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BAŞYAZI

YENİ BİR DÖNEM

KHK’ler ile yeni bir döneme girdik. Kanunların tartışılırlığı yerine kesin kabul gören yasalar 
OHAL kapsamında bir bir çıkıyor. 

Aslında geçtiğimiz süreç, yaşadığımız olay ve travmalar bunu haklı kılıyor. Ama bunun 
ucu keskin bir kılıca çevirip tehdit unsuru olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum.

Suç işlemiş ve suça karışmış kim varsa, adalete teslim edilmeli. Adaletin yerini bulması 
içinde delillerin doğruluğu önemli. Düşünebiliyor musunuz, Adil Öksüz denen kişi aylardır 
bulunamıyor. Nasıl olabilir? İşte oluyor.

Demekki, süreç içerisinde hala birilerini kollayan isimler, saklayan kişiler var. Peki biz derdi-
mizi kime nasıl anlatacağız? Aslında ne anlatabiliyoruz, ne de dışarıya izah edebiliyoruz. 

Eee, o zaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi “at izi, it izine karış-
tı” deyip işin içinden çıkacakmıyız? Eğer bunun arkasına sığınacak olursak, FETÖ/PDY’nin 
kökü kurutulacak mı? Soruya sizlerin hayır dediğini ve kurutulmasının mümkün olmayaca-
ğı yönünde yanıtlar verdiğinizi düşünerek, şöyle devam edersek olmaz mı?

Bugüne kadar işe alımlarda, terfilerde, ihalelerde, yeni açılımlarda, işi büyütmede bu yapı 
güçlü olarak başrolde bulundu. Tüm kanalları istediği gibi şekillendirdi. Yetmedi, sistemli 
çalışmalar ve pr uygulaması ile algıyı iyi yönetmedi mi? 

Eskinin üstünü kapatıp, sadece geleceğe odaklanalım sözleri gerçekçi mi? Soruların ortak 
yanıtı, bu iş bitmedi. Devlette, bürokraside, islam değerleri ve ülkenin kimyası olan tüm 
değerleri ile adeta oynandı.

Yetmedi, ülkenin DNA’sı ile oynandı. İşte temel sorunda burada kim kime nasıl güvene-
cek? 

Özellikle, komşularımızdaki ateş çemberine ısrarla birileri Türkiye’yi de sokmak istiyor. 
Türkiye’nin gücünü test ederek, süreçlerden ne kadar yara aldığına bakıp, topal mı, değil 
mi diye denenmek isteniyor. 

Aman haa diyelim.  Bugün Türkiye’yi yeni maceralara sürüklemek, akıllıca olmaz.. Olma-
yacağı gibi kayıpları da yüksek olur.

Demokrasisi güçlü, gazetecilerinin tutuklanmadığı, seslerin özgürce yükseldiği bir memle-
ket özlemi ile, 15 Temmuz’u yaşayan güzel ülkeme geçmiş olsun dileklerimle.

Sevgiyle kalın,

Turgay Türker
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EDİTÖRDEN

YENIDEN MERHABA…

Ekonom’un bu sayısında kapak sayfalarımızı, Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi karşı karşıya 
kaldığı hain darbe girişimine ayırdık. 

Ercan Baysal’ın, Türkiye’nin yaşadığı hain darbe girişimini tüm yönleriyle ele aldığı haberi-
ne göre, Türkiye’de Cumhuriyet’ten bugüne kadar çok sayıda darbe vedarbe girişimi oldu. 
Son olarak 1980 darbesiyle ordu yönetimeel koyarken, 28 Şubat ve 27 Nisan’ın (e-muhtı-
ra) ardından15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştirildi. Fetullahçı TerörÖrgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişimininardından 242 vatandaş şehit olurken,binlerce kişi de yaralandı. Türkiye,15 
Temmuz hain darbe girişimininardından büyük bir yıkımın eşiğindendönerken, devletin 
tüm kademelerinde FETÖ temizliği devam ediyor ve şimdiye kadar haklarında işlem ger-
çekleştirilen şüpheli sayısı ise 70 bini aştı.

Karanlık Gecenin Kabarık Faturası başlıklı haberiyle Erdinç Çelikkanda  milletin meydanlara 
inmesiyle püskürttüğü hain darbe girişiminin ekonomiye yansımalarını ele aldı. Habere 
göre, Türkiye’nin bugüne kadaryaşadığı en karanlık gecelerdenbirisi olan 15 Temmuz, 
ülkenin

hem siyasi hem ekonomikkazanımlarını hedef aldı. 15Temmuz’un dolaylı ve doğrudanetki-
siyle ekonomiye maliyeti ise 300milyar lirayı aştı. 

Hüseyin Gökçe, Beyaz Ette Beyazlık tartışmasını ele aldığı haberinde, sektörü masaya ya-
tırdı. Çeşitli platformlarda dile getirilen iddialara göre, sistem o kadargelişti ki bir tavuktan 
günde 3 kez yumurta alınacak

noktaya gelindi. Oysa sektör temsilcileri,fizyolojik olarak bunun mümkün olmadığınıbe-
lirtirken, tavuklarınhormonla ve hormonlu yemle büyütüldüğüiddialarına da kesin birdille 
karşı çıkıyor ve antibiyotiğinise ancak tedavi amaçlı kullanıldığı vurgulanıyor. 

Sözlü Tarih ve Gazeteciler başlıklı haberinde Vecdi Seviğ ise basın mensuplarıyla yapılan 
söyleşilerin yer aldığı yayınları ele aldı. İlk olarak 2003 yılında Ankara Üniversitesi İletişim-
Fakültesi tarafından yayımlanan söyleşiler dizisine, şimdi İstanbulÜniversitesi İletişim Fa-
kültesi’nin hazırladığı üç ciltlik çalışma katıldı. 1910 ve sonrası yıllarda doğan gazetecilerin 
kendi anlatımlarının yer aldığı ‘’Türkiye Sözlü Basın Tarihi’’nin ilk iki cildi yayımlandı. 

Taylan Erten, Basının Darbelerle Sınavı başlıklı analizinde, basının (medyanın) askeri dar-
bekavramı ve fiili karşısındaki,  “duruşunu”irdeledi. Seda Gök’ün ilaç sektörünü ele aldığı 
haberine göre, ilaç pazarı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak, 18.9milyar 
TL büyüklüğe ulaştı. Bu sayımızda Cenk Esen ise Gübreye Terör Markajı konulu  haberin-
de, terörle mücadele kapsamında gübre, daha açık ifadesiyleamonyum nitratlı gübrelere 
dönük denetimleri ele aldı. 

Yeni sayımızda Hülya Genç Sertkaya ise 2016’da Rusya ile gerilen ilişkiler, terörist saldırılar, 
darbe girişimi ve sınır ötesi operasyonların Türkiye turizmine etkilerini masaya yatırdı. 
Habere göre, turist sayısı ve turizm gelirleri gerilerken, otellerin doluluk oranı yüze 50’nin 
altına düştü. Hükümetin aldığı tedbirler sektördeki kan kaybına turnike etkisi yapsa da 
2016’nın ‘’kayıp yıl’’ olmasını önleyemedi. 

Sevgiyle Kalın

Güliz Demircan Yücel
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ERCAN BAYSAL
Türkiye’de Cumhuriyet’ten bugüne kadar çok sayıda darbe ve 
darbe girişimi oldu. Son olarak 1980 darbesiyle ordu yönetime 
el koyarken, 28 Şubat ve 27 Nisan’ın (e-muhtıra) ardından 
15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştirildi. Fethullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin 
ardından 242 vatandaş şehit olurken, 
binlerce kişi de yaralandı. Türkiye, 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 
ardından büyük bir yıkımın eşiğinden 
döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın açıklamalarına halkın desteği 
de eklenince darbe girişimi çok kısa 
sürede kontrol altına alındı. Genel-
kurmay Başkanlığı Karargahında, 
15 Temmuz Cuma günü Türk Silahlı 
Kuvvetleri FETÖ mensubu bir grup 
subay tarafından başlatılan darbe 
girişimi ülke genelinde yaklaşık 22 
saat içerisinde kontrol altına alınmış 
oldu. 15 Temmuz saat 22.00'de başlayan FETÖ'nün darbe 
girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de bertaraf 

edildi. Darbeci askerler ilk olarak Ankara'da Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü’nü ele geçirdi. 
Aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 
darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin 
alındığı bildirildi. TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Gölbaşı 
Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra çok sayıda kamu 

kurumuna bomba atılırken, halka 
da yoğun ateş açıldı.Halkın üze-
rine ateş açan darbecilere karşı 
süreci Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları 
değiştirdi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın bir televizyon kanalının 
canlı yayınına bağlanarak, askeri 
kalkışmaya tepki göstermesi ve 
halkı meydanlara davet etmesi 
FETÖ darbesini bozdu. Türkiye 
genelinde halkın canları pahası-
na hainlere karşı durması darbe 
girişimini sonlandırırken, halk 
meydanları terk etmedi. Kendi 
geleceğine ve demokrasisine sa-

hip çıkan milyonlarca vatandaş meydanları boş bırakmayarak, 
‘demokrasi nöbeti’ tuttu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dar-

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN DEVLETİN TÜM KADEMELERİNDE 
FETÖ TEMİZLİĞİ DEVAM EDERKEN, ŞİMDİYE KADAR HAKLARINDA İŞLEM 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞÜPHELİ SAYISI 70 BİNİ AŞTI

15 TEMMUZ
DEMOKRASİ ZAFERİ

İSTANBUL’DA BOĞAZİÇİ VE FATİH 
SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ BİR 
GRUP ASKER TARAFINDAN GEÇİŞE 
KAPATILDI. BAŞBAKAN BİNALİ YIL-
DIRIM, SAAT 23.30’DA TELEVİZYONDA 
CANLI YAYINA BAĞLANARAK BİR 
KALKIŞMA GİRİŞİMİ OLDUĞUNU İFA-
DE EDEREK, BU GİRİŞİME İZİN VERİL-
MEYECEĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.
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KAPAK HABER

be girişiminin hemen ardından terör örgütü 
FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde 
‘Yurtta Sulh Komitesi’ mensubu general, 
amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hak-
kında gözaltı kararı verdi. 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin ardından devletin tüm ka-
demelerinde FETÖ temizliği devam ederken, 
şimdiye kadar haklarında işlem gerçekleşti-
rilen şüpheli sayısı 70 binin üzerine çıktı. Bu 
şüphelilerden 31 bin 48’i tutuklu bulunurken, 
22 bin 305 şüpheli de adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 3 bin 278 kişi hakkında ise 
yakalama kararı çıkarıldı.

KÜRESEL AKTÖRLER DEVREYE GİRDİ

Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz 
Şehitleri Anma Günü ilan edilirken, halkın 
sokaklara sahip çıkmasıyla birlikte ‘Üst Akıl’ 
devreye girdi. Darbecilerin yurtdışı ayağında 
bulunanlar düzenledikleri rapor ve yaptıkları 
yorumlarla Türkiye ekonomisini krize sokmak 
için harekete geçti. Darbenin hemen ardından uluslararası kre-
di ve derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin BB+ olan notu-
nu BB’ye düşürdü. Açıklamanın ardından dolar/TL rekor kırdı. 
Kur 3.08 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü. Darbecilerin girişimi 
halk tarafından boşa çıkarılırken, FETÖ darbe girişimi ABD ve 
Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi tarafından 
da görmezden gelindi. Hükümet darbe girişiminin yurt dışında 
anlatılması için çalışma başlattı. Ancak FETÖ’cüler bu girişimi 
engellemek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Türkiye’ye 
yönelik ‘karalama’ süreci devam ediyor. FETÖ’nün yurtdışı 
ayağındaki üyeleri Türkiye’nin darbe girişiminin anlatılması ve 

yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarını sabote ediyor. 
Bakanların gittikleri ülkelerde farklı yöntemlerle süreç baltalan-
maya çalışılıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında oluşturulan heyetler farklı 
ülkelerde FETÖ darbe girişimini anlatıyor. FETÖ örgütünün 
yurtdışı ayağındaki isimler ise hem 15 Temmuz darbe girişimi-
nin dünyaya anlatılması hem de karşılıklı yatırımların artırılma-
sını baltalama peşine düşmüş durumda. Bakan Zeybekci’nin 
Hollanda, İtalya, İngiltere ve Danimarka ziyaretlerini sabote 
etmek için yoğun çaba gösteren örgüt üyeleri son olarak 
Kalkınma Bakanı Elvan’ın Kuveyt ve Katar temaslarında ortaya 
çıktı. Kuveyt’teki basın toplantısında terör örgütünün yurtdışın-
daki uzantıları hem programları sabote etmeye kalktı hem de 
Türkiye aleyhine çirkin bir kampanya başlattı. Aralarında Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi çok sayıda kuruluşu temsilen gelen 
işadamları, milletvekilleri ve tüm katılımcıların kaldıkları otelde 
Türk heyetinin odalarının kapısına ise gazete bırakıldı. Gazetede 
Türkiye ile ilgili olumsuz haberler yer alıyor. Bu da şimdiye ka-
dar gidilen Hollanda, İtalya, İngiltere, Danimarka, Kuveyt, Katar, 
Polonya ve Romanya gibi ülkelerdeki yabancı yatırımcıların 
kafalarında soru işareti oluşmasına neden olabiliyor.

2.000 YATIRIMCI İLE TELEKONFERANS

FETÖ darbe girişimine karşı ekonomi yönetiminde en ciddi 
çalışmalardan birini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 
yürüttü. Şimşek, kısa süre içerisinde dünyanın her bölgesin-
den yaklaşık 2 bin yatırımcı ile telekonferans yaparak darbe 
girişimini ve Türkiye ekonomisinin makro ekonomik temelle-
rinin sağlamlığını anlattı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Asya, 
Avrupa ve Amerika'daki küresel yatırımcılar için yüksek ilgi ve 
katılımın olduğu bir telekonferans gerçekleştirildiğini belirterek, 
“Onlarla diyaloğa girip kafalarındaki soru işaretlerine net bir 
şekilde cevaplar verdik. Bence dışarıdan bakıldığında millet 
demokrasisine ve hükümete sahip çıkmış, darbecileri püskürt-
müş ve eskiden olduğundan daha güçlü bir istikrara kavuş-
muştur. Paralel ihanet şebekesinin başarısız darbe girişiminin 
tabii ki sonuçları vardır. Tabii ki bu sürecin iyi yönetilmesi lazım. 
Başlangıçta birtakım tepkiler verilebilir. Çünkü herkes Türkiye'yi 
yakından bilmeyebilir. Ekonomide bunun doğurduğu kalıcı bir 
tahribat beklemiyoruz. Ne büyümede ne dış dengede ne de 
diğer makro ekonomik alanlarda. Özetle kalıcı tahribat yok. Do-
layısıyla Türkiye'nin önü açıktır” değerlendirmesinde bulundu. 

MOODY’S’İN YAPTIĞI EKONOMİK DARBE

Türkiye’de ekonomik kriz çıkarmayı hedefleyen ve üst 
akla hizmet eden Moody’s’e yönelik tepkiler artıyor. 
21 Eylül’deki açıklamasında başarısız darbe girişiminin 
Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı şokun büyük ölçüde 
kaybolduğunu açıklamasından iki gün sonra yatırım 
yapılabilir notunu düşüren Moody’s’e tepkiler büyüyor. 
Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Masum Türker, 
Moody’s’in haksız derecelendirme yaptığını belirterek, 
yayınladığı raporun ekonomik bir darbe gerçekleştirmeye 
yönelik olduğunu söyledi. Türker, uluslararası derecelen-
dirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye ile ilgili geçen hafta 
yaptığı açıklamayla ilgili olarak “Egemen sermayenin 
kontrolünde olan bu derecelendirme kuruluşları yanlış 
beyanlarda bulunarak, ekonomik darbe peşindeler” dedi. 
Türkiye’de üretilen finansal tablolarla ilgili olarak yapılacak 
uluslararası değerlendirmede hiç kimse ve özellikle dünya 
düzeyinde söz söylemeye kimsenin hakkı olmadığını ifade 
eden Türker, şöyle devam etti:

 “Oysa, derecelendirme kuruluşları hala standartlarını 
belirlemedikleri gibi bu tabloları redederek kendilerince 
bir tablo yaratıp bunu kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. Bize 
bundan sonra düşen görev ülkemize karşı, Moody’s gibi 
uluslararası derecelendirme kuruluşlarının haksız yere 
yaptıkları derecelendirmeyi kamu yararını koruma adına 
TÜRMOB ( Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) olarak karşı 
koymaktır. Bunu dile getirirken, meselenin hükümetimizle 
veya iktidarla ilgisi yoktur, bu Türkiye’nin milli birlik ve 
beraberlik öngörüsü düşüncesinin, bu hissiyatın gereğidir.
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, paralel çetenin hain girişiminin 
püskürtülerek hızla normalleşme sürecine girildiğini kaydet-
ti. Ekonomi yönetiminin darbe girişiminin ardından yaptığı 
çalışmalarla birlikte Türkiye ekonomisi yabancı yatırımcıların ilgi 
odağı oldu. 2012 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren 
Lübnanlı Odeabank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu'nun (BDDK) kapısını çaldı. Lübnanlı bankacılık heyeti gö-
rüşmede 1 milyar liralık sermaye artışına gideceklerini aktardı.

FETÖ ŞİRKETLERİ TMSF'YE

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün mali ayağı 
çökertilirken, kayyımlık yetkisi tek elde toplandı. Resmi Gaze-
te'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şir-
ketlerin satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı ve Sigorta 

Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek. Kayyım atanmasına 
karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, 
hakim ve mahkeme tarafından TMSF'ye devredilirken, kay-
yımların görevleri de sona erecek. Olağanüstü Hal'in (OHAL) 
devamı sürecince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı 
nedeniyle varlıklara kayyım atanmasına karar verildiği takdir-
de, kayyım olarak Fon atanacak. Şirket, dershane, üniversite, 
okul ve vakıflarının toplam bütçesi 150 milyar dolar olan FETÖ 
örgütünün iş dünyası ve ekonomi yönetimindeki son kalıntı-
larına da böylece neşter vurulmuş olacak. 20 Temmuz 2016 
tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye genelinde ilan edilen 
OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK'ya dikkat çekilen 
kararnamede, “Kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne veya 
Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere birinci ve ikinci 

TERÖR DESTEKÇİSİ BELEDİYEYE HACİZ

Terör örgütü PKK’ya destek veren belediyelere de neşter 
vuruldu. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile teröre 
açıkça destek olan belediyeler artık PKK’ya lojistik destek 
sağlayamayacak. Belediye ve bağlı idare imkanlarının 
terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek 
sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından 
belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek 
olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşı-
nırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el 
konulacak. Sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı 
idare personelinin vali veya kaymakam tarafından gö-
revden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak 
uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılacak. 
Belediye veya bağlı idarelerde hizmetlerin aksatılmasının 
terör veya şiddet olaylarında mücadeleyi olumsuz etkile-
diğinin veya etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi 
halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Ko-

ordinasyon Başkanlığı ile il özel idaresi veya kamu kurum 
ve kuruluşları aracılığıyla yaptırabilecek. Valiliğin talebi 
üzerine yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutar-
lar Maliye Bakanlığı veya İller Bankası ilgili idare payından 
kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa gönderilecek. Resmi 
Gazete’de yayımlanan KHK’ya göre, belediye başkanı 
veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör 
örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden 
uzaklaştırılması, tutuklanması veya başkanlık sıfatı ile 
meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde belediye başkanı 
veya başkan vekili görevlendirilecek. Görevlendirilecek ki-
şinin seçilme yeterliğine sahip olması gerekiyor. Belediye 
başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde 
bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile def-
terdarlığa ya da mal müdürlüğüne gördürülebilecek. Bu 
belediyelerde belediye meclisi başkanın çağrısı olmadıkça 
toplanamayacak.
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fıkra kapsamındaki şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, 
diğer sorunları veya piyasa koşulları nedeniyle mevcut halin 
sürdürülebilir olmadığının TMSF tarafından tespit edilmesi 
durumunda, Fon şirketin yahut varlıkların veya satılmasına 
veya feshi ile tasfiyesine karar verebilir” ifadelerine yer veriliyor. 
Bank Asya'nın faaliyetlerinin durdurulmasının ardından FETÖ 
terör örgütünün mali ayağı çökertilmişti. Türkiye İşadamları ve 
Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) üyelerinin para trafiği 
mercek altına alınmıştı. Şirket, dershane, üniversite, okul ve va-
kıflarının toplam bütçesi 150 milyar dolar olan FETÖ örgütünün 
iş dünyası ve ekonomi yönetimindeki son kalıntılarına da neşter 
vurulurken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Maliye Bakanlığı, 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Tasarruf Mevduatı ve Sigorta 
Fonu'nun (TMSF) çalışmaları sürüyor.

