcı kriz olarak yerini almış 
olan 2008 krizi; G20’yi çok taraflı bir küresel yönetişim mekanizmasına dö-
nüştürürken bu durumdan tüm ülkeler fayda sağlamıştır. Grafik 1’de görül-
düğü üzere, G20 ülkeleri finansal kriz sonrası eksilere düşen büyüme oran-
larını, birlikte hareket ederek ortalama bir düzeye kavuşturmuşlardır.

Grafik 1: G20 Ülkelerinin GSYH Büyüme Oranları (%) 
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Kaynak: OECD Çeyrek Dönemlik Ulusal Hesapları (G20 Ülkelerinin Dört Çeyrek Dönemlik 

GSYH Büyüme Oranları http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=33940# - 06.09.2018).

Grafikte kullanılan hesaplama yöntemi de bize G20 ülkelerinin nasıl büyü-
düğüne dair ipucu vermektedir. “Harcama Oranları Yaklaşımı”na göre he-
saplanan büyüme oranında sadece iç piyasadaki alım satım değil, ihracat ve 
ithalat da göz önünde bulundurulmaktadır (Dinler, 2011; 342). Bu durumda 
G20 ülkelerinin ticaret yaparak büyüme sağladıkları görülmektedir.

G20 ülkeleri; Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu (Trade and Investment Wor-
king Group – TIGWG ) ile küresel ticaret gündeminin belirlenmesi için ça-
lışmalar yürütmektedirler. Böyle bir çalışma grubunun kurulmasında 2015 
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Zirvesi’ne Antalya’da ev sahipliği yapan Türkiye öncü olmuştur. Türkiye, tica-

ret bakanlarının toplantı yaptığı üçüncü ülke olmakla birlikte, ticaret bakan-

larını destekleyici çalışma grubunun kurulması ilk kez Türkiye’deki toplan-

tıda kararlaştırıldı (Xiao, 2017, 7). Çalışma gruplarının da desteklediği G20 

Ticaret ve Finans Bakanları, özellikle Trump sonrası dönemde toplantıların 

yanı sıra yapılan basın açıklamalarında, ticaret savaşları olarak adlandırılan 

döneme katı bir biçimde karşı durmakta ve dünyayı uyarmaktadırlar. Bu yıl 

G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Arjantin’de mevkidaşları ile toplantı yapan 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantı sonrasında yaptığı açık-

lamada, korumacı ticaret politikalarının yaratacağı sorunların tartışıldığını;

“Gerek verimlilik, gerek üretim, gerek istihdam alanında yeni sıkıntılara yol aç-

ması muhtemel olan bu politikaların, birçok ülke tarafından çok ciddi uyarılar-

la dile getirildiği bir toplantı oldu.” (Anadolu Ajansı, 22 Temmuz 2018)

sözleriyle ifade etmiştir. Görüldüğü üzere, G20 ülkeleri prensiplerine sıkı sı-

kıya bağlı kalmakta ve bunu her seferinde dile getirmektedir.

G20 ülkeleri taahhütlerini yenilerken, ticaret savaşlarının ilk kurşununu atan 

Donald Trump, 2018 yılında Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde oldukça 

konuşulan bir fotoğraf karesine sebep olmuştur. G20 içerisinde dünyanın 

en büyük ekonomilerini temsil eden G7 ülkelerinin temsilcileri, Trump’ın 

“inatçı çocuk” tavrı karşısında çaresiz kalmışlardır. Trump, özellikle ticari ko-

nular hakkında büyük anlaşmazlıkların olduğu Zirvenin sonuç bildirgesini 

imzalamayı reddetti (BBC Türkçe, 11 Haziran 2018). G20 Forumu içerisinde 

en büyük ticaret hacmine sahip ülkeler (G7 ülkeleri) arasında anlaşmazlık 

çıkması, G20’nin serbest ticareti uygulayabilirliğini sorgulatmaktadır.

Sonuç

Küresel ekonominin karşılaştığı en ciddi resesyonlardan biri olan Küresel Fi-

nans Krizi sonrası dönemde, dünya ekonomisi ortak karar mekanizması ve 

ticaretin normalleştirilmesi ile dengeye gelmiştir. Geçtiğimiz on yıl, dünya 

ekonomisinde belirli ağırlıkları olan ülkelere rakip olacak yeni yükselen eko-

nomilere sahneye çıkma fırsatı vermiştir. Ekonomik ilişkilerde kazançların 

tüm aktörlerin faydasına olacağı düşüncesi hakim olduğu için, küresel eko-

nomik yönetişim tıpkı küresel siyasi yönetişim gibi hak ettiği değeri almıştır. 

Ekonomik krizlerden alınan önemli derslerle birlikte kriz çözücü işleve sa-

hip G20 yapılanması, küresel ekonomik yönetişimin önemli bir aracı olarak 

kabul görmüştür. G20 kompozisyonu, farklı coğrafi ve ekonomik güç mer-

kezlerini içinde barındırmakta ve küresel olarak entegre olmuş bir ekonomi 

yönetimine olanak sağlamaktadır.
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2018 yılı dönem başkanlığını yürüten Arjantin’in 
“Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği Sağ-

lamak” teması bu açıdan oldukça yerindedir. 
Ancak Kasım’da gerçekleşmesi beklenen lider-
ler zirvesine dek 2018 yılında yaşanan gelişme-

lere de dikkat çekmekte fayda bulunmaktadır. 

Dünya ekonomisi krizin yıkıcı etkilerini birlikte hareket ederek atlatmıştır, ancak bu durumun devamlılığı için sürekli 

çalışmak gerekmektedir. G20 ülkeleri dünya ticaretinin önemli temsilcileri olmakla birlikte ticaretin devamlılığını 

sağlamak için küresel kalkınmanın da öncüleri olmak zorundadırlar. 2018 yılı dönem başkanlığını yürüten Arjan-

tin’in “Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği Sağlamak” teması bu açıdan oldukça yerindedir. Ancak Kasım’da 

gerçekleşmesi beklenen liderler zirvesine dek 2018 yılında yaşanan gelişmelere de dikkat çekmekte fayda bulun-

maktadır. Son iki yıldır literatürde önemli bir yer tutmaya başlayan “ticaret savaşları” teması, başta G20 içerisindeki 

en büyük ekonomiler olan G7 ülkelerinde olmak üzere tüm dünyayı etkileyen anlaşmazlıkları ortaya koymaktadır. 

G20 ruhuna aykırı olan bu korumacılık dalgasına karşı söylemsel düzeyde tepki veren G20 ülkeleri, özellikle grup 

içerisindeki ABD’yi ikna etmek ve dünyanın içine su serpecek bir sonuç bildirgesi yayınlamak zorundadır. ■
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Dünya, tarih boyunca uluslararası sistemin şekillendirdiği iktisadi, siyasi ve 
kültürel olgunluğuna evrilirken, küresel ticari faaliyetlerin olgunlaştırdı-
ğı serbestleşme olgusu, ulus devletlerin denizaşırı ülkelerle ticari faaliyet 
yapmasını sektörel büyümenin ve iktisadi kalkınmanın bir ön koşulu haline 
getirmiştir. Diğer yandan özellikle son yarım yüzyılda meydana gelen tek-
nolojik gelişmelerle beliren “Yeni Dünya” düzeni, rekabete boyut atlatmıştır. 
Ülkeler klasik anlamdaki -üretimden ticarete- anlayışına katma değer olarak 
ölçek ekonomisi ile tam verimlilik bağlamında araştırma geliştirme ve ileri 
teknoloji üretimine sahip olma isteğini eklemiştir. Bunu sağlamak ancak ti-
carete mani olacak her türlü engelin bertaraf edilmesi ile olabilecektir. Zira 
uzmanlaşmanın sağladığı iktisadi getiriler, ülkeler arasında karşılıklı üretim-
le kazan-kazan politikasına göre şekillenerek, yeni yeni pazarlara ulaşmanın 
zeminini oluşturmaktadır. Daha fazla pazara kavuşma hevesi, uluslararası 
ticarette devletler arasında karşılıklı istişarelerle belirlenen imtiyaz sağlayıcı 
anlaşmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu anlaşmaların en dikkat 
çekeni ise Serbest Ticaret Anlaşmasıdır (STA). STA genelde iki ülke tarafın-
dan karşılıklı olarak gümrük vergileri ve diğer kısıtlamaların kaldırılması 
ile oluşturulmaktadır. Bu nedenle STA’lar, ekonomik açıdan taraf ülkelere 
önemli avantajlar sağlayan bir ticaret anlaşmasıdır. STA ile oluşturulan ya-
pının dışında kalan üçüncü ülkeler, herhangi bir ortak gümrük tarifesine 
tabi tutulmadan, üye devletlerin kendi belirlediği tarifelere tabi tutulmak-
tadır[1]. Bu yönüyle küresel ticarette yaşanmakta olan baş döndürücü geliş-
melerle beliren yeni ticaret ortaklıklarının belki de en önemlisi olan “Serbest 
Ticaret Anlaşmaları”, bugün dünya GSMH’sının oldukça önemli bir kısmını 
teşkil etmektedir. Bunun en somut örneği kuşkusuz “ABD – AB Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO)”dır. ABD ile Avrupa Birliği arasında yapıl-
makta olan TTYO, her iki taraf vatandaşlarının refah düzeyini daha yukarı-
lara taşımayı hedeflerken aynı zamanda uluslararası ticarete yeni bir ivme 
kazandırmaktadır. 