ÜST AKIL KRİZ MESAİSİNDE

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin engellenmesinin ardın-
dan ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle herhangi bir sorun 
yaşanmazken, Türkiye'de ekonomik kriz çıkarmayı hedefleyen 
üst akıl düğmeye bastı. FETÖ’nün yurtdışındaki analistlerinin 
algı operasyonunun da etkisiyle uluslararası kredi derecelendir-
me kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin yatırım yapılabilir notunu dü-
şürdü. Ekim ayında not kararını açıklaması beklenen Moody's 
apar topar Hazine'nin borçlanma ihalelerinin fazla olduğu, 
faizlerin düştüğü bir dönemde ülke notunu düşürdü. İstihbarat 
raporlarında FETÖ/PDY mensuplarınca, 21-23 Eylül 2016'da 
ekonomik alanda Türkiye'yi zor duruma düşürecek gelişme ola-
cağına yönelik değerlendirmeler ile not kararının aynı zamana 
gelmesi soru işareti oluşturdu. Kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody's'in kararı Türkiye ekonomisine büyük zarar vermese de 

faizler ve sermaye çıkışında etkisini gösterecek. Başta ABD 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki fonlar bu notlara 
göre paralarını değerlendiriyor. Bazı fonlar en az 2 derece-
lendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir notu olması şartına 
göre yatırım yapıyor. Türkiye'nin notunun en az 2 büyük kredi 
derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir seviye-
de olması Türkiye tahvillerinin, muhafazakar fonlar tarafından 
alınabilmesi anlamına geliyor.

MİLLETVEKİLLERİ UYARDI: BÜTÜN ÜLKELER 
FETÖ TEHDİTİNDE

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte 15 Temmuz 
darbe girişimini anlatmak için düzenlenen yurtdışı ziya-
retlere siyasi parti temsilcileri de katılıyor. Zeybekci’nin 
İngiltere programına katılan AK Parti, CHP ve MHP’li 
milletvekilleri FETÖ uyarısı yaptı. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Bilgiç, FETÖ örgütünün Türkiye'nin 
yanı sıra uluslararası bir yapılanma olduğunu söyledi. 
Bilgiç, bütün ülkelerin FETÖ tehditi altında olduğunu 
belirterek, “Terör örgütü terörist saldırısını sadece Türk 
insanına yapmadı. Tehlikeli bir örgüt. Bütün ülkelerin 
tehdit altında olduğunu bütün ülkelerin görmesi gere-
kiyor. İadesi konusunda da bütün ülkelerin uluslararası 
hukuk normlarını hatırlaması ve sadık kalması gereki-
yor. ABD’de idari soruşturma süreci hukuk sürecinden 
sayılıyorsa Türkiye'de 250 insanın katili olan bir yapının 
başındaki insanın başka bir kanıta gerek kalmaksızın, 
Türkiye’ye iadesi gerekiyor. Bütün ülkeler ABD, İngilte-
re karşımızdaki örgütün insanlık için tehdit olduğunu 
gözden kaçırmamalı” dedi. MHP Milletvekili Mevlüt 
Karakaya ziyarete katılma gerekçesini, “Darbe girişimi-
nin dünyaya daha doğru anlatılması noktasında katkı 
vermek” olarak açıklarken, “MHP olarak terör örgütleriy-
le mücadeleye şartsız destek vereceğimizi söyledik. 15 
Temmuz akşamı yaşadığımız bu felaketin Türkiye'ye bir 
zarar vermesi noktasında bazı önlemlerin alınması bu-
konunun dünyana tanıtılması noktasında katkı vermekti. 
Burada yapılan toplantılarda buradaki iş ve ekonomi 
çevrelerinin darbe ile ilgili olumsuz bir izlenimlerinin 
olmadığını, öyle bir sorun görmediklerini ifade edebili-
rim” tespitini yaptı. CHP Milletvekili Mehmet Gökdağ da 
parti olarak hedeflerinin özgürlükçü demokrasiyi Türki-
ye'de kalıcı kılmak olduğunu ifade ederek “CHP'nin 15 
Temmuz'a bakışı nettir. 15 Temmuz hukuka, parlamenter 
demokrasiye yapılmış bir darbe girişimidir ve tarihin en 
kanlı darbe girişimlerinden biridir. Biz darbe girişimine 
karşı demokrasiyi savunduğumuzu net bir şekilde ortaya 
koyduk ve koymaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 
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ERDİNÇ ÇELİKKAN

Türkiye, 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişimini milletin meydanlara inmesiyle püskürt-
tü. Türkiye’nin bugüne kadar 
yaşadığı en karanlık gecelerden 
birisi olan 15 Temmuz, ülke-
nin hem siyasi hem ekonomik 
kazanımlarını hedef aldı. 15 
Temmuz’un dolaylı ve doğrudan 
etkisiyle ekonomiye maliyeti 300 
milyar lirayı aştı. Darbe girişimine 
karşı 15 Temmuz’da meydan-
lara inen 241 kişi şehit olurken, 
yüzlerce kişi de yaralandı. Tarihe 
“Kara Cuma” olarak geçecek o 
gün, aynı zamanda Türkiye eko-
nomisine de darbe vurdu. 

BORSAYA ETKİSİ 78 MİLYAR

Darbe girişiminin yaşandığı gün 
Borsa İstanbul'da işlem gören 
şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 634 milyar lira olarak ger-
çekleşirken, bu rakam bir hafta sonra yani 22 Temmuz Cuma 
günü, 556 milyar liraya geriledi. Diğer bir deyişle, darbe girişi-
minin borsaya 1 haftalık maliyeti 78 milyar lira oldu. Ancak dar-
be girişiminin asıl maliyeti bundan çok daha ağır oldu. Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ağustos ayında yaptığı açık-

lamada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ekonomisine fatu-
rasının ilk belirlemelere göre 300 milyar lira olduğunu açıkladı. 
Hiç şüphe yok ki aradan geçen zamanda yabancı yatırımcıların 
darbe girişiminin ardından Türkiye üzerindeki algısını düşündü-
ğümüzde bu rakamın kat be kat arttığını söyleyebiliriz. Darbe 

girişiminin olduğu akşam, halk, 
ATM'lerden normal bir cuma 
akşamına göre 2,5 kat daha fazla 
para çekti. Cuma gecesi yapılan 
darbe girişimi sırasında piyasala-
rın kapalı olması nedeniyle, tüm 
Türkiye’nin gözü pazartesi sabahı 
ekonomide yaşanacak gelişme-
lere çevrildi. 

TEDBİRLER DEVREYE GİRDİ

Piyasalar açısından en büyük 
korku döviz çıkışıyla birlikte 
bankalarda yaşanabilecek likidite 
sıkışıklığıydı. Hafta sonu bu 
riskler ve endişeler tartışılırken, 
ekonomi yönetimi pazartesi ya-
şanabilecek olası şoku atlatmak 
için art arda tedbirleri devreye 

sokmaya başladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ulus-
lararası yatırımcılarla telekonferans yaptı. Şimşek, Twitter üze-
rinden ise  “kaygıya gerek yok” mesajı verdi. Şimşek, Hazine 
Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkanı ile görüşerek alınacak 
tedbirleri masaya yatırdı. Dünyaya, "Gereken tüm tedbirleri 

  KARANLIK GECENİN KABARIK FATURASI 

TURİZM SEKTÖRÜ DİBİ GÖRDÜ 

15 Temmuz, olumsuz anlamda en çok turizm 
sektörünü etkiledi. Zaten Rusya ile yaşanan 
uçak kriziyle zor durumda kalan ancak normal-
leşme adımlarıyla umutları yeşeren turizmci, 
darbe girişimiyle deyim yerindeyse dibi gördü. 
Birçok yabancı turist 15 Temmuz’un ardından 
rezervasyonlarını iptal etti. Rusya krizi ve terör 
saldırılarıyla sıkıntılı günler geçiren turizm sektö-
rü, darbenin etkisiyle iptal edilen izinlerle birlikte 
milyarlarca liralık zarar etti. Hükümet darbenin 
ardından zararın atlatılması için teşvik paketle-
riyle sektörü rahatlatmaya çalıştı.
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kararlaştırdık. İşimizin başındayız. Kaygıya gerek yok" sözle-
riyle seslenen Şimşek, "Ülkemizin makroekonomik temelleri 
sağlam, güçlenen siyasi istikrar ve milletimizin desteğiyle daha 
güçlüyüz" dedi. 

ŞİMŞEK PİYASAYI RAHATLATTI

Şimşek’in piyasaları rahatlatacak “kaygı yok” açıklamasından 
saatler sonra Merkez Bankası devreye girdi. Merkez Bankası, 
17 Temmuz’da finansal piyasalardaki işleyişin etkin şekilde 
devam etmesi amacıyla 7 maddelik bir tedbir paketi açıkladı. 
Merkez Bankası, bankalara gerekli likiditenin limitsiz olarak 
sağlanacağını, bankalara sağlanan gün içi likidite imkanının 
komisyon oranının sıfır olarak uygulanacağını duyurdu. Merkez 
Bankası’nın attığı bu adım piyasaların bir nebze rahat nefes 
almasını sağladı. Uzun dönemde piyasa derinliği ve fiyat 
oluşumlarının takip edileceği mesajını veren Merkez Bankası, 
“Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik 
ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır” açıklamasını yaptı. 
Darbenin ardından haftanın ilk iş gününün deyim yerindeyse 
“kazasız belasız” atlatılması için Sermaye Piyasası Kurulu da 
(SPK) devredeydi. SPK, borsadaki olası bir düşüşü önlemek 
adına işlem gören firmalara her-
hangi bir limit söz konusu olmadan 
borsada kendi paylarının geri alımını 
gerçekleştirme hakkı tanıdı. 

DARBENİN PİYASADAKİ ETKİSİ

Hafta sonu atılan bu kritik adımlar 
hiç şüphe yok ki piyasalara önemli 
bir mesaj verdi. Neyse ki 15 Tem-
muz’un ardından haftanın ilk günü 
askeri kalkışmaya rağmen banka-
lar, borsalar, piyasalar ve ticaret 
merkezleri darbeye karşı adeta tek 
ses verdi. Piyasaların yeniden açıldığı 
ilk iş gününde Borsa İstanbul, güne 
yüzde 2,5 kayıpla başladı. Borsa 
İstanbul’daki kayıp darbeden sonraki 
ilk işlem gününde yüzde 9’a yaklaşsa 
da günü yüzde 7.08 düşüşle 76 bin 
957 puandan kapattı. Dolar ise aynı 
gün 2.93 liraya kadar düşüş gösterdi. 

592 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Pazartesi günü Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 
3.37’lik yükselişle yüzde 8.89’a kadar çıktı. 10 yıllık gösterge 
faizi ise yüzde 9.37’ye yükseldi. Cuma günkü kapanışta 634 
milyar lira olan Borsa İstanbul’un değeri pazartesi 592 milyar 
liraya kadar geriledi. Tüm bunlara rağmen ekonomi yönetimi-
nin iç ve dış piyasaları rahatlatmak adına aldığı tedbirlerin 15 
Temmuz’un ekonomiye de “darbe” vuramadığını ve olum-
suzluğun sınırlı etkiyle atlatılmasını sağladığını söyleyebiliriz. 
Türkiye tarihine geçen kara cumanın ardından faizler olağa-
nüstü şekilde artış göstermezken Borsa İstanbul’daki düşüş 
de çok sınırlı kaldı. Türkiye genelinde vatandaş ekonomiye 
olan güvenini yaklaşık 12 milyar doları bozdurup Türk Lirası’na 
geçerek gösterdi. Bu durum aynı zamanda doların normal 
seviyesinde gitmesini de sağladı. Böylece Merkez Bankası da 
piyasaya döviz sürmek zorunda kalmadı. 

YATIRIMCI ALGISI ETKİLENİR

Hiç kuşkusuz 15 Temmuz’un orta ve uzun vadedeki etkileri 
önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ancak, bombalı terör 
eylemleri, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerle 15 Temmuz 

ASIL DARBE EKONOMİYE VURULDU 

Türkiye, 1950 yılında çok partili hayata geçiş yaptığı dö-
nemden sonra neredeyse 10 yılda bir askeri darbe gördü. 
Yaşanan darbeler şüphesiz en fazla ekonomiyi etkiledi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1960 ve 1980 yılında yönetime el 
koydu. İlk olarak 27 Mayıs 1960'da darbeyle karşılaşan 
Türkiye, 12 Mart 1971’de, 12 Eylül 1980'de, 28 Şubat 
1997'de (postmodern darbe) ve 15 Temmuz 2016'da arka 
arkaya askeri müdahalelere tanık oldu. Türkiye bu süreçte 
tarihe “e-muhtıra” olarak geçen Genelkurmay bildirisini de 
yaşadı. Tüm bu askeri müdahaleler Türkiye’de gelir eşitsiz-
liğinin artmasına, kişi başına düşen milli gelirin azalmasına, 
enflasyonun tırmanmasına, büyüme oranlarının gerileme-
sine neden oldu. 

1960 yılında 359 dolar olan milli gelir, 1961 yılında askeri 
darbenin etkisiyle 194 dolara geriledi. Türkiye’nin 1960’ta 
yüzde 2.9 olan yıllık büyüme oranı, bir yıl sonra yüzde 

1.7’ye kadar düştü. 1970 yılında 533 dolar olan kişi başı 
milli gelir, 1971 yılında 465 dolar oldu. 1979 yılında bin 
860 dolar olan kişi başı milli gelir, 1981’de ise bin 518 
dolara düştü.

HABER ANALİZ
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kanlı darbe girişimi doğrudan olmasa bile dolaylı olarak Türk 
ekonomisini hedef aldı. Uzmanlar darbe girişiminin Türkiye’nin 
büyüme rakamlarına yansıyacağına da dikkat çekiyor. Buna 
göre, önümüzdeki dönemde yatırımcı algısının olumsuz etki-
lenebileceğine, Türkiye’nin risk primi ve finansal varlıkları üze-
rinde bir miktar baskı görülebileceğine vurgu yapılıyor. Orta ve 
uzun vadede ise aşağı yönlü risklerin artabileceği öngörülüyor. 

MALİYET DAHA ÇOK ARTACAK  

Son olarak sınırlı etkisine rağmen, tüm olumsuz faktörler 
dikkate alındığında 15 Temmuz’un bugüne kadar ortaya çıkan 
300 milyar liralık maliyetinin önümüzdeki dönemde daha da 
artacağı aşikar görünüyor. 

OLUMSUZ TAVIR TAKINIYORLAR

15 Temmuz 2016 günü FETÖ’nün gerçekleştirdiği başarısız 
darbe girişiminin ardından büyük finans kurumları, uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşları ve IMF’nin yaptığı açıkla-
malar iki yönde değerlendirilebilir. Yapılan açıklamalar genel 
olarak olumlu ve olumsuz görüşler olarak kayda geçmiştir. 
Darbe girişiminin ardından uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşları S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye’nin kredi notu 
hakkında yaptığı açıklamalar ise kuruluşların olumsuz bir tavır 
takındığını göstermektedir. Fitch, darbe girişiminin Türki-
ye’de siyasi riskleri arttırdığı ve Türk hükümetinin vereceği 
tepkilerin not değerlendirmesinde etkili olacağı açıklamasını 
yaparken S&P, siyasi ortamı gerekçe göstererek, Türkiye’nin 
notunu düşürmüştür. 

DARBENİN KÜRESEL AYAĞI VAR

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s de 
Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu düşür-
mekle tehdit etmesiyle darbe girişiminin bir diğer küresel 
ayağı olduğunu göstermiştir.  Darbe girişiminin hemen ardın-
dan Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesi yönündeki açıkla-
malar ve beklentilere ilk tepki S&P’den gelmiştir. 20 Temmuz 
Çarşamba günü S&P, Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan 
BB’ye indirmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin anlaşmalı 
olduğu Fitch kararları önümüzdeki süreçte daha da önem 
kazanmıştır. Bu olumsuz bakış ve kredi notunun düşürülme-
si ilk etapta uluslararası yatırımcılar ve piyasalar açısından 

Türkiye’ye karşı adil 
olmayan tavırları-
nın göstergesidir. 
S&P’nin takvim 
dışına çıkarak not 
düşürmeyi gerçekleştirmesi özellikle özel sektöre borç veren 
finansal kuruluşları baz aldığından bu durumun Türkiye’de 
ekonomik anlamda riskleri artırmaya neden olduğu ve kredi 
derecelendirme kuruluşlarının olumsuz tavır takındıkları net bir 
şekilde ortadadır. 

EKONOMİYE GÜVEN DUYULUYOR

Ekonomi yöneticilerinin ekonomiye olan güvenden ve eko-
nomik reform sürecinden taviz vermeyen açıklamalarıyla bu 
olumsuz bakış açısı bertaraf edilmektedir. 20 Temmuz’da ilan 
edilen Olağanüstü Hal kararı sonrasında iç ve dış piyasaların 
hiçbir şekilde etkilenmeyeceğinin açıklanması ve ekonomiye 
özel bir vurgu yapılması, Türkiye ekonomisinin geleceğine 
duyulan güven açısından önemli bir gelişmedir.

FETÖ’YE KARŞI EKONOMİDE 
ATAK BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatıyla darbenin dünyaya 
anlatılması için dış dünyada tanıtım 
atağı başladı. Bu noktada Erdoğan, 
görüşme yaptığı iş dünyasına, “Ya-
tırımlar süratle hayata geçirilecek. 
Yabancı yatırımcıların ülkemize daha 
fazla yatırım yapması gerekiyor. 
Bunun için yatırımcılarla toplantılar 
düzenleyerek Türkiye ekonomisinin 
canlı tutulmasını sağlamalısınız. 
Bazı kuruluşların Türkiye’nin notunu 
düşürmesini çok önemli görmüyo-
ruz. Biz yolumuza emin adımlarla 
ilerliyoruz” mesajı verdi. 

Erdoğan’ın çağrısıyla başta bakan-
lıklar olmak üzere, TOBB, TESK, 
Türk-İş, TZOB, Memur-Sen, Hak-İş, 
Kamu-Sen ve TİSK’in içinde yer 
aldığı KİK üyeleri 15 Temmuz’u ve 
FETÖ’yü muhataplarına anlatmak 
için seferberlik başlattı.

EKONOMİYE GÜVEN SÜRÜYOR

SETA Ankara Ekonomi Araştırmacısı Prof. Dr. Erdal Tanas 
Karagöl de darbe girişiminin Türkiye ekonomisine olan etkisini, 
alınan tedbirleri ve uluslararası kuruluşların 15 Temmuz’a karşı 
verdikleri tepkiyi tüm yönleriyle ele alan bir araştırma yayınladı. 

Karagöl, kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumlarının 
darbenin küresel ayağı olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı. 
Karagöl, darbenin ekonomiye etkisini incelediği araştırmasında 
şu sonuçlara ulaştı:

15 Temmuz Cuma günü piyasaların kapanmasının ardından 
gerçekleşen darbe girişimini izleyen ilk iş günlerinde BIST 100 
endeksinin değer kaybettiği, euro ve doların da Türk Lirası’na 
karşı değer kazandığı görülmektedir. Ancak 18 Temmuz 
Pazartesi günü piyasalarda gerçekleşen bu ivmelenmenin 
izleyen günlerde ise alınan tedbirler ve sağlanan güven ortamı 
sayesinde zayıfladığı görülmektedir.
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HÜSEYİN GÖKÇE

Birçok iç ve dış sorunla uğraşan Türkiye, 15 Temmuz’da 
başarısız darbe girişimiyle karşı karşıya kalırken, gündem ise 
birçok Avrupa ülkesinin yıllarca yaşamadığı olayları bir günde 
yaşamasıyla birlikte çok sık değişmeye başladı. Ancak öyle bir 
sektör var ki siyasi ve ekonomik olayların fırsat verdiği ölçüde 
sürekli gündeme geliyor. Evet, beyaz et ve yumurta sektörü 
belirli aralıklarla çok değişik vesilelerle gündemi işgal ediyor. 
Büyüklüğü 4.5 milyar dolara kadar ulaşan beyaz et sektörü, 
bir yandan iç tüketimi ve ihracatı arttırmaya çalışırken, diğer 
yandan da üretim koşullarına yönelik çeşitli iddialarla uğraşıyor.

BİR TAVUKTAN GÜNDE 3 YUMURTA

Çeşitli platformlarda dile getirilen iddialara göre, 
sistem o kadar gelişti ki bir tavuktan günde 3 
kez yumurta alınacak noktaya gelindi. Oysa 
sektör temsilcileri, fizyolojik olarak bunun 
mümkün olmadığını belirtirken, bir yu-
murtanın ancak 25 saatte oluşabildiğine 
dikkat çekiyorlar. Tavukların hormonla 
ve hormonlu yemle büyütüldüğü 
iddiaları ise sürekli gündem-
de tutuluyor. Sektör, bu 
iddiaya da kesin bir 
dille karşı çıkarken, etlik 
piliç yetiştiriciliğinde 
hormon kullanımının 
yasak olduğunu, üstelik 

hormonun yemle verilemediğini kaydediyorlar.  Antibiyoti-
ğin ise ancak tedavi amaçlı kullanıldığını vurgulayan sektör 
temsilcileri, kuluçka süresinin 17 güne indirilmesine yönelik 
ifadelerin de aynı şekilde gerçeği yansıtmadığını dile getiriyor-
lar. Temsilciler, yıllarca uğraşılarak civcivlerin genetik yapılarının 
ıslah edildiğini ve yetişme süresinin 42 güne kadar indirilebildi-
ğini vurguluyorlar.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 23 KG’A YAKLAŞTI

Tüm bu tartışmalar sürerken, sektör aynı zamanda büyüme-
ye de devam ediyor. Sektörün önemli üreticilerinin bir araya 
geldiği Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği’nin(BESD-
BİR) Başkanı Dr. Sait Koca, insanların sağlıklı proteine ulaşması 
için en uygun yolun beyaz etten geçtiğini belirtirken, rakamlar 
zaten bu alanda tüketimin hızla arttığını gösteriyor. Çok değil, 

bundan 15 yıl önce Türkiye’de hindi ve köy tavuğu dahil 
toplam 9.69 kg beyaz et tüketilirken, bunun 8.51 kg’ını 

piliç eti oluşturuyordu. 2002 yılında kişi başı  tüketim 
10.17 kg’a yükselirken, 2005’te 15.1 kg’a yükseldi. 
2010 yılında 19.02 kg ile 20 kg rakamını zorlayan 

beyaz et tüketimi, 2011 yılında 
20.32 kg ile ilk kez 20 kiloyu 

aştı. Kişi  başına beyaz et 
tüketimi, 2012’de 20.43 

kg, 2013’te 20.53 kg, 
2014’te 21.93 kg ve 
2015 yılında 22.83 
kg’a kadar yüksel-
di. Türkiye’de kişi 

BEYAZ ETTE BEYAZLIK TARTIŞMASI

HABER ANALİZ
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başına tüketim 
çok yükselse de 
sektör bunu yine 
yeterli bulmuyor. 
BESDBİR Başkanı 
Koca, Tavuk ve 
Bilimsel Gerçekler 
Konferansı’nda 
yaptığı konuşma-
da, buna rağmen 
bazı kişilerin 
başarının sırrının 
bilim olduğunun 
farkına varmadığı-
nı dile getirirken, 
şu değerlendirme-
lerde bulunuyor: 
“Günümüzde 
artan nüfusun 
beslenmesinin ya-
nında iyi ve bilinçli 
beslenme de dünyanın ana  gündem maddesi haline gelmiş 
durumda. Ülkemizde de sağlıklı ve dengeli beslenme için 
gerekli olan hayvansal protein temininde sıkıntı olduğu kesin. 
İnsanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için hayvansal 
protein açığının kapatılması gerekiyor.”

YUMURTA İÇİN PROF. DR. SÖNMEZ’DEN ÖZÜR GELDİ

Bu arada benzer tartışmalar yumurta için de yaşanırken,  Tür-
kiye’de uzun yıllar kolesterolü yükselttiği gerekçesiyle insanlar 
yumurta tüketiminden de uzaklaştırıldı. Ünlü kalp cerrahı Prof.
Dr. Bingür Sönmez ise uzun yıllar insanlara yumurta yemeyi 
yasakladığını, oysa son araştırmaların yumurtanın insanlarda 
kolesterol seviyesinde önemli bir artışa yol açmadığını ortaya 
koyduğunu dile getirdi ve “Yıllarca pastanın üzerine sürülen 

yumurtayı bile 
yedirmediğim 
hastalardan özür 
diliyorum” dedi.
Gelinen noktada 
bir çok plat-
formda, besin 
kalitesinin üretim 
yöntemleri se-
bebiyle giderek 
bozulduğu, 
bunun artık insan 
sağlığına fayda 
yerine büyük zarar 
verdiği yönünde 
görüşler çok sık 
dile getiriliyor. 
Bunun karşılı-
ğında sektör ise 
üretimdeki artışın 
bilimsel yöntem-

lerle sağlandığını, doğanın kurallarına aykırı  herhangi bir 
üretim yöntemi kullanmadıklarını öne sürüyor.

YILLAR İTİBARIYLA KİŞİ BAŞINA 
BEYAZ ET TÜKETİMİ(KG)

2015 22,83

2014 21,93

2013 20,53

2012 20,43

2011 20,32

2010 19,02

2009 16,39

2008 16,85

2007 15,39

2006 14,43

2005 15,10

2004 14,90

2003 12,23

2002 10,17

2001 9,69

SAİT KOCA, SEKTÖRÜN BAŞARISININ 
TEMELİNDE BİLİMİN YATTIĞINI BELİR-
TİRKEN, AR-GE ÇALIŞMALARINA ÖNEM 
VERDİKLERİNİ, BİLİMSEL GELİŞMELERİ 
SÜREKLİ İZLEMEYE DEVAM ETTİKLERİ-
Nİ AKTARIYOR.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ’NÜN 1910 VE 
SONRASI YILLARDA DOĞAN GAZETECİLERİN KENDİ ANLATIMLARININ YER ALDIĞI ÜÇ 
CİLTLİK, ‘’TÜRKİYE SÖZLÜ BASIN TARİHİ’’NİN İLK İKİ CİLDİ YAYIMLANDI. 

VECDİ SEVİĞ

Basın mensuplarıyla yapılan söyleşilerin yer aldığı yayınların 
sayısı artıyor. İlk olarak 2003 yılında Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi tarafından yayımlanan söyleşiler dizisine, şimdi 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin hazırladığı üç ciltlik 
çalışma katıldı. Gazetecilerle yapılmış meslek deneyimlerinin 
yaşadıkları dönemdeki olaylara ilişkin gözlemlerini içeren ve her 
biri onlarca meslek mensubunu 
ilgilendiren bu tür yayımları sözlü 
basın tarihi çalışmaları arasında ka-
bul etmek mümkün.   Heredot’un 
dinlediklerini yazarak sözü tarihe 
dönüştürmesinin üzerinden 2500 
yıldan fazla zaman geçti.  Belge-
lerle tarih yazılması çabalarının 
yaygınlık kazanması ise bu sürenin 
nerede ise onda biri ile sınırlı. 
Sözlü tarih kavramının gelişimi ise 
henüz yüz yaşında değil. II. Dünya 
Savaşı’nın ardından savaş ile ilgili 
tarih çalışmalarının yöntemlerinden 
biri olarak ortaya çıkan sözlü tarih 

kavramını ilk kez kullanan Joseph Gould’un tezi şuydu:“Tarihin 
krallar, kraliçeler, antlaşmalar, görüşmeler, büyük savaşlar ve 
Sezar, Napolyon, Pontius Pilate, Kolomb gibi mühim zevattan 
oluştuğunu sanıyoruz, ama bu sadece yüzeysel tarihtir ve 
büyük ölçüde yanlıştır. Sözlü tarihle, tarihi aşağılara indirecek, 
yukarılarda inşa edilen tarih yerine kısa gömleklilerin yani 
halkın işleri, aşkları üzüntüleri, yaşam deneyimleri hakkında 
söylediklerini, bu merasimsiz tarihi koyacağım.”Bu akım, yazılı 
kaynaklarda bulunamayan farklı bilgilere ulaşma yöntemi 

olarak hızla yaygınlaşmaya başladı. 
Kolombiya Üniversitesi’nde 1948 
yılında ilk sözlü tarih merkezi kurul-
du. Bir süre sonra The New York 
Times gazetesi, merkezde toplanan 
bilgilerden seçilenleri, araştırma-
cılar için yayınlamaya başladı. 
Zaman içinde Joseph Gould’un 
“kısa gömleklilerin” tarihini yazma 
hedefi , “papyonluları, kravatlıları” 
da kapsar hale geldi. Türkiye sözlü 
tarih uygulamalarıyla 1990’ların 
ilk yarısında tanışmaya başla-
dı.  İstanbul Üniversitesi Kadın 

SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI 
VE

 GAZETECİLER
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Araştırmaları Merkezi  (1992), Türkiye Toplumsal ve Ekonomik 
Tarih Vakfı  (1993), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı (1994) bu alanın öncüleri oldu. Sözlü tarih çalışmalarının 
en önemli kaynaklarının başında kuşkusuz ki, tarihin kendisi-
ni yaşamış olanlar gelmektedir. Gazeteciler, öncelikle öznesi 
oldukları olaylar nedeniyle sözlü tarih çalışmalarının odağında-
dırlar, onlarsız basın tarihini yazmak, değerlendirmek eksik olur.  
Gazetecilerin öznesi olmadıkları, ancak tanığı oldukları olayların 
da aktarıcısı olarak sözlü tarihin ilgi alanında olması doğaldır.  
Gazetecilerden bir bölümü yaşadıklarını, gözlediklerini yazmış-
lar, kitaba dönüştürmüşlerdir. 
Bu yönde ilk adım atanlardan, 
Ahmet İhsan Tokgöz, 1930 ve 
1931’de yayımladığı Matbuat 
Hâtıralarım kitabıyla basının 
hem teknik gelişim çizgisi 
hem de siyaset ilişkilerindeki 
gözlemlerini günümüze aktar-
mıştır. Sonraki yıllarda, basın 
mensuplarının kimi zaman 
yaşadığı dönemde siyasi ve 
benzeri baskılar nedeniyle 
yazamadıklarını da içeren gözlem ve anılarını kitaplaştırdıkları 
biliniyor.  Bu kitapların bir bölümü tarihçilerin de ilgisini çeken 
bilgi ve belgelerle yüklü olduğu için günümüzde araştırma-
cılar için önemli kaynak niteliği taşıyor. Sözlü tarih çalışması 
anlamında kabul edebileceğimiz, basın mensupları ile yapılmış 
görüşmelerin derlendiği kitaplara ise son 15 yıldır rastlanıyor. 
Son olarak, İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün 1910 ve 
sonrası yıllarda doğan gazetecilerin kendi 
anlatımlarının yer aldığı, Türkiye Sözlü Basın 
Tarihi çalışmasının yayımına başlandı. İlk iki 
cildi, 2016 yılının Mart ve Temmuz ayında 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından 
çıkan kitaplar, üç ciltte tamamlanacak. Proje 
kapsamındaki görüşmeler, kişisel, mesleki 
öz geçmiş ile toplumsal çevre ve kurumsal 
ilişkiler olmak üzere üç ana tema üzerinde 
belirlenmiş 29 soru çerçevesinde gerçek-
leştirilmiş. Birinci cilt 1910 – 1926 yılları, 
ikinci cilt 1927 – 1930 yılları arasında doğan 
toplam 32 gazeteciyi kapsıyor. Üçüncü ciltte 
de 22 gazetecinin yer alması bekleniyor. 
Prof. Dr. Suat Gezgin, Doç. Dr. Veli Polat, 
Doç. Dr. H. Esra Arcan’ın yürüttüğü proje, 
“Basın tarihi alanının sözlü tarih çalışmaları 

ile zenginleştirilmesi” ihtiyacına yanıt vermek 
üzere başlatılmış. Bu amaçla iletişim fakülteleri 
bünyesinde gerçekleştirilen ilk çalışma Türkiye 
Sözlü Basın Tarihi değil. 2000 yılında Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Prof. Dr. 
Haluk Geray ile gazeteci Süleyman Coşkun’un   
vermeye başladıkları Araştırmacı Gazetecilik 
dersleri kapsamında, “gençlerin adlarını bildikle-
ri meslek büyükleri ile kapsamlı görüşmeler” 
yapabilmelerini amaçlayan ödevlerin metinleri 
üç ciltte toplanmıştı. 70 gazeteciyi kapsayan 
bu çalışma, 2003 – 2005 yılları arasında üç cilt 
halinde yayımlandı.  Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin Kendi Anlatımlarıyla Duayen Gaze-
teciler adını taşıyan kitapların editörü Süleyman 
Coşkun, birinci cildin 24 Eylül 2003 tarihli ön 
sözünde, “Diğer üniversitelerin iletişim fakül-
telerindeki dostlarımız da belki kendi bölgele-
rinde yaptıracakları çalışmalarla alanı daha da 
geliştirirler” dileğinde bulunmuştu. Süleyman 

Coşkun’un, görüşülen gazetecilerin sayısının artırılması önerisi-
ne ilk yanıt İzmir’den, gazeteci Zeynel Kozanoğlu’dan gelmişti. 
Kozanoğlu, 56 gazeteciyle yaptığı görüşmeleri 2006 yılında 
İzmir Basını’nda İz Bırakanlar başlığı altında iki ciltte toplamıştı. 
2007 yılında da yine gazeteci Süleyman Boyoğlu, İstanbul’da 
34 gazeteciyle gerçekleştirdiği görüşmeleri Hazandan Önce 
Babıâli Duayenlerden Anılar adıyla yayımladı. Ayrıca, merkezi 
Ankara’da bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de otuz gaze-

teciyle yapılan görüşmeler sıra-
sında gerçekleştirilen görüntü 
çekimlerini ve anlatılanların 
metinlerini internet sitesinde 
yayımladı.  Bütün bu çalışma-
lar, basın tarihine ilgi duyanlar 
için çok önemli kaynak özel-
liğini taşıyor. Yukarıda kısaca 
özetlenen kaynaklarda yaklaşık 
200 gazetecinin yaşamından 
ve mesleki tecrübelerinden 
kesitler bulunuyor. Bu meslek 

büyüklerinin bir bölümü günümüzde aramızda değil. Büyük bir 
bölümü anılarını yazma, yayımlama fırsatı bulamadan bu dün-
yadan göçtüler. Eğer yukarıdaki çalışmalar yapılmamış olsaydı, 
birçok gazetecinin arkasında bıraktığı iz gazete koleksiyonları-
nın tozları arasında kaybolacaktı. 

SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLEBİLECEK GAZETECİLERLE YA-
PILAN GÖRÜŞMELER, SADECE MEDYA SEKTÖ-
RÜNÜ İLGİLENDİRMİYOR, SİYASETTE DE YAKIN 
TARİHİMİZE IŞIK TUTACAK BİLGİLER İÇERİYOR.  

ARAŞTIRMA
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TAYLAN ERTEN

Benden istenen zor bir yazıydı. Basının (medyanın) askeri darbe 
kavramı vefiili karşısındaki, moda tabirle, “duruşunu” irdeleyecektim. 
Türkiye 15 Temmuz  2016 gecesi cumhuriyet tarihinin altıncı darbe 
girişimini yaşamıştı. Hep birlikte yaşamıştık.

 Vahim bir geceydi. Ardından ülke bütünüyle üç ay süreli olağanüstü 
hâl (OHAL) rejimine girmişti. Bu yazıyı yazarken Bakanlar Kurulu’nun 
ikinci üç aylık uzatma “tavsiyesi” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunulmak üzere yola çıkmıştı. 

Yazı yayımlandığında hangi dilimin içinde oluruz, bilmiyorum. Bu-
günkü gidişat, OHAL’den başka bir hâle ne zaman geçebileceğimiz  
hakkında dişe dokunur bir ipucu vermiyor. 

Cumhuriyet tarihinin biraz da darbeler, sıkıyönetimler, OHAL’ler 
tarihi olduğunu düşünürsek, yazının ana konusunu oluşturan basının 
askeri darbeler karşısındaki  duruşu meselesine bir tarih özetiyle 
girebiliriz.  

“Türkiye’de askerî müdahaleler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurum-
sal olarak ya da bazı subayların kendi başlarına inisiyatif alarak sivil 
yönetime yaptığı müdahalelerdir.

(…) TSK, iç güvenliğin tehdit altında olduğunu ifade ederek bazen 
bazı yasaların geçmesini  engellemek ya da geçirmeye zorlayarak, 
bazen de Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini istifaya  zorlayarak ya 
da alaşağı ederek, demokratik sivil yönetime müdahale etmiştir.

Bu darbe ve muhtıralar bazen emir komuta zinciri içinde (12 Eylül 
Darbesi gibi); bazen de emir komuta zinciri dışında sadece bir grup 
subay tarafından ( (27 Mayıs Darbesi gibi) planlanmış ve icra edil-
miştir.   TSK 1960 ve 1980 yıllarında iki kez yönetime el koymuş, 1971 
ve 1997 yıllarında ise hükümeti istifaya zorlamıştır.

2007 yılından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bazı muvazzaf ve 
emekli mensupları, darbe planı ve ülkeyi kontrol atına almak amaçlı 

kaos planlarına ilişkin davalarla ilgili olarak yargılanmaya başlanmış-
tır. (…) Yapılan yargılamalar sonucunda, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, 
Eldiven, Balyoz, Ergenekon, davalarının TSK’ye kurulan bir kumpas 
olduğu, sahte delillerle ordunun yetkin durumunun bozulmasının 
amaçlandığı ortaya çıkartılmış, soruşturmaları başlatan tüm savcılar 
hakkında davalar açılmış ve meslekten men edilmişlerdir.” (Kaynak: 
Vikipedi, Özgür Ansiklopedi.)

Peki, ana damarını basının oluşturduğu “medya”  cumhuriyetin 
bu gri tarihinin neresindedir? Teşvikçi midir? Destekleyici  midir? 
Darbelere karşı demokrasiyi; sıkıyönetimlerin, OHAL’lerin sınırlandır-
malarına karşı kendisi dahil anayasal hak ve özgürlükleri savunma 
mevziinde midir?

Sert sorulardır bunlar. Kurumsal anlamda elbette tek ve net cevabı 
bulunmayan sorulardır. Ama, meslek ve akademi dünyası bu soru-
lara uzak ve ilgisiz değildir. Kitaplar, tezler, araştırmalar, özeleştirel 
medya yazıları vb. gösterir ki,  bir “basın vicdanı” vardır, sorgulayı-
cıdır. 

Sorgulamaların etkisi, basın kavramının kucakladığı  gazeteci kimliği, 
gazetecilik faaliyeti  ve gazete siyasi çizgisinin çeşitli ve karmaşık 
yapısındaki kimi sorunları didiklemeyle sınırlı kalsa; basının kurumsal 
yapısı ile ister sivil ister askeri iktidarlar arasındaki temelde sorunlu 
“biat” ilişkisinin doğasını iyi ve doğru yönde değiştiremese bile 
önemlidir.

Önemlidir; çünkü “basın kurumu”  bir taraftan meslek ilkeleri; doğru, 
dürüst, bağımsız, özgür  habercilik gibi “yüksek” ahlâki ve politik öl-
çütleri örgütsel ve entelektüel düzeyde savunup dururken, hayatın 
içinde “iktidara biat” kültürünü genetik yapısından söküp atamadığı 
için, Türkiye pratiğinde ortalama bir insan ömrünü kapsayan askeri 
darbe iktidarlarına da boyun eğer hâldedir. 

Bu yönüyle sabıkalıdır basın kurumu… Şayet, 27 Mayıs 1960’tan 
başlayarak benim kuşağımın yaşadığı veya genç kuşaklara denk 
gelen darbelerde zamanın gazetelerinin, kimliği itibarıyla ister muha-
lif ister yandaş olsun, manşetlerinden, “köşe” yazılarından, haber 

BASININ DARBELERLE SINAVI
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başlıklarından örnekler vermeye kalksam, oturup bir kitap yazmam 
gerekir.

Onun için, son zamanlarda okuduğum ve bu yazı nedeniyle tekrar 
okuduğum bir kitaptan yararlanacağım. (Ümit Alan, Saraydan Sara-
ya Türkiye’de Gazetecilik Masalı, Can Yayınları, Mayıs 2105, 1. Baskı.)    