ABD ile AB arasında 13 Şubat 2013 tarihinde başlatılmış olan TTYO müzake-
releri neticesinde, oluşturulacak ticaret ve yatırım anlaşması tüm bu yönle-
riyle dünya ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Buna göre TTYO küresel 
ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı anlaşma olma özelliğini taşırken, diğer 
taraftan hem AB’nin hem de ABD’nin anlaşma neticesinde daha geniş ve 
daha derin konularda işbirliği yapmak suretiyle dünya ticaretinde daha faz-
la etkin rol alacağı öngörülmektedir[2]. TTYO ile ilgili yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki; ABD ve Avrupa Birliği bu süreçte yalnızca ticaret geliş-

Öğr. Gör. Resul Telli
► Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu



standard ▪ ağustos 201842

■ dosya

tirici manevralar yapmakla kalmayacak, aynı zamanda yasal mevzuatlarda 
da bir yakınlaşmayı gerçekleştirecek ikili düzenlemeleri hayata geçirecek-
tir. Böylece fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında daha geniş minvalde 
düzenlemeler ve teknik yenilikler geliştirilebilecektir[3]. Bu kapsamda ele 
alınan konular ise şöyle sıralanmaktadır[4]: 

l Hizmet sektöründeki ticarette serbestleşme

l Gümrük tarifelerinde ciddi indirimler veya bazı tarifelerin tamamen kal-
dırılması

l Tarife dışı engellerin en asgari seviyeye çekilmesi

l Karşılıklı serbestlik ilkesiyle kamu ihalelerine katılım şartı

l Tarım ve sanayi ürünlerindeki tarifelerin karşılıklılık esasıyla sıfıra indiril-
mesi

l Fikri mülkiyet haklarının korunması

Bu maddelerin uygulamaya geçirilmesi ile söz konusu ülkeler için milli ge-
lir ve istihdam artışına kaynak oluşturulacaktır. Ayrıca ABD ve AB menşeli 
ticari şirket ürün ve mamullerinin iki hedef pazara da giriş şartlarının iyi-
leştirilmesi, üreticilerin ucuz girdi avantajıyla, ihracatın hem miktar hem de 
hacim yönünden artırılmasına olanak sağlayacaktır. AB ve ABD’nin stratejik 
olarak hayata geçirdikleri TTYO’nun, uluslararası sistemde, dünya ticaretin-
de giderek başat aktörlerden birisi olan Güney Amerika ve Çin ekonomileri 
karşısında azalmakta olan rekabet gücüne katkı sağlaması kaçınılmazdır ki 
ABD’nin bu açılım ile dünyada ekonominin merkez üssü olan konumuna 
yeni bir çapa atmayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Günümüzde bu iki eko-
nomi arasındaki ticari ilişkilere baktığımızda, dünya mal ve hizmet ticareti 
için günlük 30 milyar dolar civarında katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle bu iki 
ekonomi dünya gelirinin yaklaşık %40’ını ve doğrudan yabancı yatırımının 
ise yaklaşık %65’ini elinde bulundurmaktadır[5]. Durum bu iken TTYO’nun 
tam boyutuyla hayata geçirilmesi uluslararası ticari sistemin dengelerini ta-
mamen değiştirecek potansiyelde bir etki meydana getirmektedir. Merkezi 
Londra’da yer alan Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi (CEPR) tarafından 
yapılan araştırmaya göre; TTYO’nun tam işlemesi ile ABD’de %6, AB’de ise 
%8 ihracat artışı beklentisi sonucunda ABD ekonomisinin her yıl yaklaşık 
100 milyar euro girdi sağlayacağı buna karşın AB ekonomisinin ise yaklaşık 
120 milyar euro girdi sağlayacağı öngörülmüştür. İktisadi anlamda bu du-
rumun ekonomik büyümeye yansıması %1’lik bir oranda olacaktır[6]. Diğer 
taraftan yapılan araştırmalarda TTYO’nun hayata geçirilmesini müteakip, 
ABD ile AB arasında artacak dış ticaret sonucunda Türkiye’de %2,5 oranında 
refah kaybı oluşacağı öngörülmüştür[7].
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Ülkemiz 1980 yılından itibaren ihracata dayalı ekonomik modele geçmiş ve uluslararası pazarlara daha fazla uyum 
sağlamak suretiyle ürün bazlı ihracatı çeşitlendirmeyi amaçlamıştır. Bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ile EFTA ülkeleri arasında 1992 yılında STA yürürlüğe girmiştir. Türkiye aynı zamanda Ocak 1996 yılı itibarıyla AB ile 
bir Gümrük Birliği (GB) Protokolü imzalayarak, Birlik üyesi olmadan gümrük sınırlarına dahil olmayı başarmıştır. Aynı 
zamanda yapılan anlaşma sebebiyle ülkemiz, GB çerçevesinde Ortak Ticaret Politikası’nın tüm yükümlülüklerine de 
taraf olmuştur[8]. 2000’li yıllar dünya ekonomisinde yeni konjonktür oluşturmuş ve beraberinde krizler getirmiştir. 
Daralan ekonomiler çareyi ticaretin seyrini değiştirmek ve çeşitlendirmekte bulmuştur. AB’nin 2007 yılından sonra 
Birlik üyeliği haricindeki çeşitli ülkelerle STA sürecine girmesi bunun bir sonucudur[9]. Türkiye’nin GB üyeliğinden 
bu yana AB dışındaki yapmış olduğu bazı STA’lar ise söz konusu ülkelerin de Birlik üyeliğine alınması nedeniyle GB 
mevzuatına tabi tutulmuş ve STA tarafından sağlanan karşılıklı ayrıcalıklar da otomatik olarak yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Fakat AB tarafından hâlihazırda yapılan STA’lar ve en büyüğü yapılması planlanan TTYO, AB için genişletici dış 
ticaret tesiri meydana getirirken, ülkemiz açısından daraltıcı ve kısıtlayıcı dış ticaret sürecinin net göstergesi olarak 
görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin GB üyeliğinden itibaren 2010’lu yılların ortalarına kadar geçen süreçte AB 
ticaretinde verdiği toplam dış ticaret açığı 210 milyar doları ziyadesiyle aşmış durumdadır[10]. Türkiye tararından 
yapılan mevcut STA tablosu aşağıda gösterilmektedir.