Araya sıkıştırayım: Ümit Alan  meslektaşım, kendisiyle tanışmasam 
da, yazdığı bu kitapla beni kıskandırmıştır. Devam edeyim; verdiğim 
“köşe” yazısı ve manşet örnekleri 12 Eylül 1980 darbesiyle ilgilidir.

Bunları okuduktan sonra basının darbeler karşısındaki duruşunu  27 
Mayıs 1960’a kadar götürüp değerlendirebilirsiniz. O darbede neyse, 
“ana akım yaklaşım” olarak genellikle 12 Mart’ta,  12 Eylül’de de o 
dur!

Bir de unutmadan yazmalıyım: 
Basının darbeler karşısındaki 
tavrını “belirleyen” etkenlerden 
biri de girişimin “teknik” anlam-
da “başarılı” olup olamayacağı; 
yani darbecilerin iktidarı ele ge-
çirip geçiremeyecekleri algısıdır. 
Manşetler, yorumlar  buna göre 
ayarlanacaktır!

Şimdi 12 Eylül 1980 üzerine  
“sağ”lı, “orta”lı, “sol’lu yazılar-
dan bazı örnekler:

“12 Eylül’e bir ad dahi bulama-
mak, “Tarih kitaplarında görülen 
darbelerden farklı” olduğunu 
izaha kâfi değil midir?” Rauf 
Tamer, Tercüman, 18 Eylül 1980.

“(…) 27 Mayıs mensup bu-
lunduğumuz Demokrat Parti 
camiasına karşıydı. Halbuki 12 
Eylül’de açıklanan hedeflerle, 
yıllardır bizim yazdıklarımız 
arasında geniş bir mutabakat 
mevcuttur.” Nazlı Ilıcak, Tercü-
man, 16 Eylül 1980.

“Evet, Orgeneral Sayın Evren, 
Türkiye ve dünya kamuoyuna 
elini (…)  kadife eldiven içinde 
uzattı. Dünya ve Türkiye kamu-
oyu kadife ile temas etti. Ama, 
o eldivenin içinde demir bir yumruk var.” Güneri Cıvaoğlu, Tercüman, 
17 Eylül 1980.

“Evren Paşa sempatikti. Evren Paşa demokratik sistemin en kısa 
sürede işletileceğini vaat etti. (…) Ve bu sorumluluğun altından 
kalkabilmek için Evren Paşa ile onun bu amaçlara ulaşmasını isteyen 
görevli, görevsiz herkesin, içinde bulunduğumuz durumun icapları-
na göre hareket etmesi zorunludur.” Oktay Ekşi, Hürriyet, 18 Eylül 
1980.

“Hem Türkiye’de yaşayan bir politikacı olacaksın hem Türkiye’nin yö-
netimine üniforma sokulmasın isteyeceksin ve hem de o üniformayı 
tedirgin eden, kahırdan kahıra süren ve durmadan tahrik eyleyen ne 
varsa hepsini yapacaksın.” Bedii Faik Akın, Hürriyet, 14 Eylül 1980.

“Silahlı Kuvvetler’in emir komuta zinciri içinde yönetime tümüyle 
el koyması, yağmurun yağması gibi doğal bir olaydır. Kuraldır, belli 
nedenler belli sonuçlar doğurur(…) ve ülke baştanbaşa örtülü bir 
iç savaşın kanlı arenasına dönüşürse, Silahlı Kuvvetler’in yönetime 
el koymasından doğal ne olabilir ki?” Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 14 
Eylül 1980.  

Basın, sadece seçimle gelmiş sivil siyasi iktidarlarla değil, darbe 
iktidarlarıyla kurduğu “biat-eleştiri-biat” ilişkisinde tek  unsur 
değildir. İlişkinin karşı tarafı zamanın iktidarıdır. İktidar kamuoyunda 
meşruiyetini pekiştirmek için basına muhtaçtır.  Basın (medya) 
maddi varlığını, kanunlarla sınırlanmış “özgürlüğünü” korumak ve 
geliştirmek için iktidara muhtaçtır. Aradaki alan tarafların duruma ve 
amaçlara göre kapışma veya uzlaşma alanıdır. 

Verdiğim örnekler bağlamında Türkiye’nin darbeler tarihi, basının 
iktidarı ele geçiren darbe kadrolarının kamuoyu   nezdindekimeşru-
iyetini sağlama gayretinde kurumsal siyasi eğilimlerini bile bir tarafa 
bırakabildiklerini kanıtlar. 

Son olarak aktaracağım şu alıntı, basın kurumunun  sivil ve askeri 
iktidarlarla “hastalıklı” ilişkisinin genç 
bir akademi öğrencisinin kaleminden 
anlatımıdır:    

“Darbeyi meşrulaştıran haberler ve 
köşe yazıları, 12 Eylül Askeri Darbe-
si’nin ardından da devam etti. Askeri 
darbe, Milliyet gazetesinde 12 Eylül 
tarihinde “Silahlı Kuvvetler yönetime el 
koydu”, Tercüman gazetesinde 13 Eylül 
tarihinde “Silahlı Kuvvetler yönetime 
el koydu. MGK Başkanı Org. Evren 
Açıkladı: Yeni Anayasa Hazırlanacak”, 
Hürriyet gazetesinde 13 Eylül tarihinde 
“Terörün sonucu: Yönetim Milli Güvenlik 
Konseyi’nde - Atatürk yolunda devam” 
başlığıyla okuyucuya sunuldu. Hürriyet 
gazetesi darbe yönetiminin kullandığı 
argümana uygun olarak, darbe habe-
rine Atatürk’ün posterini ekleyerek, 
“Ne sağ, ne de sol.. / Atatürk Türkiyesi 
doğrultusunda bir ülkenin haysiyetli ki-
şileri olarak birlik içinde, dipdiri ve senin 
yolundayız / Şuna asla şüphen olmasın; 
Senin emanetin Cumhuriyet, ilelebet 
payidar olacaktır / Hainler, gafiller, 
tüm iç ve dış düşmanlar hakkettiklerini 
bulacaktır / Müsterih ol Atam” şiirini 
yayınladı.” (Evin Katurman, MÜ Rad-
yo-TV Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi, 
12 Eylül ve Basın: Toplumsal Rıza  Nasıl 
Sağlandı” başlıklı makale özetinden 
aktaran Bianet.)        

Bu örneklere bakınca basının sivil veya asker siyasi iktidarlarla iliş-
kisinin sorunlu niteliğini “Stockholm Sendromu” ile açıklayabiliriz. “… 
bu sendroma adını veren olay 1973 yılında Stockholm’ deki başarısız 
bir soygun girişimi  sonucu ortaya cıkmıştır. Kreditbanken isimli bir 
bankayı soymaya kalkan soyguncular kuşatılınca bankada bulunan 
dört kişiyi rehin almışlar ve altı gün sonunda (…)  polis operasyonu sı-
rasında rehineler kurtarılmaya aktif olarak direnmişlerdir. Daha sonra 
soyguncular aleyhine tanıklık etmeye yanaşmamışlar hatta para 
toplayıp savunmalarına yardımcı olmuşlardır. [Stockholm Sendro-
mu] bu olaydan sonra psikolojide benzer rehine-rehinci olaylarındaki 
yakınlaşmaları tanımlamak için kullanılan bir deyim haline gelmiştir.” 
(Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopedi.)

Tıbbi psikolojiyi bilmem ama bu teşhis basının iktidarlarla ilişkisindeki 
“kronik” hastalığı teşhiste yeterli değil midir? Ve, darbelere elbette 
karşı çıkarken, sivil siyasi iktidarların laik, demokratik, sosyal hukuk 
devleti nitelikli cumhuriyet rejimini “esastan” sarsmaya, zaafa uğ-
ratmaya hattâ değiştirmeye yönelik “yanlışlarının” darbe girişimleri-
ni “heveslendirici” etkisini sorgulamamız gerekmez mi? Stockholm  
Sendromu’nda sadece soyguncular yok ki! 

MAKALE
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SEDA GÖK

Türkiye, son dönemde ilaç konusundaki algıyı değiştirme 
hamlesi ile dikkat çekiyor.  Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu yerli ilaç sanayisinin ve tıbbi cihaz üretiminin yapılması 
için etkin çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar doğrultusunda 
sektörün hedefi,  bugüne kadar “maliyet yaratan”  algısını 
yıkarak, “değer yaratan” bir imaja kavuşmak… Türkiye’nin 
ithal ilaca kestiği fatura, gün geçtikçe katlanıyor. Hükümetin 
ithal ilaç yerine yerli ilaç kullanımına yönelik çalışmaları, yeni 
düzenlemelerle teşvik ediliyor. SGK, milli ilacı vergi teşvikleriyle 
destekleyecek. İthal ilacın muadilini üreten yerli firmaya vergi 
indirimi sağlanacak. Böylece ithal ilaç faturalarının düşürülmesi 
hedefleniyor. Türkiye'nin kabaran ithal ilaç faturası, hükümeti 
harekete geçirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ithale karşı 
yerli ilacı desteklemek için alternatif ödeme modeli getiren 
düzenlemeyi yaptı. Hükümetin, vizyon projeleri arasına aldığı 
Milli İlaç Projesi’nde, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Ku-
rumu yerli ilaç sanayisinin ve tıbbi cihaz üretiminin ülke içinde 
yapılabilmesi için ortak çalışma başlatacak. Bu çerçevede yerli 

ilaç geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar desteklenecek 
ve ilaç sanayi teşvik edilecek. Hükümet, 'iyi klinik uygulamaları' 
ile ilgili araştırma merkezlerini kurmak için de teşvik ve vergi 
mevzuatında değişiklik öngördü. 

MİLLİ İLAÇ RUHSATTA ÖNCELİKLİ OLACAK

Türkiye'de ithal ilacın muadilini üreten yerli firma, vergi teşvik-
leriyle desteklenecek. Böylece ithal ilacın fiyatı yüksek kalacak. 
SGK, ilaç fiyatı ve ruhsat tanırken önceliği milli ilaca verecek. 
Milli ilaç, yerli üreticiyle Türkiye sınırları içinde üretilen ilaçları 
kapsayacak. Yabancıların üretimi teşvik kapsamına alınırken, 
ithale bu hak tanınmayacak. Bu kapsamda ilk adımı atan SGK, 
"SGK İlaç Geri Ödeme Komisyonu", "SGK GSS Alternatif Geri 
Ödeme Komisyonu" ve "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Ko-
misyonu"nun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelikleri 
hazırladı. Komisyonlar, ihracata yönelik ilaç üretimi, Türkiye'de 
ruhsatlı olmadığı için yurtdışından getirilen ilaçlar, yüksek 
teknolojililerin üretimi, yerlinin desteklenmesi amacıyla karar 
almak ve uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunacak. Yerli 
firmalara ne kadar teşvik verileceğini komisyonlar belirleyecek.

İLAÇ,  ‘MALİYET’ DEĞİL, 

               ‘DEĞER’ YARATACAK

GEÇTİĞİMİZ YIL BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 14,2 ARTARAK, 18.9 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE 
ULAŞAN İLAÇ PAZARI, YAKLAŞIK 27 DOLAR OLAN KİLO BAŞI İHRACATIYLA KATMA DEĞER 
YARATMAYA DEVAM EDİYOR.SAĞLIK REFORMU İLAÇ PAZARININ BÜYÜMESİNE KATKI 
SAĞLARKEN, TÜRKİYE’NİN İLAÇTA BÖLGESEL GÜÇ OLABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR.
ÜRETİM KAPASİTELERİNİN ARTACAK TALEBİ KARŞILAYACAK SEVİYELERDE OLDUĞUNA 
EMİN OLAN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, ANCAK İNSAN KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİK 
ALTYAPI SIKINTILARININ KARŞILAŞILABİLECEK MUHTEMEL ZORLUKLAR OLDUĞUNU 
BELİRTİYORLAR.MİLLİ İLAÇ TEŞVİK EDİLECEK, FATURASI DÜŞECEK.



EKONOM 2016 | 21

Öte yandan, gereksiz ilaç tüketimini önlemek üzere doktor, 
eczane ve hastalara yönelik denetimler sıkılaştıracak ve bazı 
yaptırımlar hayata geçirilecek. Ayrıca sağlık eğitimi müfredatla-
rına ilaç kullanımı eğitimleri dahil edilecek. SGK veri bankası da 
kullanılarak akılcı ilaç kullanımına yönelik izleme-değerlendirme 
sistemi geliştirilecek. 

DÜNYADA NEREDEYİZ?

Yaklaşık 1 trilyon dolarlık Dünya İlaç Pazarı’nda Türkiye 7 milyar 
dolarlık ilaç bütçesi ile 16. sırada yer alıyor. Türkiye ilaç pazarı 
2013 yılında Avrupa’da yedinci olurken, dünya ilaç pazarın-
da ise 19’uncu sırada idi. 2018 yılında Türkiye ilaç pazarının 
dünyada ilk 15 arasında yer alacağı öngörülüyor. Demografik 
değişim, ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık paternle-
rindeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine 
erişimdeki anlamlı artış ve sosyal devlet olgusunun doğuşu, 
dünya ilaç endüstrisinin büyümesinde önemli rol oynuyor. 
Dünya ilaç pazarı 2014 yılında 934.4 milyar dolar, 2015 yılı so-
nunda 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı. Dünyanın en büyük ilaç 
pazarları ise ABD, AB ülkeleri, Japonya ve Çin oldu. Dünya ilaç 
pazarının yüzde 95’ine, uluslararası alanda faaliyet gösteren şir-
ketler hakim durumda. Gelişmiş 
ülkelerdeki yoğun tüketim yine 
gelişmiş ülkelerdeki üretimle kar-
şılanıyor. Avrupa İlaç Endüstrileri 
ve Birlikleri Federasyonu (EFPIA) 
verilerine göre, 2013 yılında dün-
ya ilaç satışlarının yüzde 41’ini 
Kuzey Amerika (ABD ve Kanada), 
yüzde 27,4’ünü ise Avrupa 
oluşturdu.2013 yılında dünya 
ilaç endüstrisinde onkoloji, ağrı, 
diyabet, hipertansiyon gibi tedavi 
gruplarının satışlarının diğer 
tedavi gruplarına göre, daha yük-
sek olduğu görülüyor. Dünya ilaç 
pazarında hızlı büyüyen pazarlar 
arasında onkoloji ve kan ürünleri, 
insülin ürünleri ile vitamin ürün-
leri gibi katma değeri yüksek niş 
alanları öne çıkıyor. Bunun yanı 
sıra özellikle son yıllarda, dünya 
ilaç pazarında biyoteknolojik 
ilaçların payının giderek arttığı 
görülüyor.

PAZARIN YÜZDE 20’SİNE BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR 
HAKİM

Günümüzde dünya ilaç pazarının yaklaşık yüzde 20’sini 
biyoteknolojik ilaçlar oluşturuyor. Bu payın ilerleyen süreçte 
artacağı tahmin ediliyor. 2011 yılında biyolojik ilaç endüstrisinin 
yaklaşık yüzde 1,1’ini oluşturan biyobenzer ilaçların payının 
önümüzdeki 10 yıl içinde 10 kat artması öngörülüyor. Avru-
pa’da başlayan biyobenzer ilaç üretimi günümüzde gelişmekte 
olan ülkelerde yani Çin, Hindistan ve G. Kore’de yoğunlaşırken, 
Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde de biyoteknolojik ürünlere 
yönelik kaynak ayrılması dikkat çekiyor.

SEKTÖR NELERİ KONUŞUYOR? 

Türk ilaç endüstrisinde ‘ithalden yerele geçiş’ öncelikli gündem 
maddelerinden birini oluşturuyor. Hükümetin bu yıl itibariyle 
ilaç ithalatını azaltmak üzere başlattığı yerli üretim atılımı sektör 
açısından yeni bir hamle olarak kabul edilebilir.  İlaç sektörünün 
geleceğine yön veren biyoteknolojinin küresel gelişimi ışığında 
Türkiye’nin biyoteknoloji serüvenine girişini de bu süreç hız-

landıracak.  Ancak 2004 yılından bu yana Türkiye’de uygulan-
makta olan fiyat politikalarının avantajları ve dezavantajlarının 
şirketler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Öte yandan, Türk ilaç 
sektörünün özellikle geçtiğimiz yıl kaydettiği büyük ihracat  
artışı, sektörün geleceğinin parlak olduğunun güzel bir gös-
tergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle Türkiye’deki 
ilaç üretim tesisi sayısı 67…  İhracat yapılan ülke sayısı ise 160 
olarak kayda geçiyor. Tıbbi ürün pazarının büyüklüğü 16.86 
milyar TL iken, sektörün büyüme hızının yüzde 15.5 olduğunu 
görüyoruz. Türkiye’de yılda 1.87 milyar kutu ilaç satılıyor. Yurt 
içinde 1.4 milyar kutu ilaç üretiliyor. Pazardaki onkoloji ilaçları-
nın payı ise yüzde 11.11 olarak ifade ediliyor.

HERŞEYE RAĞMEN TEMKİNLİ İYİMSERLİK   

Son yıllarda hızla büyüyen ilaç sektörü, geçtiğimiz yıl çift haneli 
büyüme rakamlarına ulaştı. Sektör bir önceki yıla göre yüzde 
15.6 büyüyerek; değer bazında 15.87 milyar liraya ulaştı. 
Hacim ölçeğinde ise 1.87 milyar liralık kutu satışıyla yüzde 6.8 
büyüme kaydetti. Sektörün kanaat önderleri, bu büyümenin 
altında yatan nedenleri; özellikle 2004’te devreye sokulan 
Sağlık Dönüşüm Programı çerçevesinde sigorta kurumlarının 

birleştirilmesi, hastane sayılarının 
artırılması ve ilaç fiyatlarında referans 
sistemi getirilmesi gibi atılan adımlar 
olarak sıralıyorlar. 

DÜŞÜK KÂRLILIK BÜYÜK 
SIKINTI…

Bütün bu gelişmelere karşılık sektör 
düşen kârlılık oranları ile karşı kar-
şıya... Kamu harcamalarının kontrol 
altına alınması amacıyla getirilen 
fiyat referans sistemi ve sabit kur 
uygulaması şirketlerin gelirlerin-
de büyük düşüşe yol açarak hem 
yatırımların ve AR-GE harcamalarının 
düşmesi hem de bazı ilaçların pazara 
girmesinin zorlaşması gibi temel sı-
kıntılara yol açtı.  Sektör temsilcileri, 
bu yılın ilk aylarında sabit uygulanan 
Euro kurunda iyileştirilme yapılsa da 
ilaç üreticilerine yapılan ödemelerde 
uygulanan kurun, gerçek seviyelerin-
den hala çok uzak olması, şirketlerin 
bu konuda yaşadığı sıkıntıların bir 

süre daha devam etmesine neden olacağını belirtiyorlar. Ancak 
hükümetle yakın çalışmanın önemli katkısı olduğunu ifade 
eden sektör temsilcileri, sorunları anlayan bürokratların olma-
sından dolayı umutlu olduklarını da vurguluyorlar. 

İLAÇTA YENİ BİR SERÜVEN, YERELLEŞME 

İlaç sektöründe bu yıl yaşanan en büyük gelişme kuşkusuz 
hükümetin cari açığa etki yapan unsurlardan biri olan ilaç 
sektöründe ithalatı azaltıp, yerli üretimi artırmak için başlattığı 
girişim oldu. İthal ilaçlar geçtiğimiz yıl da değerde ve hacimde 
sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 8 oranlarında büyüdü. Böylece bu 
ürünler değerde 9 milyar liraya ulaştı. Yurt içinde üretilen ürün-
ler ise 2015’te 6.85 milyar TL ve 1.4 milyar hacim seviyesinde 
seyretti.  64. Hükümet Planı’na göre, yerelleşme girişimi kap-
samında hem tıbbı ürünlerin hem de stratejik ve yerli ilaçların 
geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileşti-
rilmesi hem de geri ödeme listesinden çıkarılacak ithal ürünler 
belirlenmesi hedefleniyordu.  Özel sektör üretim kapasitelerinin 
artacak talebi karşılayacak seviyelerde olduğuna emin, ancak 
insan kaynakları ve teknolojik altyapı sıkıntılarının karşılaşılabi-

HABER ARAŞTIRMA



22 | EKONOM 2016

lecek muhtemel zorluklar olduğu belirtiliyor.  Bu girişimi mem-
nuniyetle karşılayan şirketler, henüz sürecin başlangıç aşama-
sında olmasından dolayı temkinli tutumlarını sürdürse de orta 
vadede bu atılımın sektörün yapısını değiştirecek önemli bir 
köşe taşı olacağına dikkat çekiyorlar. Hükümetin yerelleşmeyi 
artırmadaki başarısı; Türk ilaç sektörünün önümüzdeki yıllarda 
kaderini belirleyecek. 

BİYOTEKNOLOJİYE ODAKLANMA… 

Biyoteknoloji,  canlı organizmaların ya da bunların türevlerinin 
kullanılmasıyla insanlık için yeni ürünler ve üretim yöntemleri 
geliştirmeyi içeriyor.  Hem düşen kârlılıklarla baş etmek hem 
de sektörün ilaçta küresel bir üretim merkezi haline gelme 
hayallerini gerçekleştirebilmesi 
için şirketlerin işaret ettiği en 
temel yol yüksek katma de-
ğerli ilaçların üretilmesi olarak 
belirtiliyor. Tam bu noktada 
biyoteknoloji devreye giriyor.  
Geçen sene itibariyle küresel 
ilaç pazarının yaklaşık yüzde 
20’sini oluşturan biyotek-
nolojik ürünler, Türkiye ilaç 
pazarında da 2.57 milyar TL ve 
yüzde 17’yle önemli bir paya 
sahip. Türkiye ilaç pazarında 
halen mevcut 183 referans ve 
38 biyobenzer ilaç bulunur-
ken, biyobenzer ilaçların 
yüzde 34’ü ya da 13 tanesinin 
üretimi yerel olarak yapılıyor. 
Biyoteknolojik ilaçlar, 2015’te 
2,57 milyar TL ile reçeteli ilaç-
ların yüzde 17’sini oluşturdu. 
Biyoteknolojik ilaç üretiminde 

düşük klinik ve üretim maliyetleriyle genç nüfus potansiyeli 
Türkiye’nin gelişmiş ülkelere göre en önemli avantajı. Ancak 
biyoteknolojide henüz emekleme aşamasının bile başında 
görülen Türk ilaç sektörü için hala teknolojik altyapı yetersizliği, 
kalifiye insan gücü eksikliği, düzenleme yetersizlikleri ve yeterli 
akademik araştırma bulunmaması gibi pek çok sorun çözülme-
yi bekliyor.  Bu noktada sektörün geleceğini belirleyecek şey 
kârlılık sıkıntılarına rağmen, şirketlerin araştırma ve geliştir-
me yatırımlarına ne kadar ağırlık verebileceği olacak. Resmi 
rakamlara göre, ilaçta AR-GE harcamaları 2015 yılında yüzde 
4.3 artarak 219 milyon lira oldu. Türk ilaç sektörünün ithalata 
bağımlılığını ne kadar azaltabileceğini de AR-GE’deki başarısı 
belirleyecek. 

YENİ TREND;  EŞDEĞER İLAÇLAR 

2014 yılında 9,65 milyar TL düzeyinde olan refe-
rans ilaç pazarı, 2015’te yüzde 15,1 büyüyerek 
11,11 milyar TL’ye ulaştı. Eşdeğer ilaç pazarının 
ise 2015’te pazarın üzerinde büyüme göstere-
rek yüzde 16,2 artışla 4,76 milyar TL’ye ulaştığı 
kaydedildi. 

KATMA DEĞERİN EN YÜKSEK OLDUĞU 
İHRACAT KALEMİ; İLAÇ

Türkiye’de güçlü üretim ve ihracat olanağına sahip 
olan ilaç sektörü, özel üretim teknolojisi gerekti-
ren ürünler dışında her türlü ürünü üretebilecek 
güce sahip. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre 
yüzde 14,2 artarak 18.9 milyar TL’ye ulaşan ilaç 
pazarı, yaklaşık 27 dolar olan kilo başı ihracatıyla 
katma değer yaratmaya devam ediyor. Kıtalararası 
Pazarlama Hizmetleri (Intercontinental Marketing 
Services-IMS) verilerine göre, Türkiye ilaç pazarı 
2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 büyü-
me göstererek, 15.9 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye’de 
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311 adet ilaç firması, 71 adet ilaç üretim tesisi (58’i yerli) ve 11 
ham madde tesisi (8’i yerli) bulunuyor. 2014 yılında 4.7 milyar 
dolar ithalat yapan sektör, 856 milyon dolar da ihracat yaptı. 
Bu tablodan görüldüğü gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yaklaşık yüzde 18,05’i buluyor. İlacın, Türkiye’de önemli mik-
tarda ve çeşitlilikte üretim ve ihracat olanağına sahip, katma 
değeri yüksek sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen ve ülkemizde 1984 
yılından itibaren yürürlüğe giren "İyi Üretim Uygulamaları” 
çerçevesinde gerekli yatırımları yaparak teknolojik altyapısını 
güçlendiren sektör sürekli büyüyor. 

KİLOGRAM BAŞI İHRACAT DEĞERİ 27 DOLAR

İlaç endüstrisi, Türkiye sanayisinin kalkınması için belirlenen 
yüksek katma değerli üretim ve 
ihracat yapan sektör tanımıyla bire 
bir örtüşüyor. İlaç endüstrisinin 
kilo başı ihracat değeri yaklaşık 
27 dolar. Türkiye’nin kilogram 
başına ortalama ihracat değerinin 
yaklaşık 2 dolar olduğu göz önüne 
alındığında, sektörün katma değe-
rinin ne kadar yüksek olduğu da 
ortada çıkıyor.

SON BEŞ YILDA DEĞER 
ARTIŞI YÜZDE 13 OLDU

Türkiye toplam ilaç pazarının 
2010-2014 yılları arasında yıllık 
ortalama yüzde 2,8 büyüdüğü 
görülüyor. 2014 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 9,8 büyüme gös-
teren sektörün toplam büyüklüğü 
15.9 milyar TL’ye ulaştı. Hacim 
bazında ise pazar, bir önceki 
yıla göre yüzde 2,9’luk büyüme 
kaydetti. Aynı yıl itibarıyla Türkiye 
ilaç pazarının değer bazında yüzde 
67’sini yenilikçi/referans ilaç, yüzde 33’ünü jenerik/eşdeğer 
ilaçlar oluşturuyor. Ayrıca, ilaç pazarı içinde yenilikçi/referans 
ve jenerik/eşdeğer ürünlerin pazar payları hacim bazında yüzde 
48 ve 52 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ilaç pazarı değer 
olarak 2015 yılında ise bir önceki yıla göre, yüzde 14,2 artarak 
18.9 milyar TL’ye ulaştı. Hacim ölçeğinde ise yüzde 6,7 oranın-
da artışla 1.945 milyar kutuya erişti. Geriye dönük beş yıllık de-
ğişime baktığımızda, sektörde değer olarak yüzde 13 oranında, 
kutu olarak ise yüzde 24,8 oranında artış görmekteyiz. 

SEKTÖRÜN ÜSSÜ; MARMARA BÖLGESİ 

İlaç sektöründeki firmalarının büyük bölümü İstanbul ve 
çevresinde faaliyet gösteriyor. Altyapının daha uygun oluşu, 
ambalaj malzemeleri ve teknik personelin teminindeki kolaylık-
lar, ulaşım ve iletişim imkanları, sağlık kuruluşlarının Marmara 
Bölgesi'nde yoğunlaşması gibi faktörler sanayinin büyük bir 
bölümünün İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde kurulması-
na yol açıyor. İlaç endüstrisinin gelişmesi ve sektörün ülkeye 
değer katması açısından büyük öneme sahip olan kümelenme 
eğilimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artıyor. 
Özellikle ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulması konusun-
daki çalışmalarda devam ediyor.

311 İLAÇ FİRMASI İLE 31 BİNE YAKIN İNSAN İSTİHDAM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 311 adet ilaç 
firması, 71 adet ilaç üretim tesisi var ki bunun 58’i yerli firma 
ve 11 ham madde tesisi. Bunun da 8’i yerli firma olarak faaliyet 

gösteriyor. Sektörde istihdamın yüzde 50’den fazlasının eğitim 
seviyesi yüksek. İstihdamın çoğunluğu üretim sürecinin dışın-
da yani ruhsat, fiyatlandırma, satış ve pazarlama gibi alanlarda 
çalışıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Girişimci 
Bilgi Sistemi’nden (GBS) alınan 2013 yılı verilerine göre, Temel 
Eczacılık Ürünleri İmalatı ve Eczacılığa İlişkin İlaçların İmalatını 
gerçekleştiren girişim sayısının toplamı 541, toplam çalışan 
sayısı ise 30 bin 672 oldu.  

2020’DE AR-GE HARCAMALARI 162 MİLYAR DOLARI 
BULACAK

İlaç endüstrisinin 2013 yılı sonu itibarıyla küresel AR-GE 
harcamaları yaklaşık 137 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2020 
yılında yaklaşık 162 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor. 

KİŞİ BAŞINA 187,9 TL İLAÇ TÜKETİYORUZ

2013 yılında kişi başına ilaç tüketimi Türkiye'de 174.9 TL iken, 
2014 yılında kişi başına ilaç tüketimi yüzde 7,4 oranında artarak 
yaklaşık 187.9 TL oldu. Türkiye’de kutu bazında kişi başı ilaç tü-
ketimi 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 23,5 
kutu olarak gerçekleşti. Tedavi gruplarına göre ilaç tüketiminde 
onkoloji ürünleri değer bazında, antiromatizmal ilaçlar kutu 
bazında ilk sırada yer aldı.

İHRACAT ARTIYOR,  İTHALAT AZALIYOR

160 ülkeye satış gerçekleştiren Türkiye ilaç endüstrisi, 2015 
yılında ihracatını yüzde 9,8 artırarak 939 milyon dolara ulaştırdı. 
İlaç ithalatı ise yüzde 2,6 küçülerek 4.6 milyar dolar oldu. Böy-
lelikle ihracatın ithalatı karşılama oranı 2010-2015 dönemindeki 
en yüksek oranına erişerek, cari açığın azalmasına olumlu katkı 
sağladı ve yüzde 20,3 seviyesinde gerçekleşti. İlaç endüstri-
si, cari açığın azalmasına da olumlu katkı sağladı. Dış ticaret 
açığının yüzde 11,8 azaldığı ilaç endüstrisinin Türkiye ihracatına 
katkısı ise yüzde 0,54’ten yüzde 0,65’e yükseldi.Türkiye ilaç 
endüstrisinin son beş yılında ise ihracat yüzde 53,4 artarken, 
ithalat yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Aynı dönemde yüzde 
26 büyüyen Türkiye toplam ihracatından yaklaşık iki kat daha 
fazla büyüme gösteren ilaç endüstrisinin bu performansında 
kamunun ve endüstrinin ortak çabası oldukça büyük. Sektör 
temsilcileri, ilaç endüstrisine sağlanacak stratejik destekle, sek-
törün küresel bir güç olacağını ve Türkiye’nin ihracatına katkı 
sağlayacağını belirtiyorlar.
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ÜRETİMİ EKONOMİK OLMAYAN ÜRÜNLER İTHAL 
EDİLİYOR

Sektörün ithal ettiği ürünlerin başında; koruma altındaki 
ürünler, ileri teknoloji gerektiren ilaçlar, Türkiye’de üretimi 
ekonomik olmayan ve tüketimi az olan ilaçlar geliyor. 
Türkiye’de çoğunlukla yeni ve ileri teknoloji gerektiren pre-
paratlar, bazı aşılar, kan ürünleri, bazı değiştirilmiş salım 
sistemine sahip olan ilaçlar, insülin ve kanser ilaçları gibi 
birçok tedavi grubundan ilacın Türkiye’ye ithalatı yapılıyor. 
Tıp ve eczacılık ürünlerinde 2014 yılında ithalat bir önceki 
yıla göre yüzde 5,46 artarak yaklaşık 4.7 milyar dolara, 
ihracat ise yüzde 4,71 artarak yaklaşık 856 milyon dolara 
ulaştı. Bu rakamların ithalatı karşılama oranı ise yüzde 
18,05 olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret açığı 2013 yılında 
3.68 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2014 yılında ise artış 
göstererek yaklaşık 3.89 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
2014 yılında ilaç sektöründe en çok ithal edilen ilk 10 ürünün 
ithalatı, toplam ithalatın yüzde 83'ü oldu. 

GÜNEY KORE EN BÜYÜK PAZARIMIZ

Türkiye’nin tıp ve eczacılık ürünleri ihracatında ilk sırayı Güney 
Kore alıyor. İsviçre, Almanya, Irak ve İran diğer kayda değer 
ihracat pazarlarımızı oluşturuyor. Türkiye’nin ilaç ihracatında 
potansiyeli en yüksek pazarlarından ikisinin Irak ve İran olduğu 
görülüyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta 
Asya ve Kafkaslar, Rusya Federasyonu ve Avrupa ülkeleri de 
potansiyel pazarları oluşturuyor. 

HİZMETE ERİŞİM ARTIYOR, İLAÇ SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ilaca erişim de kolaylaşıyor. 
2005 yılından itibaren sürekli bir büyüme ivmesi yakalayan 
reçeteli ilaç pazarı, 2015 yılında yüzde 6,7 artış göstererek 
toplamda 1,945 milyar kutuya erişti. Türkiye'de sosyal güvenlik 
kapsamının genişletilmesiyle, sağlık hizmetlerinde de gözle 
görülür iyileşmeler yaşanıyor. Dolayısıyla ilaca erişim de artıyor. 
Türkiye ilaç endüstrisine baktığımızda son 10 yıl içinde kutu 
bazında büyüme görülüyor. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı 
(2013-2017) verilerine göre, 2002 yılında kamu sağlık harcama-
larının GSYH içindeki payı yüzde 3,8 iken, 2011 yılında bu oran 
yüzde 4,4’e yükseldi. Aynı dönemde toplam sağlık harcama-
sının GSYH’ye oranı ise 2002 yılındaki yüzde 5,4 olan değeri 
2011 yılında da aynı seviyede oldu. 2015 yılında hacim ölçe-
ğinde yüzde 6,7 artış gösteren ilaç endüstrisi toplamda 1,945 
milyar kutuya erişti. Geriye dönük 5 yıllık değişime bakıldığında 
sektör, değer olarak yüzde 13, kutu olarak ise yüzde 24,8 artış 
gösterdi. Sağlık harcamaları içindeki ilacın payı ise kamunun 
politika tercihleri doğrultusunda, özellikle 2009 yılından itibaren 

hızla düştü. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan artış, doğal 
olarak, hastaların ilaca erişimini de kolaylaştırdı. Son 10 yılda 
kişi başına düşen ilaç kullanımı önemli ölçüde arttı.Sağlık 
harcamalarındaki artışa paralel olarak, 2005 yılında üretici fiyat-
larıyla 6.19 milyar dolarlık değere sahip reçeteli ilaç endüstrisi, 
yıllık ortalama yüzde 9,6’lık büyümeyle 2009 yılında 8.92 milyar 
dolarlık değere ulaştı. Aynı dönem içinde kutu bazında yıllık 
yüzde 6,4 hacimsel artış yaşandı ve 1.37 milyar kutuluk satış 
hacmine ulaşıldı. 2009 yılında hayata geçen “Global Bütçe” 
uygulamalarıyla reçeteli ilaç endüstrisinin kutu bazında büyü-
mesine ve yıllık ortalama yüzde 4,4’lük artışla 2012 yılında 1.56 
milyar kutu satış hacmine ulaşılmasına rağmen, ilaç endüstrisi 
satış değeri bazında ciddi bir daralma yaşadı.  

KAMUNUN İLAÇ HARCAMALARI ARTTI

2009 yılından sonraki üç yılda pazar değer olarak ortalama 
yüzde 6,98 daraldı ve 2012 yılında 7.18 milyar dolarlık satış de-
ğerine geriledi. 2003-2012 yılları arasında kamu ilaç harcama-
ları nominal olarak yüzde 113 arttı. Ancak ilaç harcamalarının 
GSYH’den aldığı pay bu dönemde erozyona uğradı. Bu süre 
içinde kamu sağlık harcamalarında gerçekleşen yüzde 50’lik 
reel artış, ilaç harcamalarına yansımadı. 2003 yılında tasar-
ruf tedbirleri sonrasında GSYH’nin yüzde 1,5’i, 2009 yılında 
1,69’unu oluşturan ilaç harcamaları, 2012’de GSYH’nin yüzde 
1,02’sine düştü. Bu trend bugün de devam ediyor. Türkiye’de 
pazarın geleceğine yönelik öngörülerde kutu bazında büyüme-
ye devam edeceği, ancak değer bazında büyümenin oldukça 
sınırlı kalacağına dikkat çekiliyor. Her ne kadar kamunun sağlık 
harcamalarını kontrol altına almaya çalışması, küresel geliş-
melerle paralellik gösterse de maliyet yönetimi çerçevesinde 
uygulanan politikalar sektörün sürdürülebilirliğine olumsuz 
etki ediyor. Zira hacimsel olarak gelişmekte olan bu pazarın 

değer olarak daralması veya sabit kalması, sürdürülebilir bir 
politika seçeneği olmuyor. 

“TÜRKİYE’NİN BİYOTEKNOLOJİK İLACA KAYITSIZ  
KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Koçak Farma CEO’su ve Genel Müdürü Uzm. Dr. Ha-
kan Koçak, Türkiye’nin bölgesinde ilaç Ar-Ge ve üretim 
üssü olabilecek koşullara sahip olduğunu söyledi. Koçak, 
“Türkiye ilaç sektörü, sahip olduğu yetişmiş insan gücü 
ve teknoloji üretebilecek yetkinliğe ulaşmasına rağmen 
yüksek katma değerli, ileri teknoloji gerektiren onkoloji ve 
biyoteknoloji ürünlerinde ithalata bağımlıdır. Bu nedenle 
Türkiye İlaç Sanayi ihracatta ve global ilaç pazarında hak 
ettiği payı alamadı” dedi.Türkiye ilaç sanayinin uluslararası 
standart ve kalitede katma değeri yüksek yenilikçi ürünler 
üretmesi ve üretimde üs haline gelebilmesi için güçlü bir 
Ar-Ge yapılanmasına ve yeni yatırımların yapılması gerek-EROL ÇOLAK

HAKAN KOÇAK
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tiğine vurgu yapan Koçak, 
şöyle devam etti:“Türkiye 
özellikle ABD, Güney Kore, 
Çin, Hindistan, Malezya, 
Güney Amerika ülkeleri gibi 
birçok gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin Ar-Ge teşvik 
politikalarının ekonomik 
kalkınma ve gelişmeye pozitif 
etkilerini gördü ve Vizyon 
2023 ekonomik ve teknolojik 
hedeflerine ulaşabilmek için 
Ar-Ge ile ilgili teşvikleri büyük 
ölçüde yasal zemine kavuştu. 
Ancak, İlaç Ar-Ge’si; insan 
kaynağı, proje geliştirme ve 
araştırma süresi itibariyle 
uzun vadeli bir çalışma. Bu 
nedenle Ar-Ge teşvik ve 
yatırımlarından kısa sürede 
sonuç beklenmemeli. Ancak, 
Ar-Ge çalışması yapılmadan 
yenilikçi ve katma değeri 
yüksek ilaçların geliştirilmesi 
olanağı yok.  İlaç sektörünün 
geleceğini oluşturan biyo-
teknoloji dünyada yenidir. 
Ülkemizde ise, son zamanlarda özellikle hükümetin ilaç eylem 
planları ve yatırım teşvik politikaları ile gündeme geldi. Biyotek-
nolojik ilaç üretimi güçlü Ar-Ge desteği, ileri teknoloji, yetişmiş 
insan kaynağı, özel altyapı donanımlı tesisi gerektiren uzun ve 
zor bir süreç. Bu nedenle yatırım teşvik politikaları ile Ar-Ge ve 
teknolojik yatırımlara devlet desteği sağlanması uluslararası 
uygulamalara uygun ve isabetli.” 