Asya Orta Doğu Afrika Kuzey Amerika Latin Amerika Avrupa 
Gürcistan İsrail Tunus Şili EFTA

G. Kore Filistin Fas Makedonya

Suriye Mauritius Bosna Hersek

Mısır Arnavutluk

Ürdün Karadağ

Lübnan Sırbistan

Kosova

Malezya Libya Kamerun  Kolombiya Moldova

 KİK Dem. Kongo C.  Ekvador Ukrayna

  Gana  MERCOSUR Faroe Adaları

  Seyşeller   

Japonya  Cezayir ABD Peru

Hindistan  Güney Afrika Kanada Orta Amerika

Endonezya  
Afrika, Karayip ve 

Pasifik Ülkeleri
Meksika

Vietnam  

Tayland

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr/upload

Tabloda Türkiye ile müzakere süreci tamamlanan, devam eden ve müzakere için girişimde bulunulan ülkeler toplu 
halde verilmiştir. Buna göre sayıları 11’i bulan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesinin AB’ye üyeliği nedeniyle Türkiye ile 
olan STA’sı feshedilmiştir. Bunun dışında 21 ülke ile Türkiye arasında STA imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar; 
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavut-
luk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Mauritius, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları ve Singa-
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pur’dur. Fakat 06.12.2011 tarihli Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Türkiye ve 
Suriye arasındaki STA Anlaşması 
askıya alınmıştır. Müzakere süreci 
tamamlanan STA’lar ise Lübnan, 
Sudan, Gana ve Kosova’dır. Ayrı-
ca STA müzakere süreci 17 ülke ve 
ülke grubu ile halen sürdürülmek-
tedir. Bu ülkeler ise Japonya, Peru, 
Libya, Kongo Demokratik Cumhu-
riyeti, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 
Endonezya, Kolombiya, Çad, Ekva-
dor, Ukrayna, Seyşeller, Meksika, 
MERCOSUR (Güney Amerika Ortak 
Pazarı), Cibuti, Tayland, Pakistan ve 
Kamerun’dur[11]. 

Günümüzde Türkiye’nin döviz ile 
olan darboğaz imtihanı sürecinde 
iktisadi ve mali enstrümanların en 
etkili şekilde kullanılması için dev-
letimizin aldığı ekonomik önlemler 
dünya ticaretine daha fazla entegre 
olmayı acil ihtiyaç göstergesi hali-
ne getirmiştir. Türkiye’nin özellikle 
Gümrük Birliği üyeliği göz önüne 
alındığında, ABD ile AB arasında 
oluşturulacak bir TTYO içerisinde 
Türkiye’nin de olmasının ne denli 
gerekli olduğu aşikârdır. [12]. Böy-
le bir oluşum dahilinde Türkiye’de 
faaliyet gösteren ulusal firmalar, 
artan döviz kuru baskısından bir 
nebze soyutlanarak uluslararası 
piyasalarda düşük maliyetle yük-
sek rekabet avantajı yakalayabile-
cektir. Türkiye, STA sürecine 1980 
dönemi itibarıyla ticarette rekabet 
ortamını oluşturacak ürün bazlı 
ihracatın çeşitlendirilmesi ve yeni 
dış pazarlara ulaşmayı sağlayacak 
olan ihracata dayalı iktisadi büyü-
me politikası ile başlamıştır. Ancak 
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1996 yılındaki Türkiye ile AB ara-
sında Gümrük Birliği’ni tesis eden 
Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı Ka-
rarı’nın 16. maddesine istinaden; 
Türkiye, ticaret politikasını Toplu-
luğun Ticaret Politikasına uyumlu 
hale getirmek amacıyla, Kararın 
yürürlüğe girmesinden itibaren 5 
yıl içinde Birliğin tercihli gümrük 
rejimine aşamalı olarak uyum sağ-
lama yükümlülüğü altına girmiştir. 
Günümüzde de Gümrük Birliği’nin 
resmi üyesi olan Türkiye, AB’nin ya-
sal mevzuatları gereği Ortak Tarım 
Politikası (OTP) çerçevesinde ha-
reket etmekle mükelleftir. OTP bir 
taraftan üye ülkelere yönelik plan 
ve politikalar geliştirirken öte yan-
dan aday ülkelerin de müktesebata 
uyum sürecine katkı sağlayacak fa-
aliyetler yürütmektedir. Bu nokta-
da ülkemizin Birlik üyesi olmadan 
GB’ye direkt olarak üye olması STA 
konusunda sıkıntılı bir durumu or-
taya çıkarmaktadır[13]. Zira Türkiye 
otomatik olarak Birliğin üçüncü ül-
kelere yönelik oluşturduğu tercihli 
ticaret sistemine entegre olmuştur. 
Bu demek oluyor ki ülkemiz ancak 
AB ile STA müzakeresi sürecindeki 
ülkelerle STA yapmak durumun-
dadır[14]. Bu durumda Türkiye, 
söz konusu Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasın-
daki ABD ile AB’nin karşılıklı yarar 
esasına dayalı benzer bir anlaşma 
yapma hakkına sahip olmaktadır. 
Ülkemizin ABD ile daha evvel yap-
mış olduğu bir STA olmaması göz 
önüne alındığında bu durumun 
fırsata çevrilmesi gerekmektedir. 
Fakat son günlerde ABD ile Türkiye 
arasında süregelen diplomatik kriz 
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ve döviz kurunun aşırı ve anlamsızca yükselmesinin ortaya çıkardığı iktisadi etkinsizlik, ABD ile ticari ilişkileri olum-
suz etkilemiştir[15]. Durumun lehte olmaması düşünüldüğünde ABD ile AB arasında sürdürülen TTYO, dış ticarette 
Türkiye için birtakım zorluklar meydana getirecektir. Mesela TTYO sonrasında ABD tarafından dış ticarette Türkiye’ye 
GB dolayısıyla gümrük ödemeksizin ya da tarife gereği çok az miktarlarda ödeme ile mal satışı yapılabilecektir. Buna 
karşın Türkiye’nin aynı şekil ve surette ABD’ye ihracatının önü kapanmış olmaktadır. Bu durumun ne GATT tarifeleri 
ne de Dünya Ticaret Örgütü ilkeleriyle uyuşmadığı çok açıktır. 

Sonuç

Türkiye, AB’ye tam üyelik için aday statüsü almış bir ülkedir. İlave olarak ülkemiz Gümrük Birliği üyesi olmasından 
dolayı Birliğin OTP politikalarına uyum sağlamakla mükelleftir. Bu durumda AB’nin yapacağı herhangi bir STA sü-
recinde AB tarafının girişimleriyle, Türkiye’nin de söz konusu ticaret anlaşmasından zarar görmemesini sağlayacak 
adımların atılması gerekmektedir. Fakat AB bu durumu STA’ları sürecinde göz ardı edebilmektedir. Böyle bir du-
rumda ise Türkiye’nin iç pazarı, aralarında STA imzalanan iki ülke müteşebbisleri için açılırken, Türkiye o ülkelerin 
pazarına öyle kolayca ulaşma imkânı yakalayamamaktadır. Böyle bir durumu ortadan kaldırmanın en kati yolu ise 
Türkiye’nin de söz konusu ülkelerle STA yapmasıdır. Buradan yola çıkılarak AB ile ABD arasında vuku bulan TTYO 
stratejisinin ülkemiz tarafından net okunması gerekmektedir. Söz konusu devasa ticaret bloğunda aktif olarak yer 
almak için ülkemizin ilgili kurumları tarafından da ABD makamları ile istişarelere başlanmıştır. Fakat Türkiye’nin ABD 
ile son dönemde yaşadığı iktisadi ve diplomatik kriz göz önüne alındığında, iki blok arasında gerçekleşmekte olan 
bu girişimin ülkemize etkilerinin tam anlamıyla pozitif olamayacağını söylemek mümkündür. Bu durumdan Türkiye 
ekonomisinin direkt etkileneceği çok açıktır. Aslında AB veya ABD tarafından Türkiye’nin TTYO bünyesine alınma-
sıyla ilgili bugüne kadar net bir adım atılmadığı da bilinmektedir. TTYO neticesinde AB ekonomisinin ihracat ora-
nını yılda %8 dolaylarında artırarak, Birliğe 120 milyar euro girdi sağlama imkanına kavuşacağı düşünüldüğünde, 
Türkiye’nin bu süreçte izleyici görünümünden sıyrılıp, aktif bir ticari partner ülke pozisyonuna geçmesi elzem gö-
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rünmektedir. Bunun için AB mevzuatında da birtakım değişiklikler yapılarak, AB’nin GB’den dolayı herhangi bir STA 
sürecinde üçüncü ülke ile Türkiye’nin de doğrudan sürece dahil edilmesi için somut adımlar atması gerekmektedir. 
Burada mühim olan cihet TTYO’nun tesirinin ne kadar büyük olmasından ziyade, Türkiye’nin öyle ya da böyle olu-
şacak ortaklıkta hangi pozisyonda yer alacağı ve dolayısıyla bundan ne kadar iktisadi fayda sağlayacağıdır. Çünkü 
söz konusu anlaşmanın etkilerinin dünya ticaretinin üçte birine denk gelmesine rağmen yapılacak ticari faaliyetin 
pozitif etkilerinin anlaşma dışı ülkelere de yansıması sanıldığı kadar yüksek seviyede olmayacaktır. Burada da miktar 
faktörü devreye girecektir ki iki blok haricinde dünya üzerinde çok sayıda ülke olduğundan ticareti canlandırıcı etki 
çok daha az miktarda olacaktır. 