“TÜRKİYE BÖLGESİNDE İLAÇ ARGE VE ÜRETİM ÜSSÜ 
OLABİLECEK KOŞULLARA SAHİP”

İlaç üretiminde dünya pazarındaki gelişmeler hakkında da 
bilgi veren Koçak, “Geleceğin ilaçları biyoteknoloji ürünü akıllı 
moleküller olacaktır. Biyoteknolojik ilaçlar tedavi üstünlükleri 
nedeniyle dünyada pazar payını gittikçe artırmakta.   Türkiye 
sahip olmadığı yeni teknolojilerin, ülkemize kazandırılması ve 
ilaçta ithalata bağımlılığın ortadan kaldırılarak yerli üretimi için 
eylem planları yapılması çerçevesinde çalışmalarını sürdürmek-
te” diye konuştu.  Türkiye için ihracatta hedef pazarını ve bu 
alandaki süreci değerlendiren Koçak, şunları söyledi: “Ülkemizi 
çevreleyen komşu ülkeler doğal pazarlardır. Ancak Ortadoğu 
ve özellikle Suriye’deki savaşlar ve komşu ülkelerle yaşanan 
sorunlar bu pazarlarda daralma riski yaratabilmekte. Bu riskle-
rin ortadan kalkması büyük ölçüde global siyasi konjonktürün 
değişmesine bağlıdır. Bu nedenle Türkiye ilaç sektöründe ABD, 
Çin, Uzakdoğu, Güney Amerika ülkeleri gibi uzak coğrafya ül-
kelerini de hedef pazarlar olarak öngörmekte ve ekonomik iliş-
kilerini güçlendirmekte. Kuşkusuz Avrupa Birliği ülkeleri birinci 
sırada hedef pazarımızdır. Ancak, global ekonomik durgunluk 
bu pazardaki performansımızı da etkilemekte.” 

İLACIN YÜZDE 95’İNİ DEVLET ALIYOR 

İlaç Fiyatlandırma Sistemi konusunda görüş-
lerini aktaran Koçak, “İlacın en büyük alıcısı 
yüzde 95 oranında devlet. 2009 sonunda 
yaşanan küresel ekonomik kriz ve daralma 
sonrasında kamu ilaç harcamaların-
da tasarruf amacıyla Global Bütçe 
Uygulaması’na geçildi. Bu uygula-

mayla ilaç harcamaları bütçe 
ödenekleri ile sınırlandı. İlaç 
fiyatlarına baz alınan Euro 
kurunun güncel değeri 
üzerinden işleme alınmaması 
ve ilaç fiyatları belirlenirken 
referans alınan 5 ülkedeki 
en düşük olan ilaç fiyatının 
baz alınması da fiyatı yetersiz 
hale getirebilmektedir” dedi.
Yabancı üreticilerin Türki-
ye’deki konumu ve pazardaki 
rolünü de değerlendiren 
Koçak, “Günümüzde, iletişim 
ve ulaşım olanaklarındaki 
gelişmelerin etkisiyle dünya 
global bir köy haline geldi, 
yabancı şirket ortaklıkları ve 
satın almaları yaygınlaştı. 
Kuşkusuz, yabancı yatırımlar 
ülkemiz ekonomisi açısın-
dan olumlu bir gelişmedir.  
Ancak, yerli ilaç üretiminin 
stratejik yönü ve halk sağlığı 
ile bağlantısı da göz ardı 
edilmemeli” diye konuştu. 
Türkiye’deki ilaç sektörünün 

büyüklüğünün 7 milyar dolara ulaştığını da anlatan Koçak, 
şunları söyledi: “Türkiye 2015’de 878.160 bin dolar eczacılık 
ürünü ihraç etti. 2015’de ithalatımız 4.296.427 bin dolar olup, 
ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 20.4’tür. Türkiye’nin 
nüfus artışı, Suriyeli mülteciler ve genel sağlık sigortasının 
yaygınlaşması nedenleriyle giderek artan bir ilaç ihtiyacının ola-
cağı kaçınılmaz. Buna ilaç ihracatımızdaki hedeflenen artış da 
eklendiğinde ilaç sektörünün önümüzdeki dönemde büyüme 
trendine girmesi beklenmekte.”

“İLAÇ FİYATI DÜŞÜRÜLÜRKEN, İLACA ERİŞİM  ZOR-
LAŞMAMALI VE ECZACI MAĞDUR EDİLMEMELİ”

Son dönemde sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendiren 
Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ise ilaç 
fiyatlarının düşürülürken hastanın ilaca erişiminin zorlaşmama-
sı ve sağlık sisteminin kılcal damarı olan eczanelerin mağdur 
edilmeden bunun yapılması gerektiğini söyledi.“En pahalı ilaç 
bulunmayan ilaçtır. İlacın alınabilirliği kadar bulunulabilirliği de 
önemlidir” diyen Çolak, yerli ilaç üretimini teşvik edici politika-
lar geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.İlaç fiyatlarına 2005 
yılından bu yana 500 kereden fazla indirim geldiğini hatırlatan 
Çolak,  “Eczanenin belkemiğini oluşturan ilacın fiyatının sürekli 
düşmesi eczaneleri sürdürülebilir bir ilaç hizmeti sunmaktan 
hızla uzaklaştırdı, hatta birçok eczaneyi iflas noktasına sürük-
ledi. İlaç firmaları ise kârlılığı olmadığı yahut oldukça azaldığı 
gerekçesiyle bazıları hayati önemde olan ilaçları üretmemeye 
ve ithal etmemeye başlamıştır” dedi. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 
ilaç harcamasının 19 milyar TL olduğunu belirten Çolak, “2014 
yılında da toplam ilaç harcaması 18 milyar 931 milyon TL. 
Açıkçası bu rakamlar aslında kendi içinde bir tutarlılık barın-

dırıyor, çok ciddi önlemler almaya yönlen-
dirmiyor.  Bütçe açıklarını kapatmak 

amacıyla, ilaç ve eczacılık alanının 
bileşenlerinin uyarı ve önerileri dik-
kate alınmadan devreye sokulan 
politikalar artık büyük mağduri-

yetler ve geniş ölçekli kayıpların 
yaşanmasına neden olmakta” 

diye konuştu.

SEKTÖRÜN KÜNYESİ 

• Dünya pazarının büyüklüğü: Yaklaşık 1 trilyon 
dolar

• Dünya İlaç Pazarı’nda Türkiye’nin bütçesi:  7 milyar 
dolar

• Dünya sıralamasındaki yeri: 16

• Türkiye’deki üretim tesisi sayısı: 87 ilaç üretim yeri, 
12 etkin madde üretim yeri, 13 radyofarmasötik 
madde üretim yeri, 5 insan doku hücre merkezi 

• İhracat yapılan ülke sayısı: 160

• Tıbbi ürün pazarının büyüklüğü: 16.86 milyar TL

• Tıbbi ürün pazarının büyüme hızı: %15.5

• Satılan ilaç miktarı: 1.87 milyar kutu

• İlaç ithalatındaki artış: %16

• Yurt içinde üretilen ilaç miktarı: 1.4 milyar kutu

• Pazarda onkoloji ilaçlarının payı: 11.1

• İlaç yıllık kişi başı harcama: Türkiye 188 TL-2014
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CENK ESEN

Terörle mücadele kapsamında gübrelere, daha açık ifadesiyle 
amonyum nitratlı gübrelere dönük denetimler artarak sürüyor. 
İlk düzenleme bu yıl Şubat ayı içinde hayata geçirilirken, ardın-
dan bir dizi düzenlemeyle denetimler arttırıldı.   

GÜBREYE TERÖR AYARI  

Bu çerçevede ilk olarak, gübre satışı yapılan satış noktaları-
na ilişkin bir düzenleme yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi” yönet-
meliğinde değişikliğe gitti.  Buna göre, gübre satışı yapmak 
isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, her bir satış noktası için Gübre 
Dağıtıcılık Belgesi alması zorunlu kılındı. Bunun için kişiler iş 
yerinin bulunduğu il müdürlüğüne, vergi levhasının fotokopisi 
ve dilekçeyle müracaat edecek. Müracaatlar il müdürlüğünce 
değerlendirilecek. Başvurusu uygun görülenlere Gübre Dağı-
tıcılık Belgesi iki nüsha olarak düzenlenecek.İl Müdürlüğü’nce 
onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilecek, ikinci 
nüshasıİl Müdürlüğü’ncemuhafaza edilecek. İl Müdürlükleri, 
güncel dağıtıcı listesini her yıl ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa 
bildirecek. 

3 AY İÇERİSİNDE BELGELERİN ALINMASI GEREKİYOR

Üreticiler, Gübre Dağıtıcılık Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler 
aracılığıyla piyasaya ürün arz edecekler, ancak, tarımsal üretim 
yapan/yaptıranlar ile hammadde olarak kullanan gerçek ve 
tüzel kişilere doğrudan ürün satabilecekler. Dağıtıcılar, Bakanlık 
tarafından adına lisans belgesi düzenlenmiş firmaların, tescil 
belgeli ürünlerini piyasaya arz edecek. Üreticiler üzerinde tescil 
numarası ve parti numarası yer almayan ambalajlarla piyasaya 
ürün arz edemeyecek. Ürün ambalajlarının uyarılar bölümünde, 

"Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması 
tavsiye edilir" ibaresi yer alacak. Halen gübre satışı yapan 
gerçek ve tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içerisinde Gübre Dağıtıcılık Belgesi alması zo-
runluluğu getirildi. Üreticilerin de getirilen yeni düzenlemelere 
bugünden itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlaması gerekiyor.

NİTRATLI GÜBRE SATIŞI YASAKLANDI 

Türkiye'de yıllık 5,5 milyon ton gübre kullanılıyor ve 
bunun 1,5 milyon tonu patlayıcı yapımında kullanılan 
nitratlı gübrelerden oluşuyor. Bu kapsamda, ilk etapta 
nitratlı gübrelerin satışı yasaklandı. Türkiye’nin yaklaşık 
9 bin 700 noktasında gübre satışı yapılırken, bu satış 
noktaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 
kontrol ediliyor ve denetleniyor. İlk aşamada 64 bin 
ton nitratlı gübre yediemine alınırken, yani patlayıcıya 
konu olan gübrelerin satışı donduruldu. Bununla ilgili 
bu 1,5 milyon tonun tarıma olumsuz yansımalarını 
engellemek üzere çalışmalar ise sürüyor. Ayrıca terör 
faaliyetleri yoğunlaştığı 24 Temmuz sonrası nitratlı 
gübre torbalarının renginin değiştirilmesi, izlenebilirliği-
nin artırılması gibi bir dizi  önlemler alınırken, denetim-
ler sıklaştırıldı.     

ADALET BAKANLIĞI’NDAN KRİTİK HAMLE  

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı da kritik bir yasal 
düzenleme için düğmeye bastı. Bakanlık, terör örgütlerince 
patlayıcı hammaddesi ve güçlendiricisi olarak kullanılan nitrat 
içeren gübrelerle ilgili cezaları artıran kanun tasarısını Başba-
kanlığa gönderdi.  Tasarıyla yetkililerin izni olmaksızın bu tür 
maddelerin ithali, satışı, başkalarına verilmesi, nakli, depolan-
ması, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması suç 
olarak düzenleniyor. Bu suçu işleyenler “tehlikeli maddelerin 
izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi” suçundan 
cezalandırılacak. Tasarı ile getirilen önemli bazı düzenlemeler 
şöyle:

EN AZ 4 YIL HAPİS 

Tasarıya göre, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis öngören tehlikeli 
maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi 
suçunu düzenleyen TCK’nın 174. maddesindeki cezanın alt sınırı 
3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. 174’ncü maddedeki, “maddelerin ima-
linde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme 
ve teçhizatı ihraç eden” ibaresi, “maddeleri imal etmek, işlemek 
veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal 
eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, 
depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran” şeklinde 
değiştiriliyor. Böylece patlayıcı hammaddesi ve güçlendiricisi 
amonyum nitrat gibi maddeleri yetkililerden izin almaksızın baş-
kalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya 
bulunduranlar da aynı ceza ile cezalandırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA GÜBRELERE, DAHA AÇIK İFADESİYLE 
AMONYUM NİTRATLI GÜBRELERE DÖNÜK DENETİMLER ARTARAK SÜRÜYOR. İLK 
DÜZENLEME BU YIL ŞUBAT AYI İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLİRKEN, ARDINDAN BİR DİZİ 
DÜZENLEMEYLE DENETİMLER ARTTIRILDI. 

GÜBREYE TERÖR MARKAJI
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HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Turizm sektörü 2016 yılına, Orta Doğu merkezli ülkelerde 
yaşanan istikrarsızlıklar, Rusya ile yaşanan sorunlar, Avrupa 
ülkelerinde yaşanan krizlerin olumsuz yansımaları nedeniyle 
zorlu bir dönem olarak başladı. Kasım 2015’te Rus uçağının 
düşürülmesiyle turizm sektöründe baş gösteren sıkıntılara, te-
rör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi, olağanüstü hal ilanı ve 
sınır ötesinde sürdürülen operasyonların da eklenmesiyle 2016 
turizm sektörü için adeta “kayıp yıl” oldu. Hükümetin sektöre 
yönelik destekleri, darbe sonrası yurtdışında “olumsuz Türkiye 
algısının” iyileştirilmesine dönük atılan adımlar ve değişen 
dış politika süreci sektörde yaşanan “kan kaybını” hafifletse 
de, durdurmaya yetmedi.  2016 yılı turizm geliri hedefinin 27 
milyar dolardan 18.6 milyar dolara çekildiği bir dönemde, turist 
sayısında ciddi kayıplar yaşandı. 2016’nın 8 ayında, Türkiye’ye 
gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, 

yüzde 31.8 gerileyerek 17 milyon 391 bin 431 kişi düzeyinde 
gerçekleşti. Turizm gelirleri yılın ilk 6 ayında yüzde 28 gerileme 
ile 9 milyar 48 milyon dolar düzeyine indi. Bu gerilemede turist 
sayısındaki azalışın yanı sıra, ziyaretçilerin kişi başı ortalama 
harcamasındaki gerileme de etkili oldu. Türkiye konaklama sek-
törü tarihinin en “boş” yazını geride bıraktı. Türkiye otellerinde 
doluluk oranları yüzde 21.8 düşerek, yüzde 49.7 olarak ger-
çekleşti. Rusya’dan Türkiye’ye “charter” (tarifesiz) uçuşlarının 
yeniden başlaması sektörde heyecan yarattı. Bu yılkı kayıpları 
telafi edemese de 2017 için ikinci büyük pazara yönelik umut-
ları yeniden yeşertti. 2017 ve sonrasının kazanılması için gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiği sektör temsilcileri tarafından 
yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İşte böyle bir dönemde 
EKONOM olarak turizm sektörünü masaya yatırdık.

TURİZM GELİRİ HEDEFİ REVİZE EDİLDİ  

Terörle mücadele konusunda yoğun bir yıl geçiren Türkiye, tu-
rizmle ilgili ciddi olumsuz-
luklar yaşadı. 2016-2018 
Orta Vadeli Program’da 
(OVP) Türkiye’nin turizm 
gelirlerini 2016 için 27 
milyar dolar olarak hedefle-
yen Hükümet, 2017-2019 
OVP’de hedefi aşağı yönlü 
revize ederek 18.6 milyar 
dolar düzeyine çekti. Yeni 
OVP’de 2017 yılı turizm ge-
liri hedefi 23.5 milyar dolar, 
2018 ve 2019 yılları için ise 
sırasıyla 27 ve 27.7 milyar 
dolar olarak öngörüldü. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
yaşanan tüm olumsuzluk-
lara rağmen, Türkiye’nin 
dünyanın önemli destinas-
yonlarından biri olarak yerli 
ve yabancı turistlerin ilgisini 

TURİZMDE
  KAYIP YIL

2016’DA RUSYA İLE GERİLEN İLİŞKİLER, TERÖRİST SALDIRILAR, DARBE GİRİŞİMİ VE SINIR 
ÖTESİ OPERASYONLARIN TÜRKİYE TURİZMİNE ETKİSİ SERT OLDU. TURİST SAYISI VE TURİZM 
GELİRLERİ GERİLERKEN, OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 50’NİN ALTINA DÜŞTÜ. HÜKÜMETİN 
ALDIĞI TEDBİRLER SEKTÖRDEKİ KAN KAYBINA TURNİKE ETKİSİ YAPSA DA, 2016’NIN “KAYIP YIL” 
OLMASINI ÖNLEYEMEDİ.

TYD BAŞKANI MURAT ERSOY: ”2017, 
RUS PAZARI AÇISINDAN EN BAŞARILI 
YIL OLACAK”

Ruslara en çok hitap eden tatil ülkesinin Tür-
kiye olduğunu söyleyen TYD Başkanı Murat 
Ersoy, Avrupa’da hem her şey dahil sistemi 
uygulanamadığı için hem de Türkiye’ye göre 
pahalı olduğu için Rus pazarında öncelikli 
tercih edilmediğini vurguladı. 2016’nın Rus 
ekonomisi için de zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Ersoy şunları kaydetti:

“Rus parasının değer kaybetmesi, Rus halkının gelirinin azalmasının etkilerinin 2017 tatil tercihleri-
ne yansıyacağını ve Avrupa’ya göre çok daha ekonomik ve kaliteli tatil yapabilecekleri Türkiye’nin 
ilk tercih edilen seyahat destinasyonu olacağını düşünüyoruz. Terör olayları kontrol edilebilirse 
bize göre 2017 yılı Rus pazarı açısından en başarılı yıl olacak ve 5 milyon Rus turist sayısı yaka-
lanabilecek. Avrupa pazarı 2016 yılında yüzde 50 civarında kayıp yaşamıştı, tur operatörleri 2017 
planlamalarını bu yıla göre daha iyileştirerek 2015’e göre yüzde 25 azalma olacağını öngörerek 
yapmaktalar.”

MURAT ERSOY
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çekmeye devam ettiğini vurguladı. Dünya Turizm Örgütü’nün 
Türkiye’yi önümüzdeki on yılın en önemli turizm destinasyonla-
rı arasında gösterdiğine dikkat çeken Bakanlık, bu zorlu süreçte 
yaşanan olumsuzlukların sektöre etkilerinin en aza indirilmesi, 
Türkiye’nin rekabet gücünün ve uluslararası pazar payının 
korunabilmesi için sektör temsilcileriyle yakın temasın sürdü-
rüldüğünü ve sürdürülmeye devam edileceğinin altını çizdi. 
Bakanlık, geçtiğimiz Eylül’de alınan bir kararla her ay düzenli 
olarak sektör temsilcileriyle gündemi değerlendirmek ve somut 
veriler üzerinden sıkıntıların yapısal ve konjonktürel nedenlerini 
tartışmak amacıyla toplantılar düzenleneceğini bildirdi.

7 AYLIK TURİZM GELİRİ 9.6 MİLYAR DOLAR

Turizm sektöründe hasar tespiti yapabilmek adına makro eko-
nomik göstergelere göz atmakta fayda var. Merkez Bankası’nın 
ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın 7 ayında 13.7 
milyar dolar olan turizm geliri, bu yıl 9.6 milyar dolarda kaldı. 
Temmuz 2016 geliri ise 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 
Net gelirler ise, geçen yılın aynı ayına göre 1.2 milyar dolar 
azalarak 1 milyar 456 milyon dolara düştü. 

TURİZM GELİRLERİ YÜZDE 28 GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Turizm İstatistikleri, 2. Çey-
rek“ verilerine göre 2016’nın ilk yarısında turizm geliri geçen 
yılın aynı dönemine göre, yüzde 28.2 gerilemeyle 9 milyar 47.7 
milyon dolar oldu. 2015’in ilk 6 ayında Türkiye’nin turizm geliri 
12 milyar 602.6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. 2015 
yılı turizm geliri ise 31 milyar 464.8 milyon dolar düzeyindeydi. 
Cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç ilk 
6 ayda gerçekleşen turizm gelirlerinin yüzde 74.5’i yabancı, 
yüzde 25.5’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler-
den elde edildi.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA GERİLEDİ

Turizm gelirleri, 2016’nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre, yüzde 36 azalışla 4 milyar 981.3 milyon dolar 
oldu. Turizm gelirlerindeki gerilemede, turist sayısının azalması 
kadar ziyaretçilerin yaptığı harcamaların da azalması etkili oldu. 
Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 2016’nın ilk çeyre-
ğinde 796 dolar, yılın ikinci çeyreğinde 665 dolar oldu. 2015 yılı 
birinci çeyrekte ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 911 
dolar, ikinci çeyrekte 719 dolar düzeyinde gerçekleşmişti. 