Diğer taraftan 22.12.1995 tarihinde yürürlüğe giren “1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı” (OKK) Türkiye 
üzerinde tek taraflı olarak (GB üyeliğinden) ciddi yükümlülükler oluşturmaktadır. OKK’nın özellikle 16. Maddesi bir 
STA sürecinde Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülke ile ilgili uygulamalarını 5 yıllık süre içerisinde benimsemesi ilkesi ge-
tirmiştir. Bu da göstermektedir ki TTYO neticesinde ABD’ye olan ihracatımız azalırken, ABD ise Türkiye pazarının 
önemli kısmına ihracatı AB üzerinden yapmak kaydıyla gümrüksüz ve vergisiz girme şansını elde edecektir. Bu ne-
denle Türkiye’nin hâlihazırda devam eden AB’ye üyelik sürecini de hızlandırması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’nin 
ABD ile yapacağı bir STA anlaşması neticesinde orta ve uzun vadede dış ticaretteki engelleri kaldırıcı yöndeki etkisi 
ile Türkiye – ABD arasında hem ekonomik hem de politik ilişkilere yeni boyutlar getirebileceği düşünülmektedir. ■



standard ▪ ağustos 201848

■ dosya

GÜNCEL KÜRESEL PİYASA 
EKONOMİSİNİN ABD – AB VE ÇİN 
ARASINDAKİ İLİŞKİLERE ETKİSİ

ABD’nin Asya – 
Pasifik’te izlediği 

politika elbette 
Çin’i rahatsız et-

mektedir. Çünkü 
durumun aley-

hine olduğunun, 
kendisine karşı 

bir pozisyon alın-
dığının farkında-

dır. Bu yüzden 
ABD’nin Asya 

– Pasifik’teki var-
lığına karşı Çin, 

Avru pa’da eko-
nomik ve siyasi 

olarak varlık gös-
termeye çalış-

maktadır. 
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Bu yazıda güncel ekonomik gelişmeler ışığında ABD – AB ve Çin arasındaki 
mevcut durumun analizi yapılacaktır. ABD’nin Donald Trump’a kadar Asya 
– Pasifik ve Avrupa bölgesindeki siyasi ve ekonomik hareketi yumuşak bir 
söylem ve eylem ile gerçekleşmekteydi. Bunun nedeni, ABD'nin bu bölge-
ler ile derin ekonomik bağımlılık içersinde olmasından kaynaklıydı. Bunun 
dışında serbest piyasa ekonomisinin gereklerini yerine getirerek küresel bir 
ekonomik anlayış ile hareket etmesinden kaynaklıydı. ABD’nin Çin ile 2016 
yılında yaptığı ihracat 115,545.5 milyon dolar, ithalat ise 462,542 milyon do-
lardır. 2017 yılında ihracat 129,893.6 milyon dolar, ithalat 505,470 milyon 
dolardır. 2018 yılı için Temmuz ayı dahil ihracat 74,249.6 milyon dolar, itha-
lat rakamı ise 296,835.2 milyon dolardır. ABD’nin AB ile 2017 yılında yaptığı 
ihracat 283,269.3 milyon dolar, ithalat 434,632.6 milyon dolardır. 2018 yılı 
Temmuz ayı dahil 185,120 milyon dolar, ithalat rakamı ise 280,272.5 mil-
yon dolardır(1). Bu veriler ışığında şu yorumda bulunulabilir; ABD, AB ve 
Çin ekonomileri ile sıkı bir bağı mevcuttur. Her ne kadar ek vergiler konulsa 
bile bu durum ABD’nin her iki ekonomiye ihtiyacı olduğunun göstergesidir. 
ABD farklı bir ekonomik anlamda politika izlemekte ve bununla birlikte ABD 
menşeli firmalara/şirketleri de ülkeye çekmeye çalışmaktadır.

Donald Trump döneminin ve onun şu anda uygulamakta olduğu ek güm-
rük vergileri politikasının analizini yapmadan önce AB – Çin – ABD üçgenin-
de hem politik hem de siyasi analizi yapmakta fayda vardır. AB – Çin ilişkileri 
1975 yılından itibaren başlamış olup ekonomik anlamda gelişmiş ve derin-
leşmiştir. Hatta Çin, AB pazarında önemli bir aktör konumuna yükselmiştir. 
Çin’in bu pazara girmesiyle ekonomik anlamda kendisine fayda sağladığı 
görülmektedir. Lakin politik anlamda da burada bir aktör konumuna geç-
meyi düşünmektedir. Çünkü ekonomik güç siyasi gücü beraberinde getir-
mektedir. Çin’in yükselen ekonomisi ve bu ekonomiyi küresel anlamda yay-
maya çalışması güçlü bir küresel politik güç konumuna erişme isteğinden 
kaynaklanmaktadır. Tarihsel anlamda Çin, kendini medeniyetin beşiği ve 
güçlü kültürel yapısı ile güç merkezi konumunda görmektedir. 

ABD, Asya – Pasifik bölgesinde siyasi, askeri ve ekonomik varlığı ile birlikte 
Çin’i çevreleme politikası üzerinden hareket etmektedir. Çin’in olası saldırı 
politikalarının önüne geçme isteği vardır. Bu yüzden ABD bölge ülkeleriyle 
bahsettiğimiz temel unsurla hareket etmekteydi. ABD’nin bu yüzden Çin 
ile ekonomik anlamda karşılıklı bağımlılık oluşturarak tehdit durumunun 
önüne geçme isteği vardır. ABD’nin Çin pazarında bulunması ve firmaların 
fabrikalarının (ucuz işgücünden dolayı) burada olması Çin ile derinleşen 

Murat Çiçek
► Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
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■ dosya

ekonomik bağının örnekleridir. Bunun dışında Çin de ABD’nin borsa tahvillerinin çoğunu elinde tutmaktadır. Lakin 
ABD’nin Asya – Pasifik’te izlediği politika elbette Çin’i rahatsız etmektedir. Çünkü durumun aleyhine olduğunun, 
kendisine karşı bir pozisyon alındığının farkındadır. Bu yüzden ABD’nin Asya – Pasifik’teki varlığına karşı Çin, Avru-
pa’da ekonomik ve siyasi olarak varlık göstermeye çalışmaktadır. Aşağıdaki veriler AB’nin Çin ile yaptığı mal ticaretini 
milyar avro olarak göstermiştir. Aşağıdaki verilerden görüleceği üzere yıllar geçtikçe AB, Çin ile gerçekleştirdiği tica-
reti derinleşmiştir ve Çin’den ithalat rakamlarında ciddi bir yükseliş vardır. Ayrıca hem ithalat hem de ihracat %7,6’lık 
bir büyüme göstermiştir(2).
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Son dönemlerde ABD Başkanı Trump’ın ticari anlamda bir koruma politikası gütmesi, Çin ve AB ile olan ticari ilişki-
lerinin yanı sıra siyasi ilişkilerini de etkilemektedir. Ek vergiler konulmasıyla ekonomik bir durgunluk yaratma olası-
lığı üzerinde durulması gerekmektedir. Bunu şu zamanlarda hissetmekteyiz. Serbest piyasa ekonomisiyle yönetilen 
ülkelere ABD’nin gümrüklere ek vergiler getirmesi ekonomik bir krizin habercisi olabilir. Çünkü yukarıda incelenen 
verilerden görüleceği üzere, ABD’nin hem AB hem de Çin ile derin bir ekonomik bağımlılığının olması, ekonomik bir 
durgunluğu getirmesi ve ardından krizin başlaması olma ihtimali üzerine durmakta fayda vardır. 

ABD’nin son dönemlerde izlediği ekonomik politikalar Çin’in AB ile olan ticari ve ekonomik ilişkiler farklı bir noktaya 
gelebilir. Çünkü AB, Asya’da Çin’in en önemli ekonomik ortağıdır. ABD’nin mevcut ekonomik politikaları ülkeleri 
farklı arayışlara sevk etmektedir. Dolar ile olan ticaret ve ekonomik alışverişler, anlaşmalar farklı noktalara evrilebilir. 
Çin ve Rusya birbirleriyle olan ticari ilişkilerini artık yerel para birimi üzerinden yürütecektir. Çin bunu belki AB ile 
de yapabilir. Ama bunun için Çin’in AB ile ticaretinde kendi yerel para birimini düşük değerde tutmaması gerekir 
veyahut anlaşmalar artık avro ile gerçekleşebilir. ABD’nin aşırı korumacı ekonomik politikaları, mevcut ekonomik sis-
temi de tehdit etmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin küresel ekonomik bir sistem olarak sürdürülmesi, ABD’nin 
bunu farklı bir noktaya dönüştürme çabası içinde olduğu düşünülebilir. ABD’nin bu sert politikasıyla ekonomik 
bir durgunluk yaşama olasılığını göze almasının yanı sıra dünya piyasasında tek güç olma arzusu içerisinde hare-
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ket ettiğini düşünebiliriz. Bu yüzden kendisine bu konuda tek rakip olarak 
gördüğü Çin’i ekonomik anlamda bir çöküşe zorlama isteğinin olduğunu 
anlayabiliriz.

ABD’nin son zamanlarda uyguladığı korumacı ekonomik politikasının eko-
nomik verilere nasıl yansıdığına bakmak gerekmektedir. ABD’nin gayri safi 
yurtiçi hasılası (GSYH/GDP) 2018 yılının ilk çeyreğinde %2,2, ikinci çeyreğin-
de ise %4,2’lik bir büyüme göstermiştir(3). Bunu şöyle yorumlayabiliriz; ek 
vergilerle birlikte ABD kendi parasını içeride tutmayı başarabilmiştir. Ekono-
mik anlamda bir büyüme gerçekleştirmiştir. Onun yapmakta olduğu politik 
hamleler, ekonomik güç kazanmasına neden olmuştur. Bunu tam anlamıyla 
kesinleştirebilmek için 2018 yılının bitmesine, ulaşılan rakamlara ve bunun 
pratikte nasıl sonuçlar yarattığını görmekte fayda vardır.

Şu bilinen bir gerçektir ki Çin ve AB, ABD’nin en önemli ticari ortakların-
dandır. Bu ortaklığın bozulmaya başlaması ABD’yi ilerleyen yıllarda olum-
suz yönde etkileyeceği düşünülebilir. ABD’nin açtığı ticaret savaşı dünyanın 
ekonomik sistemini derin bir şekilde etkileyecektir. Ülkeler farklı ekonomik 
modele ya da farklı uluslararası ticaret modeline geçiş yapmaya başlayabilir. 
Çin’in, AB ile olan ekonomik ilişkisi ABD’nin uygulamış olduğu ekonomik 
politikadan dolayı daha da derinleşebilir ve genişleyebilir. 

Sonuç olarak; bu üç büyük ekonomiyi tanımlarken üçü arasında ve küresel 
ekonomiyi derinden sarsabilecek bir güç olduğundan bahsedebiliriz. Üçü 
arasında bir ortak mekanizma yoktur lakin bu üçünün ikili ilişkileri ve ikili 
ekonomik bağlılıkları vardır. Bunun dışında Çin’in ‘Tek Kuşak Tek Yol Pro-
jesi’ diğer adıyla tanımlanan ‘Yeni İpek Yolu’ projesi Avrupa, Asya ve Afrika 
ekonomilerini etkileyecek bir ekonomik yapı ile ticari bir yapı kurmaya ça-
lışmaktadır. Asya’yı ve dolayısıyla kendi ekonomisini merkeze alma arzusu 
içerisindedir. ABD’nin ek vergiler getirmesi bu bölge ülkelerini daha farklı 
bir sisteme itme eğilimlerini artıracağı gibi hem ABD hem de AB ve Çin eko-
nomilerini etkileyebileceği gibi dünya ekonomisini de sarsacaktır. Bundan 
dolayı ülkelerin ABD’nin geliştirdiği ekonomi politikalarına karşı alternatif 
uluslararası kurumlar, projeler, anlaşmalar, ticari alışverişleri ve dolayısıyla 
politik yaklaşımları farklı bir seviyeye dönüşebilir. ABD’nin küresel serbest 
piyasa ekonomisini bu şekilde yönlendirmeye çalışması bölgesel ekonomik 
yaklaşımların ortaya çıkmasına vesile olabilir. ■

KAYNAKÇA:
(1) United States Census Bureau;  https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html 
(2) European Commision, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149251.pdf
(3) U.S. Departmant of Commerce Bureau of Economic Analysis, https://www.bea.gov/news/glance 
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TS 13811 Hijyen 
ve Sanitasyon Yönetim 
Sistemi

Hijyen ve sanitasyon dediğimiz zaman akıllara 
sadece gıda üretim tesislerindeki ya da has-

tanelerdeki riskler gelmemelidir. Günümüzün 
teknolojisi ile en basit mikroorganizmalar artık 

dünyanın en tehlikeli silahları haline gelebilir.
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Hijyen bireysel boyutta başlar ve 
yaşamın her alanına yayılarak top-
lum sağlığına etki eden önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkar.

Hastalıklar sadece insan yapısında-
ki eksiklikler ya da vücutta kendili-
ğinden oluşan bozukluklar sonucu 
ortaya çıkmaz. Bireyin yaşadığı ve 
etkileşim halinde olduğu çevre de 
hastalıkların ortaya çıkmasında 
önemli bir etkendir. Mikroorganiz-
malar yaşamın her alanında yer al-
makta ve toplum sağlığı için tehlike 
oluşturabilmektedir.

Hijyen ve sanitasyon dediğimiz 
zaman akıllara sadece gıda üretim 
tesislerindeki ya da hastanelerdeki 
riskler gelmemelidir. Günümüzün 
teknolojisi ile en basit mikroorga-
nizmalar artık dünyanın en tehlikeli 
silahları haline gelebilir.

Çocuklarda enfeksiyon yapan ajan-
lardan günümüzde atom bomba-
sından bile riskli olabilecek mik-
robiyal ajanlara kadar giden bir 
spektrumla karşı karşıyayız. 

Küreselleşmeden önce dünyada en 
çok endişe veren felaket nükleer 
savaşlardı. Günümüzde ise küresel 
felaketin en büyük riski nükleer sa-
vaşlar değil, virüslerdir.

Önümüzdeki on yıllık zaman dilimle-
rinde, eğer bir şey 10 milyondan faz-
la insanın hayatına son verirse bu bir 
savaştan çok yüksek derecede hızlı 
yayılabilen bir virüs olacaktır.

Elif Kırbaş
► TSE Sistem Belgelendirme Grup 
Başkanlığı



standard ▪ ağustos 201854

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, küresel bir nezle salgını olması halinde, dünya genelindeki mal varlığı, üç 
trilyon dolardan daha fazla aşağı inecek ve milyonlarca ölüm gerçekleşecek. 

Mikroorganizmaların toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu tehditleri bilmek ve oluşabilecek riskleri önlemek için 
hijyen ve sanitasyon uygulamalarını esas alarak mücadele etmek gerekir.

Tüm toplum ve bireyler için sağlıklı yaşamak temel bir amaçtır. Toplum sağlığının korunması öncelikle kişisel hijyen 
kurallarına uyulması ve yaşanılan ortamlardaki alanların hijyen kuralları çerçevesinde oluşturulması ile gerçekleşe-
bilir.