YURTİÇİ TURİZM DE GERİLEDİ 

TÜİK, 2016 yılı 1. Çeyrek, Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri, 
yurtiçi turizmde yaşanan gerilemeyi de ortaya koydu. TÜİK 
verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 10 
milyon 393 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve 
daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam se-
yahat sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 9.1 azalarak 
12 milyon 690 bin seyahat olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine 
göre, yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkanlar 98 milyon 162 bin 
geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7.7 gece, seyahat 
başına yapılan ortalama harcama ise 331 TL oldu. Yerli turist-
lerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2016’nın 1. 
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13.8 artarak 
4 milyar 204 milyon 11 bin TL olarak gerçekleşti.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI AZALDI

2016’da, yabancı ziyaretçi sayısında büyük gerileme yaşandı. 
2015’i bir önceki yıla göre, yüzde 1.61 azalışla 36 milyon 244 
bin 632 yabancı ziyaretçi ile kapatan Türkiye, 2016’da büyük 
darbe aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Giriş-Çıkış Yapan 
Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar istatistiklerine göre, 2016 

yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı 
sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 31.8 azalışla 17 
milyon 391 bin 431 kişi düzeyine geriledi. 2014 yılının ilk 8 
ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 25 milyon 736 bin 
73 kişi, 2015 yılının aynı döneminde 25 milyon 506 bin 223 kişi 
düzeyinde gerçekleşmişti.   

TÜRKİYE’Yİ EN ÇOK ALMANLAR ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin izlediği dış politika stratejisi, terör olayları, darbe 
girişimi ve Rusya ile yaşanan gerilim sonrasında Türkiye’ye en 
çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması değişti. 2016’nın 8 
aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 2 
milyon 714 bin 861 kişi ve yüzde 15.6 pay ile Almanya oldu. 
2015’te ekonomik sıkıntı yaşayan Rusya pazarındaki kayba 
karşı Türkiye’nin kurtarıcısı olan Almanya pazarı, Sultanah-
met’te Alman turistlerin hayatını kaybettiği bombalı terör 
saldırısı sonrasında tekledi. 15 Temmuz darbe girişimi ve terör 
olaylarının etkisiyle Alman ziyaretçi sayısı yılın ilk 8 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azaldı. Bu gerilemeye 
karşın, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler listesinde 
Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 1 milyon 466 bin 849 
yabancı ziyaretçi ve yüzde 8.4 pay ile Gürcistan, 1 milyon 246 
bin 490 yabancı ziyaretçi ve yüzde 7.2 pay ile İngiltere izledi. 
Artan terör olayları İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısının yılın ilk 
8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 30.9 oranında 
azalmasına neden oldu. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye 
en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran 1 milyon 
117 bin 907 kişi ile dördüncü, Bulgaristan 1 milyon 96 bin 972 
kişi ile beşinci, Ukrayna 760 bin 495 kişi ile altıncı, Hollanda 
704 bin 354 kişi ile yedinci, Fransa 427 bin 835 kişi ile sekizin-
ci, Azerbaycan 410 bin 812 kişi ile dokuzuncu, Yunanistan 383 
bin 185 kişi ile onuncu oldu. 

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN 10 ÜLKEDEN 8’İNDE 
DÜŞÜŞ

Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 10 ülkeden sekizinde 
düşüş yaşandı. Turist sayısında artış yaşanan ülkeler Gürcistan 
ve Ukrayna oldu. Gürcistan’dan gelen ziyaretçi sayısı yılın ilk 

TÜRSAB GENEL SEKRETERİ GÜRCÜN:  “DEĞİŞEN DIŞ 
POLİTİKA PERSPEKTİFİ 2017’Yİ OLUMLU ETKİLER

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün’e göre, Rusya ile iliş-
kilerin normalleşmeye başlamasının turizm sektörüne olumlu 
yansımaları olacak. Rusya’dan Türkiye’ye yönelik charter uçuş 
yasağının Eylül başında kalktığını anımsatan Gürcün, ancak 
yüksek sezonun geride bırakılması nedeniyle 2016’dan ziyade 
2017’ye odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Rusya pazarı 
açısından bir diğer sorunu kriz sürecinde askıya alınan vizesiz 
geçişin yeniden tesis edilmemiş olmasının oluşturduğunu 
kaydeden Gürcün, “Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in yakın 
dönem içinde Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin 
ardından bu sorunun da aşılmasını bekliyoruz. Vizesiz geçişin 
yeniden tesis edilmesinin 2017’ye pozitif etkisi olacaktır” 
dedi.

Gürcün, her şeyden önce Türkiye’nin değişen dış politika 
perspektifinin 2017’de turizme olumlu bir şekilde yansıma-
sını beklediklerini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’ın ifadesi 
ile “Dostlarını artıran düşmanlarını azaltan bir dış politika 
anlayışının” güçlenmesi ile birlikte 2017’de turizm açısından 
yeniden yükselişe geçmeyi umut ettiklerini ifade eden Gür-
cün, “Önümüzdeki yıl en büyük hedefimiz 2016’da yaşadığı-
mız kaybın telafi edilmesi olacaktır. 2015 rakamlarına 2017’de 
yeniden ulaşmak ve yakaladığımız ivme ile birlikte 2023 
hedeflerine emin adımlarla yürümek istiyoruz” dedi.

DOSYA HABER



30 | EKONOM 2016

8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 19.3 artış 
gösterdi. Son 3 yılın listelerinde Türkiye’ye en çok ziyaretçi 
gönderen dördüncü ülke olan Gürcistan böylece yılın ilk 8 ayı 
itibarıyla ikinci sıraya yükseldi. Ukrayna ise yılın 8 aylık döne-
minde yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 55 oranında artışla 
dikkat çekti. 

RUS TURİST SAYISI YÜZDE 88 AZALDI 

2013, 2014 ve 2015 yılları verileri incelendiğinde Türkiye’ye 
en çok ziyaretçi gönderen ülke listesinde ikinci sırada yer 
alan Rusya, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından bu 
yılın ilk 8 ayında 335 bin 165 ziyaretçi ile 12. sıraya geriledi. 
Türkiye’ye gelen Rus ziyaretçi sayısı 2016’nın 8 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 88 azaldı. Türkiye ile Rusya iliş-
kilerinin normalleşme sürecine girmesi, Eylül ayında Rusya’dan 
Türkiye’ye “charter” uçuşlarının başlaması turizmde Türkiye’nin 
ikinci büyük pazarına yönelik umutları yeşertti.  

KRİZ ÖNCESİNE DÖNÜŞ

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan sıkıntılı dönemin ilişkilerin 
geçici kriz öncesindeki duruma taşınacağını Kültür ve Turizm 
Bakanı Nabi Avcı, şu ifadelerle kamuoyuyla paylaşmıştı: “Çok 

yakın geçmişte yaşanan bazı olumsuz hadiseler, köklü ilişkiyi 
bütün boyutlarıyla zedeleyemez. Bu olumsuzlukların aşılmasın-
da her iki ülkede de en yüksek düzeyde, gerek Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in gösterdikleri siyasi irade bir çok olumlu 
gelişmenin önünü açtı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim 
dostu Rusya Federasyonu ile siyasi, iktisadi, kültürel ve beşeri 
alanlarda tüm ilişkilerini eski düzeyinde üzerine çıkarmak için 
gereken tüm çalışmaları yapmaya hazırdır.”  

 “RUSYA İLE NORMALLEŞME 500 BİN İLAVE TURİST 
GİRİŞİ SAĞLAR”

Sektör Kasım ve Aralık ayında başlayacak olan 2017 yılı satış-
larında özellikle Rus turistlerden umutlu… Sektör temsilcileri 
Rus turistlerin Antalya’daki hizmet kalitesini başka ülkelerde 
bulamadığını ve sorunların da geri bırakılmasıyla 2017’de Rus 
turistlerinde eski verilere ulaşılması hatta aşılmasını bekliyor. 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, 
Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin yıl sonuna kadar Rus-
ya’dan 500 bin kişi ilave turist girişi sağlayacağını söyledi. Rus-
ya ilişkilerinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte ilk charter 
uçuşlarının Eylül ayı başında Türkiye’ye gelmeye başladığını 

Turizm Geliri ve Gideri 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2016

Çıkış Yapan Ziyaretçiler Giriş Yapan Vatandaşlar

Yıl Çeyrek Turizm Geliri
Bin (dolar)

Kişi
Sayısı

Kişi Başı Ortalama
Harcama (dolar)

Turizm Geliri
Bin (dolar)

Kişi
Sayısı

Kişi Başı Ortalama
Harcama (dolar)

2015

1 4.868.890 5.344.575 911 1.282.504 1.855.059 688

2 7.733.677 10.751.351 719 1.542.832 2.462.510 627

3 12.294.189 17.408.994 706 1.344.630 2.571.810 523

4 6.568.022 8.112.611 810 1.528.457 1.851.472 826

Yıllık 31.464.777 41.617.530 756 5.698.423 8.750.851 651

2016

1 4.066.384 5.107.553 796 1.537.627 1.825.187 842

2 4.981.318 7.495.035 665 1.509.693 2.035.818 742

Nisan 1.352.858 2.049.238 660 475.095 631.516 752

Mayıs 1.838.478 2.749.648 669 555.083 752.060 738

Haziran 1.789.982 2.696.149 664 479.515 652.242 735

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 
2017 yılından umutlu. Bundan 
sonraki süreçte hiçbir olumsuz 
gelişme olmazsa Türk turizminin 
eski durumuna dönmesinin 3 yıl 
sürebileceğini söyleyen Bayındır, 
“Tabii bu beklenti, hiçbir olum-
suz gelişme olmadığını, hatta 
her şeyin iyiye gittiği varsayımına 
dayalı. Arada yol kazaları olursa 
bu süre daha da uzar. Turizm 
çabuk toparlanır. Yeter ki ortam 
ve ilişkiler düzelsin. Ama biz 
turizmde çok iyi noktadaydık. O nokta geri gelir mi? Zaman 
içinde gelecektir” dedi.

Turizm yatırımlarında geçen yıldan itibaren başlayan bir 
yavaşlama sürecinin bu yıl doğal olarak hızlanarak sürdü-

ğünü vurgulayan Bayındır, turizm 
yatırımlarındaki geçmiş yıllara oranla 
gözlemlenen yavaşlamanın sektörün 
içerisinden geçtiği zorlu süreç ile 
ilişkili olduğunu kaydetti. Konaklama 
sektörü olarak gerek istihdamı ge-
rekse sürdürülebilir turizm ilkelerini 
koruyup faaliyetleri sürdürmek için 
yoğun çaba harcadıklarını ifade 
eden Bayındır, “İstanbul ve Antal-
ya gibi turizm merkezlerinde artık 
yeni kapasite yatırımlarına ihtiyaç 
olmadığı görüşümüzü sürdürüyoruz. 

Buralarda yeni otel değil, mevcut otellerin yenilenmesine 
yönelik yatırımlar yapılmalı. Teşvikler de ona göre düzenlen-
meli. Anadolu’da yapılan yeni yatırımlardan ise memnuniyet 
duyuyoruz” diye konuştu.

TİMUR BAYINDIR

TÜROB BAŞKANI TİMUR BAYINDIR:  “TÜRK TURİZMİNİN ESKİYE DÖNMESİ 3 YIL SÜREBİLİR”
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vurgulayan Ersoy, “Mevcut uçak müsait-
likleri başka ülkelere yapılan seferler için 
planlı olması nedeniyle ülkemize yapılacak 
ek seferler için son anda fazla bir kapasite 
ayırmak mümkün olamayacaktır. Ama yine 
de yıl sonuna kadar Rusya’dan 500 bin kişi 
ilave turist girişi sağlanacağını düşünüyo-
ruz. Bu gelişme sektöre Kurban Bayramının 
rüzgarı ile birlikte nefes aldıracaktır” diye 
konuştu. 

“ESKİ RAKAMLAR KISA VADEDE 
YAKALANAMAZ” 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı 
Timur Bayındır ise Rusya pazarıyla ilgili 
atılan adımları olumlu bulsa da ancak eski 
rakamların kısa vadede yakalanmasının 
mümkün olmadığı görüşünde. “Sezonun 
neredeyse bittiğini ifade eden Bayındır, 
şunları kaydetti: “Ancak çorak hanelere 
yağmur taneleri düşmeye başladı. Nor-
mal şartlarda Rus turistler Türkiye’den 
vazgeçmez. Çok iç içe geçmiş iki toplum 
söz konusu. 2017 itibarıyla eski günleri-
mize dönmeye başlayabiliriz. Bu nedenle, 
Rusya’da 2017 için programlama, tanıtım 
çalışmalarına zaman geçirmeden şimdiden 
başlamak lazım, aksi halde 2017’yi de 
kaybedebiliriz. Bu gelişmeler karşısında 
sektörü ve istihdamı koruyup, rekabet koşulları çerçevesinde 
mücadele edilmesini sağlayacak gerekli tedbirlerin ivedilikle 
alınması gerektiği yönündeki inancımızı ve bu konularda acil 
adım atılmasını beklediğimizin altını çizmek isteriz. Sektördeki 
istihdam ve işletme altyapısını ayakta tutmak üzere çok acil 
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama işlet-
melerinin tahakkuk edecek SGK ve muhtasar ödemelerinin 1 
Ocak 2018’e kadar faizsiz olarak ertelenmesi, ödemelerin takip 
eden yıldan itibaren yapılandırılması sağlanmalıdır. 2016 ve 
2017 yılları Kurumlar Vergisi ödemelerinin 1 Temmuz 2018’e 
kadar faizsiz olarak ertelenmesi, ödemelerin takip eden yıldan 

itibaren yapılandırılması sağlanmalı. Mevcut borç stoku ve 
sermaye akışının normale dönmesinin sağlanması amacı ile 
düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredilerinin kullandırılması 
sağlanmalı. Konaklama sektörü çalışanlarına ilişkin olarak başta 
‘kısa çalışma’ seçeneği olmak üzere esnek çalışma modeli 
hayata geçirilmeli.”

İRAN PAZARI UMUT VERİYOR

Yıllar sonra İran’a yönelik ambargonun kalkması ticaret 
hacminin yanı sıra turizm için de umut oldu. 2013’te 1 milyon 
197 bin, 2014’te 1 milyon 591 bin düzeyinde olan İran pazarı 
2015’te yüzde 6.9 büyüyerek 1.7 milyon kişiyi aştı. Oldukça 

Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı

Yıllar Değişim Oranı

Aylar 2013 2014 2015 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015

Ocak 1.104.754 1.146.815 1.250.941 1.170.333 3,81 9,08 -6,44

Şubat 1.268.440 1.352.184 1.383.343 1.240.633 6,60 2,30 -10,32

Mart 1.841.154 1.851.980 1.895.940 1.652.511 0,59 2,37 -12,84

Nisan 2.451.031 2.652.071 2.437.263 1.753.045 8,20 -8,10 -28,07

Mayıs 3.810.236 3.900.096 3.804.158 2.485.411 2,36 -2,46 -34,67

Haziran 4.073.906 4.335.075 4.123.109 2.438.293 6,41 -4,89 -40,86

Temmuz 4.593.511 5.214.519 5.480.502 3.468.202 13,52 5,10 -36,72

Ağustos 4.945.999 5.283.333 5.130.967 3.183.003 6,82 -2,88 -37,96

Eylül 4.266.133 4.352.429 4.251.870 2,02 -2,31

Ekim 3.402.460 3.439.554 3.301.194 1,09 -4,02

Kasım 1.709.479 1.729.803 1.720.554 1,19 -0,53

Aralık 1.442.995 1.580.041 1.464.791 9,50 -7,29

TOPLAM 34.910.098 36.837.900 36.244.632 5,52 -1,61

8 AYLIK TOPLAM 24.089.031 25.736.073 25.506.223 17.391.431 6,84 -0,89 -31,81

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağustos 2016 

TUREB BAŞKANI AHMET ZEKİ APALI: “TURİZM, İÇ VE DIŞ BARIŞIN 
TEMİNATIDIR”

TUREB Başkanı Ahmet 
Zeki Apalı, 2017 yılı için 
Rus pazarı açısından iyim-
ser düşündüklerini dile ge-
tirdi. Özellikle 2016 yılındaki 
sert gerilemenin ardından 
2017 yılının toparlanma 
yılı olacağına inandıklarını 
dile getiren Apalı, şunları 
kaydetti:

“Çünkü Ruslar açısından 
da Türkiye tatil için büyük 

avantajlara sahip. Avrupalı turist açısından da Türkiye’yi ekonomik açıdan 
zora sokmak için baskı unsuru olarak gördükleri bu sektöre daha fazla 
müdahil olmadan normale dönüş için izin vereceklerini bekliyoruz. 2016 
yılından daha iyi ama eski günlerimize dönmenin bir süre daha vakit alacağını 
düşünüyoruz. İç turizm açısından ise 2016 yılında rekor paket tur satışlarının 
2017 yılında da devam edeceğini, kendi insanımızın da seyahat, rehberli tur 
ve gezi kültürünün gelişeceği, öğrenilen tarihi, kültürel, arkeolojik veya doğal 
değerlerin korunması bilincinin artacağı bir yıl bekliyoruz. Turizm iç ve dış 
barışın teminatıdır. Bu sebeple umudumuzu yitirmeden ‘turizmimizi daha çok 
nasıl geliştirebiliriz’ konusunu hepimiz dert edinmeli, kafa yormalıyız.”

ZEKİ APALI
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büyük potansiyele sahip bu pazardaki iyileşme umut verdi. 
Uçak desteği başta olmak üzere, iki ülke hükümetleri ara-
sında atılan adımların İran pazarını canlandırması bekleniyor. 
2016 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 
İran’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 7 gerilemesine karşın 
dördüncü sıraya yükseldi. 

İSRAİLLİ TURİST SAYISI ARTIYOR 

Davos ve Mavi Marmara sonrasında gerilen ilişkilerin normale 
dönmesiyle İsrailli turist sayısında artış dikkat çekti. 2013’te 
İsrail’den 165 bin turist gelirken, bu rakam 2014’de 189 bine 
ulaştı. 2015’te ise birçok pazarda kayıp varken önemli bir 
artışla rakam 225 bine dayandı. 2016 yılının ilk 8 ayı itibarıyla 
İsrailli yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, 
yüzde 28.5 artışla 183 bin kişiye ulaştı. 

OTELLERDE YÜKSEK SEZON BOŞ GEÇTİ

Türkiye konaklama sektörü tarihinin en “boş” yazını geride 
bıraktı. Türkiye otelleri Kurban Bayramı döneminde kıyı bölge-
lerde yerli ve şehirlerde Arap turistler sayesinde kısmen dolu-
luk yükselmesi yaşadı ancak yüksek sezon olarak adlandırılan 
yaz ayları sezonu kurtarmaya yetmedi. TÜROB tarafından 
açıklanan, veri ve analiz şirketlerinden STR Global’in ‘Ağustos 
2016 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye otellerinde 
Ağustos’ta ortalama otel dolulukları, 2015 yılının 
aynı dönemine oranla, yüzde 27.4 düşüşle yüzde 
53.4 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında 
bu oran yüzde 73.5 olmuştu. Türkiye geçtiğimiz 
aylarda olduğu gibi yine Avrupa ülkeleri arasında, 
Ağustos’ta hem en yüksek düşüş oranını yaşa-
yan hem de en düşük doluluk oranına sahip ülke 
oldu. Ocak-Ağustos 2016 dönemini kapsayan 
8 aylık dönemde de Türkiye otellerinde doluluk 
oranları yüzde 21.8 düşerek yüzde 49.7 olarak 
gerçekleşti. Bu sonuçla Türkiye, 8 aylık dönem 
itibarıyla da Avrupa’da en büyük düşüş oranı gösteren ve en 
düşük doluluk oranına sahip ülke oldu. 

İSTANBUL’DA FIYATLAR ALARM VERIYOR

STR verilerine göre, Avrupa’nın iki büyük şehri Paris ve Brüksel 
de terör olaylarına sahne olurken, olayların bu şehirlere etkisi-
nin sınırlı kaldığı gözlendi. İstanbul ise en fazla olumsuz etkiye 

maruz kalan şehir olarak öne çıktı. Yılın geride kalan bölümün-
de İstanbul otellerinde doluluklar yüzde 29 düşerken, Brük-
sel’de yüzde 22, Paris’te yüzde 13 düştü. İstanbul asıl dramatik 
düşüşü gelirlerde yaşadı. RevPAR olarak adlandırılan toplam 

oda sayısı üzerinden odabaşı 
elde edilen gelirler İstanbul’da 
yüzde 45 düşerken; Brüksel’de 
yüzde 21, Paris’te yüzde 16 
geriledi. İstanbul’da kısa süreli 
ortalamanın üzerinde doluluk 
yaşayan oteller olsa da düşen 
fiyatlar nedeniyle maliyetlerin 
çıkarılamadığı belirtiliyor. 