Havaalanları, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, yurtlar, kreşler ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlar gibi insanların 
belirli sürelerde birlikte zaman geçirdikleri toplu yaşam alanlarında hijyen ve sanitasyon toplum sağlığı açısından 
hayati önem taşımaktadır.

Bir toplumda sağlıklı birey sayısı ne kadar fazla ise o toplum ekonomik yönden de o kadar güçlü hale gelir. 

Yapılan bir çalışmaya göre 2050 yılına kadar hijyen ve sanitasyon, su kirliliği vs. ile ortaya çıkabilecek hastalıkların 
ekonomiye vereceği zarar yaklaşık 70 trilyon dolar civarında olacak. 

Hijyen ve sanitasyon uygulamaları, önleyici ve koruyucu hekimliğin de esasını oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü verile-
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rine göre dünyada hijyen ve sanitasyon eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları en önemli ölüm 
sebeplerinden biridir. Ayrıca hijyen,  ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin de önemli bir göstergesidir.

İnsan yaşamının her alanında vazgeçilmez olan hijyen, işletmelerin başarıları için de çok önemli rol oynar. Sunulan 
tüm hizmetlerin hijyen kurallarına uyularak temiz, özenli, estetik değerlere uygun, konfor sağlayıcı bir şekilde üretil-
mesi ve sürdürülmesi bir işletmeden beklenen özellikler arasında yer alır. Bu da hijyenin bir kalite göstergesi olarak 
kabul edilmesinde etkili olmuştur.

Kuruluşlarda toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyan hijyen koşullarının oluşturulması ve işletilmesi, sağlıklı 
iş ortamında çalışılabilmesi ve hijyenik şartlarda hizmet sürekliliği için hijyen ve sanitasyon süreçlerinin risk odaklı 
yapılandırılmış bir yönetim sistemi içinde icra edilmesi gereklidir.

Bu çerçevede TSE; 2018 yılı Ocak ayında milli standart olarak yayımladığı "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim 
Sistemleri-Şartlar” standardının eğitim ve belgelendirme hizmetlerine başlamıştır.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri Standardı kuruluşlar için;

• Toplum sağlığını korumaya yönelik yönetimsel bir çerçeve oluşturmayı,

•  Amaç ve hedeflerine ulaşmak için şartları tanımlamayı,
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• Toplum sağlığının korunmasına yönelik asgari hijyen ve sanitasyon standartlarına ulaşmaya yardımcı olmayı 
amaçlar.

TS 13811 Standardını esas alarak hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi uygulamak;

• Müşteriye uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyetini,

• Müşteri memnuniyetini artırmak için fırsatları,

• Bağlamı ve hedefleri ile ilgili riskleri belirlemeyi,

• Belirtilmiş hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyetini,

• İnsan sağlığı için güvenli ürün/hizmet elde edilmesini,

• Çalışanın psikolojisini olumlu etkileyerek verimliliğin artmasına katkı sağlamasını,

• İlgili taraflara hijyen ve sanitasyon konusunda güven tesis edilmesini sağlar.

Sağlığın bozulması toplumun tüm sektörlerinde kaynakları tüketir. Toplum sağlığı, sektör gözetmeksizin toplumun 
bütününün sorumluluğundadır.

Sektörler arasındaki işbirliği, toplum sağlığını tehdit eden risklerden korunmak için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı 
toplum, sağlıklı gelecek nesiller kolektif çabaların ortak bir sonucu ile elde edilebilir. Başarı için, toplumun tüm kat-
manlarında ortak bir hedefe sahip olunması ve geniş kapsamlı olarak birlikte çalışılması gerekir: Kamu, sivil toplum, 
sanayi, üniversiteler, sağlık profesyonelleri ve her bir birey.

Ülkemizin bir bütün olarak gelecekteki refahı, şimdiki ve gelecekteki nesillerin sağlığını korumak için, daha sağlıklı 
bir Türkiye için TSE bütün paydaşlarını işbirliğine davet ediyor. ■
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■ gezi

Sibirya’nın MAVİ gözü 
Baykal

Dünyamızda tek olan bu harika doğa parçası koruma 
altında olmasına rağmen insanoğlunun üretme 

tutkusuna uzak kalamamış anlaşılan. Çünkü Angara 
Nehri kıyısında bulunan ve Baykal Gölü’ne 95 km 

uzaklıktaki Angarsk şehrinde de doğa için (tabii insanlar 
için de) potansiyel tehlike oluşturduğu bilindiği halde 

Uranyum zenginleştirme tesisleri kurulmuş.
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Dünyamızdaki derin çatlaklar ve fay hatları ilk gençlik yıllarımdan beri ilgimi 
çekmiştir. Güney sınırlarımızdan başlayıp, Bekaa Vadisi, Lut Gölü, Tiber Gölü 
ile devam eden Basra Körfezi ve Kızıldeniz üzerinden, Etiyopya’nın göller 
bölgesini aşarak Tanganika Gölü’nü iki yanından güneye doğru kateden 
ve güney ucunda birleşip sona eren dev fay hattının, göçmen kuşların göç 
yolu olması yanında yerküre kabuğundaki en ciddi çatlaklardan biri oldu-
ğunu öğrendiğimde başlamıştı merakım. Çünkü Dünyamızın efsanelerle 
yaşatılan eski zamanlarında, doğa kaynaklı pek çok felaket, pek çok yok oluş 
öyküsünün bulunduğunun bilincine ulaşmıştım. Sibirya’nın bir köşesindeki 
ünlü Baykal Gölü’nün, bu kıta çatlaklarının en büyüleyicilerinden biri oldu-
ğunu yıllar sonra öğrendim. Hem UNESCO Dünya Mirası hem de UNESCO 
Man&Biosfer listesinde olan Baykal, ulaşılması zor bir coğrafya olarak hayal-
lerimi süsledi yıllarca. Görmek ise 2018 yılına kısmetmiş. 13 Ağustos tarihin-
de İstanbul - Moskova uçuşu ile başlayan heyecan verici gezimizde ilk durak 
Sibirya’da bulunan İrkutsk şehri idi. Baykal Gölü’ne bu şehirden ulaşacağız. 
İrkutsk, Güney Sibirya’nın önemli nehirlerinden biri olan Yenisey Nehri’nin 
kolu Angara üzerinde kurulmuş küçük bir şehir. Sibirya’nın keşfi ve fethi es-
nasında önem kazanan bir ileri karakol olmuş İrkutsk. Moskova’dan başla-
yıp doğuda Pasifik sahilindeki Vladivostok’ta sona eren ünlü Trans Sibirya 
demiryolunun üzerinde bulunması ve Baykal gölüne en yakın şehir olması 
önemini bir kat daha artırmakta. İrkutsk’tan yola çıkarak 1784 yılında ayak 
bastığı Alaska’yı fethedip Rusya’ya bağlayan Grigoriy Shelikhov’un anısı gü-
zel bir heykel ile İrkuts’ta yaşatılmakta (Rusya, Alaska’da bulunan toprakla-
rını 30 Mart 1867 tarihinde 7,2 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri’ne 
satmış).

Günümüzde İrkuts yaklaşık 650 bin kişiye ulaşan nüfusu ile Çin, Moğolis-
tan ve Rusya arasındaki kara ticaretinin de yol kavşağı rolünde. Ama bizim 
hedefimiz Rusya’nın Galapagosu da denilen Baykal Gölü. Geceyi İrkutsk’ta 
geçirdikten sonra sabah erkenden bir minibüs ile yola çıktık. Yolumuz üze-
rinde bölge halkı Büryatların bir köyü ve Şamanizm’in doğum yeri olan bu 
toprakların etnik özellikleri ile birlikte Şaman geleneklerini tanıtan bir müze 
ziyaretimiz var. Önce Büryat bölgesinin girişinde ahşap sembollerin bulun-
duğu etrafı çevrili bir adak yerine ulaştık. Dilek dilemek için rengârenk ku-
maş parçalarının bağlandığı bölümün yanında rehberimizin getirdiği şarabı 
toprağa döküşünü merak ve şaşkınlıkla izledik. Bu Büryat ve Şaman gele-
neği imiş. Alkollü bir içki içiliyor ve/veya yere dökülüyormuş. Daha sonra 
dileklerle birlikte bez bağlanıp bölgeye giriş yapılıyormuş. Bu ritüelin ardın-
dan girdiğimiz müze, modern bir müzecilik anlayışı ile düzenlenmişti. Bür-
yatların geleneksel yaşamı ve Şamanizm hakkında pek çok bilgi ve görsel 
malzemeyi barındırıyordu. Temmuz-ağustos aylarında 18-20 derece sıcak-
lıklar görülse de kışın -20 derece ve daha soğuk olabilen iklim koşullarında 
Büryat halkının, nasıl bir yaşam biçimi geliştirdiğini, hangi aletleri kullanıp, 
neler ürettiğini görmenin yanında fotoğraflar ve örneklerle tanıtılan şaman 
geleneklerine şahit olduk.

Nihal Ege
► Dünya Mirası Gezginleri Derneği
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Akşamüstü Baykal Gölü kıyılarına ulaştık. Sibirya’nın güneydoğusunda 
31.722 kilometrekare büyüklüğü ile Dünyamızın 7. büyük gölü Baykal. Aynı 
zamanda Dünyamızdaki tüm içilebilecek özellikteki suyun yaklaşık %22’sini 
barındıran en derin göl. Suları öylesine temizmiş ki 30-40 metre derinliğe 
kadar çıplak gözle görülebildiği gibi, gün ışığı da 100 metreye kadar ulaşa-
biliyormuş. Bu arada 330 büyüklü küçüklü nehir sularını Baykal’a akıtırken, 
Angara Nehri de Baykal’dan çıkarak suları ile Yenisey Nehri’ni beslemekte 
imiş.  Göl, 1186 metresi deniz seviyesinin altında olmak üzere 1642 metre 
derinliğinde. 636 kilometre boyu, 79 kilometre eni ve tahmini 25 milyon yıla 
ulaşan yaşı ile bu en yaşlı kıta çatlağı her yıl 2 santimetre kadar da genişli-
yormuş. Rusya’da çıkartılan özel bir kanun ile koruma altına alınan Baykal 
Gölü, 1996 yılında UNESCO tarafından da Dünya Mirası Listesi’ne ve koru-
ma altına alınmış. Biz Baykal gölü üzerinde bulunan 30 adadan en büyüğü 
olan Olkhon Adası’nda ve bir Büryat köyü olan Khuzhir köyünde kalıyoruz. 
Olkhon Adası, Dünya’da göl içindeki adaların üçüncü büyük olanı.

Göl kıyısındaki iskeleden adaya 10-15 dakikalık bir feribot yolculuğu ile ge-
çiliyor. Vardığımızda her iki tarafta da uzun araba kuyrukları ile karşılaştık. 
Yolların tenhalığından sonra buradaki trafiğe şaşırdık doğrusu.

Rehberimiz,  pek çoğu Şamanizm’e inanan yerel halk için adanın önemli ol-
duğunu ve aileler tarafından sık sık ziyaret edildiği bilgisini verdi.

Ayrıca Baykal gölü ocak ayında donar, kalınlığı 2 metreyi bulan buz tabakası 
mayısa kadar çözülmezmiş. O tarihler arası feribotun deniz yolu, araçların geç-
tiği kara yolu olarak kullanılırmış. Buz kalınlığı 10 tonluk bir aracı taşıyabilecek 
yüksekliğe eriştiğinde araç trafiğine izin verilirmiş. Ancak son yıllarda gölün 
yüzey sularının ısısı 1,5 derece yükseldiğinden buzluluk süresi eskiye göre bi-
raz daha kısa oluyormuş. Otelimize ulaştığımızda hava kararmıştı. Etrafı tahta 
perde ile çevrili kocaman ahşap giriş kapılı çiftlik benzeri bir otel. Her birinde 
5-6 oda bulunan binalar çim kaplı alana dağılmış. Bana ilk anda en ilginç gelen 
bahçeye girişte ilk binanın hamam olması. Tek katlı ahşap binanın bacasından 
dumanlar çıkıyordu. Rus hamamı ve sauna saatliğine otel müşterileri tarafından 
kiralanıyormuş. Ayrıca yılda şiddetli, hafif yaklaşık 2000 kadar deprem yaşanan 
bu topraklarda, sıcak su kaynakları da pek bolmuş.

Akşam yemeğinden sonra ertesi sabah güzel bir Baykal gününe uyanmak 
dileği ile odalarımıza çekildik. Malum zorlu bir iklimdeyiz, havanın bize ne 
sürprizler hazırlayacağını bilmiyoruz.

Gecenin ardından sabah, masmavi bir gökyüzü ve pırıl pırıl bir güneşle bir-
likte karşıladı bizi. Sibirya’nın mavi gözünün bebeğindeyiz. Böyle düşünün-
ce Baykal’da bulunmak bir kat daha heyecan verici. Gün ışığında göz alabil-
diğine yemyeşil çayırlar ve üzerinde dağınık bir şekilde otlayan büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanlar seçiliyor. Bu tablo, rehberimizin gelirken yolda anlattığı 
gibi keçi, koyun, sığır, deve ve at besleyen Büryat halkının yaşam biçimini 
gözler önüne seriyor. Kahvaltı bildiğimiz Batı tarzı. Oysa benim gezgin ağız 
tadım hep yerel lezzetlerin peşinde. Turistler alışkın oldukları yiyecekleri 
arar diye düşünüldüğünden olsa gerek.

■ gezi
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Olkhon Adası turumuz başladığın-
da 360 derecelik ufka bakabilme-
nin içimi aydınlattığını farkettim. 
Durup baktığım her noktadan Bay-
kal’ın mavi sularını görebiliyordum. 
Yer yer çetin iklime uyum sağlamış 
bir ağaç grubunun oluşturduğu ko-
rular göze çarpıyordu.

Bu, bize yabancı iklimin güzellikle-
rine bakarken ve güneşinin ılıklığı-
nı tenimde hissederken, bir yandan 
da yerel rehberimizin verdiği bil-
gileri kaçırmamaya çalışıyordum.  
Baykal yakınlarında 1966 yılında 
kurulan kağıt fabrikası 2013’te iflas 
ederek kapanmış ve yeri Russian 
Nature Reserves Expo Center ola-
rak düzenlenmiş. Üretime devam 
ettiği 47 yıl boyunca çevreye verdi-
ği zararı geri çevirmek mümkün ol-
masa gerek. Dünyamızda tek olan 
bu harika doğa parçası koruma 
altında olmasına rağmen insanoğ-
lunun üretme tutkusuna uzak ka-
lamamış anlaşılan. Çünkü Angara 
Nehri kıyısında bulunan ve Baykal 
Gölü’ne 95 km uzaklıktaki Angarsk 
şehrinde de doğa için (tabii insan-
lar için de) potansiyel tehlike oluş-
turduğu bilindiği halde Uranyum 
zenginleştirme tesisleri kurulmuş.

Henüz sırları bütünüyle keşfedil-
memiş olan Baykal, bilim insanla-
rının fazlasıyla ilgisini toplayan bir 
bölge. Halen pek çok ülkenin, pek 
çok üniversitesinde bulunan bilim 
kuruluşları incelemelerini sürdür-
mekte imiş. Araştırma yöntemlerin-
den en heyecan verici olanı 2008 
yılında Rusya’ya ait bir sualtı aracı-
nın 1592 metre derinliğe kadar in-
mesi olmuş. Ayrıca farklı derinlikle-
re yerleştirilen 192 yüksek teknoloji 
ürünü optik göz ile göl gözlenme-
ye başlamış.
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Rehberimizi dinlerken zihnim, teknoloji terimleri ile bilimkurgu dünyasında zorlu koşullara sahip bir hayal ülke-
si arasında gidip geliyordu. Çünkü Şamanizm’in doğum yeri olduğu söylenen Olkhon Adasının ünlü Taş Tapınağı 
karşımda duruyordu. İnsan yapısı tapınak bekleyenleri şaşırtan doğal iri bir kaya, Taş Tapınak. Şaman gelenekleri-
ne göre rengârenk kumaş parçaları ile sarılmış. Şaman inancına göre Tanrı oğlunu kartala dönüştürerek Dünya’ya 
gönderdiğinde oğul işte bu kayaya konmuş. Ama görevi bitip geri dönerken çok acıkmış ve bir leş yemek zorunda 
kalmış. İşte bu, onun tekrar Tanrı babasının yanına dönmesi için engelmiş ve sonsuza kadar Olkhon Adası’nda kal-
ması gerekmiş. İri Baykal kartalının büyük saygıyla anılmasının nedenini anlamaya başlamıştım. Ama bu topraklarda 
yaşanan inançların, doğa içinde doğa ile birlikte ve bir olmanın gözümüzle gördüğümüz ve rehberimizin dile getir-
diklerinden çok daha derin anlamlar taşıdığını düşünmeye başlamıştım. 