   
DESTEK PAKETLERİ AÇIKLANDI

Hükümet aldığı tedbirlerle sektöre destek verdi. Bakanlığın 
bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve bugüne dek sektör 
temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile yaptığı toplantılarda 
ortaya konulan bilgi ve talepler doğrultusunda A sınıfı seyahat 
acentelerine uçuş başına yapılan destek uygulaması hayata 
geçirildi. 2015’te toplam 13 ülkeden Alanya-Gazipaşa, Antalya, 
Dalaman, Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes havaalan-
larına tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren 
seyahat acentalarına, Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim aylarında 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan uçak başına 6 bin dolar 
yakıt desteği verildi. Şubat’ta alınan Bakanlar Kurulu kararıyla 
bu destek, Nisan-Mayıs aylarında 13 ülke ile sınırlı olmaktan çı-
karılıp, tüm ülkelerden turist getiren tur operatörlerine verilmesi 
şeklinde genişletildi. Bu kararla; Alanya-Gazipaşa, Antalya, 
Muğla Dalaman, Muğla Milas Bodrum havalimanlarına tarifeli 
ve charter seferler ile İzmir Adnan Menderes ve Kütahya 
Zafer Havalimanları’na charter uçak seferleriyle turist getiren 
A grubu seyahat acentalarına uçuş başına 6 bin dolar destek 
verilmişti.Haziran’da alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ise bu 
süre, Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca 200 ve daha fazla 
koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan charter uçak seferleriyle 
en az 150 yolcu getiren acentalara, bu desteğin yüzde 30 daha 
fazla, yani 7 bin 800 dolar olarak ödenmesine karar verildi.Eylül 
başında yeni Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu tüm bu 
destekler yıl sonuna kadar uzatıldı. 

KONAKLAMA İŞLETMELERİ İHRACATÇI SAYILDI

Bakanlığın sektör paydaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler 
sonrasında alınan tedbirler konusunda Hazine Müsteşarlığı, 

“KALKIŞMA TURİZM İMAJINA VE SEKTÖRE DOKUNAMADI”

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, 2016 yılında çoklu etkenle olum-
suzluklar yaşayan turizm sektörünün 15 Temmuz ile bir yara 
daha almaması için yurt dışı temaslarına hız verdi. Kalkışma 
girişimini yurt dışında muhataplarına ve tüm dünyaya anlatan ilk 
Bakan Nabi Avcı oldu. İspanya, Almanya ile Azerbaycan’a gidip 
yaşananları anlatırken yurt içinde de birçok yabancı konuğu 
ağırlayarak ilk ağızdan duruma ilişkin bilgi paylaşımında bulunan 
Avcı, 2016 turizm sektörü tablosuna bu talihsiz girişimin bir 
darbe daha vurmasını engelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
darbe girişimine karşın paket tur satışlarının geçen yıla oranla iki 
kat arttığına dikkat çekilirken, Avrupa’dan gelen 250 bin ile 1 mil-
yona yaklaştığı vurgulandı. Paket tur satışlarında rekor anlamına 
gelen bu gelişmeyi Bakan Avcı, şu ifadelerle değerlerdi:“Türkiye, 
15 Temmuz’un o karanlık gecesinin bütün olumsuz etkilerini bu 
kadar kısa sürede bertaraf etmekle kalmadı, geçmiş yıllara ait 
birtakım rekorları da egale etmeye başladı. Onları aşmaya başla-
dık. Daha iyi olacağız. Yeter ki bu coşkumuzu, bu inancımızı, bu 
imanımızı yitirmeyelim.” 

TURİZMDE ULUSLARARASI MARKA HEDEFİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te 
öngördüğü faaliyetlerle, ülkenin her yanına dağılmış durumda 
bulunan sağlık, termal, yayla, kış ve dağ sporları ile kültürel 
açıdan önemli yer ve yerleşmelerin tek tek ele alınmasından 
çok; bunların birbirleriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip 
ve daha güçlü alternatif varış noktaları ve güzergahlar oluştur-
mayı hedefliyor. Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsene-
rek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin 
öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin 2023’e 
kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakı-
mından ilk 5 ülke arasında önemli bir varış noktası ve ulusla-
rarası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasını öngörüyor. 
Turizm sektörünün kriz durumlarından ya da bazı faktörlerden 
olumsuz etkilenmesine karşın uzun vadeli projeksiyonlarla bü-
yüme potansiyelini devam ettirebilme özelliğini taşıdığını ifade 
eden Bakanlık, “Türkiye’nin son on yılda turizm sektöründe 
yakaladığı yükselişe yeniden dönüş yapmak ve hatta hızlan-
dırmak için ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel gelişmeleri 
dikkatle takip etmekte, yerli ve yabancı çalışma paydaşlarımız-
la verimli ilişkiler sürdürmekteyiz” ifadelerini kullanıyor.

ÇETİN GÜRCÜN



EKONOM 2016 | 33

Maliye, Ekonomi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Ba-
kanlıkları ile değerlendirme toplantıları yaparak aralarında yakıt 
desteğinin de bulunduğu paketle,  Bakanlıktan alınan A grubu 
seyahat acentası belgesi sahibi ve Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği üyesi ticari kuruluşlara Kredi Garantilendirme Fonu Te-
minatı ile kredi kullanma imkanı sağlandı. Turizm sektöründeki 
işletmelerin kullandığı kredilerin bankalara geri ödenmesi veya 
yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması hususunda 
BDDK tarafından ilgili yönetmelikte düzenleme yapıldı. Belgeli 
Deniz Turizmi Tesislerinin Ekonomi Bakanlığı’nın teşviklerinden 
faydalandırılması sağlandı. Bakanlıktan belgeli konaklama işlet-
melerinin ihracatçı sayılması için gerekli Bakanlar Kurulu Kararı 

yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’ndan tahsisli kamu taşınmazları üzerinde inşa edilen belgeli 
konaklama tesislerinden Maliye Bakanlığı’nca alınan kira ve 
ciro bedelleri ile Bakanlık belgeli konaklama tesislerinden 
alınan ecrimisil bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin ertelenerek, 
üç eşit taksitte ödenmesi sağlandı.İstihdamda mevsimselliğin 
önlenmesi, tecrübeli ve nitelikli personelin sürekli istihdam edil-
mesi vergi ve personel sigorta yükünün hafifletilmesi amacıyla 
İstihdam Destek Paketi oluşturuldu.

DESTEKLER YETERSİZ KALDI ELEŞTİRİSİ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
alınan tedbirlerin turizm 
sektörüne nefessiz girdiği 
2016 yılında “derin ve uzun 
nefesler” aldırdığı ifadelerini 
kullansa da, sektör temsilcileri 
desteklerin yetersiz kaldığı 
noktasında birleşti. Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Genel Sekreteri 
Çetin Gürcün, başta charter 
uçuş yakıt desteği olmak 
üzere Hükümetin açıkladığı 
önemli destek paketlerinin tu-
rizm sektöründe yaşanan kri-
zin derinliği nedeniyle yetersiz 
kaldığını ifade etti. TÜRSAB’ın 
açıklanan destek paketlerine 
ek taleplerini ilgili makamlara 

2014-2016(*) YILLARI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TÜRKİYE'YE GELEN
YABANCILARIN MİLLETLERE GÖRE DAĞILIMI

YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI

MİLLİYET 2014 2015 2016* 2014 2015 2016* 2015/2014 2016/2015

ALMANYA 3 443 939 3 750 082 2 714 861 13,38 14,70 15,61 8,89 -27,61

GÜRCİSTAN 1 181 322 1 230 017 1 466 849 4,59 4,82 8,43 4,12 19,25

İNGİLTERE 1 818 810 1 802 629 1 246 490 7,07 7,07 7,17 -0,89 -30,85

İRAN 1 110 490 1 202 001 1 117 907 4,31 4,71 6,43 8,24 -7,00

BULGARİSTAN 1 092 695 1 181 236 1 096 972 4,25 4,63 6,31 8,10 -7,13

UKRAYNA  488 544  491 637  760 495 1,90 1,93 4,37 0,63 54,69

HOLLANDA  959 624  933 516  704 354 3,73 3,66 4,05 -2,72 -24,55

FRANSA  778 766  643 356  427 835 3,03 2,52 2,46 -17,39 -33,50

AZERBAYCAN  456 278  440 514  410 812 1,77 1,73 2,36 -3,45 -6,74

YUNANİSTAN  557 057  493 652  383 185 2,16 1,94 2,20 -11,38 -22,38

S.ARABİSTAN  240 784  329 713  373 287 0,94 1,29 2,15 36,93 13,22

A.B.D.  522 000  541 232  339 934 2,03 2,12 1,95 3,68 -37,19

RUSYA FED. 3 505 936 2 779 343  336 165 13,62 10,90 1,93 -20,72 -87,90

TOPLAM AFRİKA                                      576 302  621 754  439 897 2,24 2,44 2,53 7,89 -29,25

TOP.GÜN.ASYA                                      1 580 868 1 803 424 1 525 938 6,14 7,07 8,77 14,08 -15,39

TOP. BATI ASYA                                    2 294 899 2 353 917 1 644 006 8,92 9,23 9,45 2,57 -30,16

TOPLAM ASYA                                       3 875 767 4 157 341 3 169 944 15,06 16,30 18,23 7,26 -23,75

BDT                                               6 584 491 5 906 193 3 623 877 25,58 23,16 20,84 -10,30 -38,64

AVRUPA OECD                                       11 384 203 11 292 166 7 501 197 44,23 44,27 43,13 -0,81 -33,57

TOPLAM OECD                                       12 490 205 12 423 602 8 126 416 48,53 48,71 46,73 -0,53 -34,59

TOPLAM AVRUPA                                     13 419 341 13 464 892 9 385 322 52,14 52,79 53,97 0,34 -30,30

YABANCI TOPLAM 25 736 073 25 506 223 17 391 431 100,00 100,00 100,00 -0,89 -31,81

YABANCI TOPLAM 25 736 073 25 506 223 17 391 431 100,00 100,00 100,00 -0,89 -31,81

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağustos 2016 

TURDER BAŞKANI FARUK ELMALI: “CHARTER SEFERLERİNİN BAŞLAMASIYLA 
TURİZM HAREKETLENDİ”
“Turizm Derneği (TURDER) Başkanı Faruk 
Elmalı, 2016’da yaşanan gelişmelerden en 
yoğun etkilenen sektörün turizm olduğunu 
vurguladı. “Beklentilerimiz karşılanamadı” 
diyen Elmalı, sivil toplum kuruluşları olarak 
buna çözüm bulma amaçlı çalışmalar 
yaptıklarını dile getirdi. Rusya’nın turizm 
sektörü için önemli bir yeri olduğunu vurgu-
layan Elmalı, “Var olan kriz, otel satışlarının 
düşmesine, birçok otelin kapalı kalmasına 
veya erken kapanmasına neden oldu. Bu da 
hem istihdama hem de ülke ekonomisine 
çok ciddi oranda yansıdı. Şu anda Rusya ile 
normalleşme çalışmaları, Cumhurbaşkanı ve 
Dışişleri Bakanı’nın girişimi ile ticaret hacmi 

yükselmeye başladı. Charter seferlerinin 
başlamasıyla turizmde hareketlilik yaşandı” 
diye konuştu. Elmalı, sektöre yönelik des-
teklerin belli seviyenin üzerindeki firmalara 
verildiğini vurgulayarak, “Bizim en önemli 
sorunumuz, göz ardı ettiğimiz küçük ve 
orta ölçekli işletmeler. Krizi ciddi anlamda 
yaşıyorlar. Desteklerin genel itibarıyla kat-
kısından söz etmek mümkün değil. Darbe 
sonrası özellikle küçük ve orta ölçekli firma-
ların yaşadığı büyük sıkıntılar var. Kredi, SGK 
borçları bulunuyor. Özellikle sektörde faaliyet 
gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere 
biraz daha farklı teşviklerin verilmesi gerekti-
ğini düşünüyorum” diye konuştu. 
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aktardıklarını belirten Gürcün, bu taleplerini son olarak Başba-
kan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e sunduklarını aktardı.

“CİDDİ KAYIPLAR YAŞANDI” 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri 
Çetin Gürcün, yılın ilk 9 aylık döneminin geride bırakıldığını, şu 
ana kadarki verilerin turizm açısından 2016’nın oldukça olumsuz 
geçtiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Yaşanan olumsuzlukların 
turizmin her alanına, seyahat acentalığı faaliyetinin her koluna 
ciddi kayıplar getirdiğini vurgulayan Gürcün şunları kaydetti: 
“Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle en büyük ikinci pazarımızı 
kaybettik. Türkiye’de ve çevre ülkelerde yaşanan terör olayları 
nedeniyle de maalesef Almanya, İngiltere, Hollanda başta olmak 
üzere batılı ülkelerden gelen ziyaretçilerin tamamında düşüş 
yaşandı. Tüm bunlara 15 Temmuz’da ülkemizin demokrasisine 
yönelik hain darbe girişiminin de eklenmesiyle Türkiye’nin imajı 
büyük zarar gördü. Türk halkının demokrasinin yanındaki duruşu 
tüm dünya tarafından takdirle karşılansa da darbe girişiminin 
ülke imajına büyük zararı dokundu.”Yaşanan olayların sadece 
yabancı turist sayısını değil aynı zamanda iç turizmi de olum-
suz etkilediğini vurgulayan Gürcün, özellikle 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası kamuda izinlerin askıya alınmasının iç turizmi 
olumsuz etkilediğini kaydetti.

“ÇOK SAYIDA KONAKLAMA TESİSİ KAPANDI”

TÜROB Başkanı Timur Bayındır ise Hükümetin açıkladığı 
desteklerin konaklama sektöründeki işletmelerin anbean artan 
maliyetlerinin azaltılmasına ve hizmetin yerleşmiş yüksek stan-
dartlarda, aynı kalitede sürdürülebilirliğine, istihdamda istikrara 
katkısı olmadığını ifade etti. Bugünlerde çok sayıda konaklama 
tesisinin kapalı olduğunu, gerek kapatılan gerekse faaliyetini 
sürdürme gayreti içerisinde olan tesislerde birçok çalışanın 
iş akitlerinin sonlandırıldığının ve işsiz kaldıklarının üzüntü ile 
görüldüğünü belirten Bayındır, sektörde artan bu olumsuz ge-
lişmelerin endişe ile takip edildiğini vurguladı. 2016’nın geride 
kalan bölümünde de Türkiye’ye gelen turist sayısında, turizm 
gelirinde, kongre ve kruvaziyer turizminde, dolayısıyla istih-
damdaki önemli düşüşlerle net şekilde görüldüğünü belirten 
Bayındır, “Birliğimizin tahminleri ve öngörüleri düşüş trendinin 
yıl sonuna kadar süreceğini göstermektedir” dedi.

“ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI”

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki Apalı da 
“üst düzeyde ve belli sayıda firmaya yönelik” teşviklerin bekle-
nen olumlu katkıyı sağlayamadığı görüşünde. Rusya 
ile yaşanan krizin bu pazara bağlı bölgeleri, işletmeleri 
ve turizm çalışanlarını vurduğunu ifade eden Apalı, 
özellikle yüksek sezon dediğimiz yaz aylarında milyon-
larca Rus turistin gelmeyişi ve de bunun başka pazar-
lardan telafi edilememesi nedeniyle birçok işletmenin 
kapandığını, çalışanların işsiz kaldığını belirtti. Alınan 
tedbirler ve teşviklerin istenen faydayı sağlayamadı-
ğını vurgulayan Apalı, şunları kaydetti:“Teşvikler üst 
düzeyde ve belli sayıda firmaya yönelik olduğundan 
çalışanlar nezdinde beklenen olumlu katkıyı sağlama-
dı. Turist rehberleri, turların nerdeyse sıfır düzeyine 
inmesi ile en çok iş kaybına uğrayan meslek grubu 
oldu. Tur rehberlerini destekleyen en ufak bir yardım 
veya destek açıklanmadı. Turizmde yaşanan olumsuz-
luklar, turist rehberlerinin başka sektörlere geçişlerine 
sebep oldu. Donanımlı ve üst düzeyde eğitimli bu 
kitlenin turizm sektöründen uzaklaşmaması temel 
hedefimizdir. Yakın bir gelecekte tekrar eski günlerine 
döneceğine inandığımız turizm sektörünün sağlam 
temeller üzerinde yükselişinde bu tecrübeli kadroya 

ihtiyaç olacaktır. Bu sebeple herhangi bir iş güvencesi olmadan 
hayatını sadece rehberlik hizmeti sunarak kazanan meslek-
taşlarımıza en azından pansuman niteliğinde belirli bir süre 
ödemesiz veya uygun faiz ve ödeme koşulları sunularak kredi 
sağlanmasını, nitelikli arkadaşlarımızın krizi asgari standartlarda 
atlatabilmeleri için gerekli görüyoruz. Zor koşullar altında SGK 
primlerini ödeyemeyen ve bu sebeple sağlık hizmetlerinden 
yararlanamayan arkadaşlarımız için sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma hakkı tanınmasını talep ediyoruz.” 

“KALICI TEDBİRLER ALINMALI” 

TYD Başkanı Murat Ersoy, turizm sektörünün bu yıl peş 
peşe yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çok zayıf geçtiğini 
belirterek, seneyi turist sayısında yüzde 40’dan fazla, turizm 
gelirlerinde ise yüzde 60 azalma ile kapatmayı beklediklerini 
dile getirdi. Turizmde 2017’ye ve ileriye dönük kalıcı tedbir-
ler alınması gerektiğini vurgulayan TYD Başkanı Ersoy, Türk 
turizminde, İspanya’nın son 10 senedir başarıyla uyguladığı, 
toptancılıktan perakendeciliğe geçişin başlatılması gerektiği-
ni ifade etti. Bu modeli hayata geçirmek için öncelikle hava 
yollarına gerekli teşviklerin sağlanarak turizm yörelerinden 
dünyanın hedef pazar ülke şehirlerine düzenli tarifeli sefer-
lerin başlatılması gerektiğini belirten Ersoy, ikinci aşamada 
Türkiye’nin online rezervasyon platformları üzerinden dünya 
genelinde yüz binlerce seyahat acentesi kanalıyla kolay, hızlı 
ve en ekonomik şekilde ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiği-
nin altını çizdi. “İspanya bu geçişi 10 senede tamamladı, biz 
5 senede tamamlarız” diyen Ersoy, alınması gereken diğer 
tedbirleri şöyle sıraladı: 

“Tüm turizm yatırımcılarının kanunla düzenlenmiş birlik çatısı 
altında bir ayaya getirilmesi ve Türkiye tanıtım ve pazarla-
ma stratejilerinin özel sektörün karar merci olduğu tek bir 
merkezden yönetilmesi gerekiyor. Dünya turizminde en 
başarılı 10 ülkeyi incelediğimizde başarılarının altında bu iş 
modellerini görüyoruz.Yakın vadede yatırımcılar ve havayolları 
için alınması gereken iki acil önlem var: İlki; 2017 ve 2018 
için yüzde 8 olan turizm sektöründeki KDV’nin yüzde 4’e 
düşürülmesi, otel yatırımcılarını rahatlatacak ve tesislerini açık 
tutmaya yönlendirecek.İkincisi; bu yaz aylık bazda duyurulan 
uçak yakıt desteklerinin Haziran 2018 sonuna dek şimdiden 
ilan edilmesi gerekmektedir. Tur operatörleri ve havayolları 
ileri dönük planlama yapmak zorunda oldukları için şimdiden 
bu teşvikleri görürlerse riski üstlenip tarifelerinde Türkiye’ye 
daha fazla uçuş yer vereceklerdir.”

Otellerde Doluluk Oranları (%, Ocak-Ağustos)

Ülke Ortalama Doluluk 
Oranı

Ülke Ortalama Doluluk 
Oranı

İrlanda 78.8 Romanya 67.2

İngiltere 76.4 Litvanya 67.1

İspanya 74.5 İsrail 66.3

Malta 73.3 İsviçre 65.4

Macaristan 72.4 İtalya 65.3

Hollanda 72.3 Finlandiya 64.3

Polonya 71.4 Fransa 63.3

Avusturya 71.0 Slovakya 62.8

Çek Cumhuriyeti 70.3 Belçika 61.0

Portekiz 69.4 Bulgaristan 58.7

Almanya 69.1 Rusya 58.3

Letonya 68.7 Hırvatistan 54.9

Yunanistan 68.1 Türkiye 49.7
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