Olkhan Adası halkı, Büryat geleneklerine göre yaşarken, bir yandan zorlu iklimde doğayı bitirmeden hayatta kalma-
nın sırlarını keşfetmiş. Çünkü doğa zarar gördüğünde kendi yaşam şanslarını da kaybedeceklerini biliyorlarmış çok 

■ gezi
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eski zamanlardan beri. Ama tarihin akışı içinde bu topraklarda kontrolleri 
dışında yaşananlar onların da dünyasını allak bullak etmiş. Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yönetimini yaşarken, bildikleri yaşam biçimi 
tümden değişmiş. Hayvanları var iken yok olmuş. Sadece balıkçılık yapar 
olmuşlar. Tutulan balıkları işleyen fabrikanın işçileri olmuşlar. Onların yüzyıl-
lardır ihtiyaçları kadar tuttukları Baykal balıkları, artık tonlarca tutulur olmuş 
her yıl. Çalışmaya gelen Rusların nüfusu giderek artmış. Devran dönmüş, 
fabrika kapanmış. Şimdi yine hayvanları var. Ama artık geleneksel Büryat 
giysileri giymiyorlar. İşlemeli giysiler düğünler, geleneksel günler için do-
laplarda, sandıklarda saklanıyor.

Gelirleri turizme bağlı. Trekking, buz turizmi, Şamanizm festivalleri yeni 
gelir kaynaklarını oluşturuyor. 2014 yılı sayılarına göre Şaman Festivali'nde 
145.000 kişi gelmiş Olkhon Adası’na. Yaşlılar pek hoşnut olmasa da gençler 
memnun. Paraya da gereksinim var, sadece geleneksel yaşam biçimleri ye-
terli olmuyor değişen Dünyamızda.

Ada yürüyüşümüz öğle vakti bir korulukta bizim için hazırlanan öğle yemeği 
ile kesildi. Baykal balıklarından oluşan salatalı, patatesli lezzetli bir yemekti. 
Çay, kahve servisinden sonra tekrar yürümeye hazırdık. Olkhon Adası yürü-
yüşümüz, iğne yapraklı ağaçlardan oluşan korulara gire çıka ve 20 santigrat 
derece ısısı ile limonata tadında güneşli bir bahar günü öğleden sonrasın-
da devam etti. Sanki tâ Sibirya’da tâ Baykal gölünde ve pek az kişinin ayak 
bastığı Olkhon topraklarında değil de tanıdık bildik bir yerlerde imişiz gibi 
geçti. Akşamüstü çiftliğe benzer otelimize geri döndük. Akşam yemeğimiz 
yakınlarda bir ahşap kamelyada hazırlanmıştı. Ne de olsa 16 kişilik küçük bir 
gruptuk, kolayca yerleştik. İlk olarak bugün bizim için kesilmiş bir dananın 
etinden yapılmış, havuçlu, patatesli bir et yemeğinin servisi yapıldı. Ardın-
dan da hemen kamelyanın önünde yakılan koca mangalda pişirilen mis gibi 
ızgara etler geldi tabaklarımıza. Et üstü et yani. Burada en çok bulunan ve 
en değerli yiyecek et ve balık. Etrafta sebze, meyve bahçesi görülmüyor.

Anlaşılan yemeklerde ikram edilen salataların malzemeleri ada dışından geli-
yor. Yürüyüşün yorgunluğu ve yemeğin rehaveti ile dinlendirici derin uykularla 
sabaha ulaştık. Bol oksijenli temiz havanın da bunda katkısı büyüktü kuşkusuz.

İkinci gün Şaman Dağı’na gidiyoruz.

Konakladığımız Khuzhir köyüne çok yakın bir tepe. Deniz kenarında hoş şe-
killi kayalardan oluşuyor. Tepede renkli kumaşlara sarılı 13 direk var.  

Direklerin dibinde eski şamanların kemikleri bulunmuş. Şaman Tepesi adı 
bu nedenle verilmiş. Bu kayalıklar, Tanrı ve oğluna ilişkin başka bir öyküye 
ev sahipliği ediyor. Şaman öykülerine burada insanı heyecanlandıran güzel-
likte manzaralar eşlik ediyor. Olkhon Adası’nda geçirdiğimiz zaman dilimi, 
Sibirya’nın mavi gözü Baykal Gölü’nün büyüsü ile başlayan gezimize, ruhani 
ve gizemli bir anlam kattı. Dünyanın, ünlü olmasına rağmen terk edilmişliği 
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yaşayan bu köşesinde yürekten dualar ettik, dileği olanlar bu ıssız toprakların sakladığı sırlar hürmetine dilek dile-
diler. Bunlarla birlikte Baykal’a ilişkin bilgimiz çoğaldıkça nasıl bir zenginliğin üzerinde durduğumuz daha bir aydın-
landı. Nasıl olur da derin bir kıta çatlağına biriken su kütlesi, dünyanın bilip tanıdığından çok farklı bir su dünyası 
olurdu, bitki ve hayvanlar bilim kurgu film platosu benzeri, şaşırtıcı görsel bir şölene dönüşürdü. Baykal’ın yüzde 
sekseni endemik olan 2500’den fazla hayvan türü barındırdığını biliyor muydunuz?

Dünyamızda Kanada, Kuzey Kutup Bölgesi ve Baykal olmak üzere üç yerde tatlı su fokları yaşamakta imiş. Baykal’da-
kilere Nerpa adı veriliyor. Çok derinlere kadar oksijen bulunduran Baykal Gölü’nde bu sevimli foklar 400 metre de-
rinliğe kadar dalabiliyorlarmış.

Aldığımız bilgilere göre, yerel halkın en önemli geçim kaynaklarından biri olan balık türlerinden pek çoğu endemik. 
Hele 117’si endemik 150 tür salyangoz ve tatlı su solucanları büyüleyici renklere sahipler. 14’ü endemik olan 18 sün-
ger türünden bazıları sarı, yeşil ve kahverengi renklerde olup 1 metreye kadar büyüyebiliyorlarmış.

Rehberimizin sıraladığı isimler, şaşırtıcı sayılar ve özellikler böyle uzayıp gidiyordu. Oysa zaman bize ve planlarımıza 
bağlı olmaksızın kendi kurallarına göre akmakta idi.  Gezimizin bir başka heyecan verici kısmı olan Kuzey Kore uçuşu 
için İrkuts şehrine geri dönmek üzere Olkhon Adası ve Baykal Gölü’nden ayrılmamız gerekiyordu.  Dünyanın muci-
zelerini anlayabilmek için zaman denilen parametre yetersiz kalmıştı yine. Dönüş yolunda sanki başka bir gezegene 
gidip dönmüşüm gibi şaşkın ama keşfedilecek daha çok şey var diye umutlu idim. 

İşte böyle sevgili Dostlar, güzel Dünyamızı ne kadar tanırsam o kadar da henüz yolun başında olduğum duygusuna 
kapılıyorum. Sanırım bilmek ne kadar çok şeyi bilmediğinin farkına varmak biraz da.

Dünyamızın başka ilginç bir köşesinde buluşmak üzere esen kalın sevgiyle kalın. ■

■ gezi
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